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לכבור

א ב ו ת י א ש ר ב א ר ץ החיים המד.

מו״ה יעקב ק א פ ס ל ס ר א נ ק ע ל
ו מ ר ת א ס ת ר ב ת ה ג א ו ן מ ו ה ר ״ ל סישעל ז״ל.

• ה ק ד מ ה .
בטה
עת

אקדם

בהטרו

בתורתו
שסרה
אגי

ולעבודתו

שטרגי,

בה

ידעתי

שבע

זה

אטצני.

דתנו,
טקור

נחנה

גואלי,

חי
־משחר

קדטונינו,
בה

הלהלה

כי

רוז־ט

נחלי

וזה

תלוים

והיא

ודברו

לנו

הצאצאים
אך

ישועות.

ועשרים

הסנה

יגיה

לכבוד

ירושת

עולם

והצפיעות,

אחת

בי ו פ ל צ ו ת כ ס ת נ י .

מאז יתמהו רבים ע ל

להבת

לטתחו

שלחבת

לו

ח כ ט ו ישכילו,

תרועת

מ ל ך ורוח א ל
ועברה:

צרה
ברעש

גורא

טאבותיגו,

ממנה

שמתי

יגיה

שלומו,

המאיר

המראה,

אבן ש ת י ה סגח
אור יקרות,

סלה,

עבר־יו,

מטרוטים,

וישראל

התורה אשר

ויחרקו

היא

מדוע

מ א כ ל ; זה י ש ר א ל א ש ר
מאז

קמיו וצריו.

בסנה בוער אש

בו

עליו ש ן

אלהים,

ה ל ב י ש ת ו עז וגבורה ,ל ע ט ו ד ביום

התעודד ועושה ח י ל .

צוקה

ונעלם.

ואפלה
מחוץ

הלכי

והיא
ותבוא

ויחקרו למצוא פתרון ה מ ח ז ה :

ושי ל מ ו ר א יובילו:

קול אכזר ט ר צ ו ר ח ,
התורה

זה

צבאות י צ א ה  ,ועל ש ם א ל עולם נ ק ר א ה .

א ל ח י ת ו עליו א ו ת חיים

ומשואה,
טםון

שגים

בטשגה אשר

א ל לבי ו ר ע ד ה א ח ז ת נ י ,

ה ל ו א ע ד .בנו ו ב ע צ מ ה

מכל

והגה

ואיום,

ותרועת ט ל ח ט ה ו א ל ה כבטחון ע ל ה׳ ו ה ש ק ט

שואה

לגוגה

עטלי,

ולהגות

כי א ל נ ח ל ת

א ל ה ב ר ו מ ח וקשת וצנח ואלה בעבי מגני ה א מ ו נ ה ,

באישון ל י ל ,

טחוץ

קראגי,

אפלי.

איננו א ו כ ל  ,והוא בוער עדן ו ע ת י ם ב א ש

דגל

שנה

חלקי טכל

לעד

היום ,לדרוש

ל נ ו ל נ ח ל ה  ,כי מ פ י ה׳

כלו

מרום,

ל י י צ א גורלי ,ו ב ש ד ה ת ר ו ט ו ת ה ת ו ר ה נ פ ל ח ב ל י  ,וגם ביוט צ ר  .ל י ,

הנהילונו

אך

אכף

ולהשתעשע

הקדשתי

הן

ה'

לאלהי

אשר מבטן אמי גהגי ,ובגל

להקימו:

והשכר׳ נ ו ר א ה ,
קול

הטון

מוחה,

אלה

ודממה,

המה חמו

א ש ר י ו ! ה׳

פ ר ש עליו

ו א ם גם סביביו א ט ש

הלוא בקרבו אור עולם,
וטביח

שקט

ושמחה,

ובאהלי יעקב קול דורשי התורה ש ק ט ש ט ח :

ברחבה,

הגביהו

לעוף

על

צרה

ודאבה,

בה הנו

ויהי

בנפשם

הוא

הכבוד

החכמה

אשר

—

פרי

יסוד

אבותינו,

עומק

לאמור

ההגיון

אשרי

כל

מ ה יקרה

הן

חכמה,

והסדר

והמבוא.
באיוה

ל ת פ א ר ת עולם לנו ולבנינו ,ילד,
והתבונה,

איש

עז

טוב

לו

בו,

כאשר

ויהי

גם

שמחתי על

מבוא,

סגור

ארכו

הימים,

והי

דרך סלולה,

העולה

למישרים

כי

טחו
ה׳

והי

שמה.
לאחת

אותי ע ל כן ל א נ כ ל מ ת י ,

כפתחו
היה

זרו

והספרא

לא לבד
והספרי

הכבוד

וטחנו

מן

הקל

ה מ ש נ ה והב׳
וגס

ולדעת
נדבקו

בה מאמרי

וראשית

כל

החכמה
וילד
ראה

איזה

כי

הקדמתו
יתן

סגוחי׳ה
ומהריח

ב ש ח ק י ם  ,ואך עיני

סולת,

והוציאו

אולי יראני

אל

המדרשים.

אנשי

געלמת

כי

להוציא

החמור,

כללים

ולהציב

כ ל ש ע ר י ה ת ו ר ה היו פ ח ו ת י ם
התוספתא

והמכילתא

ו א ס יתן א י ש כ ל הון ביתי ל א ישיג
המלך:

בחכמה

לתור

להתחיל

במשנה

היא
ולא

לבוא

בשער

יבוא

דרך

החכמה,
השער

דורו שגו ב ד ב ר זה

ל ה מ ש נ ה  ,ובה
לאורו,
נם

כספר

אז

מהחדשים
חת<ס,

ומי א ש ר יקפוץ

בחדרי

מ ש ה ב ן מ י י מ ו ן כא<*ר

ה ת א מ ץ ושם לפני בני ישראל

ה ר א ה איך ימצא ה ש ע ר לתורה שבע״ש.

רבתה

ועל

ב ח כ מ ה בעלי הש׳׳מ.

ד מ ו ב ר א ש ו א ם ל ר י ק ייגע

ו מ א ו ר עינינו ה ג ש ר הגדול רביגו

והלכו

לבם

היה

רחג

ה מ ש נ ה  ,וגם ד ר ך ל מ ו ד ם

ה ת ו ס פ ת א וכוי ,ו א י ך ס ל ס ל ו ב ה

החלון

הנכבדת

להם

אז ש ב ה

לשום מועצות בנפשו איך נקשרו דבריה זה בזה ואיך

חכמה

לבהלה.

וראיתי

פ נ י מ ה  ,מקום יקר המשגר,

תלמודים כ״א גם

הזה ,ואך א ח ת היא דרך

בעד

הפתח

ו מ צ א ת י זער ש ם זער ש ם ו א ח ח

ובזה י ו ר ע ד ר ך ל מ ו ד ם :

מצפוניה,

וטי

ובררו

נכון 'לעלות

וכדומה.

לפניהם,

אין ל מ צ ו א

מעלה מעלה;

ש ל א ו ל ם וברוח ש כ ל ם ידעו כ ל יסודי

ציונים

המשנה

ואען ו א ו ס ר :

הראשונים

בסדר

נעלמה:

ועלי ל ח ק ו ר ל ד ר ו ש ו ל ה ג ו ת ,

מתורתו נ פ ל א ו ת  ,ואזכה לבוא א ל הקודש

לקטתי.

ו ל מ ה גגרע

ה א י ר עיני מ מ ר ו ט י ם ,

ר ו ח י בי ,ו ת ע ל ת נ פ ש י ב ק ר ב י  ,ו א ו מ ר א ו ר ב ה י ר ה ו א
מראות הנתיב

ה מ ר א ה ובכל

נ ע ד ר ה  ,ת ק ש ו ר ו ה ח ב ו ר בין ח ל ק י ה

היית

במעמקים,

ויראה

ישיס

ובתורה

ותהיה פ נ ת יקרת כל מ ר ע ממנו

בפרטיה,

מסכתא

שם

מבנים,

נחלח

ת ו ר ת נ ו  ,ו מ ה נעים גורלנו:

ה ת ו ר ה  ,ו א ח ת והיא גדולה ב ה

הדבוק

בעריסי מאורי א ו ר .

ע ל זאת הקיצותי ו ת פ ע ם ר ו ח י ,

מרי שיחי.

בראשית

והגיונם

הנחילונו

םפגיגים,

משגיבו.
זאת

אור,

והבינה,

יקרה

רוחם

שבעו

ולכן זח

הידיעה

בה

יוס

ולא

יום,

התוספתא

תהיה
ורוב

ס׳

וחברותיה

התורה

כהרבה

זרעים

קדשים

לא

שתו עינם,

ועל

פתחי

תלמוד

ירושלמי

אף

שהיא

גדולה

בענינה

והצטאה
בענץ

לא דפקו מעולם.
לא

מצאה

ל ד ע ת  ,ובפרט לפי מצב

ידה

אסף

אשר

המשנה
הקירות

הצעיר

ממרום

להפיץ
השאיר

ה׳

לבחורי

חמד

דורש

שנים,

ברכה

לה:

קוצר

בבית

לאשר
כי

בצוואתו

עת

המדרש

כי נ ק ר א

הגדול

המנוח

)זעםינאר(
יונה

מהור״ר

אהבתי,

עזבתי

נפשי ונטשתי נחלת

ידידת

עמדתי בה על

בנפש יושביה ,והם

שאלוני

בראש

להיות

עבודת ה ק ו ד ש ח״י

חרותים על לוח לבי;

ונדרש

הגדול הזה.

ובזאת

הספר

בית

נכספים לשמוע

ה׳ ולשקוד ע ל ד ל ת י ת ו ר ת ו  ,ו ט ל ב ד שיעורי דאורייתא
לטשפט

להם

ובעטדי

ועטלתי

ה ׳ ויהיו ג ם
החלק
החלק
הראשונות
החלק

לפניהם

לערוך

ה ד ר י ש ה בענין
כחי

כפי

ה מ ש נ ה  ,והן
במגילת

למען

לאחרים

הראשון כולל
יורה

—

סדר

על

להראות

להם

בפחחי נדיבים.

אשר

בהן

נטצא

לפעטים

הספרא והספרי.

אז א ט ר ת י

לתלמידי,

יחגגי

לזכרון

ו ח ל ק ת י ' ה ס פ ר לג׳

ואולי

חלקים:

להמשגה.

המשנה

והאחרונות וגירסאות
השלישי

הישנות

הדברים

הפתיחה

יעמוד

פחיחת

נ פ ש ם לבוא

המכילתא,

יהיו

להועיל.

הטשנה,

א ש ר קבעתי

ה ט ש נ ה ר א י ת י כי יש ל ח ר ח י ב ה ח ק י ר ה ,

בברייתות

התוספתא,

ספר

השני

פרעגקעל

העדה

הדרה אשר כמעט

ה׳ בידי יצליח כי ה ק ר ח ל פ נ י ב ח ו ר י ם

על

אשר

נ א ס ף  ,ורבים קראו ל ח

עוטק

ועוד

אמרתי

לעשות

לה׳.

נקראתי

נדחח,

או

חפץ

כהי

האלוף

חשבתי

לבוא

נעדרו

במדרש הנכבד הזה,

ה ט ש נ ה ויסוד ח ל י ם ו ד ולחעיר

מקור

ועוד

בהקדמתו

ל א ש ב ת י א ח ו ר כי א מ ר ת י מ א ת ה׳ ה י ת ה ז א ת

ונפשי קשורה

נדרשתי

ויגעתי

א ס ף ידו מ ל ד ר ו ש ע ל מ ס ד ר י

גירסותיה,

והנכבדה ק״ק דרעזדען א ש ר

בטחתי

ועל

לחדש

התורה ולהקים

היקרה

דבר

עלה

ואנכי

אין

כי

בנורלי

אחריו

תאומים.

אף

ידעתי

להנות

דבר

כבוד

ומי

כ ס ה יסודות ל א ש ם

רבות ונכבדות.

ואנכי
גם

גםדרה

גבל

גם

גבול

על הכללים א ש ר יסד

ל ה ל ח ם בו ,וגם ב ס ד ר ה ת ג א י ם

פ ר ק י ם יש ל מ צ ו א ר ו ס י ,

עינו כי ל א נ ס ו בדורו ל ח ק ו ר ע ל י ה ם .
ואיך

די

נפש

השוקקה

למלאות

ח ח כ מ ה בזמגנו.

ה ל כ ה ל מ ש ה מסיני כבר קמו רבים
בעשרה

והנה

הקדםח

הרסב״ס

בכל

טסכתא

בפרט,

והסשגיות

המשנה.
התוספתא והמכילתא

והספרא והספרי,

יבואו בו ח ק י ר ו ח ש ו נ ו ת .
והנה

ב ח ל ק זה

ה ר א ש ו ן קצרתי ל פ ע מ י ם כי ב ח ר ת י ל ה ב י א

הדברים

על

מ ק ו מ ם ב ח ל ק ב׳ ו ב ח ל ק נ ׳ .

— והחלק הזה

עבר החוק א ש ר ששתי

לו ,לכן ק1רתי ב מ א מ ר י ם א ש ר ב א ו ב מ כ ח ב ע ת י ש ל י  ,וגם מ ה לי ל מ ו ל
אח

אשר

MHN

,

איבער
רמזתי

נאמר ונדרש

ב מ כ ת ב א ש ר כתבתי כאשר נסתחו שערי הזעמינאר ,וקראתי שמו
פאלעטטינישע
ב א מ ר י עיי׳

עוד
והפועל

כבי

במקום

אחר.

— ועל א מ ה קורות ה מ ש נ ה

אונד

אלעקסאנררינישע

שריפטפארשונג.

ועליו

בפראגראם.
הנה

ראיתי להזכיר:

ה ם ס ר נ ד פ ס בעיר ר ה ו ק ה מ מ ק ו ם מושבי.

ה ע ו ס ק ב ר פ ו ט אינו יודע טיב כ ת י ב ה ולשון ע ב ר י ת .

ומזה נפלו

טעיות

באותיות

ה ד ו ט ו ת ה ״ א ה י ״ ת וכו׳ ג ם נ ט ש ך ל פ ע ט י ם א ו ת ט ת י ב ה

לתיבה

וכדוטה.

והטעיית

השטות

בענין

ובזה
במאור

והקורא

הטבין יתקן

בעצטו טעיות

הפרטיים וטראה טקום רשטנו בסוף

אשים

תורתו ,אל
ברעסלויא

קיצי

למלתי,

ואערוך א ל ה׳

א מ ת ינחני בדרך

כאלה.

הספר.

חסלהי,

ה ו א יאיר עיני

אטת.

בחודש ניסן ת ר י ט ״ ל .

המחבר.

פרק
ק

ה׳

ר

העיר א ת רוח כורש

במלכותו
זרובבל

ו

ו

ראשון.
ה מ ש נ ה  .׳

ח

פ י ס ויקרא ד י ו ר ל י ל ע ם בני ישראל

מלך

ל ע ל ו ת ל י ר ו ש ל י ם ו ל ב נ ו ת א ת ב י ת הי.
בן ש א ל ת י א ל נשיא

ויתאמצו א נ ש י ם ויעלו ע ם

ה ב א י ם  ,ויבאו י ר ו ש ל י מ ה ויבנו ה מ ז ב ח .

ובימי

א ר ת ח ש ס ח א ס ל ך ס ר ס ה י ח ד  .מ ע ל ה ש נ י ה ל י ר ו ש ל י ם ו ע ז ר א מבני
ב ן א ל ע ז ר ב ן א ה ר ו ן ה י ה ר א ש ה ע ו ל י ם  .ז ה ע ז ר א ה כ י ן ל ב ב ו כמאמר הכתוב
) ע ז ר א ז'יי( לדיוש את תו־ת ה ׳ ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט.
ו מ צ ב ה ב א י ם היה ב ר ע מאוד ,כ י הצרו להב הגוים אשר התנחלו על י ד
פינחס

סנחריב
סרס,

מ ל ך אשור בנחלת
וגם

ע ת ה ב נ ו ת ח ו מ ו ת י ר ו ש ל י ם היו ל ה ם

להשחיתם,
כי

עשרת

השבטים ,וכתבו ש ט נ ה עליהב למלכי
ל פ ו ק ה ולמכשול ויאמרו
והנה גם

לולי ה ק י ם ל ה ם ה׳ ר ב ו מ ו ש י ע א ת נ ח מ י ה בן ה כ ל י ה .

ה ט ה ה׳ ל ב רוב מ ל כ י ס ר ס ל ט ו ב ל ה ש כ י ם ל א יצאו מ ע ב ד ו ת ל ח י ר ו ת
קונן ע ז ר א  :ה נ ה א נ ח נ ו היום

כאשר

לאכול א ת פריה ואת טובה

עבדים

היה א נ ח נ ו

4

עבדים עליה וכו .

קורות

הפרטיים

ועשות
העולה
רגע

יגביהו

ורגע

ויעשירו

ישפילו

המלכים

ויסירו.

לא

—

ומסיפורי

ו ה מ ש פ ט  ,ג ב ל א שמו על ל י ם הצלחת הנהגת המדינה בכלל
מ ש פ ט וצרקה ליושביה בפרט ,אבל משלו כיל אוה נפשם ובכל
ע ל רוחם ,רגע י ד ב ר ו ל י נ ו ת ו ל נ ט ו ע ורגע יצוו ל נ ת ו ש ו ל ה ר ו ס ,

החוק

נודע כי מ מ ש ל ת

והארץ

א ש ר נ ת ת לאבותינו

ה י ת ה בנויה ע ל מ ו ס ד ו ת

ובמקרה

המושל

כן

מקיר.

עבדיו ,כי ע ו ד ר ע ה א ח ר ת פ ש ת ה ב מ ל כ ו ת פ ר ס  ,ה מ ל כ י ם הקימו א ח ש ד י פ נ י א

) פ ה ו ת ( ב כ ל מ ד י נ ו ת מ מ ש ל ת ם  ,כ י ה מ ל כ ו ת ר ב ת ה ע ד ^ מ א ו ד מקצה ארץ
ה ו ד ו ע ד י ם ה א ח ר ו ן  ,ו ה פ ח ו ת א ל ה עשו י ר צ ו נ כ  ,ו ה מ ל כ י ם לא חקרו
ו מ ה מ ר היה ו.ו-ל ה ש ב י ם בזכרם ציון,
א ח ר מ נ ה ג ה ס ח ו ת והסגנים .
ו ה ג ד ו ל ה א ש ר ה י ת ה ל ה מימי ק ד ם  ,עת ישבו ש ב כסאות לבית הוד ,ומלך
מ ג ז ע י ש י ה י ה ב א ר ץ ו ס ב י ב ל ו כהניו ויועציו ושריו!
אך
ולא

נחלת

השבת

יעקב

במנוחה

וחלק

ושלוה,

אמרו מאל
איל

אינו

ב ה נ ח י ל עליון

רבות ה ח י י ו ת והממשלה
ג ר ם ראה ר א ש י ת לזרע
1

—

2

—

אוהביו היא התורה ,מ י מ י נ ו אש דת למו ,והיא הנחלה אשר לא תסוף
לעולם — .ואל הנחלה זאת לא באו בימי בית ראשון ,ומעט מזער
הכירו ערכה ומהמדיה .ויאשר הגלם ה׳ לבבל נשבר לבם הזונה״ מעל
אלהי אמתם ,אז באו ימאסורת הברית והשליכו הגלולים והעצבים *1נברא
להם לב" חדש ורוח חדשה להקיא בשם ה׳ ולעבדו שכם אחד .וזה
היה דגלם אשר תחתיו שבו אל ארץ אבותיהם ובצלו <עשו שורש למטה
ופרי תפארת בקיום המצוות למעלה .ואם היו עבדים לעובדיהם הלוא
עלו מעלה מעלה על נוגשיהם בדבקם באל עליון ובבחים בלכת בדרכיו.
וזה הוא תפארת ישראל מאז וזה זכרו לדור דור .ואם נעשה ילה בכל
הגוים ,וגם הפרסיים גם ממלכות אחרות מפו תמו ,זכי יעקב לא יםהה
לעד.
והנה תהת אשר בימי קדם התאוו תאוה להיות ככל הגרם י אשר
סביבותיהם ולהשליך אחרי גיום דבר ה׳ ,נהפך לב השבים מהגולה והבאים
אחריהם לדרוש את ה׳ ולשאוב ממעין התורה .אבל מי ימלא •דוסצם
וירוה את צמאוגם? דבר ה׳ לא היה נפרץ בימים ההם ורבים לא
הבינו לקרוא בספר ה׳ גם לא היו הספרים נמצאים י לרוב )כאשר יבין
הקורא בם' עזרא ונחמיה( .וברצות ה׳ דרכי הדור ההוא הקים להם
הכםים המבינים לעם המצוות והמשפטים והחיו מים לקראת צמא.
וההכטים אלה הם היו מיסדי המדינה ומשובבי הנתיבות השוממות לשבח,
הם ההיו השבים לעשותם לעם עולם .וגם בזה ,יוכר גודל הירושה
השניה על הירושה הראשונה .בירושה הראשונה התקשרו לשים עליהם
מלך ומאסו בהי ,כמאמרו אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי; וביריעה
שנייה נוסדו יחד לשמוע אל דברי המורים והם ילכו בראש העם— .
והחכמים עמדו עתה במקום הנביאים אשר ססו תמו עם חגי זכריה
מלאכי ,יען להדורות אלה לא היה צורך לנביאים כי אם לחכמים .כי
עיקר ענין הנביאים 'אינו לעשות אותות ומופתים ולהגיד העתידות ,יי
אם להשיב את העם אל אביהם שבשמים ולהחזיק האמונה בלב הנכשילים
והזונים מעליה .ל  pלא נמצא נביא אשר הורה דיני תורה או איזה
טצוה בסרט ,אבל דברי הנביאים הטה  1 0ח ? ! ת * .ש -להגגעיר ,ידיעת ה׳
אהד בלב שומעיהם ולהשביח עבודה אלהיט אחרים -,להשיב מעם
מדרכיהם הרעים ולהוכיח על פניהם טרדם וקשיות ערפם ,אשר הצבו
להם בארות נשברים ועזבו טקור טים היים .לא ין הדורות האלה הם
שבו אל ה׳ בכל נפשם ,ודברי מוסר הנביא היו להם אך לםותר; כי כל
תפצם ומאוייפ היה לדעת המצוד .ודרכי התורה בפרט ,והלימוד הזה
הוא ביד ההכסים ולא ביד הנביאים (.
ודרך הוראת החכמים אלה היה על ב׳ פנים :א( לברר ולבאר
להעם טשפטי התורה ואיך ולאיזה כוונה-נאמרה מצזה פלונית ,כגון לא
1
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מ׳ ״אמרו" )הם אמרו וכוי( אינו אמירה מיוחדת ,כי׳הדעת לא תסבול
שהמסיר .אשר עמדה כב׳ מאות שנים אמרה בסי כל ימי היותה ג׳ סאםרים
אלה .אבל הכוונה אנשי כנסת הגדולה שמו תמיד המאמרים אלה,
אשר יצאו מפי טיסדי הכנסיה ,למטרה במעשיהם והנהגתם .ובמ״א!(
דברנו ברחבה ,כי ני מאמרים אלה המה עמודי קיום התורה והשארת
האומה לפי מצבה בימים ההם ,ונחזיר פה בקיצור על הדברים הנאמרים
שם .השבים מהגולה היו תחת ממשלת סרס והשיבו סס גלגלת והלך
למלך פרס ולהפחה אשר שם בעבר הנהר ,ואיפשר שגם מבני ישראל
עשו מלחמתו ועבת-בחילו ,וכל זה מכלל העבדות לכובש ומושל .אבל
דרך הכובשים והמושלים בימי קדם היה משונה מאוד מדרך רוב הכובשים
בימינו .כי לפנים זאת בכל האומות ,אב הביאו מדינה תחח ידם שמו
על הנכבשים מסים וכו׳ כאשר זכרנו ,אבל הניחו להם נימוסיהם ודתותיהם,
ודברי ריבות ומשפטים בין איש לרעהו ישפטו כמקדם על פי חוקי
המשפט הנהוג ביניהם ומסור בידם או בכתב או על פה .והמנהג זה
היה יתד נאמן ומעין תקוה להעולי• משבי הגולה ,לבל ימעדו קרסוליהם
ויחליפו כח לעמוד נגד האויבים אשר סבבום .כי בהיות להם חוקים
ומשפטים צדיקים אשר על פיהם ישפטו ואין צר ואויב שולח ידו להיות
להם לשטן בקיום התורה ומצוותיה• ,הופיע עליהם דגל חירות הגהגת
מדינה הפנימית והיו הפשים בארצם בצל התורה .לכן הזהירו מאוד
אנשי כנ״הג את השופטים :הוו מתונים בדין .כי אם יצא משפט מעוקל
אז בקל יצאו העשוקים בדין לבקש דינם מאת שופטי הארץ ,מאת הפחה
והסגנים אשר ישבו למשפט '.בקטן יחלו ומרה תהיה באחרונה ,המושל
הפרסי ישלח ידו גם בהנהגת המדינה הפנימית ,ועוד מעט וישלח ידו
גם במצוות התורה ויצור ,בגאון עזו לעשות נגד חקיה — .וההזהרה
הזאת שיננו אנשי כנ״הנ כל ימי היותם דר־ אחר דור ,כי היא היכוד
לחירות הפנימית — .והמאמר ו^צני העמידו תלמידים הרבה הוא בנוי
לתלפיות להרבות לימוד .התורה ולהאדירה ,אבל יש לו עוד כוונה אחרח
עמוקה עד מאוד .הוראת׳ התורה והמעשה להבדיל נין הקודש ובין
ההול וכו׳ היתד .בעצמותה וכפי מצות התורה ביד .הכהנים .אבל הכהגים
סרו מהר מן הדרך ולא אבו לעלות בהר ה׳ ולשאת משא התורה והלימוד,
לכן כאשר עמד אחרון השופטים ,הוא שמואל בקוראי שמו אשר השיב
לב בנים אל אביהם ,הקים להקת בני נביאים אשר מהם תצא חורה
והמה יורו דבר ה׳ .וגם בתחילת עת בית שני היתד .משאת ההודאה
על שכמי הכהנים כמאמר הנביא )יחזקאל מ״ד ,כ״ג ליד( :ואת עמי
יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום וכו׳ .אבל גם בפעם,
הזאת נתנו הנהנים כתף סוררת ושחתו ברית הלוי כאשר הוכיחם מלאכי,
גם היתד .יד קצתם ימעל כמבואר מספורי נחמיה — .והנה מחשבות
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ח׳ עמקו ונראה כי היהה מאתו נסבה ,לסען לא תהיה התורה ירושה
לשבט אחד לבד ויהיה הוא לבדו משליך חבל בגורל במצוות הי; ואף
כי בתחילת היות ישראל לעם נמסרה התורה ליד הנהנים הלוים כי
השמן לב העם מהבין יוקר האמונה בה׳ אחד ,אבל אחרי השרישו יסודי
האמונה ואהבת התורה בנפשות הדור האחרון ,אנשי בית שני ,הטובה
היותר גדולה לקיום התורה היא שתהיה מורשה לכל איש מקהילת יעקב,
וכתר התורה תהיה מוגהת כל הרוצה ליטול יבוא ויטול .והמשכיל יבין
כי מזה נמשכה גם כן חירות התורה ,לבל יהרס איש לעלות על ראשי
עם קודש ולעשות •את עצמו כעומד בין ה׳ ובין העדה; וזה יקל אם
יסודי האמונה נמסרו לאנשים מיוחדים שומרי משמרת הדת ,אז חיש קל
יולד תאות הממשלה בעניין האמונה )היערארביא( .לא כאלה חלק יעקב,
כקטן כגדול יש לו חלק בתורת ה׳ ,כראש חשבט וכבת משפחות אם
מצאה להם ידם ינחלו נחלה ,וממזר ת׳׳ח קודם לכה״גע״ה .וזה כוונת
המאמר העמידו תלמידים ׳הרבה :לא לנהנים ולא לאנשים מיוחדים
תהיה תורת ה׳ שמורה כי אם לכל מבקשיה — .והמאמר השלישי עשו
סייג לתורה הוא מבואר בעצמו ושערנו לו עוד כוונה אחרת ,ואין פה
י ״׳
המקום להאריך.
והנה מלבד אלה המאמרים הראויים לאומדיהם לא ימצאו הלכות
ודברים הבאים במדרש התורה לאנשי ננ״הג; כי הגדולים האלה הם
בעצמם הסופרים ,אשר פירשו המצוות וחיברו פירושם אל המקרא.
ולא כל איש ואיש מלבו הוציא מלין ,כי המלאכה זאת היא יקרה וגדולה
עד מאוד וצריכה לחקירה '•בה ולהסכמת'חכמי הדור ,כי בזה פירשו
הטצוות להלכה ולטעשה ,והוא עיקר הורה שבעל פה; ואיך ישלוט בזה
כל איש כרצונו? אבל הפירושים אלה נאמרו במועצות ודעת טפי אנשי
כנה״ג ,ואח״כ נתפרסמו להעם מפי המורים ברבים בדרך אשר זכרנו
למעלה ,והיו המצוה והפירוש לאחד בפי התלמידים והעם ,לא יתפרדו;
ולכן :שתקע שם מוציאי הפירוש ,ומלאכתם נשארה לעד.
ובאשר נעבור בעיון על פני ים המשנה נמצא איזה משניות משונות
מאוד םחברותיהן בי לא נשנו בסגנון המדרש גב לא בסגנון ההלכה
)עיי׳ לקמן( כי אם בדרך הפירוש .והמשניות אלה נראין ישנות מאוד
ויצאו מפי הסופרים ,והן מגירות הדרך אשר דרכו בה .עיי׳ נגעים
פ״ב מ״ה עד סוף הפרק  .במ״ה מתחיל :כיצד ראיית הבית ובא אשר
לו הבית וכו׳ והן דברי המקרא עד כנגע נראה לי בבית ,אפי׳ ת״ח
ויודע שהוא גגע וראי לא יגזור וכו׳ והוא הפי׳ לדברי המקרא כנגע וכוי.
— מ״ו :איגו הולך לתוך ביתו ומסגיר ובו׳ והסגיר את הבית שבעת ימים
וכו׳ וראה־ אם פשה וצוד ,הכהן זכו׳ הן דברי המקרא ,אינו נוטל אבנים
מצד זה ומביא לצד זה ־ובו׳ הוא הפירוש — .מ״ז :בא בםוף שבוע וראה
אם חזר ונתץ את הבית וכו׳ הוא ל׳ המקרא .וכל מעיין במשנה יודע
שאין דרך המשנה כלל להביא מקראות* שלמות ולפרשן ,ויותר יוקשה

להמבין שהמשניות אלה נראין כפירוש רצוף אל פרשה אחת ,וזה אין
ענינו בלל להכוונה ^5ר כיוונו אליה מיסדי המשנה ,וכמו שיבואר להלן.
— לכן נראה בבירור שנשאר לנו פה $ררש הסופרים ודרך לימודם,
והוא היה פשוט מאוד ומצורף אל המקרא .וכאשר באו לפ׳ נגעים
התחילו ללמד למעשה כיצד ראיית הבית ופנו אל המקרא :ובא אשר
לו הבית וכו׳ כנגע וכו׳ ופירשו אפיי ח״ח ויודע וכוי. .ואח״כ פירש
המקרא וראה אם פשה וכו׳ אינו נוטל אבנים מצד זה נכו׳ .בא בסוף
שבוע וראה וכו׳ ( — .וכן מצינו עוד פי׳,הפרשה והוא שנוי סוטה פ״ח,
מ״א מ״ב ודבר אל העם בלשון הקודש ואמר אליהם וכו׳ על אויביכם
ולא על אחיכם ודברו השוטרים וכו׳ ( — .ועוד משולש פי׳ הפרשה
מס׳ מעשר שני פ״ה מ״ז וכו׳ בהוספה קצת מיד הבאים אהרי הסופרים— .
ואלה הסופרים ,הם אנשי כנסת הגדולה ,עמדו לישראל עד סוף מלכות
פרס ,ושמעון הצדיק היה האחרון מהם ( .ומעת בא אלכסנדר סוקדון
והביא ארץ ישראל תחת ממשלתו נשבתה הכגםת הגדולה ,וגם דרך לימוד
הסופרים חלף הלך לו ובא דרך לימוד אחר במקומו .כי באמת לדרך
הסופרים היה בזה יתר שאח ,הדברים נכנסו בקל בלב הלומדים כי חיש
מהרה בקראם הכתוב עלה על זכרונם הפירוש הנלוה לו .אך ברבות
הימים נתרבו הפירושים ועמדו זה בצד • זה בלי חיבור וקישור פנימי,
והלימוד כזה הוא מלאכה כבדה ,כי הוא לבד מעשה הזכרון וכמעט
אין חלק בו לכח ההיקש וההגיון; ואיך יחזיקו בו באורך הימים
אנשי בית יעקב הנודעים מאז לאנשי בינה ויש בהם בח לעמוד בהיכל
הפנימי של ההגיון ועומק המחשבה ,להוציא חדשות ונצורות ,לדמות
דבר לדבר לטחון סלעים זה בזה ולהקים מגדלות! — ומלבד שהנפש היפה
תגעל בלימוד זכרוני כזה עוד נמצא גרעון אחר אשר הניע הלבבות םלהתיצב
בשביל זה ,והוא הפיזור והפירוד הבא בעקבי הלימוד בדרך פירוש התורה.
כי הרבה מצוות נכפלות ומשולשות בתורה ונבדלות לבד במקומות אלה
באיזה תיבה וכוי הניתנת לידרש ,ולפעמים נזכר במקום אתך ענין הדש
אשר ממנו יפורשו פרטי המצוד .,נציג פתי לדוגמא מצות שבת :הנה
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 (4ובמשנה ה׳ נכנם המאמר )אפילו חבילי עצים ואפילו וכו׳ עד סוף המשנה ,וכן מ״ו
מכאן אמרו אוי ירשע וכו׳ בהזך המשנה הישנה ,וכזה נמצא הרבה פעמים במשנה ,עיי׳ לקמן
פרק די .ודע דבח״כ פ׳ מצורע פרשה ה׳ ו׳ הובאו משניות אלה בלא אריכות המקראות ולא
על דרך הפירוש נאשר הוא במשניות אלה .והמעיין יבין גודל ההפרש בין המשנה ובין הת״כ
שהוא ג״כ בדרך הפירוש והמדרש ועיי׳ לקמן.
 (5וגם פה ישנן קצת הוספות ועיי׳ ספרי פ׳ שופטים.
 (6במס׳ קידושין ל׳ איתא לפיכך נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה .י
זעיי׳ ירושלמי שקלים פ״ה הל׳ א׳ )והובא קצת בתו׳ קידושין שם( אמר ר׳ אבהו כתיב ומשפחות
סופרים משבי יעבץ מה תלמוד לומר םופריפ אלא שעשו את התורה ספורות rj1htt0־.׳ לא
יתרומו ,ה׳ דברים חייבין ב ח ל ה  ,ט״ו נשים פוטרות צרותיהן וכוי .והדברים האלה  0$דדן
דרזש ואגדה אבל יש להם יסוד קצת ,שבאמת משניות כאלה דין ישנות לרוב.
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היא אמורה וכפולה בי׳ הדברות ובס׳ משפטים ,כי תשא,׳*ויקהל ,קדושים,
אמור וכו׳; והמפרש ימצא בכל מקום איזה דבר חדש ,כגון זכור דדברות
ראשוגות ושמור דדברות׳ אחרונות וכוי .גם ימצאו במצות שבת עגינים
פרטיים הטורים על פרטי הלכותיה :בפ׳ המן את אשר תאפו אפו וכו׳
אל יצא איש ממקומו וכוי ,בפ׳ שלח פ׳ המקושש .והגה בדרך הפירוש
לא יחוברו לעולם מצוות שבת לאחת ,אבל יפורשו בכל מקום אשר שם
דבר התורה מורה על ענין זה או על ענין אחר .,וכן בשאר המצוות.
ומדרכי הנפש המשכלת לאסוף ולקבץ כל הפרטיים אל הכלל וסביב
סביב לו יחנו ,ובענפים היוצאים מן העץ כן יסתעסו מן עיקר הדבר
וראשיתו ,וזה ענין התהוות ה ה ל כ ה ^ ג מ ש נ ה .
הוראת ם׳ הלכה כתב בעל הער»)ערך הלך( היא דבר שהולך
ובא מקורם ועד סוף או דבר שישרא^מתהלכין בו .ור״ב מוספיא
י ש ר א ל א ב ל יותר מהדרכים
 ,תרגם כמשפט הביות כהלכתא . 2 w
אלה נאמר מ׳ הלכה על מאמר הבא 'בפני עצמו לפרש עגין מעניני
התורה בלתי לסמוך על הקרא או לעשות עצמו סניף להמקרא ,ונכנה
זאת ההלכה בשם הלכה מופשטת )אבםטראקטע הלכה( .ווה יבואר
לנו כאשר נחזור עוד על לימוד הסופרים אשר חיברו מאמריהם אל
המקרא כנאמר למעלה .והחכמים אשר באו אחריהם עזבו הדרך הזה
והפשיטו הדינים אשר הוציאו מפרשי המצוות ועשו להם בתים בפני
עצמן .ויבואר זאת בענין הלכות שבת .הטסכתא טתחלת יציאות השבת
שתים שהן ארבע .הסופרים כאשר הגיעו למקרא אל יצא איש ממקומו
חיברו אליו דיגי ההו״צאה מרשות לרשות וכוי .והחכמים הציגו דיגי
ההוצאה מובדלים מהמקרא ולא פתחו באל יצא איש כי אם בהלכה
מופשטת ועומדת בפני עצמה ,יציאות השבת שתים וכוי .וכן עשו בכל
••־*המצוות ,סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה וכוי לא.פתחו בסכות
תשבו שבעת ימים ובו׳ .וזה עשו גם כן במצוות שאינן מפורשין בתורה
אבל היו ידועין וגעשין על פי הסופרים  ,כגון מאימתי קורין שמע וכו׳
בתורה אינה מפורשת מצות ק״ש ,כי דברי המקרא ודברת בם יש לפרש
ברברי תודה )עיי׳ ברכות כ״א( ,אבל כבר היתד .מצות קריאת שמע נהוגה
בכל ישראל ,כי פ׳ שמע כוללת יסודי ועמודי הרת :האחדות ואהבת
הבורא .והנה גם במשנה זאת לא פתחו מן המקרא או מסמיכות המקרא
ושנו בדרך הלכה מופשטת .ובן מבוי שהוא גבוה למעלה מכ׳ אמה
וכוי ועיקר דין מבוי הוא מדברי סופרים .כיצר מברכין על הפירות ,ועיקר
ברכה הראשונה לא נאמרה בפי׳ בתורה )עיי׳ ברכות ל״ז טייח ,ירושלמי
ריש כיצד מברכין( וכן במקומות אחרים .ורע כי אף שביררו להם דרך
לעצמם בענין ההלכה לא עזבו דרך הראשונים לגמרי אבל חיברו גם
הב מאמרים למקרא ,ודרך זה נקרא מדרש והוא הולך מםלות במכילתא
ספרא וספרי וגם לפעמים במשנה ..אך זה חמדי־ש הוא לרוב רחוק
י מדרך הראשונים כלוי הסופרים ,כאשר יבואר^קמן.

ופירוש מהמשנה הוא כטו שהביא הערוך )ערך משנה( מל׳ שינון
כמו ושננתם עיי״ש ( .והוא שם נרדף לשם הלכה ,אבל מ׳ משנה
נאטר על הלכה קצרה וםםוקה בלתי נתינת טעם )וכמו שהוא לרוב
במשנה ^ הסדורה עתה לפנינו( ,ומ׳ הלכה נאמרה גם על הלכה קערה
גם על #לכה מפורשת )עיי׳ לקטן סייג( ( — .עוד נאמרה מ׳ משנה
על• קיבוץ.סדרי 1#שנה כאשר הוא היום בידינו.
׳ וימי הולדת בלימוד בדרך הלכה היו רעים לישראל ,כי קמו פריצי
עם ועזבו כרית• קודש ובקשו להשבית תורה וחזיון .־^־ הכובש היוני
אלכסנדר בא עב חילו בשצף קצף על ירושלים ואסר להשחיתה; והי
אשר בידו לב מלכים נתן ש נ ן • ה צ ד י ק ( לחן בעיני המלך ויחמול על
עם יהודה לבלתי הרע לו • . .ה ע ת ההיא עד עת מלחמת הםקביים
)כטו ק״ן שנה( היתד .ה א ר י ^ ט ס עובד למלכים יונים .כי אחר מות
אלכסנדר קמו שרי חילו הגדולה ויתנחלו בארץ מטשלתו ובארצות אשר
כבש .וארץ מצרים עלתה בגורל סטלטעאוס בן לאגאם ,הנקרא פטלםעאוס
לאני ,ועל שמו נקראו -מאז והלאה ההלכים אשר מלכו במצרים עד
תומם על ידי הרומיים סטלמעעד. .וארץ׳ •ארם הנקראת סוריא )זיריען(.
אשר היתה אז כוללת מדינות רבות ,בבל#.,ש• %וכו׳ באה תחת יד סילייקוס
ניקטר .והמלבים אשר קמו '׳תחתיו נ ״ י ^ ־ ־  ^ -ם הסילייקירען עד כי
גם הם גכרתי על י^י הרומיים .וביטי ||™^ C)gלאגי באה ירושלים
במצור ובמצוק כי ע$יד*ע& %בחל רב ות₪&1|0ך •במם השבת ,ועם
רב מהיהודים הגלו אז לאלכסנדריא מ ט ר פ ו ד ^ מ ^ ^ י י ם (  .ולא ארכו
הימים ובאה ארץ ישראל החת יד הםילייקיז ,^^^#מכלי אל כלי,
ואף כי לא הרעו המלכים אלה לישראל עד ע ^ ^ י א כ ו ס עפיסנעס,
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 (7ולא כמו ששי׳ הערוך בפי׳ א׳ בשביל שהיא שנייה לתורה עיי״ש ,ובן הוא מורגל בפי,,
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ואי׳ ב קריאתי׳ משנה ובסמיכות משנה י משנה
משגת משנתנו מ מ י ר בהחלט שהקריאה יייא משנה.
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התורה דברים י״ז י״ח ,א ב ממד ,שאמרו

T
 (8ולכן בא נדרים פ״ד מ״ג מדרש הלכות ואגדות; מדרש כולל ההלכות אשר נסמכו
להמקרא כגון מכילתא ספרא וכו׳ והלכות* הן ההלכות ;זיאיפעטית י משנה וברייתא .וכן ברכות
מ״ז ספרא וספרי )הס המדרש( והלכות .ועיי׳׳ש י״ב ,למקרא צריך לברך ולמדרש אין צריך
לברך ור״א אמר למקרא ולמדרש צריך לברך למשנה אין צריך לברך; ובירושלמי שם להלכות
אין צריך לברך והיא היא המשנה ,כי הירושלמי קורא לרוב המשנה הלכה — .ובקידושץ מ״ט
איתא איזו היא משנה ר׳ מאיר אומר הלכות ר׳ יהודה אומר מדרש ונראה שזה השם משנה נתחדש
בימי התנאים אלה או זמן מעט קודם להם ,ולא היה עוד מוסכם מכל החכמים על מה הונח.
ובדברי ר״ מ תפס ר׳ יוסי סנהדרין פ״ג מ״ד וו משנת ר״ע ובו׳ וכן כתובות פ״ה מ״כ ובשאר
מקומות ועיי׳ לקמן פרק גי — .ובמדרשים אחרונים ובההוםפות על המדרשים הראשונים בבר
הבדילו בין המשנה ובין ההלכות ,והמשנה היא המשנה של ו׳ סדרים ,וההלכות הן הגרייתות
אשר בהן ההלכות מפורשות ביותר ביאור כאשר יבוא להלן .ובזה מתת כ־' הספיקות והסתירוי־.
אשר מצאו איזה חוקרים בעגין זה .ועיי -לקמן פ״ב ר א ב ״ ע.
 (9 .כפי מה שהובא בבלי יומא סי׳ט עיי׳ לקמן פרק ב׳.
ContraApion.12, 1, 1. Josephus
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לא היתה להם מנוחה כבימי <ןךם תחת יד הפרסיים .ויותר מהחרב
אשר שכלה לפעמיס בחוץ אכלה רעה פנימית כרקב עצמות ,והן המרות
היוניות ,אשר באו ב ר  5ל הכובשים והמושלים אשר הטו לבב איזה אנשים לעזוב
את ה'  ,וגם בחכמות היוניות כשלו איזה מתחכמים ונלכדו .ובמקום אהד
שערנו ( כי גברה באויא כת ההולכים בעקבות עפיקורוס סילאזפא יוני,
אשר שרשי לימות הם :אין באדם טוב יי אם לשמוח ),(Eudaemonismus
ואף שהורה כי הגדולה שבשמחות היא עשות טוב ולכן יפה לארם י
ללכת בדרך טובים ,הלוא בעיקר לימודו נתן מקום לטעלח .כי אם ימצא
לו ארם שמחה בדרך אחרת יבחר בה כסי הוראת עסיקור י ,ובאמת רוב
תלמידיו והנמשכים אחריו בחרו להם התאוות הגופניות ואמרי אין טוב
לאדם כי אם לאכול ולשתות־ ולמשוך בערן את בשרו .ועוד
לעסיקור יסור אחר והוא מקור משחת יותר מהשורש הראשון :יען
תכלית צל המעשים השמחה ותכלית השמחה המנוחה והמרגוע ,לכן
הכבוד הגדול אשר יחלוק האדם למלכות שמים הוא באמרו :האלהים
בשמים ממעל יושב במנוחה ואין משגיח על מעבדי בני ארם ואין
בו לא הרגשת הרחמים ולא פקיו*ת העון ולא גמילות הטוב ,כי בכל
אלה יבוטל השלוה וההשקט,׳ ואין לך רעה נפסדת מזאת ,כי אחת
היא עם י כפירה גמורה בהויית האלהות; ועפיקור עצמו נטה אליה אך
מיראתו להורות בפומבי בי אין אלהים הורה כאלה יחפש מחופש— .
מזור ,מה שהורגל בפי חכמי ישראל לקי־וא הכופר באלקות בשםאפיקורוס ; ואיפשי שזה השם היה שגוי בפיהם מאז הפיצו היונים
הרעה הרעה הזאת בארץ קדם .וגם דברי אנטיגנוס איש סוכו ,אשר
חי בזמן הזה :אל תהיו' כעברים המשמשים את הרב על מנת לקבל
פרת וכו׳ נאמרו כסי השערתנו בעיקר כוונתם נגד הרעה הזאת אשר
מצאה חן בעיני תרבות אנשים חטאים ויבואו יזה דבריו )אשר נתקשו
בהם המפרשים( על נכון .אל תהיו וכו׳ כלומר באמת הטובה היותי
גדולה היא שיעשה האדם הטוב בעבור בחרו בטוב ,לא מצל החוב
המוטל עליו והשכר הבא לו בעשיית דסצוה כ״א מרצונו החסשי,
־ומדעתו כי נפש האדם חלק אלוה ממעל לא תמצא לעצמה עונג יותר־
מעשיית הטוב ,אך סן תטעה לבקש לך טובה אחרת ותרמה בנפשך
אעשה הטוב בעיני ואשר שפטתי לי לעונג ,לבן הוסיף ויהי מורא שמים
עליכם ,כלו׳ וראי יש אלהים שופטים בארץ — לא כדעת עפיקור —
יהי משקיף על בני ארם ועל מעשיהם.
2

בעת ההיא עמדה בראש הערה ה ס נ ה ד ר י ן  ,והמלה זאת
) , {crrtdQtovוכן נקרא בפי
היא בהוראתה אחת עם כנסיה
כותבים יונים עצת הזקנים )זענאט( ברומי ,וזה השם מושאל׳ לכל
כנסת שופטי העיר והמדינה' — ,והחכמים אשר עמדו מימות שטעון
 (2עיי׳ םאנאטסשר .יאהרג 1 .ו*
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דמגילה .ומלשון המכילתא.והירושלמי נראה קצת שהכוונה על מסירת
ספד תורה בלה״ק ,אבל מהמשך סוגית הבבלי נראה שתרגמו התורה
ללי יוגית (  .וגם אם נניח כוונת המכילתא והירושלמי נראה שלא
עבר יזמן רב בין המסירה להתרגום או על ידי הזקגים עצמם או ע״י
אחרים — .והנה בתרגום זה היוני מצאגו מקומות אשר איגם מסכימים
עם המקדא ויוכר בהם שכיוונו ה&תרגםים לאיזה הלכה .ויקרא כ״ ג
inavqtov*7
1$
$ ( i e g a g ( ^ .ןד$0<1
ממחרת )יום( הראשון ,והוא מדרש חכמים הידוע•— מגחות ס״ה —
שמחרת שבת הנאמר פה אין הכוונת על שבת בראשית כ״א מחרת יו״ט
כ״ה ה׳ ובן אין לו ת ר ג מ ו wj $ amy:aniQfta66 /
כאילו נאמר ״וזרע אין לו" והוא ג״כ ע״ס ההלכה הידועה שגם הבת
פוטרה מן הייבום )אין לו יעיין עליו וכוי( — .וכן הוסיפו שמות כ״ב
ז׳ אחר ״ ונקרב בעל המית אל האלהים ״ תיבות xal dfietrai
״ונשבע" ,והוא ההלכה הידועה :קריבה זו אינה אלא לשבועח.
והוספות אלה הם קצת י כדרך הסופרים אשר פירשו המקרא על צד
ההלכה ,אך התרגום הוא קצר יוחד כאשר יאות למתרגם .ונראה שהם
קיבלו ההלכות **לה ועוד אחרות ספי הסופרים (.
 .ודרך לימוד הלכה הצליח""ועשה פרי ורבים היו הדבקים בה/
ולעומתם קמו אנשים אש* דבקו לאהבה במדות הכובשים היוגים ועזבו
את ה׳ .ולא רבו הימים ויחצו ישראל לשני מחנות ,אלה הזכירו בשם
ה׳ ואלה השליכו אחרי גיום את ברית ,אלהי אבותיהם וילכו אחרי ההבל
ויהבלו .והמצע קצר םהשתרע ולא נשא הארץ לשבת יחדיו הגאמגים
בה׳ וחבוגדים בו .אז קמח חברת פועלי און ויקראו לאנטיאכוס מלך
םוריא לבוא בארץ ולהשחיח הדבקים בה׳ .ואגטיאכום בא בהיל גדול
וטלא הארץ דם טפה אל פה והעםיד צלם בהיכל ,וכנפי חילו התפשטו
בארץ להרוג טאיש ועד אשד .העוטרים בבריח ה' ולא טרו טטצוותיו.
והאנשים אגשי בליעל אשר חמדו להם הטעל בה' הי^ו עם אגשי
הצבא למסור בידם אחיהם אשר מאגו לשטוע בקול אנטיאכוס לעזוב
ברית אבותיהם ,והכו בהם מכה גדולה .אז הקים ה' מושיע לישראל
את מתתיהו הכהן אשר ישב במודיעים ,והוא ובניו קמו וגלהםו בעד
בריתאלחיהם ובעד עמו .ואחר מות מתתיהו לבשח רוח ה' את יהודה
בגו הגדול והכה בעם טתי טםפר ההילים הגדולים אשר שלח אנטיאכוס,
ועשה נפלאות וטהר את הבית ואת העיר .ויהודה לבו כלב הארי חרף
הרבה פעמים נפשו למוח ,ואחרי נפלו במלחמה קמו אחיו אגשי שם
ז

ד

8

•

,

ך{ עיי בםמדנז שם.

 (8ונסםריט©orftubten ff. Uebet ben ®influfi paldjt. (Jregefe auf bte :
ermeneuttt$
.alefanbrהערנו עוד על מקומות אחייס אשר בהם ניזונו בתרגומם על
.אחד .הלכה

—

—
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ונלחמו באויביהם ע ר אשר הציבו דגל התורה והמצוות .נהנאמגים בה'
הלכו וגברו ,ויד העוזבים הלכה ודלה עד כי נכרתו מן הארץ ( .ומאז
והלאה פרח עוד יותר ציץ התורה ונתחזקו ידי הסנהדרין ,וקמו בראש
הסנהדרין הנשיא ואב בית דין ,והם הנקראים זוגות ושמותם נמסח* מסי
אבות פ״א ( •
ובימים הראשונים היה הכהן הגךול עומד בראש הסנהדרין .בימי
הפרסיים היה הכה״ג.ראש לאחיו בכל דבר המגיע למלך וכן בימי מלכי
היונים הראשונים (. ,אך לא היה יכולת ביד הכה״ג לעשות כרצוגו אבל
שאל עצת אנשי העדה העומדים על.צדו ובהסכמתם עשה -כפי צורך הזמן
וטובת הכלל ( .וכאשר הרשיעו הבהגים הגדולים סענעלאאס ויאזאן
וחבריהם ולא היה לישראל כהן נאמן עם אלהיו העמידו אנשים צדיקים
וידועים בראש הסנהדרין ,ונודעו בשם :יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן איש
ירושלים — .וגם אחרי כלות ימי הצרה וגברו החשמונאים לא קם עוד
הכה״ג בראש הסנהדרין .כי הכהנים הגדולים מבית חשמונאי היו
גם כן המושלים בארץ וראשי הצבא עד כי נבחרו £מלכי הארץ ,ולא
נשאר בידי הסנהדרין כי אם שמירת כלי חמדה היא התורה .ומדאגה
בדבר אם יעמוד כה״ג כזה אשר לו המלכות וממשלת הארץ בראש
הסנהדרין ,פן ישלח ידו גם בהתורה וישגה חקותיה וישים משפטיו במקום
משפטיה ,העמידו הסנהדרין בפני עצמה ,י והכו** והוא המלך .בפני
עצמו :הגהגתהמדינה להעמידה על מכונה ,ללחום גגר האויבים ולכרות
ברית עם מלכי הארץ  ,להעלות מסים ולבחור אנשי מלחמתו וכו׳ היה
ביד המלך; ושמירת התורה להורות העם את טצותיה ולהקים חקותיה
ומשפטיה היה ביד הסנהדרין (.
ומהזוגות אלה נודעו לנו תקנות והלכות כאשר יבואר לקמן פרק בי.
אבל נמצאו גם כן במשנה הלכות אשר לא נודע שם אומרם והן ישגות
עד מאוד ,ויצאו מפי הזוגות וגם ממי שקדם להם .ומה מאוד צדקו
דברי רבי יוחנן :אם באה הלכה תחת ידך ואין אתה יודע מה  -טיבה
אל תפלגינה לדבר אחר שהרי כמה הלכות נאמרו למשה וכולהן משוקעות
במשנה )ירושלמי סאה פ׳׳ב הל׳ ד(~ .ומציגו הלכות אשר כבר גתקשו
התנאים הראשונים בהבנתן או נחלקו באיזה דרך נאמרה .עיי׳ טנחות
ס״ח :אין מביאין מנחות ובו׳ קודם לעומר אם הביא פסול ',קודם לשתי
הלחם לא יביא ואם הביא כשר ,יתיב ר׳ טרסון וקא קשיא-ליה מה בין
וכו! — פאה פ״ד מ״ה :ג׳ אבעיות ביום וכו׳ ר׳ גמליאל אומר לא אמרו
אלא וכו׳ ר ׳ עקיבא אומר לא אטרו וכו׳ — .קידושין פ״א מ״א :האשד.
9
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 (9סיפורי המלחמות עיי' המקביימ ספר א'.
 (1ועיי' חגיגה פ״ב מ ״ ב .
 (2כן נודע מסיפורי יוסף הנהן Antiquitt. L i b 11, 12.
 ( 3ע ץ םאנאטסשד .יאהרג 1 .ד׳ .S4
 (4עיי' בספרנו דער געריכטל .בעוייז ד׳

.74

נקנית בג׳ דרכים בכסף וכו׳ בש״א בדינר וכו׳ בה״א בסרוטת<.י-
אהל<ח פ״ב ט״ב :ורביעיז־ן ד 0תבוסה ,ושם פ״ג מ״ה :איזהו דם תבוסה
הטת שיצא מטנו שטיגית וכו׳ דברי ר״ע ר׳ ישמעאל אומר וכו׳— .
נרה פ״י מ״ו :בראשונה היו אוטרים היושבת על דם טהור וכו׳ חזרו
לומר הרי היא וכו׳ כדברי ב״ ה בש״א וכו׳.
ולפעמים מורה או מגהג הלשון אשר היה נהוג בימי קדם )ארכאיזמוס(
או קיצור הלשון בדרך כלל ,שההלכה היא ישנה  .עיי׳ ב״ק פ״א מ״ב:
כל ש ח ב ת י ב ש מ י ר ת ו ה כ ש ר ת י א ת נ ז ק ו  ,ה כ ש ר ת י ב מ ק צ ת
גז ק ו ח ב ת י וכוי — .כלים פ״א מ״ב :ו ח ש ו כ י ב ג ד י ם במגע— .י
שבת פ״א מ״א :יציאות השבת *|1ים שהן ארבע — ב״ק פ״א מ״א:
ארבעה אבות נזיקין )וגם יש שם לשון ישנה לא ה ר י וכוי( — .גגעים
פ״א מ״א :מראות נגעים שנים שהם ארבע ועיי׳ לקמן פרק ד׳ כללי המשנה.
וגם במצוות אשר עיקרן מדברי סופרים מצינו מהן הלכות ישנות.
עיי׳ מ״ק פ״ג מ״ה מ״ו :מפני שאמ־ו שבת עולה ואיגה מפסקת רגלים
מפםיקין וכו׳ ר׳ אליעזר אומר משחרב בהמ״ק וכו׳ ר״ג אומר וכו׳ הרי
לךשהך מפני שאמרו שבת וכו׳ הוא מן ההלכות הישנות ( iויעליהן יש
להוסיף כמה הלכות של מאכלות אסורות אשד לא נזכרו.בתורת משה .ובבר
יש רמז לזה בס׳ דניאל אשר לא יתגאל בפת בג המלך וכו׳ .ויותר
מזה מפורש בסיפורי יוסף הכהן שלא אבו היהודים אשר היו בחיל מלך
םוריא לאכול שמן של נכרים )השמן היה מנת המלך אשי־־ נתן לאנשי
צבאו(; וישמע להם ויקהו כסף תמו־־ השמן ( .והנה שמן הוא מהדברים
אשר לא נתפשט איסורם בכל ישראל )ע״ז ל״ו( ,ובכל זאת הוא ישן
טאוד ,וטזה נוכל לשפוט על שאר איסורים אשר נתפשטו בכל ישראל.
ובספר א׳ להמקביים א׳ ם׳׳ב נאמר :״ ורבים בישראל • התחזקו ויתאטצו
בנפשם לבלתי אכול ח ו ל י ן " (  .והכוונה נראה גב על מאכלות
האסורות מדבריהם (.
והנה גם בימי הזוגות לא שקטה הארץ ,כי לא ארכו הימים ותהי
5

״

7

8
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 (5הנהגת אבלות ישנה עד מאוד והיתד .סצוה חמורה בעיג• העם  .ואביזר .שבעת ימיט
נזכרה כבר בסי בן כירא כ ״ ב י״ב ,וקצת נראה שגם המתרגמים היונים בראשית נ' י' רכזו
עליה .עיי' בספרנו  Uebet ben ©inftoj} 6 . 53.וגס הורדוס אשר הפר תורד .ה' ואת
מצוותיו בזה עשה על אחיו האבל הנהוג ,אף כי היד .נחפז לרדת מצרימה .עיי' Joseph.
<ף%Bell. Judaic. 1, 14, 2: Tj} Si£
( ^ • ' ! t Q l 7 r Q 0 g t X & a > v
rrjg (ctffXqov T׳oaov
t
)
.
t
1
;
,

 v x. x. L 33gl. aud) baf. 13. 10. 4 unb fonjt.ף
 (6עיי'  Joseph. Antiquitt. 12, 3. 1.ומדבריו שם יש קצת לשפוט ,שבימי םילייקום
ניקאטר נעשה החוק הזה .ואין להאריך פה.

׳(<«a(7i$1j<Wh kuvroii

1r;1Kai

noXXoi h Iaqai]X txQtcTctioi&qaciv xnl
tov urj (fttyriv xoira.

 > $ב י ע ל זה נמל יותר מ'  xoivdמעל מאכייות אסוחת הנאמרות בתורה.
ד'  15וןערה.4

ועיין לקמן

—

14

—

זעם .ואלכסנדר ינאי בן יוחנן כה״ג ,בעל אחוח
שמעון בן~שטד /מלך רע גבליעל ,הרג בעט מכת חרב והרג ועשה נ^ןטות
איזריות.בהגדולים והטובים בו .ואחרי מותו שלחו אגשים רעים ובראשם
אנטיפטר האדומי מדנים בין אחים ,המה הורקגס ואריסתבול בגין של
* אי ,ונלחמו זה בזה .והורקנם ביקש עזר מהרומיים ,אז בא פאמפעיוס
שר צבא הרומיים בארץ ,ומהעת חחיא נגדעח קרן ישראל — .ויותר
הרע אויב בקודש זה הורדוס בנו של אנטיפטר ,אשר הכרית בית
החשטונאים ושלח ידו בהכטים ,וטלך בהניפות ותלקלקות להרומיים,
ומן ה' וטצוחיו סר לבו.
ומלבד אלה• המהומות והריבוז #סרהה עוד רעה כי נתהווה כת
הצדוקים .ואבות הכתה זאת היו ,כפי המסופר באבות דרבי נתן פ״ה,
צדוק ובייתוס ,תלטידיו של אגטיגנוס איש סוכו .ואף שיש קצת לפקפק,
אבל בזה יש עיקר להטאטר של ׳אדר״נ ,שהצדוקים יצאו משורש
האנשים החטאים אשר העוו את דרכם ביטי אגטיגנוט )כאשר נזכר
למעלה( וסרו םעל אלהים .וכאשר גבהה יד יהודה ואחיו הכריחו
הזדים מן הארץ והגשארים שבו אל ה׳ ,אבל לא בכל לבם ,כי תהה
מעלם אשר מעלו בימי קדם בתורת ה׳ ובמצוות ,נתגו עתה כתף סוררת
נגד התורה שבע׳יפ .ונראה שבראשונה היו במחשך מעשיהם ,עד
שמצאו להם מסעד ,בנשיאי בית חשמונאים .והיש מהר צץ הזדון,
כי כבר יוחגן כה״ג עזב הכמייתורה שבע״ס ונעשה צדוקי ( .והרבה
מהםגגים והראשים בחרו להם דרך הצדוקים ,ויד העם היתד .עם
החכמים (.
עוד נזכרה בסי הסופר יוסף הכהן כתה אחרת והיא כת האסיים
)עםםעער( .אבל באמת אנשי כתה זאת המה ,כפי מה שהוכחנו
במקום אחר ( אחת בעיקרם ויסודם עב החברים אשר נזכרו לרוב
בש״ם והם האוכלים חוליהן בטהרה ונזהרים טטומאה ,והם הנקראים
ג׳יכ פרושין ,כי עיקר הוראת כינוי פרוש הוא למי שפורש עצמו סכל
טוטאה וטבל טאכל טטא•( .וזה הטגהג לאכול חולין בטהרה נתהווה
9
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;

עיי' הסיפור קידושין פ ״ ו  .ומה שאםדו ש 0ע ינאי הטונה עי יוחנן נ ה ״ ג כאשד הוא )9
נםי&ורי יוסף הכהן ) (Antiquitt. 13, 10כי ינאי הוא ש 0יחס המשפחה לכר המלכים מגית
החשמונאים ,וכבר הערנו)Jtonat$[<f>r. 1. 3«^fl. 6. 16כי ינאי הוא לשזן קלילא במי )3
יוחנאי במו מסותא במי מםחותא' ,ונקראו כן החשמונאים על שם יוחנן נ ה ״ ג  ,כי הוא השיג
החירות לישראל ופיק עול מלכי מריא עד תומו ,ועד ימיו היו משיבים מנחה למלכים אלה
אף כי שגו על ידי מלחמות המקגיים לאיתנם בענין ה ד ח .
) Joseph. Antiquitt. 18, 1 unb fonfl ' 1
עיי
) gtanfett 3eitf*r. f&r bie relig. 3fntere|fen be« 3ubentyum« <S. ' 2
עיי
.441 ff. STOonaWfar. 2. 3abrg. <S. 30 ff. € . 61 ff.
3
)
בראיות גחיוח.,

 jם ״ ד ( שהזניח נן

4Jt
4

איזה זמן קודם מלחמת הםקביים (  .או במלחמה זאת  .ז<וסי בן
יועזר גהג מעלה יתירה ואכל חולין על טהרת התרומה )חגיגה פ״ב מ״ז(.
ובאחרית הימים הפליגו אנשים בהבדלה ופרושות ,ובנו במה לעצמם
בהומרות והגהגות חדשותי אשר לא נשמעו מאז ,גם העמיקו בסודות
ובמסתרות ויכלו ימיהם בדרישת מופלאות ומכוסות םבגי אדם  .ולכן
הזכירם יוסף הכהן לכת בפגי עצמה ,אך הפריז בזה על המדד ,כאשי
*
 ביררגו שם.וסוף הזוגות היו הלל ושמאי בימי הורדוס האדומי .ובימים אלה
שקעה חחמה של בית ישראל ,כי גסיבי הרומיים משלו בארץ אחדי
מות חורדוס .ואף שכתר מלכות גחן אחרי בן בראש אגריסם הראשון
)בן בנו של הורדוס( לא ארכה השלוה ובאה חשיבה כפולה .ומוכפלת.
וגם יד הסנהדרין הלכה ודלה ,ולכן העמידו לבד נשיא בראש הסנהדרין
ולא נשיא ואב״ד ( .והנשיאים האהרונים הם ר׳ גמליאל הזקן ור׳ שמעון
בנו .ובימי ר׳ שמעון נשרף הננית ונשכח שם מלכות ישראל .אבל
הי השאיר שארית לעמו בבתי המדרש אשר הוקבעו אז על ידי החכמים
הגדולים אשר קטו לנס עמם יותר מכל המלכים .כי לא בכח ולא
בחיל עטרו לעזרה כי אם ברוח ה׳ והאסיפג תתת דגל התורה הנכשלים
והמפוזרים; ואף כי יצאה מבת ציון כל הדרה הדר ישראל וגאונו
נשאר ביד החכמים אשר מסרו נפשם על התורה ועשו הנדחים בקצר
וראש אלה הגדולים בזמן החרבן
הארץ לעם אחד מאז ועד עתה.
חיח רבי יוחנן בן זכאי ,והי העיר את רוחו להקים בית המדרש ביבגה
וגאספו שמה הרועים אגשי סגהדרין והעדרים מרבית התלמידים ומבקשי
תורה .ובשבילו הלכו גדולי תלמידיו והרביצו תורה י בישראל .ובדו*
שלישי לר׳ יוחגן בן זכאי קם רבי עקיבא ,הוא האדם הגדול אשר
החל ליסד המשגה וירה אבן פגתה ,גם הפליא לעשות בהוציאו האבן
הראשה לתוספתא ,ספרא ,ספרי .והנהר היוצא ממקור חיים זה יפח
ותיה לארבעה ראשים ,הם תלמידיו רבי מאיר ,רבי יהודה ,רבי שמעון,
רבי נחמיה ,אשר כל אהד מהם שם לבו להרחיב מלאכת רבם בארבעה
ספרים אלה .וגורל המשנה יצא לר׳ מאי* ,אבל המלאכה היתה
גדולה ולא נשלמה גם בידי ר׳ מאיר ,ונמסרה מרועה אל רועה ,עד כי
ר' יהודה הנשיא ,הנקרא רביגו הקדוש ,הוא ובית מדרשו השלימו בנין
המשנה כאשר היא היום בידינו (.
י
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והמשנה נחלקת לששה סדרים .וכבר הערנו למעלה כי הרבה
הלכות יצאו או מסי הסופרים או מפי הזוגות ,ונזכיר פה בקיצור ענין

 (4וקצת »יי• על זה מ׳  xoivdחוליןעיי׳ לעיל ד׳  13הערה  .7אך דחוק הוא שהתחזקו
ל ס מ ר נ&שמ על זח ,כי אכילת חולץ בטהרה אינה כי אם זריזות מדישזת.
 (5עיי' מאנאטסשר .יאהרג .ד' . 346
 (6קי*רגז פה בכל ז ה  ,כ• •בוא הכל להלן במקומו *־ק כ' גי.

ס ד ר י ם וזמן ר א ש י

הששה

ס׳

הלכותיהם.

רוב

זרעים

נוהגות

הלכותיו

ל ב ד ב א ר ץ ובזמן ה ב י ת  ,ו נ ת י ס ד ב ל ת י ס ס ק בשרשיו וביסודיו מ ס ן ק ר ם .
וכן

הלכות הימים
הסופרים

מסי

ירמיה י״ח.
במשנה

וגפ

—

הרבה

יבמות פ״ד

כבר

בא

ועיין

בירושלמי

כאשר
ומזה

המקודשים
מסי

שמעון

זכרנו

ר׳.

שם(.

תיקון

וגם

ועש^ן

ועיקר

הכתובה

תיקון

דיני

— אנשי

עין

-

יסוד הזק

כבר

ונתיסדו
להלן

בימי

על פי
סרק

הסדרים

בן

שטעון

ה ב ח נ י ם כלו׳

בי.

ס׳

—

א ש י לפניו,

הקידושין

בטהרה,
)עיי׳

גם

נוסדו

—

בית

כן

הגזירות

בימי

שם

הלכות
דין ש ל

הגדול

ע ד ט א ו ד והיו

הקרבנות
כהנים

במסכתות

ק ו ד ם לבן הנהיגו א ת

א^ר

קדם

וכל סי א ש ר

וזה מ ו ר ה ע ל ת ד י ר ו ת ל י מ ו ד ם בזה

נגזרו

פרק

ה׳,

מ ש פ ט י ע ו נ ש י ב י ת דין נ א מ ר ו

שטח.

טהרות

מאור,

כי

ה ז ה י ר ו  :הוו מ ת ו נ י ם בדין,

נתיסד מאז.

הוא

דברי

כאשר בא

עד

בענין ע ד ו ת ה ם ישנים

על סי

ה ע ר נ ו כי מ י מ ו ת ה ם ק ב י י ם וגם
וגם

הוא

כ ג ס ת •מגדולה

ה ר ב ה דינים

להסוסרים
ישן

בעיקרן

מורים

ל ה ת ק נ ה )כתובות סוף

ה ב י ק ו ר • ע ל ט ס ׳ ס ג ה ד ר י ן יבןן כ י ג ם
ר א ש ו נ י ם « • ,ם

כאשר

הלכות ש ל ס׳ נשים יוחסו

יש ל ש פ ו ט כי ע י ק ר דיני ט מ ו נ ו ת

ביטים

ההוא

בזמן

הן

ישנות

כאשר

יבואר

ובפרקים

מכל

הענין,

וכבי

עצמם ואת אוכליהם

בענין

וטהרה

טומאה

ל ק מ ן ס ר ק בי( מ ו ר ו ת 0י ה ה ל כ ו ת ב ע נ י ן ז ה י ש נ ו ת ט א ד ד .
-ונעיר

עוד

ועל.יסודי

המקומות
באםרם

פ ה בקוצר מלין ע ל

לימוד

מימות

אישי

מחלוקת

כנ״הג

תלמידים

לבית

ולא היה

בישיאל.

חכמי

ורוב

בתי

השבים

הרבה.

גדולי

כי ר ב י ם

מקדם

ואחר

פי

והלך

מגולה

אל

הזמן

נאספו

הגדולה,

וגם

גולה

ונמנו

עד

כלל; )מלבד

־־־־־־
 (7ונראה

קודם

רבי

7

הסנהדרין (

אבל
שם

)סנהדרין ל״ב(

הסנהדרין ש ם נשאו ונתנו

הביח

סנהדרין

איזה זמן
ימות

היה

ס״ח(

לו,

נד

)ר״ ה

ל״א(.

אך

לזמנים

בית

המדרש

הרבה טקוטות

בהלכה

מיוחד

לזה
ויבאו

ו כ ן א ח ר י בן ע ל ׳

שבבל המקומות א ש ר :חישבו ש ם איזה חכמים
המדרש

ההורה

פ ק י ע י ן  ,בני ב ר ק וכוי,

אשר

בכל

א ש ר ע ל פ י ה ן יצאו

במקומות אחרים וקבעו

לתלמידיהם.

נתקבלו לוועד והוא מקום

ונפוצה

ע ד ו ת ר׳ יוסי

הבית,

למקום

א ש ר בו ל י מ ד ו ת ו ר ה

ואיסשר

ישנה

ואנשי כנה״ג העירו

הכנסת

)על

חרבן

מ ה ם יישבו

המדרש

וההלכות

א ש ך ש ם נתישבו ,ל ו ד  ,ברור ח י ל ,

המדרש

אשר

מהגולה,

יעקב הוקבעו ע ל סי

הסגהדרין ,ממקומו

ידועים,

נתרבו

א ש ר :תישבו בהם

הסנהדרין,

המקומות

שם

ההלכה

ההלכה .

העמידו

הנספחים
פי

נשנו

הדורות

בן ש ט ח

לעיל,

אשר

בס׳

הקודמים

מועד
להם

יצאו י כ ב ר

—

ובמקום

אשי

פה אל

פה.

ביחד קבעו בית
לכל

מהם

אחד

5׳
1

היו רוב בגינו ואיפשד גס  pמ ג מנינו .יעיקר כזוגת סנהדרין  .it־ בהמ׳יר

של הנשיא שי« 1היתד .של ע״א.

ובימי י ״ ג דיבנה היה עור סנהדרץ -^r־y״.H

»"א מ״ג )ועש ראי״יע שש ע״ב זקניס(.

עיי׳ זבחים

ו ע ל זד .ט צ י נ ו ל פ ע מ י ם

ולתלמידיו(,

החולקים .בהרבה
יושבים
היו

יחד,

מריצים

ויש מ ן
החכמים

אשר

יכלו

גורע

בזמנם;

הסופרים,

לימוד

וכבר

מהם

ה ה ל כ ה שבו

במקצוע

נגע

ההלכה טקובלח
וטוצקות

הטקוטות

לפעמים

יכלתנו

סבה

זה

והרטב״ן

הש״ס

כי

הרמב״ם

הנעלמת

וחוכיח

המקרא

עזבו

ו״ל

מאתנו

לא

)ס׳

ההלכה,

והטררש

הטלכים

האלה!

הרבה
שורש

המצוות

בי(

הלכה הם

ל ב ד כעין א ס מ כ ת א ,

)שם(

שטדרשי

אבל

אבל

פעמים

גם כזה
דרך

ראייות

ז״ל

קדם

אהרי

הרטב״ם

של

המדרש

מ ש א ומתן בתורה ע ם

למדרש

הסופרים,

טאז.

בטעבה

יסודי

יבוא

אין

דבר

* ה ט ק ר א ו ת א ש ר הובאו ל ט ד ר ש

הזקות

וטי

זה

ר׳

הכללי.

ה ה ל כ ה כ ב ר זכרנו לעיל ב מ ה י ב ד ל ה ד ר ך ה ז ה מ ד ר ך

ושהכמי

הפשט.

ועיקר

עקיבא,

מ א י ר ור' י ה ו ד ה ו כ ר ,

ל ז ה י• ב ב י ת

ונראה שמאיזה

ה ב ד ל ר ב ב י נ י ה ם ובין ד ר ך

והחליט

זה

ונראים כחברים

לבית ה ו ע ד ולימדו־ ב כ ו ת ל י ׳ ב ה מ ״ ד א ש ר ק ב ע ו ל ה ם ב מ ק ו מ ם .

ובענין

יש

עם

ותשובותיהם

אשר לא
חיו

זה ו מ ש י ב י ם

י ש מ ע א ל ודי'

דעותיה*

החכמים

לבוא

מקומות

כגון ר ׳

זה

״מרוע לא באת לבהט״ד?"
לזה

והתנאים

העריך
הטקראות

ל ה ה ל כ ה ולא
יען

גגדו

יש

ברוב

הטה

ההלכה לטררש.

ידים

לדעת

טוכיהות

וידיט ט ו כ י ח ו ח ל ה ר ט ב ״ ן ל ס ן נלך ב ד ר ך ה ת ר י ם ל ת ו ר ט נ ו ה ה

כסי

ב ה ק י ר ה העצומך .ה ז א ת .

ה נ ח גם קדטונינו א ט ר ו ה ר ב ה

סעטים

פשוטו,

בדרך

טדרש

טקרא

יוצא

טטשםעותו:

טידי

ואם

הוא

הפשט

ואעפ״כ

הוציאו

העיקר איך קבעו

הטקרא

כבמסמרות א ת

א ש ר אין לו יסור ב ה ר ב ה ט ק ו ט ו ת ל פ י ד י ך ה פ ש ט ? א ך נבחון
״ פ ש ט " והוראת

הוראת

כל קורא

,,טדרש".

הטדרש
נא עיקר

ס פ ר כתוב במועצות ודעת

"יקרא א ו ת ו ע ל ב' פ נ י ם  ,א ו ל ע מ ו ד ע ל כ ו ו נ ת

ה ס פ ר בכלל ,או להעטיק

טאמר

באופן

בו

ולשקול

בהגיונו

השגיי י ת ר א ו

בטאזני

שכלו

פעםים

פגים

הרבה

פשוטה;

הקורא"כהעברה

נכבד

כל

הדשות

אטרו:

ומאמר.

אשר

הםפר

ו ש כ ל ועיון ה ק ו ר א ה ו א ה ר ו ה  ,׳ ו ה ו א ט ח י ה א ת
חי״ן א ו ת ו א ל ה י ם .
ט ה יהיה

אדם

על

לעמוד

ואם יקרה זאת

משפט

הכוונה

התורה

בכלל

לספרים

הכתובה

ימצא

א ש ר ת ג ו ת בו ד ע ת ר ו ב ה ק ו ר א י ם .
וכפי

אשר

ירבה

מפקודיה.

ל ט ע ו ם צוף

ועוםק

הבנתו

לעטור

1

?V

כי

פרטי

כל

ישמרו

אותה

למצוא

בטקרא התרת

ידרהיבו
והוא

בכל

אם

גם

הדורות.

פנוחיה.

דרך

כל

וזה

הוא

וברוח

בספר

חכטת

בני

הקורא

אותה

דרך

הפשט

ויביטו
טזה

הראשונים
איך

היראה

לדרוש כל ט א ט ר וםאטר הטצוה,
חוקר

הולידתם

ל ב ד כ ל ק ו ר א זה

ולדעת

גופגיות,

ב ה י מ צ א גצורות ו ח ד ש ו ת ,

אשד

ה ס פ י ק ו ת א ש ר נולדו ל ה ם

בעיון

באותיות

אלהים!

לנפשו,

הדורות

וטצוה

רב

שער

א ט ר י ד  , -ץאורו עיניו

ובקריאת ה ת ו ר ה ל א יבדל

טצוה

אשר

והמעמיק

נועם

הקוק

שטץ

האותיות לפי שכלו א ש ר

באצבע

טרגוע

לא

ולהקורא

טנהו

יתנהגו

פלאות
רוהו

כפי

דרשו
על

התנוססה

בתורה

פיה

ואיך

בם

התרו

ברדתם לעוטק הטצוה,

ו כ פ ל ושינוי ה ט ל ו ת ו כ ד ו מ ה ,

גודל

הטעלה.

ובכלל
2

נאמר,

—
הדורות

היו

הראשונים

סערסאללשטענדיגער
כן ד ר ך ח א ח ר ו נ י ם :
נבנה

דער ת׳(
ה ם מצאו

התורה ל א התירו אוחו

מאוד

ומה

מצוותיה,
הראשונים!

ומשלימי
ע ל פי ט ד ר ש

להידרש,

נעתקה

מאוד

נבדלה

יפלא

בעינינו

חיאך

ואם

ואהר ההצעה זאת
אץ

נ1ד לעיקר

בשאלם פי הכטי הש״ם.
טאתנו

נם

בתורת

בקריאת
יעטרו

נ פ ל א ב ע י נ י ה ר א ש ו נ י ם )ועיי' פ ר ק ב'

דרך

ה ת ל מ ו ד ה ש ל ח ן ערוך והכיח

ומה

ואמונתם
רוחנו

)אויזבויער

— לא

ו א ם נ ו ל ד ל ה ם ס ס ק בדין מדיני

מהם,

הראשונים

אונד

טקראות התורה •

ב ט ר ר ש ה ם ק ר א כי א ם

המדרש

ממעלת יראת

התורה

אחר חחיטת

ולא ניחן שוב ה ט ק ר א

ולכן ר ו ח ד ר ך

18

בוגי

—

ה׳

אשר

ובכל

ודרישת

יחד

נתרהקנו

כללי

ופרטי

התורה

מרות

הפשט

לא

והמדרש

ר״ע(.
ה מ ד ר ש ויצא ל נ ו  :א( ג ם
מעצם

מאמ* המקרא,

א ה ד בענין ה מ ד ר ש  ,יש מ ו צ י א

ויש מ י ש מ ח ב ב כ ל א ו ת וגיקוד ש ב ת ו ר ה ו מ ש י ם ג ם א ו ת ם

לפנת המדרש,

כ א ש ר יבוא ל ק מ ן פ ר ק ש נ י .
במשנה

הרבה

ה׳.

בעלמא

זכר

התנאים
אשר

לדבר.

התנאים

המקרא

טעם

זרים

מעבד

אשר

להלכה

בפי

אטר

ורוב הלכות

תנא

האמוראים

האמוראים

תפישה

התנאים,

על

המדרש לבד בדרך נתינת

ואידך

העבד
שהוא

אבל

טעם.

אהריהס

פלוני.

כאשר

ובאטת
דברי

פירשו

מ ד ע ת ם לא הלכו
מיוסדות

אינן

נם לא על

בדרך

כלל

על

האמוראים,

ו י ל מ ש כ י ל יבין מ פ ל פ ו ל

התנאים.

לבד

העבד
שקלא

לא

ד ר ש י  ,וכ 7כ י ו צ א ב ו

וטריא

מהאחרונים

ויש ל פ נ י נ ו ט א ט ר ב ר ו ר ה ט ו ר ה

טדרש

האחרונים

טשפטים
לטה

םקום

בדרך

ס״ד איתא:

טעם

נתינת

וגאטר

הגרא״וו(

טעם

ה ה ב ד ל בין ט ד ר ש
להלכה

הראשונים

קדמונית.

טכילתא

תחתיו שהוא

אטה

אלפים

א ט ה א ו אינו א ל א ד׳ א ט ו ת הרי א ת ה דן נ א מ ר

להלן

אלפים

הנמצא

לטצוא

ל»עמים
מהלוקח

א י ס י בן ע ק ב י א א ו מ ר ו ש מ ח י ל ך מ ק ו ם א ש ר

נ א מ ר לפי שהוא א ו פ ר שבו איש

א ת ה אופר אלו אלפים

אטה.

המדרש

המדרש

היוצא* ט ס י

הימוא

הבאים

מפי

ל א ד ר ש י  ,קידושין ט ״ ו  :ואידך נ פ פ א ל י ה מ א ם יאמריוכו׳ ואידך

בש״ט,

כאן

ובין

בברייתא

ראיה

ב ע צ ט ו  ,כ ה ה ו א ד ג י ט ץ כ׳׳א פ ״ ג  :ו א י ד ך ט כ ר ת כרית*?»אידן $כ ר ת

כריתות

הגיה

שיבורר

ע צ מ ה א ע ״ פ שאין

ע צ מ ם בהוציאם הלכה

המקרא,

ואין בזה

כי ה ם א ט ר ו

פ׳

כמו

להלן

כי א ם א ו ע ל דברי ה ר א ש ו נ י ם ש ק ד מ ו ל ה ם א ו ע ל ד ר כ י ההגיון.

וההיקש(,

ינוס

אסמכתא

יש להבחין״,כץ

נמצאים

)כי ה א מ ו ר א י ם

בדרשת

ובין

ההלכה

לטצוא
היותר

נאמר

ג( ו י ו ת ר מ ז ה

האומרים

המדרשים

הש״ס

אשר

לבד

והרבה פעמים

התרו

רחוק

גאמרו

בדרך

ספרים א ל ה נמצאים

וגם ע ל מ ד ר ש י ה ב ר י י ת א א מ ר ו ב מ ק ו מ ו ת רבים ק ר א א ס מ כ ת א
הוא.

לדגר

ב( י ש ל ה ב ח י ן א ם נ מ צ א י ם מ ד ר ש י ה מ ק ר א

ו ב ר י י ת א א ו ב ם כ י ל ת א ס פ ר א ו מ פ ר י  ,כ י בג׳

מדרשים
פרק

המדרש

להחנאים

טקום

טח

םקום

א ט ה אף טקום

האטור

להלן

האמור כאן

ובעירובין נ ״ ב א י ת א  :א ל יצא א י ש

םטקוסו

)צ״ל

כאן

)צ״ל להלן(
אלו

אלפים

וכן

אלפים
אטה

מהמכילתא

)והוא

»מקום

מקום
וגבול

ב ש ל ח ס ׳ ויצ&ג פ ״ ה ( מ ג א ל ן א מ ר ר ב  ihonל מ ד נ ו

ומקום

מחדץ 4

זה ה ו א ב ע ג ץ
והרחיבו

ולטען

ז

המדרש.

אותה

לא תהיה

פיהם

וניסה

'אבל יותר ממה
:

עיקר

ההלכה

שכלם,

*6ור

ה א מ י ד י  -ע ד ר ת הציגו כ ל ל י ם  ,ו ה ם

נקראים

ועל

התורה

גדרשת.

מספר

שבע.

והשבע

מדות

אדר״ג

פ ׳ ל״ז

אחד,
טםקום

אחר,

לי״ג

ואך
כי

טשגי

אב

דבר

טענינו (.

להגז״ש ל א

זאת
הרבה

יסורו

וביתרונם
הוא

מועדו

אשד
המועד

טדות

ל ד ע ח רוב

בגין א ב מ כ ת ו ב

ופרט
ואחריו

ב א ר׳

ישטעאל
אחת

וחרחיבן

ה ט ר ו ת הן ע ״ פ ד ר ך ההגיון,

ה מ פ ר ש י ם עזר כי

והשסרשים

כיוצא

בו

מ ה מ ד ו ת דרי

ע״פ

אם

ה ד ו מ ו ת  ,ואין ב ז ה ע י ק ר ש כ ל י .

הרכסים,

מענה (.

סנהדרין

וטפיט

— וכל

פ״ז,

הראשונים

הקבלה,

וגם ב ה ג ה ה
נדחקו

והאהרוגים

ו ה נ ר א ה  ,ע י ק ר ה ג ז ״ ש א י נ ו ל ב ד .בשיווי ה ת י ב ו ת

כ ״ א בשיווי ע ל פ י ד ר ך ה ג י ו נ י ) ב ע י ר י פ ס ס א נ א ל א ג י א ( ו ב ז ה ה ג ז ״ ש

כעין

השבח

כל

הן :ק״ו,

גז״ש,

והעמידם על

וכלל,

1

8

8

למצוא

)פסחים

גםצא

)הובאו

ד ה ל ל (  ,ואך על

החכםים (

במלות

אשר

מדות,

קיבצם

תוספתא

טכלל
9

הלטד

הגז״ש,הוא

לא

הראשון

רהלל

כתובים,

טציגו ט ח ל ו ק ת

עיסר

הוא

והיא

ובפתיחה ל ת ו ר ת כהגים(

מ ד ו ת  ,ו ה ן נ כ ל ל ו ת בז׳

ישטעאל

שסמכו ההלכה אל המקרא
המופשטת.

והלל

ובגין

וגיסה

וגבול•

8

מ ח ו ץ וחוץ

הוציאו

מניסה

מניסה

מגבול

מגגול

גילוי

והראשון

מילתא.

בבלי ס ״ ו  ,י־יושלסי ש ם
בפסח
אף

ונאמר

מועד
הנה

זכרנו.
הקבוע

מועדו בתמיד

חאמור
יש

אשר

ס״ו הלי

בין כ ח י ל

בין

א,

מ ה מועד

בפסח דוחה
כא^ספק

םצינו

לו

גל״ש

תוספתא שם
האמור

השבת,

הוא
פ״ו(:

הלל
גאמר

בתמיד דוחה

ו ה ך גז״ש ה י א

את

מהענין •

א ם עגין ב מ ו ע ד ו כ ו ל ל כ ל ע ת

שיהיה

עת

שאינו

בשבת,

או

נאמר

דוקא

על

 (8ויש ח י ^ ן י ג ע ג ץ כין הבבלי והירושלטי; היחשלטי אתו *ומי^ב״ב לריש אח המקרא
כפו הגבלי &*ך' • ymhר .בוי..
 (9בלל ופרט ופרט ובלל נחשב לםדה א ח ת  ,כן יוצא מהםפרא .עיי׳ כפ׳ הכריתות
להר״ש הקינון.

ובספרא בדפום יש פד .חסרון ,ני נמנו לבד ז׳ ם ח ת .

יבנת״י של הספרא*

אשר תחת ידי )והוא באוצר הספרים של הזעםינאר( איתא כזה״ל :קו״ח 1גו׳ש ובנץ אב ושני
בחוגים וכלל ופרט וניזצא בו טמקזם אחד ודבר למד מענינו.
 (1ןףי* ם׳ מ ח ת אהרן והוא פירוש לבעל  pר  pאהרן לי״ג מדות.
 '(2עיי' ירזשלםי פאה פ״א הל׳ ג' על דעחיד .דרי ישמעאל ניחא דדי ישטעאל דרש נ ל
דבר שהוא בבלל ויצא לירון נדבר החדש ועקר םן הכלל והרי הוא בחיחשו ע״ר דרבנן דאיגון
אסיץ חיי הוא בגללו והרי הוא בחידושו ובו׳ .ועיי' בכלי יבמות ז' זבחים ט"» משמע דאץ
שם טי שיחלוק על הן טדה! ,בזבחים שם מסופק הש״ם לבד אי אטרינן איה! דלא גמר ibbya
אבל כללו גמריגן טיגיי .עיי״» — .ויע שהטיה יבלל ופרט לא יצאה בבידוי מפי *ח%
»טלץ אלה; הלוא ר׳ עקיבא יזיש ריבוי ומיעוט ,עיי׳ שגועות נ ״ ו  ,ולטה לא השיט ך'
ישטעאל מךייל ,וגט הש״ם שם לא הזניר דברי ה ל ל  .ומזה נראה שחיי .ח י ב י שקול אין
אטד ה ל ל  ,או בלי גלל ופרט או גל׳ ייגוי וט״עוט ,אבל אחר שנתקבלו דברי ר' ישמעאל
״»*ל ופרט״ לדוג החנטיס ,קבעז גט בן בז׳ טדוח דהלל בלל 1פר».
 (3עיי' תו׳ שבת צ״ז ע ״ א  ,ס' כריתות ,הליטת עולם ,םדת אחרן ו ט י .

— ) מ 
מ ת נ ג ד לו איסור .מ ל א כ ה )בחול(.
ושם

ועל זה

נ א מ ר בפירוש*־ ב ש ב ת ע ל ע ו ל ת

כללית

בכל&.גת ש י ה י ה

במועדו
אבל

4

פסח (.

גבי

האמוראים

מ״ש

המועד,

גם

ותבין

חדע

פסחים
ב״מ

כאשר

ס״ו הל׳ א ׳ :

פ״ז ע ״ ב :

בדרך

גתיגת

שהאמוראים

בברייתא,

למשה

מקואות
מקוד׳
מעשר

כלו׳

א י פ ש ר יש

ובפי׳

בירושלמי

איתא

ת ל מ ו ד ו  ,עיי״ש.

בבלי

ועיי׳

ההלכות
הלכות

אשר

אי

למשה מסיני.
מ״ו,

מ״ג,

להוסיף

למצוא

ידים

ובגמרא

א פ ש ר לעמוד על

טעמן,

ו ב מ ש נ ה מ צ י ג ו ב׳

פעמים

פ״ד ם״ג(.
והכווגה

הרבה

ובענין

ו א ם ישנו בשום מ ק ו ם יש
בשביעית

ולפעמים

נאמר

ג״כ לפי׳

פעמים

מקובלות

סתם

למשה
הלכה

הש״מ על הלכה
ל מ ש ה 'ימסיגי,

הלכה

מביא הרבה מקומות שנאמר בהם הל״ט,

א ו מ ר ר״י

)ידים

ומן מ מ ד ו ת
והן

גםצא

עליהם.

המקרא

הגזברות

הלכה

גזיר פי׳ז מ ״ ר ( ,

סי׳ א׳ וז״ל:

טעם

6

ב ה ק ד מ ת ו ל ס ׳ זרעים

עגי

ל א היתד .ב ק ב ל ח ביד

לההלכה

מסיגי.

יש

ל א יסדו ההלכות

אשר

הגאמרת שם

)פאה פ״ב

והרמב״ם

בדרך

א ח י א ק מ ה ק מ ה ; ו ה ך גז״ש ל א ק י י מ א כ ל ל ,

שהברייתא

פ״ח

לעיל

מדרש

וגאמרח לבד

אשר

גמצאות

מסיגי

בכמה מקומות

יצאו

ונקראות

התנאים

המציאו לדון

בש״ס.

ממדרש

עוד

הנמצאים

וגז״ש כ ז א ת

א ד ם ד ן גז״ש ל ק י י ם

טעם,

הלכה

)יבמות

וכדלעיל(.

בעצמם

5

להתנאיס (.

ט ע ם לדברי

ד ו ר ש ה ע״י ג ז ״ ש ( ,

ומלבד

ועור

יבורר

הוראת

)והוא כעין מ ה י ש כ ת ב נ ו

הוציאו ׳ מ ד ע ת ם ע ל גז״ש,

מועדו

ו א ״ כ יש ל נ ו מ מ י ל א הגילוי ע ל ה ו ר א ת

כ א ש ר ביקשו למצוא

בתיבות

האמוראים

התמיד,

א״כ

וכן ה ו א  .ד ר ך ר ו ב הגז״ש

ה ד ו מ ו ת וכו׳

חמקרא.

הביא ראייה ממועדו דתמיד,
היא

הלכה

למשה

מסיני

עיי׳

ש ל א םצינו בשום מ ק ו ם

רא״ש

הל״ס

ה׳

בפסול

ל פ ר ש ו כמו הל״מ ,עמון ומואב מעשרין

פ״ר

מ״ג(

שאינה

אלא

כלומר

ד ב ר ברור

 (4ובני בחירה גפ בזה לא הודו ליו עיי׳ ירושלמי פסחים שם.
 (5״ גזירה שוד• ״ לא נמצאה במשנה כ״א ב׳ פעמים :ביצה "6א ם ״ ו  ,עיבין פ/׳ד ם״ד.
ובביצה לא נאמדה על שיווי המקראות כ״א על שיווי הדינץ ,ועיקר הוראתה שם בדרך היקש
)עיי' לקמן( והיא שם אחת עפ משפפישזה — .וגפ בתוספתא 6כילתא ספרא וספרי מצינו מ׳
גו״ש אך במעט מקומות ,ולרוב איתא נאמר כאן ובו׳ ונאמר להלן וכוי.
 (6עיי״ש רש״י דייה אתיא וז״ל :והמקשר .אומר גז״ש כדי להקשות ולומר וכוי• — ובבר
הרגיש שם הריין בחידושיו בזה עיי״ש — .וממה שאמרנו יצא שהגז״ש הנאמרה לראשונים היא
בעין גילוי מילתא ,ומזה יובן בקל שההיקש הוא נכלל במרת הגז״ש ,ולכן לא מטהו לא הלל ולא
ד' ישמעאל למדה בפני עצמה ועיי׳ בס׳ מדת אהרן פ״ג — .והנה זה מקרוב יצא לאור ס' תל-פיות
לר׳ מרדכי פלמגיאן מווילנא ,והוא דרך בדרך זה ועבר כמעט על כיי פני הגז׳׳ש הנמצאות בבבלי.
ויפה העיד שגן על הך דשבועות ל׳׳ה ע״ב :יתן ה׳ אותך לאלה ו־ישבועה מח להלן שבועה אןו
באן שבועה זכו' והש״ס קורא שם לזה הלימוד גז״ש ובספרי פ׳ נשא פיסקא י״ר איתא
בזה״ל :הואיל ופרט הכתוב באחת מהן שאינו אלא באלה ושבועה אף פורטו בכל מקום שלא
יהיה אלא באלה ושבועה ומי .הרי שהך גז״ש היא בעקרה כעין גילוי טילתא והמחבר נתיגע
הרבה למצוא טעם הגיוני בכל גז״ש ונדחק לפעמים בזה; וממי• שכתבנו נתברר שיש להבדיל
בין הגז״ש הנאםרר ,מפי התנאים ובין הגז״ש אשד חידשו דאטוראים למצוא על ידה טעה
לדברי התנאים.

לטשה

כהלכה

כההיא

דרבגן

רואה

ההזן
הלכה

דפרק קטא
וכוי

לטשה

כהלכה

אטר

וטסרש

טסיגי

לטשה

דאיתא

21

מ ס י ג י וכן כ ל ב א מ ת
רשבת
ר״ת

אע״ג

דאיסור

י

אילעאי

ר׳

ח ו ל ק י ן א ט ר וכו׳

כל

את

הלכה

באטת

לאורי ה נ ר

טסיגי* גאטר ע ״ כ .

שאלתי

ה ל כ ה ה י א ש א ו מ ר ב ש ״ ס גבי טילי

)י״א( :ל א יקרא לאור ה נ ר ב א מ ת א מ ר ו

התם

ב ת ו ס פ ת א פ א ה סייג ע ל

-

בירושלמי

כתוב

טדרבנן א ל א דבר ברור

ויש ל ה ב י א ר א י י ה ב ר ו ר ה לזה' ט ה א

פ ל ן ג ת א דב״ש וב״ה ש ם ס״ו ט ״ ב ה״ל:
יהושע

ר׳

עוטרין

באלו

היו ב ״ ש

ו כ ש ב א ת י ו ש א ל ת י א ת ר ׳ א ל י ע ז ר א ט ר ל י וכו׳

וב״ה

וכשבאתי

וןקרציתי א ת ה ד ב ר י ם ל פ נ י ר ׳ א ל ע ז ר ב ן ע ז ר י ה א ט ר ל י ה ב ר י ת ה ן ה ן ה ד ב ר י ם
שנאטרו
לומר

ל ו ל ט ש ה ב ס י נ י ) ו ה ו ב א ב ר ״ ש ש ם בשינויי ט ע ט ( .

על

הרא״ש

פירוש
שהוא

שלפעטים
בישראל
של

בסלוגתא
ברור

דצר

קראו

הלכה

וגשתקע

שם

באטת

דב״ש

וב״ה

כאילו

ישנה

שהוא

נאמר

אשר

אוטרם בשם

הל״ט,

למשה

נתפשטה

אם

מסיגי.
מימים

ה ל ״ ט  ,וטזה

והיאך שייך
לא

כדברי

והנראה

ושנים

עוד

קדמוניות

הענין ה ם רוב הלכות

אטרו.

• א ל ה הן יסודי ה ה ל כ ה א ש ר ב ה ה ת ע ס ק ו ב א ר ץ ישראל ,בבבל בסוריא
7

ובכרכי
בחרו

הים (.
להם

סודות
אשר

וקצת• היהודים א ש ר

דיך

אשר
על

אחר,

לקחו
פיהם

ואהבו

מחכמי
השפיקו

לדרוש

היונים.
בילדי

נתישבו

באלכסנרריא

התורה
ובזה

נכרים

ברמזים

דרכם

והטצוות

עצטן

עשו

טפלות

באסרם

כי

הנרטזות

בהן.

וכן

ספורי

התורה

וקורות

של

ובחידות ועל סי

ה ע מ י ד ו גם כן

ונתנו
הם

מצרים

להם

רק

כעין

אבותיגו

כללים

יד ושם

בתורה.

גופין

להםודות

העבירו

טפשטות

ח ד ב ר י ם ו ח ש ב ו ם ל ר ט ז י ם ל כ ו ח ו ת ה נ פ ש י ו ת  ,ויצאו ט ט ע ו ת א ל ט ע ו ת ועזבו
בחבליהם

המצוות המעשיות,

ואבד זכרם ולא
כל דרישתם

וברבות

הימים ס ר ו גם מברית ה׳
8

נ ס ס ח ו עוד על בית ישראל (.

אלהיהם

ונחזיק ט ו ב ה ל ח כ מ י ג ו כי

היחה ,בעיקר הטצוות ועל עטור ותכלית ה ט ע ש ה  ,והם הנחילו

לנו ה ת ו ר ה למורשת ע ו ל ם .

,

 (7עוד יש בללים אחדים ,כגון •ש אפ למקרא או למסורת ,שמוכץ ,מקרא נדרש לפניו
ולאחריו ,גורעין ומוסיפץ וכוי וכן המציאו האמוראים כללים זבחים מ ״ ט עיי״ש ואץ פר .חמקום
האריך  — .ועי אותת המדינות אשר שם נחישבו היהודים בזמן בית שני עיי' Jlonat$fd)t2.
1

.Safitg.: Die fciafpora jut
 (Sבפראגראם הרחבנו לדבר בזה.

be.2

«t

XempelS$

jtoettett

והרוצה לעמוד על הדברים אלה יקחם משכו.

—

.

$2

—

פ ר ק שני.

•
סדר

t

התנאים ותהלוכות למודם.

להבין דברי המשנה ותעלומות הלכותיה צריכים אנו לסורעי ידיעת
אנשי ההלכה הנקובים בה בשם ,וידיעת דורם ועם מי מתכמי זמנם היו
רוב עסקי המופלאים בהם ,גם יש לחקור על תהלוכות ליסודם אף כי
חחקירה הזאת קשה מאוד ,כי דבריהם באים מפוזרים זער שם זער שם ,ולא
חיברו כדרך החכמים אחר חתימת התלמוד ספרים מיוחדים ,כי אם כפי
אשר נשאתם רוח חכמתם העמיקו ופלסלו בהלכה זאת או באחרת ,לכן
אך בקושי גדול יש למצוא המשך הגיוני פנימי בין מאמרי כל ארןר
ואחר .ומלבד החקירות אלה יש עוד לשים על לב באיזה חלקי ההלכות
היתה תחנות של תנא פלוני ופלוני; אם הבהיר ברק עיוגו על כל
חחלקים כשוה או אם נעדר שמו באיזה חלק .ולא די להמעיין לעמוד
לבד על המשגה יאבל ישים עיגו גם על הברייתא והתוספתא ( המכילתא
ספרא וספיי וכו׳.
והנה כבי הקדים הרםב״ם ז״ל בהקדמתו לס׳ זרעים למגות ולספור
כל התנאים אשר נקראו בשם בש״ס משניות ,והעביר חץ חיקורו גם
להלאה מן המטרה והזכיי גם האנשים אשר לא נאסרה הלכה בשמם
ולא נזכרו במשנה כי אם על איזה מעשה אשר קרה להם או שאמרו
איזה דבר בשם רבם .ובפתיחה לחיבורו הגדול ס׳ יד החזקה הרחיב
גם כן לסדי הדורות זה אחר זה וכיצד קיבל הדור מדור שלפגיו— .
ואחריו האיר נתיב היב המאירי ,ר׳ םגחם בר שלמה מפרסיגגאן,
בפתיחת חיבורו בית הבהירה לפרקי אבות ,ומנה שמות התנאים ואסף
את אשר השמיט הרמב״ם ,גם הניף ידו על הברייתא והתוספתא והזכיר
שמות התנאים אשר נזכרו בהן .וגם הםאירי לא השלים תפצו וגעדרו
כמה תנאים בספרו ,ובזמננו קם החכם ר׳ חיים פאלאגי ותיקן בהנהותיו
לס׳ בית הבחירה את הפרוץ עד כי העומד מרובה והפרצות נסתמו (— .
וכמה טובות כפולות להרב המאייי עלינו אשר לא לבר הוסיף שמות
9

1

(9

בענין הברייתא והתוספתא עיי׳ לקמן פרק הי ואנחנו כתבנו פה כפי השגור בפי בל.

 (Iהספר הנכבד הזה יצא בראשונה לאור תקפ״א ע״י הרב ד' חיים פאלאגי עם פי׳
והגהות של זה ר׳ חיים.

ובשנת  1854הדפיסו ר׳ זלמן שטערן )בוייען( שנית עם הוספות ,ואסף

בספח ההגהות )אבל לא הפי׳( לר׳ חיים הנ״ל.

ור״ז שטערן הוסיף משלו תולדות המאיר,

ועזד דברים נחמדים ושם ד׳  I Xוכר העלה שהמאירי נולד בשנה התשיעית לאלף הששי ומת
בשנת פ״ו לזה האלף.

—

-

as

התנאים ,אבל הראה גם מעמדם ובאיזה סדר ומסבתא גזברי כבריגח^
או בתוספתא .אך עוד השאיר מקום לחקור :כמה פעמים ובאץדז ענין
נזכר תנא פלוני ,כי הרב המאירי הציב לו יד בכלל להעלות על הספר
שם התנא אשר לא בא בין הקרואים להרמב״ם ,ודי לו בעברו על
המסכתות לנקוב בשס^התנא אשר לא נודע עד •הנה ,וכיון שהגיד שוב
איגו חוזר ומגיד שם התנא ההוא במס׳ אהרת- .
וחגה את אשר חחל הרםב״ם בהקדמתו ובחיבורו לטגות דורות התנאים
הוסיף המאירי לעשות וקבע חמשה דורות ההגאים ארורהחרבן ,מלבד
הדורות אשר מנה בימי הבית .וגדולי מחברים העריכו סדר אחר (;
ובזמננו יצא לאור סדר תנאים ואמוראים של מחזור ויטרי ( ובאו בו הרבה
שינוייםבענין זה — .וחקדםונים אף כי עמדו למנין קיצרו בדבר ,עד כי עמד
הרופא ר׳ אברהם זכות והרחיב לדבר בס׳ יוחסין אשר חיבר ,על אודות
היי התנאים והאמוראים וקורותיהם וסדר קבלתם ( — .והרב ר׳ יחיאל
לוריא הרחיב בספרו סדר הדורות מאמרי ם׳ חיוחסין ברוב בקיאותו
בים חש״ס בבלי וירושלמי חוספחא וכו׳ ( — .ויש להזכיר פה גם כן
ר׳ שמעון סייזר אשר חיבר ם׳ נחלת שמעוני ,אשר בו מסדר התגאים.
ע״ס א׳׳ב ומביא אצל כל תנא מאמריו בםשנח וברייתא וברבות .ואף
כי שגה הרבה פעמים ברואה ותעביר עינוי על תנאים ומאמרים גם
הביא לפעמים שמות התנאים בערבוביא ,בכ״ז נחזיק לו טובה על עמלו
אשר עמל (.
ומלבד חמחלוקת אשר נפלה לפעמים בין הםהברים אלה הן בענין
הסדיד בכלל הן באיזה תנא בפרט נשארו לברר כטה פרטיים חנוגעים
בעצמות דברי התנא .כי רוב חטחברים חקרו לבד על הסקרים החיצונים,
על קורותיהם של התנאים וכו׳; אבל יותר יש לעטור על עסק גדולי
התנאים ודרך ליטודם .וזה הוא עיקר כוונת זה הסרק אף שלא נאסוף
ידיגוי מלחקור בקיצור על קורות התנאים — .וטרם נבוא אל טשפט
הפרק ומעשהו צריכים אנו להקדים ג׳ הקדמות.
א( שמות התנאים נזכרים הרבה פעמים ע״י שגיאת הסופרים שלא
בדיוק .וכבר העיר על זה הרב המאירי )ט׳ ע״ב ד׳ וויען עיי׳׳ש(.
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 (2עיי' בסי הקבלה להראב״ד ,ם׳ כריתות להר״ש הקינון ,נחלת אגות לה״רי אברבגאל
וכוי .ועיי' בהאגדת לירי שרירא גאון )בסי יוחסץ( ,וגם שם נהנו בקיצור חדות התנאים.
 (3נרם חמד חלק ד' ע״י החכם ר' שמואל דוד לוצאטו עם הערות מהחכם זה ומהרב
ה ג ת י ר' שלמה ליב ר״פ.
 (4ס' מחסין
ואח״נ בקיאקא עם
 (5פ׳ החרות
שהמיס המחבר גס

נדפס בראשנה קושמאנדינא עם הוספות ר' שמואל שלום שנח נעור.
הוספות אלה והגהות רמ״א שנת שיים.
נדפס בראשונה קרלפרוא שגת תקכ״ט .ועיי זה ידוה לב נל משניר
הגלגולים ושאר דברים שאין בהם ממש בספח והאריך בהם יותר מדי.

 (6 ,ס׳ נחלת שמעוני נדפס אלטנא והמבורג בייא שנת הדפוס .ומההסכמות שם גראה
שנדפס בץ שנת תפ״ז זח״* .והספר הזה היה כבר לפני בעל סדר החרות ,הזוכר אותו לרוב
לגנאי ,ולפעמים פוסל בטזםז נאשר יבוא ל י ל ן .

—

-
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וגם בעלי התוספות ז״ל הגיהו לפעמים שמות התנאים ולא נשאו פני
ספר ( .והטעיות לא באו לבד בברייתא ותוספתא זרבו כמ<-׳,רבו
במכילתא ספרא וספרי ( ,אבל פשו גם במשנה .וטעיות כאלה נולדו:
 (1ע״י הקיצור בראשי תיבות .הנה לסעטים בא ר׳ יהודה בטק׳ ר׳ יהועע
או להיפך .בכל המקומות אלה היה בעיקר הנוסחא ״ר״י" והסופרים הרחיבו
הקיצור כפי העולה על רוחם .ולרוב יוכל המעיין לעמוד על הטעוק
•בקצת ידיעת סדר הדורוח .עיי׳ סנהדרין ק׳ ע״א דקאי ״ר״י" אר׳
מאיר ,וע״כ צריך להיות ר׳ יהודה ולא ר׳ יהושע כאשר הוא בספרים שלפנינו.
וכן ביצה ל״ב ע״א איתא בטעות ר׳ יהושע וצ״ל ד׳ יהודה ( .ולהפך סוטה
י״ט ע״ב ששם משיב ר׳ עקיבא אדברי ״ר״י" צ״ל ר׳ יהושע ולא כאשר
הוא בספרים ר׳ יהודה ( (2 — .לסעטים השתבשו הסופרים בשטוח
הדומים זה לזה באיזה אותיות כגון ר׳ שטעון ור׳ ישמעאל .עיי' כליס
פ״ה מ״ג איתא במשגה ר׳ ישמעאל ובס״א ר׳ שמעון )וכבר הכריע שס
התיו״ט שהגי׳ הנכונה היא ר׳ שמעון( .וכן עוקצין פ״ב מ״ב יש שינוי
נוםחאוח כזה .וחטעות זאח גשחרבבח גם כן במקומות אחרים .ב״מ ד
כ״ב איתא :אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ ישמעאל בן יהוצדק ,ובלתי ספק צ״ל
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 (Tעיי׳ תו׳ יבמות פ״ו ע״א ד״ד ,רבי אלעזר ר״ג בן עזריה ונוי .ודע שגם במ״ק נ׳
ע׳׳א איתא בטעות 'ר' אלעוד בן עזריה דה א קאי התם ארי מאיר ור' יהודה וצ״ל ר׳
)בלא בן עזריה(.
 (8הקורא במכילתא ספרא וטי ידאה נמה יש םן השגיאות והסתירות בענין שטוו;
התנאים .ספרא פרשת מצורע פ״ד איתא זו שאל ד' עקיבא את ריגחמיה והוא טעמ« גטוד >
ובבת״י אשר תחת ידי איתא שאל ר׳ עקיבא את ר׳ נחוניא ,והוא הנכון — .ספיי •י נשוא
פיסקא כ״ד איתא פלוגתא בין ר' יהודה ודי יוחנן!! וצ״ל ר' מסי נאשר הוא במשנה נזיד ל״
והסופרים שגו שמצאו ״ר"י — .ופעמים אץ מספר בא במכילתא וספרי ר' יאשיה במקו
ר' ישמעאל או ר׳ יהושע ולהיפך כאשר יבורר אי״ה בחלק גי — .ומן הסתירות עיי' ספרי p׳
נשוא פ' ו' איתא :ר׳ יהושע אומר קודש של בעלים וכוי ובספרא פ׳ קדושים פ' קודש הייוייש
איתא ר' מסי הגלילי .וסתירות כאלה הן רבות ובאים ג״כ לרוב בץ ג׳ הספרים א ה וכץ
המשנה והברייתא .ועיי׳ חולין ק ״ א  :שבת זיוה״נ ועשה מ י א נ ה מגיץ שחייב עי זה בעצמו
וטי דברי ר' מסי הגלילי ר' עקיבא אומר ונוי וכן בתוספתא בריתות פ״ב ר״ע לקולא )אך
במקום דיה" ג איתא שם ר' ישמעאל( ,ובת״כ פ׳ אמור סוף פרשה פז' איתא :מניין שהוא חייכ
על זה בפני עצמו וכוי דברי ר״ע ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא אחת הרי ר״ע לחוטרא.
מאנאטסשר .יאהרג  ,2ד׳  .394ויחבר בו ןןוד
ונבר התחלנו לדבר על ענץ זה.
בחלק גי.

אלעזד

ד

ש

;

 (9וככר הגיה נן הגאון בעל הצי״ח ז״ל רביצה שפ.
 (1ועיי׳ מאנאטפשר .יאהרג , 1 .ד׳
שלא הרגישו שיש כאן טייפ וצ״ל ר' יהושע.
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הערנו עי התו' סוטר שס ד״ד ור׳ יהודה

ובתוספתא שפ פ״ב איתא :אמר לו ר״ע ,וזה

מורה מתרשצ״ל ר׳ יהושע — .ודע שגם בענינים כאלה אץ לשבש הספרים בקל ,כי tt^tuh
נראה טעות וכאשר נעמיק לחקור בכללי המשנה יבורר שהגי׳ היא נכונה.
מ״א:

עיי'

מקואזח פ ״ ג

ר׳ יוסי אומר ב' מקואות בשרים מפני שלא נקרא עליהן שם פסול אבל מקזה וכו׳

ודי יהושע מנשיר.

ובתחילת ההשקפה נראה שצ״ל ר׳ יהודי..

ני איך יענה ר'

*י^ו על

דברי ר׳ יוסי תלמיד תלמידו? ובב״ז מצא ב ח ר מהתוספתא פ״ג )והביאה שם הר״ש( שהג»•
ד' יהושע היא אמתית.

ונדבר מזה לקמן פרק די.

כאשר .הוא בילקוט )עיי׳ הגהת רי״פ שם( ר׳ שמעון בן וכו׳ כי כן wrt
כפ**פעטים בש״ס ( — .ומד ,לנו להזכיר החילופים בטעוה בין ר׳
אליעזר )בן הורקנוס( ור׳ אלעזר )בן שמוע( ,לוא אין קץ בזה לשגיאות
הםופרים והקורא צריך לבחון בכל פעם אם יש לגרום ר׳ אליעזר או ר׳
אלעזר ( (8 .לפעמים באו שיגויים בשמות ואין לעמוד על מקורם ,וכל
איש אשר יפתח ספרי מחברים שונים ישתומם איך' באו שינויים כאלה
אשר איגם רומים זה לזה לא במראה ולא בהברה .יוצגו נא במשניות
הרבה גי׳ הרמב״ם וגי׳ המאירי זאת לעומת זאת ,כמה יש מן ההבדל
ביניהן! והתהוות השינויים גראה בעליל :הסופרים לא שטו לבם לשטות
חפדטיים ועיקר מטרתם היתד ,ההלכה ותוכן !המאמר .ונחזיק להם
.טובה בעבור מלאכתם זאת האחרונה )אף שגם בה שגו לפעמים כידוע(,
'•אבל הרבו הטעוות בשגגם בשטות ובפרט בם׳ ־זרעים וטהרות ,אשר אך
לפעטים עברה עליהם עין הקורא (4 — .עוד שגו הסופרים על ידי
אשיגרת הלשון כגון ר׳ אלעזר בן עזריה בט׳ ר׳ אלעזר .ועיין הטורה
פ״ג מ״ג :ר׳ אלעזר אומר יביא בדמיה עולות וגם בט״ד בא ר׳ אלעזר,
אבל ״פסחים ע״ג ע״א וכן שבועות י״ב ע״א איתא בגמרא ר׳ יהושע
וח^יעת״^כרעת שהגי׳ ר׳ אלעזר היא גכונח,י והסופרים אגב שמצאו בכל
מקום ,דבר פלוגתא דר׳ אליעזר הוא ר׳ יהושע ,כתבו במרוצתם בב׳ מקומות
אלה ר׳ יהושע )ונדבר עור מני׳ זאת לקמן פרק ד׳( — .וכן מעשרות
פ״ד מ״ו איתא במשנה שבמשניות ובמשנה שבגמרא ר׳ שמעון בן
גמליאל אומר תמרוח של חלתן ,אבל במשנה שבירושלמי איתא ר׳
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 (2ועיי׳ נגעים פי״ד מ״י :ר׳ שמעון אומר חסר הלוג עד שלא נתן ובו' ,ובת״נ פ' מצורע
שרק ג׳ ר' ישמעאל אומר חסר ומי .ויש שנים לגי' הת״כ כי ר״ע קדם שם ובמשנה ,וכעל
מחלקתו של ד״ע הוא ר׳ ישמעאל .ועיי' בתוסשתא מקואות פ׳׳א מקוד .שנמדד ונמצא חסר ומ׳
ר' שמעון אומר ברה״י חולץ ברה׳׳ר טהור )והובא נדה ד׳ ב( .אמר ר׳ שמעון מעשה במגורי.
אחת של ^כזקות ביבנה שנמדד ונמצא חסר והיה ר' טרשון מטהר ודי עקיבא מטמא אמר ר״ט
וטי עד  *jjgלו ר״ט עקיבא כל השורש ממך כפורש מן החיים .והך תוספתא הובאה קיהשין
ס׳׳ו ו^ןויימקואות פ״ב מ ״ ב  .וזה הוא מעשה לסתור ,דר״ש אמר ברה״י תולין וברה״ר טהור
ועל ..nfrמביא מעשה דר״ט הודה לרי׳ע שהוא טמא )ובתוספתא מוסיף עוד :נמנו עליו וטמאוהו(!
ובלתי" ספק שצ״ל ר׳ ישמעאל אומר ברה״י תולץ וטי אמר ר׳ שמעון מעשה וכוי— .
ועיי׳ ג״כ נדה מ״ז ע״ב איזהו חצר צורית וטי ר׳ שמעון אומר וכוי וצ״ל ר' ישמעאל ,ולהיפך
גיטץ מ ״ ב ע״ב בכולן עבד וטי דברי ר' ישמעאל וצ״ל ר׳ שמעון ,ובבר הגיה רי״פ בבי
מקומות אלה .ועיי' כריתות פ״ד מ״ג ד' שמעין שזורי ובירושלמי שבת פ״י הל׳ ד' ר׳
ישמעאל שזורי!
 (3וגם רעייי במחילת כבודו החליף גיטץ ל״א ע״ב ר' אליעזר בדי אלעזד ,שכן כתב
שם דייה ר' אלעור בן פרת דגמרא ור׳ אלעור בן שמוע דמתניתץ וברייתא .אבל מן התוספתא
אשר הובאה בההערה הקודמת מבואר שר״ט הודה לר״ע שהמקור .בחזקת טומאה עד שיודע שהוא
טהור ,וכן נמנו שם זטמאוהז ,ואיך יחלוק ר' אלעזר תלמידו של ר״ע על זה .ויש לדחוק— .
ויוחד נכון לגרום ר׳ אליעזר .ואל יטעך במה דאיתא במשנה שבמשניות ר' אלעזר בן שמזע
דהוא ודאי טעות גמור ודברי רש״י בעצמם מוכיחים שלא היה לפניו הגי' ב ן ש מ ו ע  .וכן
כמשניות דפוס ראשזן )עיי' לקמן פ״ג( איתא לבד ר' א א ף ד .
* 2

גמליאל .והוא נראה יותר נכון ,כי בסמנה שם באים עוד ר׳ *ליעור
ור' עקיבא ,ואץ ,דרך לזכור רשב״ג קודם ר״א ור׳יע )אם לא שגמ־זק
שהוא ר״ש בן ר׳ גמליאל הז?ןן ,וזה אינו גראה ,עיי' לקמן רשב״ג הזקן(.
ב( כבוד הכסים ינהלו וזכרם לא יסוף ,אבל לרשום שם כל חכם
אף י"לא אמר כי אם מאמר אחד ואין שני לו ,או לא הרה והוליד הלכה
והביא לבד מאמר לבהם״ד בשם אומרו ,צר מקום זה הפרק לחכיל וגם
יוצא סן התכלית אשר רצינו בה .כי יריעת סדר התנאים אשר אליה
כווננו היא על שתי פנים (1 .לישר מסלת המשנה ולפנות עקה.iiraiti.
מהספרים ,כי בדעתנו תנא פלוני היה בדור מוקרם ותנא פלוני היה
בדוד מאוהד נוכל לשפוט בקל על המקומות במשנה ובברייתא וכוי ,אשר
יש בהם םשא יזמתן בין קדמון ואחרון או הקדמון תקע יתדותיו בדברי
האחרון ,שהסופר הביא מולדת חוץ הביתה והוציא בן הבית הוצה׳1׳?־
וכבר הראינו למעלה טעיות ממין הראשון .ומסין השני עיי׳ כלים
סי״ז מ״ה :הרמון שאמרו וכו׳ ולמה הוזכרו רמוני בראן שידו מקדשין
כל שחן דברי ר׳ מאיר ר׳ יוחגן בן גורי אומר לשער בהן את הכלים ר׳ עקיבא ־׳-
אומר לכך ולכך הוזכרו ,כלו׳ לחך דר״מ ורריב״נ .וכל משכיל יבין כי
לא זה הדרך שר׳ עקיבא יסובב על דברי ר׳ מאיר תלמידו ולא ננאוא
דוגטתו בשום פנים .וע״כ יש כאן ט״ס ,והנראה שצ״ל דברי ר׳ טרפון בטי
דברי ר׳ טאיר ,כי היו כאן ראשי חיבוח ד״ט ,והחליף הסופר טי״ת
בם״ם וכתב ר׳ טאיר .וכבר טצאגו כזה גיטין פ״ח ע״ב :ותגיא היה
ר״ט אומר ,ובשאלתות פ׳ בראשית איתא ר׳ מאיר אוסר ,ואין זה כי
אם טהחילוף בין ,,ר״ט" ״ור״ט" ( (2 — .על ידי ידיעת הדורות
גוכל לשפוט גם כן אם איזה הלכה ישגה )עיי׳ לעיל פרק אי( או אם
היא טאוהרת .הסדר של דורות התנאים טורה שר׳ יהושע היה סן
התנאים הקדמונים ,בזמן חבית ולאחר הבית )עיי׳ לקטן ר׳ יהושע בן
הנניא( .והנה ר׳ יהושע השיב לר׳ אליעזר תרופות פי״א ם״ב לא מנו
הכםים שבעה טשקים כטוני פטמים וכוי ,וא״כ הך הלכה דהכשר רז׳
טשקים )והיא נשנית טכשירין פ״ו ט״ד( היא ישנה טאוד )ועיי׳ לקטן
יהושע בן פרחיה( — .וכן באטרו כלים פי׳׳ג ט׳׳ז טבול יוט פ״ד ט״ו:
דבר חדש חידשו םופרימ ואין לי מה אשיב ,נדע שהלכה זאת היא
ישנה מאוד עד כי כבר בימי ר׳ יהושע נשכח על מה נוסדה — .וכן על הך
סתגי׳ דפסחים ס״ג א׳ איתא שם בש״ס ט״ג :תניא אמר ר' יהושע מאחר
כ

ד
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 (4ועיי' גיטץ פ"» ע״א :אכלה כשוק וט׳ ר' מאיד אומר תצא ר' עקיבא אומר וטי,
נראה קצת להגיה ר' טרפון ,וכן הפרי ש' נשוא ש' ז' :ואיש את קרשיו לו יהיו לימד .נאמר לשי
שהוא אומד ובשנה הרביעית וטי דברי ר׳ מאיר ר׳ עקיבא אומר וטי ,גראה דצ״ל ר׳ »ר»ן
במקזפ ר' מאיר ,ובבל אלה מקומות נתחלשו ד״ט ור״ם — .ודע דלפעמים איתא שינוי
נוסחאות בץ רבי ור' מאיר ,עיי' נזיד פ״ד ט״ה ,וזה מהחילוף כץ ״דבי״ ״ור״מ״ בהתקרב היז״ד
 yאל הרי״ש וקראו
של מ' רבי אל הבי״ת ,וכן נתחלפו ר' יוסי ורבי שכתבו ר״י וםשכן
ר' דהיינו רבי .ודי בזה להעיר על חילופים כאלה.
״

v

—

ז2

—
*
3

ששנינו כל שהוא ממין דגן למה מנו חכמים את אלו וכר !Jn! .בזה הראינו
ולהיפך נוכל לשפוט על
לדעת כי המשנה זאת נתיסדה בימים קדמונים.
הלכה מאוחרת על ידי ידיעת מדר דורות התנאים .מ״ק ג׳ איתא :ר׳ גמליאל
ובית דינו נמנו על •בדי פרקים אלו וביטלום .ובההשערה הראשונה
נאמר כ־י זה ר׳׳ג הוא ר״ג דיבנה ככל סתם ר״ג דש״ס .אבל לא לבד
שאין זכרון להך תקגתא דר״ג במשנה וגם לא בב׳ פרקים הראשונים
דטס׳ שביעית המדברים בעגין תוספת שביעית ,יותר יפלא בעיגי הקורא
׳״י* שמעון ).שם ס״^ מ״א( מתמיה גתת תורת כל אחד ואתר בידו
ולזה הוא קובע זמן הדש בשדה הלבן עד הפסח וכו׳ ור״ש הוא תלמיד
תלמידו של ר״ג דיבגה ועשה עצמו כמחריב ,כאילו לא ידע כלל הך
תקגה דר״ג ובית דיגו .ומזה גראה שזה־ר״ג הוא ר״ג בגו של ר׳
יהודה הנשיא כאשר נברר עוד בעח״י בחלק ב׳.
ג( עוד תצא לנו תועלת מידיעת דורות התנאים — והיא
הגדולה בכולן — להבין תולדות אופן חחקירה )דיא געגעזים דער
פארשוגגמווייזע( הקדמונית ,ואיך ברבות הימים רבתה וגדלה ההקירה
כגדול גדול ,אשר טקורו טעין קטן הנובע מלב ההר והולך לאט מימיו
טי אפסיט ,ובטרוצתו יגדל ויהיה לגךןל שוטף ,יעלה הריט ירד בקעות
ואין מזח לו .וכן דרך התפשטות & חכמה מהחכטות ,בראשיתה היא
מצער וההוגים בה עיניהם על £לל החכמה ,מתוים תר הבנין ומחקים
אושיותיו :והבאים אחריהם מהסיבים הגבול ובונים גזית ,יורדים לפרטי
כל דבר ומחזיקים הבית לבלתי*ימצא שם בדק .וכל מבין יודע כי זה
הוא ערך לימוד האמוראים ללימוד התנאים; ובעיון יותר יודע כי זה הוא
ג״כ ערך לימוד התנאים חאחךעים ללימוד התנאים הקדמונים .וזה יצא לנו
בחקירת מאסרי הגדולים י ׳2בהם ,אבל לא בידיעת שם האיש אשר אמר
לבד דבר בשם אומרו .״ ו״^א גכחד כי גם הידיעה זאח היא יקרה
לחוקר במדרש קדמדגיות ומביא כל תעלומות מקרה החכמה על הספר,
אבל אנחנו משכנו ידיגי מזה ושמנו מגמתנו עצ 0ידיעת דרכי הקדמונים.
ולכן סרנו גם כן מן הדרך אשר הלכו בו גדולי המחברים אשר זכרנו
בענין דורות התנאים ,ואחזנו בחלוקה הנובעת ממקור החקירה בעצמה.

דורות הכטי המשנה והברייתא נחלקים בכלל ל ח כ מ י מ ת ק נ י
ת ק ג ו ת וגוזרי ג ז י ר ו ת  ,ו ל ח כ ט י ה ה ל כ ה  .חכטי התקנות הם
הדורות הראשוגים עד הלל ושטאי אשר תקגו תקגות וגזרו גזירות ,ולא
נודע היאך גתגלגל הדבר בדרך טשא וטתן של תורה .ובלתי םפק גם
יסודתן בהררי קודש של ההלכה והוציאו דבר מתוך דבר בחכמה ובטברא,
אך לא נודע הדרך איך הגיעו לקבוע הלכה למעשה ,ולא נקראה ההלכה
על שטם מהטעם אשר בארנו למעלה פרק א׳ וכאשר יבוא עוד להלן.
והכטי ההלכה הם דורות התנאים טתלטידי הלל ושטאי — הנקראים

—
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ואילך עד ר> *יהודה הנשיא ודורד .אלה
בית• הלל ו #6ש^אי
הדורות בהנו והקרוי ההלכה ע״ס הלימוד והסברא :ואף כי ^ ע ; ק ר
כוונתם היה ללמוד ע״מ לעשות ולהורות אחיהם הךרך ילכו בה ,אבל
הם חקרו בעצם ובראשונה ע״ס דרך ההגיןן ־•וזגמדרש בגוף המצוד,
ודקדוקיה ופרטיה ,בחקירה מופשטת מן •הוראת שעה והמעשה .והנה
הם השאירו לנו ברכה בההלכות האמורות על שמס במשנה ובברייחא,
וכן במשאם ומתנם זה עם זה בראייות על שרי תרומות המדרש או בהלהטם
בנשקי הסברא — .ובין אלה הגבולות אשר הצ^נו ה^וןזטאי• בח4ךי״» י
י ע ם ו ד ו  ,ח ש ב י ם לחכמי התקנות ולרוכמי ההלכה .וגם אחריהם קמו י.
פרנסי הדור אשר רוב עסגןם היה בתקנות .עיין להלן.
התחלת חכמי התקנות־ היא בעצמותה מראש אנשי כנסת הגדולה
הוא עזרא ,לפי מה שמסופר ממנו ב״ק פ״ב ירושלמי מגילה ס״ד הל׳ א׳
שתיקן י׳ תקנות ,ובכלל חכסי .התקנות הם אנשי כגה״ג — הסופרים —
והזוגות .אך יען לא גתסרשו שמות אגשי כנה״ג לכן נראה יותר לקבוע
היסוד הראשון משמעון הצדיק ואילך הנקוב בשם פ״א דאבות— .
ואם נלך בעקבות התלמוד ומגילח תענית וסדר עולם יהיה משך הדורות
משמעון הצדיק ער ר׳ יהודה הנשיא תקכ״ז או תקמ״ז שנה .כי לסי
אשר ספרו לנו בתלמוד הלך שמעוןח5דיק לקראת אלכסנדר והציל ירושלים.
ואלכסנדר נסע לירושלים אחרי חלחמו&ל צור :ואם נניח שהנסיעה הזאת
היתד ,בשנת ח' או ו׳ למלכותו יש לחןעב  pהעת ההיא עד חרבן הבית
שפ״ז או שס״ו שנים ( ,והנה שמעוןיהצדיק שמש בכהונה גדולה מ׳
שנה )יומא ט( .ואם היה המקרה אש^*קרהו עם אלכסנדר בסוף
ימיו א״כ התהיל לנהוג את דורו תכ״וי^ו תכ״ז שנים קודם ההרבן.
ואם נעלה בידינו מספר האמצעי ונאמר ב^נת כ׳; לכהונתו דבר עם
אלכסנדר — כי בודאי כבר בא בימים כ&^ו־ נסע בראש הכהנים והעם
לקראת המלך — ימשכו ת״ז שנים או ת״ו ענ חרבן הבית — .ומהרבן
נמצא זמן ההמשך
הבית עד מות ר׳ יהודה הנשיא עברו ק״כ
משמעון הצדיק עד ר׳ יהודה הנשיא תקכ״ז )ו׳( או תקט״ו )ו( שנים:
*
׳
וע״ע לקמן יוסי בן יועזר.
ואלה הם חכמי תקנות אשר באו בשטות על ה^סר׳:
ש מ ע ו ן ה צ ד י ק  .א נ ט י ג נ ו ס איש ס ו כ ו  .י»ןסי בן יועזר
ו י ו ס י בן י ו ח נ ן איש י ר ו ש ל י ם  .י ו ח נ ן כהן ג ד ו ל  .י ה ו ש ע בן
v
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 (5עיי׳ ס׳ מאור עינים פרק כ״ד ל״ו שעיקר חשבון ש ט ח ה הוא שפ״ו שנה קודם חרבן
הביח ,אף שמורגל בפי הסופדים למנות ש״פ שנה .ועוד יבואר שפ ני חחשבון האמתי
טביאח אלכסנדר לירושלים עד החרבן הוא שצ״ה ש נ ה  • ,ני אלכסנדר,בא בשנת ו׳ לטלכותו
)וגס בזה יש דעות וטדברי הסופרים היונים יוצא קצח שבא לשם בשנח ד׳ או ה׳ ואין להאדיר
פה בזה( וי״ב שנה מלך ,וחשבון שטרות )זעלייצידישע ערא( מתחיל ט' שנים אחרי טוח
אלנסנדר ,הרי לך ט״ו שנים נוספות על ש״פ) .ומה שאמרנו פה כ׳ שנים הוא ״לערד",
זלא יגדע ולא יוסיף אם נאמר ט״ו או נ״ו שנה וטי(.
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שטעון הצדיק[

—

]אגטיגנוס איש סובו

ס ר ח י ה ו נ ת א י ח א ר ב ל י  .י ה ו ד ה בן ט ב א י ו ש מ ע ו ן בן ש ט ח .
ש ט ע י ה ו א ב ט ל י ו ן  .ה ל ל ו ש מ א י  .ו ע ו ד יש ל ה ו ס י ף ע ל י ה ם
בית דין של
ה ס י ד י ם ה ר א ש ו נ י ם וזקנים ה ר א ש ו נ י ם .
יו ש טי^ א י ם.
משך זמן חכמי תקנות הוא )לסי התלמוד( לערך שט״ז או שס״ז שנה.
ז

שמעון הצדיק.
שמעון זה נקרא הצדיק כמאמר יוסף :״בעבור תטימוחו עם ה'
ונדבת נפשו עם אחיו ״ ( .והוא היה כהן גדול וראש לאחיו ועמו נפסקה
הכנסת הגדולה — .מן השלם הזה נשאר לנו מאמר מוסרי :על שלשה
דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים )אבות
פ״א טייב( .וחמאמר הזה היקר בעצמותו מורה גם כן על מצב האומה
בעת ההיא כאשר בארגו במקום אחר ( ,כי רוב המאמרים בפ״א דאבות
הם אבני נזר מתנוססות על קירות דור האוםרם ,אף כי אמיתותם יתקיים
לעד .וכבר הראינו רונמתם בפרק ראשון — .עוד נודע משמעון מעשה
גכבד בקרבן נזיר אשר הביא בחור יפה עינים וטוב רואי וכו״ ואמר כי
טעולט לא אכל קרבן .נזיר חוץ משל גזיר זה ( .ויצא לגו טזה דבר
גדול והוא אף כי חשב השלם הזה העבודה ,כלו׳ הקרבנות ,לא׳ טג׳
יסודי התורה בכל זאת מאטד .נפשו בנדרי נזיר ולא היה לו חפץ
בקרבנותיהם ,כי ההפצר וחפרישות בחנם היה מוזר בעיניו ונזיר נחשב
לו לחוטא )עיי׳ בבלי נדרים י׳( .והבאים אחריו לא הלכו בדרכיו,
וכאשר נקהלו בטלחטות יהודה הטקבי לתפלה ולצום העטידו לפני ה׳
הנזירים אשר השליטו יטי גזירותם )ספר א׳ להטקביים ג׳ ט״ט(.
6

7

8

א נ ט י ג נ ו ס איש ם ו כ ו .
אגטיגגוט קיבל טשטעון הצדיק .ביטיו נראו נצני הרשע בארץ
והעון צץ לטטה זדון .וכבר זכרנו מעמד הדור ההוא ומאמרו של
אגטיגגוס בפרק הקודם .ועיין ג״כ במאטר הבא.
יוסי בן יועזר ו י ו ס י בן י ו ח נ ן איש י ר ו ש ל י ם .
הריב אשר חרה יםים רבים בקרב גבולות הארץ התגלע ועבר
חוצות ,וחבר הםתחדשים החאםצו לנקום נקם באחיהם וקראו לאנטיאכוס
עסיסאנעס .וביטי הצרות אלה חיו יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן איש ירושלים.
יטרט נבוא אל תוכן טאטריהם ותקנותיהם נעטור לטנין ונכונן
לחקר הזטן אשר עבר בין שטעון הצדיק ובין יוסי בן יועזר וחברו.
 (6עיי׳ אנטיקוויט.12, 2, 5 .
 (7־מאנאטםשר .יאהרג 1 .ד'
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 (8׳גן הוא לפי גי׳ התוספתא נזיר פ״ד והירושלמי שם פ׳׳א הלי ז׳ נדרים
והיא עולה יותר מגי׳ הבבלי נדרים ט׳ )ועיי' בריין שם יי( ,נזירי'.

b״ mהלי ד.׳.

יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן[
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—

הנה יוסי בן יועזר חי בזמן מלחמת החשמונאים ומסופר סמנו ב״ר
ס׳ תולדות ס׳ ס״ה שיצא למיתה בימי השמד ,ונראה שהיה מן הנהרגים
בעצת אלקימס )והוא נקרא בב״ר שם יויקים( שנת קנ״א או קנ״ב
לשטרות כמבואר בספור א׳ להםקביים ז׳ .וא״כ משכו ימי הנשיאות
של אנטיגנום ויוסי — אף אם נניח ששמעון הצדיק שמש עוד כ׳ שנה
אחרי בוא אלכסנדר לירושלים — יותר מקמ״ה שנה ( ,וזה הוא דבר
,.אשר אין הדעת סובל .ובאמת לסי סיפור יוסף הכחן בא אלכסנדר
בימי ידוע אבי אביו של שמעון הצדיק ( .אך גם בזה לא יגהה
ממגו מזור ,כי מדברי יוסף יוצא שהעתקת התורה לפטלסעאוס
פילאדעלסוס היתד ,אחרי מות שטעון הצדיק (; וזה פטלמ׳ מלך משגת
רפ״ח עד רמ׳׳ו קודם למספרם ,והוא משגח כ״ח עד ס״ו לשטרות.
ואף אם נניח שהתורה געתקה בשגת טות פטלמ׳ גשארו משגת מות
שמעון עד מות יוסי צ״ה שגה ויעלו לאגטיגנוס ויוסי לכל אחד טחס
כמו נ׳ שגים .וגם אם גאות למספר זר כזה ( ,עוד יש מן הקושי
בעגין הזוגות הבאים .הנה הם שלשה עד-הלל ושמאי )אבות ס״א(.
והלל עלה לגשיאות ק׳ שגה קודם חרבן הבית )שבת ט״ו( ,גשארו מן
מות יוסי עד הלל ק׳׳ל שגה ,ויעלה לכל זוג יותר ממ׳ שנה ,וזה גם
כן דבר אינו מקובל על הדעת.
ולטצוא אור בשביל הצר הזה הטלא :חושך -וערפל בחשבון
הדורוח נפנה אל חנחה אתת אשר כבר הערנו עליה בס׳׳א ( ,והיא
תוציאנו מכל המבוכות אשר נבוכו בהן חכמי לב .מ׳ ״קבל ,קבלו" הנאמרות
אבות פ״א אין כוונחן שקיבלו הבאים מן הקודמים להם פה אל פה,
וגם אין הכווגה בייחוד על לימוד התורה ,אבל גאםרו ג׳יכ על קבלת
הנשיאות ,ואם גם שבתה הנשיאות איזה זמן בין נשיא לגשיא אמר
קבל ,כי הגדולה באה מן הקודם אל המאוחר באין נשיא אחר ביניהם.
ומעתה יוסר האבן המעמסה הן מעל שכמי חז״ל הן מעל שכמי יוסף .י
אך כאשר נעמוד למשפט ,חסיפור של חז״ל יוצדק יוחר מסיפור יוסף,. .
כי מילי דאבות ״שמעון הצדיק היה משירי כגח״ג" *מורים שחכגסת
נתבטלה ביטי )או טיד אחרי טוו £שמעון .ושנוי כזה בהגהגת האומה
והטדינה לא נתהווה כי אט ,על ידי סבה גדולה סניטית או חיצונית
הגוגעת לכלל האוטה וטעטדה .והנה לפי הפיסור של קדטונינו ו״ל
נטצאת הסבה בביאת אלכסנדר אשר הרעיש כל הארץ ושבר עז
תפארת מלכות פרם והביא גם הארץ הקדושה תחת טטשלתו .אבל
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לדעת יוסף אין למצוא טעם למה נתבטלה הכנסת הגדולה אחחי םות
שסעון אשר הארץ נחה ושקטה ולא נשמע קול נוגש? ( — .והנה
אנטיגנוס קיבל הנשיאות מן שטעון הצדיק ,אבל לא בהכיפה נעוצה
אל נשיאות שטעון עד כי יחדיו יחוברו ולא יבוא רוח ביניהם .הלוא אחרי
מות אלכס<!ןר מוט התמוטטה הארץ על ירי מלחמות שרי צבאו זה עם
זה וגם ירושלים באה במצור כאשר זכרנו בפרק הקודם; ובימי הרעש
והסופה אלה לא מצאה היונח כנסח ישראל מנוח ועברו איזה שנים
טרם גתיסדה הסנהדרין על מכונה .והראשון הנודע לנו נשיא ולא כהן
גדול הוא אנטיננום איש סוכו ,וגראה שהיה ביטי חוניו כה׳יג איש כיל^
ונבזה וחיה לשטצה בעיני בני דורו ( .ואחרי אנטיגנום קם יוסי בן
יועזר ,וכבר גברה יד הםתפרצים והכהנים הגדולים עצטם עזבו ברית
קודש ,וזה הוא א׳&ןך הניע לבב הנאםנים לבחור בשני אגשים להיות
להם לראש ,כי כבר גפרץ פרץ גדול וקצרה יד איש אחד םלהלהם
טלהטות הי.
ויוסי וחברו יוסף ( בן יוחנן המה הראשונים אשר על שטם גורעו,
טלבד טאטרי טוסר אבות ס״א ,גזירות אשר גזרו ,והובאו שבת י׳יד
בזח״ל, :יוםי בן יועזר איש צרידא ויוסי ין יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה
על ארץ העמים ועל כלי זכוכית — .עוד נודעו מיוסי בן יועזר הלכות
ישנות אשר הביא לבהם׳׳ד; עדיות פ׳׳ח מייד :העיד יוסי ין יועזר איש צרירה
על איל קמצא דכן ועל משקה בית מטבחייא דאינון דכיין ודיקרב במיתא
טסתאב .וכל עדות היא על איזה מעשה שראה המעיד או על איזה
הלכה ששטע — .והטשנה זאת היא נפלאת הן טצד לשונה כי היא
כטעט יחידה בטשנה בל׳ ארטית )עיי׳ לקטן פרק די( הן טצד ענינה,
כי הך דיקרב במיתא ססתאב לא נודע שחרו ,מה העיד יוסי בזה הלוא
הוא מקרא מפורש בספר תורת משה .ועוד נאמר במשנה שם וקרו
ליה יוסי שריא ,והוא אסר בזה דבר לאסור .וכבר תמהו על זה בש״ס
ע״ז ל״ז .ובדבר הלכה כזאת הנוגעת לדבר אשר היה בשנים קדמוניותהורשה לנו למצוא פשט חדש הנוטה מדברי בעלי התלמוד .ונקדים
כי בימי מלחמות המקביים החלה כת החסידים לפרוץ וגם יוסי בן
יועזר היה אחד מהם ,כאשר העידה המשנה חגיגה פ״ב :יוסי בן יועזר
היה חסיד שבכהונה .וכת זאת החמירה מאוד בדיני טומאה וטהרה
כנודע ,והרבה הלכות בענץ זה נולדו על ברכי החסידים .והנה הנוגע
בטומאה הוא קיל מהטומאה עצמה כידוע .והנוגע נקרא מסתאב
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וטקור הטומאה כגזן טח זבוכו׳ נקרא מסאב :מסאב מורה על מדרגתהט^אה
בעצמה כלו׳ שהיא המקור וממנה נובעת הטומאה ,ומסתאב)נטטא( טורה על
מדרגה פחותה .ונראה שאיזה חסידים אנשי דורו של יוסי רצו להחמיר
על האדם הנוגע במת לעשותו אבי אבות הטוטאה כמו המת עצמו,
וא״כ יהיר ,מסאב )ונשאר זכרוגו גבי כלי מתכת לדעת דש״* ול1׳עת
הרמב״ם גבי כל הכלים חוץ מכלי חרס ,דאמרינן חרב הרי הוא כחלל
והן נעשין אבי אבות הטומאה( ,וע״ז העיד יוסי דיקרב במיתא מ ס תא ב
כלו׳ אבל לא מסאב ,כי י הוא במדרגה פחותה מהמסאב דהיינו המת,
ונעשה לבד אב הטומאה ( — .וזה יורה שיוסי גלחם גם נגד המתקדשים"
והמטהרים בכת החסידים יותר מדאי אף שהוא בעצמו היה מאנשי
החברה הזאת ,כי בעוצם שכלו הזך ורוחו הטהורה בחן בין יראה ברה־'"
ובין פרישות אולת — .והנה ר׳ יחודה הדורש וחוקר במטמוני קדמוניוח
)עיי׳ לקמן ר׳ יהודה בן אילעאי( אסר שם 1ע״ז קורות נעץ להם ואמר
עד כאן רה״ר עד כאן רה״י; ור׳ יהודה לא בדא זאת מלבו ,כי אם
נאמגה היתה אתו ע״ס קבלת רבותיו .וגם זה המעשה מורה איך
שם יוסי גבול מושכל בתמידות עצמה וגער באנשים העוברים הגבול
ליכנס לפנים לבלי חוק.
8

ליוסי בן יועזר היה בן שלא היה נוהג כשורא והוה ליה עליתא
דדינרי ואקדשה )ב׳׳ב קל״ג{ * .,מזחי נראה שהית יו^י ט3ורך •לכושים.
והבן נסיב בת גדייל״ב^לי ז*ינ*'י מלעא ועשה תשובה )עיי׳ ב״יע^שם(׳,
וכבר כתבנו למעלה שיוחנן כ*יג בעצמו נקרא ג״כ בשם ינאי.
ושני הגדולים אלה מאשר גדלו בחייהם נזכרו סוטה פ״ט מ״ט
לכבודי ולתפארת גם במיתתם בזה״ל :משמת יוסי בן יועזר איש צרירה
ויוסי בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולות .ועיי׳ לקמן בית דין של
חשמונאים.
יוה גן כהן נ ד ו ל .
יוחנן בנו של שמעון בן מתתיהו מלך אחרי מות אביו ושמש בבהונה
גדולה והוא היה ג״כ שמתקני תקנות ,ותקנותיו נשנו ב׳ פעמים במשנה,
מעשר שני פ״ה ט״ו ,סוטה פ״ט י ׳  :יוחנן כה״ג העביר הודיות המעשר
אף הוא ביטל את המעוררים ואת הנוקפים ועד ימיו היה פטיש מכה
בירושלים ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי .ויכבר ^א בבבלי
ובירושלמי פירושה של המשנה ונאריך בה אי״ה בהלק ב׳ .אך ראינו
להעיר פה על הא דאיתא בירושלמי שם להמאמר ״ובימיו אין אדם צריך
לשאול וכו׳ ״ ״שהעמיד .זוגות" .ומה שפירשו בו קצת אחרונים שתיקן
בישראל נשיא ואב״ר והם נקראין זוגות ככל אותן דהשיב באבות )עיי'
בטפרש לסי זרעים( הוא טעות גמור ,הלוא יוחנן לא העמיד הזוגות כי
הזוג הראשון יוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן קדטו ליוחנן כה״ג ,ואף אם
 (8זלהרב רש״ל ד״פ דעה אחרת בזה ,כרס חםד חלק הי.
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נדחוק שכוונו* מ׳ העמיד הוא קבע התיקון שיהיו תטיד בראש הסנהדרין
נש>א ואב׳׳ר ,ויוסי בן יועזר וחברו עמדו לבד באקראי .עוד יש להתפלא
למה לא מנו התקנה הגדולה הזאת ,אשר עליה נשען הנהנת האומה
בתורה ובמצוות ,בין התקנות אשר תיקן יוחנן ,ולמי יאות משפט הבכורה
יותר ממנה? וגם מה יועיל העמדת נשיא ואב״ד לענין הפרשת'מעשר,
הכי הם ״יסובבו בשוקיים וברחובות לבדוק ולתור אם הפריש איש
מעשרותיו כראוי? — אבל העיקר הוא שהעמיד זוגות של שוטרים בכל
עיר או בשוקי העיר שמוכרים שם חפירות והם השגיחו על המעשרות
)ועיי׳ בפי׳ קרבן העדה ירושלמי סוטה שם(.
ותקפו וגבורתו של יוחנן והמלחמות אשר נלחם הלוא הם כתובים
על ספר יוסף הכהן ( וגם המעשה איך נעשה צדוקי ,וכמו שבא
בקידושין סי׳ו ,כי ינאי הנזכר שם הוא יוחנן כה״ג וכמו שזכרנו בפרק
הקודם .ודע דבקידושין שם נזכר איש לץ לב רע ובליעל ואלעזר
בין פועירה שמו ונראה שהיה ממיודעי המלך; ובירושלמי סוף מ״ש
וסוטה שם נזכר יוחנן כה״ג לגנאי על שלא היה גוער באלעזר בן
סחורה שחיה נוטל המעשרות בזרוע עיי׳יש .וכל הרגיל בחילופין
הבאים בין הבבלי והירושלמי יבין כי האי ?א^עזה בן פחורה הוא אלעזר
בן סועירה הנזכר בבבלי .וזה מורה בבירור שינאי שם הוא יוחנן כה״ג.
עוד נאמר בירושלמי על יוחנן כה״ג )סוטה שם הל׳ י״ג( ששמע
J
םק קול יוצאת מבית קרשי הקדשים נצחו טלייא ראגיחו קרבא באנטוכייא
וכריבו אותה העת ונתנו בו זמן וכיוונו שבאותה שעה היתה .ונראה
שלזה כיוון יוסף באמרו :שלשה והן הגדולות במתנות^ נתנו ליוחנן מאת
ה׳ ,המלכות ,כבוד הכהונה הגדולה ,והנבואה (.
י
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י ה ו ש ע בן פ ר ח י ה ו נ ת א י ה א ר ב ל י .
ההכמים אלה קיבלו .מיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן )אבות ס״א(.
מהם נמסרו מאמרי 'מוסר המתנגדים קצת וה לזה ,מאמר יהושע בן
פרחיה נובע ממקור אהבת האדם וכל דבריו מורים כי ההתחברות
וההתדבקות עם הבריות ישרות מאור בעיניו :קנה לך חבר והוי דן את
כל האדם לכף זכות .ולעומת זה דברי נתאי המה כזרם מים •שוטפים
רוגשים והומים מנפש מלאה זעם ועברה :הרחק משכן רע ואל תתחבר
לרשע ואל תתיאש מן הפורענות .ובארנו במ״א ( כי יהושע אמר מאמרו
בעוד יד יוחנן עם הפירושים ונחשב לחברותם ,ומלך מקשיב על דבר
אמת עבדיו מתחפשים ולובשים בגדי צדק .ויהושע במזג נפשו הטובה
אמר ע״ז הוי דן וכו׳ לכף זכות ,אבל נחאי אמר מאמרו אחרי פרחה
2
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*ונחאי חארכלי

-

המינוח ביוחנן ע״י המעשה דקידושין ,והצדוקים השליכו מעיל חחת<ןישות
וגברו על הפירושים אשר רפו ודלו בשנאת ייחנן .ועל הא**יס
הרשעים אלה אשר עמדו ראשוגים במלכות שפך נתאי חמתו ואמר
הרחק וא^ תתהבר וכו׳ והוסיף ואל תתיאש מן הפורענות ,כלוי עוד
מעט זיבוא יום אידם )ואיסשר שזה המאמר הוא גם גגד יוחגן עצמו(.
ולא גודעו לגו מן גתאי כי אם מאמריו הבאים סס׳ אבות .אבל
מיהושע טפוסר בכלי סוטה ט״ז )אטשטרדאס בגבגשתי( :יהושע כן
פרחיה אזל ערק לאלכםגדריא של מצרים כי הוד .שלמא .שלח ליה
שטעון בן שטח מגי ירושלים עיר הקודש לך אלכסגדריא אחותי בעלי
שרוי'בתוכך ואגי יושבת שוטטה .ובירושלטי חגיגה פ״ב הל׳ ב׳ גטצא
הסיפור חזר ,טטש אות באות אך בטקום יחו^ע בן פרחיה איתא שם
יהודה בן טבאי .והגה בחילופים בין הבבלי ובין הירושלמי בקורות ימים
קדטוגיט לרוב גי׳ הירושלטי צודקת יותר ,ובפרט בקורות אשר גחהוו
בא״י ( .וגם הסברא טכרעת כגי׳ הירושלטי; כי לגי׳ הבבלי שב יהושע
)כי כן אסרו שם שיהושע עזב אלכסגדריא על סי הקריאה הזאת(
ביטי שטעון בן שטח אשר גשאו וכתב עליו בשם ירושלים בעלי וכוי.
ובעל חשב אל אשתו חטשתוקקת אליו שב לגדולתו וישב בראש.
וא״כ היה יהושע גשיא כאשר בראשונה ועטר בראש הטגהדרין עם
שטעון בן שטח )כי בודאי שטעון היה כבר גדול הסנהדרין בכחבו\
האגרת זאת( .וזה לא שטעגו טעולם ,כי הטשנה טוגד ,לזוג א׳ יהוו^ן
בן טבאי ושטעון בן שטה .גם יש לתטוה לטד ,קפץ שטעון בן ^גטה
בראש ,הלוא בודאי היה אז יהודה בן טבאי עוד גשיא וקודם לו.
ולא גאריך בזה $ץ גראר ,בבירור שגי׳ הירושלטי היא נכונה.
עוד איחא חוספחא טכשירין ריש פ״ג :יהושע בן פרחיה אוטר
חטין הבאות םאלכםנדריא טטאות טפני אנטליא שלהם אטרו חכטים
אם כן יהא טמאות ליהושע בן פרחיה וטהורות לכל ישראל ( .והנה
) ,{dvrXlaוהוא גלגל של דלי אשר על ידו
ט׳ אנטליא היא יווגית
השקו המצריים את השדות טטיטי נילוס וע״י השתפכות המים בכוונת
אדם נעשו התטין מוכשרות לקבל טומאה ( .אך יש להבין מה השיבו
לו החכמיט ״א״כ יהא טטאות ליהושע וכו׳ וטהורות לכל ישראל" הכי
אין נאטנות ליהושע? והאיך החליטו ״טהורות לכל ישראל" ישאלו לעוברי
דרך ולהבאים ושבים טאלכסנדריא ואותותם לא ינכרו ,אם דברי יהושע
כנים הם או לא? והנראה דטטשגה ג׳ סייד דטכשירין נודע אם ירדו
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 (3והארטו בזי .שם ד׳ . 75
 (4הרב דש׳׳ל ד״פ רצה להזניח מזה )ערך מילץ ד
באלנסנדריא.
החפא

 (101שיהושע בן •דחיח מ»ד•׳

זאיגה יאייה נ ״ נ  ,שאיפשי אמי יהושע זאת למשמע אוץ ונפו ק א « י חוחס

)בכורות נ ״ ח (  :אץ פיה וכד יוצאה

גא^נםנדריא?
&( דברי הרב הג״ל שם.

םאלנםגיריא ,יומי

ישפוט מזה שתודוס היה

יחודד .בן טבאי[

—
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—

]ושטעון בן שטח

טשקין חחילחןילרצון לדבר טחובר — כגון שתודח הכותל — אינם
בני יותן ואינם מכשירין .והגה חמים אשר גשאבו ע״י אנטליא
מהנילוס היו תהילתן לרצון לדבר מחובר ,להשקות השדות והסירות
אשר יצטחו .ומהמימוח אלה נשארה לרוב לחלוחית עד שעת הקציר
ובאו על הו״וטץ הנקצדות ,ודימה יהושע בן פרחיה שהם בצלל כל טשקח
שתחילתו לרצון *יןע״פ שאין סופו לרצון הרי זה בני יותן )םכשירין פ״א
ט״א( .ו^״ז השיבו א״כ וכו׳ דהא חאי תחילתו לרצון הוא לצורך דבר
טחובר ואי׳כ הטשקין אינם טצשירין ההטין כיון דםופם הן שלא לרצון.
והארכנו נ*1ה אף שהוא יוצא טכוונת הפפר לפי שיש ללטוד
טמחוטטחא זאת שגי דברים .א( יהושע בן פרהיה הורה ה ל כ ה
)ולא תקנה או גזירה( ,והיא ההלכה הראשונה אשר נשארה טהדורות
אלה וגקיאת בשם אוטרד ..ב( זאת ההלכה היא בענין הכשר ,וזה
יורה כי טס׳ טכשירין תתא בראשי הטסכתות בעגין קדםות הלכותיה,
וכצר הערנו על זה לעיל סרק א׳.
ועוד גמצא טאטרי ליהושע בן פרחיה מגחוח ק״ט עיי״ש .אבל
בידושלמ״ פסחימ *״ו הל׳ א* א*חא ר׳ יהושע בן קבםיו )ובאבוח
רר״נ פ״י יש טעוח אחר בזה ע״ש(.
י ה ו ד ה בן ט ב א י ו ש ט ע ו ן בן ש ט ה .
הזוג זח חי תחת טטשלת אלכסנדר ינאי .ובברייחא דקידושץ
אשר זכרגו לטעלה איתא :״והיה העולם םשחוטם עד שגא שטעון בן
שטח והחזיר התורה ליושנה" .והגה אף כי יהודה קדם לשטעון
בגדולה — יהודה היה נשיא ושמעון אב״ד לפי הטשגה דחגיגה פ״ב
ב׳ — אטרו והיד .חעולם טשחוטם עד שבא שטעון וכו׳ .ובגט׳ חגיגה
ט״ז איתא :ודוכטים אוטרים יחודה בן טבאי אב ביח דין ושטעון בן
שטח נשיא .ועיי׳ ירושלמי שם :אנן תנינן יהודה בן טבאי נשיא
ושטעון בן שטח אב בית דין אית תניי חני וטחליף וכו׳ )והובא קצח
תו׳ חגיגה שם( .ונראה להשוות הב׳ דעות ,בראשונה היה יהודה נשיא
ושמעון שני לו ,אבל אחר שטעה יהודה בדיני גפשות וחרג עד זוטם
שלא כדין )וכוונחו היחד .להוציא םלבן של צדוקים שהיו אוטריס אין
העדים זוטטין גהרגין עד שיהרג הנדון כמו שטבואר שם בבבלי( אז ירד
בעצטו טגדולתו וגתן הגשיאות לשמעון ,וזה כווגת המאמר שם בברייתא:
טיד קבל עליו יהודה בן טבאי שאינו טורה הלכה אלא בפני שטעון
בן שטה ,כלו׳ שטעון יהיה ראש בהוראת ההלכה ,וזה הוא בעצטו
הנשיאותי•)ובש״ס םתרץ שם בענין אחר( — .ושטעון תיקן תקנות
גדולות וגדר חפרצות אשר נפרצו מיטות יוחנן כהן גדול טעת נעשה
צדוקי ,ובדין אטרו שטעון צין שטח חחזיר החורה ליושגח.
והנה יהודח בן טבאי ברח לאלכסגדריא ולא גודעה עח בריחוחו.
וגראה שברח ביםי אלכםגדר ינאי אשר הרג הרג רב בעטו ,ויצאו אז

יהודה בן טבאי[
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כמה אלפים טן הארץ להציל את נפשם־ ( ,וגם• יהודה היה בתוכם— .
וגם שטעון בן שטח אהי אשתו של אלכסנדר ינא^׳ הנקראת בל׳ חז״ל
שלטצא ( הסתתר טפגי הטרצח חאכור חוח אשר קצף עליו על ההוא
טעשה דמירים הובא בירושלמי ברכות פ״ז הל׳ א׳ נזיר פ״ה הל׳ ה׳
ב״ה-־יפ׳ מקץ .ועיי״ש איך נתרצה המלך ושב שטעון אל גדולתו.
ונראה כי בעת ההיא כאשר שככה חמת ינאי ,כי הטה שמעון את לבו לטוב,
כתב שמעון האגרת הנזכרת -לטעלה והשיב את יהודה בן טבאי— .
ושטעון לבש עז וקגאה ולא גשא פגי הגשיא )חגיגה ט״ז( אף כי אהבו
וכבדו םאוד ,גם לא זע בדין טפגי הסלך )עיי׳ לקטן( ,כי לבו כלב
הארי העשוי לבלי חת ולא כהה ולא שקט עד כי העמיד משפט וצדק
בארץ ,והסיר הדיינים הנושאים פנים בדין (.
טשטעון נודעו תקנות :בענין הכתובה ( ,ושיחו תינוקוח הולכין
לבית הספר ( .וגזר טומאה על כלי מתכת ( — .ויותר הפליא לעשות
בהוראת דיני נפשות .על פיו נוסדה ההלכה שלא לענוש ע״פהאוטד
אם לא העידו העדים שראו בעיגיהם הטעשה*( — .גם הזכיר לחברו
יהודה בן טבאי ההלכה :אין עדים זוממים נהרגים עד שיזומו שניהם
)חגיגה ט״ז( — .גם החזיק ההלכה :כיון שהגיר שוב אינו חוזר וטגיד
)העדים אינם יכולים לחזור בעדותם( .ולא חטל על בנו ,אשר
האשיטוהו עדים בדין גם0ות ויאזחר כן חזרו והורו^ששקר העידו בו (— .
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 (6יוסף שם  — 13. 17, 14וע׳׳ע ביוסף  13. 13, 5שגם ינאי זד .קראו בן שמיד.
ואמרו לו שאיננו ראוי להקריב זבחים .והוא רבד פלא שאירע כן ב׳ פעמים שהיו אמותיוזם
של מלניס ונהנים גדולים — אם יוחנן כה״ג ואם ינאי — בחשד שבויות .גם לא יסופר
בשום מקום שמשפחת מחנן )אשתו או בניו( באו בשבי; ני אף אם לחום נלחם אנטיאכופ
פמס ושפך סוללה על העיר )יוסף שם  (13. 8, 2לא ננבשה העיד אשד מחנן ומשפחתו חיו
בקרבה .ומתר נכונים דברי הברייתא קידושן ם״ו ״שהמ אומרים אמו נשבית ב מ ו ד י ע י ם ״
והסיפור זה נמשך לאמו של יוחנן ,ני עיר מודיעים ) (Modinנלנדה ע״י חיל אנטיאמם
עפיפאנע? בהחלת מלחמות הםכבייפ — .ונראה שיוסף נ ת ב פה שלא בדמק ,ויען נודע מן
מחנן כה״ג שקצף על הפרושים על שחשדו את אמו שם מסף הדברים אלה גם בפי המורדים
בינאי .ואיפשר שהמונה י ז כ י ר ו גנאי א ב מ  ,אבמ היה בן שב&אןא׳׳ב גס הוא אינו ראוי
לכהונה .אבל דבריו ) l £ tcixfittkmrov ytyovoraנולד משמיה('אינם טוריט על ז ה .
 (7ת״כ פ׳ בחקותי ומדרש קוהלח פ׳ טובה חכמה ובפי מסף נקראת .Salome
ובשבת ט׳׳ז ע״ב איתא בטעות ״של ציון״.
י

ובמגילת תענית פ״י שהפיר הצדוקין מן הסנהדרין.

 (8עיי׳ לקמן.

 (9שבת שם איחא שמעון בן שטח תיקן כתובה לאשה .והוא ל׳ קצר ,שהכתובה כבד
נתקנה קודם שטעון ,והוא עשה תקנה כענין הכתובה ,וכדאיתא פוף פ״ח דכתובות בבבלי
וירושלמי.
 (1ירושלמי שם.
 (2בבלי שבת ט״ז ,ירושלמי פוף פ״ח דבתובוח .ועיי״ש ר יופי אמר ו״ יהודה בר
טבי ר׳ מנה אמר יהודה בר טבי ושמעזן בן שטח גזת על נלי מ ת נ ת .
 (3פנהדרין ל״ז.
 (4ירושלמי סנהדרין פ״ו הל׳ ג׳.
לפי חוראת שעה.

ועיי׳ שפ משנה ד׳.

ועיי׳׳ש המעשה דשטונים נשים שדן שמעון בן שטח

—

שמעיה ואבטליון[

37:

—

]הלל,ושטאי

גם בענץ ,המשפט בכלל נודעה ממנו ההוראה שי׳בע^ ייו צריד^עטןר
על רגלץ .ולא נשא פנים לינאי בדבר זה ,וגם נגד אגשי הטגהדרץ
שם אטרתו והכם בשבט פיו ( — .על יושר טדוחיו בין לישראל פץ
לאינו ישראל טורה הסיפור ירושלטי ב״ט פ״ב הל׳ ה׳ טטרגלית שטצא
תלויה בחטור אשר קנו לו חלטידיו טחד טרקאי )ישטעאלי( והוא• השיבה
להטרקי עיי״ש«(;
טאטרי טוםר .של יהודה בן טבאי ושטעון בן שטח נזכרו ס״א
• ־־ • ;-׳־-
דאבות ,והטה -אזהךוה•לשופטים היושביט על טריו.
5

שטעיה

ואבטליון.

הטו^ הזוג הרביעי וחיו ־ בטוף טלכות חחשטונאים .שמעיה ישב
בראש הטגהדרין בעת האשיטו הורדוט על אשר הרג באנשי ׳גליל.
ושטעיה לא גשא לו פגים וקצף טאוד על חבריו אשר טיראתם את
הגאשם פחךו לגזור הדין ( .על שטעיה אטרו שהיה גר אטת-טבגי
בגיו של סגחריב )גיטין נ״ז( .טאטרי טוסר שלהם בפ״א דאבות .וטה
נעיט הטאטה^,ואל תתודע לרשות" בפי שטעיה אשר דבר גגדטלכיט,
וכמו ש ז כ ^  ( ^ 8ד
מן שכ1עלז' ואבטליון נודעו הלכות אשר העידו אחרים בשטם,
אבל הם עצמם לא באו במשנה וברייתא בין שוני ההלכות .ביצה־ כ״ה
ע״א :חיה שקעה בפרדס צריכה לזטן וכו׳ ,וזו עדות שהעידו טפי שמעיה
ואבטליון .־— יבטות ס״ז ע״א :זו עדות שהעיד ר׳ יופי טסי שטעיה
ואבטליון — .עריות פ״א ט״ג :עד שבאו שני גרדיים טשער האשפות
שבירושלים והעידו םשוס שטעיה ואבטליון ג׳ לוגין טים שאובין וכר .׳—
וגם גזכר עדיות פייה ט״ו טעשה שעשו עיי״ש :אטרו לו םעשה בכ.י&|י,#
וכו׳ והשקוה שטעיה ואבטליוןי.'.
7

8

יי .הלל ושמאי.
הם האחרונים בזוגות .הלל נהג נשיאותו משנת ק׳ עד שנת ס׳
קודם חרבן הבית )שבת ט״ו( ,בימי המלך הורתם ,ועמו עמד שמאי
בראש חסנהדרין .כל אחד מהם יכונה לפעמים הזקן :הלל הזקן
)ביצה ט״ז ,סזכח ג״ג( שמאי חזקן )יומאע״ז ,טוכח כ״ח,־קידושין ט״ג
 (5ובבבלי מכות ז׳ ע׳׳א איתא :ר׳ יהודה בן דופתאי אומר משום ר׳ שטעון בן שטח גרה
מארץ ל ח מ ה ל א  pאץ סותרין את דינו וכוי ,אבל בירושלמי שם הל׳ ח׳ איתא :תני ד׳ שטעון
בן גטליאל טחוייבי מיתות שברחו מן הארץ לח״ל ממיתץ אוחן מיד ונוי ,והן גידסא נראה
נטנה יותר מגי׳ הבבלי .ועיי׳ תוספתא פ״ג דסנהדרץ וגם שם לא נזכר שטעון בן שטח אבל
יש שס קצת עירבוב דברים.
 (6והרב דר .לאנחיא דבר נכבדות בחיי שמעון בן ש ט ח  ,מאנאטםשר .יאהרג.2 .
 (7בדברי יוסף )שם  (15. 1, 1יש »ז עירבוב דברים וכבד העיח ע״ז החכם דד .קעמ»ן«
)אריעגט יאהרג.
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הלל ושמאי[
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—

ועוד בט״א( .וט׳ וקן הנאטרה בחצטים אלה ומואר תנאימ אץ כוונתה
על אריכות ימים אבל באה להבדיל בין ההכם זה ובין הכם אהד
בדור אחרון שהיה שטו כשם הקרטון ,ויקרא הקרטון בשם זקן•(— .
הלל ושמאי הם הראשונים אשר על שטם באו ה ל כ ו ת בטשנה
וברייתא .וגם הטה הראשונים אשר נמצאו להם טחלוקות )ואף כי
טעטות הנה( טלבד הטהלוקת הישנה בין הזוגות )עיי* לקטן( ,ועמדו
בהן — הוץ טאחת — על דעתם .והרבדים אשר בין הלל ושטאי
שגויס עדיות ס״א ט״א )וגדה פ״א ס״א( ,ט״ב ט״ג ,חגיגה פ״ב ט׳׳ב,
והובאו יהד שבת ט״ו ,ונוטף שם עליהם הבוצר לגת וכו׳ ובזה הודה
הלל לשטאי (.
חל '£היה טטשסחה גדולה םיוחטת בבבל מזרע דוד )בהרבה
מקומות בש£ם ובטדרשים( ועלה לארץ ישראל ויסד התורה בעת אשר
נשחכחה *  6׳ )סוכה כ (  .וגראח שהכווגה על ימי הריבות והמלהמוח
בין הודקנוס ואריטטובולוט בני אלכםנדר ינאי עת קם העם איש גגר אחיו
וגגד רעהו ,וגחרבו בחי המדרש וגחםעטה החורה ,כי טחוץ שכלה
חרב ובבית אכלה אש המריבה — .וביומא ל״ה איחא איך למר תורה
טסי שטעיה ואבטליון והם היו ראשי הסנהדרין ב י ר ו ח ם  .יבתוספחא
נגעים סוף פ״א :וזה אחד מהדברים שעליהם עלה הל& שבבל )ונשנית
ר׳פ ח״כ פ׳ תזריע ס׳ נגעים מון* פרק ס (  — .מכל זה נראה שתחילת
לימודו היה בא׳׳י ואח״כ חזר ל מ ל ושם עשה לו שם גדול ושמעו
הולך למרהוק ,עד כי בגי א״י קראו אותו לבוא אצלם ולהתיר ספקותיהם.
ואפשר שכבר השאיר לו שם בא״י כאהד הגדולים בשובו משם לארץ
מולדתו בבלי( .ובספרי סוף פ׳ וזאת הברכה :הלל עלה מבבל בן ם׳
שנה ושיטש הכמים מ׳ שנה ופרנס את דורו מ׳ שגה.
1

}

,

הלל שנה הלכות ,ובקצתן חולק עליו שמאי כאשר זכרנו ,וקצתן
הן בלא טחלוקת .עיי׳ ב״ט פייה ט״ט .ועוד לו הלכות :ת״כ פ׳
שמיני פרשה ט׳ :וגוגע בנבלתם יטטא הלל אוטר אפי׳ הם בתוך
המיים וכי .ועוד שם פ׳ תזריע פ׳ גגעים פרק טי :ונרפא הנתק הלל
אומר ולא שניתק נתק בתוך נתק»( — .ועוד מוינו לו הלכות אשר
נאטרו עליו ,כלו׳ תגא פלוגי טפפר הלל אמר כך או עשה כך .תוםפתא
טעשרות פ״ג )והובא בשינוי קצת ביצה ל״ה( :ר׳ יהודה אוטר הלל לעצמו
 (9כמו בלי לאטיין . senior

זיחע שחיו ב ח ד אחרון הלל גגו של

ועוד חכמים אחרים הנקראים בשס ח ל ל .
\(

ד •ומיי .הגשיא

וכן נמצא בירושלמי חבט אחחן הנקרא ד שמאי.

ובירושלמי חגיגה *״כ הלי ב׳ איתא בראשמוז לא היחה מחלוקת בישראל אלא ע׳ל

הסמיכה בלבד עמדו הלל ושמאי ועשו אותן ד .
שמאי והלל.

ובבבלי שכח »״ו איחא בג׳ דברים נחלקו

והירושלמי והבבלי א מ ח ד כ י  .אחר אלא שהיחשלמי מנה הםלוגחא דםמינה

והבבלי השמיטה מהטעם האמור שס 10׳ו )ובזה מסולקוז קו׳ החד חגיגה ט׳ץ ע״א דיר .יוסי(.
 (2ובזה יובן היטב הך עובדא רבני בחידא ד •םחיס ס׳׳ז
 (3בן היא עיקר הגירםא עיי״ש בם׳ קרבן אהרן.
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 pעלץ על הלל הזקן שהיה מ ר ק
n

וכר:— ,נדרים טי :אמרו עליו על הלל שלא מעל וכוי •
הלל תיקן תקנות ן שביעית ס״י ם״ג :פרוזבול אינו טשטט זה אתר
מן הדברים שהתקין הלל הזקן וכוי — .ערכין פייט מ״ר :התקין הלל
הזקן שיהא הולש וגר — .ולא נמצאו לו תקנות אחרות אף שסל
הט*גה ״זה אהד טן הדברים שהתקין וכו׳ ״ טשמע קצת שיש לו תקנות
הרבה .וע״ע ב״ט ק״ד :הלל היה דורש לשון הדיוט )והובא ג״כ
ירושלטי יבטות פט״ו הל׳ ב׳ כתובות פ״ד הל׳ הי( .ואפשר.שזה נטנה
ג״כ בכלל התקנות.
ועור יש להלל יתר שאת ,הוא קיבץ והעמיד המרות שהתורה
נדרשת בהן ובבר בא לנו בזה המאמר סוף פרק אי — .גם מצינו הלל
סידר משניות ובפי׳ אמרו יבמות ל״ז ע״א :הלל שנה עשרה יוחסין
עלו כהני לויי וכוי ,ועיי׳ לקמן .סדותיו הנה נודעות לשבח ונזכרות
ברכוה סי ,שבת ל״א ,סוכה נ״ג ,ויקרא רבה ל״דוכמ״א — .מאמריו
המוסריים נובעים םיראת אלהים הטהורה מכל סגים ,רוח ה׳ דבר בו
ומלחו על לשונו; ולבו מלא אהבה אל מין האנושי ,וחוא חשב ליסוד
התורה ״דעלך סני לחברך לא תעביד" .ועיי׳ ברטת ס״ג ובתוספתא שם
סוף פ״ב ,שבת ל״ב ,אבות ס״א — .ובתוספתא סוטה פי״ג מעשה
שנכנסו חכמים לעליית בן גוריא ביריחו יצתה בת קול ואמרה להן יש
כאן אדם ביניכם שראוי לרוח הקודש וכו׳ נתנו עיניהם בהלל תזקן
בשעת טיתתו היו אוסרים אי חסיד אי עניו תלמידו של עזרא.
ש ט א י (  .בחחילה היו חלל וטנחם בראש הסנהדרין ,ואחר שיצא
מנחם עלל .שטאי לגדולה בטקוטו להיות אב בית דין ( .וביצה כ׳
ע"א.נ«$ע קצת שהלל האךיך יטים אחר שטאי.
משמ^י באו במשנה הלכות מלבד הנזכרות למעלה :טעשר שני
פ״ב ט״ד'טייח ט״ט .כלים פכ״ב מ״ר )ד׳ פעמים( ,ושנויות עדיות
פ״א ט״ה עד טי״ב ,ונוספה עוד שפ מ״ז הלכה אחרת של שטאי.
ובכל טשניות אלו אינה טחלוקת בין הלל ושטאי אבל בין בית שטאי
וביח הלל ושמאי )עיי׳ לקמן( .גם נשנה מעשה טשטאי הזקן סוכה
ס״ב טייח — .ובברייתא ובתוספתא נשנו הלכות ועובדי דשטאי .עיי׳
שבת י״ט :וכן היה שטאי אוטר עד רדתה אפיי בשבת .יוטא ע״ב :אטרו
^עליו על שטאי הזקן שלא רצה להאכיל בידו אחת וגזרו עליו וכוי.
קידושין ט״ג :האומר לשלוחו צא הרוג וכוי שטאי הזקן אוטר טשום
חגי הנביא שולחיו חייב .וטציגו לו גזירה תוספתא שביעית פ״ג :שדה
שניטייבה וכוי שטאי הזקן אוטר אלו היתד .שעה פנויה גוורגי עליה
4
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 (4עיקר שם שמאי נראה שמעון או שמעיה ובמי שמעוני ונו׳ קצרו בהברה ואמרו שמאי.
~זנן טבאי עיקר השם הוא טבי )טוביה( וגן הוא בירושלמי3\ ,ך י1אי.
 (5חגיגה »״ב מ׳׳ב,

ובאשר הערנו ל<יל.

זבמנחס זה יש דעוה בבבלי ובירושלמי שם.

שיעד שזה חוא מנחם הנזנר עדיות *%ז מ״ח.

ז ד

^ ם קעמםף
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—

שלא תזרע ב״ד שלאחריו מרו עליה שלא תזרע .ועיי' שביעית סייר
ס״ב ובהלק בי .נברר בעה״י סד ,היתד -המניעוי אשר על ירה לא מצא
שמאי השעה הגויה — .וגזירה אחת )על הידים( גזרו הלל ושמאי יחד.
ש י״ך — .אבות פ״א גזברו מאמרי מוסר של הלל ושמאי.
על תהלוכות גסשו והוםן מזגו ידובר שבת ל״א ,ביצר ,כ'4ז— .
והלל אף שהיה גדול ממגו במעלת הגשיאות היה לסעםים פפוף
ליה )עיי' שבת י״ז( ,או מצד עגוותו של הלל ( או מצד גודל חריפותו
של שמאי.
והנה מלבד אלה ההכמים הנקובים בשם ראיגו עוד להזכיר:
ב ת

6

חסידים

הראשונים וזקנים הראשונים.

ה ס י ר י ם ה ר א ש ו נ י ם נזכרו במשנה ובברייתא לשבה צמעשיהם
ובמנהגים אשר נהגו בהם ,אבל לא נזכרה הלכה על שמם .עיי'
ברכות פייה ס״א :הסירים הראשונים היו שוהין שעה אתת וכוי.
נדרים י׳ :חסידים הראשונים היו מתאווין ׳להביא קרבן הטאת וכוי מה
חיו עושין עומדין ומתנדבין נזירות וכוי .ב״ק לי :חסידים הראשונים
היו םצניעין קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שרותיהן ו כ ו י  .טנחוח מי:
הסירים הראשוגים כיון שארגו בה ג' היו םטילין תכלה — .ומי
הראשונים מורה על קדמותם וכבר זברנום למעלה אצל יומי בן יועזר— .
עוד יש להקיש ממי ראשונים • מכלל דאיכא אתרוגים ,ובאמת כת
ההסידים המאוהרים נטו מדרכי ההסירים הראשונים והעמיסו על נפשם
תומרות לא יוכלו שאת גם ,העמיקו יותר סדי בסודות ובנסתרות \ ובבר
״ י
•
כתבנו מזה בסרק הקורם.
והנה בין ההםידים הראשונים היה ה ו נ ה ה מ ע נ ל ונזכר תענית
סייג ס״ה ויוסף ( מזכירו שהיה איש עושה נסים .וזה הוני הי בימי
שמעון בן שטח ונהרג במלחמת הרקגוס עם אהיו אריסטבולוס (.
ובמ״א שערגו שבמקום חגי הנביא )יבמות ט״ז ע״א קידושין סייג
תוספתא כלים בבא בתרא ס״ב( צ״ל הני והסופרים • השתבשו וכתבו
הגי  -והוסיפו נביא ,או איסשר שהו ני היה נקרא בדורו  5ב י א  .וא״כ
נשארו מפי הוני שלש הלכות בגי אלד ,המקומות הנזכרים .אך קשה
לשבש הספרים.
ונזכרו ג״כ זקנים ה ר א ש ו נ י ם  .עיי' שבת ם״ד :והדוח בגדתה.
זקנים הראשונים אמרו שלא תכחול וכוי — .נזיר נ״ג :אסר ר'אליעזר
זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים וכוי .ועיי' תוספתא אהלות סייד.
ועור איתא שם בתוספתא ר' יוסי אומר זקנים הראשונים היו אומרים
7
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ועיי׳ ביגר ,ני.

 (6עיי׳ דש״י שם ד״ד .קשה.
ל( עיי 14. 2, 1
 (8כן עולה טגמזנה הנזכרת זםסי«רי יוסף.

:

*סי>*ם הקנים הראשונים[
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]ב״ד של חשמונאים

טקטפרט' ולפנינו׳ חביח טמא םקטפרס ולחוץ הבית טהור; ובת״כ פ'
ו^ךא פ' חטאת פרק י״ב :או נפש אשר תנע זקנים הראשונים היו
אומרים יכול אפיי אם נגע אדם במגע טמאות יהא חייב ת״ל בנבלת
היה בנבלת בהמה בנבלת שרץ מה אלו מיוחדין שהן אבות הטומאה
יצא דבר שאין אב הטומאה — .ויש הבדל בין זקנים הראשונים לחסידים
הראשונים ,שהזקנים הראשונים היו שונים הלכות ולא היו לבד אנשי
מעשה .וטלי הברייתא שבת סייד :והתה בגדתה זקנים הראשונים אסרו
מכאן שלא תכחול וכו׳ )ובי^שלטי סוף גיטין מפורש יותר :והתה בגדתה
זקנים הראשונים היו אוסרים תהא בנרתה לא תכחול וכוי( יצא לנו שהוציאו
הלכותיהם מן המקרא )וכן נראה ממאמר דת״כ( כעין דרך הסופרים.
וגם בענין השם נפרדים אלה מאלה כי זקנים אחד הוא עם חכמים
ונאפר בל׳ כבוד .עיי׳ עירובין ס״ח מ״ז ,זבחים ס״א מ״ג ,ביצה ד׳
ע״א ,ר״ח ט״ו ע״א ,גיטין פ״ג ע״א ועוד במקומות אחרים אין מספר.
וזמן זקנים הראשונים לא נודע ,אך טל׳ הברייתא שבת :עך שבא
ר׳ •עקיבא וכו׳ נראה שהיו ברור קדמון ,וכן נראה ממה דאיתא
בתוספתא הנ״ל ר' אליעזר אמר זקנים הראשונים ,ר׳ יוסי אמר זקנים
"הראשונים וכו׳ (.
9

בית דין של ח ש מ ו נ א י ם .
בית דין של חשמונאים גזרו ישראל הבא על הנכריה חייב משום
גשג״א )ע׳יו ל״ו ,ושם נקרא בית דינו של חשמונאי( — .והב״ד נזכר
בלא שם נשיא ואב״ר .ונראה שהב״ד זה עמר בימי הצרה אחרי אשר
חומת יוסי בן יועזר ביד אויב )כאשר זכרנו לעיל( וגם חברו מח,
ולא .,היתד! השעה פנויה לבחור נשיא ,ונשאר הסנהדרין בלא נשיא,
ונקרא ב״ר של חשמונאים כלוי הדבקים בהחשמונאים ,ואפשר יען
גם חנלחטים בעד עמם נתחלקו פעמים לכתות כיתע׳מם' המקביים— .
ומזה יבורר כוונת המאמר סוטה פייט ״ משמת יוסי בן יועזר איש צרירה
ויוסי בן יוחנן איש ירושלים בטלו האשכולות ״ .הנה המעיין היטב בס״א
להסקביים ידע ויבין אף שיהודה ין מתתיהו יצא ובא לפני הנלחמים
וה׳ עשה בידו תשועה גדולה לישראל ,עיקר הנהגת הכלל והעצה היעוצה
היה ביד זקני העדה ,הסנהדרין .ובראש הסנהדרין עמדו אז יוסי בן
יועזר וחברו .ואחרי מות אלה הגדולים נשא״ הסנהדרין איזה שנים בלא
נשיא ואב״ד' עד אשר קמו יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי ,אך בזמן
הזוג הזה כבר עברה הנהגת המדינה ביד ראשי החשמונאים ולא שבה
עוד ליד הסנהדרין גם בימי הזוגות הבאים ,וי^א נשארה.להסנהררין
 (9ויש להעיר כ• בג׳ ההלכות חווים ותוספתא אשי זכרנו חלקו האחרוגיס ע<* זקנים
ה ד א * < עיי׳
ו נ

נ

ל אהד על םקומו ,וגם בההוא דת״ב נחלק עליהם ד עקיבא שם לפי מד.

ש* -הראב״ר והובא שס בקרבן אהרן.

ב״ד של חשמונאים[
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] ב נ י במיריא

כי אם משמרת הקודש ,התורה ומשפטיה )עיי׳ לעיל פ״א( .וזה שאמרו
משמת יוסי וכו׳ בטלו האשכולות )או שפתרונו מל׳ אשכול כמאמר
המשנה שם או כפירוש הש״ס שם איש שהכול בו כלומר מל׳ שכלל
ונקט לישנא דמשתמע לב׳ אפי( ,כי ביד יוסי בן יזעזר והברו היה
הכול נכלל ,הנהגת האומה ומשמרת הקודש ,התורה :ומשמתו נתפרדה
ההבילה ולא נתקשרה כל ימי הבית.
עוד יש להזכיר בני ב ת ירא בימי הלל )פסהים ם״ו( ונראה
שהיו במקום הנשיא ולא נשיאים ממש ,ובין נשיאות שמעיה
ואבטליון לנשיאות הלל עברו איזה שנים ללא נשיא בראש הסנהדרין.
ומשפחת בחירה העמידה כמה תכמים במשך איזה דורות כאשר יבורר
^ק ן — .ועוד נזכרו בסיפורי יוסף שני הכמים יהודה בן םרפי )או
שרביה( ומתתיה )או מתיא( בן מרגלית אשר קנאו קנאת מקדש ה׳,
בהסירם את הנשר אשר העמיד הורתם על שער ההיכל ,ונהרגו במצות
המלך האכזר הזה ( .ובספרי רז״ל לא נזכרו אלה ב׳ אנשים.
ז

מ

1

ונחזור עתה בכלל על חכמי מתקני תקנות ותקנותיהם .בראש
החכמים אלה עומד שמעון הצדיק ,אבל באמת יוסי בן יועזר ויוסי בן
יוהנן המה הראשונים אשר מהם נודעו תקנות*( .ועם הלל ושמאי
נשלם דור מתקני  napphובם נתהברו יהד דור מתקני תקנות ודו־
חוקרי הלכות .והנה בימי מתקני תקנות עד הלל ושמאי )עיי׳ לקמן(
לא נפלה מחלוקת ולא נשארה הלכה על שם יהיד האומרה ,ואף
שמצינו הלכה ליהושע בן פרחיה ונחלקו עליו חבריו כאשר זכרנו לעיל,
אך מדברי החכמים ״א״כ יהא טמאות ליהושע בן פרחיה וטהורות
לכל ישראל" ניכר שלא השגיחו על דבריו .והנה זה נראה באמת זר
קצת ולא מצינו דוגמתו במחלוקת דורות חכמי ההלכה ,כי שם איתא
תמיד דברי ר׳ פלוני וחכמים אומרים וכוי ,הנה התנא פלוני אמר רעתו
והחכמים הציגו דעתם נגדה ,אבל לא ביטלו אותה לאמור לנו המשפט.
אך העיקר בזה :ביטים הראשונים בהיות הסנהדרין כראש הערה לתורה
ולתעודה ועמדו בתוכה למנין )כטאטר ר׳ יוסי סנהדרין פ״ח( ומשם
יצאה הוראת הלכה למעשה נתבטלה דעת היחיד ולא נתסשטה חוצה,
ואף אם הורה היהיר לעצמו להומרא לא נשאו לבו להורות לאחרים

 (1יוסף שם  — 17. 6, 2. 3הנשר היה סימן על דגלי הרומיים כידוע .ונראה שהזרחס
העמיד הנשר על שער ההיכל להחניף להרומיים ,כי למצוא חן בעיניהם היו כל מזמתיו— .
.
6
Zaqupaiov xal Mar-Mae 6 Maqyakhov
'Iovdaf
ונראה קצת ששני אנשים אלה היו מכת האסיים.
 (2ובדין היה להתחיל סדר חכמי תקנות מבי הכםים א ל ה  ,אכל גהיזת שה6שנה מזכרת
שמות החכמים הראשונים משמעון הצדק הלכנו בעקבותיה.
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מ־בריו )והמזרח לאחרים לעשות הוא נידון בכלל זקן טמרא כידוע(.
ולכן לא השיב יהושע בן סרחיד .על דברי החכמים ושמע לתשובתם
הגאםרת בגערה ( — .ובזה נפחח גם כן פתח תשובא השאלה מדוע
לא נאמרה הלכה על שם אחד מהחכמים אשר היו בדורות אלה :יען
ההלכה לא נגמרה אז על סי היחיה כי אם על פי הסנהדרין— .
והתקנות לבד נקראו על שם נשיאי הסנהדרין או על שם הנשיא ואב
בית דין אף כי התקנות לא נתקנו כי אם במושב הסנהדרין ובהסכמת
חכמיה .וזה מפני שהנשיא )או הנשיא והאב׳׳ד( העיר הסנהדרין
לתקן התקגה או לגזור הגזירה ,כי התקנה נובעת לרוב מאורך הזמן ,או
לחזק בנין התורה או לכונן ע״ס המצוה נמוסי הנהגת המדינה ומה
שיש בין אדם לחברו .ועל הנשיא אשר הוא בראש הערה לשום עין
השגחתו על צרכי השעה בענין המצוה והמשפטים ,והוא העיר והניע
לעשות התקנה ,ולכן נקראת על שם המולידה (.
ומפי שמעיה ואבטליון נודעו איזה הלכות — כי העריות אשר
חעידו במשנה וברייתא בשמם ונזכרו למעלה אינן תקנות כי אם הלכות —
יעו היו קרובים לדור חכמי ההלכה וכבר התחילו התלמידים לשום לב
על אומרן ,ובקצת העריות חיו עוד האנשים אשר שמעו ההלכה מפי
שמעיה ואבטליון כההוא דשני גרריים — .והלל ושמאי הם הראשונים
אשר נחלקו בהלכות ,נם לא נודעו הלכותיהם ע״ס עדות כ״א בדרך
לימוד גמור כאשר הוא בפי התנאים הבאים אחריהם .כי כיסיהם
רפתה יד הסנהדרין ע״י ההרג רב אשר הרג הורתם האדומי בחכמיה,
וגם מלכותו והנהגתו.לא היתה על פי התורה והמצוה כי אם על פי
פקודת הרומיים ורגשות לבו הרע ,כנודע מסיפורי יוסף .ובעת ההיא
הוסרה הסנהדרין מגבירה ונתהפכה לבית עקד רועי התורה וכמו
שיבואר להלן ,לכן החל פירוד הרעות ,אף כי בראשיתו מצער היה
ולא גחלקו הלל ושמאי כי אם בגי או ברי דברים.
ומחלוקת אחת יוצאת מן הכלל כי היא ישנה מאוד ונפלגו בה
הדעות מזוג הראשון עד זוג האחרון כפי שנוכר חגיגה פ״ב מ״ב ,חכם
אחד מכל זוג אמר לסמוך ביו״ט וחברו אמר שלא לסמוך .וזה יפלא
בעיני המעיין שלא יכלו כל הדורות אלה למצוא פשר דבר והשואח
8

4

 (3ובן גזבר בתוספתא מכשירין סייג) :די( חלפתא בן קויגא אומר שוס ג ע י בבי טמא משוס
שמרביצין עליו במים ואח״ קולעין אותו אמת חכמים אס כן יד.א טמא לחלפתא בן קויגא
וליבל ישראל טהור ע׳׳כ .הגה גס פה נתבטלה דעת היחיד לגמרי כעין ההיא דיהושע בן פרחיה
וזה מורה שגם המחלוקת זאת היתה בימי קדם )ולכן סגרנו מ׳ ר׳ בב׳ חצאי עגולה( .ועוד
נדבר מזה אי״ה בחלק גי.
נ

(4

בימים האחתנים נמצא בפירוש רבי ובית דינו ,ר׳ גמליאל ובית דינו ובו /והדעת

מכרעת שגם בימי הנשיאים הקדמונים לא נעשו התקנות — ובפרט התקנות אשר אינן הוראת
שעד ,לבד

נ

״ א הוראות בעיקרי התורה כגון ההוא דאין מעידין מאומד ונוי — נ״א בהסכמה

הסנהדרין ,אבל חלקו נבוד להגשיא לקרוא אותן על שטו.

־־*תקני התקנות בכללז
« אם משום שבות .ואפשר א ף שבענם
הרעות כי אם בסמיכה ביו״ט ,ענפי ההוראז?
*  * Tי
בי׳*
,ובראשונה * *  * - ^ ^ * 1ח ר ב ה צררים ו נ ג ע ו במקצוע גדולי .כי
י ^  T D D T ^ Jי צ א ס ז ה המשפט שהסמיכה אינה מעכבת דהלוא
ב מ ׳ ^ ^ א י נ ת ק ת ממקומה ,ולהיפך אם סומכין ביו״ט יש לקיים שהסמיכה
עיקרת ומעכבת ( .והנה •בימי בית שני שלחו ממרחק מלבד מחצית
השקל מתנות זהב וכסף ונדרים ונדבות לרוב• בכל שנה ושנה לירושלים,
כנזכר בסיפורי יוסף בהרבה מקומות ,וגם פילא האלכםנדרוני מספר מזה
ושהוא בעצמו .הלן לירושלים להתפלל ולזבוח שם ( .והנה אם הסמיכה
מעכבת לא יוכלו הרחוקים להביא קרבנותיהם אם לא יבואו בעצמם
לעיר ה׳ ולמקדשו .ומיראת חכמי הסנהדרין ,פן יהיה הדבר לפוקה
ולמכשול ויחשבו הרחוקים כי אין לחם חלק בנחלת הי ,מנעו את עצמם
מלעמוד למנין ולקבוע הלכה למעשה ,ונשאר הדבר ברצון הנודר והנודב
או יבוא ויסמוך או ישלח קרבנו.
והגזירות והתקנות אשר הוחקו בימי הזוגות :ב ד י נ י ט ו מ א ו ת
ו ט ה ר ו ת גזרו יוסי בן יועזר וחברו על ארץ העמים ועל כלי זכוכית— .
 .מיהושע בן פרחיה נמצא הלכה בדיני הכשר — .שמעון בן שטה
)ולדעת הירושלמי גם יהודה בן טבאי( גזר על טומאת כלי,מתכת— .
שמעיה ואבטליון נתגו .שיעור במים שאובין לפסול את הטקוה (— .
ב ד י נ י נ פ ש ו ת נתיסדו ונתקיימו הלכות על ירי שטעון בן שטח שלא
להעיד מאומד .שלא להמית עד זומם עד שיזומו שניהם .כיון שהגיד
שוב אינו הוזר ומגיד — .יהודה בן טבאי קיים ההלכה בעונש עדים
זוממים על המחשבה להרע אף שלא הומת איש על סי העדות )אבל
טעה בדין עד אהד זומם ( — .ב ד י נ י ה מ ש פ ט ו מ מ ו נ ו ת החזיק
שמעון בן שטח ההלכה :הבעל דין צריך להיות בעמידה לפני השופטים— .
נם הוא תיקן תקנה ב ע נ י ן ה כ ת ו ב ה  — .ב ד י נ י שבות נודעה
טהלוסת ישנה כל ימי הזוגות .ובדיני הכנה העידו עדות מפי שמעיה
ואבטקיון — .ב ע נ י ן ח י נ ו ך ה ב נ י ם  :שטעון בן שטח יסד בתי ספר
לילדי בני ישראל — .הלל תיקן פרוזבול ,גט תיקן אצל בחי ערי חומה
שישליך המוכר בסוף השנה המעות ללשכה אם נטטן הלוקח (— .
כ ח
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 (5עיי׳ ביצה כי ,ומשמעות הדברים כר׳ יוסי בר׳ יהודה שם על מה נחלקו עלי הסמיכה עצמה וכר.
 (6ואלה דבריו TUVTIJ (scil. AaxdXovi) xatf ov XQOVOV tig TO :׳Avo'jUfvoi h
71ttTQ(00v I'tQov ?oreXXoftrjv ev£6[i(v6s re xal &vam>. Philon. Fragmenta
edMangey.p.646
 (7ולפי עדות ר׳ יוסי אמדו ג״כ הלכה בדיני תרומה יבמות ס״ז — .ומההוא דעדיות מים
שאובין וכו׳ יש ללמוד שההלכה דמים שאובים פוסלין היא ישנה מאוד כי שמעיה ואבטליון
נתנו כבר השיעור בכמה.
י י ׳ _ (8ולפי המכילתא פ׳ משפטים פ״כ טעה שמעון בן שטח בדבר ,אבל בתוספתא ובב׳
התלמודי• הגי׳ בכל מקום כאשר כתבנו לעיל ד׳ ־  36. 3וידוע שהטעיות רבו בהמכילתא.
 (9וע״ע לעיל מחנן כה״ג ,חסידים וזקנים הראשונים ,ב״ד של חשמונאים.
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תכמי ההלכה!

]גית שמאי ובית הלל

חכמי ההלכה.
לחכטי ההלכה נטמאים ששהירודות ,והתחלתם מב*ת ׳&מאי ובית
הלל (  ,וסופם התנאים הנוכרים לבד בברייתא ולא במשנה .טשך זמן
ר״יי שנים — .וזאת לדעת :הדורות לא יפרדו
כל הדורות א ל
פירוד גטוריעד שלא יהיו נבלעים קצתם זה בזה ,והרבה חכמי דור
הבא חיו גם כן בדור הקודם; אבל יחשבו התנאים לדור טיוחד לפי
רוב מאמריהם וקביעות ישיבתם ומשאם ומתנם עם חבריהם בעת טן חעתים.
1

ה

ה ו א

הדור הראשון.
בית ש מ א י ובית ה ל ל  .ע ק ב י א בן מ ה ל ל א ל  .ר ב ן ג ט ל י א ל
רבי ח נ י נ א ס ג ן ה כ ה נ י ם  .בית דין של כ ה נ י ם .
חוקן.
ח נ ן  .א ד ט ו ן  .נ ח ו ם ה ט ר י  .רבן ש מ ע ו ן בן ג מ ל י א ל  .רבי
יוחנן בן זכאי.
משך זמן הדור הזה הוא לערך ע׳ או ע״ב שנה.
 ,בית ש מ א י ו ב י ת ה ל ל .
עם מות הלל ושמאי נפלה עטרת הסנהדרין .המהומות רבו
ונציבי מלכי רומי נגשו בעם ורמסו יושבי הארץ לעפר ,ובפרט בעת
הקבץ העם לדרוש את אלהים בג׳ רגלים הרבו חללים ושפכו דם נקי
לרוב .ובימי החושך והצלםות אלה אשר אראלם צעקו הוצה ונשמו
מסלוח הצדק לא עמר כח בסנהדרין לעשות דין ומשפט ,ועשרים
שנה אחרי מות הלל לא דנו דיני נפשות — .וכבר זכרנו לעיל כי
ע״י רוע המעמד הזה לא הושיבו עוד נשיא ואב״ר בראש הסנהדרין
כי אם נשיא לבד .וגם חכמי הדור לא היו כפופים עוד תחת הסנהדרין
כבימים קדמונים אשר עמדו לםנין לקבוע ההלכה .ואפשר שזה הוא
כוונת המאמר :משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו
מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות )סנהדרין פ״ח( .ודברי*
האומר  -ר׳ יוסי — כנים הם מצד עצמותם ,אבל כאשר נעמיק
בחקירה זאת יצא לנו בי המחלוקות אלה נמשכות כתולדות הכרתיות
ממצב הסנהדרין אשר נהפכה אז לבית מדרש גדול אשר בו חקרו ודרשו
מצוות חתורה ,ומדרכי התורה לתת רשות לכל איש לחקור כפי שכלו,
ויבורר זח עוד לקמן.
תלמידי שמאי וחלל נחלקו לשני בתים אבל לא לשתי כתות,
וכמאמרם :אע״פ שנחלקו בייש וב״ה וכוי לא נמנעו בייש לישא נשים
טב״ה וכוי ,ללמדך שחיבה ורעות נוהגין זה בזד׳ לקיים ,מה שנאמר
האמת והשלום אהבו ( — .משך ימי בייש וב״ה הוא לערך ק״י
8

 (1כבר כתבנו שהלל ושמאי יחשבו ג״כ לחכמי ההלכה ,אבל יען חלבוחיחן ומדוליקותידן
מעטות וגם נחשבו להזוגות ונמצאו להס תקנות ,לכן התחלנו דורות חכמי וןהלנה מב״שוב״ה.
 (2יבמוח י״ד .ובתוספתא שם ם״א וירושלמי ם״א הל׳ ו׳ הלשון משונה קצת.
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שנה ( ,טחלקותם ב א ו הרבה סעט׳־ט ב ט ש ג ה  ,בברייתא
כסעט ב כ ל ט ק » קודם ל ב ״ ה (  - .ו ד ר ך בייש ו ב י י ה ידי*ב** ח צ ו ל  :ב י י ש
אוהבים צד ההוטרא וב״ה צד הקולא .ו י ש ט ט ך ל ז ד  , .ד ה ר י ה מ ש ג ה
בעצמה טונה עדיות• פ״ד ום״ה קולי ב י י ש וחוטרי ב״ה ,ו ז ה י ו ר ה
שבהטהלוקות אשר לא נטנו שם ב י י ש י הס להוטרא וב״ה לקולא.
אבל יש להקור מה ראו בייש לההטיר תטיד ו מ ה כה יש בזה לבנות
דייק ולשפוך סוללה חוטרא על הומרא? וגם פקולי בייש — והם כ״ד
דברים ( — צריך לטצוא טעם לטה יצאו בהם טדרכם דיך החוםרא.
ולטצוא טענה נרדפה לדעת ענין השמות אשר יקראו בהם השגי בתים
אלה ותכונתם .בית שטאי נקראו על שם שםאי רבם ובית הלל על
הלל ,אבל השם לא יספיק ואץ בו תועלת ,אם לא כוונתו היא על דרך
הליטוד והדרוש :בייש חקרו ׳והורו כדרך שסאי וב״ה הלכו בדרך הלל •
והנה טשטאי נודעו לנו הלכות אשר בהן יוכר דרכו .ש ט א י טהליט
טשסט חרוץ בין באיסור והיתר בין בטוטאות וטהרות ע ד קצה האהרון,
וכיון שגגזר איטור או טוטאה בדבר לא נכנט שטאי ל ה פ ר י ד בין הלקי
האיסור או לחוץ בין ח ל ק י הטוטאה לאמור :עד פה יתפשט האיסור
ולא יוסיף ,אבל זה טשפטו להשוות כל חלקי האיטור בלתי תת טגרעוח..
נעבור נא על הטשניות דעדיות ס״א ט״ז עד טי״ב :רןבע עצטות ו כ ו י ,
הנה יש כ א ן כםה חילוקים ,שטאי אינ! ט ח ל ק * כ ל ל ואטד אפילו הוא
מעצם אחד — .כרשיני תרוטה וכוי ,הנה יש בזה לחלק בין שרייה
ושפייה ואכילה ,ושמאי משוה מדותיו ולא חילק כלל בין אלה הצדדים
ואמר יאכלו צריד — .מ ״ י  :הפורט סלע וכו׳ ,הנה יש בזה כמה צדדץ,
כמה הלקי הסלע יוכל לפרוט בפרוטות ,ושמאי סובר לא יפרוט כלל אלא
יניהנה בתנות — .מי״א :כסא של כלה שנטלו הסויו וכו׳ ,בזה יש לדין
אם בטל הכסא והוד .כנשבר ,ושמאי מחמיר אף בכסא של מלבן כיון דהזי
ולישיבה .וכן משפטו בכסא שקבעו בעריבה ע״ש .י— ודרך זה של
שמאי גודע גם כן בההוא דסוכה פ״ב מ״ח :מעשה שפיתת שמאי את
הטעזיבה וכוי ,:דכיון ש ט ה נ ב י ן ה ק ט נ י ם לטובה הלך ש ט א י עד ק צ ה
האהרון להנך אפי׳ קטן המוטל בעריצוה —".וכן יומא ע״ז ,כיון דיוה״כ
אסור ברהיצה לא התיר שטאי רחיצה כלל אפי׳ לצורך קטן.
הגה זה דרכו של שטאי שלא לשום גדר בין צדדי האיסור
וכוי ,ובייש נוצרים

4
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י

עיי׳ לקמן

 (3סי שנים מסזת הלל עד חרבן הבית ,וג׳׳ב שגד .עי מלחמה כיתר•
ד יהושע .ודע דמביצד .ד נראה דב״ש ע ם ח כבד בחיי ה ל ל .
 (4בייש קדמו בזמן לב״ה כי ע ט ת כבר בחיי הלל ,ולבן קדמו במשנה וברייתא לג״ח.
ועייי עירובין י׳׳ב ע״ב ומשם יש לנטמא טעם אחר לקדימת ב׳׳ש לב׳׳ה — .וחלל קודפ לשמאי
אם לא שאי אפשר להקדים הלל ע׳׳פ דרך כללי המשגה .עיי׳ לקמן •רק ד  .ודברי התו׳
«*9ה טי׳ז ד״ד .שנים שכתבו ואגב וכוי חשיב ליה בבל מקום שמאי קודם 1להלל ,אינם
מדוקדקים בל הצורך.
 (5עיי׳ תוספתא עדיות פ״ב והובאה בראכ״ד סוף פ׳׳ה דעדיות ,ועיי׳ לקמן.
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ה ק ר ו ב י  8והרהוקיס ,וכיון שחל.שם חאימור תוא עומד תמיד בתקפו
וכוחו .־ אבל א  8גרץ על האיסור בעצמו ,אס יבוא האיסור בכלל
ואיזה הוא הגרון אשר משם מוצא ומבוא האיסור ,בזח לא גזר שמאי
לחוטרא ,כי בתחילת הדין חסברא טכרעת ולא החוםרא ,אך שפט
לסי שכלו ובינתו ועל פיה חרץ הטשפ 6יהיה לקולא או לחומרא.
וזה הוא אשר טצינו עדיות פ״א ט״א :שטאי אוטר כל הנשים ריין
שעתן .השאלה היא אם יש לגזור טוטאה לטפרע ושטאי שפט בסברתו
שאין לגזור טוטאה כלל )עיי׳ ש״ס ריש גידה( ,ובודאי אילו ראה שטאי
לגזור לא היה םתלק בין העתים כדברי החכםים שם אלא היה טחליט
הגזירה כדברי ב״ח ,אבל חוא שפט בתחילת הגרון שאין כאן טקוס
להגדרה — .וכן שם ט״ג טקיל שטאי יותר טהלל ושטעיה ואבטליון
ואטד ט׳ קבין טים שאובין פוסלין את הטקוה ,כי בנידון זה אין שייך
לומר חוטרא בי הלוא השאלה היא על נקודת האיסור איזה הוא הדבר
אשר יאטר עליו שהוא האיטוד ,ובנדון דידן איזו היא חחשיבות לפסול
הטקוה וזה לא יוכרע כ״א בסברא ,וסברת שטאי הכריע בט׳ קבין )או
כמו ,ןצכתב הראב׳׳ד שם משוס דט׳ קבין הם ראויין לטבילת בעל קרי
או מאיזה טעם *$חר הגעלס מאתנו( — .וכן שבת י״ט :שמאי אומר
עד .רדתח אפילו בשבת ,גזרח סברתו רגבי מלחמה אין שבת.
ולהיפך החליט בשכלו טקב לחלה )עדיות פ״א ט״ב( ,בזה לא שייך
לוטר םשום דיש לגטות לחוטרא אבל טצא טעם לדבר בפלס הגיונו— .
)ואפשר שחך ״אפי׳ םעצם אחד" שם ט״ז הוא ג״כ טן הסברא ,ועיי׳
־גזיר ג״ב(.
ובדרך• זה הלכו תלטידיו בכלל אף שלפעטים גטו םדרך רבם ולא
באו בגזירת האיפור והטוסאה עד קצה חאחרון .ונשים עתה עיניגועל
טהלוקות ב״ש וב״ה הבאות בטשנה וברייתא ,אך נקרים עוד כי טלבד
הדרכים אשר מציגו בשמאי יש עוד דרך מיוחד לבייש ,והוא במדרש
המקראות .ב״ש אוהבים לדרוש הקרא כהוייתו וגם בשאר עניניס
ילכון במסילה ואח לשפוט הדבר כאשר הוא שם בלתי שים
לו ידים להסבו לפגים אחרות ולדרוש בדרך זכר וסימן — .ומזה
יצאו לנו ג׳ אופגי הלכות דב״ש .א( ה ל כ ו ת על פי ד ב ר י ה מ ק ר א או
על פי ע צ מ ו ת ה ד ב ר ב ל ת י שים לו ידים ל מ צ ו א ה י ת ר ב ד ר ך
זכר ו ס י מ ן  .ב( ה ל כ ו ת ב ה ת פ ש ט ו ת צד ה א י ס ו ר או ה ח ו מ ר א .
ג( ה ל כ ו ת ה ת ל ו י ו ת ב ס ב ר א  - .י ולעומת זה :בחלוקה א׳ לא ה^׳או
בית הלל )אשר בלתי ספק בחרו בדרכיהם ע׳יפ הלל רבם ,אף כי לא
גמםרו לגו הלכות מהלל בעגיגים אלה כ״א שתים בתי׳כ ועיי׳ לעיל
הלל( את עצמם במשעול צר כזה לדרוש המקרא כצורתו ,גס לא הגבי£
גבול כחוט השערה בעד עצם הדבר — .בהלוקה ב׳ הבדילו ־ב״ה באור
חכםתם בין גדרי האיטור והטוטאה ,ועל ההלוקה זאת גאמר בדין^ש
לחוםרא וב״ה לקולא. ,ואך פרטים טעטים יוצאים מן ה^לל — .בהלוקה
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ג׳ כל איש ואיש כאשר נשאתו רוח סברתו ללכת ילך ,ולכן §עס יחיו
ב״ש לקולא וב״ה לחומרא ופעם להיפך — .ולברר איברים,אלה נעצור
על אלה ג׳ החלוקות.
מטין החלוקה הראשונה.
בענין מדרש המקרא :ברכות פ׳יא מ״ג :ב״ש אומרים בערב כל אדם
יטו ויקראו ובבוקר יעמדו שנאמר ובשכבך ובקומך וב״ה אומרים כל
אדם קורא וכו׳ — .גיטין פייט ט״י :ב״ש אוטרים לא יגרש אדם את
אשתו אלא אם כן מצא בה דבריערוה שגאטר כי מצא בה ערות דבר
וב״ה אוטרים אפי׳ וכו׳ — .חולין פ״ת :אין טכסין אלא בעפר דברי ב״ש
וב״ה אוטרים טצינו אפר שגקרא עפר וכוי — .תוספתא שבת פ״א
אטרו בייש לב״ה אי אתם טורים שאין צולין בשר וביצה בע״ש עם
השיכה אלא כדי שיצולו י)טבעוד יום הגהת הרא׳יוו( אף דיו סמגין
וכרשיגין וכיוצא בהן אטרו להם צ״ה אי אתם טורים שטו/גנין
קורות בית הבד וחולין עיגולי הגח ע״ש עם חשיכה אף דיו סט נין
וכרשיגין וכיוצא בהן אלו עטרו בתשובתן ואלו עטדו בתשובתן אלא
שב״ש אוטרים ששת יםים תעבוד ועשית כל טלאכתך שתהא כל טלאכתך
גמורה מערב שבת וב״ה אוטרים ששת יטים תעשה טלאכה
עושה אתה כל ששה .ובירושלמי ש3ת פ׳׳א הל׳ א׳ מפורש טתר
טעט £דב׳יה 0שח',יט»*ם תעשה מעשיך וביום ( — .ב״ש עומדים על
עצטות הדבר עירובין ו׳ :כיצדיטערבין דרך רח״ר וכו׳ חנניח אומר
ב״ש אוטרים עושה דלת טכאן ודלת טכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל
ב״ה אוםרים עושה וכוי — .שם ל׳ ע״ב :חנניה אוטר כל עציטן של
ב״ש לא היו םודים בעירוב עד שיוציא טטתו וכל כלי תשטישיו לשם.
וכן הא דביצה י״ז :חנניה אוטר ב״ש אוטרים אין אופין אלא אם כן
עירב בפת ואין טבשלין אלא א״כ עירב בתבשיל ואין טוטנין אלא אם
כן היו הטין טמונין מערב יו״ט וב״ה אוטרים טערב וכו׳ ( — .וע״ע
עירובין פ״ו ט״ד :טאיטתי נותנין רשות ב״ש אוטרים טבעוד יום וב״ה
אוסרים טשה^יכה ,ועיי״ש בש״פ ע״א דטעמא דב״ש 'דטברי ביטול
רשות טיקנא רשותיה הוא וכוי ,כלו׳ דצריך להיות הדבר על שליטוחו.
וכן שם פ״א ט״ב :הכשר טבוי בש״א לחי וקורה ובה״א או לחי או
קורה — .ומדרך זה של • ב״ש יובן בקל דלית להו טתוך; וכן איחא
בי8ה י״ב במשנה :בש״א אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא
8
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 (6ועיי׳ עזי ג״ם ט״ד דייקי בייש לי הקרא על הל ד נ י פשע )ובענין המדרש של מ׳
דבר ,וד.וא נמצא ג״ב במשג!*/ף שביעית ,נדבר במ״א( — .ח״? פ׳ אמזר פדק ש׳׳ו :גשי* יבול
יחוג אדם ביו׳׳מ ת״ל אך במועד אתד .חוגג ואין אחר .חוגג ניו״ט בה״א יכול יחוג אדם
^שבת ת״ל אך ביו״ט אתח חוגג ואץ אחה חוגג בשבת .ובי .הדרשות אלה.רת״ב דח!קוח
ק*ח ,אף שדרשת ב״ש קרובה יותר מדדשת ב״ה"^— .זעיי׳ לקסן בעגין זד...
 (7זאף ,שהחכמים חולקין אחמיה אליבא דב״ש בעיקר הדבר' יש ללמוד מזה דרך בייש.
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אח ספר חורה לרשוח הו$ים וב״ה מחירץ* ,הטעם דהאיסור וההיתר
וקרוב מזה ג״כ שביעית פייה
חלוי במחוך וכמו שט<1רש ה׳&*ם שם.
ט׳׳ח :בש״א לא יטכור >*דם פרה חורשת בשביעית 1ב״ה מחירץ מפני שהוא
ייכול לשוחטה .וצן ע״ז פ״ו :בש״א לא ימכור אדם שדה ניר בשביעית— .
וגס יש לשפוט מדרכם זה' של ב״ש דלית להו ברירה .ועיי׳ אהלות
ס״ז ט״ג וביצה וי.
ממין

ההלוקה השניה.

רוב מחלוקות דב״ש וב׳׳ה הן על דרך זה .ב״ש לא יפרידו בין פרטי
האיטור ולכן גזרו על כל צדדי האיפור ,וגטו ג״כ לפעמים לגזור הא אטו
הא .ואפשר הא דלא הבדילו בין צדדי האימור הוא משום גזירה— .
וגעבור על ס׳״זרעיט .ד מ א י פ״א מ״ג :שמן ערב ב״ש כחייבין וב״ה
פוטרין .בייש גזרו גם על תערובת דמאי )עיי״ש בר״ש( — .שם פ״ג
ט״א :גבאי צדקה• בש״א גותגין את הטעושר לשאיגו טעשר ואתישאיגו
טעושר לטעשר וכוי ,לא חילקו בדטאי בין עשירים לעגיים— .
ש ב י ע י ת ס״ד ט״ד :המךיל בזיתים בש״א יגוט ,דההשרשה היא כעץ
עבודת קרקע׳)עיי״ש בר׳יש( — .שם מ״י! מאימתי אין קוצצין את
האילן בשביעית בש״א כל האילן משיוציא — .שם פייה מ״ג:
בש״א אף לא אגודות — .מ ע ש ר שני פ״ב מייד :כרשיגי מעשר שגי
וכוי ושל תרוםה בש״א שורין ושפין בטהרה וטאכילין בטומאה ובה״א
וכו׳"שטאי אוטר יאכל צריד .וכבר כתבגו לטעלה דשטאי הלך
בחוטרוחיו עד קצה האחרון ובזה גטו בייש קצת טדרכו )ובטשגתגו יש
קגח טעם לדבר ,דהא דאטרי ב״ש טאכילין •בטוטאה היינו לבהטה ]עיי׳
בפי/הרטב״ם וברע״ב^וטה לגו לחוש כלל גבי אכילת בהטה לטוטאה(— .
שם״ט״ז :בש״א לא יעשה אדם את סלעיו דיגרי זהב וב״ד ,טתירי^
לחד אוקיטתא ב״ט ד׳ ט״ד פליגי בגזירה ,ולחד אוקיטתא בטדרש
ההרא .ועיי׳ בירושלמי למשנתנו — .שם פ״ג ט״ו :ושלא נגטרה
מלאכתן וכו׳ בש״א יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים .ב״ש לא
טחלקין בין פירות שנגמרת מלאכתן לפירות שלא גגמרח מלאכסן
עיי״ש — .מ״ז :בש״א הכל כלפגים ,יובן ג״כ על דרך זה — .מי״ג
בש״א טפתח וטערה לגת ,דכיון דצריך להקיף טצרכיגן ליה מוקף גמור
)עיי״ש בר״ש( — .שם פי׳ה ט״ו :התבשיל בש״א צריך לבער .ב״ש לא
טחלקין בטעשר שני גם אם הוא איגו בעין — ,ט״ז :טי שהיו לו פירודו
בזטן חזח בש״א צריך לחללן על חכםף ב״ש לא טחלקין גם בין זמן
לזטן ,וחכל נובע טן הדרך הנזכר אשר בחרו להם — .זעוד שם
תוספתא פ״ג :טחללין)הטחלל ,וכן הגיח חגר״א( טעות על פירות בירושלים
בזטן הזד ,בש״א זח וזח טעשרשגי ,וחוא ג״כ טחטעם אשר כתבגו.
וטהדךך היוצא טטשגיות אלה יש לדון על רוב טחלוקוח בייש וב״ה
במקום שהאיסור וההיחר איגם גובעים מהסברא ^אלא בטה שיש לחלק
4
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בין צדדי האיסור א) במה שיש לגזור .ומענץ זה בס׳ מ ו ע ד  :הי״ח
דברים דפ״ק דשבת ,ועיי׳ ירושלמי שבת פ״א ה״ד :י״ה דברים גזרו ובי״ח
רבו ובי״ה גחלקו .ובתוספתא שם פ״א איתא :בש״א לא יאכל הזב עם
הזבה וב״ה מתירין ,והך דב״ש הוא משום גזירה עיי׳ ירושלמי שם
הל׳ ג׳ — .ושאר חומרי דב״ש בפי׳א דשבת קצתן משום גזירה או
משום דאין מחלקין בצדדי ובזמגי האיסור — .בפלגגתות דפ״ג ט״א
מ״ב חומרי דב״ש גובעים מן חגזירח ,וכן פםחים ס״א ם״אושם ד׳ ך ,
סוכח פ׳יא מ׳יז פ״ב מ״ז .וחומרי דב״ש חיוצאים משום דאין מחלקין
וכו׳ עיי׳ עירובין ס״ו ט״ו ,פסחים ס״ד מ״ה ,סוכה יס׳׳ג מ״ה .ועל
הדרכים אלה יובנו שאר המחלוקות דס׳ מועד — .ם׳ גשים :בסס׳
יבמות כתובות קידושין גיטין גבעו דברי ב״ש ממקור הסברא עיי׳ לקםן,
ואך גיטין פ״ח ם״ה הוא בכלל גדר הגזירה ,ושם ד ג״ה עמדו ב״ש על
עיקר הדבר כאשר הוא טדין תורה — .גדרים ד׳ ו׳ :בש״א כיגויי כיגויין
איסורין ,והוא טשום גזירה ע״ש ובתוספתא גזיר פ״ב .וכן גזיר פ״ב
ט״א הטעם דב״ש הוא טשום כיגויי כיגויין עיי׳ התוספתא אשר זכרגו— .
ס׳ ג ז יק י ן לא יבוא בחלוקה זאת עיי׳ לקטן .וכן ס׳ ק ד ש י ם איגו
מן חמגין עיי' לקטן ,ואך חולין פ״א מ״ב :השוחט בטגל קציר בדרך
הליכתה ב״ש סוסלין ,גכגס בכלל הגזירה — .ס׳ ט ח ר ו ת  .רוב חומרי
ב״ש הבאים בזה הםדר המה בגדר הגזירה או לסי שאין טהלקין ,עיי'
כלים פי״א ט״ג ,פי״ד ט״ב )עיי׳׳ש בתיו״ט הפי׳ של טהר״ם( ודוגםתו
פ״כ ט״ו ,פ״כ ט״ב וכן פכ״ו ט״ו ,םכ״ב ט״ד )באלה ב׳ מחלוקות
גטו ב״ש קצת טדרך שטאי רבם וכטו שכתבגו לעיל( ,פכ״ח ט״ד— .
וטעגין הזה הטחלוקות בטסי אהלות )ופ״ז ט״ג הוא טטין חחלוקה
הראשוגה וכטו שזכרגו לעיל( ,פרה )ושם סי״ב ט״ד סחטה כב״ש לקולא
לפי סד ,ששגיגו עדיות פ״ה ט״ג ועיי״ש בתיו״ט( * טהרות )ועיי׳ ברטב/׳ם
בפירושו לפ״י ט״ד( ,טקואות)ועיי׳ בר״ש פ״י ם״ו( .גדה ,טבול יום ,עוקצין.
וגטצאו גזירות אשר ישרו בעיגי ב״ח וחזרו להורות כדברי ב״ש.
עיי׳ כלים פ״ט ט׳׳־ב ,ועיקר טעמו של בייש הןא משום גזירה עדיות
פ״א טי״ד .וטזה נמשך ג״כ אהלות פ״ה ט״ג ע״ר — .ועיי׳ תוספתא
תרוטות פ״ג ,והובאה בירושלמי שם פ״ג הל׳ ו׳ :טאיטתי טטטאין בש״א
טשגיטל טעשר ראשון וכו׳ )ובירושלטי בל׳ אחר עיי״ש( בה״א וכוי אמו
ד יהודה הלכה כדברי ב״ש אלא וכוי,
ודע דטדרך זה של ב״ש גובע ג״כ ,שאם יש לפעטים הכרח לעבור
על איסור תורה ,ב״ש על טשטרתם יעטודו לבלתי תתרחב הפרצה
ויעקר האיטור לגטרי .וטזה גדרים פ״ג טייב עיי״ש.
טטין ה ח ל ו ק ה השלישית.
הנה מציגו הרבה ה^כות אשר אין להם חיבור וקישור עם קולא
או חוטרא ורק הסברא,מבדעת ,כגנן ברכות ס״ח מ״א :כ<6רא םבדן
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על היום ו&חר כך מברך על היין — .מ״ה :בש״א נר ומזון ובשמנו
והבדלה וכו׳ בש״א שברא מאור האש — .ובבבלי שם ט״ג :הביא לפניו
שמן והדס בש״א מברך על השמן ואח״כ מברך על ההדס .עוד שם
)והוא טן החוםפחא פ״ה( הביאו לפניהם שטן ויין בש״א אוחז השטן
ביטינו וכוי — .וכן הפלונחוח בענין נוםחאות החפלה והשייכים לה,
כגון הא דתוספתא ברכות ס״ג ,ר״ה סוף פ״ב )והובא קצת הטאטר
עירובין ט׳ וקצת הטאטר ביצה י״ז( :יו״ט של ר״ה שחל בשבת בש״א
טתפלל עשר ובח״א תשע .יו״ט שחל להיות בשבת בש״א טר1פלל
שטוגה וכו׳ ובח׳׳א מתפלל שבע .וכן פסחים פי׳י ט״ו :עד היכן הוא
אוטר בש״א עד אם חבגים וכו׳)ועיי׳ תוספחא שם פ״י (.סוכה פ״ג ט״ט:
והיכן היו טגעגעין בהודו לה׳ דברי ב״ה בש״א אף באגא ה׳ וכו׳ — .ועוד
טצינו טהלוקת בין ב״ש וב״ה אשר אין בהן קולא או חוטרא יותר לצד זה
מלצד זח ,כגון עירובין פי׳ח ט״ו :בור שבין שגי הצרות וכו׳ רשב״ג אוטר
בש״א טלטטה ובה״א טלטעלה — .והטחלוקות דב״ש וב״ה הבאות בדיני
טטוגות אין בחן שייכוח עם חוטרא וקולא .עיי׳ יבטות פ״ד ט״ג,
כתובות פ׳׳ח ט״ו :שוטרת יבם שנפלו לה גכטיט וכו׳ טתה טה יעשו
בכתובתה וכוי .ם1טה'ס״ד ט״ב :טתו בעליהן עד שלא שתו בש׳יא
גוטלות וכו׳ .ב״ב פ״ט ט״ח ט״ט :גפל הבית עליו ועל אביו וכו׳ נפל
הבית עליו ועל אשתו וכו׳.
אבל גם בטקום שיצא טחטחלוקת חוטרא אם היא תלויה בסברא
בייש נוטים בשוח לקולא או לחוטרא ואין כאן טקום לוטר ב״ש לחוטרא.
וטהטין הזה הסלוגתות הנספרות עדיות ס״ד טקולי ב״ש .עיי׳ על כל
אחת ואחת ותטצא כי לא על טפלסי החוטרא והקולא תטבעו כ״א על אדגי
הסברא .ונוסף עליהם הא דאיתא בתופפתא גזיר פ״ג)והובאה בירושלמי
גזיר פ״ד הל׳ ו׳( :בש״א אין אדם מדיר את בגו בגזיר ובה״א טדיר
אדם את בנו בנזיר .וכן רוב הגך דברים דפ״ה דעדיות ,ואך בקצתם
טעם החומרא הוא משום גזירה כ!גון הך ז״משנה ב׳ :העוף עולה עם
הגציגה וכו׳ )ואפשר דטש״ה לא חשבה התגא דפ״ד דעדיות(— .
ועוד  w«bב׳יש לקולא בדברים התלויים בסברא .ברכוח פ״ח ט״ד:
בש״א טכבדין את הבית וכוי ,טשום ד  6ב ר י טותר להשתמש בשטש ע״ה
עיי׳׳ש בש״ם .שם ט״ח :בא לחם יין לאר(ר הטזון* וכו׳ בש״א טברך על
היין וכוי ,משום דסברי אין ברכת המזון טעונה כוס.׳ — טעשר שני
ס״ד ט״ח :הטגיח איסר וכו׳ בש״א הכל עשרה — .שבת פכ״א מ״ג,
ב&שגח שלפגיגו ב״ש לקולא ועיי״ש בבלי קט״ג ועיי׳ לקטן סרק ג׳ נוסחת
התוספתא)והירושלטי( — .קידושין ט׳׳ג :אטר לשלשה צאו וקדשו לי האשה
אחד שליח ושגים עדים דברי ב״ש ובה״א כולם שלוחים הם וכר — .כלים
פכ״ט ט׳יה ב״ש ב׳ פעטים לקולא — .נדה פ״ה ט״ט :בת כ׳ שגה וכו»7לו
ולפעטים גףש לחו£רא מכח
דברי ב״ה בש״א זה וזה בני י״ה.
הסברא .דמאי ם״ו מ״ו :בש״א לא ימכור אדם וכו* אלא ^חבר ועיי״׳*
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בפי׳ הרמב״ם משום הסברי אפור לגרום טומאה לחולין שבא״י— -
סוכה פ״א ם״א :סוכה ישגה ב״ש פוםלין וכוי וכןמ״ז :תקרה וכו׳• .י-
יוטא ס״א :נזיר טטורט בש״א צריך העברת תער וכו׳ )ועיי״ש בתוספות
שהוא מהלכות ההפוכות( — .יבטות סי״ג ט״א :בש״א אין טאנין אלא
ארוסות ,ועוד שם :בש״א בבעל ולא ביבם וכוי ,בש״א בבית דין וכו׳
וכבר גתגו שם ב״ש טעם לשבח לדבריהם — .שם קכ״ב; בש״א אין
טשיאין ע״פ בת קול ,גם בזה גראה טעם דב״ש נכון טאוד ע״ס
הסברא ולא טשום חוטרא ,דחא ב״ש עצטם טקילין בעגין זח פט״ו
ט״ב — .ועיי׳ כתובות ד׳ ג״ט וד׳ ס׳ ,נזיר פ״ח ט״א )ואפשר הוא טטעם
חוטרא ושייך לחלוקח ב׳ ועיי׳ בש״ס שם( ,חולין פי״א ט״ב ,טגחות
ואם געטוד לטגין
ט״א וד׳ ט״ג ,וכן הרבה טשגיות דס׳ טהרות.
חחוטרות דב״ש עם חקולוח שלהם בחלוקה ואת ירבו כטעט הקולות על
חחוטרות.
ועוד טציגו לב״ש חוטרות טצד אחד וחם קולות טצד אחר ,ואם
לא גטגו בין קולוח דב״ש יאטר עליחם לרוב כי איחשיל וכו׳ לגבי
)החוטרא( איחשיל .ועיי׳ ירושלטי פאה פ״ו הל׳ ב׳ .וטזח חטין
אחלות פ״ב ט״ג כידוע )ועיי׳ תיו״ט ברכוח פ״ח ט״ד( .ועיי׳-זבחים
ל״ח ע״ב ,ובתופפתא עדיות פ״ב איתא :ר׳ אליעזר ?ן יעקב אומד
הבר אחד מ ק ו ל י ב״ש ו מ ח ו מ ר י  -ב״ה ב ש ״ א מחגוח מכשירות
וטפגלות בחטאת וכר בה״א_אחד חטאת זכו׳.
עוד גטצאו טהלוקות בין ב״ש וב״ה ,והטשגה בעצטה טעידה
שדבריהם קרובים זה לזה .עיי׳ כלאים פ״ב ט״ו ,שביעית פ״א ט״א
)ועיי׳ ג״כ גזיר ג״ב :אטר ר׳ יהושע יכולני לעשות דברי ב״ש ודברי ב״ה
כאחד וכוי(.

הן אלה דרכי בייש וטהם גלטוד דרכי ב״ה .ועוד גשאר לגו
לברר חובן ענין בית ואיך יבדלו בזה ב״ש וב״ה מהבאים אחריהם ועוד
עגיגיט אהרים היוצאים מההקירה על המשכת זמן שגי •בתים אלה ,ועל
עגיגי טחלוקותם .הגה בהיות הטגהדרין על טכוגה לא היתה טחלוקח
וכטאטר ר׳ יוסי אשר זכרגו .וגם אחרי טות שטאי והלל לא גטצאה
טחלוקח בין יחידי בית אחד כי אם בין ב י ת שטאי ובי ח הלל .ואי
איפשר להעלות על הדעת שבכל עח ובכל ענין חםכיטו דעת חכטי
בית אחד לדבר אחד; ואף אם לחברה אחח נחשבו הלוא דרכי החכטה
גפרדיפ לכלpfa ,׳wm.׳ כפי שכלו ,ואיך איפשר שגדולי החכטים הגטניס
לב״ש וכן ה$מ*>ש לב״ה יחדיו יחיו תטיד תואטים בלתי יבוא פירוד
הדעת ביניהם .אין זאת כי אם כל בית ובית הלך בדרך חטגהדרין,
וכאשר נתבטלה דעת היחיד בין הםרובים ביטי הסנהדרין כן גהגו עתה
 / -ב ׳ בתים אלה בבתי טדרשם .וזה הוא כוונת ״בית" .ויבואר מזה
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לטה לא נודעו הלכוח מיחידי סגולה דב״ש וב״ה ,וגם בשטותם לא
גודעו כי אם מחי מספר כאשר יבוא להלן.
וזמן המשכח ב״ש וב״ה הוא ק״י שגה ,אבל לא נודע בשום מקוס
בפירוש איזה מחלוקח קדמה בזמן ולכן אי אפשר להגביל כל מחלוקת
בזמן ידוע .אבל בכ״ז לא נחיאש מלמצוא מעגה בעגין זה .ובתהילה
נעיר כי בייש וב״ה נזכרו ת$יד יחד במחלקוחם אלה עם אלה ,וד׳
משניוח יוצאוח מן הכלל• ונזכרו בחן תייק וב״ש או בייש וחכמים .ואלה
הן :ברכות פ״ו מ״ה :ברך ובו׳ על הפרפרת לא פטר אח חפח בש״א אף
לא מעשה קדרה .דמאי פ״ג ט״א :גבאי צדקה בש״א נותנין את המעושר
לשאיגו מעשר וכו׳ וחכמים אומרים גרביך סתם ומחלקין סתצו וכר.
תרומות פ״ד מ״ג :שיעור תרומה עין יסד׳ אחת מארבעים בש״א
טשלשים .טכשירין פ״ה ט״ט :כל חגצוק טחור חוץ מדבש הזיפין
וחצפחח בש״א אף הטקפה של גריטין וכו׳) .ועוד גטצאה טשגה אחח
ל ד יוסי כלאים פ״ח ח׳ חולדח הםגיים ר׳ יוסי אוטר :בש״א טטטא כזיח
בטשא וכעדשה בטגע( .והנה חת״ק וחכטים דב״ש בקצח טקוטוח אלה
המה ב*ה ^פי מה שבא בתופפתא )תרוטות פ״ה( וירושלטי )ברכות ס״ו(,
ולמה לא גזכרו ב״ה בפירוש?
וגעיר עוד ,כי לפעםים יפופר דבר מזקגיי בייש וב״ה ,ובייש וב״ה
טקשין וטשיבין אלה לאלה מעובדי דזקגיהם .עיי׳ סוכה פ״ב מ״ז :אמרו
להן ב״ה לבייש לא כך היה טעשה שהלכו זקגי ב״ש וזקגי ב׳יה וכו׳
אטרו להם ב״ש טשם ראייח אף חם אטרו לו וכו׳ .טגחות ד׳ ט״א:
וכבר עלו זקגי ב״ש וזקגי ב״ח לעליית יוחגן בן בחירה וכוי .תוספתא
ר״ה פ״ב :אטרו ב״ח לב״ש וחלוא בטעטד כולכם )גראח דצ״ל כולי(
זקגי ב׳׳ש ירד הוגה חקטן ( — .עוד.יש לדעח דלפעטים גחלקו כבר
תגאים קדטוגיפ י ך היתה טחלוקת ב״ש וב״ה .באופן פלוגתא דב״ש
וב״ה פאה פ״ו ט״ב כבר נחלקו ד אליעזר ור׳ יהושע תופפחא ס״ג
שס )עיי׳ לעי^ ר׳ — .(21על הי״ח דבר אטר ד אליעזר בו ביום
גדשו סאה ור׳ יחושע אטר בו ביום טחקו סאה )עיי׳ תוספתא שבת
ג ״
פ״א והובאה בבלי קנ״ג ירושלטי שם פ״א הל׳ ד (  — .ל ץ
ט״ב גחלקו ר׳ דוסא בן הרכינס וחכםים אליבא דב״ה עיי״ש ור׳־דוסא
בן הרכינס הוא קדמון בזמן )עיי׳ לקמן( — .זבים ס״א ט״בגחלקו ד
ישמעאל ור׳ עקיבא אליבא דב״ה עיי׳יש ובתוםפתא פ״א — — .והגה
אף שחלקו כבר ההגאים הראשוגים כבוד לבייש !וב״ד .ויגעו וטרחו
בדבריהם היאך גהלקו ,גקבעה בטוף היטים ההלכה כב״ה ,ובבלי עירובץ
8
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לשמאי בדבר אחד אף.שהוא נשיא ( .ואתרי מות שמאי נתרבו
המחלוקות ונתלהבה אש המריבה והעלתה אף וחרון בלב תלמידי ב״ש.
וזה לרוב דרך תולדות דעות חדשות ,בימי התהוותן יעלו קנאה וחימה
בלב מולידיהן נגד בעלי דעה אחרת  .וב״ש הפריזו על מרת רבם
אשר עמד בתוקף גגד הלל וביקשו לדחות ב״ה )וגם את הלל עצמו(
מלעשות על פי הלכתם ,גם קמו בחרבות וברמחים להשבית רעת
החולקים ולהקים ההלכה הישרה בעיגיהם .אבל גם באגשי בייש היו
חכמים אשר טאסו בדרך זה ושפטו בצדק כי זה איגה מלחמתה של תורה,
»1בבא בן בוטא חתלבש עז גגד חבריו וגער בהם בעגין עולות ביו״ט
בתוכחה קשה כטסופר בירושלםי ביצה שם .וברבות היטים שבו בייש
טדעתס הקשה )ואיפשר ע׳יי ההוא עובדא דבבא בן בוטי( והשיבו על
^לבם ,כי לא בכת יגבר איש העוסק בתורה לשטה כי אם בטשא וטתן
^של ביגה ,והרשות גתוגח לכל חוקר לדרוש ולחוות דעתו .אז נחחזק
השלום ביגם ובין ב״ה ,והיו גוהגין זה בזה אחוה וריעות.
וגעטוד עוד על הטחלוקוח דב״ש וב״ה בכלל לידע באיזה ענינים
נחלקו .רוב טתלוקותם הן בעגיגי התפלה והברכות ,בטצוות חתלויוח
בארץ ,בדיני שבת ויו״ט )וחנוכה( ,בדיני אירוסין ונישואין וגירושין,
גדרים וגזירות ,בדיגי טטוגוח הגוגעין לנישואין ,בדיני טוטאה וטחרח
ופרישות — .אבל לא טצינו טהלוקת לב״ש וב״ה בעבודת הכהנים ,וגם
בטעשח הקרבנות לא גטצא להם כ״א טחלוקת א ח ת (  — .גם בעבודת
יוה״כ אין זכרון לטחלוקת ב״ש ובי׳ח ( .וכן בעבודת קרבן פסח לא
*חלקו ( — .בעיקר״ דיני טטונות טחלוקוח דב״ש וב״ה הנה טעט
מזער*( — .בדיגי טגילה ותענית לא הוזכרו ב״ש וב״ה לא בטשנח ולא
בתוספתא — .בעיקר ריגי סוטה אין טחלוקת בין ב״ש וב״ה )והפלוגתא
הגזכרת סוטה פרד טייב עיקרה לעגין כתובה( — .בעגיגי חסגהדרין,
בהוראת ב״ד בטעות ,בדין עד זוטם לא נטצא טחלוקת בין בייש וב״ה.
וכן לא גחלקו בעוגשין שב״ש טחייבין טיחה או טלקוח וב״ה פוטרין
או להיפך — .בדיגי גגעים לא הוזכרו ב״ש וב״ה לא בטשנה ולא
^כתוספתא.
ויש עוד טסכתות אחרות כגון׳בכורים ,ע״ז ,תטורה וכו׳ אשר לא
החכרה בהן טחל*קו* 1דב״ש וב״ה .ועיי׳ $קטן חדור חרביעי וחחטישי.
1
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 * j | f l K hנראית ננונה.
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ע ק ב י א בן מ ה ל ל א ל .
טהחכט הזה נודעו ארבעה דברים עדיות ט״ד ,ט׳יו ,ושלשה מחם
באים במשנה בטקוטם נגעים ,פייה מ״ג ,נדה ס״ב מ״ו ,בכורות פ״ג
ט״ד — ,ועוד יש לו הלכה גגעים פ״א ט״ד ולא נזכרה בעדיות ,כי
על ד דברים אשר נזכרו שם אטרו לו חכםים חזור בך )שם( ,אבל
בחך דנגעים אין טעם כלל לחזרח ,כי עפביא לא חידש שם הלכה
ונתן רק מספר מובהק יותר בטראות גגעים להיות בקי בהם ובשמותיהם,
ועיי׳ כעגין זהי תוספתא ריש גגעים :א״ל ללמדך שאם איגו בקי וכו׳— .
זמן עקביא לא נודע אבל יש לשער שחי בזמן הבית קרוב לימי הלל
ושמאי .הנה החכמים אמרו לו חזוך בך בד׳ דברים שהיית אומר וכר,
ובהדורות מחרבן הבית ואילך נתרבו הדעות ולא נשמע שיפצרו הרבים
ביחיד לחזור משמועתו ,ולא לבד בדבר אחד אלא בכל דבריו! אין זאת ל
כי אם עקביא חי טרם התגלעו המחלוקות ולא נשמע יחיד האומר
הלכה כאשר כתבנו לעיל ,וזה עקביא ערב אח לבו לבוא בהלכות
)עדיות( אשר לא נתקבלו לחחכטים בני דורו ,לכן אטרו לו חזור בך,
כי ביטים ההם היה דבר חדש שיחלוק היחיד על חרבים ויראו פן
יתהוו טזח פרצות בתורת ח׳ .גם יש סטך לדבר שחי ביטים קרטונים
טרם נחפשטו דעוח היחידים ממה שנקרא עקביא בלא כינוי הכבוד רבי,
עיי׳ לקמן .גם המשגה גגעים פ״ה ג׳ מורה שהמחלוקת דעקביא
והכטים היא ישגה ,עיי״ש :אמר ר׳ עקיבא מודה אגי בזה וכו׳ אמרו
לו.כשם שבטלו את דברי עקביא וכר ,הרי שךיברו על עגץ עקביא
כעל פלוגתא ישנה ,ויותר מזה מורץ דברי ר׳ יהודה עדיות שם :״ חייו
שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת בפגי כל אדם בישראל בחכמה
ובטנין כעקביא וכו׳״ ,שעקביא חי בזמן הבית .ודע שזה ר׳ יהודה הוא
ר' יהודה בן בתירא דחוה קשיש מר׳ עקיבא ,והכי איתא בספרי פ׳
בהעלותך פ' ק״ה :ר׳ יהודה בן בתירא אומר עתיר ליתן את החשבון טי
שאמר גתגגע אהרן אם מי שאמר.והיה העולם כסה עליו ואתה מגלה
ועתיד ליתןיאח החשבון טי שאטר צלפהד טקושש היה אם מי שאסר
וכו׳ ועתיד ליתן את הדין טי שאטר עקביא בן &הללאל גתגדה ע״כ (.
והגה ר׳ יהודה בן בתירא אשר חי מטן הבית) .עיי׳ ׳לקטן( אטד שעתיד
ליתן את הדין מי שאמר עקביא וכו׳ הרי דהך מעשה היה כמה שגים
בפגי הבית ( — .והנראה שעקביא אמ $דבריו סוף ימי הלל אחרי
5
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 (5ואי אפשר לשבש ו  » .ו י ר ב * ׳ א י ת & |  £ט ג י ׳ ז  :ויחד ונו׳ מ ל מ ד שאן! אהרן ג*טדע
א מ ר לו ר׳ יהודה ב ן ב&צא ע ק י ב א בין

 w₪₪niאתר .עתיד ליתן א ת ה ר ץ ונר-.

מראי.
1

שבמשנה ח ס ת ה ב ׳ ת י ג & ^ | ן בתירא״ מ ח ט ת שגיאת הסופרים ,ומשם נ ש ת ר ב ב הטעות לבב* י
ב^בוח י׳׳ט פסחים ס ״ ד .
 (6ובזה נסתרו ד ב ר י ^ מ י ב כ ר ס ח מ ד ה׳ ד׳ . 1 7 6

וגם על מ ה ש ב ח ב ש ם ש ל א כ « א

לשין עיזח זולת מ פ כ ח זו ר ק במקום אחד .בברייתא ריש פ״ג דעירזבין ,יש להוסיף ביזוי .נ״א
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ס ו ת ש מ א י )עיי לעיל ד  (39ונשאר ה ל ל נ ש י א בלא
בדעתם למלא מקום שמאי בעקביא ,ויובן בזה מה שאמרו ל ו ה ז ו ר
ב ך וכר ונעשך אב בית דין.
ומלבד הלכות אלה נודע מעקביא בן מהללאל מאטד מוסרי ג ד ו ל
הערך אבות ס״ג מ׳יא — .ומדותיו היקרות נודעו מתשובתו לחכסים
ס ו ט ב ל י להקרא שוטה וכר ומדבריו לבגו בשעת מיתתו )עדיות ש ם ( .
אב׳׳ד

וחיה

רבן ג ט ל י א ל ה ז ק ן .
רבן גטליאל הזקן בן בנו של הלל נהג גשיאות בפגי הבית ) ש ב ת
ט ״ ו (  .טטנו נודעו תקנות אשר התקין .ר״ה פ״ב ט״ד :.בראשונה ל א
ה י ו זזין משם התקין ר״ג הזקן שיהו םהלכין אלפים אטה לכל רוח— .
גיטין פ״ד מ״א מ״ב מ״ג :בראשונה היה עושה שליח ממקום אחר
וטבטלו התקין ר״ג הזקן שלא יהיו עושין כן טפני תקין העולם.
בראשונה היה טשנה שטו ושטה שם עירו ושם עירה התקין ר״ג הזקן
שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו וכו׳ מפני תקון העולם .אין
אלמנה נסרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו םלהשביעה התקין
ר״ג הזקן שתהא גודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה • .העדים
תותטים על הגט מפני תקון העולם ( — .וכל התקנות אלה רמס׳ גיטין
סיוסדות על אדני הצדק להסיר הטכשולות אשר נולדו ע״י טנהגים
קדםונים ,ור״ג הלך בזה בעקבות אבי אביו הלל ,אשר התקין ג״כ.
תקנות לטובת חברת בני האדם ,כההיא דפרוזבול וכוי — .ועוד נאטר
דבר גדול טשטו והוא נ״כ כעין תקנה ,יבטות פט״ז ט״ז :אטר ר׳ עקיבא
וכו׳ טצאחי גחטיה איש בית דלי וכו׳ אטר לי וכו׳ טקובלגי טר״ג הזקן
שטשיאין אח חאשח על פי עד אחד .והוא םשום חקנח עגוגות
כידוע ( — .וגם נזכרו איזה טעשים אשר עשה .שבת קט״ו :אטר
ר׳ יוטי טעשח באבא חלםתא שהלך אצל ר׳ גטליאל וכו׳ אטר ל ו ז כ ו ר
א ג י ברבן גמליאל׳ אבי אביך שהיה עוטר ע״ג טעלח בחר חבית והביאו
לפניו ספר איוב חרנם ואטר לבנאי שקעהו חחת הגדבך — .סנהדרין
י״א :מעשה בר״ג שהיה יושב על גבי טעלה בהר הבית והיה יוחנן
סופר הלז עומד לפניו וכו׳ אמר לו טול איגרא חדא וכתוב לאחגא בגי
גלילאה עילאה וכו׳ ושפרא טילתא באגפיי ובאגפי חביריי ואוםיםית ע ל
7
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תוספתא סוף מקואות ב׳ פעםיס.
ע׳׳א ,יבמות פ״ז ע״א ,בנויות ל״ה ןן׳א — .חולין ו׳ ע׳׳כ
ועיי• ר״ח י״ט — .ועל זמן עקביא ע״ע מד .שנתב דר .קעמפף מאנאטסשר .יאהרג  5.ד׳ . 347
 (7לפי דעת ד״ת גיטין ל״ו ד,ך והעדימ חותמין על הגט אינו מתקנת ר״ג דהא איה*.
שם בש״ם אמר ד״ג תקנה גדולה התקינו .אבל ראייתו אינה מכרעת די״ל הך ר״ג הוא י״ג
י י ב נ ה  .ומשמעות המשנה מורה שהך והעדים חותמין הוא מתקנת ר״ג הזקן ונמו שפי׳ ו*ז״י
כמשנה ל ״ ג  .ועיי׳ בהוהפתא גיטין פ״ז :ר ש ב ״ ג אושר תקנה גחלה התקינו.
k

 (8עיי׳יש בש״ס פ״ח — .ומה דאיתא במשנה הנזכרת מתוך הדברים נזבר ר״ג ויו׳ והשיא
׳ י״נ הזקן ,מ׳ הזקן ט״ס זבמשנה שבגמרא וירושלמי ליתא ם׳ הזקן.

רבן גמליאל הזקן[

— — 58

שתא דא יומין תלחץ .ופשטות הדבריפ מגיד..שהוא ר׳׳ג הזקן ,כי
בימי ר״ג דיבגה כבר גהרב הבית ומה לו על גבי מעלה בהר הבית— .
שקלים פ״ג מ״ג :של בית רבן גמליאל היה גכגס ושקלו בין אצבעותיו,
ושם פ״ו ס״א :של בית ר״ג וכו׳ היו משתחוין ארבע עשר .ובקל יש
לשפוט שהוא ביתו של ר״ג הזקן אשר חי בזמן הבית .ונראה שמםגו
ראו וכן עשו ( — .ונזכר עוד ר״ג הזקן פאה פ״ב ט״ו ,ערלה פ׳׳ב
מי״ב ,כתובות י׳ ע״ב — .ובא ממנו מאמר מוסרי אבות פ״א מטי׳ז.
הלכות לא גססרו במשגה ותוספתא על שם ר״ג הזקן ,ואך הלכה
אתת גםצאה לו בעדוח חזקיה אבי עקש בכורות ל״ח .ואין לתמוה
איך חכם גדול כר״ג אשר תיקן תקנות גדולות לא הידש דבר הלכה,
כי כבר כתבנו לעיל כי ההלכות אשר הולידו החכמים הגלוים לב״ש
נקראו על שם ב״ש והלכוח חחכמים הנלוים לב״ה נקראו על שם הלל
ולא גזבר שם היחיד בסרט; ור׳׳ג הזקן לב״ה יחשב ונשתקעו הלכותיו
בתוך הלכות ב״ה ( .אבל התקנות גקראו על שמו כי תמיד יקראו על
שם הנשיא וכמו שזכרנו למעלה.
רבן גמליאל נקרא רבן ,והוא הראשון אשר יכונה בשם הכבוד זה.
וגראה לסי שהוא היה הראשון אשר ישב יחידי בראש הסגהדרין בלא
אב׳׳ד בצדו ולכן קראו לו רבן כלו׳ אדונינו ,כי לו לבד באה אז
האדנות .וממנו ולמטה נקראו כל הנשיאים בשם רבן כגון רבן גמליאל
ריבגה ,רבן גמליאל בנו של ר׳ יהודה הנשיא; או נשיא ,די יהודה
הנשיא ,ר׳ יהודה נשיאה )ועיי׳ לקמן ר׳ שמעון בן גמליאל ,ר׳ יהודה
הגשיא( — .ימי חייו של ר״ג הזקן וימי נשיאותו לא נודעו — .ובסוטה
פ״ט .מט״ו איתא :משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה ומתה
מהרה ופרישות (.
אבי ר״ג הזקן הוא שמעון בנו של הלל ונהג בגשיאות אחר מות
הלל )שבת ט״ו( .ואפשר שזה הוא שמעון אשר ממנו מספר יוסף שהיה
הכם בתורה ואסר בקהל עם שאגריפס אינו ראוי לבוא ־אל הקודש,
9
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 (9החד נדה ו• י״ה בשפחתו יכתבו אץ רגילות להזכיר סחמ ר״ג אלא ר׳׳ג הזקן .ומשגה
זאת וגם ממשגה פאה פ״ב מ״ו פוחדות לזה .י ואיפשד דכוונת התו׳ על ת כ הזכרת שס ר׳יג,
הה הוא שכתבו אץ רגילות — .וגס ההוא ר״ג ד&סחיס פ״ח ע״ב הוא דייג הזקן כאשי  $ץ כל
מתחיל אף שהסרה שם מ׳ הזקן .וכן שס פ״ז מ״ב ,ואץ לגו לדייק בשמות עבדים ".משכרה
אמת בנץ הבונים מזבח אחר החרבן ,ואמת שהתנאים הראשונים הקריבו עליו את הפסח.
וכבר האריכו בזה הרבה ואין כאן המקוש להאריך — .זלהיפך בא לפעמים בטעות ר״ג הזקן
בסקוס »!יג סתם )דיבנה( .עיי׳ ע״ז י׳ :מעשה שמת ר״ג הזקן ושיף עליו אונקלס הגר ונו׳
זאזגקלס נתגייר אחד החרבן במה שנים אחר מות ר״ג הזקן עיי׳ לקטן אעקלם .וגן מועד
קטן ב״ז :מעשה שטח ר״ג הזקן וכוי צ״ל כגי׳ הירושלמי פ״ג דברכזח הל׳ א' מ״ק פ״ג הל׳
ה׳ .משמת ר״ג .ובעל סדר הרותח טעה בזה ,וגם במה שכתב שר״ג הזקן גהג קלות ופי
בתזבות ה׳ ,והוא ר״ג דיבגה.
 (1בבר נגע קצת כזה החנם דד .הערצפעלד מאנאטסשר .יאהרג 3 .ד׳ .223
 0 ^ 2 ,גזה יש לפקפק גמ׳ הזקן זמגילה כ״א הגי׳ ר״ג בלא ס׳ ןקן .ועיי׳ בם׳ היורות.
**
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אשר הוכן לבד לבאי מזרע ישראל ( — .ולא נמצאו לשמעון זה תקנות
)ואפשר לא דחקתו השעה לתקן דבר( גם לא נמצאו משמו הלכות.
ולא יגרע בזה כבודו ,כי ההלכות לא באו אז על שם היחיד כ״א על
שם הבית ,ושמעון זה נספח לב״ה — .והנכון שגשיאות שמעון לא
נמשכה הרבו; שנים (.
4

ר׳ ח נ י נ א סגן ה כ ה נ י ם .
5

חחכם זה ( חי בלתי ספק בזמן הבית כי המשנה אמרח שקלים
פ״ו מ״א :ושל בית ר׳ חנינא היו משתחוין ארבע עשר )השתחויות
במקדש( .והל׳ ״של ביח ר׳ חנינא" מורח קצת שחי זמן רב קודם
החרבן עד כי העמיד בית בזמן המקדש .אבל בבבלי תענית י״ג
וירושלמי ביצה פ״ב חל׳ ב׳ איתא :כל חייבי טבילה טובלין כדרכן בין
בט׳ באב בין ביוה״כ אמר ר׳ חנינא סגן הכהגים כדיי הוא בית אלהינו
לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנח .ואפשר שצ״ל ר׳ חנינא בן
אנטיגנוט — .וטטה שאטרה המשנה שקלים שם של בית ר׳
גמליאל ושל בית ר׳ ,חניגא וקרטה של בית ר׳׳ג יש לשפוט שר׳
חגיגא זה לא הי קודמ ר׳ גמליאל הזקן ,ולפי חגי׳ תענית אשר זכרגו
היה ר״ג קודם לו בזטן ,כי ראה חרבן הבית.

3) Jos. Antiquitt. 19, 7. 4: Kal <J1j tig h roij 'Ifgooolvfioig avrjQ
t1r1%<0Q10g (EttxQipdCiiv fioxtov TCC vofiifia, Zffitov ijv ro ovofia rovtov
nXfi&os tig lxxXr\aUtv uUaag, Tr!v1xa$e TOO parttlttog (tg KatOaQtiav
txSt31\f19x6tog trolfiijosv avrov xttxtintTv tog oi>% oaiog ijv, Sixafag S'av
•fflpyotro xov vttov xfjg ttgotiov, 7tQ0gqxovaqg roig tyytvtot
והדברים אלה אץ להם שחר ,הלוא בל איש אשר בא לחמות תחת צל הדת הנרשה
לי״» לעזרת ישראל; יאם בווגח יוסף על ההיכל גם איש מקהל ישראל לא הורשה לבוא ש0
י בי אם הנהגים .אך נבר זכי־גו שיוסף כתב לקוראים רומיים וסיפר הדברים באופן״ המוגן להם
ולכן כתב כאן מה שכתב .אבל עיקר הנמנה הוא' ,שמעון התמרמר על קריאת פ׳ המלך
בהקהל ע׳׳י אגריפם ואמר שאין ראוי לזה כי אם איש אשר הוא מזרע ישראל כי הכתוב א ב י
לא תוכל לתת עלץ וכו׳ .ומזה יבואר היטב המשנה פ״ח ח׳ :אגריפס המלך עמד וכו׳ וכשהגיע
ללא תוכל לתת עליך איש נגרי זלגו עיניו דמעות אפרו לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה ונו׳
ני עלו על זכרון אגריפם הדברים אשר חרפו בהם שמעון בקהל עם ,ולעומת זה אמרו לו
החנמיס אל תתירא אחינו אתה.
 (4נגד השערתנו ששמעון אשר הרים יד גאגריפס הוא שמעון בן הלל יש קצת התנגחת
ממה שנמצא בספריהם שמושיעם נשפט במלוך הקיסר טיבעריוס ור״ג הזקן ישב במושב השופטימ
אשד החזבחז בדבר זה .זבהנרה בבר מת או שמעון בן הלל אבי ר׳יג ,דאב ובנו אץ
יושבץ בדין .לכן נראה גנון יותר ששמעון זה לא האריך ימים בנשיאות .ובור .יסורו ג״ב
השאלות למה לא נמצאה לו הלבה או תקנה גם לא מאמר מוסרי.
t

 (5לפעמים נקרא חנינא לפעמים הנניא )ובירושלמי הנינה הנניה( ,ובן בבל התנאים
הממנים בשם זה הקריאה משתנית חנינא חנניא .ונראה שהוא משגיאת הסופרים ,אן
מהמאמר ר״ה י׳׳ד ע׳׳ב :אמר ד׳ חגיגא ואיחימא ד׳ חנגיא יש לשפוט קצת שכבי מסדרי הש״ס
נסתפקו בחנינא וחנניא.
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מר׳ הגיגא באו בסשנה עדיות אשר העיד ,וגם נשנו הלכות ע ל
שמו .העריות עיי׳ עדיות פ״ב מ״א מ״ב מ״ג .וההלכות שלו גשגו
שקלים פ״ב מ״ר ,זבחים פ״ט מ״ג )והוא קצת כעין עדות( ,מגתות
פ״י מ׳׳א ,נגעים פ״א מ״ד ( מ״ח ,בבלי יומא ח׳ ל״ט ,תוספתא
תרומות פ״ט .ונראה שהכהנים עמדו לעצמם ולא התערבו עם ב״ש
וב״ה )עיי׳ במאמר שלאחר זה( ולכן באו הלכות על שם ר׳ חנינא סגן
הכהגים (.
מאמר מוסרי שלו הובא אבות פ״ג ם״ב .ונראה שהוא קצת מוסר
השכל לבני דורו לבלתי ימרדו בנציבי הרומיים אשר היו אז בארץ וגם
לא במלכי הורדוס .כי לב העם היה גם נגד המושלים הנכרים גם נגד
המלכים מבית הורדוס והתחילו לקשור קשר עליהם .ולכן הזהיר ר׳
הנינא :הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאילמלא מוראה איש את רעהו
חיים בלעו .וחכם עדיף מנביא כי• באו ימי המרידות והמלחמה ,ורבו
הרוצחים אשר התעללו בעם כנפשם עד כי נגדעה קרן ישראל.
6

7

ביח דין של כ ה נ י ם .
הכהגים הדלו מאז מהיות שרי התורה ולהורות את העם המצוות
וההוקים ,וגהלקו התורה והעבודה .העבודה גשארה ביד הכהגים ,כי
אך מזרע אהרן יקרבו אל הטזבה ואל הקודש להביא קרבן ה׳ דבר יום
ביומו ,גם לכפר בעד העם ולהקריב את קרבנותיהם והמנחה והנסך.
וכתרה של תורה היתד ,מונחת לכל מי אשר ירצה למלא את ידו
ולהגות ולחקור בעמקי מצוותיה .ויען מצאו להם הכהנים די במורשת
שבטם ובמםכרי אבותם ולא התאוו למורשת משה לכל קהלת יעקב
נאספה הדעת משבטם ונסרחה חכמת רוב הכהנים ,עד שבימי בית שני
עמדו כהגים גדולים אשר לא הבינו לקרות בתורה כידוע ממשנה
יומא — .הן זה הוא משפט רוב הכהגים בכלל כאשר גודע מקורותיהם
וממעשיהם ,אבל בלתי ספק יצאו רבים וגם שלמים מן הכלל ועסקו
בתורת ה׳ ונמנו בין גדולי הכמי בית שגי .וגראה כי רוב הדיגים
התלויים בכהנים כגון דיני קרבנות ומנחות ונגעים יצאו בעצמותם מפי
חכסי הכהנים כל ימי היות הבית על מכוגו .ויש ראייה לזה ,הנה הלל
ושמאי ובתיהם לא התעסקו בדיני קרבנות וכו׳ )עיי׳ לעיל ד׳  ,(55אבל
הראשון אשר העיד בענין הנוגע אל קרבנות היה כהן ,יוסי בן יועזר חסיד
שבכהונה העיד על משקה בית מטבחייא דכין; והאחרון בעדוח בענין
הקרבנות הוא ג״כ כהן ,ר׳ חניגא סגן הכהנים .ובלתי שגי הגדולים אלה לא

 (6הרפג״ס גפידושו שם לא גיס זה המאמר ,אגל הוא בתוספתא נגעים פ׳׳א וגת׳ינ פ׳
נגעים פרשה ג ׳ .
ל ( וא»«י שזה הוא הוונת המאמר ירושלמי פסחים פ״א הל׳ ו׳ ד׳ הנגיד .סגן הכהגיס
שנייה משם גיח שמאי זבית ה ל ל .
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אדטון .הנן .נ ה ו ם •הסדין

—
8

נזכר ממן הבית שם הכם בעניני הקרבנות ועבודת הכהניט (— .
ונראה שהנהנים העמידו להם בית דין מחכמי התורה בהם אשר׳ הורה
בדיני קרבנות ונו׳ ובא זכרונוינתובות פ״א מ״ו :ב״ר של נהנים וכר,
ואליו כיונה המשנה ר״ה פ״א מ״ו :מעשה בטוביה ונו׳ וקבלו הכהנים
אותו ואת בנו ופסלו את עבדו.
ועוד נמצאו במשנה הלכות על שם ״בני כהנים גדולים" כתובות
פי״ג מ״א ,מ״ב ,אהלות פי״ו מ״ה .וכבר הערנו במ״א ( על הזרות
של הכינוי ״ בני כהנים גדולים ״; הכי יהיו נועדים בגים של כמה כהגים
גדולים ממן אחד ובמקום אהד לדין? וגם הכינוי סתם בני כהנים
גדולים בלתי הודעת שם האבות או הבנים נראה זר קצת .לכן שערגו
שהוא אחד עם בית דין של כהגים ,ולכבוד הכהגים הגדולים קראו
אנשי ב״ד ההוא את עצמם בני כהנים גדולים )ואף שכמה כהנים
גדולים לא היו ראויים לכך לא זו שם הכבוד ממקומו( — •.ומהמשנה
כתובות פ״יג יש לשפוט שב״ד של כהגים התעסקו ג״כ בריגי ממוגות
הנוגעין לדיגי אישות .וע״ז טורה ג״כ הטשגה דפ״א דכתובות אשר
וכרגו )אף שהוסרה קצת להגדיל לבוד הנהגים(.
9

אדטון.

חנן.

נחום הטרי.

שני דייגי גזירות היו בירושלים אדטון וחנן בן אבשלום ,כתובות
פי״ג ט ״ א (  .ולהבין הוראת ״דייגי גזירות" נקדים כי חנה גטוםי
כל םדינח נחלקים :א( לדיני נפשוח וחבלות וכדומה ונכללו בשם'
״קריטינאלרעכט" .ב( לדיני ממונות ונקראו בשם ״ ציפילרעכט ״'.
וחשני חלקים אלה נוסדו בכל מרינה ומדינה על פי חחקירה אשר ^
חקרו ובחנו חכמי דע ודת והעמיקו עצה למצוא יסוד חחוק ולהוציא
דבר מחוך דבר .ועוד יש חלק ג׳ והוא הנקרא ״פאליצייליכעס״ או
פאליצייארעכט ״  ,והוא הגוגע אל נזקין וחבלות קטנות או אל דברי
ריבות המתהוות לרוב .ועיקר כוונת זה החלק מהניטוםים הוא להעטיד
המשא ומתן )פערקעהר( בין איש לרעהו ,ולהרחיק כל נזק המשבית
ההשקט והבטח ההכרחיים לשלום המדינה הפנימי ,למען יצא כל איש
בלי פחד לפעלו ולעבודתו .והנה בחלק זח לא חקקו חוקים כי אם
בכלל ,והפרטיים מונחים לפי ראות עיני הריין אשר הושם לדין בענינים
אלה ,והוא ידין לפי השעה והמקום ,גם יגזור לפעמים גזירות אשר לא נבעו
טטקור בחינת הטשפט כי אם מהבחינה בהעמדת שלום הארץ ובהשקט ׳
1

 (8ואך עקגיא בן מהללאל שנד ,הלכה בענין נגעים ,וחכמים חולקץ עליו )נגעיםפ״ה(.
ואפשר לפי שמשפט הנגעים היה לפעמים גיד חכם ישראל וכדאיתא נגעים פ״ג ם״א :הכל
כשרים לראות את הנגעים אלא שהטומאה והטהרה כידי כהן וכו׳.
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 (Iוגגרייתא שם ק״ה שלשה דייני גומת ,ומהם חנן המצרי ,אן כגר אמר שם הש״ס
ללא ח ש * ליה ונו׳.
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יושביה .וזה הואענין דייני גדרות בירושלים כלוי הס חיו ממונים על
החלק הזה טהניטוסים אשרי תוצאותיו הן לרוב גזירות .ויובנו בזה דברי
ר׳ יוסל )שם .ק״ה( :גוזרי גזירות שבירושלים אוסרים נטיעה בת שגתה
שתי כסן* בח שתי שנים ארבע כסף .והוא כעין ׳הגזירות אשר זכרנו,
כי אין למצוא טעם מכוון לוה ,אבל גזירות כאלה הם מיוסרים בנימוסי
הפאליצייא כגודע ( — .והגה אדםון )בן גדאי מברייתא שם( והגן לא
התעסקו בלבד בגזירות אבל ירדו ג״כ לעומק המשפט והוציאו דיגיס
גדולים בדיגי טטוגות ,עיי׳ פי״ג .דכתובות וקצתם נשנו ג״כ ב״ב ס״ט,
שבועות פ״ו — .אדטון והנן הם הראשונים הנקובים בשטות בשוגי
הלכות בדיני טמונות .זמנם לא נודע ,אך זה יצא מן'המשנה שהיו
מטן הבית וקדטו לר׳ יוהנן בן זכאי ( .ולא נכללו בבתי שמאי
והלל או בסנהדרין; כי לפי אשר זכרנו הוקמו על דיגי מיתת ,ואין הלק
להטנהדרין מ ה  ,כי הגזירות איגן בכלל עיקר דיגי הטשפט אשר יצאו
טפי הסנהדרין*(.
2

3

 (2ודם ל ח ב קנסות ,ויפה פי׳ רש״י * 0גזזרין גזירות ,קנסות .ובכלל גזירות כאלה
הס הדינים הבאים במשנה ב׳׳ק פ״ח ו׳ :התוקע לחברו וכו׳ ס ט ח וכו׳ לאחר ית וכו׳ ואיפשד שמקורם
הגזירות הקדמוניות אשר גזת דייני גזירות — .ובירושלמי הגי׳ שני דייגי גזילוח וגס הש״ס
בבלי מבי*  - j t i y yשלשה דייגי גזילוח ומתרץ שחיו גזזרץ על גזילוח )ולא נחית הש״ס
לזמר שגזילן«  rtfMtאחי הוא והאי חגא ירושלמי הוא ומבטא למ׳׳ד במקום רי׳׳ש כמו
גלעינין ביחשלנ^ בכבלי גרעינץ ובחמה ,לפי שנמצא הרבה פעמים בירזשלםי ט׳ גזילה זמ׳
׳.גזירה ]לפעמים גרירה[ כל א׳ על עיקר כוונתו ולא נתחלפו זה בזה( .ותירוץ הבבלי גם הוא
זנעיר עור
•נכון מאוד ,כי לדוב גזילזת קטנות ישפטו על פי חוקי הפאליצייא וגזירותיו ..
כי במשפט העברי )העבד .רעכט( נכנם דין אחד בכלל הציפילרעכט אשר מקומו בספרי משפט
האומות בקדימינאלרעכט ,והוא דין הגזל ,שאמרה התורה לבד והשיב את הגזלה אשר גזל,
זבשאד ספרי המשפט יש על הגזילה עונש גדול .וכבר דברנו על זה בספרנו דעד געריכטליכע
בעווייו ד׳  26וכוי .ונראה כי בימי בית שני כאשר רבו החמסנים והגזלנים — זאיפשר
שמחלו כבר לרוב תחת ממלכת החשמונאים ע״י מלחמות המלכים אלה איש באחיו — גזרו
עזנשין וגזירות על הגזילזת ,ויש כה לזה ביד בית רץ כמאמר דאב״י יבמות צ׳ ע׳׳ב .זבזח
יגואי היטב  rtijaדייגי גזירות או גזילזת.
 (3עיי׳ בתוגות שם מ״א מ׳׳ב :אפר ר׳ יוי$ן בן זכאי יפה אמר חנן .הרי •שקדם חגן
לריב״ז — .ונראה,עוד שאץ כתנת המשנה שהשני דייני גזירות אלה היו בזמן אחד ושגל זמן
הבית לא היו דייני גזיחת חזץ משני דיינים אלה ,אבל המשנה עזכרת המופלאים והבולים בהם.
•יגאמת זה דרכה של המשנה להזכיר שמות אנשים גחלים אשד עטח על איור .שירות וגחלה
ולשחוק מהבאים אחריהם או הקודמים להם .עיי׳ שקלים פ״ה מ״א ובירושלמי שם .ואפשר
שקדם ארמון בזמן לחנן ולפיכך נמנה במשנה שם קודם חנן )ואפשר משום שהיה חשיב יותר
ועיי׳׳ש בש׳׳ס ותו׳(.
 (4זשמות האנשים אלה נשאת מהטעם הנאמר בההערה הקודמת — .זבספדנו הגזבר
יי  96. 97כתבנו בי אלה דייני גזירות היו במו ראשי ב״ד אשר הושב לכך )פרעזידענטען דעס
פאליצייאגעריכטםהאפס( .ואפשר שהחכמים החולקים על אימון כתובות שס ט״ג וכד הס
ב׳׳ש וב״ה ,כי ארמון היה ראש לבית רץ שלו ונגח ע מ ח השני בתים א ל ח ) ב י דחוק לומר
שהחשמיס חחולקיס הס הסנהדדץ ,וגס המחלוקות לא נפרצו ל ח ב בימי הבית עד שיהיו איזה
יחידים חזלקיס והם נקראים חבמים( .זיטצאז בזה דברים הרבה בדיני ממונזח לג״ש וב״ה ע0
>
עיי י׳ .55
הצטדפוח'הדיניס אשר זכרנו להם לעיל.
,

ר׳ שמעון בן גמליאל[
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עוד נזכר לר׳ נתן )פרייתא כתובות שם ועיי׳ ירושלמי שם הל׳ אי(
דיין אחד מדייני גזירות :נחום־ ה מ ד י  .נהום זה הי בזמן הרבן הבית
)גזיר פ״ה מ׳׳ד( ,ונזכר במשנה שבת פ״ב מ״א ,ב׳׳ב פ״ה מ״ב .ועוד
גמצאו לו גי.דלכות •ע״ז ז׳ ע״ב ,ועל אלה הגי אמרו לו גשתקע הדבר
ולא נאמר )שם(.
ר׳ ש מ ע ו ן בן ג מ ל י א ל .
ר׳ שמעון בגו של ר״ג הזקן גהג נשיאותו בפגי הבית וגהרג בזמן
הרבן הבית ( .ר״ש זה היה גדול בעמו ועמד בראש האומה בימי
מלחמת הרומיים האחרוגה ,כי מלכות בית הורדוס היתה דלה ושפלה
אתרי מות אגריפפ הראשון ,והעם בעט בבניו אשר השחיתו דרכם
והתערבו בגוים .ואח רשב״ג זה האחרון בנשיאי הסנהדרין בזמן הביו!
מלבד רוח החכמה והתודה לבשחו גם רוח גבורה'ועז לעשות חיל ולערוך
סלחמח במועצות ,עד כי גם יוסף חסופר שונאו סספר עליו :שמעון
בן גמליאל זה איש ירושלים היה ממשפחה רמה מאוד ,מכת חסרושים...
האיש הזה היה מלא דעת ורוח חכמה ,ובבינתו היתה לו יכולת להקים
מעמד המדינה הרע על מכונו ( — .ר׳ שמעון נזכר כריתות פ״א מ״ז:
מעשה שעמדו קינין בירושלים בדינרי זהב אמר ר׳ שמעון בן גמליאל
המעון הזה לא אלין הלילה וכוי .ונזכרו עוד ממנו איזו^ןעכדי ,עיי׳
סוכה ג״ג :אמרו עליו על רשב״ג כשהיה שמח שמחת בית השואבה•
וכו׳ .ע״ז כ׳ :מעשה ברשב״ג שהיה על גבי מעלה בהר הבית וכו,( :
ובא עוד סיפור עליו מבנו ר' גמליאל עירובין פ״ו מ״ב .והמאמרים•.־ .׳
הגזברים במשגה וברייתא על שם רשב״ג הס כולם לרשב׳יג האחרון,
6נו של ר׳ גמליאל דיבנה בנו של ר״ש זה אשר בו אנחנו עוסקין סה*(— .
חח הוא הטעם שלא נזכר בשום מקום רשב״ג הזקן להבדיל בין שגי,
רשב״ג ,וכמו שאמרו הלל חזק; ,ר׳ גמליאל הזקן )עיי/לעיל ד׳,(381.
כי היו ינדעים -שכל ההלכות ^הנאמרות במשנה וברייתא הן לךשב׳?נ
האחרון ,וכל מה שנובר .לרשב״ג הזקן אי אפשר לטעות וליחסו לרשב״ג
חאחרון שהרי תמיד מראה הזמן עומד בצדו אשר יגיד שהמעשה ההוא
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בירושלמי ברכות פ׳ הרואה הל׳ ב׳ ,ע׳׳ז פ׳׳א הל׳ ט׳ הגי׳ מעשה בר׳

שראה ומי. .

גמליאל*
־ )* <.

 (8על אורזת דשב״ג הגזכר מעערוח *״ך  r oכבר כתבנו לעיל ד׳  5ג ' »  ^ Nף ^ י מ י
ה י א ר׳ גמליאל.
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ב ר ש ב ׳ ׳ ג ה ז ק ן  ,בגון ה ך ד כ ר י ת ו ת  :א ם א ל ץ ובו׳ ו ב י פ ן ר ש ב י ׳ ג ה א ח ר ו ן

אשר

היה

שמח
על

—

־י•

אחר

החרבן
בית

בשמהת
9

זסן א ג י ח ( .
זכרנו

אשר

לא

קינין.

הביאו

וכן ה ך ד פ ו כ ה וע״ז:

ה ש ו א ב ה  ,ה י ה ע ו ם ד ע׳׳ג ס ע ל ה

— ובלתי ס פ ק

מורה

1

זה (,

על

חידש ר ״ ש זה
הן

אבל

בהר

היה

הבית ,מורה

יןםף

ה ל כ ו ת וגם ס י פ ו ר
בתוך

משוקעות

רבייה

הלכות

)עיי׳ ל ע י ל ר׳׳ג הזקן(.
לר״ש
מצאתי

זה

מ א מ ר מ ו ס ר י א ב ו ת פ ׳ ׳ א  :כ ל ימי גדלתי וכר ו ל א

גמצא

לגוף טוב א ל א

אכתות,

טהם
—

כידוע.
בתיו״ט(;
שמעון

יעצו

ושם

שתיקה,
לטלחסה

גקרא

ר'
הבית

וקבץ

התורה
לחכמים
התורה

בלבם

נתחזק

ר׳
סוכה

יוחנן

פ׳^ג,

ועוד
המרים

לו

ור׳

לטי

ועיי״ש

לשעהח,

הםרים.

בית

ועד

ו ח נ ד ח י ם  ,ובזה ה ו ק ם

דגל

ביבנה

אשר

גחנו

א ו י ב  ,וגם

ביד

המתו על

ש פ ך ה׳

נ ש א ר ה ביד בניו ו ה י א ת ס ך ע ל י ט ו ל ע ד .
ונזכרות

תקנות

פ״ט

ל״א

ט״ט:

הפסיקן.

בםשגה

ר ״ ה פ ״ ג ס׳׳ד,

י״א

תקנות לריב׳׳ז,

נמנו

טשרבו

ולא

הםנאפים

נטנח

ו ל א חיו י פ י ם רבים

עוד

התקגות

הטלאים
פ״ג

בתוספתא

הן

ט״ז
שם

הובאו

עיץ

וחרחוקים

ב ח כ מ ת ו הציל
וקבע

שארית

פסקו

הסיס

בין ש א ר ת ק נ ו ת א ש ר

ונחרב

ולא

הבית,

ג ט צ א לו גזירה בענין יוחסין ע ר מ ת

נשאר

פ״ה ט״ג

ט ״ן.

הגדה

גם

זכאי

כונן

להםפוזרים

ובגט׳ ד״ד,

סוטה

בן

לזה

רבי

לישראל א ח ר חרבן

ישראל ל א י מ ה ה  ,ואם

התקין

פ״י.

אחת

)עיי״ש

ולפעםים נםצא

עמד

הוא

אשר

לחקרובים

זכאי

יוחנן

ומלבד

מדות

בן

כי ה י ח ה

טקום

להישיבה

הטדתו התורה

טגחות

טצינו

התקין

האדם

הבטחון כי ש ם

ואבנים כלי

לטצוא

אשר

ב נ י נ ו  ,כי

א ש ר מ ש ם יצאה הוראה
ולמופת

המצות
טעם

והמריבות

זכאי.

הגדול

בתחילת

השרידים

wfb

עצים

יוח^ן בן

יוחנן בן זכאי ה ו א
השני

וכבר

ההוא

טעות.

ר׳

עזרא

לשלום,
תתרו

ורבו

ר ב ן ש ט ע ו ן בן ג ט ל י א ל ,

ואפשר שהוא

כמו

וטהם

שטעון

ובטשגה כריתות

בי׳ג,

ו ה מ א מ ר זה מכוון לזמן

א ש ר רבו

אלד.

הובא

תוספתא

טסמרים

ה ט א ט ר שהברזל

ב ת ו ס פ ת א ב ״ ק ס ״ ז )ועיין

נ ב ר א וכו׳

בםתם,

והוא מיוחס

לריב״ז( ,כתובות ס״ו ,א ב ו ת דר׳ גתן פ ״ ד פ י ״ ד ו ב ט ״ א — .

טטנו

ועיין ג ״ כ
פרה

גודעו

ושכל ט ו ב  ,והס

כטה

שבת פט״ז ט״ז.

פ״ב.

לריב״ז ־ דברי

טוטר,

ותוכהה• וטאס$י

טעשים

פנ״ג ם״ג.

תוספתא

פ״ב:

הטורים

טעשה

אהלות

סוכה
פט״ז,

בשרפת

על

הלכות

פ״ב

ט״ה.

פרה פ״ג

הפרה עם

אשר

יצאו

תוספתא

טפיו.

מעשרות

ט ע ש ה ע ם תלטידיו.

כה״ג צדוקי.

 (9ועיי׳ עוד לקמן רשג״ג דיכגה.
!( ולעיל די  50כתגנז דגדי י1סן« ן ל ממעון א ח י ״ ג ם גחורד * .ש ד י.די0׳יד גאגי״פם.
אגל איגז גדאה שזה הוא רשכ״ג הנזכר .nt

יי' יוחנן בן זסאין
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ריב׳׳ז נתווכח הרבח עם הצדוקים ,עיין טנחות ס״ח .ב׳׳ב קט׳׳ו*
ידים סייד .גם היו לו ויכוחים עם אנשים אשר לא טכני ישראל הטו1י
בכורות חי ,חולין כ׳׳ז.
וטציגו לו ג״כ שהורה הלכה לחוציא םלב חכם אחד אשר אםר
לפניו הלכה טוטעת )שקלים פ״א ט״ד( .אבל הלכה טופשטם בפגי
עצטה לא נטצאה לריב׳׳ז .ובכלים פ׳יב ט״ב איתא :ריב״ז אוםרחצביס
גדולים שיעורם וכו׳ ,והוא ט״ם וצ״ל כפו שהוא בתוספתא כלים ב״ק
פ׳׳ב ר׳ נחטיה ור״א בן יעקב ( .וכן הא דאיתא כלים סי״ז טט׳׳ז:,
ועל כולן אמר ריב״ז אוי לי אם אוסר אוי לי אם וכוי ,לא להלכח יחשב.
ובכ״ד נראה ברור שיצאו כמה הלבות מפי ריב״ז כאשר יאות לחכם
גדו^ כמוהו ,אבל הנה מובלעות בתוך דברי ב״ה ,כי י־יב״ז היה מתלמל*,
הלל כאשר יבוא לקמן.
בכל נוסחאוח המשנה וחברייתא איחא רבי יוחנן בן זכאי ולא
ר ב ן  .מזה גראה שלא גחג בנשיאות ,אבל עומק חורחו וחכמתו
רוממוהו בעיגי חכמי ישראל ובעיגי כל העדה עד אשר שמעו אל דבריו
ותקנוחיו כאשר שמעו אל הנשיא .וכבר בא אל מדרגה עליוגה בעוד
הבית בבנינו ,והיתה יראתו על פני חעם וגם על הקמים גגד כת
הפרושים ,כאשד מורים כמה מעשים אשר רשמנו עליהם*לעיל .ואינו
רחוק שהיה אב״ד בימי רשב״נ הזקן ,ואף שלא הקימו אחרי מות הלל
אב״ד )עיין לעיל ר״ג הזקן( ,אך רשב״ג אשר היד! נשיא בימיו שם כל
לבו — כידוע מסיפורי יוסף — על הנהגת האומה להציל הגדחד .ספי
הקושרים בפנים ומיד השודד חרומיי בחוץ .ולכן עמר ריב״ז במקום
הגשיא בעגין לימוד התורה והמצוות .וזה הוא ג״כ אשר םצינושריב״ז
ביטל מים הסרים .והתקנות הלוא יצאו מעולם מפי הגשיאים? אך
הגשיא רשב״ג היה גסבך בדאגות הצלת האומה ולטצוא לה ^ןגוס
כתמרורי הזמן ,לכן נתן רשות לריב״ז ללמד ולהורות ולת^וv ljjpr׳ידי'
ויותר גתגלח גדולת ריב״ז אחר חרבן הבית ,כי אז עמר לראש"עמו
ותיקן תקנות לכל הגולה! גם התחברו אליו גדולי הדור ביבגה אשר
הציל בתפילתו אל אםפםיאנוס )גיטין נ״ו( ,והוא היה להם לראש— .
אבל גם אז לא נקרא נשיא ,יי מרוב המהומה ומגודל היגון על שרפת
,
בית אלהינו לא היתה השעה פנוייה.לםגות גשיא.
י והנה הימים אשר היה ריב״ז ביבנה כלו׳ אשר חי אחר חרבן הבית
לא נודעו .וברייה ל׳׳א וסנהדרין מ״אאיתא :נל שנותיו של רינ״ז ק׳׳כ
שנה .ס' ;שקד ,עסק בפרקטטיא מ׳ שנה למד ום? שנה לימד ,ואין הכוונה
שלטד^ט׳ שגה אצל הלל רבו )סוכה כ״ח( דא״כ לא הגיעו יטיוכלל-עד
חרבן הבית ,שהרי הלל טח ס׳ שנה קורם חחרבן ,אלא עיקר ליטורו
8
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 (2זדברי הר״ש כלים פ״כ ם״ג שדזצר לקיים גי׳ הםשנה ריב״ז וססרש מ א ט ר ^ ^ פ ת א גשתקעו
הדברים כלו׳ נשתכחו י ג י י ייב״ז 7׳ש הס דחוקים מאוד ,ועיין ספי< אגר״א לתוספתא טהרות.
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ר יוחנן בן זכאי[

]אנשי ירושלים

—

^היה אצל הלל ,ואם נעםיד מספר השנים אלה על י' או י״ב שנה אז
זיוי ריב״זאחר החרבן י׳ או ח׳ שנים (.
םנוההו כבוד של ריב״ז היתה אחר החרבן ביבנה .אך בסנהדרין
ל׳׳ב איתא :אחר ר' אליעזר ללוד אחר ריב״ז לברור חיל .וטתי היה
בברור^חיל? קודם החרבן )כדברי בעל סה״ד( הלוא חוא נדחק סעצטו
כי א* חיחה ישיבתו בירושלים ,ולאחר חחרבן הופיע אורו ביבנה.
ובאמת חמאםר ״ אחר ר׳ אליעזר ללוד אחר ריב״ז לברור חיל ״ הוא זר
מאד ,ולמח פתח בר׳ אליעזר ולא בריב״ז שחיח רבו וקשיש מניה
טובא*(.
וטלבד חחכםים אשר זכרנו נמצאו עור אזר .חכטים נקובים בשם:
ר׳ ש מ ע ו ן איש ה מ צ פ ה )פאח ם״ב ט״ו יוטא י״ד( .ר׳ ט י א ש א
)פאה שם( .ז כ ר י ה בן ק ב ו ט ל )יופא פ״א מ״ו( ,ר׳ ש מ ע ו ן ה צ נ ו ע
)תוםפתא כלים ,ב״ק פ״א( ואין לברר אם הוא אחד עם ר׳ שטעון איש
הטצפה אם לא )ועיי׳ לקטן ריש בן נתנאל( — .ר׳ י ש ם ע א ל בן
א ל י ש ע כה״ג )ברכות ז׳ נ״ב( ועוד כהנים גדולים אחרים — .א ב י ו
של ר׳ צ ד ו ק )שבתיםכ״ד ט״ה( .א ב א ש א ו ל בן ב ט ג י ת )שם,
כיצד ,כ״ט טשגה וברייתא(  ,ר ב י י ה ו ד ה בן ב ת י ר א )עיי׳ לקטן(. .
3

״

ובהשלים דור הראשון גזכיר עוד אתה טגהגים אשר פופרו ט א גש י
י ר ו ש ל י ם כי גם טזה יצא ידיעת תולדות קצת הלכות .טעשה באגשי
ירושלים שהיו אוגדין אח לולביהן בגיסוניוח של זהב )סוכח פ״ג ט״ח(.
כך היה טגהגן של אנשי ירושלים אדם יוצא טביתו לולבו בידו הולך
לבהכ׳׳ג לולבו בידו וכו׳ )שם ט״א ע״ב( .טעשה באגשי ירושלים שהיו
טשלשלין טטותיהן בחלונות שגבוהין י׳ וטסככין על גביהן וישגין תהתיהן
)תוספתא שם פ״ב( .אנשי ירושלים היו כותבין ירושלים ירושליטה ולא
..יהיו טקפידין צפון צפונה תיטן תיטנה )ירושלטי טגילה פ״א הל׳ ט׳( (.
אנשי^דןולים היו כותביו את תהא יתבא כןןתי וטיתזגא טגכםי וכו׳ כל
ימי םי3ר ׳'אלמנותך )כתובות פ״ד ־טי״ב( :מרושלים היו כותבין שעות
5

 (3חיל דש״י ד״ד .ל״א ע׳׳ב דיה ותגן אלמא ?יאחר החרבן היה שגוי .או שחים ע׳׳כ .ובזי,
החזיקו כותבי סדר ה ח ח ת .

אב?" הםעיץ כרש״י יראה שאץ כוונתו נ״א לכל הפחות שגה או שתים,

אבל אץ כמגת רש״י בלל להגביל הזםן.

וכן הם דברי התו׳ שבח ג״ד ע׳׳ב דיה היה מעשר.

 (4ועיץ תוספתא מעשרות פ״ג והובא בשיגוי קצה ירושלמי דמאי ם״ג הל׳ א׳ שמ^ד ד׳
יהושע אצל )לפי׳ גי׳ הירושלמי אחר( ריב״ז לברור חיל.
ב ג מ ר חיל אלא לפרקים.

ולכן נראה או שתיבות ״ א ח ר ריב״ז לברור חיל" הן הוספת מיד

אחרון או שהוא להפלגת הדבר,
בפעם זלנן

והמעיין שם יראה שלא ד.י,*1דרריב׳׳ז

אחר ריב״ז אפי׳ לברור חיל שלא היה שם מושבו אד כפעם

הציגו ״ א ח ר ריב׳׳ז וכו׳" אחר המאמר אחר ר״א ללוד לפי שד״א יםד בקביעות

ישיבתו בלוד •
 (5ועיין בםפרגו פאח&*דיען צז יעד זעפטדא*יגטא ד׳ . 199
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)שם ס״י ט״ה(' .נקיי הדעח שבירושלים לא היו כותבין עד אלא סלוני
בן פלוני )גיטין ס״ט ס״ח לגי׳ רש׳יי ,ויש בזה גי׳ אחרת לבה״ג ולשאר
הראשוגים ,עיין בחו׳ שם ל״ד ע״ב ס״ה ע״א( .איגרי ממון חיו
בירושלים ולא היו מכווני על השערים אל $על המרות )תוספתא ב״מ
ס״ו ועיי׳ ב״ב ס״ט ע״א( .כשחיחח חבית נמכרת בירושלים)היתד ,נמכרת(
בג׳ שערים פיה שוליה ואטצעיה )תוספתא שם( .נקיי הדעת שבירושלים
לא היו הותטין על השטר אלא אם כן יודעין טי חותם עטהן ,ולא חיו
יושבין בדין אא״כ היו יודעין מי יושב עטהן)סנהדרין כ״ג( .כירת הנדרים *
שבירושלים היתד .,אבן כגגד הסלע )כלים ס״ו מ״ב עיי״ש בפי׳
הרמב״ם( — .ועוד איזה דברים מדיני דרך ארץ .מנהג גדול היה
בירושלים מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן שמפה פרושה אורחין
נכנסין נסתלקה המסה אין אורחים גכגסין )ב״ב צ״ג( .גקיי הדעת
שבירושלים לא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהן
)סגהדרין כ״ג( .מגהג גדול היה בירושלים המוסר סעודה לחברו וקלקלו
גותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו •)תוספתא ברכוח ס״ד והובא
ב״ב צ״ג( — .ועיין לקמן ר׳ א ל י ע ז ר בר צ ד ו ק  .ב ר א ש ו נ ה .
וע״ע שבת פכ״ג מ״א :ערב פסח שהל להיות בשבת וכו׳ —
תוספתא סוכה פ״ב :שכר גדול היה לאגשי ירושלים שמשכירין חצוצרות
)בהקהל( בדינר זהב — .ירושלמי ט״ש פ ״ א ה ל ׳ א ׳  :אדם אומר לחברו
בירושלים מה אכלח הוא אומר לו קיץ והוא יודע שהוא בכור מה
הקיץ נטכר בזול אף הבכור נטכר בזול וכו׳ )עיי׳ ר״ש ריש מעשר שגי,
אבל בנוטחאות הירושלםי שלפנינו ליתא ח׳ ירושלים( .וע״ע פסהים
קי״ג ע״א.
ולההוקר טקור הלכות והטגהגים יגעם לדעת טגהגי א גשי י ה ו ד ה
ו א נ ש י גליל ובמה גפרדו אלו מאלו .ביהודה היו עושין מלאכה בערב
פטה עד הצות ובגליל לא היו עושין טלאכה כל עיקר )פסחים פ״ד
ט״ה( .אגשי גליל היו בותבין כאגשי ירושלים את תהא יתבא בביתי
כל יטי טיגר אלטנותך וכוי ,אגשי יהודה היו כותבין עד שירצו היורשין
ליתן לך כתובתך )כתובות סייד מי״ב( .אנשי גליל לא היו מכירין את
תרוטת הלשכה ולא את חרמי הכהנים )נדרים פ״ב ט״ד עיי״ש(.
אגשי גליל היו כותגין לנשיא )שם ס״ה ט״ה עיי״ש( .אגשי גליל העליון
היו טרעין בחורשין ודגין דיגי טטוגות ביהיד )וזה וזה שלא כדין ב״ק
פ׳ ע״א( .בגליל היו טרבים לשהוט בהמות בערב יוה״כ )חולין פ״ו
ט״ג( — .וטצינו טנחג חלוק בין יהודה וגליל בפלוגתא דתנאי אחר
הבית :ביהודה נהגו כר׳ עקיבא ובגליל כר׳ יוחנן בן נורי )ירושלטי ר״ה
פ״ד הל׳ ו׳ להמשגה שם(.
ועוד גמםרו םגהגים אשר נהגו איזה ערים או משפחות ,קצתן
כדין וקצתן שלא כרץ .אנשי נטר היו טלקטין על החבל• מותנץ סאה
טכל אוטן ואוטן )פאה פ״ד  (flgpאבל אלה אנשי נטר הרעו י

—
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בדבר אחר שהיו 'נותנין פאד _ ,אחד טמאה ,ולזה פזכירין אותן לגנאי *
ולשבח )ירושלמי שם( .ששה' דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו
בידם ועל שלשה לא מיהו בידם ואלו הן שלא מיחו בידם מרכיבין
דקלים כל היום וכוי )פסהי§ פ״ד מ״ה ועיי״ %בגמ׳( .חניוח של בית
הינו )ובירושלמי פאר .סוף פ״א חגות בני ךונון( חרבו שלש שנים קודם
ירושלים מפני שהעמידו דבריהם על דברי תורה )ירושלמי שהיו מוציאין
את הפירות מכלל .המעשרות( שהיו אומרין עשר העשר ואכלת ולא
* מוכר חבואוח זרעך ולא לוקח )ב״מ פ״ז(• .
עוד יש להעיר כי כמה הכמים נזכרו בזמן דור הזה )וקצתם בדור הקודם(
אשר נקראו על שם אביהם ,ולא נו^ג שם סרטי של האומר ,וגם שם
האב לא נזכר לא להלכה ולא למעשה ,עד שיאמר עליו גדול כח האב מכת
הבן וגדולתו <!צל אב גרמה לקרוא הבן על שמץ )ואפשר שבזמן חמשנה
היו חאבוח נודעים לשבח והחכמים האומרים מתו בגערותם ולכן קראום
על אבוחם( .עיי׳ שקלים פ״א מייד :העיד בן בוכרי וכו׳ — .ב״טס״ב:
שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מחם קיתון.של מים וכו׳ דרש בן
סטורא מוטב שישתו שניהם וכוי )ועיי׳ תוספתא סוטה סוף פייה :אמר ר׳
יהושע כך היה דורש יהודה בן פטירי ,ואפשר שהוא בן סטורא הנזכר
'בב״ט ,ועיי׳ עוד תוספתא סוטה פ״ו :ר׳ יהודה אוסר משום בן פט-רי(— .
ומציגו ג״כ כמה בן על אנשי מעשה .עיי׳ שקלים ס״ה מ״א בן
 ,אחיה ,בן גבר.בן בבי ,בן ארזה .״וטא ס״ג -ט״ט ט״י בן גמלא ,בן
קטין .ובן• גמלא זה נזכר במ״א )יבמוח פ״ו מ״ד ב״ב כ״א( בשטו
יהושע בן גמלא (•.
1

6

ה ד ו ר השג י של ח כ מ י ה ה ל כ ה .
רבן ג ט ל י א ל  .י ב י צ ד ו ק  .ר ב י פ ס י י ס  .רבי ד ו פ א בן
 .ה ר כ י נ ס  .רבי א ל י ע ז ר בן י ע ק ב  .ר ב י א ל י ע ז ר בן ה ו ר ק נ ו ס .
ר ב י י ה ו ש ע בן ח נ ג י א  .ר ב י יוסי ה כ ה ן  .ר ב י ש ט ע ו ן בן
נ ת ל * ר ב י " א ל ע ז ר ב< ע ר ך  .־־•רב^י^לעזר בן ־עזריה .רבי
י ה ו ד ה בן ב ת י ר א  .רבי א ל י ע ז ר ביר צ'דו$ן*
נ א

משך הדור הזה עיי׳ לקמן סוף הדור השלישי.
ההלכות
בדור הזה בא לימור ההלכה במעמד חדש )נייע סאזע(.
נאמרות לרוב על שם אומרן; ואם גם נחלקו חבריו על החכם האומר
ההלכה ובאה דעח הרבים בשם ״חכמים אומרים" ,לא נשתקע שם
היחיד .והמשנה עדיות פ״א נותנת טעם למה נקבעו הלבות־ חיחיד

 (6ובתוספתא גיטץ םין« פ״ב איחא :אמר ר׳ יהודה מ;י«־ בבן קדירה וכו׳.
פ

קדידה נראה שהיד• פ י י )TV

ע

ם

חזה בן

בתוס11ןן^גיטין פ״ג מ״ב .ולא נודע םםנו שהיה חכם(.
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בין המרובים כלו׳ למה גשגו לדורות דעות היחידים )ועיי' להלן פרק
ד׳(; אך מה שגתפשטו כלל דברי היחידים חוץ לבהמ״ד ולא עמדו
למגין וביטלום כמקדם )עיין לעיל( הוא מה שגתהדש בדור הזה .כי
קמו אנשים גדולים א<%לבם כלב הארי בדרכי התורה והמדרש וראו,
כי פחיות הרשות נתונה ־ לכל חכם בישראל לדרוש כפי סברתו ולהוות
דעתו כפי מה שהבין בכח שכלו בלתי הכנע,תחת בית א ח ד  ,יתרבה
הלימוד וכל א׳ וא׳ לפי בינתו יגדיל תורה ויאדיר .ונרחיב לקמן הדיבור
בזה — .וממעמד הלימוד בדור הזה נתהווה עוד דבר חדש אחר,
והוא שרוב חכמי הדור נקראים בשם ר ב י  ,כי מעתה יצא שם האומר
לחוץ עם מאמרו ונקרא רבי ,תחח אשר מלפנים לא נודע• שם האומר
חוץ לכותלי בית המדרש ,כי ההלכה יצאה בימי חכמי תקנות מפי
הסנהדרין ,וביטי ב״ש וב״ה נקראה על שם •הבית כאשר זכרנו לעיל (.
7

ר^ןשליאל.
*׳ גטליאל בנו,של רשב'׳^8ןן נקרא ר״ג דיבנה להבדילו טן אבי
אביור״ג הזקן .ר' יוחנן בן"זלאי הצילו בהתפללו בעדו אל אספסיאנוס
)גיטין ג״ו( ,ואחר מות ריס״ז היה ,גשיא ביבגה .ר״ג לא נמנה בין
תלטידי ריב״ז )אבות פ״ב( ,ונר^ה שרוב ליטודו היה אצל אביו רשב״ג,
או נתגדל בכלל על ברכי בית אבי משפחתו בית הלל .גם נראה
שהגיע כבר להוראה בימי ריב״ ז )סוכה *״ב מ״ ה( .ואף כי היה מבית
הלל לא עמר מלהחמיר לפעמים כדברי ב** )ביצה פ״ב מ״ו ,עדיות
פ״ג מ״י( .,כי • ךק האמח היחה מגטת חכמי ישראל ולעשות כפי
התורה י וחמצוה .ולכן לא מנע עצמו ג״כ מביח המדרש לאחר
שהעבירוהו מנשיאותו )ברכות כ״ז( — .ואף כי היה מחבב הלימוד עד
מאוד פגר פתחי בהמ״ד מבוא כל איש ואיש מההמון ואמר כל תלמיד
שאין תוכו •כברו אל יכנס )ברכוח שם( .והסבה אשר הניעה את ר״ג
נראה ,כי חגה בזמן ר״ג העבירו הלימוד למסילח לא נודעה מ?ןדם והיחד.
הרשות ביד כל אחד מהחכמים לעמוד על סברתו וכמו שזכרנו.
ומיראתו סן יבואו תלמידים אשרי אין עיקר כוונתם אהבת התורה כ״א
אהבת הכבוד והתפארת להקרא בשם חכם ,חשב ר״ג מחשבות לעשות
גדר ולפתוח פתחי בהם״ד לבד לדורשי הקורה באמת.
לר״ג גמצאו הרבה הלכות במשגה וברייתא ולפעמים יש טעמם
בצדם הטורה׳ על זך שכלו עיי׳ ברבות פ״א מ״א ,פאר ,פ״ו מ״ו ,עירובין
י

 (7ומי• מבא במנחות ק״ט רבי יהושע בן פרחיה הוא ט״ס וצ״ל יהושע ג ל א ם׳ ר ג י .
ונבר כתבנו לעיל ד׳  35שיש שם גי׳ אחרת.

ואיפשר שגם פאה פ״ב מ״ו:

מקובל אני

מרבי טייאשא ,מ׳ רבי הוא ט״ס ,וחנן נחום המדי זכריה בן קבוטל וכו׳ )בלא רבי( מביתו.
ומ׳ דבי הוסיפו הםופרימ ממה •שמצאו בגמ׳ אמורא הנקרא ר׳ שיישא )בן בנו של ר׳ יהושע
גן לוי(.

— ור׳ שמעון איש המצפה )שס ויומא י״ד( אפשר שנקרא בשם רבי — אם המ׳

אינה הוספה מאוחרת — על שם איזה גדולה באשר נראה• קצת מל׳ איש -המצפה.

רבן גמליאל(
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ני' צדיק

פ״ד ט״א ,כתובות פ״ח ס״א .ושם פי״ג ט״ג מ״ר מ״ה גוחן ארמון
טעם לדבריו ,ואמר ר״ג רואה אגי את דברי ארמון )ובש״ס ק״ט שם
כל טקום שאטר ר״ג רואה אני את דברי אדטוו הלכה כטותו( .זבחים
פ״ט ם״א ,ידים פ״ד ט״ד — .וסברות ר״ריהגה ישרות ובגויות על
אדגי ההגיון כגון ההוא דחזקת הגוף כתובות פ״א ט״ו עד ט ״ י — .יוכן
מחר ר״ג )שביעית פ״ט ט״ה( בדרך חטטוצע בין ד׳ אליעזר הטחמיר
שם ביוחר -ובין ר' יהושע ההולך לקולא אל צד האחרון .וכן מכריע
ר״ג תרומות פ״ח מ״ח בדרך זח בין חומרא רר״א וקולא דר׳ יחושע.
ועיי׳ ברכות מ״ג :רג״א אני אכריע שמן זכיגו וכו׳ ,אבל אין שם םברא
אמצעיח כ״א סברא לחחזיק דברי ב״ש.
ר״ג גהג בעצטו טגהג הטורה על גודל נפשו הרמה על הבלי
העולם ועל הכבוד הטדוטה ,עיי׳ כתובות ח׳ ע״ב :בראשוגה היתר.
הוצאת הטה קשה וכו׳ עד שבא ר״ג וגהג קלות בעצטו והוציאוהו בכלי
פשתן .ומזה גורע כי לא ל כ ב ו ד ו • ^ הגשיאות ברטר ,כ״א לכבוד
שמים ,למען יהיה מקום החאחרוו^ביןז ישראל ולא ירבו הטהלוקות
וכאשר העיד הוא בעצמו ב״מ נ״ט עי׳ב*— '.ודרך ענוחנוחו נודע ג״כ
מהא דגתן רשות לר״ע תלמידו לחלוק עליו ולא גער בו .ברכות ל״ב.
תוספתא דטאי סוף פייה .תוספתא ביצז^ פ״ב — .ועיי׳ תוםפתא כלאים
פ״ג :טעשח ובאו ושאלו אח ר״ג אטר לחם צאו ושאלו את ר/יוסי בן
.
־גילאי שהוא בר ובקי בהלכומ^לרפ.
רוב חלכוחיו של  Jfcהן בם׳ זרעים וט׳ מועד ,בדיני טוטאוון
וטהרות )ובססי גגעים  Aהלכה^^ףת פ״ו ט׳׳ה( קצת חלכות בסי נזיקין
וטיעוטן בם' קדשים — .וג^צא^לו שבת בליטוד אוטגות תוספתא
קידושין ס״א - .ביטי ר״ג היו דורשין גוטריקון ור״ג הוא אחד טהדורשים
)שבח נ ״ ה ( .
ר״ג היה בקי בחבטות חוץ טחכטת התורה כידוע טטשגה עירובין
פ״ד ט״ב׳״ ר״ח פ״ב טייח — .ר״ג הלך ב' פעםים לרוטי .ושאר קורותיו
ידועות טטשנה וברייתא ,ונזכיר קצתן לחלן )עיי' ר' יחושער' עקיבא(.
 ...בעלי טח&קוחו של ר׳^ ׳הם:׳ר' אליעזר .ר' יהושע .ר' עקיפא.
•ור״ע היה דן לפניו כתלטיד לפגי רבו — .י שטעון-הפקולי הסדיר ליסגיו
"יה ברכות .שטואל הקטן תיקן לפניו ברכת הפינים ברכות פיח•(.
ר' צדוק.
ר' צדוק ראה הבית בבנינו ובחרבנו והורה ביבנה מטי ר״נ .ר'
יוחנן בן זכאי אהבו טאוד עד ששאל טהקיסר אטוותא דטסיין ליה לר״צ
י  (8ממה דאיתא שם הסדיר לםני ר״ג על הכדר ביבנה אץ הפק בלל ;שי״ג הגזבר •«
הוא 'ר״ג בגז של רשב״ג הזקן.

•והאייבזת גזה הוא ללא הועיל•  -״ מ ו ״ ג  " .ל א ננמא־ מאמר

אבות־ • ׳ ׳ א א ש ר שם מאמרי הגשיאיס.

ואפשר משום שהעבירוהו — .וקוממ *־־ג וקורות איזה
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]ר' דוסא בן הרכינס

)גיטין נ״ו( — .ונודע כחו לעורר לב העם בסאמרו הנפלא יומא כ״ג
בחחוא מעשה דשני כחגים :״ אחינו בני ישראל שמעו הרי הוא אמ1ר
כי ימצא חלל וכו׳ אגן על מי להביא עגלה ערופה על חעיר או על
העזרות" .ומה עמוקה התוכסה זאת בקוצר מלין וכל רוחב מאמרי
הדרשגים לא ישוו בה ,וכמעט לא גמצא בספרי מליצי היזגים והרומיים
דיבור קצר חיורד אל חדרי לב ופוחח שערי דמעות כזה — .ר׳ צדוק
חי זמן רב לעח הבית לפי מה שטםוסר בגיטין )אף שהמספר הוד•
יתיב ארבעים שגין בחעגיחא שם גראה על צד ההפלגה( .ונראה
שעיקר הלכותיו לימד בימה ,ובקצתן.טצ\4ן,ז^ןפירוש ,ע»י׳גדח כ״ב:
אטר ד׳ אליעזר בן צדוק ב׳ טעשים העלה אבא טטבעון ליבגה — .ואף
שר״צ היה טגדולי חחכטים והזקנים שבהם וישב ליטין ר״ג כשהיה יושב
בב״ד )ירושלטי סנהדרין סוף ם״א( ,נראה שר׳ יהוש/ג.אשר .הי £1צעיר
טטגו ליםים היה יותר גדול בתורה .עיי׳ בכורוח ל״ז ששאל הלכה
מר׳ יהושע .וכן הקדימה הטשגה עדיות פ״ז א׳ ,בכורות פ״א ט״ו ר׳
יהושע לר׳ צדוק.
ר ׳ צדוק דבק בר״ג ובביתו כאשר מספר עליו בגו ־ר׳ אליעור בי**:,
כ׳׳ב כ״ג ( — .ההלכות הגורעות ממגו לא רבו במספר .וקצתן הנה
עדיות .עיי׳ סס' עריות ס׳׳ז מ״א עד מ״ה .ואין לו י הלכה בס׳ זרעים
ולא בס׳ גזיקין ובדיגי קרבגות.
9

ר' פ ס י י ס
טחחכם הזה גודעו עדיות ,כלוי הלכות אשר ראה או שסע ,כי
זה לרוב עניץ עדות[ ,ורק הלכה אחת טציגו על שטו י בממד .כ״ט :טש&
ר ' פפייס ודי יהודה בן בתירא אטרו שוגין — .עדיותיו הן בטסי עדיות
ס״ז ט״ה ט״ו ט״ז )ובאוח גם בטסי אחרות על טקוטן( .ורוב עדיותיו
הם לס -ר' יהושע נגד דבר; ר' אליעזר .וש^יט •פ׳׳ד ט״ז א * ר .
אפלוגתאידר׳ אליעזר ור' יהושע :שמעתי כדברי"שניוץ — .הטשנח
מקדמת ר' יהושע לדי פפייס ,ומזה נראה שרי י יהושע היה גדול ססגו.
:

:

1

ר' ד ו ם א בן ה ר כ י נ ס ( .
על ר' דוסא בן הרכינס נאסר בברייתא יבםזת ט״ז חכם גדול היה
והיה הדבר קשה לחכמים שיתיר צרת הבת והלכו אצלו ר' יהושע 'i1
אלעזר בן עזריה ור' עקיבא עיי״ש .ולא נודע אם היה כבר בימי הבית (
8

שאר חנאים )ריב׳׳ז ור׳׳ע( ומאמריהם בהגדה קיבץ חרב די.

לאנחיא אחת לאחת לסיפור א ח י

המודה תהלוכות נפש התנאים אלד .וגודל מעשיהם לשפ שהים.
(9

םאגאטהשד .יאהרג1. 2. .

ומזה נראה שי* צדוק לב״ה יחשב ולא כדברי התו׳ יבמזמ ט״ו ע׳׳ב ד״ד .אמר לו.

 (1כן הגי׳ כ ת ב מקומות בבלי ויתשלמי ,אך בירושלמי נמצא ג״כ ארכינס.

והוא בחילוף

ה׳׳א ואל״ןז עיי׳ לקמן פרק ג׳.
 (2ואל תשעה אל דברי הבל שר׳ חםא זה חי ת׳ שנים ממה שאמר שם על מ ח כ ה זו
•שב חגי הנביא ,ובן אמרו על ר׳ צחק ממה שהובא בתוספתא כלים ב״ב פ׳׳ב * * פ ר  ,עליו
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אך ממה שקראו יהושע ״רבי" נראה שהיה כבר כסנה׳ בין ראשי,
החכמים ,וכל ימי יבנה עד מלחמת ביתר לא היו כי אס נ״ב שנה,
ומזה יש לשער קצת שראה הבית בבנינו וגלה עם ריב״ז ליבגה.
וממשנה כתובות פי״ג אי ב' משמע שחלק עליו ריב״ז ,כי לעומת מה
שאמר ר' דוםא שם כדברי בני כהנים גדולים אסר -יב״ז יפה אמר
ח נ ן (  .ולפי הברייתא אשר זכרנו האריך ר' דוםא ימים אחר ריב״ז,
שהרי ר״ע בא אצלו ור' דוםא כבדהו ואמר אתח חוא עקיבא בן יוסף
ששמך הולך מסוף חעולם ועד סוסו ,וא״כ זרחה כבר שמש ר״ע
.•*?.לי -מ*י*>
&
* «*
בגבורתו *( •
לדי דוםא גמצאו ^״א הלכות עדיות פ״ג ט״א עד מ״ז וכולן לקולא.
ועוד לו הלכה עירובין״ס״ג ט״ט ,נגעים פ״א ם״ד ,כתובות פי״ג ט״א
ט״ב, ,הוליו פי״א ט״ז — .רבי דוסא אמר הלכותיו :בעגץ ברכות ותפילה,
בענץ תרומה ומעשר שני ,בעניןנשים ,מתנות כהוגה ,טוטאות וטהרות.
ולא נזכר לא בם' נזיקין ולא בענין הקרבנות ( — .בענין קידוש ההודש
הורה למעשה גגד ר' גמליאל )ד״ד ,פ״ב מ״ח( ,ור״ג נשא לו פנים ולא
שסך עליו חסחו כאשר עשה לר' יהושע ,אף שרי דוםא היה הראשון
אשר התריס בפגי ר״ג ואמר עדי שקר הן היאך םעידין וכוי ואיפשר
טסגי שרי רוםא היה כבר בא בימים וגכבד בעיגי הדור .ועיי' לקטן
ר' יהושע בן ח ג ג י א .
3

6

.

*

^על זה הכפור (.ישב חגי הנביא ,וקל הזא בעיניהם לברך אמה תגא בברכה םרוגד של ג׳
או ד׳ מאות שנים .ואס אמרו על ר׳ פרידא ניחא לך דליספו לך ד׳ מאות שגי וכזי אפר
הקב״ה תנו לו זה וזה )עירובץ ג״ד( אץ למדין מדברי הגדה ,ובמגילה כ״ז איתא הך דרי שרידא
בעגץ אתר עייי׳ש .וכבר הרגישו התו־ שם בזה .
 (3ובגיטין פ״א אמר ר׳ יותנן משום ר׳ יהודה בר אילעי בא וראה שלא כדורות הראשונים
חרות האחרונים ,חרות הראשונים בייש ,רותת האחרונים ר׳ דוסא יכו׳ ור׳ חסא זה הוא ר׳
ח ס א בן הרכינה נאשר יבואר ממשנה עדיות פ״ג מ״ו ,ור׳ יהודה קראו דורות האחחנים אן!
שהיה מן התנאים הראשונים ?  ,אך זה דרכי של ר׳ יהודה לקרוא להקדטונים אף ב ח ר אחד או
בבי ח מ ת ״הראשונים" .עיי׳ ירושלמי מעשרות פ״ג הל׳ א׳ רבי זר• יוסי בן יהודה היו
מכגיסין אח הכלכלה לאחורי הגגות ראה אותן די .יהודה בי רבי אלעאי אמר להן ראו מה בין
ביניכם לראשוגימ ,ר׳ עקיבא היה לוק$ו שלשה טיגין בפתטה בשביל לעשר מכל טין ומין ואתם
טנניסין וכוי .ולכן קרא ר׳ יהודה ג״כ לר׳ ח ס א חרזת האחתגיס בערך ב״ש אשר ע ט ח ס׳
שנה קודם החרבן וכמו שביארנו לעיל; והיחד .קבלה בידו של ר׳ יהודה שהלכה זו של בייש
נשנית בתחילת עמידתן לבית אז ב ח ר שאחר זה.
 (4ולא נכחד מהקורא כי בבבלי נראה פה קצת הוספה להרבות כבוד לר״ע; ובירושלמי
שם הל׳ ד׳ איתא בלשון אחר ,ראה אח ר׳ עקיבא וקרא עליו כפירים דשו ורעבו מכירו אני
שאדם גבוד בתורה הוא.
 (5ובטס׳ זבחים ד׳ פ״ח איתא :ת״ר מעיל כולו וט׳ ומביא ע״ב זגץ וכו׳ ר׳ ח ס א אומר
משוס ר׳ יהודה שלשימ״^שן• חיו וט׳ אמר עיגיגי בר ששון כטחלקותס כאן כך טחלקותס
במראות נגעים דתנן מראות ..גגעים ר׳ ח ס א בן הרכינס אומר ל״ז עקביא בן מהללאל אומר
ע׳׳ב .ואץ כתנת הש״ס דהך ר׳ ח ס א חבחיס הוא ר׳ חםא דנגעים ,דהא בזבחים א מ י אמר
י׳ ח ס א משוס ר׳ יהודה א״כ הוא הנא א ה ח ן  ,ור׳ ח ס א בן הרכינס היה תנא קדמון ,אלא
הבזןגה כ » שמציגו מחלוקת גבי מעיל ע״ב ול״ו  pמצינז מחלוקת בנגעים.
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ר' א ל י ע ז ר בן י ע ק ב .
במאמרי זה התנא רבו הספיקות .יבמות ס״ט ע״ב איתא :תני־
שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה וכוי"
משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי .הנה זה חםיסור מורה על קדמות
התנא זה ,כי בן עזאי היה תלמיד חבר לר״ע )בבלי ב״ב קנ״ח ע״ב
ירושלמי שקלים פ״ג הלי אי( ,ואמר שמצא מגילת ספר וכוי משנת
ראב״י וכוי; וזה מראה בבירור שראב״י חי כמה שנים לפיני בךעזאי.
אבל יש לזה םתירה ממה שמצינו בכמה מקומות שראב״י היה בדור שלאחר
ר״ע! עיי׳ כלאים פ״ד מ״ח :ראב״י אמר משום ר׳ חנינא בן חכינאי ,וזה
האחרון היה חלמית של ר״ע עיי׳ חגיגה י״ד .ובתוספתא נגעים פ״א
איתא בפירוש ראב״י אומר משום ר׳ חנינא בן חכינאי שאמר משום
ר״ע ..ובב״ר ס׳ ם״א איחא בחד לישנא ר״ע העמיד ז׳ תלמידים ר״מ
וכו׳ וראב״י ,וגם• במקומות אחרים מצינו ראב״י בין חלמידי ר״ע ונראה
שהיה הצעיר מכולם ,דהרי המשגה והברייתא הביאו אותו אחר שאר
תלמידי ר״ע .עיי' פרח ס״ט מ״ב ר״ש וראב״י ,ב״מ ס״ב זבחים ס״ה
ר׳ גחמיה וראב״י .וגם אין נראה כלל ששני תנאים בדורות שונים
נקראו בשם ר' אליעזר בן יעקב ,דא״כ לא היה לה למשנה לסתום כי.
אם לפרש ולכנות האחד בשם ראב״י הזקן ,למען לא נפול במהמורות
הערבוביא והטעות .לכן נראה בבירור כי נתחלפו ב׳ שמות הדומים זה
לזה ,האחד״ יכונה ר׳ א ל י ע ז ר והאחר ר׳ א לעז ר ,והסופרים עירבבו
זה בזה ,והטעות בין ר׳ אליעזר לר׳ אלעזר בא בטקוטות אין טספר
כאשר הערנו לעיל ,ויבוא עוד לנו להלן — .ואין בידינו להכריע מי הוא
הנקרא ר׳ אליעזר או ר׳ אלעזר ,אך למען נמצא 8£ןו^אשר ממנו
נהרוץ הטשסט על שני תנאים אלה נכנה הקדמון ׳&*%יר׳ אליעזר
והאהרון בשם ר׳ אלעור.
והנה ר׳ אליעזר בן יעקב בא בטסי סרות וכאשר הוא בש״ס יוטא
ט״ז ע״א :מאן תנא מדות ראב״י ,והש״ס מביא ראייה נכונה לזה
עיי״ש .גם הלשון ״שכחתי מה היתד ,משמשת" )שם( מורה קצת שראה
הרבה בעיניו ,ועיי׳ מדות פ״אמ״ב :פעם אחת מצאו אחי אמי ישן ,וזה
טורה ג״כ שהיה ראב״י בימי הבית או קרוב לאחר חרבנו .וכן פסחים
ל״ט :רבי אילעאי )והוא אביו של ר׳ יהודח עיי.׳ לקמן( אומר משום ר׳
אליעזר אף ערקבליא וכוי וכשבאתי לפגי ראב״י הודה לדברי ,מורה על
ר' א ל י ע ז ר בן יעקב ,ומזה נדע ג״כ שראב״י חי בימי ר' אליעזר בן
הורקנום — .ויש להכריע בקצת מקומוי 4במשנה וברייתא שראב״י הנזכר
שם הוא ר׳ אליעזר ב״י )כלו׳ ראב״י הזק^ו, .מנחות ס״ה ם״ו ״והבכורים
כדברי ראב״י" הואר' א ל י ע ז ר ב׳׳*-,׳שהמשמי .טרטז על טאטרו הנאמר
כברייתא )ש 0ס״א ועיי' לקמן פרק ד׳( כעל מאמר הידוע לכל ,וזה מורה
על תנא קדמון .ועיי״ש בש״ס דלהכי הזכיר ראב״י ולא רבי יהודה
י
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משום דרב גוברי' כלוי דםשנת ראב״י קב ונקי וכמו שפירש רש״י שם,
וזה מורה ג״כ על ראב׳יי הקדמון שהרי עליו אמר בן עזאי משנת ראב״י•
•וכמו שהוכחנו לעיל — .בכורות סייג מ׳יא :ראב״י אומר בהמה גסה ןכר
לסי מה שההליט הש״ם שם כ״ג ״אלא אדראב״י משנח ראב״י קב ונקי״
יש להוכיח שהוא ר׳ א ל י ע ז ר ב״י — .וכן ערכין פ״ב מ״ו נראה שהוא
׳ א ל י ע ז ר ב״י ששם מספר דבר שהיה במקדש ,וכבר ידענו ממס׳
מדות שעסקו של ראב״י היה בענין זה — .כלים ס״ז ם״ג :ראב״י
אומר נטמאה הכירה נטמאת החצר וכר ,נראה שהוא ר׳ א ל י ע ז ר בן
יעקב ,דהך דינא דרישא. :חצר הכירה וכו׳ הוא ישן מאוד דכבר בא ר׳
ישמעאל במשנה .שם לפרשו ,וראב״י חולק על הרישא א״כ הוא סן
התנאים הקדמונים — .וכן יש לשפוט קצת על ראב״י סוטה פ״ט ט״ד
ושם נחלקו ר׳ אליעזר ור׳ עקיבא וראב״י בענין המדידה־ גבי עגלה
ערופה ויש לקרות ר׳ א ל י ע ז ר בן יעקב.
ר

וגם בברייתא יש להכריע לפעמים שראב״י הנזכר שם הוא ר׳
אליעזר ב ״ י  .שבת קכ״ה איתא :העיד ר' יוסי משום ראב״י ,ואין זד .כי
אם ר׳ א ל י ע ז ר ב״י מן התנאים חקדםוגים — .יומא ל״ח :ראב״י
אומר נחושת קלניתא היתה וכוי נראה שהוא ר' א ל י ע ז ר ב״י אשר
עסק בעניני בחמ״ק — .יבמות נ״ט ע״ב :אנוםח חברו וכו׳ ראב״י אומר
הולד חלל ,הוא ר' א ל י ע ז ר ב״י כי הש״ס אמר שם על זאת הפלוגתא
משגת ראב״י קב וגקי וכבר ביררגו שזה הכלל גאמר על ראב״י הקדמון.
ועיי״ש ג״כ ל״ז ע״א :ראב״י אומר אין ודאי ממזר מספק וכוי ומוקי לה ראב״י
אליבא דהילכתא כי היכי דלא תקשי הילכתא אהילכתא וכוי ועיי' ברש״י
שם ,א״כ יש לקרות ר' א ל י ע ז ר ב״י ( — .כתובות מ״ו :ופרשו את
השמלה וכוי ראב״י אומר דברים ככתבן ,גראה שהוא ר ' א ל י ע ז ר ב״י,
רבפי התנאים האחרונים נראה כבר מוסכם שפרישת שמלה הגאמר
במוציא שם רע אינו אלא דרך משל עייי׳ש — .תוספתא סוטה פ״ז:
בימה של עץ היו עושין לו בעזרה ראב״י אומר בהר הבית .נראה
שהוא ר' איל י עזר ב״י'שהיה עוסק בענינים כאלה וכדלעיל - .־ וע״ס
הדרך הזה יש להקיש ג״כ על שאר טקוטות אשר בהם בא ראב״י אך
6

 (6הנה הלכנו בבל זה בעקבות בעלי התלמוד ו״ ל כי הם היו בקיאים בשטות התנאים ורוב
לימודם היה שגור בפיהם.

אך ההריש לא נוכל דבר תמוה עירזבין פ״ו מ״א ,שם איפליגז

ח״ק יראב׳׳י ־ והת״ק הוא ד״מ כדאיתא בש׳׳ם שם ם׳יב ,וא״כ בר פלוגתיה הוא ר׳ אלעזר כן
5

יעקב בלו האחרון ,תלמידו של ר״ע.

והש״ם טכיק שם קיי״ל משנת ראב״י קב ונקי וכוי והך

משנת ראב״י קב ונקי לא נאמר על ר#ב״י זה? וגם אץ לדהוק שמ׳ ר״ט הוא ט״ס וצ״ל ר״ט
עיי׳ לעיל ד׳

 ,26דה א הש״ס פ ק &  #ו ם וכי ליהיר .לא אמר והתנן ה$ניח וכו׳ דברי ד״ט

ןעיי׳ לקמן פ״ד — .ונעיר עוד פה כי הר&ץ»ומח נפלו בספרים בגי׳ ראב׳׳י.

שבת ו׳ איתא ראב״י

מעירובץ צ״ד ר׳ אליעזר )בלא בן יעקב( ^ - .למרות פ״ז מ״ו איתא ר׳ אליעזר ,והרמב״ם גורס
ראב״י )עיי׳ בתומ״ט שם( ,והנכון הוא ד׳ אלעזר לפי שבא אחר רשב״ג עיי״ש — .בריתות פ״כ

מ״ה איחא במשגה

שבמשניות ראב״ע ,וגמשגה שבגמרא ראכ״י.
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לפעמים אין הכרע אם הוא ד' אליעזר ב״י או ר' אלעזר ב״י )תלמידו
של ר״ע (.
־עוד מציגו ברייתות הנשנות בבית מדרשו של ראב״י — תנא דבי
ראב״י — .ואין להכריע אם הכוונה על ר׳ א ל י ע ז ר ב״י או על ר'
א ל ע ז ר ב״י ,אך םהםפרא יש לשפוט קצת שהוא ר ' א ל עזר ב״י כאשר
יבואר בעןן״י בחלק גי.
7

ר' א ל י ע ז ר בן ה ו ר ק נ ו ס .
חטשה תלטידים היו לו לריב״ז ר' אליעזר בן הורקנום ,ר' יהושע
בן חנניה ,ר' יוסי הכהן ,ר' שטעון בן נתנאל ,ר' אלעזר בן ערך,
וריב״ז אטר על ר״א בן הורקנוס.אם ון/יו כל ישראל בכף טאזנים
ואליעזר בן הורקנוס פכף שנייה מכריע את כולם )אבות פ״ב( .ועל
האיש הגדול הזה אשר נשאו רבו על כל חכמי ישראל עברו תלאות
רבות ,כי נתנדה מחבריו ושתה כוס היגון בשבחו בדד גלמוד ,ואין לו
מהלכים ביניהם .ושתים הנה קורותיו ,גם בלימודו שמו קצת מחברים
דופי ,יען מצאו בתלמוד שלא אמר ר״א דבר מה שלא שמע מפי רבו
)םוכח כ״ז ובמ״א( .גם חלו בו ידים לעמוס עליו דרכי ב״ש ע״פ
מאמר הירושלמי ר״א שמוחי דחוא מב״ש )שביעיח סוף פ״א חרומוח
פ״ה הל׳ ד׳ ובמ״א( .וכל המעיין במישרים ולא למראה עיניו ישפוט
יראה כמה יש מן הקושי בסיפורים הבאים על ר׳ אליעזר .א( מצינו לר״א
כשלוש מ א ו ת ה ל כ ו ת  ,וכי על כולם נאמר ששמעם מפי רבו? גם
רבו לו מאמרים בם׳ קרבנות בזבחים מנחות פרה וכו׳ וכבר הראינו
למעלה שב״ש וב״ה לא עסקו באלח המסכתות! — וחאיש אשר נשאו
לבו לחלוק על דבר אשר היה מפורסם בביח המדרש )בענין משקין
חטכשירין תרומות פי״א מ״ב( ,לא יחיח כ״א כלי חמחזיק מח ששופכץ
בו? וטה השיבו ר׳ יהושע לא טנו חכטים ז׳ משקין כמוני פטמים )שם(,
הלוא גם הוא לא אמר גם סח כ״א בשם רבוחיו ,והם לא היו מוני פטמים ז
— ולאחר מותו נכנסו ארבעה זקנים להשיב עליו ואמר להם ר׳ יהושע
אין משיבין אח הארי לאחר מותו )גיטין פ״ג( ,ומה שבח יש לארי אם
גמצא בגויתו דבש דבורים ,הלוא לא עליו השיבו כי אם על מח שקיבל
מרבותיו! — ואם השיב ר״א לא אמרו אלא על אבר מן חחי )עדיות
ל( עיי יבמות צ״ג :דאפר ד׳ גחמן בד יצחק רב הונא נדב והו׳ ורבי צר״מ זד׳מ כיאב״•
וראב״י כר״ע מיי רש״י ד״ד ,ורב הונא וכן כולם זה למעלה מ ח ת של זה היה ע״נ.

ואל טי

ראב״י כיון ד׳ נחמן בר יצחק ,אם על ראב״י האחרון היאך אמד ר״מ כראב״י הלוא ר׳׳ט
קדמו קצת והיה ג ח ל טמנו ,ואם על ראב״י הראשון היאך יכוון וראב״י כר״ע ,הלוא ראב״י
 dnpלר״ע בזמן? ועיי״ קידושין ם״ב :אטד אביי דאב״י ורבי ור״ט וכוי ,הרי שלא ש פ ר ה ס ד ר י ׳
ואיפשר שגס ר׳ נהמן בד •יצהק לא שמר כל הסדר ,אז שיש איזה טעם פנימי להקדים ראכ״י
לר״ע כלוי דדברי ראב״י מורים יותר דאדם מקנו /דבר שלא בא לעולם נןרברי ר״ע.
כחובות ג״ט.

ועיי׳

—
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פ״ו ט״ב( ,שטעתי שאבר טן החי םטטא )חולין קכ״ט( ,יש לנו לבד
לשפוט מזה שהיה לו איזה הלכות טקובלות כטו שטצינו לשאר תנאים,
וסן הוא לר׳ יהושע כלים פי״ג ט״ז ,ועיי' פסחים פ״ט מ״ו ,יבטות
פ״ח ט״ד .וכן לעקביא בן טהללאל עדיות פ״ה ט״ו — .והנה כריתות
פ״ג מ״י :שאלו ר״ע העושה טלאכה בשבתות הרבה טעין טלאכה אחת
וכו׳ ודן עליה ר״א עד שאמר לו לבסוף הבא על הבהמה יוכיה ור״ע
השיב לו בהמה כשבת כלו׳ גם בבהמה מיבעיא לי ,ואם ר״א לא אמר
דבר כ״א מה ששמע מרבו הלוא בהשיבו הבא על הבהמה יוכית אמר
דבר מוסכם מרבותיו ואיך אטר לו ר״ע בהטה כשבת! )וכל טי שיש לו
חיך לטעום .יבין בקל כי ר״א דן גם עיקר הדין לעגין שבת מעצמו ולא
מצר קבלת רבותיו( — .ב( מרה זאח דר״א שלא אמר דבר וכו׳ היתד,
ג״כ מדת ריב״ז ובעקבוח רבו הלך חתלמיד )סוכה כ״ח( ,וראה איך
הפליגו )שם( בגודל חריפותו וחכמתו של ריב״ז! — ג( דברי חבבלי
והירושלמי בענין הנידוי של ר״א לא לבד שגראין כסותרין זח אח זה
הם קשים ג״כ בענינם .לדברי הירושלמי נקרא ר״א שמותי על שהיה
מב״ש יש לתמוה הלוא גם חכמים אחרים היו בזמן ההוא מב״ש )עיי׳
יבטות ט״ו( .ולמה לא כינו גם החכמים אלה בשם זה — .ולדברי
הבבלי שנידוהו על הלכתו בתנור של עכנאי )ב״ט נ״ט ועיי' ירושלטי
ט״ק ס׳׳ג הלי א׳( יש לתטוה יותר הלוא ר׳יא השיב כטה תשובות ,ואם
לא לשטים היא כאשר אטד ר״א י בההוא עובדא הלוא הדין עם ר״א
שעטד על דבריו טצד הראיות שלו.
ולבוא אל בירור הענין נקרים לברר תהלוכות ליטוד דר׳ אליעזר
וסדר הלכותיו ונראה בטה יתנכר דרך התנא זה .וטרם נבוא אל
חחקירה הזאת נקדים :בטשנה וברייתא בא התנא זה לרוב ר״א סתם
כלי שום י כנוי ,ור״א בן הורקנוס נטצא לבד אבות פ״ב ולסעםים נקרא
בהגדה ר״א הגדול )ברכות ו' ע״א סוטה י״ג ט״ח ,ובטשנה שם
ס״ט ט״ו .ב״ט ג״ט ,ב״ב קכ״א ,ערכין י״ז ע״א ,אבות דר״ג סוף פט״ו(.
ועל הטעט בהלכה )ב״ק פ״ג ,קידושין ל״ט( .ויען כי גטצא לרוב ר״א
סתם הציגו בטעות בהרבה טקוטות ר' אלעזר )והוא ר״א בן •שטוע( בטי
ר׳ אליעזר ,והטעות גולד ע״י ראשי תיבות ר׳׳א כאשר הערגו כבר
לעיל ,ועל חקורא לבחון בחקירה עיוגית אם יש לקרות ר' אליעזר אז
ר' אלעזר .והנח במקומות אשר שם ר״א בםחלוקת עם תגאים קדטוגים
אין ספק שהוא ר' אליעזר ,ובפרט אם ימצא פלוגתא בין ר״א ודי
יהושע .ואם .בא ר״א עם ר' טאיר או עם ר' יהודה וכוי יודע להיפך
שיש לקרות ר' אלעזר ( .וגטצא הרבה פעטים ר״א וחכטיס או ת״ק
8

.

 (8ונבד חעירז על זי• ד-חז׳ בשם ר״י )ב׳יק ט״ז ר׳ד .ור״א( וגשם ר״ח )םגמדרין ט״ז

ר׳ד .ור׳ יוחנן( דניון שהזכירו קודם ר״ע י » לערום ר׳ אליעזר ,ובמקום שמזכירו אחר י״ם יש
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ור״א ולרוב הכוונה על ר' אליעזר ,ואך איזה מקומות יוצאים מן הכלל (.
גם אם ימצא הלכה שאמר ר' אלעאי בשפ ר״א הכוונה על ר' אליעזר,
וכן בטקום שאטר אבא הגן הלכה בשם ר״א ,יש לקרות ר' אליעזר (.
וחגה דרך ר״א בםדרש הכתוב לתפום הטקרא כטשטעו )אבל לא
לדרוש חכתוב כצורתו ,ובזה יבדל טדרך ב״ש עיי' לעיל ב״ש( .פאה
פ״ז ט״ז :כרם שכולו עוללות וכוי ר״א אוטר לבעל חבית וכוי אמר ר״א
כי תבצור לא תעולל אם אין בצירי טגין עוללות וכוי ,והך דרשה נראית
יוחר פשוטח טהך דר״ע שם — ,יבטות ד' ט״ח •* ובכתה את אביה וכו׳
רא״א אביה אביה טטש וכוי והך דרשו! היא כטשטעה ,וכן ט׳׳ק ט׳יו:
אין פריעה אלא גידל שיער דברי ר״א — .יבמות פי״ב מ״ג אמר ר׳יא
ככה יעשה כל דבר שהוא טעשה טעכב )והוא ודאי יותר פשוט מקןךרש
ר״ע שם( — שבועות פ״ב ט״ה; ר״א אוטר על השרץ וגעלם טטגו על
העלם שרץ חוא חייב וכוי — .זבחים פ״ח מי׳׳א :ר״א אומר אף האשם
שגא' כחטאח כאשם ,ועיי' פ״א ם״א )ועיי' רש״י פסחים ע״ג ע״א ד״ה
אמר ר״א( — .מכות י״ה ,מעילה י״ו; לא יאכל כי קדש הוא ר״א
אומר כל שבקודש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו (— .
טכילתא פ' בא פ' י״ד ופי בשלח ,ת׳יכ פ' אטור פרק י״ב :כי בטכות
הושבתי ר״א אומר סוכוח טטש היו ועיי' לקטן ר״ע — .וגדולח טזה
מציגו לר״א ב״ק ד' פ״ד עין חחת עין ממש .ואף שבודאי אין כווגתו
לעור עין חמזיק או לקוץ אח ידו וכוי כי זה הוא דעת חצדוקים
וגתבטלח כבר ביקי שמעון בן שטח )עיי' מגילת תענית( וכבר תמה
הש״ס שם ־טלקא דעתך ר״א לית ליה ככל חגך תגאי ,כלוי הלוא הדבר
הזה הוא טקוכל מיטים קדםוגים בישראל .ותירוצו של ר' אשי שם לוטר
שאין שטין אותו כגיזק ,אלא כטזיק עולה יפח להטעיין בםשט דברי ר'
אליעזר ,ועיקר כוונתו הוא עין חחת עין מטש כלוי כן הוא ראוי על צד־
1

8

בעל נחלח שמעוני לא דקדק בזה כלל והציג יחד ד׳ אליעזר ,ר׳ אליעזר )בן שמוע( ,זר׳ אלעזר
בן פרת האטורא!

וגס בעל סדר הדוחה גלנד ברשת זז והביא משניות בשש ר׳ אליעזר אשר

יש לקרות שם בבירור ר׳ אלעזר עיי׳ עיחבין פ״י ט״י ,כתובות פ״ב ט״ח ,מ ט ה פ״ח מ״ג,
ב״מ ס״ו ט״ח ,זבחים פ״א ט״ד ,פ״ח מי״כ ,פי׳׳א ט״ג ,ערכץ פ״ז ט״ד ,כלים פכ״ז סי׳׳ב ,ועוד
במ׳׳א אשד ניכר מבעל טחלקותו שיש ל ק ח ת ו*• אלעזד.
 (9עיי׳ \v׳ ב״ב קנ״ו דיה ר״א שהוכיחו בשם ר״ח דצ״ל ו* אלעזר והחכמים טשיבץ לו
ש .0ד• ולפי יב\־י החד אלה צריך לחיוח גפ כלאים »׳ה ם״ח יי אלעזר ופליגי שם חכמיש
עיי*ש כ ת ל ׳ ט .

,

זבן שקלים פ״ד מ״ח הגי הנכונה היא ר׳ אלעזר.

 ftעל עגין ר' אלעאי בשם ר״א עיי׳ לקמן ר׳ אלעאי.

זגס אכא חנן אמר הרגה

פעטים בש״ס ר״א ,זבגזיר ט״ה ע״א הוא בר פלוגתי׳ דר׳ שטעון שזורי תלטיח של ר׳ טרפון,
א״כ ההוא ד״א שאמד אבא חנן בשמו הוא ד אליעור — .ומציגו ג״כ באיזה מקוטן* ד יוסי
בן כיפר מ$זום י״א.

ודי יזםי בן כיפר זה היה בימי סוף התנאים עיי׳ גיטין י״לשחי בימי

ר׳ אחי בר׳ יאשידיז וא״כ יש להסתפק אס אמר בשם ר׳ אליעזר או ד׳ אלעור.
 (2בפסחים כ״ד איתר .ד׳ אלעזר.
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שורת הדיןי להשיב את העושה עול כפעולתו ( :ט״ט יש לשפוט סזח
שר׳׳א אוהב לקרב הדרוש אל טשטעות הכתוב .וכן דרכו בדברי הגדה.
עיי' פסחים קי״ז :כל שירות שאמר דוד בספר תהילים יכו' ר״א אוטר
כגגד עצמו אמרן — .סנהדרין ק״ו ,בכורוח הי :שטים אטד ר״א שטים
כשמה .י רפידים אמר ר״א רפידים שמח .ועוד שם בכורוח הי' אטו
ר' חנינא שאלתי את ר״א מה גשתגו פטרי חמורים וכוי אמר ליה גזירח
הכתוב חוא .ואח״כ חשיבו בדרך דרוש ועוד שפייעו ישראל וכוי.
דרכו של ר״א בהלכות להשוות ט ד ו ת י ו כלוי לשפוט כל פרטי
הדין ע״פ יסוד וחוק אהד ,ונשתבש בזה באיזה טקוטות .עיי' שקלים פ״ד
מ״ז :המקדיש נכסיו וכוי ר״א אוטר זכרים יטכרו וכוי ר״ע אוטר רואה אני
את דברי ר״א שר״א השוד! אח מדחו — .יבמוח ק״ה :ר״א אומר אין
טעשה קטנה כלום ונוי אמר רבי נראין דברי ר״א שר״א משות מדותיו.
ובתוספתא שם פי״ג )הובאה ירושלטי פי״ג( איתא :אטד ר' ישטעאל
חזרחי על כל טדוח חכטים ולא טצאתי אדם שטדתו שוה בקטגה חוץ
טר״א ורואה אני את דברי ר״א — .גדח ם״ח בסשגח :חזב והזבה
שבדקו עצםן ביום ראשון וטצאו טהור וביום השביעי וטצאו טהור וכוי
ר״א אוטר הרי הן בחזקת טהור וכו׳ ,ושם בברייתא :ר' יוסי ודי שטעון
אטרי נראין דברי ר׳יא טדברי ר' יהושע ,ועיי' רש״י ז' ע״ב ד״ח טדברי
ר' יהושע שר״א השוה טדותיו — .וכן משוה ר״א טדותיו ביכוריט פ״ב
ט״ו :אתרוג שוה לאילן בגי דרכים ולירק בדרך אהד וכוי דברי^י״ג ר״א
אוטר שוד .לאילן בכל דבר — .וכן שקלים ס״ח ט״ו ט׳יז חולק ר״א
אב״ש וב״ח וטשוח טדוחיו ואטר :אח שגטטא באב חטוטאח בין בפגים
בין בחוץ ישרף בחוץ ואח שנטטא בולד .הטוםאח בין בפגים בין בהוץ
ישרף בפנים — .נדרים פ״י ט״ו :שוטרת יבם בין ליבם אחד בין לב׳
יבםין רא״א יפר וכו׳ עיי״ש*(.
וגדול כחו של ר״א בסברות ושקלא וטריא .ולפעטים סברותיו
ותשובותיו חולבות על דרך אחד .עיי׳ פםחים פ״וט״ח :אטרר״א טח
אם הפטח שחוא טויתר לשטו כששיגה את שטו חייב ובו 'וזבחים פ״ז
ט״ב :אטר ר״א טה אם הטאח שאין^טועלין בה לשטה' כששיגה אח
שטו טועלין בה וכו׳ ,הסברא דהגך ב׳ עגיגים היא אחת וכל הסגגון
של טשא וטחן דר״א ור״י עולה בקנה אחד )ועיי׳ לקטן ר׳ יהושע(.
וע״ע שקלא וטריא עטוקה לר״א תוספתא זבחים פ״א ,הובאה בש׳יס
שם י׳ .תוספתא שם פ״ז ,תוספתא טנחות פ״ח — .ר״א בעוצם חידוד
שכלו אוהב לדון ולהקיש בם ד ת ק״ ו .עיי׳ פסחים פ״ו ט״א .ט״ב,
ופסהים וזבתים בטקופות אשר זכרנו .כריתות פ״ג ט״י ,כלים פייה
,

:

. 0/וןיי׳ מד .שכחבנז בזד .בספרנו דער געריכטליבע בעווייז ד .23
אן^מעיין יבין מד .שיש כין דיד זר .של ר׳׳א לדרכן של ג׳׳ש במין  npahnnמשנייר.
אףל<:#
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ט״א .ונודע גזדל כחו של ר״א בטדת הק״ו• עד כי ר״ע לא-קפ,בס;יו
וע?ןד ר׳ יהושע לעזור לו ,עיי׳ תוספתא אהלות פ״ג :הגולל והדופק
טטמאין במגע ובאוהל ואין מטמאין במשא ר״א אומר מטסאין בטשא
מק״ו מה אם מטמאין במגע הקל וכו׳ אמר לו ר״ע אם מטמא במגע
מרובה וכו׳ אמר לי׳ ר״א עקיבא מה זה עקיבא וכו׳ גסתלק ר״ע וקפץ
ר׳ יהושע וכו׳ — .אבל גם במרת ק״ו שם לו גבול ישר והשיב לר״ע
— גזיר פ״ז מ״ר — אין*דגין כאן ק״ו כלו׳ אין למדין ק״ו מהלכה.
והוא דבר ראוי וגכון ,כיון שהוא הלכה אין לך בו אלא חידושו .וגם
הש״ס השב זה הכלל לאמת ונכון ,ומקשה מיני׳ אראב״ע שבת
קל״ב ע״א (.
ואם נהפוש דרכי ר״א באיסור והיתר מצינו לו שדרכו למצוא תקנה
בדבר שגגמר על ידי איסור .ע״ז ס״ג ט״ט :הסיק בה את התנור וכו׳
ארג בו אח הבגד וכוי ר״א אומר יוליך הנאה לים המלח .ועיי׳
שביעיח ס״ח ט״ט :אמרו לסני ר״ע אומר היה ר״א עור שסכו בשמן
של שביעיח ידלק אמר לחם שחוקו לא אומר לכם מה ר״א אוטר בו
כלוי ר״א היה מיקל בו יותר מדאי )ועיי׳ בירושלמי שם( — .גם
בנאםרין )היתר שנפל בו איסור( מצא ר״א צד קל לתלות חאיםור
באהד מאישים הנאסרים אשר הלך לו להתיר הנשארים )זבחים פ״ח
מ״ח מ״ח ( — .ומצינו לו להיפך חומרא בענין זה אצל תרומה ,עיי'
תרומות פייה מ״ב מ״ר מ״ה שם,מחמיר ר״א ומשים הספק לודאי
באטרו :שאני אומר סאה שנפלה היא סאה שעלתה )ואפשר שגם זה
הוא בכלל השוואת מדותיו של ר״א וחכל נובע ממקור אחד ,דכמו
שתולח ר״א בחחיא דזבחים לקולא ואמר דההוא דנסתלק הוא הוא
האיסור להתיר הנשארים ,כן אמריגן גבי תרומה דהסאה שעלתה היא
שנפלה(.
טאטרי ר״א באיט ברוב טטכתות הש״ט .באיזה טקוטות נוטה
להוטרא ,באיזה טקוטות גוטה לקולא ולפעטיט טאטריו בעגינים אשר
אין בחם טקום לוטר לקולא או לחוטרא .וגחזיר פה בקיצור על קצת
הלכותיו אשר בחן קולא או חוטרא ללטוד מהן דרכו של ר' אליעזר.
ב ר כ ו ת פ״א ט״א ט״ב ר״א ל ח ו מ ר א • שם י״ג ע״א בעגין כוונה
גבי שטע ר״א ל ק ו ל א (  — .ועוד לו בטסי ברכות הלכות בעגין גוטח
התפילה ואין להם שייכות עם עגין קולאוהוטרא — .ס א ה ם׳׳דט״ט,
פ״ז ט״ו ל ק ו ל א  ,פ״ה ט״ד ל ה ו ט ר א ( , — .דטאי פ״ד ט׳׳ג
5

6

7

8

.ד

עזריה ובבר העיר הגאון רי״פ על jjiw

 (5ובספרים איתא שם בטעות אמר לו ר׳ אלעזר בן
 (6זגחלה מזה מציגו פרה פ״ט מ״א צלווזית שנפל לתוכה מים ר״א אומר יזה ב׳ הזיוח
וצו׳ אף שבכל הזייה יש בודאי קצת איסור ועיי׳ ש״ס זבהיס פ ׳ .
 (7וההבמ דר .בעער גתן טעם לשבח לדברי ר״א מאגאטסשד .יאהרג 6 .ד׳. 166.
 (8כן הוא לפי גי׳ דוב הספרים ,ובחלק ב׳ נברר בעה״י שיותר *ש לקרות ר «&עוד— .
זד״א דמ״ב * 6לא זכרע כי חוא אמר דבריו לשיטת החכמים עיי׳ בירושלמי ומפרשי .המשגה,
ר

—
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ל ק ו ל א • (  — .כלאים גבי כלאי זרעים וכלאי כרם )פ״ב ט״י ,פ״ג ט״ד ,פ׳׳ה
ט״ג ,פ״ו ט׳« ( ל ק ו ל א (  ,וגבי כלאי בגדים )פ״ט ט״ג ,וםוכח טהתוספתא
פ״ה שהגי׳ היא ר׳ אליעזר ולא כטו שהוא בספרים ר' אלעזר(
ל ח ו ט ר א  — .ש ב י ע י ת פייה ט״ג ,פייט ט״ט ל ח ו ט ר א — .
ת ר ו מ ו ת פ״ב ט״א ,פ״ד ט״י טי״א ,פ״ו ט״ו ,ס״ח ט״ג ל ק ו ל א
ס״ד ם״ז )וכן היא הלכה פסוקה( מ״ח ,פ״ה מ״ב )מייד מ״ה ,ובכולן
טעם אחד דאמריגן סאה שגפלה היא שעלו^ז( פ״ח מ״ח עד מי״ב ,פ׳ייג
מ״ב ל ח ו מ ר א  — .מ ע ש ר ו ת פ״ד מ״ג לקולא ,פ׳יב מ״ד פ״ד ם״ח מ״ו
ל ח ו מ ר א  — .מ ע ש ר שגי ,במס׳ זאת לא גטצא במשגר .הלבד .לר״א,
אבל איתא פלוגתא דר״א ור׳ יהושע ב״מ ג״ר גחן חקרן ולא גחן חחומש
וכו׳ ור״א ל ק ו ל א  — ,חלד .פ״א מ״ג ,פ״ב מ״ח ל ק ו ל א ; פ״ב מ״א
ט״ד )וכן ההלכה( ל ח ו מ ר א  — .ע ר ל ה פ״א מ״ז ,פ״ב מי״א ל ח ו מ ר א ,
וטציגו לו ק ו ל א קידושין ל״ט :ר' אלעזר ב׳׳ר יוטי אטר טשוט ר״א
הגדול אין ערלה בהוצה לארץ — .הא לך בס׳ זרעים קולותיו
וחוטרותיו והן עולות כטעט בטגין שוד .אלה גגד אלה.
וגעבור בכלל על איזד .שאר טסכתות .בטסי שבח ר״א הרבה
פעטים ל ח ו ט ר א בעגין חיוב חטאת עיי׳ ד' י״ב ,צ״ד בטשגח ,צ״ח,
קףד ,קל״ז ,עירובין צ״ד ועיי' כריתות פ״ג ט״י .פ״ד ט״ב — .ועוד
להוטרא כ״ה קכ״ה — .ו ל ק ו ל א ד' י״ט בטשגח )עיי״ש בתו'( ,ס״ג
טשגה ,ועוד ק ו ל א אשר היא •יסוד לר״א בדיגי שבת ויו״ט :טכשירי
טצוח דוחין את חשבח וכן טכשירי אוכל גסש דוחין את היו״ט עיי'
ק״ל ,קל״ח — .עיר ו בי ן .מה שטגיע לענין הכשר עירוב טציגו לו
חוטרא עירובין י״א בטשגח ר״א אוטר לחיים ,וקולא שם כ״ג :אמר ר'
אלעאי שמעתי מרי אליעזר ואפי׳י היא כבית כור )ומד .דאיחא שם ר'
אליעזר אוםר אם היתד .ארכה יתר וכו׳ הוא ט״ס וצ״ל ר' אלעזר*(.
ובדיגי דטערבין וטשתתפין ר״א ל ק ו ל א  .עיי' פ״ג ם״ו ,ס״ז ט״י
טי״א — .פסחים פ״ג ט״א ,פ״ו ט״ה ל ת ו ט ר א  ,פ״וט״א ,פ״ט ט״ד
ל ק ו ל א  — .ביצה פ״ד ט״ו ט״ז ל ק ולא.,ועוד בברייתא ד' ד' אחרים
אוטרים טשופר״א ביצה תאכל ד.יא' ואמה — .ומציגו לו ה ו ט ר א ד ׳ ל*׳ו
שם גבי בכור שגפל לבור ,ר״א לית ליה הערטה — .ובשאר ט' טועד
טציגו לו פעטים קולא ,כהך דיוטא פ״ח ט״א :הטלך וחכלח ירחצו את
פגיהם; וגבי סוכר .יש לו חוטרוח :י״ד סעודוח חייב אדם לאכול בסוכה
)טוכה כ״ז( ,אין יוצאין טםוכה לסוכה)שם( ,אין יוצאין בסוכה שאולה)שם(,
וע״ע ס״א טי״א - .־ ועיי' ט״ק י׳ לחוטרא :טעטידין תגור ונירים וכוי
1

ב

׳

 (9ומד• שנזכר עוד שם »׳ vמ״ג אינו כלל לענין דמאי ,ופ׳יה ס״ט צ״ל ד׳ אלעזר עיי׳
הופפתא דמאי פ׳׳ה.
 (1ובענין פ׳׳ה מ׳׳ח עיי׳ לעיל ד  77הערה . 9
 ( Jוכן פ״ד מ״ד ר• אליעזר אומר זהזא באמצען יש ש׳׳ס מ׳׳ל*^ אאףר.
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ובלבד שלא ,יגטור מלאכתן ,ושם ד׳ י״ט :טווה אדם וכו׳ אבל לא
באבן ,וכן שם לעניו אבלות ד י״ט ,כ׳.
ולא נעבור על כל הטטכתות בסרט ,ודי למ להעיר עוד :לענין
ה ת ר ת ו ה פ ר ת נ ד ר י ם טציגו ר״א ת ט י ד ל ק ו ל א  ,עיי׳ נדרים פייט
ט״א ט״ב ,פ״י ט״ה ט״ו ט״ז .ועיי׳ ג״כ פ״ד ט״ג .וגבי סוטה טציגו
ר״א ל ח ו ט ר א טוטה פ״א ט״א ,פ״ז ט״א.
ואם גהקור בט׳ טהרות טציגו לר״א קולות וחוטרות .ורוב קולותיו
הן בטפ׳ פרה ,והוא דבר גפלא טאוד כי הלוא בדיגי הפרה ובעגיגה
ההטירו הרבה .עיי' פ״ב ט״א ט״ג ט״ה ,פ״ד ט״א )בי פעטים( ט״ג,
פ״ה ט״ד ,פ״ז ט״י ,פ״ט ט״א ט״ז ,פ״י ט״א ט״ג ,פי״א ט״ז .ואך לפעטיס
ר״א לחוטרא :פ״א ט״א ,פ״ב ט׳׳א )איגה גלקחת פן הגברים וזה איגו
שייך לפרה לבד עיי״ש( ,פ״ט מ״ג ט״ד )ואף בטשגה זאח ר״א לקולא
לפי דברי ר׳ יהודה בתופפתא פ״ח עיי״ש( ,פי״א ט״ב — .ובטפ'
אהלות וטקואות טציגו ר״א לרוב ל ח ו ט ר א .
ועוד לו טאםרים אשר קצתם טקצוע גדול בתורה וקצתם טוריט
על יקר תהלוכות הגיוגו של תגא זח .זבחים כ״ט :ואט האכל יאכל
אטד ר״א כוף אזגך לשטוע בטחשב הכתוב טדבר וכו׳ — ערכין פ״ו
ט״ג :אם היה אכר גותגין לו את צטדו .שפ פ״ח ט״ד :טחריס אדם
וכו׳ ואם החרים את כולן איגן טוחרטין.
וגעיר עוד על כללי טדרש הטקרא :ר״א םבר טופגה טצד אחד
לטידין וטשיבין ,שבת קל״א ,יבטות עי — .ר״א דורש ריבויי וטיעוטי
ולא כללי ופרטי ,ב״ק קי״ז ,סגהדרין ט״ה — .ר״א טובר יש אם
לטטורח ,קידושין י״ח ,בכורות ל״ד .אבל לא טציוגו שאטר ר״א בפירוש
הגך כללי ,והש״ט טתרץ דברי ר״א בזה האופן )וידוע שיש להבדיל
בין טאטר התגא ובין,האוקיטתא דהש״ס(.
מאטרי טוסר שלו ביראת אלקיט ובטה שביןג אדט' לחברו יקרים
מאוד .אבות פ״ב מ״ו :יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך וכו׳ ושוב יום
אחד לפגי מיתתך — .ברכות :ם״א אם גאטר בכל גסשך למה גאטר
בכל מאודך אלא לומר לך יש אדם שגופו חביב עליו וכו׳ — .סוטה
ט״ח :ר״א הגדול אומר טי שיש לו פת בסלו ואוטר טה אוכל למחר איגו
אלא טקטני אטגה ( — .קידושין ל״ב :שאלו את ר״א עד היכן כיבד אב
,ואם אמר להם כדי שיטול וכר•-— .וטח יקרה התפלה הקצרה של
ר״א ברכות כ״ט :עשח רצוגך בשטים טטעל ותן גחת רוח ליראיך טתחח
והטוב בעיגיך עשה .ועיי״ש כ״ח צוואתו העטוקה לתלמידיו.
ר״א דורש נוטריקון עיי' שבת ג״ה .מכילתא ם' ויבוא עטלק טוף
פ״א ויחלוש יהושע ר״א אוטר לשון גוטריקון ויחל וישבר את עטלק .־
8

 (3גמבילמז*  '1מסןן דגי׳ ד״א הםוחןי.
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במדבר רבה סכ״ג* :נחיח כצאן עטך ר׳׳א אומר נסים עשית עמהם חיים
נתת להם ים קרעת להם תורה נתת להם.
קורותיו של ר׳׳א ידועות ממה שבא בתלמוד ובמרחקים .בן ב״ב
שנה התחיל ללמוד תורה שלא ברצון אביו ,ובא לסני ריב׳יז ,ולא רבו
הימים והיה מגדולי תלמידיו .והורקנוס אביו עלה לנדותו מנכסיו ובא
ומצאו יושב ודורש וגדולי ישראל יושבים לפגי? .אז גהפך לבו לאהוב
א ח ^ נ ו ואמר לו לא עליתי אלא לנדותך מנכסי ,עתה כל גכסי גתוגים
לך .אבל ר״א בנדבות לבו לא שמע לו ואמר איני בהם אלא כאחד מאחי
)אדר״נ פ״ז .בראשית רבה ס' מ״ב( .בריב״ז דבק מאור והוציאו
עם ר' יהושע חברו אל אספסיאגוס )גיטין ג״ו( — .ר״א חגדול בעמו
גסע עם ר' יהושע ור' גמליאל לרומי וז״ל הירושלמי סוף פ' ארבע
מיתות :דילמא ר׳ אליעזר ור' יהושע ור' גמליאל סלקון לרומי וכוי*(.
וגסיעת חחכמים לרומי היתה תמיד לבקש רחמים בעד עמם )עיי׳ לקמן(.
וגראה שזה המעשה היה או בימי ריב״ז או קרוב לאחר מיתתו טרם
בחרו את ר״ג לגשיא ,ולכן בא בההוא מעשה ר״א )ודי יהושע( קודם
ר״ג — .ור״א נתפס לטינות וניצל )ע״ז ט״ז( .ונתנדח מחבריו וישב
לו בלוד אשר שם היה בהמ״ד שלו )עיי' לעיל לדי  .( (16וגראה
י שגתגדה קודם ירידת ר״ג מגשיאותו ולכן לא גשסע קולו של ר״א ואין
זכר ל^ בההוא מעשה דברכות כ״ז ולא עלה י על לב ההכםים למגותו
גשיא במקום ר״ג .גם מציגו בפירוש שבו ביום ,כלוי ביום שהורידו
ר״ג והושיבו ראב״ע לגשיא ,לא היד ,בישיבת חחכםים ביבגה .עיי'
ידים ם״ד ם״ג :בו ביום אמרו עמון ומואב וכוי ,וכשבא ר' יוסי בן
דרםסקית אצל ר׳ אליעזר בלוד אמר לו מח חידוש לכם בבהם״ד* היום
וכו׳ ( .ומח בקםרי )הוליכוהו ללוד )סגחדרין "9ח( ואבל כבד עשו לו,
ודי יהושע בכח עליו ואמר רבי רכב ישראל ופרשיו )ירושלמי שבת פ״ב
הלי זי( ,וגם ר״ע התאבל עליו עד מאוד )סגהררין שם( וגם ראב״ע
עשה לו אבל גדול )אדר״ג פכ״ו אך יש לפקפק בהגי'(.
בעלי,פלוגתא דר״א הם ר' יהושע ,ר' גמליאל ,ר' עקיבא .ור״ע
היה תלמידו ואעפייכ השיזנ־לו ר״א בלי רכה• ב״ק מ״א ,ולפעמים
6
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 (4עיי« לקמן ר׳ יהושע ועיי׳ עוד בב״ר פי׳׳ג :מעשה כר״א 1ר״י שהיו מפרשץ לים הגדול
וט׳ וביון שגאו לחמי ונוי.
 (5בעגץ גידוי הזה עיי׳ בהקדמת חרב ר׳ ח ד לוריא לפרקי דר״א )הגדפסים מחדש בווארשויא(
מח שחוניח גגד הרמב״ן שפירש וברבוה בלו׳ שהחרימוהו .וריד לוריא זה בתג שם עוד
דברים » .ן ג  £תולדות ר״א גס העיר על הא דר׳א דמם׳ פרה לקולא .ודבריו קצתם כגיס
ובקצתם לא תנוח יעה הקורא ב ה ם .
 (6ואל ישען לי המשנה ב׳ ־שם? :ו ביום אמרו בל הזבחים וכו׳ ר״א אומד אף האשם
}יומר שר״א אמר הלבה זז בו ב מ ס  ,דבל המאמר ר׳א אומר ובו׳ עד סוף המשגה גגרר אחר
ל׳ המשגה זבחים פ״א מ״א ואץ כאן ע ק ר מקומו דהא איתא שם עוד :אמר ד״ש בן עזאי
מקוגלגי מפי ע׳׳ב זקן ביום שהושיבו את ראב״ע ובו׳ מה ודאי אץ עגץ כלל לחקודפ ,״בו גיוס
ווםיוי וגספח פה ע״פ המשגה ח ב ח י ס .
י
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געת בחיסף ,עיי׳ פמחים ס״ט ע״א ( .ובכ״ז%ה מחבבו מאוד עיי'
סנהדרין ק״א — .נם ר׳ יוחנן בן נורי השיב לר״א )ח״כ ס' שמיני
פרק חי( ,ופעם אחד השיב עליו ר' צדוק )נדרים פ״ט ס״א(.
הן אלה קצות דרכי הלכה של ר״א וקורותיו ( .והעוטד על עיקרי
הדברים יראה שאי אפשר לוטר שר״א קיבל כל הדברים האלה מרבו,
כי לםעטים הוא דן לעינינו ונושא ונותן בדבר לטצוא ההלכה .אבל
כוונת הטאטר ״שלא אטד דבר טה שלא שטע טפי רבו" חוא ,שבדבר
שלא היה לו .בירור לגטרי לא התגאה לטחון בסברות והויות לטען ישיב
דבר לשואליו אלא הודה .ולא בוש לוטר לא שטעתי .ובזה י נתכבד
כבוד אמיתי ,ונחכבד בזו גם ריב״ז רבו סוכח כ״ח — .ועוד מבין'
םהלכות אלח ,כי אף אם בקצת הלכוחיו יחשב בחתדטות קצת לכ״ש
כגון חך דחשואת טדותיו )וכבר ראינו לעיל כי גם בזח דרכו רחוק טאור
םדרך בייש והרבה חכ?ןים שיבחו דרך זח של ר״א( ועוד באיזה הלכות ן ,
על הרוב לא נוכל להחליט עליו שחוא הולך בעקבות ב״ש .ובכל זאת
קראו חירושלטי שטותי ,ושטחו לחוגח תחת דגל בייש עד שהקשה
)ביצה פ״ד .הלי זי( טב״ש אר׳ אליעזר^ וןבר הערגו טה שיש ביזוי!
לתטוה ,וגט טה פשע] וטח .חטאתו אמ*דכ £בב״ש הלוא גם חסה
לבית ישראל יתשבו! ואט על שיצא בת קול הלכה כב״ש ,הלו*א אין
טשגיחין כבת קול ,ואם על שנטגו ביבגה )ירושלטי טוף פ״א *ריבטות(
הלכח כב״ה ,הלוא טצינו תנאים אשר חיו בזטן הזה וגם אחרי כו
סוברים לפעמים • כב״ש .ויותרו לנו הספיקות אלח אחר חדרישח על
8
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ר' ' י ה ו ש ע בן ח נ נ י א .
ר' יהושע בן חגגיא טגדולי חלטידיו של ריב״ז ראה הביח כבגינו
והיה לוי טן הטשוררים )ערכין י״א( .וביטי בוא ירושלים בטצור הוציא
את ^יב״ז עט חברו ר״א )עיי' ל^נל ר׳׳א^ג וטאז יחלאה לאגזש^שרבו
והלךייעמו כנראה ליבגה .וגם לברור חיל )עיי^ריב״ו(^ .והלך לרוסי עם
ר״א ור״ג )עיי'ר״א( ,ועוד הק!ך לרוטי בזטן גשיאוח ר״ג .והגטיעה
זאת גזכרת טעשר שגי פ״ד ט״ט :מעשה ברבן גטליאל והזקגים שהיו

 (7ר״א לא שלט תמיד נ ח ח ז לעמוד .נגד הכעס והחרון ,עיי׳ לקמן ד׳ י ה ו ש ע .

ונראה

כי לא נתבייש להכיר זה חסרוגו ,ולכן אמד אל תהי גוה לכעוס.
 (8ועוד ייחסו^ר״א ס׳ פרקייר״א .זהח?ש דר^* .ץגפפרו גאטטעסדיענסטליכע פארטרעגע
הוגיה שא״א שר״א בן הורקנוס הוא מהברז ,וד״ד לוריא הנזכר יצא להלחם בעד אמיתות יחוס
הספד ^י׳א •

ואץ לגו פה עסק במסרים אשד לא נזכרו בש״ס •

 (9עיי׳ שבח ד׳ י״ב זד׳ קי׳ץ.

(
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ועיי׳ מ׳׳ק כ׳ :ת״ר קיים כפיית המטה ג ימים ונד ז#לי

ד״א וחכמים אומרים אפי׳ יום אחד אפי׳ שער .אחת אמר ר׳ אלעזר בר׳ שמעון הן הן דגר*
ב״* הן הן דברי ב״ה .ערכין כ״ג :המקדיש נכסיו והיתד• עליו כתובת אשד! ר״א אומר כשהוא
מגרשה יחד הגאה .ד׳ יהושע אזמר איגו צריך ואמר ר״א בר׳ שמעון הן הן דגרי ב״ש הן הן
דגרי ג״ר ..ועיי׳ לקמן ר׳ יחושע.

—

ר׳ יהושע בן הגגיא[
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באים בספינה ,ועודי^ובין פ״ד מ״א ט״ב .והזקנים אשר הלכו עם ר״ג
הם ר' יהוש ,$/ראב״ע ור״ע )עיי״ש( ונזכר ר״ג בראש ,״מעשה בר״ג
וזקנים" לפי שהוא הנשיא .והשתי הנסיעות עשו פרי לטובה האוטה.
ועיי' טדרש רבה פ׳ ואתחנן :טעשה שהיו רבותינו ברוסי ר'אליעזר ודי
יהושע ור׳ גמליאל וגזרו םנקליטין של טלך טכאן ועד ל' יום לא יהיה
בכל העולם~יהודי ,ועיי׳ שם היאך גתבטלה הגזירה .ועיקר המעשה טורה
שבאו אז היהודים בםכגה גדולה ויאטר טלך רוטי לחשחיחם ,וזה הטלך
הוא דאטיציאן בגו של אספסיאגוס — וועספאטיאן — אחיו של טיטום,
אשר טלך טשגת י׳ להורבן הבית עד שגח כ״ה ,וגורע לאיש דטים רע
םעללים ואכזר ,וג׳ הכטים אלה *ר״א ור׳׳י ור״ג גסעו אז לרוטי
ובהשתדלותם גתבטלה הגזירה — .והגסיעה השנית היחח אחרי טות
דאמיציאן כי קשרו עליו וגהרג על ידי הקושרים והטליכו את נערסא,
איש חסיד וזך יהטדות .וגראה שבזטן ההוא הלכו ד׳ ההכטיט אלה
לבטל הטס אשר שם וועפפאסיאן על חיחודים .וכבר בא זכרון זח
הטס טכילתא פ׳ בהודש פ״א :אטר ריב׳׳ז לתלטי^דיו כל יטי הייתי
טצטער על פסוק זה אם לא תדעי לך וכו׳ לא רציתם לשקול לשטים
בקע לגלגלת הרי אתם שוקלים ט״ו שקלים בטלכות אויביכם .והגוגשים
תבעו הטס בחזקה והרעו טאוד לישראל ( ,והקיסר גערפא העביר הטם
הזה כאשר נודע טטטבע<הנשאר טיטים ההם (.׳ .ואינו רתוק שגעשה
זאת בעתירת ד׳ התכטיס אלה לנערפא ונעתר להם — .ור׳ יהושע הלך
גם כן לאלכטנדריא של טצריט ביטי אדריאנוס ,ודברי שם עם הקיסר
הזח וטצא חן בעיניו ( — .ועיקר טושבו של ר' יהושע היה בפקיעין,
עיי׳ הגיגה ג׳ סגהדרין ל״ג .והוקם על להיות א ב ״ ד ( .
1

8

8

4

דרכי ליטודו של ר׳ יהושע :ר״י אוהב להעטיד כללים אשר בהם
ילגסו פרטי הריגים ,וידוע לבעלי.ההגיון שזה%ה על עצטות כח השכל
ובו יתהלל חחכם בחכטתו .ובאים כללים" לר״י :חולין פ׳׳ב ט״ד
טעילה פ״א ט״א ,פ״ד ט״נ .זבים פייה ט׳׳א ט״ב )והנך ב' כללים
כוללים עיקרי דיני טוטאת זב( .תופפתא פרה טוף פי׳ט :שר׳ יהושע
אומר זה הכל £־כל הטטטא טי חטאת בטגע טטטא בטשא וכוי .׳
ד

 (1עיי׳ ב ם י ו ^ א נ י ו ם סופד רומי מד .שכתב בסימוי חיי דאמיציאן.
 (2עלי פני המטבע נרשם צורת נערפא ,וסביב ליד ,נרשם.Calumnlafisci Judaiciablata :
 (3חסומר חייטי ם ל א פ י ו ם פ א פ י ס ק ו ם ). (ugl. Scriptores Histor. Augusta
מביא אגרת אשר כתב אדריאנזס אל אחד םמיודעיו ומספר נו כי נשיא )ד,יד.זדים( בעצמו בא
למצרים ) . (ipse ille Patriarchs quum Aegyptum veniretוהקיסר הזר• אשד אחב
ליצנות זפחזוח התלוצץ שמ ומחזק בדברי שקר — .ושיהותיו עמ ד״י נודעו מן הש״ס בבלי
וירושלמי ומדרשים• ו א ד י י י א נ י ס מלן בשנת מ״ז לחרבן )עיי׳ לקמן ר׳׳ע( .ונראה שר׳׳ ג כבר
 r\bזראב׳׳ע לא היה עוד בא בימים ,ולכן הלך ר׳י לקבל פני הקיסר* — .וכאשר היחיד׳
יריושע באלנסנדריא שאלז אותו איזה יהודים היושבים שם י״ב דברים והובאו נדה ס״ט.
 (4,עיי׳ מאגאטסשר .יאהרג I .ד׳ .346
t
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עוד זאת לר' יהושע שמדקדק הרבה בדברי רבותיו ואומר מה
ששמע וגם בלי ששמע ,ואף כי מעמים אץ בידו ליחן טעם למה
ששמע .עיי' ערלה ס״א מ״ז ,עדיות פייה ט״ה .ובסם' סרה פ״א
מ״א :אמר ר' יהושע לא שמעתי אלא שלשית אמרו לו מה הלשון
שלשית אמר להן כך שמעתי סתם כיוצא בו אמר כרם רבעי אמרו לו
מה הלשון רבעי אייל כך שמעתי סתם כיוצא בוי אמר האוכל בבית
ממגוגע וכוי אמר להם כך שמעתי — .ועיי' פסהים פייט מ״ואמר ר״י
שמעתי שתמורת הפפה קרבה וכוי ואין לי לפרש .יבמות פייה מ״ר:
אמר ר״י שמעתי שהסריס חולץ וכוי ואין לי לפרש .כלים פי״״ג מ״ז,
ועל כולן אמר ר״י דבר הדש הדשו חםוםרים ואין לי מה להשיג— .
ומכלל זה מה שבאים לר״י כמה עדיות ,ועדות הוא על איזה מעשה
שראה האומר או הלכה ששמע וכמו שזכרגו לעיל .עיי' עדיות פ״ז
מ״א מ״ה וכוי.
5

והגה מאשר היו החכמים הראשונים יקרים בעיגי' ר״י לא רצה
להכריע ביניהם כאשר שאלו בני דורו ממגו הלכה יבמוח ט״ו ע״ב.
ועיי' גזיר נ״ב שמבקש להשווה דברי בייש ודברי ב״ה ולא,״ וזיחמחלוקח
ביגיחם .ופעם אחד התמרמר על דברי ב״ש ואמר בושני מדבריכם
בייש ולאחר ששמע טעמן של בייש ,גשתטח על קברי בייש ואמר
געגיתי לכם עצמות בייש ומד .סתומוח״שלכם וכוי ,עיי' חגיגה כ״ב.
ודע שמצינו חכמים בני דורו כגון ר״א )שקלים סייח מ״ז( ר' גמליאל
)מהרוח פייט מ״א( וגם הבאים אחריו ר״ע ור״ט )עיי' לקמן( חולקים
על דברי ב״^׳וב״ה .אבל ר״י אינו חולק טעולם עליהם ונראה שזה
נ״כ מרוב חביבותו לחחכמים הקודמים לו או טאשר טעה בדברי בייש
בההוא דחגיגח— .
ר״י אוהב לפעמים דרך הממוצע בין מדוח התשואה לר״א.
עייי^דרים פ״י מ״ו ,גדה פ״י מ״ג .וכבד זכרגו לעיל שבזה טצא
ד ר ך ר ״ א הן בעיגי החכמים.
רוב םהלקותיו של ר״י הן עם ר״א )ור״א קודם תמיר לר״י(,
לפעמים זה מחמיר וזה םיקל ולהיפך .ומציגו להם לפעמים שקלא
וטריא זד .עם זה ור״א בא בק״ו )כאשר זכרנו לעיל( ,ור״י משדי ביה
גרגא ,עיי' פסחים פ״ו ט״ה ,זבחים פ״ז ט״ד .והסברות של ר״א ור״י
בעגיגים אלה דקוח מאוד ,והמעיין בהן היטב יראה שר״א משוה הנושא
לעיקר וטקיש טטגו על הנשוא אשר עליו בא לדון :ור״ימשים הנשוא,
אשר עליו באגו לעמוס דין חדש ,לראש פגה .ולפעטים סברת ר״י
טכרעת יוחר עיי' זבחים פ״ח ט״י — .ועוד בין ר״א ור״י :ר״א טחטיר
בחיוב חטאת ור״י אם יש לטצוא טליץ אחד טני אלף להקל על החוטא
©י9ר טן החטאת .עיי' שבת פי״ט ט ״ ד  — .ואפי' עבר בודאי על
עבירה שיש בה חטאת אם לא הוברר הדבר שעבר עליו פוטרו ר״י
מן החטאת .כריחוח פ״ד ט״ב — .גם טצינו לר״י שטיקל בטקום
5
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שיש אונס .תרוטות;.פ"ה ט״א :האשה שהיתח אוכלת בתרומה ובאו
ואמרו לה מת בעלך וכוי וכן כהן ונודע שהוא בן גרושה וכוי ר״י
פוטר ,ועוד שם היה עומד ומקריב וכוי ר״י מכשיר.
רוב הלכותיו של ר״י הן בסי ק ר ש י ם  — .ולכן באו לו ג״כ
הלכות בפסחים מפייה ואילך במה שגוגע לעגין קרבן פסח .ובסי
ט ה ר ו ת ר׳׳י מ ח מ י ר לרוב בענין פ ר ה  ,עיי׳ פרה פייה מ״ג מייד ,ס׳׳י
מ׳יא מ׳יב מ״ו )ב׳ פעמים( ,ומצינו לו שם קולא פייט מ ״ ר  .וכן מחמיר
לענין טומאה בד׳ ספיקות עדיות פ״ג מ״ז טהרות פ״ו מ״א — .וגבי
ט ו מ א ת מת מצינו לו הרבה הלכות ל ק ו ל א  ,עיי׳ אהלות ס״ב ט״ד,
פייט טט״ו ,פי״ב טייח ,פי״ד טייר ט״ד ,.פי״ז ט״ב )ובכל אלד .המקומות
ר״א לחוטרא( .וטציגו לו חוטרא פי״ב ט״ג )ושם ר״א טיקל( ,פי״ד
ט״ג .וטציגו לו עדות להקל עצטוח שגטצאו בדיר העצים עדיות פ״ח
ט״ד — .( .ובשאר סדרים טצינו לו הלכות בס׳ ז ר ע י ם  :בעגין ק״ש
ותפלה ושאר נרכות ,ברכות פ״א ט״ב,׳ סייד ט״ג ט״ד*,ועיי׳ ג״כ ד :כ״ו.
פסהים ק׳׳ג וק״ד .תעגית פ״א ט״א ובשאר טקוטות .וגזכר בשאר טסכתות
דם׳ זרעים חוץ טטס׳ דטאי ,טעשרות ,טעשר שני )ופ״ה ט׳׳ט שם לא
נזכר להלכה(.,ביכורים .ורוב הלכותיו חן בטסי תרוםוח )ורובן גגד
ר״א( — .בס׳ ט ו ע ד טאטריו טעטים בטספר ,וגזברים גבי שבת לעגין
פטור חטאת .ובעגין ע ירו ב ין ר״י לחוטרא ,.עיי׳ עירובין פ״ד ט״א,
פ״ז ט ״ י  .לעגין א יטו ר ה ט ץ טציינו לו אך הלכה אחת פסחים פ״ג
ט״ג )ובענין קרבן פסח כבר כתבנו לעיל( — .לענין יו״ט נוטה ר׳׳י
להקל ,עיי' ביצה י״א כ״ו )וסבירא לי׳ דהערמה טותר ,עיי״ש ל״ו( כ״ח;
ובפסק טוכן טחםיר שם כ״ד — .ונודע טאטרו הנעים שם ט״ו הציו
לח׳ וחציו לכם .ובענין ש ו פ ר ו ס ו כ ח  ,וכן לענין דיני ח ח ״ ט לא
נמצא לו הלכה )ובט״ק יש לו הלכות לענין אבלות כ׳ כ״א כ״ז וכולן
לקולא( — .בם' נשים יש לו הלכות בענין איסור אשת איש ,ובטה
שנוג)ג לענין טטון טצד הכתובה .בענין איסור א״א יש לו הלכות
גדולות :אין טטזר אלא טחייבי טיתות ב״ד )יבטות סייד טי״ג( ,אין
טשיאין ע״פ עד )שפ פט׳׳ז ט״ז ,ור״א-טטכיפ עמו( .ולעגין ייבוט טציגו
לו הוטרא גדולה יבטוח פי״ג ט״ז :ב׳ אחין גשואין לב׳ אחיות וכו׳ ר'
יהושע אומר אי לו על אשתו ואי לו על אשת אחיו וכו׳ )ועיי״ש ד׳ כ״ט(.
ויש לו קולא פט״ז ט״א — .לענין סוטה ר״י להקל גגד ר״א סוטה
פ״א ט״א ,פ״ז ט״א )ועיי״ש ג״כ ד׳ די( .וע״ע עדיות פייה .־—
ולעני! טטון גבי אשד׳ מציגו לר״י דלית ליד .חזקת הגוף )כתובות פ״א
ט״ו ם״ז( וגם לעגין איסור ליח ליד .חזקת הגוף )שם טייח ט״ט(.
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^ ^ ^ ל ו נ ת א לענין ממון בין ר׳׳א ור׳׳י שם נ״ב — .בענין דיני
ק ^ ^ ל א טציגו הלכה לר״י ,וגם לענין גיטץ יש לו לבד תשובה אחת
־?השיב על דברי ר״א גיטין ד׳ סייג )ואטד בעצמו אץ משיבין את
1האר^אחר טוחו( — .בחזרגו על ט׳ גזיקין טצינו לר״י אך הלכות
ףטועטות כתובות פ״ב ט״א ,ב״ק ג״ה ג״ט ע״ד ,ב״ט ד׳ פ״ז ,ב״ב
י פייט ט״ז.
ואם געטוד לטגין הלכות של ר״א ור״י גטצא שחלכותיו של ר׳יא
רבו לטעלה על הלכות של ר״י ,וידי ר״א רב לו בכל סדר וסדר וברוב
הטסכתות .ור״א אף שהורה והוליד בעוצם שכלו רוב הלכותיו ופגה
לו דרך לעצמו הרהוק הרבה מדרך ב״ש ,מ״מ מטה קצת לב״ש ,וד׳יי
נוטה לב״ה .״.גם ר״א נוטר .יותר לחומרא מר״י .וידועה התוםסתא
שבת ס״א)הוב*&ת בבלי שם קג״ג ,ירושלמי פ״א הל׳ די( :ר״א אומר
בו ביום גרשו סא!<ד״י אומר בו ביום מחקו סאה.
מאמר מוסרי של ר״י אבוח סי׳ב מורח על עוצם ביגתו וכי העמיק
מאוד בהכרת מדות חגפשיות .גם בעל חמאמר :חסידי אומות חעולם יש
להם הלק לעולם הבא )סנהדרין ק״ה ,ועיי׳ תוספתא שם פי״ג( ,׳הוא ר׳
יהושע ,והמאמר הזה הוא לאמונתנו'לגאון ,ולתפארת עולם .י—־ אבל
ידע גם בבני ישראל לחבחין בין חמיר אמיתי וביין חמחחסד )סוטה
פ״ג מ״ר( — .מדותיו של ר״י הן כעין םדותיו של הלל .עיי׳ ב״רפ׳
ס״ט היאך נהג עם עקילס אשר בא להתגייר ,ור״א דחפו בגזיפה— .
ובקהלת רבה פ׳ כל הדברים יגעים :טעשה באשד׳ אחת שבאה אצל ר״א
להתגייר וכו׳ אטר לה פרטי טעשיך אטרה לו בגי הקטן םבגי הגדול
גזף בה ר״א וקבלה ר״י וכוי .וכן גגד ר״א האוםר אם אין ישראל
עושץ תשובה אין גגאלין השיב ר׳ יהושע :הקב" ה מעמיר טלך שגזרותיו
קשות וישראל עושץ תשובה )םגהררין צ״ז(*( — .ומה געטו מאמריו
בדברו^על לב •אגשים אשר התאבלו יותר טדי על ירושליט ורצו לגזור
על גפשם לבלתי אכול בשר ושתות יין )ב״ב ס׳( ( .י— שיחותיו עם
אדריאגוס טורות איך ידע לכלכל דבריו במשפט ולדבר נגד טלכים.
ובדין אמרו עליו משמת ר״י בטלה עצה ומחשבה )סוטה ט״ט( .וגם
7

 (6ודע דבירושלטי תענית פ״א הלי א׳ איתא :ר׳ אליעזר אומר אם אין ישראל עושץ תשובה
אץ נגאלץ לעולם אמר לו ר׳ יהושע וכי אם יעטה ישראל ולא יעשו תשובה אינן נגאלץ לעולם
אמד ל ז ד ׳ אליעור הקב״ה מעמיד להן מלן קשה •כהטן וכו׳ ועיי׳׳ש כל הענץ.
 (7ובב״ד ם׳ סייד מסופר עוד איך דיבר ר״י על לב העם באשר רצו לטחד בטאי אשר
נתן להם הרשיון לבנות בהמ״ק ואח״כ הזר בו.

והרב בעל עדך מלין )ערך אדריאנזס( הוכיח

נגד בעל מאור עינים פי׳׳ו שר׳׳י הנזכר שש הוא ר׳ יהושע הזקן תלמידו של ריכ׳יז.
הם נכוחים נגד טענות במ״ע ןיי״ש.

ודבריו

אך כבר הערנו בט״א שיש מקום ספק בהספזר הזה ,כי

מעזלם לא שמענו שתנא או אמורא ידבר אל עם בני ישראל במשל עץ א פ י לבד )עיי״ש(
ולא יותת בועדי תודח ששה אז גדברי הנביאים או הנחוביס ,גם לא יתן להם מקום במשלו
אשד לקח מאיש גנרי אשר לא מישראל הוא!
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בטשאו וטתנו עט חבריו יתנכר דרכו בטענה רן ודברי .
ס״ב 6״ה ,ידים פ״ד ט״ג — .ולפעטים אם לא רצה לג?
הדבר רמזה בלי רכה שיש לו להשיב ,כגון חף דע״ז אשר זכרנו ,וע״^ ׳
תופפתא פרה פ״ט :ר׳ יהושע אוטר אפי׳ טהור יש לו טדף וטשןןז כ
ישמעאל שהיה מהלך בדרך אחר ר״י אייל וכו׳ השיאו לדבר אחר א»
ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודיך וכוי.
בדברי הגדה אוחב ר״י לדרוש חכתוב לפעטים בפגים חדשות
ולהוציא המקרא טםשוטו ,עיי׳ סגהדרין פ״ג ובט׳יא .ועיי׳ טכילתא פ׳
ויםע ופ׳ יתרו ,שם באים כמה דברי הגדה לר״י ,וקצתם קרובים לפשט
המקרא — .ר״י דורש נוטריקון שבת ג״ה .ב״ר פ׳%ה צ״ט .בטדבר
רבה פ׳ כ״ג.
ר״א ור״י עטקו בהכטת הטבע ובהכטת ד.ת?ןן&ח .והילוך טזלות,
וגשאו וגתגו זה עם זה לפי הילוק דעותיהם .גבו ידעו היטב טיב ל׳
יונית ,ועקילס תרגם התורה טפי ר״א ור״י עיי׳ לקטן ע ק י ל ם  .־—
ר״י נתעלה גם בדרישת מעשר ,טרכבה וריב״ז רבו שבחהו עד טאוד
חגיגה י״ד.
בעלי טחלקותו של ר״י חם :ר׳ אליעזר )לרוב( ( .ר׳ גטליאל
)שביעית פ״ט ט״ה ,עירובין ם״ד ט״א ,ביצה כ״ד ע״א ועוד באיזה טקוטות(,
ר׳ טרפון )כלים פי׳יא ט״ד( ,ר׳ עקיבא )ברכות פ״ד ט״ג ,פאה פ״ג
מ״ו ,יבמות פ״ד ט״ט ועוד באיזה טקוטות( .ולפעטים באין דברי ר״ע
כעין הכרעה בין ר״א ור״י )עיי׳ תרומות פ״ד מ״ח ,כלים פכ״ח ט״ב,
•וברכות פ״ד ט״ג כעין הכרעה בין ר״ג ור״י( ,ר׳ יוחגן בן גורי )אהלות
פי״ד ט״ג(.
דברי ר״י היו יקריט בעיגי חכטי דורו ,והיו אוטרים הלכה טשטו,
וגם גחלקו איך יצאה ההלכה טפיו .עיי׳ טבול יום ם״ג ט״ד ט״ה :ר׳
אליעזר בן יהודה איש ברתותאאוטר טשום ר״י פסל את מלח ד״ע
אוטר טשטו .וכוי — .תוספתא בכורות פ״ז :הכל גכגט להתעשר חוץ מן
הכלאים והטרפה ךברי ר״א בן יהודה ,איש ברתותא שאטר טשום ר׳
יהושע ,אמר ד״ע אגי שמעתי משטו אף יוצא* דופן וטחומר זמן והיתום
)ועיי׳ בכורות פ ט ט״ד( — .ור״ע היה טהבבו עד מאוד^ולא אטד^כד
הלכות משמו )ועיי׳ סגהדרין פ״ז טי״א( ,אבל חזר ג״כ לפעטיפ מדבריו
אחר ששמע דברי ר׳ יהושע .תענית פ״ר מ״ד :קרבן מוסף אין בו בגעילח
וכו׳ דברי ר״ע אמר לו בן עזאי כן היה ר״י שונה וכו׳ וחזר ר״ע להיות
שונה כדברי בן עואי .וכן תוספתא שביעיח פ״ב :אמר בן עזאי לפני
ד״ע משום ר״י אף משהשרישו וחזר ר״ע להיות שונה כדברי בן עזאי— .
חולין פ״ב ט״ד :שחט י את הושט ופסק את הגרגרח וכו׳ ל׳יעיאוטר
8
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 (8אבל מה דאיחא כמשגח גזיר פיץ
»״ל ר׳ אלעזר ובן מוכח בש׳׳ס שפ.
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;טרסה כלל אמר ר׳ ישבב משום ר׳ יהושע וכו׳ והודה לו ר״ע.
לתוספתא שם ס״ב :אטד לו ר׳ ישבב אי אתה זכור אתה שהיה ר״י
• שונה וכו׳ וחזר ר״ע — .ועיי׳ תוספתא כלים ב״ב פ״ב שהביא ר״ע
\ י ה לדבריו מר״י ואמר לתלמידיו כאשר ראה אותם חוהין על הלכה
ר ההליט ,מה לכם תוהין כעורה מזו טימא ר׳ יהושע.
־ ר״י האריך ימים מר״ג )עירובין מ״א( ומר״א )גיטין פ״ג ,סנהדרין
ס״ה( .ולעת זקנותו הלך לאלכםנרריא לקבל פני אדריאנום )עיי׳ לעיל(,
ומת קודם מלחמת ביתר ,כי לא נמצא ממנו זכרון במלחמה זאת.
ועתה נחקור על המעשים הגדולים אשר קרוהו עם ר״א ור״ג.
לסי^הנראה מב״מ נ״ט נתנדה ר״א על ידו או לכל הפחות בידיעתו,
ונם ר״ג הורידו מנשיאות על יד ר׳ יהושע ,עיי׳ באורך בבלי ברכות כ״ח
ובירושלמי בחך סוגיא שם — .ולבאר; עיקר הדברים נחזור בקיצור על מה
שכתבנו לעיל בענין בית שמאי ו ב י  * 1ה ל ל  ,שנחלקו לב׳ בתי מדרש ובכל
בית ובית הכריעו על סי הרוב וביטלו דברי היחיד .ואחרי מות ריב״ז
קמו תלמידיו הגדולים ונזכרו כבר איזה חכמים בשם ,אבל עוד לא נתבטלו
ח ב ת י ם  ,ומצינו בהך מעשה דחגיגה כ״ב שניטפל לר׳ יהושע תלטיד א׳
טתלמידי ב״ש .ור״ג ,בראותו כובד הגלות והתחדשות הכתות כגודע ,ירא
טאוד אולי ברבות היטים יפרץ פרצה בישראל וגעדרו האטת והשלום
אשר היו עד הנה בין הב׳ בתים ,עד שיתהפכו לב׳ כתות )זעקטען(— .
והנה ר״א נטה לב״ש ,ונראה קצת שהיה כעין אב״ד )ראש ישיבה(
בבהמ״ד של.שמאי ,וקצת מוריכם ע״ז מ מ המשנה תרומות פייה ד׳
דאיפלגי התם ב״ש וב״ה ואיתא $ jjjfrך 11שהודו )כלו׳ ב״ש לב״ה(:
ר״א אומר תירום ותשרף ,בזה טגידלגו טסז־־ר המשנה שר״א היה מהנך
האוסרים )ב״ש( ובראשם .וזח הדבר ,שב״ש חחליף כח..ע,״י ר״א
ותחת כי קוו.שישתקעו הבתים ראו^כי בייש עשה ׳מחדש.סדי -למעלה,
הניע לב •החכמים ובראשם' ר״ג ור״י.לנדןו$0ח1.;,£"3 .י£ר מקרהו
שניתחו בחך דחנור עכיגאי ( .ובדין אמר-יר״ג ־ ^מ^ש^יגלוי וידוע
לפניך ש<1א לכבודי עשיתי וכו׳ אלא לכבוד;* שלא ירבו מחלוקת— .
והנה אף כי ר״ג ור״י היו שווים בדבר זה*#בל בעצה היעוצה נפרדו
איש מאחיו .עצת ר״ג היתה להעמיד בית אחד כקקדם בימי הזוגות
ולהסיר כל מחלוקת ,כי ירא פן תהייגה המחלוקות בצוק העתים לטכשול
ויתעו לב העם .י ור׳ יהושע שפט להפך אם יכבשו פל הוגי תורה תחת
בית אחד תתטעט הדעת ויולד התרוטטות איש אחד על תופשי התורה
)וכבר הערגויע״ז לעיל( .ולכן עטר ג״כ גגד ר״ג והציל חפשית הלימוד
והדרישה.
9

 (9ועיי׳ ירושלמי מ״ק פ׳׳ג הל׳ א׳ כל אותו המעשה ,והירושלמי מסיים:

ולית ד״א •דע

שאחרי רבים להטות לא הקפיד אלא על ששרפו טהרותיו בפניו — .ונראה שעשו זאת לפרסם
הדבר ולהשבית ב״ש מהיות בית ,ומהטעם אשר זכרנו.
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]ר׳ שטעון בן נתנאל

והנה בגידותו של ר״א נשבת ב״ש ובירידותו של רי׳ג נשבת ב״ה,
אף כי כבוד הלל התנחל לזרעו וטחלציו יצאו הנשיאים עד תום הנשיאות
״ ו  — ,ולכן אין זכר ל ב י ת שטאי ולבית הלל אחר הדור הזה דור
שני'של חכטי הלכח( (.
ב א

1

ר׳ יוסי ה כ ה ן  .ר׳ ש ט ע ו ן בן נ ת נ א ל  .ר׳ א ל ע ז ר בן ע ר ך .
אלה החכטים נזכרו לשבח בין תלטידי ריב״ז אבות פ״ב .וטרי
יוסי הכהן לבד באה הלכה בטשנה; לר״א בן ערך באות איזה הלכות
בברייתא; לר״ש בן נתנאל אין זכר להלכה לא במשנה ולא בברייתא.
ר׳ י ו ס י ה כ ה ן העיד עם ר׳ זכריה בן הקצב על תינוקת שהורהנה
באשקלון ובו׳ עדיות ס״ה ט״ב ונזכר בברייתא שבת י״ט במה שנהג
בחטידות עיי״ש .ר״ה י״ז תשובה* .שהשיב לבלוריא הגיורת .חגיגה י״ד
דרש בטעשה טרכבה .ובט״א ( הערנו שרי'יוסי קטגותא הגזכר סוטה
פ״ט ט״ט הואר׳ יוסי הכהן ( — .טאטריטוסר שלו הטה אבות פ״בטי״ב.
ר׳ ש ט ע ו ן בן נ ת נ א ל  .ז״ל חחוספחא ע״ז ס״ג :לוקחין טעם
הארץ עבדים וכו׳ אין נותנין בחם )צ״ל לחם( לא בנות לא קטנות ולא
_גדולות דברי רבי וחכ״א גותן לו גדולה ופוסק עטו על טנת שלא
תעשה טהרות על גביו וטעשה בר׳ גטליאל הזקן שחשיא בן (
בתו לשמעון בן גתגאל הכהן ופסק עמו על מגת שלא תעשה עסו
טהרות על גביו ע״כ .ואם זה שמעון בן נחנאל הכהן אחד עם ר׳
שמעון בן גתנאל דאבות י־צ^לנו שזה חלםיד ריב״ז היה ע״ה בנערותו,
אבל גמצא בו פחח תקוה*'^-הדריכו בדרך טוב ,ואפשר שהיה ג״כ
ממשפחה מיוחסח עד כי ר״ג הזקן לא מאם בו וחשיא לו בת בתו.
וזה תה — מעלותיו היקרות והתחתנו בבית ר״ג — גרמו לו שגם ריב״ז
קרבו וגתן לו מהלכים בין תלמידיו; ואף כי לא גבה למעלה בתורה,
יראת חטא שלו אשר בה פארו ריב״ז)אבות שם( היתד .לו לתפארת;במקום
כחר התורה׳ .ובירושלטי חגיגח פ״ב חל׳ א׳ איתא :וכיון ששטעו ר׳
יוטי הכהן ור׳ שטעון בן,נ$נאל אף חפ פתחו בטעשה טרכבח  , ofאבל
בבלי הגיגה י״ד הגי׳ ו £יהושע ור׳ יוטי הכהן — '.ודע דבתוספתא
כלים ,ב״ק ס״איאיתא )והובאה בתו׳ יוםא ה׳ ובר״ש כלים פ״אט״ט(:
2

3

4

,

 (1והנה ר״א מת אתה זמן קודם ד״י ,ור״י מת קודם מלחמת ביתר ,ור״א היה העמוד
האחתן של בייש ,זזה הוא אשר כתבנו לעיל ד׳  45שהמשך ימי ב״ש זב״ה ק״י שנה .ועיי•
בהערה שם.
 (2מאנאטסשר .יאהרג 2 .ה .70
 (3ואמה מהברים חשבו מסף הכהן הנזכר עירובין מיץ ,ע״ז י״ג ,זבחים יקי ,מקואות פ״י
מ״א לאהד עם ד׳ מסי הכהן ,אבל ממה שלא נזכר בשזם מקום בשם הכבוד ״דבי״ נראה
קצת שהוא איש א ח ר .
 (4צ״ל בת.
הזעמינאר.

וכן הגיה הגאון ד״יפ בגליון ספרי ר׳ אלפס שלז והם באוצר הספרים של
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]ר׳ אלעזר בן עזריה

אמר ר׳ שמעון הצנוע לסני ר׳ אליעזר אני נכנסתי לבין האולם ולמזבח
בלא רהוץ ידים ורגלים .ואסשר שזה ר״ש הצנוע הוא ר׳ שמעון בן
נתנאל ,ועל יראת חטא שלו גקרא הצגוע — .מאמרי מוסר שלו הובאו
אבות סי׳ב ,וטורה כי בדין נאטר עליו ירא חטא .וטה נעים המאמר:
ואל תהי רשע בפני עצטך.
ר׳ א ל ע ו ר ב ן ע ר ך  .עליו אטר ריב״ז לדעת אבא שאול )אבות
שם( שהוא טכריע כל חכטי ישראל — .וריב״ז ראה בשאלותיו לתלמידיו
בעגין טדות הגסש דברי ר״א בן ערך טדברי שאר תלטידיו)שם( .וגס
בטיתת בגו ראה בדברי ר״א בן ערך תגחוטים יותר טבדברי חבריו
)אדר״ג פי״ד( — .אך ר״א הלך לדיוטםת טקום יפהיוטים יפים
ושביה תלטודו )שבת קט״ז ,אדר״ג שם(.
לר״א בן ערך גטצאו הלכות :ירושלטי יבטות פ״ג הלי ד׳ ,קידושין
פ״א סוף הל׳ א׳ טאטר קונה ק נין גטור )והוא כב׳יש ויתר על ב״ש,
עיי״ש ובבלי יבטות כ״ט ע״א( .ותוספתא תרוטות סוף פ״ה נטצאים לו
טאטריט טופלאים טאוד ,ואין דוגםתם בטשנה או בברייתא .וז״ל :הטבל
שגתערב בחולין הרי זה אוסר בכל שהוא אם יש לו פרגטה טטקוט
אחר טוציא לפי חשבון ואם לאו ר׳׳א בן ערך אוטר קורא שם לתרוטת
טעשר שבו ועולה באחד וטאח ( .וכן טעשר טבול שגתערב בחולין
הרי זה אוסר בכל שהוא אם יש לו פרגסה טטקום אחר טוציא לפי
חשבון ואם לאו ר״א בן ערך אומר קורא שם לתרומת טעשר שבו ועולה
באחד ומאה ע״כ .ולא כן הוא במשגח חלח פ״ג ט׳ וכן דמאי פ״ז
מ״ז )עיי׳ ירושלמי שט( אלא שצריך לחוציא חתרומח לתרומת מעשר,
וכן הוא םוםכם בכל מקום ,עיי׳ חוספחא דמאי פייה .ולאי ,גזבר חך דיגא
דר״א בן ערך בשוםמקום — .עוד לר״א בן ערך חולין ק״ו :וידיו לא
שטף בטים אטר ר״א בן ערך טכאן סטכו חכטיט לגטילת ידים מן
חתורח.
ר׳יא בן ערך היד .דורש בטרכבה' )חגיגה י״א( .וטאטרי טוטר שלו
הובאו אבות פ״ב ט״יד.
6

ר׳ א ל ע ז ר בן ע ז ר י ה .
ר׳ אלעזר )כן הוא במשניות טדויקוח ,ור׳ אליעזר הוא ט״ס( חיה
כהן ועשירי לעזרא )ברכות כ״ז( וגם אביו עזריה היה נודע לחכם כנראה
טדברי ר׳ דוםא בן הרכיגם )יבטות ט״ז( ויש ,לו בן לעזריה חברנו.
וטיגו את ר״א לגשיא תחת ר׳ גטליאל)ברכות שם( והיה אז בן י״ח שגה (
6

(5

עיי׳ בפי׳ מנחת בבורים לתוספתא שצ״ל לתחטה ותחטת מעשר.

ובירושלטי דטאי

פ״ז הל׳ ח׳ הובא התוספתא זאת נאשר היא לפנינו עיי׳׳ש ,ועיי׳ בר״ש חלד .פ׳׳ג ט״ט אבל
תידוצן אינו עולה יפה להך תוספתא דתדוטוח.
 (6לפי הבבלי ברבות שס ,ולפי הירושלמי שס פ״ד הל׳ א׳ חעגיח פ״ד הל א׳ היה בן
ט״ז שגה.
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ואחרי אשר פייס ר״ג את ר׳ יהושע ירד ר״א מגדלותו והחזירו הנשיאוח
•לר״ג ,ור״א גחמנר ,לאבי׳ד ( .ונראח שגם אחר י מות ר״ג לא הזרה
הגשיאות לר״א .ואפשר משום כבוד ביתו של הלל או שמת ימים לא
כבירים אחרי מות ר״ג )עיי׳ לקמן( ,ולכן הלך ר׳ יהושע לקבל פגי
אדריאנום ולא ר׳ אלעזר )עיי׳ לעיל ר׳ יהושע(.
ר״א לא ראה הבית בבניגו או חיה גער קטן כאשר נחרב הבית (
'והלך עם ר״ג ור׳ יהושע ור״ע לרוטי בנסיעה השנית )לעיל ר׳ יהושע(.
ולא נזכר כלל בטלחטת ביתר אשר היתה נ״ב שנה אחר החרבן,
ונראח שטת קודם הטלחטח.
ראב״ע היה גדול בעיני חכמי דורו עד שרבי יהושע אטר עליו
אין דור יחום שראב״ע שרוי בחוכו )חגיגה ג׳( .ולא ייחוסו לבד גרם
לו לעלות לגשיאות כי מציגו לו דרשות ביום הוקם על ,המורות על עוצם
חכמתו אף כי היה רך בשנים ,עיי׳ ידים פ״ד מ״ר .וכבר כתבגו שלא
האריך ימים לכן מאמריו מתי מספר ,ולא באו כ״א זער ש ^ ע ב  -ש ם .
ומן הלכותיו המפורסות :הפסח אינו נאכל אלא עד חצות )ברכות ט׳(;
מזכירין יציאת מצרים בלילות )שם י״ב(; יבמה שנפלה לפני מוכה
שחין אין חוםמין אותה )יבמוח ד׳( :האב אינו חייב במזונוח בחו זה
׳מדרש דרש ראב״ע חבנים יירשו וחבנות יזונו )כתובות •פ״ד מ״ו( (.
'ועוד לו הלכח מפורסמת :גתארמלה או גתגרשה  pבנישואין גובר׳ אח
הכל מן האירוסין בתולה גובה מאתים ואלמנה מגה־ שלא כתב לה אלא
על מנת לכונםה )שם פ״ה מ״א( כלו׳ דאזלינן בתר אומדנא )עיי״#
מ״ז( — .ראב״ע השב לדיין לצדקה למנוע חרב הדין משפוך גם דס
רשע ,ואמר )מכות פ״א מ״י( :סנהדרין ההורגת אחד לע׳ שנה נקראת
חבלנית — .ראב״ע סובר פולטת שכבת זרע ביום נ׳ טהורה }מקואות
7

8

9

 1ד׳ . 346
בבורות .נ״ג ,י ול.גגון מה שכתבו ביצה כ ״
לאחר ה ח י ג י • י*" *יז ג י יי,5ץ.להגן
' י^זיע^׳י
יי" '
שנה א׳ א ו " ש

 (7ירושלמי שם .ועיי׳ מאנאטסשר• .אהרג.
 (8התו׳ פילפלו הרבה כזה עיי׳ שבת ג״ר
יומא ס״ו ע׳׳ז י״ג דלא בטלו מעשר בהמה לאלתר
דהוקי הזמן דריב״ז משך נשיאותו אהדי הכית רק
תו׳ שבת שם.
 (9כבר כתבנו בפרק א׳ שט׳ מדרש גופל על הדרשה הגצמדת למקרא .וזה הוא ההבדן!
בין מדרש ובין הלכה .ובאמת לא לבד על הנצמדת למקרא כ״א גם על הדרשה ה ג צ ט ד
לתקגה או למה שהחזיקו בו מאז גופל ט׳ מדרש ,כי בווגת ט׳ מדרש הוא ביאור )ערפארשוגג
ערקלעתגג( ,זלזה מהובר ג״כ לתקגה ישגה כי ברבות הימים יש לפעמים לדרוש על אמה אושן
נתקנה גם יש לחקור על כל מלה ומלה כידוע לחוקר בחקים ותקנות קדמוניות .לבן אמרו
מדרש דרש ראב״ע הבנים יירשו וכוי ,כי ה ן ה ב נ י ם יירשו והבנות יזונו" הוא התקנה ישנה
דבתובות בנין דנרין ודגנן גוקבין ,עיי״ש מ״י מי׳׳א .ועל התקנה הישנה הזאת בא בבר מדרש 1,0
ראב״ע נלז׳ דאב״ע היה דורש ומבאר ל׳ התקנה .ומזה ג״נ ר״מ דורש לשון הדיוט ,ר׳ יהוח•
חרש לשון הדיוט ,הלל דורש לשון הדיוט וכו׳ )ב״מ ק״ד( שזה הלשון אשר נהגו בו העם מאז
א^ שלא תקנוהו חכמים היה כבד כיתד קבוע ,ואותו ל׳ ביארו ודרשו התנאים.
ג

כ

״ים

א

ג

ב

צ

J w

עג

ת

n

A׳

ר׳ אלעזד בן עזריה[

-

— 93

פ״ח מ״ג ועיי׳ שבחיפ״ו( — .הוא גזר עמון ומואב מעשרין מעשר שגי
בשביעית )ידי• פ״ד( .ועוד יש לו אמה הלבות.
ומה גכבדים מאמריו המורים על עומק יראת שמים מזוקקת
ומצורפת בכור הבינה וידיעה היראה האמתית .יומא פ״ה :מנין לפקוח
נפש שדוחה את השבת וכו׳ נענה ראב״ע ואמר ומה מילה שהוא אחד
מרם״ח איברים שבאדם דוחה וכו׳ — .שם במשנה :אח זו דרש ראב״ע
מכל הטאתיכם לפני ה׳ תטהרו עבירות שבין אדם למקום יוהי׳כ מכפר
עבירוח שבין אדם לחברו אין יוה״כ מכפר וכי — .ערכין ם״ח מ׳׳ד
בא לחחזיק דברי ר׳,אליעזר :מח אם לגבור .אין אדם"רשאי לחחרים אח
כל גכסיו על אחח כמד .וכמה שיהא אדם חם על נכסיו.
גם דברי הגדה שלו ראויים לאומרם .עיי׳ פסחים קי״ח :אמר ר׳
שמבי משמיה דראב״ע קשין מזוגותיו של אדם כקריעת ים סוף וכו׳.
ומה גדול זה המאמר בפי האיש אשר היה מפורסם לעשיר גדול,
עיי׳ שבת ג״ד ובמ״א — .שם :כל המספר לה״ר וכל המקבל לה״ר וכל
חםעיד עדוח שקר בחברו ראוי להשליכו לכלבים — .חגיגה גי :הקהל׳
את י העם האנשים והנשים והטף אם אנשים וכו׳ טף למן^באין כדי"
ליתן שכר לטביאהן — .שם :את ה׳ האמרת וכר אטד להםיהקב״ה
לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת וכו׳ )והמעיין באונקלם בתתומו
לפסוק זה יבין שהיה כבר הדרוש הזה נגד עיניו( — .נדרים פ״ג מי״א:
ראב׳׳ע אומר מאוסה ערלה שנחגגה בה הרשעים וכו׳ .ור״א לבד מדבר
שם בגנות הערלה תחת אשר התנאים האחרים הבאים במשנה שם
מדברים בשבח המילה .ונראה שזה י המאמר הוא כעין קריאה והתעוררות
לבני דורו אשר נרמסו לארץ תחת עול המסים והארנוניות אשר שמו
עליהם הרומיים כמו שזכרנו לעיל ,ומהם משכו את בשרם לבלתי חיות
נכרים כי חם יהודים ,ואליהם שם ר״א •פגיו ודבר בגנות חערלד— ..
גם המאמר דראב׳׳ע ערכין יט״ז :״תמיהני אס יש בדור חזח מדע לחוכיח״,
נןןרה על ביגתו .כביגת זקן ׳היודעי^ב בגי אדם ,ובאיזה דרך ירצה
חחוכחה וישטעו ל ה (  — .טאטרי טוסרי שלו אבות פ״ג מ״יז הם נודעים.
ראב״ע הוא הראשון אשר מצינו לו בפירוש שדורש סמוכין.
עיי׳ יבמות ד׳ :מנין ליבמה שנפלה לפגי מוכה שחין שאין חוסמין אוחד׳
שנא׳ לא תחםום שור בדישו וסמיך ליד .כי ישבו אחים יחדו .מכות
כ״ב :אמר• רב ששת משום ראכ״ע מנין לרצועה שהיא של עגל דכתיב
ארבעים יכנו וסמיך ליה לא תחסום שור בדישו — .ומציגו לו ג״כ כעין
.נוטריקון עירובין ג״ר אמר ר׳ שמבי אמר ראב״ע מאי דכתיב לא יחרוך
רמיח צדו לא יחיד ,ולא יאריך ימים וכו׳.
1

׳ (1ועיי״ש ברש״• ד״ד .שידע לד-וניח דרך בגוד שלא יד •.שניו םשחגץ.
W

׳•ש גי׳ *חרת עיי״ש.
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]ר׳ יהודה בן בחירא

ומציגו לראב״ע שורש גדול בדרשח המקרא :דברי חורה כלשון
בגי אדם ,קידושין י״ז .ועיי׳ כריתות י״א לסי גי* המשגר .ר׳ אלעזר
בן עזריה.
בעלי מחלקותו של ראב״ע הם :ר׳ יהושע )ירושלמי מעשר שגי
ס׳יה הל׳ ר ,ידים ס״ד ם״ג( ,ר׳ טרפון )ידים שם( ,ר׳ ישמעאל )שם
ועיי׳ ברכוח י״א( ,ר׳ עקיבא )בהרבה מקומות( .ולא מצינו לו פלוגתא
פה אל פה עם ר׳ אליעזר כי ר״א כבר גתגדה עת עלה ראב״ע
לגשיאות ,וקודם גשיאותו היה צעיר לימים ולא בא בסוד גדולי החכמים.
אבל מציגו לו מחלוקת על ר״א ב״ק ס״ו מ״ר ,גם השיב על ר״א
לאחר פטירתו גיטין פ״ג .ומסכים עמו ומוסיף על דבריו ערכין ס״ח
ט״ד — .וכן טםכים עם ר׳ גטליאל עירובין פ״ד ט״א ,ולא טציגו
שחולק עטו או עליו — .ר״ע עשה טעשה בחזקה לחוציא ראב״ע
טדעתו ,וראב״ע אטד דרך שחוק :עקיבא בתרטילו ואגא חיי )יבטות פ״ו
ע״ב ועיי׳ ירושלמי ט״ש פ״ה הל׳ ז׳( .ובטקום אחר טציגו שלא שטע
ראב״ע לדרשת ר״ע עיי׳ טגחות פ״ט .וז״ל ח״כ פ׳ צו פרק י״א :אטד
ליה ראב״ע לר״ע אפי׳ אתה אוטר כל חיום בשטן לרבות בשטן לטעט
איגי שוטע לך — .עם ר׳ ישטעאל היה לו התדבקות ורעות כגראה
טקריאחו לו ישטעאל אחי )ברכות י״א ,ידים פ״ד מ׳׳ג{— .־ ובבראשית
רבה פט״ז איתא ראב״ע היה תלטידו <«ל ר׳ יוטי,הג^לי וגתן לו טטון
לטייעת טילוק כתובה ,ויש טקום •ספק אם הטאטר הזה הוא בר טטכא
עיי׳ £קטן ריה״ג.
ראב״ע גשחבח שהוא קופה של בשטים )גיטיןט״ה ,אדר״גפי״ח(.
ר׳ י ה ו ד ה בן ב ת י ר א
הרבה חכטים טכוגים בן בתירא )ירושלטי בתירה וכן לפעטים
בטשגה( ובתירא הוא שם טשפחה או שם העיר היזכרח בכחבי יוטף.
הראשוגים אשר טהם בא זכרון בש״ס היו יושבין בראש הטגהדרין ביטי
הלל ,וירדו טעצטט טגדולתט .ועוד נזכרו בגי בתילא ביטי ריב״ז
)ר״ה כ״ט( ,והטעשה שם טורה שהיו הכטיט גדוליט והיה להט יד ושם
בבהט׳׳ד .וגזכרו עוד הגאים בשם זה .ר׳ יהודה בן בתירא ,ד
יהושע בן בתירא ,ר׳ שטעון בן בתירא .ועוד נזכר בן בתירא טתם
בלי שם פרטי — .ר׳ י ה ו ד ה בן ב ת ירא היה סוף זטן הבית וקבע
ישיבתו בגציבין )פסחים ג׳ ע״ב( ובאו לו במשנה י״ז הלכות ,ובברייתא
לערך ט׳ הלכות — .ר׳ י ה ו ש ע בן ב ת י ר א גזכר שבת פי״ב ט״ה.
יבטות פ״ח ט״ד ,עדיוח פ״ח ט״א ,פרה פ״ב ט״ה — .ר׳ ש ט ע ו ן
בן ב ת י ר א עדיות שם — .בן ב ת י ר א שבת פט״זמ״א ט״ג ,םטחים
פ״ד ם״ג ,גיטין פ״ה מ״ז ,זבחים פ״א מ״ג ,מגחות פ״אמ״ב ,ובאיזה
מקוטוח בברייחא.
ויש בענין ר׳ יהודה בן בחירא ערבוב דברים ,כי מציגו מאמרים
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בשם ריב״ב הסותרים זה את זה •,גם בא בירושלמי סוף פ״ז דסנהדרין
סיפור המורה שר׳ יהודה ב״ב היה צעיר בימים הרבה מר׳ אליעזר ור׳
יהושע ,וכבר העירו התו׳ מנחות ס״ה על זה ואמרו שהיו שגי ר׳
יהודה בן בתירא .אבל גם בדברי התו׳ אין מזור ,כי המעיין גגעים
פ״ט מ״ג ,פי״א מ״ז יבין בקל שר׳ יהודה בן בתירא הנזכר שם הוא
ריב״ב האחרון ,שהדי ר׳ אליעזר מדבר עמו כדבר הרב עם התלמיד,
וכיון דמסדר המשגה בא לישר ולא לעקל הי״ל להזכיר ר׳ יהודה בן
בחירא הראשון בשם ריב״ב הזקן )עיי׳ לעיל ר א ב ״ י (  .אם לא גדחק
שריב״ב הראשון לא גזכר כלל במשגה וכל המאמרים הבאים במשנה
בשם ריב״ב הם לריב״ב האחרון — .ויותר יש לתלות הערבוביא בשגיאות
חסופרים אשר חרחיבו הגוטריקון ריב״ ב במ׳ ר׳ יהודה בן בחירא
הגורע מהך מעשה דפסחים .ועיי׳ פאה פ״ג מ״ו איחא במשגה שבמשגיות
ובגמרא ר׳ יהודה בן בחירה ,ובמשגה שבירושלמי ובגם׳ שם איחא ר׳
יהושע בן בחירה .וכן סגחות ם״ה איתא ר׳ יהודה בן בחירא וכחוב
שם בצדו ג״א ר׳ יהושע .ויו־תר מזה מציגו מגחות ח׳ ר׳ יהודה ב״ב
וזבחים ס״ג ר׳ יוחגן ב״ב הרי לך כמה גשתבשו בזה הסופרים .וגראה
שבמקום ר׳ יהודה ב״ב יש לקרות באיזה מקומות ר׳ יחושע ב״ב .וזח
האחרון הוא אחרון בזמן ונולד עת גסעו ר׳ אליעזר ור׳ יהושע לרומי*(.
והגה לפעמים יש לשער אם המאמר הוא לר' יהודה בן בתירא
)לדעת התו׳ :הראשון( או לר׳ יהושע ב״ב )לדעת התו׳ :ר׳ יהודה ב״ב
השני( .במקומות אשר נזכר ריב״ב אצל ר׳ אליעזר ור׳ יהושע — פאה
פ״ג מ״ו פסחים פ׳׳׳ג מ״ג תענית ד׳ ב׳ ובמ״א — נראה שהוא ר׳
יהודה בן בתירא ולא ר׳ יהושע ב״ב תלמידו של ר׳ אליעזר — .וכן
שבת צ״ז גבי מקושש :אמר לו ריב״ב עקיבא בין כך ובין כך אחה עתיד
ליתן וכוי ,הוא ר׳ יהודה בן בתירא ,כי איך יעיז ר׳ יהושע ב״ביפגיו
לדבר כן גגד ר״ע אשר היה כבר זקן ונשוא פנים קודם •שהגיע ר׳
יהושע ב״ב ,אשר גולד בימי ר״א ור״י ,להוראה? )ועיי׳ לעיל עקביא
בן מחללאל( — .וכן זבחים ס״ג :ריב״ב אומר מנין שאם הקיפו גכרים
את העזרה שהנהנים נכנסין לשם )להיכל ,עיי׳ מגחות ח׳( ואוכלין שם
קה״ק שנאמר וכו׳ ,נראה קצת שהוא ר׳ יהודה בן בתירא ,ודרש על
המעשה המאורע בימיו כאשר צר האויב על העזרה ,כנודע מסיפורי
יוסף — .וכן קידושין י׳ :וכבר שלח יוחגן בן בג בג אצל ריב״ב לנציבין
שמעתי עליך שאחד .אומר ארומח בת ישראל אוכלת בתרומה ,גראה
שהוא ר׳ יהודה בן בתירא אשר עיקר ישיבתו היתח בנציבין; אבל סה
לו לד׳ יהושע ב״ב בגציבין הלוא הוא גולד בעיר שבין ארץ ישראל
לרומי לפי סיפור הירושלמי ,וכל מתחיל יודע שגציבין רחוק הרבה מן
 (2עי•׳* בירושלמי מגחדדין

»• tי.זב* תו׳ מנחות ס״ה.

— ובמקום מליון ל ו י חכר,

לםיקמה nb׳ יהודה בן בחירה ) ש מ ( » ״ ל ל ד יהושע בן בתידה— .

ר׳ יהודה בן בתירא[

—

־־

הדרך שבין ארץ ישראל לרומי .וגם אהד שנתגדל עלה לא״י ולמד
 $,״  ,זאץ לו דבר עם נציבין ..ועיי׳ ססרי ם׳ ראה פסוק
פ׳ :מעשה בריב״ב ור׳ מתיא בן חרש ור׳ חגיגא בן אחי ר׳ יהושע
שהלכו לחוצה לארץ וזלגו עיניהם דמעות ואמרו וירשת אותה וישבת
בה ובו׳'.׳והגה ר׳ יהודה ב״ב חיה בנציבין והוא חוצה לארץ )עיר.
במז^הטאמיא( וא״כ זה ריב״ב שבכה על אשר חלך לח״ל איגו ר׳ יהודה
ב״ב דגציבין כ״א ריב״ב אהר ,כלו׳ ר׳ יהושע ב״ב )ר׳ ירודה בן בתירא
השני לדעת התו׳( ( — .וכיון שגתברר שר׳ יהושע ב״ב לא היה בגציבין
יצא לגו ג״כ שריב״ב אשר שלח אליו בן בג בג :שמעתי עליך וכו׳ ,הוא ר׳
יהודה ב״ב ,אשר חי בזמן הבית ובחרבנו*( .והנהר' יהודה ב״ב השיב .,
לבן בג בג :ואתה אי אתר .אומר כן מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי
תורה' לדרוש בקל ותומר אי אתה יודע ומה שפחה כגעגית וכו׳ הרי
שמדת ק״ו גדולה בעיניו עד שהוא מתמיה על בן בג בג היאך לא שם
הק״ו על לבו .ומזה יש להקיש קצת שריב״ב הגזכר שבועות פ״ג מ״ו:
שהיה בדין שיהא חייב כדברי ריב״ב אמר ריב״ב מה אם הרשות וכו׳
כלומר שיש כאן ק״ו הוא ר׳ יהודה בן בתירא הדורש מרה זו.
ובאיזה מקומות יש לשפוט שריב״ב הגאםר שם הוא ר׳ יהושע בן
^**חירא )ולדעת התו׳ ר׳ יהודה ב״ב השגי( .גגעים $״ט ט״ג ,פי״אט״ז
לגרוט ר׳ יהושע ב״ב ,שבאלה־ הטשגיות^הוא דן לפני ר*א בתלמיד
־ ־ » נ י הרב - .־ ובאיזה טקוטות )עירובין ע״ג ,ע׳׳ז ג״ט( טציגו ריב״ב
 #ב ר לד׳ יהודה בן בבא ור׳ יהודה בן בבא קודם לו בטקום )ר׳ יהודה
בן בבא וריב״ב( ,וזה טורה שהיה ר׳ יהודה בן בבא גדול טריב״ב,
והנדיר׳ יהודה בן בבא היה טי׳ הרוגי טלכות ולאחר טלחטת ביתר
ור״ע״קשיש טניה ,וא״כ זה ריב״ב הנזכר אחר ר׳ יהודה בן בבא הוא
ר׳ יהושע בן בתירא — .ועוד יש איזה מאמרים אשר נוכל לשער טהם
קצת אם יצאו מפי ר׳ יהודה בן בתירא או מפי ר׳ יהושע בן בתירא,
ובמקומות אחרים אין להכריע כלל — .ובפ״ח דעדיות ם״א נזכרו ר׳
ת ן ך ה
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 (3ובעל מדיה נתקשה לחנם בזה .וטה שיעז עוד לתמוה כיייחומעשמ ייספרי ,שהד.
י הובא שפ ג״כ ר׳ טתיא בן חרש והלוא מושבו של ר׳ טתיא היה ברוטי ,עיי׳ לקטן סון* הדור
השלישי ,ועוד נדבר לקטן על ענין שמות החכמים בספרי.
 (4ואף שנבאר לקטן שיש עוד ר׳ יהודה בן בתירא אחרון שהי בנציבץ ונזכר בברייתא
לא במשניי .אך בזמן זה האהרון היו הטשניות אשר בהן בא לרוב דארזסה בת ישראל אוכלת
בתרוטה ,כבר שטרות בפי כ ל  ,ולא הוד .שלה בן בג בג לריב״ב :שמעתי עליך ש א ת ה א ו מ ד
וני׳• — אן מה שיש לפקפק בזד .הוא מה שמסיים שם ריב״ב אבל מה אעשה שהדי אטרז
חכמים אחסה וכר אץ אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה ,והלוא זה־הוא תקנת משגר.אחויזנה
אחר ר׳ טרפון ור׳ עקיבא^עיי כתובות נ׳ץ ,ור׳ יהודה ב״ב חי זמן רב קודם לתקנה זאת^ .
ועיי׳ תו׳ קידושין י״א שכתבו :דהך עד שתיכנס לחופה הוא לאו ה ק א  ,עיי״ש .נאףישאןןל6מוך
על תירוצי של פלפול בחקירת זמן התנאים ,אך בזה ג)״אה הדבר  * 0ו »  ^ .ל « איחה ל ח ג
הזמן בץ אירוםץ לנישואין יותר מי״ב חודש זלכן נקט ריב׳גב' סתם עד שתכגס לחופה.
1

#

—

ר׳ יהודה בן בתירא[

מ —

אליעזר פדי PNI

יהויעע ב*׳ב ור׳ שטעון ב״ב ,ווה ר״* בן גחירא לא נזכר במקןף אחר.
ונראה דהוה קשיש טר׳ עקיבא ׳דהרי איתא שם אחר העדות ירד שטעון
ב״ב ״הוסיף ר׳ עקיבא" כלוי ר״ע הוסיף על העדות דר״ש.,עיי״ש )ועיי׳
לקטן פ״ד(.
״ ׳ ודע דבמקום דאיתא בפסחים סייג מ״ג ר׳ יהודה בן בתירא
איתא בירושלטי בטשנה ובגט׳ בן בתירא .וטזה יש לדון קצת שסמם
גןי בו5ירא הנזכר במשנה הוא ר׳ יהודה בן בתירא* אבל אינו.עולה יס•
לפי׳ ־מה שנזכרו בבלי תעגית ג׳ טאטרי דרי יהודה בן בתירא ורבן
בתירא הסותרים*.זה את ז ה ( .
^ ועוד מצינו חכם הטמנה ר' יהודה בן בתירא ,והוא היה.ימן
התנאים האחרונים וחי מטן רבי ,ועיי׳ חולין נייד דבי יוסף רישבא אתי
לקטי׳ דריב״ב .ועיי׳ שבת ק״ל :לוי איקלע לבי יוסף רישבא וכו׳ כי
^אתא לקטיה דרבי אייל אטאי לא תשטתינהו אייל אתריה דריב״ב הוה.
*ועוד שבת כ' כתנאי ר׳ חייא אומר כדי שחשחת העץ טטלאכת האוטן
ריב״ב אוטר כדיי £זתא»« האור וכוי — .וגם זה ריב״ב<\ה בנציבין
לפי הגי׳ דקןןזדרין צייו עיי״ש״;^ואסשר שחיה זה ריב״ב האחוץן .מבגי
^י^ןל^ריבי׳ב הקרטון .וזה רייב״ב האחרון גזכר בברייתא ולא גזכר
5

י

ו^ןלו לנו התנאים הגקובים בשם בן בתירא )טלבד בגי בתירא
 ^ V ^ Aובני בתירא ביטי ריב״ז( :ר׳ י ה ו ד ה בן בתירא בנציבין מטן
 rtSrולאחר הבית .ר' יהושע* בן בתירא הנולד באיזה עיר בדרך
אשר בין א״י לרוטי ,ביטי ר״א ור״י ,ולטד לפני ר׳ אליעזר .ר׳
ש ט ע ו ן בן בתירא והוא חקדום מטן לר׳ עקיבא .בן ב ת ירא סתם,
ואפשר שחוא אחד עם אחד טהקדטוגים .ר׳ י ה ו ד ה בן בתירא בנציבין
האחרון חי מטן רבי ולא גזכר בטשגה.
• ך :א ל י ע ז ר ב ר צ ד ו ק .
ר' אליעזר בגו של ר׳ צדוק הגזכר לעיל חי קצת מטן הביח לסי
מה שמסופר בתוספתא מגילה פ״א )ועיי׳ בירושלמי שם מגילה פ״ג
הלי אי( ^ ל ק ח בית הכנסת של אלכסנדריים שהיתה בירושלים )ואפשר
שצ״ל ד צדוק ,כי לפי הנראה בהרבה מקומות היה ראב״צ רך בשנים
כזמן החרבן ועיי׳ בסוף הפרק( .ועיי׳ סנהדרין פ״ז מ״ב — .ואהר
 ( £ .הדמב״ס בהקדמה לס׳ זרעים החליט שבן בחידא הוא ד יהושע בן בתיוא.

זנראה

ש י א כ ל ו מהש״פ תעגית ש פ  :אמר ר׳ גחמן בד יצחק תהא בר׳ יהושע בן בתירא ,עיי״ש ,ועיי׳
מה שכתוב שק בהגה״ה בשם הליכות עולם.
 (6ואץ אנו צדיכין להגהת בעל באר שבע םגהדדין ״ ר ׳ יהושע בן לוי" במ׳ ריב״ב.
אך*?נברצזה ח׳ איתא ר׳ יהושע בן לוי — .ובזה עולץ יפה דברי התז׳ מנחות ס״ה אבל לא
טט<טמ.

באמת היו ב׳ ד׳ יהודה בן בתירא ,אבל זה ריב״ב השני אינו ריב׳׳ב הנזכר בירושלמי

סנהדרץ כי אם ריב״ב דימי רבי ,ז ל ק נזכר במנחות שם אחר ד׳ יוס«י בר יהולה.
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חרבן הבית היה רוב שמושי בבית ר״ג והוא מספר לרוב מגהגי ,של
בית ר״) $עיי' סםהים ל״ז מ״ט ,ביצה ב״ב(.
לראב״צ נמצאות הלכות במשנה וברייתא .אך יש בזה מקום ספק,
כי נמצא ראב״צ בדור הרביעי של חכמי ההלכה ,ויש להחליט שאלה ב׳
התנאים ךיו נבדלים זה מזה בשם אליעזר ואלעזר ,והמוסרים ערבבו
ה3׳ שטות).עיי׳ לעיל ר׳ א ל י ע ז ר בן י ע ק ב (  ,ואין בידינו לאל להכריע
*יזה הלכות הן לראב״צ הקדמון .ונדבר מזה להלן אצל ראב״צ
חאהרון — .אבל עוד יש לראב״צ זה הקרטון יתר שאת בפיפוריו במנהגי
הראשונים ,אשר מהם תצא לסעטים הלכה לדורות .וסיפוריו טפיצץ
לפעמים אור על קורות ותהלוכות בני דורו והקודמים להם ,ובזה יאות.
לו מקום כבוד בין כותבי קורות וזכרונות הראשונים.
סיפוריו המה • לרוב מאנשי ירושלים ,וכבר זכרנו קצתם לעיל .ועיי׳
פםחים קט״ז :אראב״צ כך היו אוטרים תגרי חרך שבירושלים בואו וטלו לכם
תבלין למצוד) ,ועל זה קובע שנ; במשגה ע״ד ההלכח :חרוסח מצוד*4— .(.
תוספתא שם ס״ז :ראב״צ אומר איסטרטיאוון היו שומרי צירין )כן הוא
הגי׳ בירושלמי סוף פ״ח( וטבלו ואכלו פםהיהן לערב )וזה הסיפור הנפלא
מורה שגם מן אנשי המלחמה הרומיים נתגיירו חרבה .וכבר באו חרבה <.
סיפורים בספרי יוסף מגדולי רומיים שגתגיירו( — .תוספתא פוקח ,ס"\0 ,2
)ושם בבבלי מ״א( :כך היה מנהגן של אגשי ירושלים אדם יו^מביתל,.f .
ולולבו בידו הולך לבהכ״ג ולולבו בידו וכר — .תוספךןא מגילה * p x jjSPto
ראב״צ כך היו הבורות שבירושלים טהגין אלו לבית המשחה ואלו לביו5
האבל אלו לסעודת אירוסין ואלו לסעודת נישואין ,אלו לשבוע הבן ואלו
לליקוט עצמות )וגם זה הסיפור דחבורה הליקוט עצמות הוא דבר
גסלא( — .ב״ב י״ד :כל הספרים גגללין וכו׳ אמר ראב״צ כך היו כותבי
ספרים שבירושלים עושין — .מנחות מ׳ :והלוא כל המטיל תכלת
בירושלים איגו אלא מן המתמיהים — .מעילה ס״ג מ״ז :ערבה לא
נהנין ולא מועלין ראב״צ אומר נותנין היו ממניה זקנים בלולביהם— — .
ובאים לו גם סיפורים אחתום .תוספתא כלים ב״ב פ״ב :אמר ראב״צ
כלוגסאות היו בהר הבית שעליהן אומגין יושבין ושפין את חאבגים ולא
השו להם הכמים משום טומאה .וכן היה ראב״צ אומר ב׳ כפותין היו׳
בבית אבא אחד טטא ואחד טהור וכו׳ אטר לי זה שהוא הקוק טמא
וזח שאין חקוק טהור ועליו ישב חגי הנביא .ועיי׳ סגחדרין ע״א:
ראב״צ אוטר טקום היה בתחום עזה והיו קורין אוחו חורבחא סגירחא
וגם בענין כלי
)ובתוספתא גגעים פ״ו איתא ר״א בר׳ שטעון(.
המקדש ותשטישיהם באים טאםרים לראב״צ .סוכה ט״ט :לול קטן
היד .בן כבש לטזבח וכו׳ — .טגחות פייט ט״ב :ראב״צ אוטר שנתות היו ״
בהין — .שם פ״ח :ראב״א אוטר כטין טט זהב היה לה על גבה וכוי.
— מדוח פ״ג סי׳ח :אטד ראב״צ מעשה היה ונמנו עליח ג׳ טאוח כחגים
)וחוא דרך גוזמא חולין צ׳(.
;

;

ר' אליעזר בר צדוק!
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י וטדרכו זה לדרוש קדטוניוח הוא ג״כ טח שמביא פירושים ישנים
או טפרש טשגיות ישנות .עיי׳ בכורות כ״ב :טאי טפפיות אטר ד״י אטד
שטואל אטר ראב״צ כך היו טפרשין בירושלים כפרידה שכורעת וכו׳— .
גדה ט״ה :אטר ראב״צ כך היו טפרשין ביבגה ואטרו כיון שבא התחתון
וכו׳ .ועיי׳ ג״כ ב״ק ק״ג :ראב״צ אוטר תקגה גדולה התקיגו שאם היתה
הוצאה יתירה על הקרן טשלם קרן וחוטש לב״ד וטביא אשטו ומתכפר
לו בו — .גם טפרש המשנה ,עיי׳ גזיר ס״ה :וכטה שיעור תפיםה פירש
ראב״צ גוטל את הקסטין ואת הקםםות וכו׳ .גדה י״ד :איזהו אחר זטן
פירש ראב״צ כדי שתושיט ידה תחת הכר וכוי.
ולא טצינו ראב״צ בטחלוקח עם חכטי חדור חזר .ולא בשקלא וטריא
עטהט ,וחחולקיט עליו באו בל׳ וחכטים אוטרים.
והנה טלבד אלה החנאים נזכרו עוד חכטים טפורטטים אשר חיו
מטן הזה ,אבל הלכוחיהם הן טעטוח בטסםר.
.ר׳ י ו ת ג ן בן ג ו ד ג ד א  .הוא חיה לוי טן השוערים ואטר לר׳
יחושע בן חנגיא שחלך לסייע בחגפת דלתוח בגי חזור לאחוריך וכו׳
)ערכין י״א( .וחעיד ד׳ עדיות :על החרשת שחשיאח אביח שחיא
יוצאה בגט ,ועל קטנח בת ישראל שנשאת לכחן שחיא אוכלת בתרוטה,
ועל הטריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו טסגי תקגת השבים,
ועל חטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת )גיטין פ״ה ט״ה(.
ובעדיות פ״ז ט״ט איתא ר׳ גחוגי^בן גודגדא )וכבר העיר רי״ף על זח(
אבל ביבטות פי״ד ט״ב איתא ג״כ ר׳ יוחנן .בן גודגדא (.
ר׳ ג ח ו ג י א )וגם גחוגיח( בן חקגח .ברכות פ״ד ט״ב גזבר תפלח
קצרה שחיח טתפלל בכגיסחו לבחט״ד וכוי • .עדיות פ״ו ט״ג בא
בפלוגחא עם ר״א ור׳ יהושע )ושט איחא ר׳ גחוגיא םחם אבל חולין
קב/׳ט חובא ר׳ נחוגיא בן הקנה( — .ועוד-לו הלכה מפורטטת :יום
הכפוריס כשבת לתשלוטין )טגילה ז׳ וחובא בדורבח טקוטוח בש״ט(— .
וגם גודע טט0ו*.שהיה דורש את כל התורה  5ו ל ה בכלל ופרט )שמעות
כ״ו( — .ובא ממגו מאמר טוסרי גדל הערך אבות פ״ג ם״ה - .׳ ועוד
ייחסו לו ם׳ הבהיר ,ואין לנו פה עסק בזה — .ר׳ נחוגיא בן הקגה
היה רבו של ר׳ ישמעאל ,ור׳יע שאל ממגו שאלה והיה לו עמו פלפול
ארוך ת״כ פ׳ מצורע פרשה ד ׳ (  .ועיי׳ דוגמת שאלה זו מגילה כ״ח
ושם איחא :שאל ר״ע אח ר׳ נתוניה הגדול — .ור׳ נחוניא בן הקגה
האריך ימים )מגילה שם(.
ג ח ו ם איש גמזו )עיי׳ בערוך( היה דורש אח כל החורה בריבה
וטעוט ,ור״ע שימש אותו )שבועות כ״ו(.
7
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 (7ובמס׳ חוייות י׳ נקרא תלטיח של ר״ג.

ועיי׳ לקטן ר׳ יוחנן בן ב ת ק * .

 (8בן חוא בת״כ נ״י ועיי׳ לעיל ד  24חערד. 8 .
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ר׳ נ ח מ י א  .בן א ל י ג ח ן איש כ ס ר ה ב ב ל י העיד עם ר׳ יהושע
\
5גד ד' אליעזר עדיות ס״ו ט״*• .
ר׳ ז כ ר י ה בן ה ק צ ב היה מטן הרבן הבית ובא בטצור )כתובות
ט״ב ם״מ( והעיד עם ר׳ יוסי הכהן על תינוקות שהורהנה באשקלון וכו׳,
עדיוה פ״ח ט״ב — .ר׳ יהושע טמא סוטה ס״ה ט״א טדרש להלכה
בשםו — .ר׳ יוסי בר׳ יהודה ור״א בר׳ יוטי אטרו טשטו הלכה לענין
•ךושח הבת ב״ב קי״א.
ר׳ ז כ ר י ה ב ן א ב ק ו ל ו ס  .תוטפתא שבת סי״ז :ב״ה אוטר טנכיהין
טעל השלחן וכו׳ ר׳ זכריה בן אבקולום לא היה נוהג בו כדברי ב״ש
ולא כדברי ב״ה אלא וכוי .ועיי׳ גיטין נ״ו• .
ר׳ ש ט ע ו ן בן ה ס ג ן  ,ולסעטים בא בן ה ט ג ן בלאר״ש .וגזכר
בטשגה )שקלים פ״ח ה׳ .כתובות ס״ב ח׳ .טגחות פי״א ט׳( ורשב״ג
אוטר חטיד בטשנה עשטו — .ובתוספחא ר׳׳ה ס״ב :שטעון בן הטגן
אוטר אם באו עדים^טן הטגחה ולטעלה תוקעין.היו אבל אין טוססין
קרבין עד לטהר — .תוספתא יוטא פ״ב :בכל יום לא היה לו ושתוק
היום היה לה ושתוק דברי בן הסגן ,והובא בבלי יוטא ט״ד בשינוי
לשון קצת — .כריתות ו׳ ע״ב :טותר הקטורת אתת לס׳ או לע׳ שגה
היו טפטטין אותה לחצאין וכו׳ דברי רשב״ג שאטר טשום הטגן1ואס$זר'
שצ״ל בן הסגן( — .והגה טאחר שד״ש בן הסגן טדבר בלגר על
עגיגי הקדבגות •וכלי -הטקדש )ואך כתובות הגזכר יוצא טן הכלל( ,גראה
שהיה טן השרידים אשר חיו מטן &4ית ולאהר הבית .והרטב״ם כתב
עליו שהוא בן ר׳ הגיגא סגן הכהנים.
ש ט ע ו ן א ח י ע ז ר י ה נזכר זבחים פ״א ט״ב ,טהרות ס״ח ט״ז,
לד״ק ההוא עזריה הוא אביו של ראב״ע ,וא״כ חי שטעון זה מטן דור
השני של חכטי הלכה.
יו ח גן בן בג בג )ובירושלטי כחובוח סייד .הל׳ ד׳ רבי יוחנן וכו׳(
שלח אצל ריב״ב לגציבין*קידושין ו׳ .ולפי השערחגו שריב״ג זה הוא ר׳
יהודה בן בתירא הקרטון•)עיי׳ לעיל ריב״ב( הי זה התגא בזמן הדור
השני .ונודעו טטנו איזה דרשות והן הלכות היוצאות &ן הטקרא ,עיי׳
עירובין כ״ז ,פסחים צ״ו ,בכורות י״ב — .גס ידוע טאטרו ב״ק כ״ז:
אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך ,כלו׳ אין אדם עושה דין
לעצמו — .ריב״ב שיבחו מאוד ואמר עליו קידושין שם :טוחזקני בך
שאתה בקי בחדרי םתרי תורה — .ועיי׳ אבות פייה מכ״ב מאמר בשםו)?(
יוסי בן ג י ל א י  .ר״ג שיבחו שהוא בר ובקי בהלכות כלאים ,עיי׳
לעיל ר ״ ג .
ע ק י ל ט  .אף שזה חאיש אינו טן חכמי ההלכה אך יען גזכד
בחרבה טקוטוח בשייט וטדרשים  .ועשה לו שם בשערים הטצוייגים.של
בהט״ד יחדנו לו טקום פה .עקילס זה טגדולי רוטי וטקרוכי אדריאנוס
היה גר צדק ונתגייר ע״י ר׳ יהושע )עיי׳ לעיל ד״י( והוא תירגם
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התורה ללי יוגיח לפגי ר״א וד״י וקילסו אותו)ירושלמי מגילה פי׳א מל'ט׳>״
גם תירגם לפגי ר״ע )ירישלטי קידושין ס״א,םוף הלי אי( .ותרגומה
נוכרד בהרבה מקומות בירושלמי .ובמכלי נקךא אונקלם ,וכבר הוכיח בעל
מ״ע שזה אוגקלס הוא אחד עם עקילס .ונזכר יגחוםפחא *לשבה במה
שנהג כהלכה וגם החמיר על עצמו לסגים מן ההלכה .עיי' תוספחא
דמאי פ״ו :אוגקלס הגר חלק עם אחיו והחמיר על עצמו והוליך הנאה
לים המלח .שם חגיגה פ״ג :אונקלס הגר היה אוכל על טהרח הקודש.
שם כלים ב״ב פ״ב :טעשה בטבחו של אונקלס הגר שהביא כופתו לפגי,
ר״ג וכני .שם טקואוח פ״ו :וטעשה ברבן גטליאל ואונקלפ הגר שחיו
•באשקלון וטבל ר״ג בטרחץ ואוגקלם בים )ובכל אלה הטקוטות צ״ל
עקילט בט׳ אוגקלס ,כי התוספתא גשגית בא״י ושם גקרא עקילס.
ואוגקלס .הוא תיקון האתרוגים אשר שגגו בזה בהרבה טקוטווו
טהתוספחא( .ואך בטקום אחד הזכירוהו לגגאי ,ת״כ פ׳ בהר פרק א :
טח שבארצך אוכלין ולא טח שהוציא עקילט לעבדיו לפוגטוס )כן הוא
בכת״י( .ונםצאים עוד היום בידינו הרבה טאטרים טתרגום עקילס היוגי
אן? שרוב התרגום אבד ברוב היטים. .אבל תרגום אונקלם הארמית לא
יצאה כלל טפי עקילט*( .ובע״ז * א איתא :ומעשה שטת ר״ג הזקן
י)ט׳ הזקן הוא ט״ס כאשר יובן בקל מטה שכתבגו שעקילט גתגייר במ*י
אדריאנוס( ושרף עליו אונקלם הגר שבעים מגה צורי.
רוב חלכוח חכמי הדור הזה הנה לד׳ אליעזר בן הורקנוס ,והוא
עולה לטעלה על חכטי גדולי ד^ו הן במספר מאמריו הן ברוב עסקו
בכל סדרי הטשגה.
,

ה ד ו ר ה ש ל י ש י של ח כ ט י ה ה ל כ ה .
רבי טרסון .רבי י ש ט ע א ל  .רבי ע ק י ב א  .רבי .יוחנן
בן נ ו ר י  . .ר ב י יוםי ה ג ל י ל י  .ר ב י א ל ע ז ר ה מ ו ד ע י  .ר ב י
ח-וינא בן א נ ט י ג נ ו ס  .ר ב י ש ט ע ו ן בן ג ג ס  .ר ב י י ה ו ד ה
בן ב ב א  .ר ב י ה ג י ג א בן ג ט ל י א ל  * .ר ב י ט ת י א כ ן ח ר ש .
*
רבי י ו ח נ ן בן ב ר ו ק א  .ר ב י ש ט ע ו ן ש ז ו ר י .
אלד! חחכמים עומדים בראש דורם ,ועוד נטצאו טרבית חכטים
בדור דעח זח ובראשם תלטידי ר׳ עקיבא חראשונים :ר ב י א ל י עור
ח ס ט א  ,רבי ח נ י נ א בן ח כ י נ א י  ,ש ט ע ו ן בן ע ז א י  ,ש ט ע ו ן ב ן ^ ־
זוטא ,שטעון התיטגי.
ר' ט ר פ ו ן .
ר׳ טרפון היה כבר מטן הבית ,כי טביא ראייה לחלכתו שבעלי
מוטין כשרים לתקוע בחצוצרות בזה הלשון :אקפח את בני אם לא
 (9ידגדגו מזד .פדחט* גיירגד ,מקן&ות טסורגז :איבעד דען אייג6לום דעך •אןיעסטיגישען
עקהעגעזע ונו׳.

^ \ ר ' טרפו!־[
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..דאיחי ׳אח שטעון אחייאיטא היגר באתת טרגליו עוטר בעזרה וחצוצרות
בידו )ירושלמי יוטא פ׳׳א טוף הל׳ א׳ ,טגילד׳ פ״א׳ הל׳ י׳ ,הוריות פ״ג
הל׳ פ׳( .ור«ע חשיב לו שטא לא ראית־ אלא בשעת הקהל •והודח לו
ר׳*ט שבן ה*ח'• ,ואטד לו אקפח את בגי שלא הטיתה •יטין ושטאל אני
שראיתי אח המעשה ושכחתי ואתה דורש וטפכים על השטועה {.
וההקהל זח היה לכל הפחות ז׳ שנים קודם החרבן ,דהביח גחרב בסוף
שמיטה ,עיי׳ ע״ז ט׳ ע״ב וברש״י ותו׳ שם .וא״א לוטרשבשגת חחרבן
עצטה ,כאשר באה העיר במצוק וחיהח סוגרת וטסוגרת ,עשו הקהל!
— ויש פה טקוס להעיר על דבר חדש :העם גאסף לטצוח הקהל
קרוב לחרבן חביח ,אף כי קול רעש מלחמה נשטע בכל פנה והארץ
מלאה מהומה וכשאון טים כבירים ישאון האויבים .וגם הטלך האחרון,
*גריפאס השני ,אף שהיה נבאש בעיגי העם לא נגרע מלעמוד בעזרה
על הביטה ולקרוא אל העם הפרשיות של הקהל ,י כי'עצות הקריאה היא
במלך .אם לא נאמר שהנשיא קרא אז הפרשת במקום המלך— .
ור״ט היה בזטן ההקהל ההוא לפחות בן י״ג שנה ,שהרי אין עדות לקטן;
והל" ״אני שראיתי את הטעשה .ושכחתי" טורה שהגיע כבר לתור
האנשים המעמיקים להבין בדברים אשר עיניהם רואות .ויצא לנו מזה
שמיה לכל הפחות בן כ׳ שנה כאשר חרב הביח — .ועם כל זה לא
* היה טתלטידי ריב״ז ,ורק בתופפתא סוף מם״-חגיגה איץזא :אמר ר׳
טדפון אקפח את בגי שהלכה בידי טפי ריב״ז ,ואפשר שהיה קבלה
בידו שריב״ז אטר הלכה זאת^— .גם לא טציגו לו פלוגחא עם ר׳
גטליאל ודי אליעזר ור׳ יהושע ( ,ואף שהיה כבר לאיש ביטי הגדולים.
אלה ,ור׳ יהושע חיבבו וקראו לו טרפון אחי )ידים פ״ד ט״ג( וגם ר״ג
דיבר עמו ושאלו למה לא באח אמש לביח המדרש )פסחים ע״ב(,
וביום שהושיבו •את ראב״ע לנשיא היה גחלק עמו בדבר הלכה )ידים שם(
ודי אליעור הסכים על ידו )ידים שם( — .מכל זה יש לשפוט אף שגא
ר״ט בטםפר חחכםים הנקובים בשם לא בא עוד אל מעלת הגדולים
.אשר עטרו בראש חדור& ,אחרי טוחם גדל טאוד ונקרא בירושלטי בהרבה
**מ<ן|טקוטו^ ( 1ו* טרפון רבן של כל ישראל .־
1

8

8

 ( j f mשם.
*tffe'j״שמא

ודע דבספרי פ׳ בהעלותך פ׳ ובני אהרן הנהגים יתקעו איחא :אמר לו ד,ץ

בד״ה ביוה׳׳נ וביובל״ וליתא להגן ב׳ תיבות ״בשעת הקהל״ והגי׳ זאת צ״ע ני מה

לחצוצרות ברייה )ואן ב׳ תצוצרות היו בר״ה ,עיי׳ ר״ה נ״ו( וכן ביוה״נ וביובל.
בהעלותן הגי׳ :שמא בהקהל שבעלי מזמין כשרץ בהקהל ביוה״כ וביובל.

ובילקוט פ׳

ובתוספתא סוטה פ״ז

איתא :בו ביזם )כלו׳ בהקהל ,עיי״ש( ראה ר׳ טרפון חיגר עומד ומתריע בחצוצרות.

והוא ע׳׳פ

הברייתא דירזשלמי אשר זברנו ,הרי ל ן שעיקר הגי׳ בשעת הקהל.
(2

ר״ט חולק עם ד׳א קידושין פ״ג מי״ג ולאהר מותו השיב עליו גיטין די פ״ג־^ולק

עם ר׳ יהושע כלים פי׳׳א מ״ד.

וגם באלה הםלוגתזח המעטות לא נמצא מחלוקת פח אל

פה — זמצינו שר״ט היה מיםב עם ר״א ודיי בבני ברק ,בהגדה של פ ס ח .
 (3במקומות אשר זכרנו לעיל וע״ע יבמוח פ״ר הל׳ י״ב.

ועיי׳ חויןףזמייד..
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ר*׳ט היה כהן ועמק הרבה בג״ח .עיי׳ בכורות ג״א :כך היה מנהגו
של ד״ט גוטל )הי שקלים דפדיון בכור( ומחזיר .ועיי׳ ירושלמי יבמות
פ״ד טוף הלי י״ב והוא טהחוספחא כתובות פ״ה בטה שהערים ד״ט
להאכיל ג׳ טאות גשים תרוטה בשגת רעבון ,ובסוף אבות דר״נ :טעשה
בר״ט שישב ושגה לתלטידים .ועברה כלה לפגיו צוד .עליה והכגיסה בתוך
ביתו ואטר לאטו ולאשתו רחצוה וסכוה וכר — .וטטין הזה התאטצותו
לכבד אטו ,עיי׳ בבלי קידושין ל״א ירושלטי שם הל׳ ז׳ .גם גטצא בו
טרה יקרה שלא בוש להודות על האטת אף שהיה גי1$ה קצת לרתיתות
וגשבע לפעטים על איזה הלכה אקפח את בגי וכו׳ .וחי ברבו בכפליס
בתורה ובעושר ,אבל לבו.לא התגאה טעולם ,ופעם אחת הגיד את
שטו להציל עצטו טן הסכגה והיה טצטער על זה כל יטיו שגתכבד
בכתרה של תורד) .בבלי גדרים ס״ב .ובירושלטי שביעית ס״ד הל׳ ב׳
הוא בשיגוי קצת(.
לפי דעת הבגלי היה ר״ט טתלטידי ב״ש ,עיי׳ יבטות ט״ו ע״א :ח׳׳ש.
דאטר ר׳ טרפון תאבגי טתי תבוא צרת הבת לידי ואשאגה ,אבל
בירושלמי )שביעית הנ״ל( איתא :באילן תרתין מילייהון נהג ד״ט כב״ש
וטיכין בהדא )בההיא דטתניתין שט פ״ד.כי( ובקריאת שמע ( .ובהרבה
טקוטות ד״ט טן חטקילין .עיי׳ בלאים פייה ט״ח.,׳טעשרות פ״ג f tf"to
*יבטות פט״ו ט״ו ט״ז ,כתובות פ״ה ט״ב ,קידושין ד׳ כ״ד ופ״ג טי״ג,
גזיר פייה ם"ה ,זבחים פי״א ט״ז .ואף שברוב טקוטות אלה הדבר
תלוי בסברא ,ובעגיגים כאלה לא -גופל המאמר ]ב״ש לחוטרא )עיי׳
לעיל ד׳  (51הלוא ד״ט טיקל אף בהלכות אשר דרך ב״ש בהן להומרא,
כגון הך דיבטות פט״ו ט״ז ,גזיר פ״ה ט״ה )ובגזיר טצינו באטת שב״ש
טהטיר( ,ולכן גם להש״ס בבלי אגו טוכרחים לוטר שר״ט גטה לפעמיט
טטטילת ב״ש•
ההלכות הגטצאות לר״ט איגן עולות לטספר גדול .ר״ט חתעטק
ל^וב •צענין התפילה והברכות )עיי׳ ברכות פ׳?א ט״ג פ״ו ט ״ת ,פסחי$
ס״י מ״ו ושם בברייתא קי״ה( .ויש לו חלכות יחידות בס׳ זרעים
וס׳ מועד )ובפסח יש לו אך רמז אחד של הלכה עיי״ש ע״ד ע״א,
ובטס׳ יונ1א לא נמצא לר״ט אף הלכה אחת( .ורוב הלכותיו .הגה בס׳
גשים,׳ ס' קדשים ,ס׳ טהרות ,וגם גמצאות לו הלכות עמוקות ב6׳
גזיקין .וגעיר פה בקיצור :בם׳ טהרוח ר״ט חטידלחוטרא .בסי גזיקין
ר״ט הוא הראשון בהחנאים הטדברים בענין אבדה ואונאה )ב״ט פ״ב
מ״ז ,פ״ד ט׳׳ג( ,בעגין חשלוטין לבעל חוב ולאשר) .כתובות פ״ט מ״ב ט״ג(.
וטציגו לו הלכה עטוקה בעגין גזקי שור )ב״ק פ״ב ט׳יה ועיי״ש ברייתא
כ״ו( והחכטים השיבו לו .וסברתו שם בענין דיו הפוכה טסברת ר״א
4
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נדה ט״ד $׳ — .yועוד לו דבר עמוק מאוד בענין עונש מיתת בית
דין ,ואטד טבוח פ״א ט״י__:אלו היה בב״ד לא נהרג אדם טעולם; כלוי
דעתו היחה להםיר עונש טיתה ע״ס הב״ד טבל וכל .ובחקירה זאת
העמוקה• יש חלוקי דעות גם ביטינו־בין גדולי הכטי העטים התוקרים
י ןדי ה*שפט ,וטה נפלא הטאטר הזה בסי חכם טחכטי ישראל אשר
ה*:.לפי פשוטו גגד דברי הטקרא ,והוא טורה איך היו קדטוגיגו.חקרי
 iמאוד (.
׳טאטרי טוסריי שלו נודעים והם אבות פ״ב טט״ו טט״ז .וד׳טאפר
הראשון הוא טוסר בדרך טשל טליצי ,והטאטר השני טורח על עוטק
תכטת ר״ט ,השוקל כל איש ואיש לסי טעטדו וטצבו.
בהשאלה אי תלטוד גדול או טעשה גדול הכריע ד״ט טעשה גדול
) .קידושין ט׳(.
בעל פלוגתא דר״ט הוא לרוב ר״ע ,ור״ט הוה קשיש טגיה ,והעיקר
^נראך ,שר׳יע היה תלטיד הבר לר״ט ,עיי׳ כתובות פייר .ובהרבה טקוטות
*« 1י*י ט מ ר ר״ט עם ר״ע כדבר הרב אל תלםיד וחכם ,ור״ט טורה לו וטשבתו
שיורד יותר לעוסק ההלכה .עיי׳ תוספתא טקואות ס״א והובאה קידושין
*< •*Hftס׳׳ו ,ירושלטי יוטא ס״א הל׳ א׳ )והובא כבר לעיל( ,תוספתא זבחים
 5 J׳ א • והובאה שם בש״ס י״ג .וזה טורה על גודל אהבת האטתשל'J* $
ר״ט באשר זכרנו; ולכך לא עטר ג״כ לשאול בבית הטדרש ברין אשר
בא לפגיו ,ביצה פ׳׳ג ם׳׳ה — .ולפעמים טטכיט ד״ע עט ר״ט עיי׳ תרוטות
פ״ד ט״ה ,טכות פ״א ט׳יי ,תוספתא יבטות סוף פי״ד )ועיי״ש בש״ס
קכ״ב ובהגהת רי״ף( ,כריתות פייה ט״ג — .ר״ע טשיב הרבה פעטים
לר״ט )תרוטות פייט ט״ב ,כריתות פ״ד ט״ב ובט״א( ופעם אחד מקשה
ד״ט לד״ע ,ור״ע טשיב לו )נזיר פ׳׳ו ט״ו( — .ר״ט חולק על ב״ש
י וב״ה )נזיר פ״ה ט״ה( — .וטצינו ר׳ שטעון חולק עם ר״ט )זבחים פ׳׳י
מ״ח( ,אך עיקר הפלוגתא היא טנחות פיי׳ב ם״ה ,ושם איתא ד״ע ור״ט
)ואפשר שיש בזבחים ט״ס וצ״ל ר״ע בטקום ר׳׳ש( — .ר״ט חולק עם
ד אלעזר בן עזריה )ידים פ״ד( — .ולפעםים יש ר1לוקי דעות חגאיס
חקדטוגיס וחאחרוגים ור״ט בתוכם .עיי' פאה פ׳׳ג ט״ו ,תרומות פ״ד
ט״ה ,ט׳״ש פ״ב ט״ט )ודעת ר״ט קרובה שם לדעת שמאי הזקן(.
ולפעםים בא ר״ט בטשגה וברייתא בלי חולק עליו )פסהים קי״ז קי״ח,
גיטץ פ״ח( .ועיי׳ לקמן ר׳ יהודה.
ה״ט הלך לבקר את ר׳ אליעזר בחליו אשר םת בו ,ודיבר קודם n
יהושע )טנהדרין ק״א( וכשטתו בניו של ר׳ ישטעאל הלך ד״ט עם ר*
יוםי הגלילי וראב״ע ור״ע לגחמו והיה ג״כ ראש המדברים )ט״ק כ״ח(.
וכן כשנכגסו זקגיק לאחר פטירתו של ר׳ אליעזר להשיב על דבריו געגה
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]ר' ישמעאל

וכן יומא ע״ו ע״א :וכבר היה ר׳ טרפון ור׳ ישמעאל

ר׳ טרפון בראש.
וזקנים וכוי.
מצעו לפעמים דרך י״ט להורות את תלמידיו* קךרך משא ומתן
של דברים ,לשאול שאלה ולבחנם אם יעמדו על האמת .עיי׳ מכילתא
פ׳ בשלח ס׳ ויםע :כבר היה ר״ט וזקנים יושבים בצלו של שובך של
יבנה נשאלה שאלה זו לפניהם אמרו לו וכו׳ למדנו רבינו באיזה זכות
זכה יהודה למלכות אמר להם ד״ט אמרו אתם וכו׳ ,עיי״ש כל הסדר
והובא תוספתא ברכות סייד .ואיתא עוד שם בתוספתא :מעשה בר׳
זקנים שהיו יושבי^בבית שער של ר׳ יהושע אלעזר בן מתיא וחנינא בן
חכינאי ושמעון בן עזאי ושמעון התימני היו עסוקין במה ששנה להן ר׳
טרפון וכוי ,ומה מאוד נתגדל הרב בתלמידים כאלה .ועוד מתלמידיו ר׳
שמעון שזורי ור׳ יהודה עיי׳ לקטן .ובתוספתא שביעית פייה איתא:
העיר יהודה בן ישעיה הבושם לפני ר״ע משום ד״ט .וכן בתוספתא
הולין פ״ג.
לפי המכילתא אשר זכרנו היתה ישיבח ר״ט ביבנה ,ועיי׳ זבחים
נ׳י׳ז .ונראה שהיה מקום מושבו גם בלוד .עיי׳ תענית פ״גימ״ט
במה שהורה שם ,וב״מ פ״ד מ״ג במה שהורה לתגרי לוד ,ועיי׳ ג״כ
חגיגה י׳יח )והוא מהתוספתא שם פ״ב( :מעשה שמת אלכסיא בלוד
ונכנסו כל ישראל לםופדו ולא הניחם ד״ט וכוי ,ואפשר שר״ט קבע
ישיבתו שם אחרי* מות ר״א אשר היה בלוד (.
ר׳ טרפון מת קרוב למלחמת ביתר ולא ראה צוק העתים אשר
עברו על ישראל בימי בן כוזיבא ,כי לא נזכר שטו כלל בקורות ותלאוח
הימים אלה — .וגדול דור האחרון של המשנה )ר׳ יהודה הנשיא לפי
גי׳ אבות דר״נ פי״ח ,ועיי׳ גיטץ ם״ז( אמר עליו :ר״ט גל של אגוזין (.
0

7

ר׳
ר' ישמעאל כיאור יעלה
שדי התורה בהלכותיו ובמאמריו
ר׳ ישמעאל היה מבעלי.בתים

יש.מעאל.
אשר לא• נודע מקורו ,ופתאום השקה
ויהי לנהר מים חיים — .בית אביו של
של גליל העליון ( ,ונשבה בימי חרבן
8

 (6עיי׳ לעיל ר״א .ולשיטת הבבלי אשד זכרנו שד״ ט היד .מתלמידי ב״ש יש למצוא
קצת טעם לזד :.ר״ט מילא מקום ר״א אשר היד .טב״ש .א^ל הבית כבר נשכת ולא בנד.
.
׳ .
אותו ר״ט מחדש.
f

 (7בין נתבי חכם אחד לחכמי הנוצרים הקדמונים ושמו יושטינום נמצא ספר ״שיחת
יוסטינום עם טרפון היהודי" )(Justini Martyri Dinlogus cum Tryphonc Judaco
וחוא וינוח בעגץ אמונת היהודים והנוצרים .ועלה על לב אמה חכמים אחרונים שטרכון זד.
הוא ר״ט הנזכר לפנינו .אבל המעיין בויכוח ההוא ובתשובות הנםכלוח אשר השיב שם טרפון
יראה בבירור שיוםטינום ברא שם האומר מלבו ושם בפיו הודאות הטונחשות בעצמן והמגידות
בפוייבי מבטן מי יצאו .ונבר דברנו מזה מאנאטםשר .יאהרג 4 .ד׳ .211
 (bב״ק ד׳ פי :אטר ר׳ ישמעאל טבעלי בתים של גליל העליון היה בית אבא.
נוסחאות חגיי ר׳ שמעון שזורי.
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הבית והוא נער קטן ופגע בו ר׳ יהושע .ועודנו כאבו נוצצה חכמת
התינוק בתשואתיו לך׳ יהושע אשר החליט עליו שיחיה מורה הוראה
בישראל ,ו ם ד ^ ^ מ ו ן הרבה ( — .מרבותיו לא נודע כ״א ר׳ נחוניא
בן הקנה/שבועותכ״ו( .ולא מצינו ששימש שאר הגדולים אשר היו בימים
ההם ר״ג ור״א ור׳ יהושע ער כי בפתאום עלה לשמים שיאו ,וביום
שסינו ראב״ע לנשיא כבר נמנה בין נוטרי הכרם ביבנה ואמר שם
הלכות לפני חכמים )עדיות פ״ב מ״ר( .גם חלק על ראב׳׳ע ואמר לו:
אלעזר בן עזריה עליך להביא ראייה ,וראב׳׳ע השיבו לו בדרך כבוד
ישמעאל אהי )ידים פ״ד מ״ג( .וגם ר׳ יהושע נהג בו כבוד וקראו ב׳
פעמים אחי )ע״ז פ״ב מ״ה ,תוספתא פרה פ״ט( ,ור״ע קרא אותו ג״כ
אחי )סנהדרין נ״א( — .ר׳ ישמעאל גלה עם הסנהדרין מיבגח לאושא (
ומושבו היה בקצה דרומי של א״י קרוב לאדום )כתובות ס״ח מ״ח( ולא
נודע המקום בבירור .ונראה שנאסף על משכבו ולא על ידי חרב המרצח
חרומי כי מלחמות בן כוזיבא היו כגורע בגליל; ולא לחטח לחבח שלהבת
המלחמה בדרום גם לא פשטה שם גזירת ההרג ואבדן של אדריאנוס.
ונראה שהלך לדרום מפני הצרוח אשר ראה בעין שכלו שהן קרובות
לבוא ,וחי שם גם אחרי אשר נבקעה ביתר ונזר אדריאנוס גזירות להשביח
תורה וסצוה .עיי׳ ב״ב .ס׳ :אמר ר׳ ישמעאל מיום שחרב בית המקדש
גכו׳ -וסיום שפשטה מלכות שגוזרת עלינו גזרות קשות ומבטלת ממנו תורה
ומצות ואין מגחת אותנו ליכגס .לשבוע הבן וכו׳.
הלכותיו של ר׳ ישמעאל לא רבו במספר במשנה וברייתא והנה
מפוזרות זער שם ז ע ר ש ם  ,ואיזה מאמרים מיוחסים בטעות או בספק
לר׳ ישמעאל ( .אך אין מעצור לחכם להודיע רוחב בינתו ברב או
במעט — .ונרדפה לרעת אופן לימודו של ר׳ ישמעאל .כחו של ד״י
גורע לרוב בסחלקותיו עם ר׳׳ע ,כי ר״ע הוא בכמה מקומות בר פלוגחיה.
ונגד ר׳׳ע אשר בחריצותו העמיק לשאול לכל הלכה והלכה סמך מן
התורה ועשה לפעמים .הסמך ליסוד הבנין )עיי׳ לקמן ד״ע( ,החזיק ד״י
בפשוטו של מקרא ולא הסכים לדרוש כל קוץ וקוץ .עיי׳ סנהדרין נ״א:
וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא וכו׳ ושם ליידי דרש ר״עמאו זבח
ור״י מסיק .ליה סן הקרא דם שפך — .וכן סובר ר״י דיברה תורה כל׳
9

1

2

4t|f
חיאשונים והאחווגיס עיי׳ בפה״ד .אך זה יוצא בבירור מהתוספתא חלה פ״א — ולא הביאוה
המהבדים — שר׳ ישמעאל היה בן כה״ג .וזה לשון התוספתא :אמרו לפני ר׳ ישמעאל הלוא פלוני
יש בדרום ואיה -מורה כהוראה זאת אמר להם ל ב ו ש ש ל ב ש בו א ב א ו צ י ץ ש נ ת ן ב י ן
ע י נ י ו אם ל* אלמד וכו׳^
 (1ב״ב
 (2עיי׳
ישמעאל או ר׳
ר׳׳ש( ,מעילה

כ״ח :מאן הולכי אושא ר׳ ישמעאל .ועיי• בסוף הפרק.
לעיל ד•  .24והא לך המקומות אשר יש בהן ספק במשגה אם הגי׳ חיא ר׳
שמעין .מ״ק פ״ג מ״ח )ובירושלמי איתא ד׳ ישמעא־( .ערמת פ״ה מ״ג )העיקר
פ״ג מ״ג )העיקר ריש( ,כייים פ׳׳ה מ״ג )עיי׳ ד׳  ,(24עוקצין פ״ב מ״ג.
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בני אדם )סנהדרין ם״ד ,כריתות י״א ובשאר מקומות( .ובירושלמי מוחזק
ד״י לאינו דורש כפילות )עיי׳ שבת פי״ט הל׳ ב׳ ,גיטין ס״ח הל׳ א׳,
נדרים פ״א חל׳ א׳ ,סוטה פייה הל׳ אי( .וכבר זכרנו לעיל שבזה
הדרך הלך ג״כ ראב״ע..
והנה מרדפו אחר משמעות הקרא גמשך ג״כ שדורש רשות במקום
שר׳״ע דורש חובה ,עיי׳ סוטה ג׳ :לה יטמא רשות דברי ר״י ר״ע אומר
חובה וכו׳ .גם נמשך מזח שר׳ ישמעאל דורש לפעמים חקרא כמעט קרוב
לצורתו אף שהסברה תחייב ההיפך .עיי׳ סנהדרין קי״ב :אין לה רחוב
אינה געשה עיר חנדחת )ועיי״ש מ״ה( .וכמה הוא מן הקושי בעיניו
להוציא הקרא ג׳ פעמים ממשמעותו .עיי׳ סוטה ט״ז :דאמר ר׳ יוחנן משום
ר׳ ישמעאל בשלשה מקומות הלכה עוקג^ מקרא התורה אמרה בעפר
והלכה בכל דבר התורה אמרה בתער והלכה בכל דבר התורה אמרה
בםפר והלכה בכל ד ב ר  * .ומה מאוד גבדל בזה דרך ר״י מדרך ר״ע
המוציא בדרשותיו פעמים הרבה המקרא ממשמעותו ( ,וזה הוא אשר
בינו ובין ד״ע .אבל לדרוש להוציא הלכות חדשות נוספות על תיבות
חמקרא בזח דרך אחר לר״י עם ד״ע ועם כל חכמי ישראל הקדמונים,
אשר ידעו והבינו כי רק בהדחיב מצוות התודה ע״פ מדרשי חלמת
התורה היא עץ חיים לדורשיה ,ולהעומד על הסמוק כצורתו היא כערער
בערבה .אך דיי מבקש לרוב לקרב ההלכה למשמעות הקרא.
עיי׳ יבמות מ״ח :מקיימין עבדים שאינם מלין דברי ד״י ר״ע אומר
אין מקיימין אייל ר״י הרי הוא אומר וינפש בן אמתך וכוי— .
שבועות יפ״ג ט״ד :,דיי אומר אינו אלא על העתיד לבוא שנאמר להרע
או,להטיב — .חולין ט״ז :כיי ירחיב ה' דיי אוטר לא בא הכתוב אלא
להתיר •להן בשר האוד! וכוי — .ולפעטים גחלקו ר״י ור״ע בטדרש הקרא
ואין להכריע טי נוטה יותר למשמעות המקרא -.עיי׳ נדרים ד׳ פייט:
אלמנה וגדושה וכו׳ ד״י אומר יפר ,עיי״ש־ ".וכן הא״דקירושץ ל״ז:
ללסדך •<שכל מקום שנאמר בו אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי ר״י
אמר לו ר״ע הרי שבת וכוי — •.ובדרשח מקרא מיותר דרך א׳ לר״י
ולר״ע ,כלו׳ לדרוש אותו וללמוד ממנו הלכה .עיי׳ הוריות י״ב :והוא
אשה בבתוליה יקח אחר שחילק הכתוב ריבה דברי דיי ר״ע אומר אין
לי וכוי — .שבועות ס״ב ט״ה :דיי אומר ונעלם ונעלם ב׳ פעמים
וכו׳ — חולין ע״ב»:וכל אשר יגע על פני השדה להוציא עובר במעי
אשה דברי ר״י .שם קכ״ד :בנבלתם •ולא י בעור וכוי דברי דיי.
3

וכאשר נעיין במאמרי .דיי יצא לנו כי לרוב יסד להלכה יסוד
במקרא ,וזח על ביי פנים .או שמעמיד הכתוב בראש הלכה וההלכה
היא פי׳ למקרא ,.גיטין מ״ה :מיטב שדהו ישלם מיטב שדהו של ניזק
־• (3רש״י שם ד״ד .התודה אפרה בתער הרגיש בזה ונתב דדוקא בהגן תלתא סגר ליד.
ד״י דקרא אסמכתא בעלמא גינהו ובו׳ ,עיי״ש אבל משמעות המאמר איגו מזרה נ ן .
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דברי ר ״ י  .יומא גי :אמר ר׳ יוחנן משום ר׳׳י לעשות אלו מעשה פרה.
סנהדרין ל״ד :דם שפך לרבות הזורק דברי ד״י — .או שמתחיל מההלכה
ולומדה מן הקרא .יבמות סייח :מנין לכותי ועבד שבא על בת ישראל
וכו׳ שפסלות שנאי ובת כהן וכוי וכן במ״א — .וזה דרכו של ר׳
ישמעאל הוא כעין ירך הראשון אשר נזכיר לקמן אגל ד״ע אף כי
נבדל ממנו בסלע המחלוקת ,שר״ע מסמיך הלכות להמקרא אף שהן
רחוקות מפשוטו של מקרא ,ור״י אוהב לחבר בחיבור פנימי ההלכה אל
חמקרא — .אבל בזה יפח כחו של רי׳ע שר״ע יעף ביעיף על פני
שדי ההלכה המופשטת והוציא הלכה מתוך הלכה ונתרבה׳ חלקו .במשנה
ותוספתא ,חחת אשר ר״י פרש רגלו על סני איזה ספרים המפרשים
המקרא )כאשר י ל לן( ושם רוב מגמתו אל המדרש ,ואך לפעמים
אל ההלכה.
ויען שרוב לימודו של ד״י היה במדרש המקרא לכן שם עין עיונו
למצוא כללים אשר יהיו נתיב ומסלול בדרשות להלכה ,והם הם יסודי
הבית אשר עליהם נשענים עמודי התורה .וכבר כתבנו למעלה סוף
ס״א שר״י הרחיב הז׳ מדות דהלל לי״ג מדות והן נמצאות בברייתא
המתחלת :אמר ר׳ ישמעאל בשלש עשרה מדות התורה גדרשח בחן וכוי,
זגדפםת בראש הספרא*( — .והמרות אלה היו יקרות טאוד בעיגי ד״י
עד כאשר ראה במקום א׳ לדרוש גגר טדח אחת מהמדוח חשב אותו
בין המקומות אשר בהן ההלכה עוקבת המקרא .עיי׳ ירושלמי קידושין
פ״א הל׳ ב׳ :תני ר׳ ישמעאל בג׳ מקומות התורה עוקבת למקרא ובמקום
א׳ למדרש התורה אמרה בספר והלכה אמרה בכל דבר שהוא בתלוש
התורה אמרה בעפר והלכה אמרה בכל דבר שהוא מגדל צמחים התורה
אמרה במרצע והלכה אמרה אפילו בסל אפי׳ בקוץ אפי׳ בזכוכית ובמקום
אחר למדרש תני ר׳ ישמעאל והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו
כלל את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו פרט וכשהוא אומר ואת כל
שערו יגלח חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט
לומר לך מה הפרט מפורש שהוא.מקום כינוס שער ונראח אף אין לי
אלא מקום כינוס שער ונראה והלכה אמרח יגלחנו כדלעת).כצ״ל( (— .
ובתוך אלה המדות מדת הק״ו יקרה בעיניו ומצינו שר״י דורש בק״ו
ב ו א

ה

5

 (4ודע דבש׳׳ם בבלי ייא נאמר בפירוש שר״י חרש הנך י*ג מדות וגם לא נובר ״ ברייתא •
דרי ישמעאל״ .וגם המספר ״י׳׳ג מדות״י־לא נמצא בבבלי כ״א מעט מזער ואך איזה מרה מובא
בל׳ דתניא ,עיי׳ יבמות ד ) .וגם ממה דאיתא שבועות כ׳ץ :אמר ר׳ יוחנן ר׳ ישמעאי ששימש את
ר׳ נחוניא בן הקנה שהיה דורש את בל התורה כולה בכלל ופרט איהו נ מ י ד ו ר ש ב ב ל ל ו פ ר ט ו ם ׳ ,
יש לשפוט שלא היתה הברייתא דר״י שגורה בפי בל ,דא״ב הוד ,לי׳ ר׳ יוחנן לאתויי מר״י גופיה(.
אבל בירושלמי מצינו מדד) ,מי״ג מדות; נקראת על ר׳ ישמעאל ,עיי׳ ירושלמי פאה פ״א הל׳ ד׳
ונתבנוה לעיל ד׳  19הערה .2
 (5והמעיי׳ בכלי סוטה ט״ז )ובבד זכרנו הברייתא לעיל( יראה במה יש בין ד-ככלי
והירושלמי .ונדבר מזה אי״ה במ״א.
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דבר הנדרש לתנאים אחרים מריבוי המקרא וכו׳ ואמר שהיא דרשה שאינה
צריכת ,עיי׳ סוטה כי׳ח :זז״ר וכו׳ נטמאה ונטמאה אחד לבעל ואחד לבועל
ואחד לתרומה דברי ר״ע אמר ר״י ק״ו ומה גרושה וכו׳ )והוא מםסרי ס׳
נשוא ס׳ ז׳( .זבחים ג״ב אמר ר״י גג יסוד למה לי קרא ק״ו הוא וכר;
עוד שם :ואת * ל רם הפר וכו׳ לימד על פר יוה״כ דברי ר״ע אמר ר׳יי
ק״ו ומה אם מי שאין נכגם וכו׳ — .ואף מדת הגז״ש חביבה בעיניו
לפי סי׳ הש״ם נדה כ״ב עיי״ש .ועיי׳ גז״ש לד׳ ישמעאל זבחים נ״ג:
נאסר כאן סביב ונאסר להלן סביב מה לחלן פיסוק מתנוח וכו׳ וכבר
כתבנו לעיל )ד׳  (19שהגו״ש של התנאים הקדמונים היא כעין גילוי
מלתא ,והמעיי׳ בהך גז״ש סביב סביב ימצא שהיא על אופן זה ,כלו׳ יש
פה ספק על הוראת סביב אם הוא סביב ממש כלו׳ הקפה כחוט או
אם הוא בפיסוק ,ועל זה בא סביב הנאמר במילואים להורות דשם נמצא
בפי׳ שהוא בפיסוק .ומדרך זח יבואר עור דרכו של ר״י לחבב מדת
מח מצינו .עיי׳ ספרי נשוא פ׳ ב׳ :מזכר ער נקבח תשלחו א׳ אדם
וא׳ כלים במשמע ר״י אומר הרי אתה דן הואיל וארם מטמא בנגעים
ובגדים מטמאים בנגעים מה אדם טעון שלוח אף בגדים וכו׳; שם ס׳ ו׳:
ואיש את קרשיו לו יהיו בנטע רבעי הכתוב מדבר וכו׳ ר״ י אומר קודש
לבעלים אתה אומר קודש לבעלים או קודש לכהנים הרי אתה דן מעשר
שני קרוי קודש ונטע רבעי קרוי קודש וכו׳״( — .אבל גם בדרשות
ע״פ המרות יתנכר דרכו של ר״י לשום גבול אל המדרש אשר עד שם
יבוא ולא יוסיף ,לכן אמר )זבחים נ״ז( דבר הלמד בהיקש אינו חוזר
ומלמד בהיקש ואמר לר״ע טעיתה ,עיי״ש .ועיי׳ ירושלמי קידושין פ״א
הל׳ ב׳ בכל אתר לית ליה לר׳ ישמעאל למד מן הלמד .וכן גדר נדר בעד
הק״ו ואמר למדין מק״ו ואין עונשין מק״ו )ירושלמי יבמות פי״א הל׳ א׳(.
מהמדות אשר בהן נתכבד ד״י הוא במה שיקרה מאוד בעיניו מעלת
אומת ב״י ,כי זרע ברוכי ה׳ הם ובידם כלי חמדה וכהני ה׳ יקראו,
ובזה דרך א׳ לו עם ר״ע כאשר יבוא להלן .עיי׳ ב״מ קי״ג :הרי שהיו
נושץ בו אלף זוז וכו׳ ותנא משום ר׳ ישמעאל ותנא משום ר׳ עקיבא יל
ישראל ראויין לאותה איצטלא — .נגעיב פ״ב מ״א כאשר ירא לנגוע
בכבוד האומה אמר בני ישראל אני כפרתן — .והשתדל מאוד להשיא
בנות ישראל וקשטן משלו ,עיי׳ נדרים ס״ו במשנה וגמ׳.שם .ולכן נשאו
׳עליי קינה בנות ישראל במותו ,עיי״ש, .
מיקרי מאמריו בענין הגהגת האדם ברכות ל״ה :ואספת דגנך מה
" ל לסי שנאמר לא ימיש ספר התורה הזה מסיך וכו׳ יכול דברים ככתבן
ת״ל ואספת דגגך הנהג בהן מגהג דרך ארץ — .ועוד נודע מאמרו
בעניו ג׳ חליקי כפרה ותשובה עם כל אחד ואחד ,ולחילול השם לא מצא
ת

 (6גם באלד• אפשר  rtltaר״י שלא להוציא־ידברי המקרא ממשמעותו .ולמצוא ההלכה
בדרך מרווח •ותר ע״פ הטרה.
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תרופה ,עיי' יומא jp׳ ,vכי בזה יחסאר ישראל בקדשו אח חשם בקרבי
וזה הוא דגלו ,והעוזב אותו ומחלל כבוד ישראל חטאו ישא כל ימי
היותו — .ובמ״א קינא ר״י עד מאוד קגאת ה' צבאוח ולא הניח P
דמא בן אחותו להתרפא ע״י איש אחד שבא ללחוש על המכה וכאשר
מת קרא עליו ר׳ ישמעאל אשריך בן דמא שגופך טחיד ויצאח גשמתך
בטהרה )ע״ז כ״ז( ,כי ר״י בחכמתו ובהחרחקו מן הדברים חחיצונים ירע
שאיו רפואח בלחישה וביותר היה לו לגעור בלהישה זאת שהירי
בה חילול השם ,עיי' ירושלמי שם פ״ב חל׳ ב׳ ( — .ור׳ ישמעאל הוא
שפתח להביא ראייח שפיקוח גפש דוחה שבח )יומא ס״ה( אבל הפריז
בזה על המדד .באפרו גם גבי ע״ז יעבר ואל יהרג שני וחי בחם וכוי
)ע״ז כ״ז( •-.ונראה שכוונת ר״י בזה כיון שהוא עובד מי־אה דהרי לר-,גו
באים ובלבו מתעב העבודה הזאת לאו עע״ז מקרי .אבל בפרהסיא
שיש בו חילול השם הורד .ר״י בעצמו יהרג ואל יעבור )ע״ז שם( — .־*
בכבוד האישים העליונים יש לו ידיעה צלולה ,עיי'יומא ע״ה :וכשנאמרו
דברים לפני ר״י אמר וכו׳ וכי מלאכי השרח אוכלין וכר.
7

ובכלל נאמר ר״י היה מההכמים הגדולים הנאמנים עם אלהים ועם
בריתו ,אבל גם למראה עיני שכלם ישפטו .הוא דבק בה׳ ובתורתו,
תורה שבכתב ותורה שבע״פ ואמר בעצמו :דברי תורד .יש בהן איסור
ויש בהן היתר יש בהן קלין ויש בהן חמורין ,אבל דברי סופרים כולם
חמורין*)ירושלמי ברכות ס״א הלי די ,ע״ז פ״ב הלי.אי(; אבל לא
מנע ג״כ להציג שכלו כמאמר הידוע ״למלאך בינו ובין האלהים״ ,ולכן
בהר ג״כ לקרב דרשותיו למשמעות המקרא; ובהנהגת האדם בהר בדרך
הממוצע רהוק מן הבטחון על עוצם כה האנוש ורחוק מן חבטחון על
הנם — .גם במאמר מוסרי שלו אבות פ״נ סי״ב הורה לאדם ישרו
אהבת מין האנושי.
ר״י נשתבח חנות מימנת )גיטין ס״ז(.
חברו של י״י ובעל מחלקותו לרוב הוא ד״ע ועמו דיבר פה אל
פ ה  .ואמר לו טעיתד) .זבחים נ״ז ,יומא ע׳׳ר .(.ור״ע נהג בו
כבוד ,וקראו אח* )סנהדרין נ״א(- .גם נזכר ר״י תמיד קודם לר״ע— .
גם עם ר' אלעזר בן עזריה חלק פא״פ )עיי׳ לעיל ראב״ע( .־-
ר' שמעון בן ננס חולק עמו• ודי ישמעאל שיבחו)ב״ב פ״י מ״ח( — .ד' יוחנן
בן נורי הולק עליו אבל לא פא״פ )סנהדרין פ״ד( — .ר״ט חולק עליו
 (7בן דפא זד .נזכר עוד עס ד׳ ישמעאל מנחות צ״ט :שאל בן דפא בן אחי־ז מל ר׳
ישמעאל את י׳ ישמעאל כגון אני שלמדתי בל התורה בולד ,מהו ללמוד חכמת יוונית קרא עליו
המקרא הזה לא יפיש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולידה צא ובדוק בשעה שאינה
לא מן היוס ולא מן הלילה ולמוד חכמת יוונית .אבל בירושלמי פאה פ״א הל׳ א• איתא:
שאלו את ר׳ יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוונית אמר להם לפרט בשעה שאינה לא יזם
ולא לילה דכתיב והגית ובו׳ )וכן הוא*.תוספתא ע״ז י א ( ויוחני ר' ישמעאל ובחרת בחיים זח
אופנות פעתה אסור אדם ללמוד את בגז אומגות בגין דכתיב והגית בו וכו /ןףי׳׳ש.
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)סוכה סייג ט״ר ועיי' ירים סייד מ״ג .וע״ע ס״ק כ״ח( .ד׳ יוםי הגלילי
ל ק עליו )עיי ספרי פ' נשוא ס׳ אי( — .ר׳ יהושע קרא אותו אחי
והשיאו בטשא וטחן של הלכה ב׳ פעמים לדבר אחר )ע״ז פ״ב מ״ה,
תוספתא פרה פייט( — .ובירושלמי פסחים פ״ז סוף הל׳ ה׳ י׳ יוחנן
' ישטעאל בשם *ר׳ יהושע .ועיי׳ בכורות ב׳ אמר ר' יהושע אמרו לר'
ישמעאל טעית — .ולא מצינו שהיה מדבר עם ר׳ גטליאל וגם יש ספק
אם דיבר עם ר׳ אליעזר ( .גם לא היה מהנוסעים לרומי ,לא בנסיעה
הראשונה ולא בנסיעה השנייה ,אף ששמעו הלך ער רומי ,וחכם
מחכמי <שראל שאל .שם את ר׳ אלעזר בן עוריה על דבר שהיה ר״י
דורש )יומא ס״ו(.
לי־׳ ישמעאל מיוחס המכילתא עיי׳ לקמן תלמידי ר׳ ישמעאל— .
ועוד ייחסו לו ס׳ ההיכלות ואין לנו פה עסק בספרים אשר לא נזכרו
מהם מאמרים בש״ס .בתוספתא תרומות פ״ט ביצה פ״ר נזכר ר׳
אליעזר בן ר׳ ישמעאל ואפשר שהוא בנו של ר׳ ישמעאל זה.
חו
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ר

8

ר׳ ע ק י ב א .
ר׳ עקיבא )בירושלמי עקיבה( בן יוסף — כן נקרא לפעמים בש״ס
— היה הגדול בתנאים לפי מה ששיבחוהו גדולי האמוראים הראשונים.
רב אמר עליו בדרך מליצי )מנחות כ״ט ע״ב( שתשש כחו של משה
רבינו בפני דרשותיו של ר״ע .וריש לקיש דרש כשהגיע אדם הראשון
לדורו של ר״ע שמח בתורתו )ע״ז הי( .ובאמת רבו הלכותיו של ד״ע
עד אין מספר ,ויותר ממה שבא ממנו במשנה — לערךר״ם הלכות —
נאמר בשמו בתוספתא מכילתא ספרא ספרי ( .אבל המעיין ישפוט
בקל כי לא על ריבוי המאמרים הללוהו ועטרוהו בעטרת גדולת התורת
כי אם על דרך לימודו ועומק התבוננותו בהלכה ובמדרש המקרא— .
ולעמוד על.עצמות הדבר ,נחפשה לדעת הליכות ר״ע בקודש ובמה
יברל מהחכמים בני דורו .ובבחינה הואת נבוא אל ג׳ הקירות:
9

 (8עיי׳ בח״ב פ׳ הזריע פרק י׳׳ג איתא בזוז״ל :בבגד אין לי אלא בבגד שיש לו לאיכן
שיפשה בגד שאין לו לאיכן שיפשה מנץ ת״ל והבגד דברי ר׳ אליעזר אמר לו ר׳ ישמעאל הרי
את אומר לבתוב שתוק עד שאדרש אמר לו ר״א ישמעאל דקל הרים אתה • ועיי׳ בר״ש
נגעים * ״ א מ״ז ובקרבן אייץ .והוא זר מאוד שר׳ ישמעאל יענה לר׳ אלי;יזר הגדול בדוח
וקשיש םיגי׳ טובא בל׳ קשה כור .היי את ובו׳ עד שאדרש .ואיפשר שיש בזה ט״ס וצ״ל ר׳
י יהושע במ׳ ר׳ ישמעאל .ובבת״י איתא אמר לו ר׳ ישמעאל ר ב י הרי את אומר וכו׳ וא׳׳כ יש
לגרוס ר׳ ישמעאל.
 (9לר״ע באו הלבות במשנה כמעט בבל מסבתא ומסבתא .ואלה המסכתות אשר יפקד
כחן ר״ע במשנה :דמאי ,מגילה ,חגיגה ,ערכין ,מ ח ת  ,קנים )ובענין מם׳ תמיד עיי׳ יומא פ״ב
ס״ג( אבל נמצאו לו גס למש׳ אלה חוץ ממם׳ ערכין מחת קנים מאמרים בתוספתא וגר ,עיי׳
תוספתא דמאי פ׳יד פייה או באו לו מאמרים בענינים אלה בשאר מקומות.
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ב( חקירת ס ד ר

א( ח ק י ר ת ד ר ך ד״ע ל ד ר ו ש א ת ה מ ק ר א .
ל י מ ו ד ו  .ג( ח ק י ר ת ר ו ח ב ה ל כ ו ת י ו .
א( כבר נגענו במאמר מנחות כ״ט המפליג בשבחו על ד״ע ,וז״ל:
אמר ר׳ יהודה אמר רב בשעה שעלה משח למרום מצאו להקב״ה
שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו ״בשי׳ע מי<מעכב עלידךא״ל
אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כל הדורות ועקיבא בן יוסף שסו
שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות אסר לפניו
רבשי׳ע הראהו לי אמר לו חזור לאחורך הלך וישב כסוף שסונה שורוח
ולא היה יודע מה הן )הוא( אומר חשש כחו כיון שהניע לדבר אחד
אמרו לו חלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני נתיישבה
דעתו ע״כ .ופי׳ המאמר שעחיד לדרוש על כל קוץ וקוץ וכו׳ יוצא ליו
קצת מהמשנה סוטה פ״ה'מ״א :כשם שהמים בודקין וכוי שנאמר ונטמאה
ונטמאה דברי ר״ע .עוד שם ם״ב :בו ביום דרש ד״ע וכל כלי חרס
וכוי אינו אומי טמא אלא יטמא וכו׳ ובברייחא סנהדרין נ״א איתא:
אמר ד״ע ובת אני דורש ,ומזה הובא כמה פעמים בש״ס ר״ע דורש
וו״ין .גם מ׳ או משים ר״ע לעיק׳ דרשה ,עיי׳ זבחים ק״ז :ר״עאוטר
או לרבות את הזורק .אבל ר״ע איננו הראשון אשר דרך בשביל זה,
כבר קדמוהו אחרים .בענין דרשת הו״ו איתא סוטה שם :אמר ר' יהושע
כך היה דורש זכריה בן הקצב  .ובענין דרשת מלות השמוש איתא
חגיגה י״ב :שאל ר׳ ישמעאל את ר״ע וכוי אתה ששימשת את נ ח ו
איש גם זו שהיה דורש כל אתץ שבתורה וכוי .מי״ז נראה שהיתה להס
כוונה מיוחדה במה שייחסו זה הריך לר״ע — .ונחזור על הראשונוח
אשר קדמנו_פרק א׳ .עיקור לימוד הסופרים היה בפירוש מקראי התורה
והמה חיברו אל כל פסוק ופסוק ההלכות היוצאות ממנו עד שהמקרא
וההלכה היו לאחד ויחדיו זה בזה ידובקו .וכאשר נתרבו ההלכות וקצר
המצע מחשתרע קמו אנשי לב ברור אחרי הסופרים וביררו להם סיגגון
חהש ,והציגו ההלכות באופן מופשט בפני עצמו בלתי מחובר אל פסוקי
התורה )אף שלא עזבו דרך המדרש והוציאו באומץ החעםקם ורוב עיוגם
במקרא הלכות לא נודעות בדרך הפשט( ,ודרשו וחקרו בהלכות והוציאו
דבר מתוך דבר .והנה מדי הרחיבם ההלכות והפליאו לעשות בדרך
הגיון יתפרד ההמשך בין הדינים אשר נתחדשו ובין המצוד .אשר א ל י
חוברו ,אף כי בעיקר דרכי ההיקש התקשרו בקשר אמיץ עם הסצוד,
וכל משכיל ירע ויבין כי זה מקרה כל החכמות :הנה הן בנויות ע״ס
דרכי היקש ע $היקש ,ואך המעמיקים במדע ובינה ישיגו חיל לראות
בעין שכלם כל קשר ההקישים ממקורם הראשון עד בואם אל קצה
האחרון — .והנד .בדורו של ר״ע נתחרש דבר :החכמים של דור שלישי
זח חוזרים לרוב על המקרא או מוציאים ההלכה מדברי הקרא או מביאין
ראייה מן הקרא .וזה נראה בבירור כאשר יוצגו ההלכות של ב״ש וב״ה
ור״א ור׳ יהושע וחתווכחם זה עם זה לעוסת ההלכות של ר״ע ור' יוסי
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וזגלילי י
ייייחנן כן גורי וכוי וגם ר' ישמעאל לא עזב דרך זה וכםו
י( £״ — ונראה שהיתר׳ זאת למוגה מיוחדת למען לא
ק ה ההלכות יותר מדי מן המהרא ,ולא יכשלו התלמידים אשר
 .י
י ל עומק העיון לאסור אין להלכות קישור ותיבור עם התורה.
י • שאר החכמים יסדו והכינו זער שם וער שם; אבל ר׳׳ע בגודל
כלו בנה בנין משוכלל להיות הבית אהד ולמצוא לרוב ההלכות יסוד
וטראה מקום בתורה ע״י דרשת איזה מלה או תיבה .ואך הלכות
מעטות יצאו מן הכלל אשר לא היה אסשר לו למצוא חיבור ממוצע
עם התורה יעל דרך זה :וזה כוונת המאמר ״כיון שהגיע לדבר אחר
אסרי לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני".
והנה מחחקירה הזאת יצא לנו כי לא בא ד״ע בעצם ובראשונה
"א לקרב אל המקרא ההלכות המקובלות והמפורסמות ולאמץ ולחזק
הקשר והחיבור בין המקרא וההלכה ( .ובזה יובן ג״כ למה עזב ר״ע
לפעמים הדרשה היותר קרובה ואמר עליה אינו צריך ,ובהד במדגש
הנראה רחוק קצח .עיי׳ סנהדרין נ״ד ע״ב :ואת זכר לא׳תשכב וכוי לטדגוי
אזהרה לשוכב אזהרה לנשכב• מנין תי׳ל לא יהיה קדש מבני ־ישראל וכוי
דברי ר׳ ישמעאל -ד״ע אומר אינו צריך הרי הוא אומר ואת זכר לא
שכב ןכו׳ קרי ביה לא תשכב .עוד שם :ובכל בהמה לא תתן שכבתך וכוי
למדנו־ אזהרה לשוכב לנשכב מנין ת״ל לא יהיה קדש וכו׳ דברי ר׳ ישמעאל
״ע אומר אינו צריך הרי הוא אומר לא תתן שכבתך לא תתן שכיבתך וכוי.
והיותר זר הוא הא דסנהררין ד׳ ד׳ ע״ב :לטטפת לטטפת לטוטפות הרי כאן
{4בע דברי ר׳ ישמעאל ר״ע אוטר אינו צריך טט בכתפי שתים פט באפריקי
שתים .וכי יעלה על הדעת שהכתוב יורה חיוב הד׳ בתים במלה
מובאת ממרחק מרכבת מבי לשונות עם לועז ( .אבל הלכות .אלה
על

ת ח ר ח

א

כ
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ר

ץ
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!( המעיץ בדברי בייש וב״ד .יבין כי ד,ם מוציאים אך במקומות מעטים טעם ההלכה מן
.
מביא ר״א המקרא הוא לרוב ק ח ב אל הפשט ,וגם מאמרי ר׳ יהושע בזה הם מעטים ,עיי׳
^ ל

ר

׳ אליעזר ,ר׳ יהושע.

 (2הה אשר אמרו בהרבה מקומות קרא אסמכתא בעלמא.

ומצד זד .צדקה דעת הדםב״ם,

עיי׳ לעיל פ״א.
ר״ע אוהב לפעמים בהגדה להזציא דרוש מן המקרא בעזר מלה מל׳ נכרית )ונראה

(3

• ה ו א היה הראשון אשר הלך בדרך זה ואהריו נמשכו בעלי הגדר .וסמכו דבריהס במ׳ מנית
?י^ייח

אשורית

וכו׳ ועיי׳ בס׳ בייאטרעגע צור שפראך־ אוגד ליטעראטורקונדע להחבס דר׳

ק

פנייידין מ״י :קטני בני רשעי ישראל ובו׳ ר״ע אומר באים הם לעולם הבא שנאמר
.
.
שומר פתאים  n׳ י
י• • כ ן קורין בברכי הים לינוקא פתיא .וע׳׳ע ר״ה כ״ו :אמר ד״ע כשהלכתי
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כשהלכתי לגליא היו קורץ לנדה גלמודה ,כשהלכתי לאפריקי

— אבל דרשת לטטפת היא ה ל נ ה  ,וזר מאוד איך ישרה רמוה כזאת

י ־ על דרשת ר׳ ישמעאל אינו צריך — .ונעיר עוד גם לד׳ ישמעאל מיוהם

?יי " י י י י י י עי׳י• איתי ואתהן אותו ואת אהה מהן דברי ר׳ ישמעאל ונו׳ ר״ע סבר זכו׳
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היו מקובלות וביקש׳ להן ר׳ ישמעאל יסוד ע״י איזה דרשה ור״ע בחר
למצוא ההלכה בהתיבה עצמה ,כי בזה יוקשר ההלכה בקשר יותר אמיץ
עם שורש המצוה עצמה,
והנה זה הוא ראשית דרכו של ר״ע למצוא במקרא יסוד להלכות.
אך בחסשו הרבה במקרא על חסרות ויתרות בדרשת וו״ין מלות כפולות
ומי לאמור ( וכוי יצא להלאה מן המרכז ,והעלה ממדרש המקראות
כאלה הלכות חדשות; ובדרך דרוש כזה לא המכימו עמו רוב ההכמיס
ולפעמים נדחו דבריו לגמרי .וכן עושה סמיכה ורמיזה בעלמא
לעיקר חלכח .עיי' ח״ב פ' בחר פרק ד׳ :וכי חאמרו חן לא נזרע וכוי
מכאן סמכו חכמים לםפיחין שהן א ס ו ר י ן מ ד א ו ר י י ת א דברי ד״ע (.
וכן שבח מ״א :אמר ר״ע מנין לע״ז שמטמאח במשא שנאמר וכוי,
וחדרשח זאת חיא בעיקרח אםמכחא )עיי״ש( — .וזח דרך תריצותו של
ר״ע הביאו ג״כ להוציא הלכה -מחמקרא יותר מדי ע״ס חחידוד ולנטות
מאמיתית פשטות המקרא .עיי׳ פאה פ״ז ט״ט ,ט״ק ט״ו ע״א ובמ״א
)וכבר הערגו ע״ז לעיל ר׳ אליעזר ,ר׳ ישמעאל( .ומזה ג״כ גטיית ר״ע
לדרוש במקרא צד חובה במקום אשר משתמש לתרי אפי ,רשות והובר,
עיי׳ םוטח ג׳ )ועיי' לעיל ר׳ ישמעאל( .אבל בלתי ספק לא לבד אחבח
הדרוש לבד כ״א איזח .סברא אשר חידש בכח שכלו חגיעח את ד״ע
לפרש הסקרא בדרך זה; ט כבר טצינובמקוםוח אחרים-שר״ע דורש
הקרא כמשמעו גגד תנא -אתר היוצא ממשמעות המקרא .עיי' ^
ר י׳^בכ
י"
ל
פ״ה ט״ה :ויספו השוטרים ' ׳
כמשמעו ר׳ יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב זה המתירא מן העבירי
שבידו .מכות פ״ב מ״ז :רוצח שיצא חוץ לתחום ר׳ יוסי הגלילי אומר/
מצוד .ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם ד״ע אומר רשוה ביד גוא<*
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דברי ר׳ ישמעאל ,אבלי ד״י געצמו פירש כפשוטו אותו ואתהן אזתו ואת אחת מדין שא״*
לומר לשחף שתיהן כי אשתו מה חטאה עיי׳׳ש .ודע דחכמי אלכפנדריא בחרו נבר ימים ר כ י
קודם ד״ע בדרן־ זה לדרוש ערבובי מלין מל• ערבית מנית מצרית וצו׳ )עיי !ראגראס ד (38
אבל המה שגו לרוב מחסרון ידיעתם בלה״ק.
 (4עיי׳ סוטה פייה מ״ג ועיי׳ ספרי פ׳ גשוא פ׳ בי — .ויש פה להעיר שבכלל דרשות
יי' ^יייך תירא לרכזת
• י י "
׳
דר״ע לא נמצא לו בפי׳ שהוציא הלכי׳
ת״ת )ולגי׳ הירושלמי אותו ואת הורתו( ,הוא ג״כ כעין דרך הגדה .ובעלי ש״ם האהחנים כ א ע
התרו למצוא טעם מתלוקת התנאים א מ ת מר דריש אתין ומר לא דריש אתץ ,עיי׳ גזיר ם״ה
סוטה י״ז ,מנחות י״א ,בנורות ו׳ ,גדה ל״ה ובם״א .גם לא מצינו לר״ע בפירש שדרש אבץ
ורקין גם ואף .ועיי׳ בל״ב מדות דר״א בגו של ר׳ מסי הגליל• בלל א׳ ב׳ ,והוא בדרך הגדר.,
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 (5ונת״נ נ״י איתא :מכאן ם מ ט הנמים לםפיהין שהן אמודץ )וכן הוא בד׳ זיגיציאח
בומבערג( וחסר מ׳ דאורייתא ,יכן הובא ברמבץ פ׳ בהר .אבל בעקר הדבר הטוגה א ח ת ,
לר״ע םפיחין אםורין מן התורה ובאשר יש ללמוד מדברי החנםים החולקין על ד׳׳עיית״ל הת׳׳ע
שס^;.וחכמים אומרים אץ פפיהים אסורין מן התורה אלא מדברי סופרים ןט׳ — .ועיי׳ בחובות י׳
מכאן סמנו חנמים לנתובת אשד .מן התורה .א נ ל נבר כתבז התו׳ סוטה כ״ז שהכוונה דאית
לה סמך מדאורייתא ,עיי״ש.
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הדם וכל* .־״ עירובץ צייו ע״א :ושמרת את החקה הזאת מימים ימימה
ימים ולא לילות וכוי דברי ד׳ יוסי.הגלילי ר״ע אומר לא נאמר חוקה
זו אלא לעגץ ססח לבד — .ססחים ל״ו :יכול יוצא אדם ירי חובתו
בירושלים ת״ל לחם עוגי מח שנאכל באגיגוח יצא זח וכוי דברי ריח״ג
ד״ע אומר וכוי א״כ מח ת״ל לחם עוני פרט לעיסה שגילושה ביין שמן
ודבש — .ת״כ פ' קדושים סרק א׳ :לחוסיף לכם חבואחו ר' יוסי הגלילי
אומר הרי אתה כמוסיף פירות חמישית על פירוח רביעיח מח פירות
תםישית לבעלים אף סירות רביעית לבעלים ר״ע אומר דברה תורה
כגגד היצר שלא יהיה אדם אומר וכוי )והובא בפי' רש״י בתורה(— .
וגם בםחלקותו עם ר׳ ישמעאל הנוטה לרוב למשמעות המקרא ר״ע
דורש לפעמים הקרא כמשמעו יותר מר׳׳י ,עיי׳ 6גהררין קי״ב :אין לה
רחוב אינח נעשח עיר חגדחת דברי ר׳ ישמעאל ר״ע אומר עושין לה
רחוב — .חולין ט״ט :כח חברכו ר׳ ישמעאל אומר וכו׳ ואני אברכם חוי
אוטר כחגים טברכין לישראל וחקב״ח מברך לכחנים • ד״ע אוטר וכו/
כחגים טברכין וחקב״ח טסכים על ידם — ספרי פ׳ טטוח פ׳ קג״ז אלף
אלף למטח כ״ד אלף דברי ר׳ ישמעאל ד״ע .אוטר .י״ב אלף — .ולפי
גי׳ הש״ס סוכר ,י״א בסכות חושבתי וכוי ר״ע אומר מכות טטש ר״ע
נוטה בזה יותר לפשטות המקרא מר׳יא ,ועיי' לעיל ר' אליעזר.
הן אלה קצת דרכי ר״ע בענין טדרש הקרא להלכה.
ב( סדר לימודו של ר״ע .ר״ע התאמץ לקרב ההלכה.אל המקרא
ועוד יותר מזה עשה חיל לחקור ההלכה באופן מפשט ולחבר• הלכה
אל הלכה .ובא הטאטר על זה אבות דרבי גתן פי״ח )ועיי' גיטין ס״ז(:
לר״ע קרא לו אוצר בלום לטה ר״ע דוטה לפועל שגטל קופתו ויצא
לחוץ מצא חטים מניח בה טצא שעורים טניח בה כוסטין טגיח בה
פולין טגיח בה עדשיט טניח בה כיון שנכנס לביתו טברר הטין בפגי
עצמן שעורים בפני עצטן כוסטין בפני עצטן פולין בפגי עצטן עדשים
בפני עצטן כך עשח ר״ע ועשח כל חחורח טבעוח טבעוח ע״כ .והנח
כבר כתבנו בפרק הקודם הלימוד ע״פ הענינים חתחיל סוף ימי חסופרים,
אבל בלתי םפק עברו ימים רבים טרם נאספו כל השייכים אל ענין
אחר תחת דגל אחר ,והרבה סעטים בעסקם בענין זה נמשכו מענין
לענין וטהלכה להלכה כאשר הוא לעינינו בהצעת שקלא וטריא דש״ם
להטשנה .ור״ע החל לסדר ההלכות הישנות על טכונן וגבולם; וזה תוכן
הטשל באבות דר״נ ,ופי' הטאטר ״ועשה כל התורה טבעות טבעות"
)ו• '%לקטן פרק גי(.
וגראח עוד שר״ע הוסיף ג״כ לפרש טשניות הקדטוניות גס חספיח
עליהן לפעטים חלכות חדשות ,וזה הוא דרך חתוספחא כאשר יבואר
לקמן פרק ה' — .וכאשר גחזור על הדברים האמורים בחלוקה זאת ועל
הנאמרים בחלוקה א' יבואר על נכון המאמר סנהדרין פ״ו :סתם םתניתין
ר׳ מאיר סתם תוספתא ר' נחמיה סתם ספרא ר' יהודה סחם ספרי ר׳
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שמעון וכולם אליבא דר״ע .כי אלה גדולי תלמידיו הלכו בדרך רבם
לעשות את אשר החל ר״ע;ר' מאיר סידר המשגה כלוי הרבה לקבוע
ההלכות על מקומם וגבול• ,ור׳ נחמיה הוסיף לסרש המשנה והרחיב
יסוד חחוםםחא אשר הניח רבו — .ולעומת המשגה והתוספתא הססרא
והספרי סובבים על מדרש המקרא ומוציאים ההלכה מן הכתוב בדרך
אסמכתא בדרשת חסרות ויתירות וכו׳ ,ובזה הדרך של ד״ע הלכו תלמידיו
ר׳ יחודה בספרא ור״ש בספרי ,ור״ע ירה אבן פנת ב׳ הספרים אלה.
ג( על רוחב הלכותיו של ד״ע .מעידות המשנה התוספתא הסכילתא
ספרא ספרי וכמעט אין ענין בחורד .אשר אין שם שם וזכרון לר״ע.
וזה מאשר היו לו שתי ידות :מדרש המקרא וחידוש חחלכות בעוצם
ההגיון וחחיקש .ולפעמים בא ר״ע במשנח בלי חולק .עיי׳ פאה ס״א
ט״ו )ועיי׳ לקטן חלק בי( ,כלאים פ״ח ט״ז ,שבח פ״ט מ״א )ובע״ז פ״ג
ט״ו חלקו עליו חכטימ( ,ע״ז פ״ב ט״ג ,כלים פיי׳ד מ״א ,פי״ז טי״ג.
 ־-גם טובא לפעטים לראייח חהוראה אשר הורה ר״ע בטעשה שבאלפניו .עיי׳ גדריפ פ״ט ט״ד :.פוחחין לאדם בכתובח אשחו וטעשה באחד
וכו׳ ובא לפני ד״ע עד והחירח ר״ע — .ב״ק פ״ח ט״ו :פרע ראש
האשד .בשוק נותן לה ך׳ טאוח זוז וטעשד .באחד שפרע וכו׳ באח לפני
ד״ע וכוי — .גדה פ״ח ט״ב ט״ג :ואם יש בה טכר .וכוי הרי זו תולה
בה וטעשר .בר״ע שבאח אשד .אחת לפניו וכוי.
הלכותיו של ר״ע יורדות ונוקבות עד התהום .לפעמים הלך ד״ע
בעקבות ר״א ודן בק״ו ,עיי׳ גיטין כ״ג ,נזירפ״ומ״ד ,מכשירין פ״ו ״
ובמ״א .ולפעמים אוהב להכריע ולמצוא דרך הממוצע בין שתי הקצוו
חאחרוגות והוא כעין דרך ר׳ יהושע; וגם במקומות אשר עבר ר׳יי
גבולו ונטה אל קצה אחר .עיי' תרומות סייר ס״ח ,כלים פכ״ח ם״ב
תוספחא מכשירין פ״א — .ומצינו לר״ע שמשליך הסרטים ומורה ע״ס
הכלל ,עיי׳ כלים פ״ב מ״ב; או שמביא הפרטים תחת מין וסוג ע״ס
.מדוח )והוא ג״כ כעין ההוראה ע״פ כלל( .עיי׳ תוספתא כלים ב״מ
פ״ו :ר׳ יהודה אוטר בהן ג׳ מדות משום ר׳ עקיבא העשוי לשמש את
האדם וכוי את הכלים וכו׳ העשוי לשםש את האדם ואת טשטשי האדם
)ועיי׳ ברא״ש כלים פכ״פ ט״א( .תוםפתא אהלות פי״ד :ר' יהודה אומר
בהן ג׳ מדות משום ר״ע .העושה לצוות ולשמירה ולזון את עיגיו כל
שהוא ,להכנסת כלים ולהוצאת כלים לתשמיש ולנר שיעורו בפותח
טסת ,לקנה ולאספתי בש״א במילואו ובח״א בפותח טפח )ועיי' אהלות
וסברותיו בנויות לרוב על עמודי עוסק
סי״ג מ״ד ובר״ש שם(.
ההגיון )אף שלפעמים אין הלכה כמותו( .עיי׳ שביעית פ״ג ט״י כדרך
שאין טקלקלין ברשות הרבים כך לא יתקגו .כתובות פייט מ״ב ד״ע
אוטר אין טרחטים בדין אלא ינחנו ליורשין וכוי .ר״ח כ״ח טגהדרץ
שראו אחר שהרג את חגפש ר״ע אומר כולן געשין עריט ואין עד
געשה דיין .יבמות ט״ט ובהרבח מקומות אין קידושין תופסין בחייבי
1
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לאורן.י ב״ק ע׳ דבר ולא חצי דבר — .ומה טאוד נודע חריצותו של
ד״ע בפלפולו עם רבותיו וחבריו ,ולפעמים מוסיף דבר על דברי חחולק
ומוליכחו לדרך אשר אי אפשר לנטות ימין או שמאל וםכריחחו לשוב
טדבריו .עיי' פסחים פ״ו ט״ב פלפולו עם ר״א ,תרוטות פ״ט מ״ב עם
ר״ט ,שבת ס״ח עםיטוגבז .ובדרך זח חשיב ר״ע לטונבז בענין.אחר
ת״כ פ׳ טצורע פרשח א׳ .ועיי' נדרים פ״י ט״ו עם ר״א ור״י ,כריתות
ס״ג ט״ט עם ר' יחושע ,וט״י עם ר׳ אליעזר ,ת׳יכ פ׳ *תזריע פרק .ה'
פ״ד עם ר׳ יהושע ,תטורח פ״א ם״א עם ר' יוחנן בן נורי — .ועוד לו
יתר שאת בדטותו דבר לדבר וטפרש טח שהיה סתום בעיני רבותיו
וחבריו .ר׳ יהושע שטע איזה הלכות ולא ידע לפרשן )עיי' לעיל ר׳
יחושע( ור״ע אפר אני אפרש — .וטח טאוד יקרו הכרעותיו בעיני
ד״ט עד שאטר לו כל הפורש טטך כפורש טן החיים )קידושין ס״ו,
זבחים י״נ ועיי לעיל ר׳ טרפון( .ופעם אחת לא ידע ד״ט להשיב
ונסחלק וקפץ ר״ע וחשיב )זבחים נ״ז(.
ר״ע הפיץ אורו גם על דיני נזקין והוא חראשון אשר פחח שער
לדיגי מיגו ב״מ ד׳ ד׳ ע״ב סלעין דיגרין טלוה אטר חטש ולוה אטר שלש
וכו׳ ר״ע אומר איגו אלא כמשיב אביךה ופטור ( — .עוד זאת לר״ע הוא
מחמיר הרבה בדיגי גזילה ,ולא מצא תרופה לאיש אשר נגואלו כפיו
בחמס אם לא הרחיק האון מידו ולבו בטוח כי שבה הגדלה ליד הנגזל.
עיי׳ יבמות פט״ו ם״ז גזל אחד מחמשה ואין ידוע איזה מחן גזל מגיח
גזילח ביניחן ומסתלק דברי ר׳ טרסון ר״ע אומר אין זח דרך מוציאתו
טידי עבירח עד שישלם גזילח לכל אחד ואחד .ועיי׳ ב״ק ק״ט הרי
שגזל את הגר ונשבע לו וכו׳ ופגע באותו הגר וזקפו עליו בטלוח וטח
וכו׳ ר״ע אוטר אין לו תקגח ער שיוציא גזילו טתחת ידו .שם קי״ח
הגוגב טלה מן חעדר וכר ד״ע אוטר צריך דעת בעלים.
ועיני ד״ע לנוכח יביטו ,חסברא חבריע בין לחוטרא בין לקולא
ועליה נשען ,אף כי בהתפשטות ענסיח לא נחנח כמעט מקום למצות
התורה .עיי׳ זבים פ״ב מ״ב ר״ע אומר אפילו אכל כל מאכל וכו׳ אמרו לו
אין כאן זבין מעתה אמר להם אין אחריות זבים עליכם — .וגדולה
מזה שטענו לר׳יע שרצה עם ר״ט להסיר עונש מיתה בידי אדם ואמר
עם ר״ט )מכות פ״א ם״י( :אלו הייגו בסגהדרין לא גהרג אדם מעולם.
והטאטר הזה ־יפלא עוד יותר בפי ר״ע םבפי ר״ט ,כי ר״ע התאמץ
לראות הטקדש בבנינו וטשםטי התורה כמקדם על םכוניהם ביד שופטי
ישראל אשר יעשו על פי התורה והמצוה .כי הלוא ר׳׳ע החזיק ידי בר
כוכבא אשר קם גגד חרומיים וחשב לשבור עולם ולהשבית אויב ומתנקם
מהארץ הקדושה ,ור״ע אמר עליו כי הוא חםשיח אשר יושיע אח
6
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ישראל )עיי׳ לקמך( וא״כ לא היה בפי ר״ע המאמר הזה ,אלו היינו
בסנהדרין ובו׳ ,לבד להלכה כ־ אם גם למעשה ..וכבר הרחבנו בזה
הדיבור בם״א ושם ביררנו סברת ר״ע ,כי בודאי לא היה בדעתו לחציל
את הרשע ולהרבות שפיכת דם נקי ,אך בהשתכלותו בקוצר השגת האדם
להעמיד האמת על בוריו וחרם חנשפך .לא יאסף ,חשב מהשבות
לבלתי כרות חיי חנאשם ,אבל לא לשלחו חפשי ובוצע ברך ויצא נקי
מב״ד ,כי אם הדיין יענשהו בעונש אחר חקרוב לעונש מיתה (.
וכן סמך ר״ע על רוחב ביגתו להורות להקל גגד מה שהורו
הראשוגים או גהגו ער ימיו לתומרא ,עיי׳ שבת ס״ד והדוד .בגדתה
זקגים הראשוגים אמרו לא חכחול וכו׳ עד שבא ר׳׳ע ולימד א״כ אתה
מגגה על *בעלה וכוי .מעשר שגי ס״ח מ״ח אמר ר׳ יהודה בראשוגה
היו שולחין אצל• בעלי בתין שבמדיגה מהרו והתקיגו את פירותיכם עד
שלא הגיע .שעת הביעור עד שבא ר״ע ולמד שכל הפירות שלא באו
לעוגת המעשרות פטורים מן הביעור .גדרים פ״ט מ׳׳ו בראשוגה היו
אומרים אותן הימים םותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא ר״ע ולימד
שגדר שהותר מקצתו הותר כולו .ועיי׳ תוספתא ססהים ס״א בראשוגה
היו אומרים אין מוכרין .חמץ לנכרי ואין נותגין לו במתנה אלא כדי
שיאכל .עד שלא הגיע שעת הביעור עד שבא ד״ע ולימד שמוכרין
וגותגין במתגה אף בשעת• הביעור .תוספתא מ״ק פ״ב בראשוגה היו
אומרין אין שותין מי זבלים ומי דקלין וכוס עיקרין במועד עד שבא ר״ע
ולימד ששותין מי זבלין וכו׳ במועד.
וגזכיר ג״כ קצת מדותיו של ר״ע ומאמריו בעגיגי מוסר ובהגדה,
ר״ע היה עניו מאוד .עיי׳ תעגית כ״ה מעשה ברבי אליעזר שירד לפגי
התיבה וכו׳ ולא געגה ירד ר״ע אתריו וכו׳ וירדו גשמים וכו׳ יצתה כת
קול ואמרה לא מפגי שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו ,וכן
מצינו תמיד כאשר נכנס עם חכמים אחרים אמר ואגי אחרון ,עיי׳ מ״ק
כ״ח ,סגהדרין ק״א .ועיי׳ יבמות ט״ו שאמר על עצמו שלא חגיע אפי׳
לרועי צאן .וט״ק כ״א :כסה עקיבא יש בשוק .מדרש חזית ס׳ לריח
שמגיך :אין בי כח לומר כסו שאסרו רבותי אלא רבותי חסרוה ואגי לא
חסרתיח אלא כמריח באתרוג המריה גהגה והאתרוג לא חסר .וכן לא
עשר׳ ר״ע מעשר .כוותיח במקום שרבים חולקים עליו ,עיי׳ ירושלמי
ברכות פ״א חל׳ א׳ — .ועוד נודעו מדותיו של ר״ע :ברכות ס׳ :ר״ע
אומר לעולם יחא אדם רגיל לומר כל ימח דעביד רחמנא לטב עביר— .
ד״ע חיח חוגן עגיים ומתעסק בג״ח .ר״ג נתן לו מעשר עני )מעשר שגי
פ״ה ט״ט( כי חיח גזבר לעניים .וכאשר שאלו טורנוםרוסוס :אם אלקיכם
אוהב עניים לטה אינו טפרנטן אטד להן כדי שינצל אגו בהן טדיגה
של גיחנם )ב״ב יי( — .ר״ע נכנט לאחד טחלטידיו שחלה וכיבד וריבץ
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לסגיו )גדרים מי( — .והסיפור מצדקתו ומגודל יראת שמיס שלו
הוא אך לטוחר ,רדוע איך מסר גפשו בשמהה לקדש שם שמים ואמר
כל ימיו מתי יבוא לידי ואקיימגה )ברכות ס״א( — .מאמרי מוסר שלו
יקרים מאוד .חםאמר אבוח פ״ג :חביב אדם שגברא בצלם וכר חביבים
ישראל וכו׳ ,ידוע לרוב עמקו) .ונראה כי מן המאמר :חביבים ישראל וכוי,
יצא לו ההלכה ב״מ קי׳׳ג כל ישראל ראויין לאותה איצטלא ,ועיי׳ לעיל
ר׳ ישמעאל( — .ר״ע אמר עשה שבחך חול ואל* תצטרך לבריות
)שבת קי״ח( .אין מזל לישראל )שם קנ״ו( .מעונן זה חמחשב עתים
ושעות ואמר היום יפה לצאח )טגהדרין ס״ה( .כאשר חלה ר״א נחם אותו
ד״ע באמרו לו חביבין יסורים )שם ק״א( — ,וכאשר נשאלה השאלה
אם לימוד גדול או מעשח גדול אמר ד״ע לימוד גדול שחלימוד מביא
לידי מעשה )קידושין ט׳( — .ודרכו של ר״ע להורות גדולי עניני מומר
בדרך דרוש והגדה .עיי׳ ב״מ ס״ב :שגים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד
מהן קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע
לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו וכו׳ עד שבא ר״ע
ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברך — ,מכילתא פ׳ יתרו
פ׳ לא תעשון׳אתי :ר״ע אומר לא תעשון אחי כדרך שאחרים מנהגים
כשהטובה באה עליהם מכבדים את אלהיהם וכשהפורענות באה מקללים
את אלהיהם אבל אתם אם אביא עליכם טובה תנו הודאה ושאביא
עליכם יסורים תנו הודאה — .ת״כ פ׳ קדושים פ׳ ואהבת לרעך כמוך:
ר״ע אומר זה כלל גדול בתורה — .וע״ע יומא פ״ה אמר ר״ע אשריכם
ישראל לפני מי אתם טיטהרין ומי מטהר אתכם שנאמ׳ וכוי .סוטה
י״ז דרש ד״ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכו׳ ועיי״ש ברש׳׳י )ומזה
אפשר לתת טעם להמאמר דר״ע םוף גיטין :אפי׳ מצא אחרת נאה
הימנה ,והוא זר טאוד ובפרט בפי ר״ע אשר אטר ואהבת לרעך כטוך
זה כלל גדול בתורה .אבל ד״ע שפט בחכטתו אם יש אהבה תקועה
בלב איש לאשח אחרת הוא שוחח בכוס אחר ,וזה הוא כעין ניאוף
ושנוא לפגי המקום ,לכן אמר שטוב יותר לגרש את אשתו(.
בהגרה דברי ד״ע עמוקים מאור .עיי׳ חגיגה י״ב :שאל ר׳ ישמעאל
את ד״ע אתה ששימשת את נחום איש גם זו וכו׳ את השטים
ואת הארץ מה היה דורש בחן אמר ליה אילו נאמר שמים וארץ הייתי
אומר שמים שמו של הקב״ה וכוי .והקורא בספרי יונים הקדמונים יבין
טוד זה הטאטר ,כי הוא נגד המכחישים בורא נבדל מן הטבע ואומרים
כי כח הטבע הוא האלהוח— .
ד״ע אטד• על שיר השירים שהוא קורש קדשים )ידים סייג
ם״ה( שהיה דורש אותו על כנסת ישראל ועל האהבה אשר בינה
ובין המקום וכוי .ונודע כחו בהתעררותו להרחיק דופי וטעות בכבוד
עליון ,עיי׳ טכילתא פ׳ בשלח פ״ו :דרש ר׳ פפייט לטופתי ברכבי
פרעה רכב פרעח על טוס זכר,נדמה לו וכו׳ אמר לן ד״ע דייך פפייס
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וכו׳ אמר הקב״ה כשם שששתי על מצרים וכו׳ דרש ר* פפיים והוא
באחד ומי ישיבנו וכו׳ אסר לו ר״ע דייך פפייס וכו׳ אין להשיב על
מי .שאמר והיה העולם אלא דן הכל באמת והכל בדין .דרש ר
פפיים הן האדם היה כאחד ממנו כאחד ממלאכי השרת אמר לו ד״ע
דייך פסייס אלא הקב״ה נתן לפניו ב׳ דרכים אחד של מות ואהד של
היים ובהר לו דרך המות ,וע״ע שם ובב״ר פ׳ כ״א מדרש תזית ס׳
סוסתי — .אך לפעמים גטה מזה הגבול ואז גערו בו הבריו .עיי׳
יומא ע״ה לחם אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלין אותה
ויפה אמר ר׳ ישמעאל אמרו לעקיבא טעיתה וכי מלאכי י השרת אוכלין
לחם וכו׳ .חגיגח י״ד אחד לו ואהד לדוד דברי ר״ע אמר לו ר׳ יוסי
חגלילי עקיבא עד מחי אחח עושה שכיגח חול וכו׳ .וכן גער בו שס
ר׳ אלעזר בן עזריה ,ואמר לו מה לך אצל הגדח וכו׳ — .ולפעמים
טעסיל לדרוש ולהקור שמות המכוסים בסיפורי המקרא ,עיי׳ שבת צ״ו
ומד ,שהשיב לו ר׳ יהודה בן ביתירא,
ד״ע היה גדול בטעשה טרכבה ונכנפ בסרדט ויצא בשלומ )הגיגה י״ד(
ועיי׳ ירושלמי שם פ״ב הל׳ א׳.
וגבוא עתה לברר קצת קורותיו של ר״ע והחקירה זאת תפיץ אור
גם על קורות איזה תגאים אחרים .ד״ע חי לפי הפפרי טוף תאר!
הברכה ק״ב שנים ,ובהיותו בן ס׳ שנים התחיל*ללטוד תורה וטי שנו-
למד ,ום׳ שנה ליטר .ועי׳ באבות דר״נ ס״ו איך היתד .תהילת לימודו
של ר״ע ושהלך הוא ובנו אצל מלמדי תינוקות ,ואח״כ הלך וישב לפגי
ר׳ אליעזר ור׳ יהושע .ועיי׳ ירושלמי גזיר ס״ג הל׳ ז׳ ,מס׳ שמחות סוף
ס״ד ,מס׳ דרך ארץ זוטא סוף פ״ו תחילת תשמישו לפני חכמים .ור״ע
נשא בת כלבא שבוע שלא ברצון אביה וחי עם אשתו חיי צער ועניוח
ובכל זה לא רפתה ידו מן התורה ואשתו סמכתהו וחזקתהו ללמוד תורן-
הרבה ,וכאשר שב בכבוד ומספר גדול של תלמידים הלכו ברגליו אטר
שלי ושלכם שלה )נדרים נ׳( .ותשובתו הראשונה של ר״ע לפגי ר׳׳א
היתד .חך דפסחים פ״ו ט״א ט״ב אחר שהיה י׳יג שנים לפני ר׳ אליעזר
ולא היה יודע בו • .ועליה אטד ר׳ יהושע לר׳ אליעזר הלא זה העם א ש
טאסת בו צא נא עחח וחלחם בו )ירושלטי פסחים שם( .ופעם אחרן
שהה ר״ע לבוא לבהט״ד וישב לו טבחוץ נשאלה שאלה זו הלכה א ט
הלכח מבחוץ חורח ונשאלת אטרו תורד ,טבחוץ חזרה ונשאלה שאלה
אמרו עקיבא מבחוץ פגו לו מקום בא וישב לפגי רגליו של ר׳ אליעזר
)מדרש חזיח פ׳ לריח שפניך( .וישיבת ר״ע היתד .בבני ברק )סגחדרין
ל״ב( — .והנה לסי הסיפור של הספרי חאריך ר״ע ימים רבים ,אף
שהמספר ק״כ• נראה על צד השאלה ,אבל ימיו של ר״ע לא היו ישי
חשקט ובטח ,כי רוח ח׳ החלה לפעמו גם בעת זקנותו ועוררחהו להוביל
רגליו לטרחוק לטדיגות אשך שם בני ישראל יושבים :לכרכי חים לגגזק
לגליא ,לאסריקי ,לערביא ,להביא ידם בברית גגד ההובש חרוטיי
,
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ולהחזיק ידי בר כוכבא אשר עליו דרש ד״ע עוד אחת מעט וכוי
)סנהדרין צ״ז( .והמעשר ,דבר כוכבא ומלחמת ביתר מסופר בארוכה
ירושלמי תענית פ״ד ובאיכה רבה ס׳ בלע ה׳ ולא חמל .ור׳יע נהרג
ביסורים קשים ע״י טורנוםרופום .וחל עלינו חובת ביאור מתי גהרג
ד״ע אם קודם טלחטח ביתר או לאחר חטלחטה .בהשקפה ראשונח
נשפוט כי עשו בו טשפטים אחר חמלחטח ,אבל יש בזח ספיקות
רבות .הנה טנהדרין י״ב איתא :טעשה בר״ע שהיח חבוש בביח חאםורים
ועיבר ב׳ שנים זח אחר זה .וזה הסיפור מורה שהיה יטים רבים
במשמר וכן יצא לנו מסיפורים אחרים שהביאו לפניו תלמידיו שאלוח
לבית הכלא אשר חיח עצור שם .עיי׳ יבמות ק״ח ע״ב ושם סי״ב ם״ו
ובבלי וירושלמי שם •,ועיי״ש היאך הערים ר׳ יוחנן הסנדלר לשמוע
הלכה מפי רבו .והנה אם הבישת ד״ע היתד .אחר המלחמה כאשר
כבר גצהו הרומיים את היהודים וכלו בם חמתם בחרב הרג ואבדן,
היקובל על חדעת כי חמלו חמגצחים על חכם אחד מהיהודים ולא
הרגוהו בשצף קצף ביום אשר בא בידם? וכי הרומיים זה היה דרכם
לסו לחקור בדין ולהפוך בזכות המנוצחים לבלתי שפוך רם גקי? היודע
גם למרחוק הגהגת זאת חאומה עם חגוים והמשפחות אשר הרימו בח
יד וקשרו עליה קשר ,ואיך טרפה ודרסה והרגה זקנים עם גערים מבלי
בחינה וחקירה יבין מה שיש בזה מן הפלא כי איחרו מיתת ד״ע ב׳
שגים .וגם השיחות הנזכרות בש״ס ובמדרש בין טרנוסרופום ור״ע לא
יכונו ,כי לא זה דרך הרומיים להתעסק הרבה ולבוא במשא ומתן של
דברים — ואף אם לחתעלל ולצחק — עם המורד בם ,וביום אשר
נשבה היה נמטר לחרב .ועיי׳ ירושלמי תענית שם לא נמצא שום רמז
שהיה ר״ע בביתר ,או שהעיר בעת ההיא העם למלחמה או שחמך ידי בן
כוזיבא במועצות .וגם בבלי ברכוח ם״א לא נזכר כלל שר״ע נחבש על
שהיחד• ידו עם בר כוכבא .לכן נראד .בבירור שר״ע נאסף אל בית
האסורים כבר קודם מלחמת ביתר .וכבר כתבנו שר״ע הניע לב
חיחודים חקרובים והרחוקים להלחם נגד הרומיים אשר הכבידו עולם
עליהם .ואף שר״ע הלך ועשה בלאט נראה שעל ידי נסיעותיו והליכותיו
היה נחשד בעיני חרומיים ואפשר ששמעו מהמועצות של ד״ע ,ולכן שמו
אותו במשמר ,אבל לא שלחו בו יד להרגו כי חיל הרומיים בא״י היה
בעת ההיא מחי מספר ,ויראו פן יקומו חיחודים למלחמת אם יהרג
הגדול והגכבד בעיגי דורו .ובהיות ר״ע בבית האסורים התגלעה מרידת
היהודים אשר היתד .טמונה בלבם מעת הפך אדרייאנום לבו לשנוא
אותם ,וחחת כי בתחילת מלכותו היה מתראה אוהב היהודים וידו
פתוחה לבנוח חרבוח ירושלים ,חתעולל עלילות ברשע וחשב מחשבות
גגד היהודים ( .וכאשר החלו היהודים למרוד בדרומיים ולערוך גגדם
8
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סלחםה פרצה השנאה התקועה בלב האויבים גדריה ועלתה על ד״ע באכזריות
הסה להמית אותו ביסורים קשים אשר ישום לב כל שוסע עליהם (,
ונשוב עתה להספרי אשר זכרנו :ר״ע לימד מי .שנה .ומציגו
שהיה ר״ע ראוי לנשיאות ביום שהורידו ר״ג מנשיאותו )ברכות כ״ז(,
א״כ כבר לימד אז ושמעו הלך למרחוק .ויותר מזה איתא יבסות סט״ז
מ״ז :אמר ר״ע כשירדתי לנהררעא לעבר שנח מצאחי וכו׳ וכשבאתי
והרציתי הדברים לפני ר״ג שמה לדברי ובו׳ ,והנה בזה ראינו שהיה
ר״ע כבר בימי ר״ג בתוך הגדולים ,דהרי הלך לעבר שנה ( .ואם ר״ג
לא נהג נשיאותו עד ה׳ שגים אחר החרבן )כדעת קצת םתברים( ,א ״
מת ר״ע לפני מלוך אדרייאנוס! ( .גם ר׳ ישמעאל אשר היה קטן בעת
החרבן ור׳ יהושע פדאו )עיי׳ לעיל ר׳ ישמעאל( ישב כבר בין גדו^
ההכמים ביום שהושיבו אח ר׳ אלעזר בן עזריה לנשיא )ידים פ״ד ס׳׳;/
ואיך גתגדל בה׳ שנים לחכם טן חהכטים! לכן האמת יורה דרכו ?pjt
ר׳ יוחגן בן זכאי גם ר״ג נהגו גשיאותן הרבה שגים )וריב״ז היה כמקומ
הנשיא ועיי׳ לעיל ר׳ יוחנן בן זכאי( ,וכבר זכרנו )עיי׳ ר׳ גטליאל( ^ ״
חיח ראש לחכמים בנסיעה השנית לרומי והנסיעה זאת היתר ,א
דאמיציאן בשנת כ״ו לחרבן הבית )עיי׳ ר׳ יהושע ( .ונראה שנשיאו
של ר״ג נמשכה איזה שנים ממלצות טרייאנוס ,וא״כ היה ר׳ ־ישמעאל
כבר בן מ׳ שנה ביום שהושיבו את ראב״ע לגשיא .וע״ע לקטן תלסיך.
ר׳ עקיבא האחרונים.
עוד יש לנו להזכיר ר ב ו ת י ו  ,ח ב י ר י ו ו ח ל מ י ד י ו של ר״ע,
ר״ע שימש נחום איש גם זו )הגיגה י״ב ,שבועות כ״ו( .ושאל j״״
שאלות מר׳ נחוניא בן הקנה רבו של ר׳ ישמעאל )עיי׳ לעיל ר׳ גחוני
בן הקנה( .גם שימש את ר׳ ג מ ל י א ל והיה לפניו כתלמיד כסוףלס^
רבו ,עיי׳ ערכין ט״ז :אמר ר׳ יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שהרבה פ ע  0י ש
לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני ר״ג ,ור״ע קרא לי o־v־-p
מקומות רבי .עיי׳ ברכות ל״ז ,תוספתא דמאי פ״ה ,אבל כבר נ ת פ ר ס  0ן 1
הכמתו בימי ר״ג והלך לעבר שגה עיי׳ לעיל ,גם נסע עם ר״ג לרוע ,י
וביום שהורידו את ר״ג היה בדעתם להושיב ר״ע לגשיא .ור״ע חיל!
לפעמים על ר״ג עיי׳ ברכות פ״ד מ״ב ,פ״ו ט׳״ח ,עירובין פ״ד ע״£
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שר״ע מת לפני ד״שך

הגדולה וההרג רב עיי״ש.
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דאמציאן איש דמים שנא את היהודים ,ובימת היו גזירות לישראל באשר כבר
ומן

הגזירות .אלה היה אפשר ג״כ שלא ישבו לעבר השני׳.

)עיי הערה  (1אשר דנריה ר״ע לצאת לגהרדעא.
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]ר׳ יוחנן בן גורי

ובמ״א — .ר״ע שימש ר׳ א ל י ע ז ר וכבר זכרנו תשובתו חראשוגח לר״א,
ולרוב קורא לו רבי ,וחולק עליו בהרבה מקומות במשנה וברייתא— .
גם שימש את ר׳ י חוש ע ופעמים מפרש לר״י ההלכות אשרי שמע ולא
ידע לפרשן .וחלק כבור לר״י אם אמר לו איש הלצה בשמו ,וגם חרא
אמר הלכות בשם ר״י )עיי׳ לעיל ר׳ יהושע( .ואך במקומוח מעטים
חולק' על .ד״י שביעית פ״ג מ״י ,יבמות פ״ד מי״ג ,אבל לא מצינו שקרא
לו רבי — .אח ר׳ י ו ח נ ן בן זכאי לא שימש ר״ע כלל ולא מציגו
בשום מקום שדיבר עמו )ומה דאיחא סוטה פייה מ״ב וחלוא עקיבא
תלמידך וכו׳ ,כבר כתב הרמב״ם שם בפירושו שהכוונה תלמיד תלמידך(.
— ר׳ חגיגא סגן הכהנים היה נכבד בעיניו והוציא דבר מתוך דבר מתוך
עדותו .עיי׳ עדיוח פ״ב מ״א מ״ב ועיי׳ פסחים י״ט אמר ר״ע זכיגו
שאין טומאח ידים כמקדש והוא הוספח לעדותו של ר׳ חנינא עדיות
שם מ״ב' .ולא מצינו שלמד ר״ע אצלו תורה ,ואפשר כבר מת טרם
זרח אורו של ר״ע .וחולק עליו שקלים פ״ד מ״ר ,גגעים פ״א ם״ד— .
גם הולק לפעמים אב" ש וב״ ה ,עיי׳ שקלים פ״חם״ז ,גיטין פ״ט מ״י.,,
ב״מ ס״ג מי״ג ,״כלים פ״כ מ״ו ,אהלות פ״ה מ״א מ״ב ,עוקצין פ״ג
מ״ה .ובברייתא ברכוה כ״ג ,בכורות ל״ב — .ומצינו שהוסיף על
עדותו של .ר' ש מ ע ו ן בן ב ת י ר א עדיות פ״ח מ״א — .ר׳׳ע היה
תלמיד לר״ט ולבסוף נעשה לו חבר עיי׳ לעיל ר׳ טרפון.
חבריו של ר״ע הם :ר׳ ישמעאל ,ר׳ אלעזר בן עזריה ,ר׳ יוחנן
בן נורי ,ר׳ יוסי הגלילי ,ר׳ שמעון בן ננס ,ר׳ יהודה בן בבא ,ר׳ ישבב.
ועיי׳ לעיל ר׳ יהודה בן בתירא.
 .וחבלו ,של ר״ע נפל בגעימים ,כי היו לו תלמידים גדולים גבורי
התורה .ונדבר על כל אחד מהם במקומו.
לר״ע ייוחסו ב׳ ספרים :אותיות דר״ע וס׳ יצירה ,אבל לא נזכרו
בגמרא .וכבר כתבנו שאין לנו עסק בספרים אשר אין זכרם בש״ס
)וס׳ יצירה אף שנזכר בסנהדרין לא הובא ממנו מאמר(.
ר׳ י ו ח נ ן בן גורי.
ר׳ יוחנן בן נווי היה חברו של ר״ע ובעל מחלקותו ,ונראח
שהגיע כבר להוראה בימי ר״ג כי דן ר״ח פ״ב מ״ח על עדי החרש
טרם בואם לפני ר״ג ואמר עדי שקר הם .אך כאשר קיבלן ר״ג )שם(
לא חחרים כגגדו ,ולכן לא קצף עליו ר״ג כאשר קצף על ר׳ יהושע
בעובדא אחרת כמותה ,עיי״ש מ״ט — .וקיבל על ד״ע לפגי ר״ג עיי׳
לעיל ר״ע ,ומזה נראה קצת שהיה בימי נערותו כעין תלמיד לר״ג.
גם תבע כבוד ר״ג אחרי מותו ואמר לר׳ יהושע אשר נכנס לבטל
דבריו של ר״ג ,יהושע אין שוםעין לך שכבר גקבעה הלכה כר״ג
)עירובין מ״א( — .ומציגו לפעמים שהיד .מתוכח עם ר׳ אליעזר בדין
סדיני חתורח ,עיי׳ תוספחא כלים ב״ק פ״ו ח״כ פ׳ שמיני פרשה ז׳
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)והובא בר״ש כלים פ׳׳ח ס״א( :אסר ר׳ יוחנן בן נורי נטתי לו לר״א
אם הצילי אה^יס^ו׳ .גם אמר הלכה משום ר״א קידושץ ל״ט ר׳ אלעזר
ברבי יוסי וכר ' awtyabtibר׳ יוהגן בן גורי שאמר משום רי׳א הגדול.
— מאמרו לר״י ה$ן\בא לעיל ״יהושע אין אנו שוסעין לך" מורה
שהיה כעין חבר לד׳ יהושע ( ,ובאהלות פי״ד מ״ג חולק עליו- .־ ומציגו
שעמד על רגליו לדחות דברי ר׳ ישמעאל ודברי ה ״ ט (  .י אבל לא
מצינו לו במ״א מחלוקת עם ר' ישמעאל ור׳ טרפוץ— .
לר' יוחנן בן נורי נמצאים קרוב למ׳ הלכוח במשנה .ורוב הלכותיו
הנח בס׳ טחרות )במשנה תוספתא ות״כ( .גם באו לו חלכות בם׳ זרעים
)לרוב בתוספתא( ובס׳ מועד ,ובס׳ נזיקין לא נמצא ממנו כ״א טעמי
מזער ,וגם בס׳ קדשים חלכוחיו מעטוח —• .במקום שהוא חולק עם
ד״ע באה לרוב התשובה אשר השיב לר״ע .עיי* חמורה ס״א ם״א,
אהלות פ״ב מ״ז ,גגעים פ״י מ״א ,עוקצין פ״ג מ״ה ,ת׳׳כ פ׳ שמיני
פרק ז׳ .ולפעמים פתמא דמשנה כוותיה ,עיי׳ כלים פ״ח ם״א :אמרו
וכו׳ ,ועיי׳ תוספתא שם ב״ק פ״ו .גם מצינו לפעמים הלכה כריב״נ ,חלה
פ״ד מ״ב ,ר״ה פ״ד מ״ו ,גדרים פי״א מ״ד — .ובמקום אחד בא במשגה
בקיצור)אחלוח פ״ח מ״א( ״ריב״ג לא היה מודה" ואין דומה לו בכל המשגה.
עומק שכלו של ריב״נ ניכר מתשובותיו .דרכו של ריב״ג לעטוד
ג״כ על הלשון שקיבל ועל ל׳ בני אדם; עיי׳ אהלות פ״ב ט״*, ,נגעי* פ״י
מ״א — .וכאשר היה לבו כלב הארי־ אמר על הלכה א*וו )פלוגתא
דב״ש וב״ה כלאים פ״ו מ״א(י טועין כל האומרין כן — .מהלכותיו
המפורסמות :הכבד אוסרת ואינה נאסרת )תרומות פ״י מי״א( ,חפצי
הפקר קונץ שביחה )עירובין מ״ה( ,אורז מן רגן הוא )פסחים קי״ד(— .
ויש לו מאמר גדול במדות בני אדם :הטקרע בגדיו בתטתרוהטשבר
כליו בחמתו וחמפזר מעותיו בחמתו יהיה בעיניך כעובד ע״ז )שבת ק״ה(.
מושבו של ריב׳ינ היה בבית שערים ,כאשר מראים הרבה מקומות
בתוספתא — .ונראה כי ראה בעיניו הצרה קרובה לבוא .עיי׳ יבמות
ט״ו :ולא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה .אבל לא מצינו
שחי ביטי חחושך ומיגון 'של גזירות אדרייגום .וטזה ^ראה כי מסגי
־ • -יי
הרעה גאסף הצדיק.
ריב״נ נקרא גיטין ס״ז קופת הרוכלין.
4

5

 (4ובתוספתא תענית פ׳יב ליתא הך יהושע אץ אמ ובר ,אן נראה שיש שס 9דס ,וצ׳׳ל
כמו שהוא בש״ס עיחבין — .אבל מה שנמצא בבלי שם ר י״א :לא כך היה המעשה שהלך
ר׳ יהושע אצל ר׳ יוחנן בן נורי ללמוד תודה וכו׳ ואמר לו רבי וכו׳ הוא בבירור ט׳׳ס דאיך
אפשר לומר שר׳ יהושע חברו של ר׳ אליעזר הלך ללמוד תורה אצל ר׳ יוחנן בן טרי! וגס
קרא לו רבי! ובתוספתא תרומות פ״ז איתא על הלכה אחרת :מעשה שהלך ר׳ י ו ח נ ן ב ן
ב ר ז ק ה אצל ריב״נ לבית שעדים ו כ ו  /עיי״ש .וכן בירושלמי כלאים פ״ד הל׳ ד׳ איתא :מעשה
שהלך ר׳ יהושע בן קרחה אצל ריב״נ ,ואפשר שיש לגרום כן גס בבבלי.
 (5שבת כ״ו עיי״ש שעיקר דבריו הס נגד אלה כ׳ התנאים.
שם היז ב ח ר אהרון לריב״נ.

וי-תנאיס האחדים אשר מכרו
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שגי הכטים קריאי• התורה מקובים בשם העמיר הגליל :ר׳ ישמעאל
)עיי לעיל( ור׳ יוסי הגלילי .תחילת בואו של ר׳ יוסי הגלילי לפני
החכמים היד .ביבנח ,ומיד ^חכגסו לבהמ״ד חראח חכמתו לפגי ר׳
טרפון בשאלות עמוקות וגסתלק ו£ט ועמה ר״ע נ פ ) pזבחים נ״ז ,ספרי
פ׳ קרח ב׳ קי״ח( .ובמקום ־אחר מציגו* שנצח גם את ר״ע וקרא עליו
ר״ט ראיתי את האייל מנגח ימח וכן וכל חיות לא יעמדו גגדו זח ר״ע
ואני״חייחי מבין והגה צפיר עזים בא מן י המערב וכו׳ זה ריח״ג׳ וראיתי
מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל ולא חיח כח לאיל לעמוד
לסניו זד .ר״ע )תוטפהא סוף מקואות ,ספרי פ׳ חקת פ׳ קכ״ד ועיי
בר״ש סוף מקואות( .אבל מן תחלח המאמר הזה שם יש ללמוד
שריה״ג חיח נכנע חחת יד ר״ע והיה מחזיק עצמו כתלמיד לפני חרב
אף שר״ע היה מכיר גודל ערכו .וז״ל התוספתא :פרה ששתתה מי
חטאת ושחטה בתוך מעת לעת זה היה מעשה והיה ריה״ג מטהר ור״ע
טטטא טייע ר״ט את ריה׳יג סייע ר׳ שטעון בן גגס את ר״ע סילק ר״ש
בן נגס את ר״ט סילק ר״ע אח ריח״ג אחר זמן טצא לו לחשובה
אמר לו מח אני לחזור בי אמר לו לא לכל אדם אלא לך שאתח חוא
יוסי הגלילי )ובספרי שם איתא :זח אחד מן הדברים שהיה ריה״ג דן
לפני ר״ע( .וכן במה שאמר ר״ע לריה״ג ע״ז פ״ג מ״ה :אני אובין
ואדון לפניך הוא כדיבור הרב המבין דבר לתלמידו ,והל׳ אדון לפניך
הוא דרך כבוד ,וכבר הראינו לעיל )ר״ע( דרך ענותנותו של ר״ע.
והנכון שריה״ג היה כתלמיד חבר לר״ע עד שנתעלה להיות לו ח ב ר ( .
לריה״ג נמצאו במשנה לערך ל׳ הלכות .בם׳ זרעים נזיקין יש לו
טאטריט׳ טעטים ,ורוב לימודו הוא בם׳ הקרבגות והעבודה .עיקר דרך
לימודו של ריה״ג הוא באופן הראשון אשר זכרגו לעיל לר״ע ,לסמוך
ההלכה על חמקרא .עיי׳ עירובין צ״ו ק״ד ,פסחים כ״ג ,ל״ו ס״ד ,ביצה
כ״א ,חגיגה י״ח ,כתובות ט״ד ,קידושין ט״ו ,ב״ק מ״ב ק״ט ,םגהדרין
כ״ח ,ע״ז מ״ח ,זבחים פ״ג ,מנחות נ״ז — .ודרכו של ריה״ג לדרוש
הקרא בפנים חדשות ולא כמשמעו; עיי׳ עירובין צ״ו ,פסחים ל״ה,
סוטח פ״ח ט״ח ,מכות פ״ב מ״ז' .ור״ע חולק עליו במקומות אלה
ודורש הקרא כפשוטו .עיי׳ לעיל ר״ע ,אבל טצינו ג״כ לריה״ג שעוטד
,

,

6

,

 (6יעיי יעי ע״ז ם״ח.

ובספרי פ׳ קרח פ׳ קי״ח איתא :שתק ד״ט וקפץ ר׳«ע ואטד לו

בני ונו׳ ,ועוד שם :אשר לו בני נך אני דורש ובשרם ונו׳ ,גראר .שמל׳ בגי בגי ט״ס.

ועוד יש

שם בטח טעיוח עיי״ש —• .ושה שנראה זר קצת גם לפי השערתנו שריה׳יג נתעלה לחבר לר״ע ,הוא
מה דאיתא חגיגה י״ג שאמד ריה״ג לר״ע :עקיבא עד מתי אתה עושה ונו׳ ,ונן ח״כ פ׳ צו פרק
ח׳ :אמר לו ריה״ג ״עקיבא אפיי אתה מרבה כל היום וכוי" וכי נכון בפי איש אשר היד,
בתחילה תלמיד חבר לר״ע לקרוא לר״ע עקיבא זכו׳ ,ואיפשר שיש פה איזה ט״פ.
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גגד ר״ע ולא שמע לו להוציא הקרא מםשסעו .עיי׳ זבהים ס״ב הטאת
אין ל;״ .אלא חטאת קרשי קדשים טנין ת׳יל וכל חטאה דברי ר״ע
אמרלוריה״ג אפיי אתה טרבה כל היום כולו איני שוסע לך .ת״כ ס׳
אטור פרשה ז׳ איש איש להביא את הנכרים שהם נודרים בגדרות
ונדבות וכו׳ אין לי אלא עולה טנין לרבנן :את השלטים וכו׳ ת״ל נדריהם
לכל גדבותם דברי ר״ע אטר לו ריה״ג אפי׳ אתה םרבה כל היום אין
כאן אלא עולה בלבד ( .ומציגו לריה״ג שדורש אך חלק .עיי' טכילתא
* פ׳ בא פ׳ בחודש ח׳ :ריה״ג אומר תשביתו םערב יום טוב אתה אוטר
וכו׳ ת״ל אך חלק ( .שם ס״ט ':אך אשר יאכל לכל נפש שומע אגי
אף גפשות בהטה וכו׳ ת״ל לכס ריה״ג אוסר אך חלק .ספרי פ׳ מסעי
פ׳ קג״ח.:אך את הזהב ואת הכסף וכו׳ ריה״ג אוטר כלים אתה אוטר
כלים או איגו אלא גלוטים ח״ל אך חלק.
טהלכותיו הטפורטטות ובאות בהרבה טקוטוח בש״ס ,חטץ בפסח
טוחר בחגאח )פסחים כ״ח( ,קדשים קלים טםון בעלים )ב״ק י״ב( ,כל לא
חעשח שבתורח לאו שיש בו טעשח לוקין עליו לאו שאין בר טעשה
אין לוקין עליו חוץ מנשבע ומימר ומקלל חברו בשם )שבועות כ״א(,
אפשר לצמצם )בכורות פ״ב מ״ו(.
בהגדה דרכו של ריה״ג למצוא טעם המקרא במה שראתה החורת
מח יחיח אחרית הדבר .עיי׳ סגהדרין ע״ב :תגיא אםר ריה״ג וכי מסגי
שאכל זה תרטימר בשר וכו׳ אלא הגיעה תורה לסוף דעחו וכר ,וכן שם
צ׳ הגיעה התורה לסוף דעתה של ע״ז וכוי — .ולפעמים דרשותיו
נחמדות מאוד ,עיי׳ נרה ל״א דרש ריה״ג מאי דכתיב אורך ה׳ על כי
נוראוח נפלאחי בוא וראח שלא כמדח חקב״ח מרח בשר ודם וכו׳— ,
ב״ר ס׳ נ״ה והאלהים נסה אח אברהם ריה״ג אומר גדלו כנס זה של
ספינה — .ויקרא רבה פ״ט ריה״ג אומר גדול השלום שאפי׳ בשעת
מלחמח אין פותחין אלא בשלום.
בעל פלוגתיה דריה״ג הוא לרוב ר״ע .ומשאו ומתנו בהלכה היה
עם ד״ט ור״ע וראב״ע ,ועמהם גכגס להשיב על ר׳ אליעזר אחר פטירתו
)גיטין פ״ג( .ור׳ יהושע אטר שט אין טשיבין את הארי לאהד טותו,
אבל במקום אחר לא םצינו שדיבר עם ר״י /גם עם י**א~ לא היה לו
שום התקשרוח בהלכח ,וגם לא עם ר׳ ישמעאל אף שחלך לנחמו על
מיתת בניו )ם״ק כ״ח( .ונראה שהיה ריה״ג רך בשגים כאשר בא
בחחילה לכרם ב^בנה .ולא מצינו שלמד בפני ר״א ור״י אבל נראה
״

7

8

י

 (7ובמגחוח ע׳׳ב איתא הגי׳ אץ לי אלא עולה שלמים מגין ונו׳ דברי ר»ד.״ג ד׳ע אומר
אמור יקריבו לה׳ עולה אץ לי אלא עזלה ובר.
&( בבלי *החים ה׳ איתא :ח״ל אן חלק דברי ר׳ י ו *  ,והיא ט׳׳ם זצ״ל ריה״ג.
בעל גורע ביהודה.

וכן הגיה

׳ —
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ןר״ אלעור הםידעי

ששימש את ריב״נ״( — .וריה״נ לא גזכד במס׳ עדיות וזה סודה
קצת שהיה םצער בשנים בעת נשנית הך ססכתא.
מדותיו של ריה״ג מורות על גדבת לבו ,ושמן תורק שמו גס
.לדורות הרחוקים הסססרים צדקתו ,עיי׳ ירושלמי כתובות פי״א הל׳ גי.
ב״רפי׳׳ז היאך גמל חםד עם אשתו אשר חקניטחו וגירשה ( .ובירושלמי
ברכות פ״ה הלי ב׳ איתא אמר ר׳ שמואל בר נחמגי בשעה שישראל
באין לידי עבירה ומעשים רעים והגשמים נעצרים הן מביאין להן זקן א'
כגון ריה״ג הוא מפגיע בעדם והגשמים יורדים .ועל ריה״ג נאמר אבות
דר״נ פי״ח מלקט יפה בלא גסות הרוח.
קורותיו של ריה״ג לא נודעו .ועיי׳ עירובין נ״ג השיחה שהיתר,
לו עם ברוריא - .לריה״ג היה בן גדול בתורה ,עיי׳ לקמן ר׳ אלעזר
בגו של ריה״ג .ועוד נזכר לו בן בין התנאים ושמו ר׳ חנינא חולין י״ב.
לפעמים נמצאו מאסרים בשם ריה״ג והם לר׳ יוםי )בן חלפתא(
ולפעמים להיפך (.
ר׳ א ל ע ז ר ה מ ו ד ע י .
1

2

3

ר׳ אלעזר ( המודעי ,כלו׳ מן המודיעים ,היה בימי ר״ג אשר אמר
עליו עדיין אנו צריכין למודעי )שבת נ״ה( ,ובמלחמת ביתר עמד בתוקף
לימין בר כוכבא ,וכאשר באה ביתר במצוק נלחם בעדה בתעניתו
ובתפילתו ,ובן כוזיבא המית אותו באולתו כי שמע לדברי לה״ר של
כותי אהד )ירושלמי תענית פ״ד( — .דברי ר״א המודעי המה בהגדה
ואך הלכה אחת גאמרה בשמו והיא ג״כ קרובה להגדה .שבועות ל״ה
כל שמוח האמורים בחורח באברחם קדש חוץ מזח שחוא חול ויאמר יי׳
אם נא מצאתי וכו׳ חנינא בן אחי ר׳ יהושע ור׳ אלעזר בן עזריה משום

 (9עיי׳ מנחות ל״ח ר׳ יצחק אומר משוש ר׳ נתן שאמר משום דיה״ג שאמר משום
,ןיי׳ קידושין ל״ט ר׳ אליעזר בדבי יוסי שאמר משום ר׳ יוסי בן דורמסקית שאמד
משום ריה״ג שאמר משוס דיב״נ שאמר משום ר״א הגדול .ובתוספתא ערלה איתא ר״א ברבי
יוסי שאמר משום ר׳ יוסי בן חרמפקית שאמר משוס ריב״נ ונו׳ ונגרע ריה״ג והוא נכון יותר.
ר י ב ״ ג <

 (tומד .דאיתא שם :סליק ר׳ אלעזר בן עזריה לגביה אמר לי׳ )לריה״ג( רבי שיבקר .וכוי,
מ׳ רבי נראה ט״ס ,דהרי ריה״ג היה תלמידו של ר״ט ,ואיך יאמר לו דאב״ע רבי וכבד הערט
ע״ז לעיל במאמר ראב״ע.
 (2זבהים מ״ד איתא :תגי׳ ר׳ אלעזר אומר משום ר׳ יוסי הגלילי .ומדברי התו׳ בבמה
מקומות מוכח שהיו גורסין ר׳ יוסי )ולא הגלילי( וכבר העיר שם רי״פ ע״ז .נדה כ״ח פרט
לכלי הרם דברי ר׳ יוסי ,זבעירזבץ ק״ד איתא דברי ר׳ יוסי הגלילי ,וכן ע ק ר עיי׳ ספרי פ׳ נשוא
פ״א — .ובכ״ז אץ לשבש הגי׳ פסחים כ״ה :ריה״ג אומר תמה על עצמך וקדמו שם ר׳ יהודה
י לא עליהם אמר דבריו כי כבר מציגו שם ל״ב לר״ע זלראב׳׳י דהמץ בפסח
זר׳ שםעיו׳
אסור בהנאה ,והתנא דברייתא כ״ח סידר יחד הדעות הנאמרות בענץ זה ,ועיי׳ לקמן ד׳
אליעזר ח ס מ א .
ח ד א

 (3בתנאים הבאים כשם זה אץ להכריע לפעמים אם יש לקדוח אליעזר או אלעזד.
והלכנו בדרך חב הספרים.

—
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]ר׳ חגיגא בן אגטיגנוס

ר׳ אלעזר הטודעי אטר אף זה קודש — .ודבריו בהגדה טסוזרים בש״ס
^ועיקרם בטכילחא ס׳ הטן וס׳ ויבוא עטלק — .וכבר זכרגו בט״א*( שרוב
'.ךטאטרים של ר״א הטודעי יש להם הטשך לטצב האוטה בעת הםלחטה
זאה ,ובאים הן לזרז את בר כוכבא ביראת ה׳ ולצאת ולבוא לסני העם,
הן לעורר לבב הנלחטים לצאת לקרב ולבטוח בה' כי לא קצרה ידו
להושיע ולעשות גסים בזכות אבוח ,וגם לחזק ידי הבאים בטצור ובחוסר
לחם כי ביר ה׳ לפתוח ארובות השטים כאשר עשה לאוכלי הטן.
וביוטא ע״ו איתא :וכבר היה ר׳ טרפון ור׳ ישטעאל וזקגים יושבין ועוסקין
בפי הטן והיה ר׳׳א הטודעי יושב ביגיהן וכוי אטר לו ד״ט טודעי עד
טתי אתה טגבכ^דברים .וטביא עלינו אטר לו רבי טקרא אגי דורש וכו׳
א״כ היה ר״א טתלטידי ר״ט ,או םן הצעירים בתורה ,אבל בטכילתא
ליתא ט׳ ר ב י והוא הגכון (.
טר״א הטודעי בא טאטר טוסרי אבות ם״ג טי״א.
י

6

ר' ח ג י ג א בן א ג ט י ג ג ו ס .
ר׳ חגינא בן אנטיגנוס חי קרוב לוטן חביח ואפשר שראח הבית
בבנינו .עיי׳ תוספתא ערכין סוף פ״א ר' חגינא בן אגטיגגוס או0ר
טכירן חייתי )חטכין בחלל לפני חטזבח( ולויים ד — .»,בכורות ל׳ ,
יהודה ור׳ יוסי איםחפקא להו טילחא שדרו רבנן לגבי מ ^ ש ל ר״ח .
אגטיגגום ( — .הלכותיו של רהב״א נשנות הרבה סעטיים בטשנה ו ר '
נאטרות בעגין טוסי בהמה וטוטי אדם )בכורות פ״ו ט״ג ט״ד ט״י 0י/׳
פ״ו מ״ב מ״ה( ,ובענין גדה )גדה ס״ו מי״ג וחכמים אומרים ,ובש״ס ש ק
ג״ב מאן חכמים ר׳׳ח בן אנטיגנוס .פ״ה מ״ב ,ובש״ס שם ד׳ ה׳ י״כ(
ויש לו הלכות גם בשאר עגיגים עיי' שביעיח פ״ו מ׳׳ג ,עירובין ס״ן1
מ״ה ,יבמות פי״ג מ״ב ,תמורה פ״ו מ״ה .ועיי׳ ג״כ חגיגה כ׳׳ד
סגהררין ס״ד ,חולין י׳׳ח ,נ״ג .ולא מציגו לו הלכה לא בס׳ גזיקץ
ולא בעגין הקרבגוח והמגחות ,אבל מציגו לו סיפורים להלכה בעגין כ י
המקדש ומשרתיו ,עיי׳ תוספתא שקלים סייג רחב״א אומר ב' פרכות הי,
שט אחת פרוסח ואחת טוקסלת גטמאת פרוסה ס ו ר ס ^ ו ח הטוקסל
,
בערב יום חכפורים סכניםין אח חחדשה וטוציאין אח״ הישינה.
תוססחא סוכה פ״ד רחב״א אומר לא היה סייס אלא יו״ט חראשון t?#
חג — .גזיר ד׳ ט״ז ר׳ חנינא בן אגטיגגוס אומר למה תקגו סג1־לכה*
ר
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ו מ ה דאיתא בשבועות ל״ה ר׳ אלעזר בן עזריה משוט ר׳ אלעזר המודעי נ ר א ה

tf׳»

ר׳ אליעזר בן סרטא משוש זנו׳ ,וכן מציגו שזה ה א ה ח ן א מ ר סנהדרין נ׳׳ב כשם

p

ד

,

* א ל ע ז ר המזדעי.
 (6מזה נזדע שהגי׳ נדה נ ״ ג רהב״א אזמר גראין דברי ר׳ •האיר ו נ ר ה י א מ ש ו ב ש ת  ,וע.״
לקמן ד׳ הניגא בן ג מ ל י א ל .

זבן ה א דאיתא בתוספתא תמורה ס׳׳ד ד״ח בן אנטיגנוס אז©.,

משזם ד׳ אלעזר ה ס מ א נשנה במשנה ש ם ס״ו ה׳ ל ב ד על ש ם ר ח ב ״ א והוא יותר ג נ ו ן .
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י ]ד• יהודה בן בבא

שאם אירע בו פסול הרי נכנס וט^טש תחתיו אבל סוטה ט״ב איתא
אסר ר׳ חנינא סגן הנהנים< — .ם נטצא לו טאטר סיפורי ונעלמה
 ,טמנו י הבנתו קידושין ס״ד מ״ח רחב״א אומר אף מי שהיד ,טוכתב
באסטרטיא שליטלך .ועיי׳ בבבלי ובירושלטי שם— .
מהלכותיו הטסורסטות :כל תינוקת שאינה יכולה לשטור קידושיה
אינה צריכה מיאון )יבמות פי״ג מ״ב( ,מפני מה תפסה תורד ,לשון מולך
כל שהמליכוהו עליהם אפילו צרור אפילו קיסם )סנהדרין ס״ד( ,העיד
רח׳׳בא על מוגרמח שהיא כשרה )חולין י״ח(.
ר׳ ש מ ע ו ן בן ג ג ם .
התכם הזה הגקרא ג״כ בן גגם סתם ,ידיו רב לו בדיגי ממוגות ,עיי׳
;
! כתובות צ׳ ושם במשנה צ״ג ,ב״ב פ״ז מ״ג ,פ״י מ״ח ,שבועות ס״ז
י -מ״ר ,ונזכרת בהרבה מקומות .ור׳ ישמעאל שיבחו ואמר הרוצה שיעסוק
בדיגי ממונות ישמש את בן ננס )ב״ב ס״י מ״ח( .אבל גם בשאר
ענינים יש לו יד ושם עיי׳ ביכורים ס״ג ט״ט ,שבת פט״ז מ״ח ,עירובין
פ״י מט״ו ,גיטין פ״ח מ״י ,מנחות פ״ד ט״ג .ועיי׳ ת״כ פ׳ אמור
אמר ר״ע )כן הוא בכת״י וכצ״ל( מי מכריע אמר לו בן גגס אגי אכריע.
ועיי׳ תוספתא מנחות ס״ו — .ובתוספתא סוף מקואות בפלוגתא בין ר״ע
וריה״ג סייע בן ננס לר״ע עיי׳ לעיל ר׳ יוסי הגלילי.
בעלי םחלקותו של בן נגם הם ר׳ ישמעאל ,ר׳ עקיבא.
ר׳ י ח ו ד ה בן ב ב א .
|
\

ר׳ יהודה בן בבא העיד כמה עדיוח )עדיות פ״ו מ״א ס״ח מ״ב(.
וטצינו לו חלבוח בעניני שבח עירובין פ״ב ט״ד מ״ח ,ובר פלוגחיה שם
״ ע  .י ובברייתא שם ע״ג ושם בר פלוגתיה ר׳ יהודח בן בחירא ,ועמו
אמר ג״כ הלכה ע״ז נ״ט נכרי שניסך יינו של ישראל שלא בפני ע״ז ר׳
יהודה בן בבא ור׳ יהודה בן בתירא מתירין משום ב׳ דברים וכוי.
והגדולה שבהלכותיו היא שמשיאין את האשד! על פי עד אחד )*במות
פט״ז מ״ז ונשנה בל׳ עדות עדיות פ״ו ס״א( .ועוד הלכות אחרות לר׳
יהודה בן בבא בענין זה )שם מ״ג מ״ה( — .ור׳ יהודה בן •בבא ערב
את לבו להורות הקולא הזאת ,שמשיאין ע״פ עד אחד ,בימי ר״ג ,ור״ג
גימגם בדבר עד ששמע מפי ד״ע שר״ג הזקן וכו׳ )עיי״ש( _ .׳
יהודה בן בבא גזכר עודי תוספתא תרומות פ״ה אמר ר׳ יהודה בן בבא
טן בעלי הוראה )כן היא גי׳ הגר״א( שאם יבואו לידי חליפות תרדין
אומר אני שיעלו •באחד ומאה .ועוד שם פ״ח מעשה ונטצא גחש מת
כבור יין ובא ושאלו את ר׳ יהודה בן בבא והתיר להם— .־ גם גזר
גיירה כפולםוס האחרון )של אדרייאגוס עם בר כוכבא( על־ פלייטון ולא
הייי לו )תוספתא סוטה פט״ו והובאה שבת ס״ב(.
»
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ר׳ יהודה בן בבא חרף גסשר למות לסמוך ר״מ וחבריו גגד גדרת
אדרייאנוס אשר התגכל בלב מלא ץןחבולות רשע להשבית התורה ,וצוד,
כל הסומך יהרו .וכל הנסמך יהרג .ור׳ יהודה בן בבא אסר לר״מ*חבריו
שיצילו את עצמם ,והוא נפל ביד האויבים אשר התוהו )ע״ז חי(.
לזכר עולם יהיה צדיק כי הוא העמיד שארית ישראל )עיי׳ לקמן(.
ר׳ ח נ י נ א בן ג מ ל י א ל .
לר׳ חניגא בן גמליאל דיבנה מצינו הלכות במשנה וברייתא ולא
רבו במספר .וממאמריו המפורסמים :כל חייבי כריתות שלקו נפטרו
מידי כריתתן )מכות ס״ג מט״ו( .נט מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר
מפגי שיכול לעשותו פשוט )ב״ב פ״י מ״א( .ומזה הלכה האהרוגה vr
ללמוד ששמשו כבר מימי הבית בגט מקושר כי זה ר״ח תי בזםן
קרוב לבית .עיי׳ תוספתא יומא פ״א ת״כ פ׳ אמור פרשה ב׳ שאסר
ר״ח בן גמליאל על פנחס איש הסתת וכי סתת היה והלוא התננו היה
כלו׳ שנחחחן בנו )עיי׳ חו׳ נדח ח׳( — .ומצאנו לו פלוגחא עם ר׳ יוסי
הגלילי מנחוח פ״ח ם״ח ,ודבריו של ר״ח נכונים מאוד לפי פשט
המקרא — .ומה עמוק המאסר סנהדרין קי״א וימהר משה ויקוד ארצה
רשתחו מח ראח משח ר״ח בן גמליאל אמר ארך אפים ראה (.
7

ר׳ מ ת י א בן ח ר ש .
החכם הזה קבע ישיבתו ברומי ונשטע קולו בבתי המדרש בא״י ובאה
ממנו הלכה במשנה יומא פ״ח ו׳ ונם בברייתא יבמות ס״א .ונמצא ל,
מאטר סוםרי אבות פ״ד מט״ו הוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים,
— והמאמר זה יאות לחכם ישראלי היושב ברומי ,ונראה שנאמר בכוונ-
לעומת המאמר הידוע אשר יצא מפי יוליוס קיסר :טוב להיות הראשון בכס!-
קטן מהיות השני בעיר רומי .והמאמר הזה נשמע בחוצות רוטי ו כ
ג״כ בלתי ספק לאזני ר׳ טתיא ,והוא בחכטתו שפט בםישרים כי מקור
זה' הדיבור הוא הכבוד הטדוטה ותאות הטטשלה ,ולכן ליטר כי להחכס
האטיתי אין גחת בזה ,ובדרך התורה והטדע אשר שם ישכון אור הוא
להפך ,טוב להיות זנב לאריות כלו׳ להתאבק בעפר רגלי הכטיט טהיוp
ראש וכוי— .
ר׳ טתיא בן חרש שאל את ר׳ אלעזר בן עזריה ברוטי על דבר
ששטע בשם ר׳ ישטעאל )בבלי יוטא פ״ו ירושלטי סנהדרין פ״י הל׳ א׳(
א״כ חי בזטן הנסיעה חשנית של חחכטים לרוטי תחילת יטי גערפא,
א

(7
היא גי׳
ח  ,אף
גמליאל

ובספרים הגי׳ בן גמלא ונראה ט״ס .ועוד מציגו ריח כן גמליאל )נדר .כ״ג ,כן
התו׳ שם חי( שאמר משוס ר׳ מאיר והוא גראה ר״ח בן גמליאל אחר ומאוחר לרחכ״3
שהתר ההליטו שם שהוא אחד עם רחב״ג דנדה חי• — וע׳׳ע נדרים נ״ג ר חגגיא כ ן
אומר מביאץ ירק מחוצה לאדץ לארץ ,ונדבר עוד מזה אי״ה במי׳א.
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עיי׳'ר׳ יהושע — .ומציגו ג״כ ששאל הלכה מר׳ שטעון בן יוחי מעילה
י״ט ,ועיי׳ ג״כ יומא נ״ג — .ובאבות דר״ג ס״א איתא אמר ר׳ גחן טפני
מה גחעכב משה וכו׳ אמר ליח ר׳ מחיא בן חרש רבי לא אמרו אלא
לאיים עליו וכו׳ והוא משובש מכמה פנים ,איך האריך ר׳ מתיא יטימ
כל כך וקרא בזקנות גדולח כזח לר׳ נחן רבי; גם לא שמענו שהלך ר׳
נתן לרומי ור׳ מתיא לא הלך לא״י .ועיי׳ יומא ד׳ ושם הוא מתוקן (.
8

ר׳ י ו ח נ ן בן ב ר ו ק א .
ר׳ יוחנן בן ברוקא חוא חברו של ר׳ אליעזר חםמא והלך עמו
לקבל פגי ר׳ יהושע ואמר מה שדרש ר׳ אלעזר בן עזריה )חגיגה ג׳(
ובתוספתא חרומוח פ״ז מעשח שחלך ר׳ יוחגן בן ברוקא אצל ר׳ יוחגן
בן נורי לבית שערים•(.
לד׳ יוחנן ב״ב מצינו חלכות עמוקות בדיני ממונות ,ב״ק פ״י מ״ב
נאמנח אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה ומהלך בתוך שדח חברו
להציל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק — .ב״ב פ״ח מ״ה
האומר פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא
אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר׳ יוחנן ב״ב אומר אם אמר
על מי שהוא ראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין
דבריו קיימין — .שבועות ס״ז מ״ז היתומים לא יפרעו אלא בשבועה
שבועה שלא פקדנו איא ולא אמר לנו אבא ושלא מצינו בין שטרותיו
של א;א ששטר זה פרוע ר׳ יוחנן ב״ב אומר אפילו נולד הבן לאחר
מיחח האב הרי זח נשבע ונוטל — .בכורות פ״ח מ״י ר׳ יוחנן ב״ב
אומר היורש את אשחו יחזיר לבני משפחח וינכח לחם מן חרמים.
ובכל אלה המקומות הלכה כמותו — .ועוד מצינו לו הלכות עירובין
פ״ח מ״ב ,פ״י טט״ו ,פסחים פ״ז ט״ט ,סוכה פ״ד מ״ו (.
1

ר׳ ש מ ע ו ן ש ז ו ר י .
ר׳ שטעון שזורי חיח חלמידו של ר׳ טרפון כנראה מנחות ל״א,
 (Sגס
שהיו שניהם
דבי מד .לך
שיבושים נזה

מד• דאיתא באבות דר״ג שם םעשה שאירע ברבי יאשיהו וברי מתיא בן חוש
יושבין ועוםקין בדברי תורד .פירש ר׳ יאשיהו לדרך ארץ א״ל ר׳ מתיא בן חרש
לעזוב ונו׳ הוא משובש בשמות ,באשד יבין בל מתחיל .ובאמת נמצאים הרבה
ב א מ ת דר״נ.

 (9ובמס׳ הוריות י׳ איתא אמר ליה )ר׳ יהושע לר״ג( עד שאתה תמה עלי תמה על ב׳
תלמידים שיש לך ביבשה ר׳ אלעזר חםמא ור׳ יוחנן בן גודגדא שידעו לשער נמה טפות יש
ביס וכו׳ נראה שצ״ל ר׳ מחנן בן ברוקא ,כי ד״י בן^גודגדא היה נבר בזמן הבית עיי׳ לעיל
ר׳ יוחנן בן גודגדא .זכבר כתב בעל ם׳ יוחסין שיש שינוי גיי־סאוח בזה ,אף שלא הביא הגי׳
* ** * T p 4 » inV+i* **!fff׳ ^ » o
ד״י בן בחקא•
 (Iובר״ה ל״ב איתא וכשקידש ב״ד וכו׳ ירד ר׳ יוחנן בן ברוקא ^פני ר׳ שמעון בן
גמליאל והוא טעות וצ״ל כמו דאיתא בירושלמי שם פ״ג הל׳ א׳ פ״ד הל׳ ד ירד ר׳ ישמעאל
בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקא.

r
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ושם ל׳ נזכרו רוב הטקוטות אשר באו בהם הלכות של ר״ש שזורי.
ונראה כי נימוקו עטו וסברותיו ישרות טהא דאטר עולא שם כל מקום
ששנה ר״ש שזורי הלכה כמותו ועיי׳ חולין ע״ה ע״ב — .ויש לו טאטר
מיוחד בענינו נזיר מי׳ ה ע״א וגלח הנזיר פתח אוהל מועד ולא נזירה
שמא יחגרו בה וכו׳ ואבא חנן השיב לו שם תשובה — .ולא נמצא
לר״ש שזורי הלכה לא בס׳ מועד )ואך הך דדמאי פ״ד מ״א נוגע קצת
בעגין שבת( וגם בשאר סדרים לא רבו הלכותיו.
ובדור דעה זה רבו אנשי חקרי לב ומכיר עוד בקיצור המופלאים בהם.
ר׳ א ל ע א י )ולפעמים אילעאי( אביו של ר׳ יהודה ותלמידו של ר׳
אליעזר )עירובין ס״ב ס׳יו סוכר .כ׳יז ,מגחוח י״ח ובמ״א( .ושמש גם
אח די יהושע )תוספתא פאה פ״ג ,חלה פ״א( ,והרצח דברים לפגי ר׳
אלעזר בן עזריח )שם( .גם שטש את רבן גטליאל )עילובין ס״ד(,
ונס את ר׳ ישמעאל )גיטין ו׳( ואמר הלכה משום ר׳ ישםעאל )תוספתא
בכורות ספ׳יד( .ונמצאוח לו חלכות חולין קלייה בהמת השוחסין חייבת *
בראשית חגז ור׳ אלעאי פוטר .ושם קל״ו כך חיח ר׳ אלעאי אומר
ראשית הגז אין נוהגת אלא בארץ .ובחגיגח ט״ז ובס״א איתא ר׳
אלעאי הזקן ונראה שהוא זה ר׳ אלעאי )אף שלא נאמר תגא ר׳ אלעאי
אומר( לחבדילו מר׳ אלעאי חאמורא חברו של ר׳ חנינא.
ר׳ ח ל פ ת א אביו של ר׳ יוסי וחברו של ר׳ חנניא בן תרד*ון,
וסידר עפו התפלה בתענית )תעניח פ״ב מ״ה( גם עשו שניהם כ א
מעשה בענין התקיעות בר״ה )ר״ה כ״ז( — .ור׳ יוסי בנו אסר לפעמים
הלכות בשמו )כלים פכ״ו מ״ו ,ב״ק ע׳ ,בכורות כ״ו( .ודע דבב״ק ׳
איחא אמר ר׳ יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר׳ יוחנן בן טרי ללמוד
תורה ואמרו לה ר׳ יוחנן בן נורי אצל אבא חלסתא וכו׳ הרי שהיה
למסדרי הש׳׳ם הדבר בספק אם ר׳ חלפתא קבל מר׳ יוחנן בן נורי
להפך .אבל בתוספתא דב״ב פ״ד איתא אמר ר׳ יוסי בא ר׳ יוחנן
נורי אצל רבי )צ׳׳ל אבא( חלפחא אמר לו הרי שחחזיק בפני שנים
שנה ראשונה ובפני שנים בשנה שנייה וכו׳ אמר לו אף אני אומר כן
אלא שעקיבא אומר וכוי .ודוגמתו תוספתא אהלוח פ״ה אמר ר׳ יוסי
בא ר׳ יוחנן בן נורי אצל אבא חלסתא אמר לו מה אחה אומר בעין
של תנור ונסר נתון על גבו וכו׳ אמר לו אף אני אומר  Pאלא שעקיבא
טטהר )עיי׳ אהלות פ״ה מ״א ובר״ש שם( .ועיי׳ תוספתא מעשר ש י
פ״א אטר ר׳ יוסי בא ר׳ יוחנן בן נורי אצל חלפחא אטר לו חלת חרי^
וכו׳ אטר לו אף אני אוטר כן אלא שעקיבא וכי׳ )עיי׳ עוקצין ס״ג
ט״ה( .הרי לך שלא היה חאחד •תלםיד לאחר אבל היו חברים זה לזה.
 .ועיי׳ שבח קט״ו אטר ה׳ ינ0י..טעשח באבא חלפתא שהלך אצל ר׳
'ילנ$יאל״וכ^'^£<$לומי%א* ברבן גמליאל אבי אביך שהיה עוטר על
גבי מעלה בהר הבית וכו׳ הרי שראה אח רבן גמליאל הזקן .ובסוטה
ל״ד אמר ר׳ יוסי )כצ״ל וכן חגיה רי״פ( אבא חלסתא ור׳ אליעזר p
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טתיא והנניא בן חכיגאייעמדו על אותן אבנים וכו׳ אם כן האריך יטים
הרבה .עיי׳ לקמן ר׳ חנינא בן חכינאי.
ר׳ ה נ נ י א בן ת ר ד י ו ן חברו של ר׳ חלפתא ושל ר׳ יהודה בן
בבא .עיי׳ תוספחא כלים ב״ק פ״ד הטיחו בטחרח ונטפא טאיטתי
טהרתו אטר ר׳ חלפחא איש כפר חנניא שאלתי את שטעון בן חנניא
ששאל את ר׳ חנניא בן חרדיון ואטר םשיסיענו טטקוטו ובחו )נראח
שהיא ברוריה עיי׳ ע״ז י״ז( אומרח משיפשיטו אח חלוקו כשנאמרו
הדברים לפני ר׳ יהודה בן בבא אמר יפה אמרה בחו ממנו )עיי׳ כלים
פ״ה מ״ז( — .ועוד לו הלכה מנחות נ״ד מחמיצין בתפוחץ )עיי׳ שם(
והורה עם ר׳ חלפתא בתפילת תענית ובתקיעות של ר״ה )עיי׳ לעיל(.
ונמצא ממנו מאמר מוסר :אבות פ״נ מ״ב ,המזהיר על שקידח הלימוד
ומורה כי עיקר השכר בעיני התנא הזה הוא שרייח השכינה ,ומזה נודע
עוצם גדולת נפשו ,וכי לימוד התורה לשמה הוא לו היקר מפנינים ומכל
טוב ,כי בו ההתקרבות אל המקום ואין לך שכר גדול מזה .לכן מסר
נפשו בשמחה בעד התורה )ע׳׳ז שם( ,והוא מי׳ הרוגימלכות.
ר׳ חנניא בן חרדיון אמר הלכה בשם ר׳ אליעזר )יומא ע״ח( ואפשר
שהיה חלמידו.
ר׳ א ל ע ז ר בן פ ר ט א חברו של ר׳ חנניא בן חרדיון )ע״ז י״ז(
ושיבחו ר׳ חנניא בן תרדיון שעסק בתורה ובגמילות חסדים )שם( .ר׳
אלעזר אמר ג׳ דברים לפני חכמים בדיני חזקת חיים וקיימו אח דבריו
)גיטין פ״ג ט״ר( ונתפם למלכות וחכמתו חצילתו )ע״ז י״ז(.
ר׳ יש ב ב חבר ר׳ עקיבא עיי׳ כתובות כ״ט בואו ונצוח על
עקיבא בן יוסף .ושם נ׳ מעשה בר׳ ישבב וכו׳ ולא הניחו חברו ומנו
ר׳ עקיבא )ובירושלמי פאר .פ״א הל׳ א׳ איחא שר׳ גמליאל גער בו(.
ועיי׳ גזיר ס״ ה ע״א מעשה בר׳ ישבב שבדק וכו׳ אמר לו ר׳ עקיבא כל
שיגעת לריק יגעת וכו׳ .חולין פ״ב מ״ר שחט אח הוושט וכו׳ ר׳
ישבב אומר נבלה ר׳ עקיבא אומר טרפה כלל אמר ר׳ ישבב משום ר׳
יחושע-וכו׳ >—-והוא ־נמנה יבין *•-״ה^יגי מלכות.
ר׳ ח ו צ פ י ת אמר הלכה שביעית ס״י מ״ו תוספתא שם־־פ״ח.-
והיה מתורגמן לר״ג )ברכות כ״ז בכורות ל״ו( .ונמנה בתוך י׳ הרוגי
מלכוח )ועיי׳ חולין קמ״ב(.
ר׳ א ל י ע ז ר בן' מ ת י א  .יממגו גמצאו הלכות יבמוח פ״י מ׳יג,
פסחים ע״ט )ובתוספתא שם פ״ו איתא ר׳ אלעזר בן מתתיה( קידושין
ל״ב — .ובתוספתא ברכוח פ״ד גמנה עם ר׳ חנינא בן חכינאי ור״ש
בן עזאי ומשמע שם ששימש את ר׳ טרפון )ועיי׳ ר׳ טרפון .ר׳ חלפתא(.
וגמצאו לו מאמרי הגדה חוספחא שבועוח פ״ג (.
2

 (2ובתוספתא כלים ב״ב פ׳׳ג איתא אטד ר׳ יופי )כצ״ל וכן הובא בר״ש כלים פכ״ב ם״ט(
מעשה
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]ר׳ אליעזי חסםא

ר' י ה ו ש ע בן ם ת י א פירש ג׳ דברים אשר לא אמר בהם ר׳
ישמעאל לא איםור ולא היתר עדיות פ״ב ס״ח.
ר׳ א ל י ע ז ר בן י ה ו ד ה איש ב ר ת ו ת א היה מתלמידי ר׳ יהושע
ואמר הלכות משמו טבול יום ם״ג מ״ר ט״ה ,תוספתא בכורות פ״ז
והובא בש״ס שם נ״ז פסחים י״ג .ובתוספתא זבין פ״א אמר לפניו
)לפני ר׳ עקיבא( ר״ש משום ר׳ אליעזר ב״י איש ברחוחא וכוי .ערלה
פ״א מ״ר אמר ר״ג חלכח משמו )כן חוא במשנח שבמשניוח ובמשנה
בירושלמי ,אבל במשגה שבגמרא איתא ר׳ שמעון בן גמליאל ,והוא נראח
נכון יותר( — .וגטצא לו מאמר מוסרי קצר הכמות ורב האיכות אבות
ס״ג מ״ז.
ת ל מ י ד י ר׳ ע ק י ב א ה ר א ש ו ג י ם .
ר' עקיבא הרביץ תורה ברבים והיו לו תלמידים לאין מספר )עיי׳
יבמות ט״ב( .ומתלמידיו הגדולים בימים הראשוגים היו :ר׳ א ל י ע ז ר
ח ס מ א  ,ש מ ע ו ן בן ע ז א י  ,ש מ ע ו ן בן ז ו ט א  ,ח ג ן ה מ צ ר י
ח ני נא בן ח כי נא י — .וד׳ אלו חאחרונים נקראים הדגין לסיי
החכמים )סנהדרין י״ז( ,ולדעת קצת גם שמעון התימני נמנה עסהם )שם(
ובירושלמי מ״ש פ״ב הל׳ י׳ אלו הן הרנין בן עזאי ובן זומא אלו
החלםידים ר׳ חנינא בן חכינאי ור׳ אליעזר בן מתיא .וחכמים אלו מתו
קודם מלחמת ביתר או בימי המלחמה ושנים מהם בן עזאי ובן זו0
העמיקו יוחר מדי ננחכמת המרכבה ומחו באבם )חגיגה ט״ו ועי,׳
ירושלמי שם ס״ב הלי א׳(.
ר׳ א ל י ע ז ר ח ס מ א )ובטעוח בן חםמא עיי׳ תיו״ט אבות ס״
מי״ט( .לו נמצאו הלכות במשנה תרומות פ״ג מ״ה ,ב״מ פ״ז ה׳ ,נגעים
פ״ז ב׳ פי״ג ג ,מקואות פ״ח ג׳ .וחולק עם ראב״ע ור״ע נגעים ס״
מ״ב .ונראה שלמד ג״כ אצל ר׳ יהושע עיי׳ חגיגה ג׳ מעשה בר׳ יוחנן
בן ברוקא ור׳ אליעזר בן חםמא שהלכו לקבל פני ר׳ יהושע בפקיעין
אמרו לו תלמידך אנו וכוי — .ובתוספתא זבים פ״ח ר״א חםמא בשם ר׳
יחושע — .וגם לרבן גמליאל נקרא תלמיד .עיי׳ דוריות י׳ ושמש אם
כן ר״ג ור׳ יהושע ור׳ עקיבא ,אך עיקר שימושו היד .אצל ר׳ עקיבא
עיי׳ ויקרא רבה פרשח כ״ג — .ר׳ אליעזר חםטא חפם השיטה כר׳
יוסי הגלילי חסץ בפסח מוחד בחגאח פסחים ל״ב .ועיי׳ גיטין ס״ב העיר
ר׳ יוםי בן המשולם משום ר׳ יוחנן אחיו שאמר משום ר׳ אליעזר בן חמסא
אין עושין חלת עם הארץ בטהרה אבל עושין עיסת חולין בטהרה וכו׳.
ר״א חסטא גשחבח לחכם גדול בחכםת.חשבונוח )עיי׳ הוריוח שם(.
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ר׳ ישבב ר׳ חלפתא וד׳ יוחנן בן נורי וכו׳ והך ראב׳׳ע חרש אין לו הכנר..
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׳ אליעזר בן םתיא בן חרש ,ואם כן יהיה ר׳ אליעזר זה בן ד מחיא אשר חיה

מזשבז ברזם• עיי׳ לעיל ר׳ םתיא בן חרש.
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ואמר אבות םפ״ג קיגין ופתחי גדה הן הן גופי הלכות תקופות וגטטריאות
פרפראות לחכמה.
ש מ ע ו ן בן עזאי וגקרא גם בן עזאי  qr\oהיה תלמיד חבר לר״ע
)בבלי ב׳יב קג״ח ,וירושלמי שם פ״ט הל׳ י״ב שקלים פ״ג הל׳ א׳( והיה
קובל שלא שימש )יותר( אח ר״ע )נדרים ע״ד( .וחולק עם ר״ע רבו
שקלים שם במשגח ופ״ד מ״ו ,יבמוח פ״ד מי׳׳ג ,חוריות ם״א מ״ב,
נדה פ״ה מ״ח .ועיי׳ ח״כ פ׳ ויקרא פרק ב׳ מאוחל מועד יכול מן
חבית ח«ל מעל הכפורח וכו׳ דברי ר״ע אמר ר״ש בן עזאי אני איני
כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף וכוי .ודברי ר׳ יהושע הם יקרים
בעיגיו עיי׳ יומא פ״ב מ״ג תענית פ״ד ס״ד ,תוםסתא שביעיח פ״ב.
ויבמות פ״ד מי״ג מביא .ראייח לדברי ר״י .ופרח פ״א מפרש דברים
אשר שמע ר׳ יחושע ולא ידע מה הלשון משמשת — .סוטה פ״ג מ״ר
יש מחלוקת )אבל לא פה אל פה( בינו ובין ר׳ אליעזר ור׳ יהושע— .
עם ר׳ ישמעאל לא היה לו ענין בחורה והיה מצטער על שלא שימש
אותו )חולין ע״א( — .ונשא ונחן עם ר׳ יוסי הגלילי .עיי׳ ת״כ פ׳
מצורע פרק זבים סרק ח׳ אמר בן עזאי ק״ו ומח אם במקום שלא עשר•
ולד הטומאה קל וכו׳ אמר לו ריה״ג פרשהו אמר לו אין מפרשים לחכם
אמר לו שנהו אמר לו אין שונים לחכם חזר ריה״ג ופירש וכוי .ועיי׳
ב״ק י״ג — .ובתמורה כ״א איתא ר׳ יוסי אומר ג׳ דברים משום ג׳ זקנים ר׳
אלישםע וכו׳ ר״ע וכו׳ בן עזאי .והגיע גם לימי ר׳ יהודה ור׳ יהודה דיבר
עמו כדבר איש אל רעהו עיי׳ יבמות ד׳ אמר לו ר׳ יהודה וכי מסגי
שסמכו וכו׳ )ואיפשר דמ׳ לו ט״ס ועיי׳ תו׳ יבמות מ״ט דייה ר׳ יהושע(.
ועיי׳ קידושין כ״ה ב״ק פ״ד סלוגתא דרבי ובן עזאי ,נזיר ס״ה פלוגתא
רבן עזאי ור״א בן צדוק — .ובן עזאי לא היה בכרם ביבנה ביום
שהורידו את ר״ג עיי׳ זבחים • פ״א מ״ג אמר בן עזאי מקובל אני וכו׳
ביום שהושיבו את ר׳ אלעזר בן עזריה.
הלכותיו של בן עזאי לא רבו במספר .ומלבד איזה מאמרים
בענין ברכות )ברכות מ״ז נ״ד( מציגו לו הלכות בס׳ זרעים תוספתא
כלאים פ״ד הגפנים והירקות שנוטין לתוך הגפן אבא שאול אומד ר״ע
אומר יחזיר ובן עזאי אומר יספר — .שם מעשר שני פ״ב סלע של
ם״ש ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות וכו׳)עיי״ש במשנה ו׳ דפ״ב(
בן עזאי אומר בב׳ םלעים וכוי — .ועיי״ש פ״ב מ״ט הרנין לפני
חכמים — .ורוב מאמרי בן עזאי הנ? בענין מעשר וקרבנות עיי׳ שקלים
פ״ג מ״א ,פ״ד מ״ו ,פ״ח מ״ג ,ב״ק י״ג ,זבחים פ״א ם״ג ,תמורה
כ״א ,קיגין פ״בימ״ה ,פ״ג ם״ו .וגם לוי מאמרים בעריות יבמות ט״ט,
ג״א ,םוטח ד׳ ד׳ ופ״ג מ״ד )גדה פ״ח מ״ח( .בס׳ מועד שבת ה׳,
סוכה ל״ה .בדיגי ממוגות ב״ב פ״ט ם״ח ,בעגיגי חבלוח ב״ק ג״ט,
י

פ״ד .קידושין •כ״ח .ובעגין טוטאות וטהרות ת״כ פ׳ טצורע.
ובלתי םפק לא הובאו על הספר הרבה טהלכותיו כי הלוא שיבחוחו

שמעון בן זוםא[

—

136

] ד הנינא ?ן^כיגאי

—

בהרבה מקומות לחכם גדול ואמרו ראוי להוראה כגון בן עזאי)הוריות בי(
ע״מ שאני תלמיד אין אומרין כשמעון בן עזאי )קידושין מ״ט( והחכמים
האחרונים כאשר רצו להודיע תוקף ידם באיזה הלכה אמרו הריני כבן
עזאי )ירושלמי סאה פ״ו הל׳ ג׳ ועיי׳ בבלי סוטה מ״ה ••ע#בין כ״ט
•
ובשאר מקומות(.
מאמריו המוסריים יקרים מאוד ומורים על עוצם יראתו וביגחו •
ומה *עים המאמר אבות פ״ד מ״ב הוי רץ למצוה קלה ובו׳ ועיי׳ ג״כ
באבות דר״ג סכ״ה מאמרים מושכלים עד מאוד — .סגחזת-ק״י בוא
וראה מה כתוב בסרשת הקרבנות שלא גאמר בהם לא אל ולא אלקים
אלא לה׳ וכר .גאמר בשור הגס ריח ניתוח ובעוף הדק אשה ריח
גיחוח וכו׳ א׳ המרבה וא׳ הממעיט וכו׳- — .יומא ל״ח בשמך יקראוך
ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך .ומיוחס לו לקצת גירסאוח ג״כ המאמר
הגדול כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה ברכות ו׳ שבת ל׳— .
ובת״כ פ׳ קדושים פרק ד׳ איתא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה
בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול מזה )וכן הוא ירושלמי
גדרים ס״ט הל׳ ג׳( .והבן עומק המאמר ״כלל גדול מזה",
סוטה פ״ט מט״ו איתא משמת בן עזאי בטלו השקדנין — .ועיי׳ יבמות
ס״ג שהוכיחוהו החכמים על שלא נשא אשה והתשובה אשר השיב להם.
שמעון בן זומא ונקרא גם בן זומא סתם .ואמרו על שמעון!
בן עזאי ושמעון בן זומא שנקראו על שם אבותם משים שמתו בעוד
צעירים לימים ולא נסטכו)ברטנורא אבות ס״ד מ״א( .ואף שנזכר בן זומא
ברוב המקומות אהר בן עזאי נראה שהיה קצת גדול בשנים יותר מבן
עזאי ,דהרי ראב״ע מספר שנצח החולקים עליו על ידי דרשת בן זומא
)ברכות ס״א ם׳>ה( .גם מצינו לבן זומא משא וםחן בהלכה עם ר׳
יהושע )נזיר פ״ה מ״א( .ועיי׳ תוספתא שבועות פ״ג דיבר בן זוםא פא׳׳פ
עם ר׳ ישמעאל — .הלכותיו של בן זומא הן מעטות במספר ומיוסרות
על המקרא וממגו מקורם .עיי׳ ברכות פ״א מ״ה ,חגיגה י״ד ,חולין
פ״ה מ״ה ,מנהות פי״א ט״ד .ועיי׳ תוספתא טהרות פ״ו לימוד של בן
זוטא שספק טומאה ברשוח היחיד טמא וספק טמאה ברשות הרבים
טהור — .ובהיות שהלכותיו נובעות מן המקרא יובךדןטאמר־םוטה ס״ט
טט״ו משמת בן זומא בטלו הדרשנים.
מאמרי מוסר שלו נחמדים מפז .המאמר •אבות פ״ד ט״א איזה
הכם זה הלומד מכל אדם שגור בסי כל ומורה על עומק חכמת המאמר.
ועוד לו מאמר געים ברכות ג״ ח ברוך חכם הרזים וכו׳ כמה ידיעות
יגע אדם הראשון וכו׳ וכן לו שם מאמר נעים בדרך ארץ ובמה שבין
אדם לחברו אורת טוב מה הוא אומר ובו׳ .ובקצת גירסאות מיוהס -לו
המאמר לא גברא אדם אלא לצוות וכוי ,עיי׳ bאםר הקודם.
ר׳ ה נ י נ א בן ח כ י נ א י * (  .משמו גאמרו איזה הלכות במשגה
v

 (3לחנן הסצרי לא נזכרה הלכה.

שטעון הוןןמגי(
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!חכמים אחרים בדור הזח

וברייתא כלאים פ״דיט״ח ,קידושין נ׳יח ,טכות פ״ג ט״ט ,טנחות ט״ב,
תוספתא נגעים ס״א .ושם אםר בשם ר׳ עקיבא גם שלח ביר ר׳ שמעון
שאלה מצידן לר׳ עקיבא )נדה נ״ב( .טאטרי טוסר שלו עיי׳ אבות פ״ג
ט״ד — .קצת קורותיו כתובות ס״ב .ויש לו טאטר נחטר תוספתא
שבועות פ״ג וכחש בעטיתו אין אדם כופר בעטיתו עד שכפר בעיקר— .
ר׳ חניגא העמיק בחכמת המרכבה הגיגה י״ד.
ש מ ע ו ן ה ת י מ ג י )וי״ג התיבגי ר״ש ידים ס״א מ״ג( חולק עם ר׳
יהושע ור׳ עקיבא יבמות פ״ד מי״ג ,ב״ק צ׳ השיב ל ד עקיבא בדבר הלכה.
גם דבר פא״פ עם ר׳ יהודה בן בבא ביצה כ״א .ובסנהדרין י״ז איתא
כל-עיר שאין בד .שנים לדבר ואחד לשמוע אין מושיבין בה סגהדרי ובביתר
הוו שלשה וביבנד .ארבעח ר׳ אליעזר ור׳ יחושע ור׳ עקיבא ושמעון החימני
דן לפניהם בקרקע — .הלכותיו מעטות אבל יש בהן אחת שהיא יסור
גדול לתורה :איזה הוא ממזר כל שחייבין עליו כרת בידי שמים )יבמות
פ״ד מי׳יג( .ועיי׳ לו הלכה ידים פ״א מ״ג וגלאו המפרשים בהבנתה.
ועוד ׳נזכרו תלטירים לר״ע :ט ו נבו )שבת ס״ת ת״כ ס׳ מצורע
פרשח אי( שמעון ח ש ק מ ו נ י )ב״ב קי״ט( ,ר׳ ח י ד ק א )שם ,שבת
קי״ז( ,ובירושלמי קידושין ס״א סוף הל׳ א׳ איתא תירגם ע ק י ל ם הגר
לפני ר״ע והיא שפחה נתרסת לאיש בכתושה לפני איש*(.
י ועור נזכרו חכמים אחרים בדור הזה :נ ח מ י ה איש בית דלי
)יבמות סט״ז ט׳׳ז( ,ר׳ י ה ו ד ה בן נ ח מ י ה )מנחות ם״ח( ,ר׳ י ה ו ד ה
בן ג ד י ש ) ,עירובין כ״ז( ,א ב א ח נ ן )נזיר מ״ה( ,ואמר הרבה פעמים
בשם ר' אליעזר .ח נ נ י א בן א ח י ר ' י ה ו ש ע )עירוביןמ״ג ,נדה כ״ד,
ועיי׳ תוספתא פאה פ״ג ר׳ יוסי אומר חנינא בן אחי ר׳ יהושע אומר כל
שבאת רשות עני לאמצע וכו׳ אין טצטרפין ובמשנה שם פ״ו ט׳ איתא
ר׳ יוסי סתם( והיה בימי ר״ג ור׳ יהושע )נדה שם( ,ז-בסי-הדריו ל״ב
איחא :אחר ר' חנינא בן אחי ר׳ יהושע לגולה .עיי״ש בהגהת רי״ס (.
ש מ ע ו ן בן ט ר פ ו ן ממנו נמצאים איזה מאמרים )שבועות מ״ז( במדרש
המקרא והם קרובים לדברי הגדה — .שמעון ה ע ם ס ו נ י ואמרי לה
נ ח מ י ה ה ע מ ם ו נ י )וירושלמי ברכות סוף פ״ט איתא נחמיה העמסוני
לבד( היה דורש כל אתים שבתורה )פסחים כ״ב( .ועוד חכמים אחרים,
אשר באו מהם רק מאמר אחד או שנים.
• ועוד מצינו חכם אחד בדור זה נזכר בשם פ ל ו נ י ולא בשמו
המיוחד לו .עיי׳ תוספתא חלה פ״א אמרו לפני ר׳ ישמעאל הלוא
6

 (4ומד .שיש לפקפק בזת שבא תרגום של עקילס בל׳ ארמית ובכל מקום הוא ביי׳
יונית אין פה מקומו לברד.
 (5ובבלי ברכות ם״ג איתא כשירד חניגא בן אחי ר׳ יהושע לגולה היד .מעבר שנים וכו׳
יעיי׳ ירושלמי נדרים פ״ז הל׳ ט׳ סנהדרין פ״א הל׳ ב׳ ושם נתגנה חניגא זה .ואי6שר דדיך
ברייתא אחר הניגא וכד לגולה נשנית קודם ד.ך מעשה .וכבר הערנו לעיל )ריב׳׳ו( שיש הרבה
ספיקות בהך ברייתא.
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פלוני יש בדרום והיה םורה כהוראה זאת וכוי .ולא גמצא דוגמתו
במשנה וברייתא .ואפשר שזה פלוני היה איש מופלא מכת האסיים ומקצתם
אשר הפליגו בהבדלה וכדרישת מופלאות ונסתרות )עיי׳ לעיל ד׳ (16,17
וישבו בדרום .וכבר הערנו במ״א ( שהחכמים מאסו בהברת האנשים
אלה ולכן.לא פירשו את שם האומר — .ועיי׳ תופפתא יבמות פ״ג
והובאה יומא ס״ו פלוני מהו לעוה״ב וכו׳ .ויש דברים ב ג ואין פרי
המקום להאריך.
והנה בדור הזה נשלם הבית ,כי לא נפקד סדר מסדרי הש״ס
אשר לא התעסקו בו הכמי זמן הזה ,וגם על ס׳ נזיקין אשר מלפנים
לא רבו דורשיו הפיצו לימודם והוציאו לאור תעלומות ונסתרות מאירוח
עיגים ומשמחות לב ההוגה בהן.
משך זמן הדור הזה עם הדור שלסגיו הוא םגשיאות ר גמליאל
ואילך לערך חמשים שנה ,כי כפי מה שזכרנו לעיל ד׳  66נהג ר׳
יוחנן בן זכאי נשיאוחו ה׳ או י׳ שנים לאהד החרבן .ונניח להקל על
ההשבון נשיאותו של ריב״ז י׳ שנים ,וביתר עשת נ״ב שנה לאחר
ההרבן )סנהדרין צ״ז סדר עולם רבה( וא״כ מנשיאות ר״ג עד מלהמת
ביחר הוא מ״ב שנה ,ומלחמת בן כוזיבא היתה ב׳ שנים ומחצה
)סנהדרין וס״ע שם( ואחר כבישח ביחר גזר אדרייאנוס גזרותיו ומהן כל
הסומך יהרג וכו׳ ובודאי לא סמך ר׳ יהודה בן בבא אח ר״מ והבריו
בצמצום אחר המלחמה והגזרה כי אם אחר איזה שגים; וגם שאר
החכמים הרוגי מלכות לא נהרגו בבת אחת .לכן נראה כי המספר נ׳
שנה איננו רחוק מהמספר האמתי (.
6
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במאמר ר״ע זכרנו דברים אשר נשתנו על ידי ר״ע מאשר היו
גהוגים לפנים בישראל .וכבר הערנו למעלה )ד׳  (66כי יש תועלת
בידיעת מגהגים קדמונים לחופשי מקור ההלכה ,לכן נציג גם פה הלכות
ומנהגים של ימים הראשונים אשר נשתנו בימים הבאים .והמגהגים
האלה והשתננותם הובאו במשנה ותוספתא במאמר ״בראשונה׳׳.
ב ר כ ו ת כ״ג בראשונה היו אומרין תפילין בחורין ובו׳ — .ירושלמי
שם פ״ג הל׳ ב׳ בראשונה היו משפחות עומדות והאבלים עומדין— .
תוספתא פ אה פ״ג ב׳ חזקות בא״י נשיאות כפים וחילוק גרנות ובסוריא
וכו׳ ר׳ שמעון בן אלעזר אומר אף באלכסנדריא בראשונה כשהיה שם
ב״ר) .ועיי׳ בבלי כתובות כ״ה ובתוספתא שם ס״ג( .ירושלמי שם פ״ז
 (6מאגטסשד .יאהרג 2 .ד׳  63ונוי.
 (7ודע בי ש ח בי׳ נרגא בהמפפר של ג״ב שגר .מהחדבן עד מלחמח ביתר והוסיפו עזי
ט״ז שגים עיי׳ נרם חמד חלק זי ,בדברי דש׳׳ל אשר נלהם בעד המספד ג׳׳ב .וםאגאטסשר.
יאהרג 1 .ד׳  393וכו׳ .ומאחר שיש פגים לכאן ולכאן קיימנו המגין באשר הוא לפגיגו
בסנהדרין ובס״ע.
׳
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הל׳ א׳ )עיי׳ במשנה שם( לא אמר ר׳ יוסי אלא בראשונה שלא היו
זתים מצויים שבא אדרייאנוס והחריב את הארץ אבל עכשיו שותים
מצויים יש להם שכהה — .תוספתא ד מ א י פ״א בראשונה היה חומץ
שביהודה פטור מפני שחזקתו מן התמד וכו׳ והובא פסחים מ״ד— .
עוד שם ר׳ יהודה אומר כיפת היישוב וכיפת אנטיפרס ושוק של
סטרוס בראשונה היה דמאי מפני שחזקתן מהר המלך עכשיו רבותינו
אמרו כל עיירות הכותים שעל יד הדרך התבואה .והקטנית שלהם דמאי
מפני שהן של ישראל ושאר כל סירותיהן ודאי .ועיי׳ שם עוד בהך
דאוצרוח של יבנה שלפני מלחמה — .שם פ״ג בראשונה היו אומרין
חבר שנעשה גבאי דוחין אותו מחברתו וכו׳ והובא בכורוח ל״א— .
ש ב י ע י ת ס״ד מ״א בראשונה חיו אומרים מלקט אדם וכו׳ ועיי׳ תוספתא
פ׳׳ג — .שם תוספתא ס״ד בראשונה היו אומרין אין כובשין ואין
מיבשין יבשת וכבשת מחוצה לארץ לארץ אין מביאין ירק מחוצה לארץ
לארץ רבותינו התירו שיחו מביאין טחוצח לארץ לארץ — .ירושלמי שם
ס״ו הל׳ ד׳ בראשונה היה הירק אסור בספרי ארץ ישראל התקינו שיהא
תירק מותר בספרי ארץ ישראל —.תוספתא שם פ״ח בראשונה היו שלוחי
ביח דין יושבין על פחחי עיירות כל מי שמביא פירות בתוך ידו נוטלין
אותן ממנו ונוחנין לו מהן שלש סעודות והשאר מכניסין אותן לאוצר
שבעיר — .ירושלמי מ ע ש ר שני ס״א הל׳ ד׳ בראשונה היו אומרים
לוקחין בהמה לבשר חאוה והיו מבריחין אתו מעל גבי המזבח חזרו
לומר לא יקחו אפי׳ חיה אפי׳ עוף )ובתוספתא שם פ׳׳א איתא משגזרו
שיהא בשר תאוה מטמא את הידים אמרו אין לוקחין חיה לבשר תאוח
עיי״ש( — .תוספתא שם פ״ד אמר ר׳ יהושע בן קרחה בראשוגה היו
גוהגין כך )דמערימין על מ״ש עיי״ש פ״ד ט״ד( משרבו הרסאין אומר
הרי אלו נתונין לך במתנה — .שם מפקיד אדם מעשר שני שלו אצל
הברו ושל דמאי אצל ע״ה אבא חלקיה מן קרויה אומר בראשונה היו
עושין י כן חזרו לומר אפי׳ חבר אין מפקידין אצלו שאין אחה יודע מי
עומד אחריו — .ירושלמי שם סוף ס״ה סוטה פ״ט הל׳ י' בראשונח
היה מעשר נעשה לשלשה חלקים שליש למכירי כהונה ולוייח ושליש
לאוצר ושליש לעניים ולחברים שהיו בירושלים אמר ר׳ יוסי בר בון מאן
דהוה סליק לםידן בירושלים עד תלת איגדן הוה יהיב מדידיה מכאן
ואילך משל אוצר משבא אלעור בן פחורח ויהודה בן פתירה היו נוטלין
אוחן בזרוע והיה פפיקו בידו למחות ולא מחה — .ב י כ ו ר י ם פ״גמ״ז
בראשונח כל מי שיודע לקרוח קורא וכל מי שאינו יודע לקרוח מקרין
אותו וכר.
שבת מ׳ בתחילח חיו רוחצין בחמין שהוחמו מערב שבת וכוי— .
שם קכ״ג והוא מהתוספתא פט״ו בראשוגה היו אומרים ג׳ כלים ניטלין
בשבת וכוי; — ע י רוב ין מ״ה והוא מהתוספתא פ״ג בראשונה היו
מניתין כלי זיינן בבית הסמוך להומה וכו׳ — .תוספתא שם ס״ה

—
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בראשונה היו בני טבריא טהלכין את כל חמתא ואין בני תטתא באץ
אלא עד טקום הכיפה עכשיו בני טבריא ובני חטתא חזרו להיות עיר
אחת — .ש ק ל י ם פ״א ט״ב אטר ר׳ יהודה בראשונה היו עוקרין
וטש$6ץן לפניהם וכו׳ — .שם פ״ב ט״ד )ש(כשעל^ בני ישראל טן
הגולה היו שוקלין דרכונוח הזרו לשקול וכר — .שם פ״ז ט״ה
בראשונה היו טטשכנין את טוצאיה עד שהוא טביא גסכיה וכר— .
יו ט א פ״ב ט״א בראשונה כל טי שרוצה לתרום את הטזבה וכר— .
םוכה פ״ג טי״ב ,עיי׳ לקטן ר״ה — .שם ד נ״א תוספתא פ״ד בראשונה
היו גשים םבםגים ואגשים טבחוץ וכו׳ — .ר״ ה פ״ב ט״א בראשוגה
היו טקבלין עדות החודש טכל אדם טשקילקלו הבייתוסים התקיגו וכוי,
ט״ב בראשוגה היו טשיאין טשואות וכר טשקילקלו הכותים התקיגו
וכד — .שם ט׳יה בראשונה לא היו זזין טשם כל הין• ׳ _
שם והבא להציל וכו׳ וטן הגייס .וגם בזה יש בראשונה אף שהםשנה לא
הזכירו .ביטים הראשונים לא היו גלחטים כלל עם האויב בשבת גם
להציל את נפשם ,ואף שכבר התירו בטנץ בטלחטת החשםונאים לעטוד
על נפשם ביום השבת ( נראה שבכבר היטים חזרו שלא כדין לההזיק
האיסור הראשון ,וע״י זה כבש סטאלעסאוס לאגי ירושלים ביום השבת
כי אגשי העיר לא גלחטו גגדו בחשבם הטלחטה לחילול שבת ( ,וגם
בטלחטה אחרת באה העיריבעגין זה תחת•-י יד פאטפעיוס שי צבא
הרוטיים ( .והטשנה שלפנינו סתירה להציל בשבת מן הגיים ,ויותר
טפורש תוספתא עירובין ס״ג באו על עסקי נפשות יוצאין עליהן בכלי
זיינן וםחללין עליהן את השבת וכו׳ והובא שם בבלי ט״ה וגס הך
בראשונה היו טניחין וכר ,עיי׳ לעיל — .שם פ״ד ט״א ם״ג ט״ד
הטגהגים קודם ר׳ יוחנן בן זכאי ונשתנו על ידו ,וקצתם הובאו סוכה
סי״ג מי״ב מגחות פ״י ט״ה — .ט ו ע ד ק ט ן ד׳ כ״ז בראשוגה היוטוליכין
בבית האבל עשירים בקלתות של זהב וכו׳ ועיי״ש כמה בראשוגח "ורובן
בתוספתא גדה פ״ט.
י ב ט ו ת ק׳׳ז בראשוגה היו בותבין גט מיאון לא רעיגא ביה ולא צביגא
ביד .וליח אגא בעיא לחתגסבא ליד .כיון דחזי דגפיש דיבורא אטרי וכר.
— תוספתא שם סי׳׳ב בראשוגח חיו כותבין שטר חליצה קרבת לקדטגא
ושרת םיגיה מרגלית דימינא ורקת קדטנא רוק דטחחזח ואטרת ככה
יעשה וכוי .ועיי׳ בבלי שם ל״ט — .תוספתא כ ת ו ב ו ת פ״א אמר ר׳
יהודה ביהודח בראשוגח חיו טפשפשין אח החתן ואת הכלה ג׳ יטים קודם
לחופה ובגליל לא גהגו כן ביהודה בראשוגה היו םיחדים את חחחן ואח
הכלה שעד׳ אחת קודם לחוסה כדי שיהא לבו גס בה ובגליל לא גחגו
ע ו ד

וכו

8

9
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 (8עיי׳ בםפר א׳ להםקבייס .2, 40. 41

.Joseph, contra Apion. 1, 22 (9
Jos. Bellum Judaicum I. 3, 7 (1
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כן ביהודה בראשונה היו מעטידין שני שושבינין אחד משל בית חתן
ואחד טשל בית כלה ואעפ״כ לא היו מעמידין אלא לנשואין ובגליל לא
נהגו כן ביהודה בראשונה חיו שושבינין ישנין במקום שחתן וכלה ישנין
ובגליל לא נהגו כן .ועיי' בבלי שם י״ב — .תוספתא שם פ״ט
בראשונה היו אוטרים הטוציאה כתובה צריכה שתוציא עטך .גט טן הסכגה
ואילך התקיגו שתהא מקרעחו בב״ד וגובה בה .ועיי״ש במשנה בבלי
ס״ט— .תוספתא שם סי״ב בראשוגה כשהיחה כתובתה אצל אביה היתד ,קלה
בעיגיו להוציאה התקין שמעון בן שטח שתהא כתובתה אצל בעלה וכותב
לח כל גכסין דאיח לי אחראין וערבאין לכתובתה )ועיי׳ בבלי וירושלמי
סוף פ׳ האשד .שנסלח ושם איחא בסיגנון אחר( — .גדרי ם פי״ד מ״ב
בראשונד .חיו אומרין ג׳ נשים יוצאות ונוטלות כחובה וכו׳ — .שם
תוםפחא ס״ד אמר ר׳ יומי בראשונה היו אומרים המודד הנאה מחברו
סתם עד הפסח אסור עד שחיטח .חפסח משחרב בית המקדש אמרו
כל היום כולו אסור — .גי ט ין פ״ד מ״ב מ״ג בראשונה חיח עושה בית
דין במקום אחר וכו׳ התקין ר״ג הזקן שלא יהו עושין כן מפני תקון העולם.
בראשונה היד .משנה שמו ושמה וכו׳ החקין ר״ג הזקן וכו׳ — .עוד שם
ל״ו בראשונד .חיח כוחב אני פלוני חחמחי ער וכוי ועיי׳ בשינוי קצת
תוספתא פ״ז — .שם תוספחא פ״א בראשונה חיו אומרין ממדינח
למדינה חזרו לומר משכונה לשכונה ( — .שם פ״ג בראשונה היו אוםרין
חטטמא ומדמע חזרו לומר אף המנסך )עיי׳ ב״ק קי״ז גטין ג״ג ובתר
שם( — .שם פ״ו ט״ר .בראשונה היו אוטרים היוצא בקולר ואטד כתבו
גט לאשתי וכוי.
חוספחא ב ב א ק ט א פ״ח בראשונה שהיו שבטים כתקנן אטרו אין אדם
פורש חרטו וטעטיד ספינתו בתוך של חברו אבל צדים בחכים ובמכסורים
בכל מקום ואין נמנעין ובלבד שלא יפרוס את הקלע ויעמיד את הספינה.
— תוספתא ב ״ מ פ״ב בראשונה כל הבא ונותן סימניה היה נוטלה
וכו׳ בראשונה היו םכריזין עליח ג׳ רגלים וכו׳ וחובא בבלי ב״מ כ ״ ח — .
ב ״ ב ק׳ אמר ר׳ יהודה ביהודה בראשונה לא היו פוחחין משבעה מעמדוח
ומושבות למת וכו׳ — .תוםסחא ס נ ה ד ר י ן פ״ז אמר רשב״ג בראשונה -
לא היו חותםין על כתובת נשים כשרות אלא כחנים או לויים או
ישראלים המשיאים לכהונה — .עוד שם אמר ר׳ יוסי בראשונה לא
חיו מחלוקה בישראל וכו׳ והובא בש״ם שם ס״ח — .תוספתא ע״ ז
ס״ח בראשוגה היו אומרים אין בוצרין עם חכותי בגח וכו׳ ובש״ס שם
ס״ה הובא התוספתא בהוספת קצת עיי״ש — .עוד שם תוספתא
בראשונר .חיו אומרים אין מםייעין את חנחתום העושה בטומאה ואין
2

(2

ועיי׳ בבלי ו׳ דרב ששת איצרך משכונה לשכונה ומזה נראה שהאי חזרו לומד וכו׳

הוא הוספה מאוחרת ,וכן מוכח מהחזפפאא שם רשב״ג אומר אף מהגמוניא לגמוניא ,ונדבר
מזה אי׳׳ה חלק גי.
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]רבוחנו נמנו

םוליכין עטו גריצות בתנור חזרו לומר מםייעין את הנחתום וכו׳ ומוליכין
עטו גריצות בחנור וכו׳ עיי״ש במשנה פ״ד ט׳.
תוספתא ז ב ח י ם סי״א מנחות פי״נ בראשונה היו םכגיסין עורות
קדשים ללשכת בית הפרוה וכו׳ והובא בשינוי קצת פסחים ג״ז— .
ב כ ו ר ו ת פ״א מ״ז מצות יבום קודמת למצות חליצה בראשונה שהיו
מתכונין לשם מצוד .ועכשיו וכוי — .ע ר כ י ן פ״ט מ״ר בראשונה היה
נטמן יום שנים עשר חודש וכו׳.
תוספתא כ ל י ם ב״ט פ״ה בראשונה היו אוטריט טטה שגירד בה
ב׳ לשונות לוכסן וכו׳ טהורה חזרו אוסרים וכו׳ )עיי׳ כלים פי״ת ט״ה
ובר״ש שם( — .חוםפחא א ח ל ו ת סי״ח בראשונה היו אומרים תתוסי
אשקלון טקבר גדול עד יגור ועד גוב ועד חרעין חיו טםאין ונמנו
עליהן חכטיט וטהרום — .נ ד ה פ״י ט״ו בראשונה חיו אוםרים
היושבח על דם טהור וכו׳ — .שם חוספחא פ״ט בראשונה היו אוטרים
בשר תאור ,טחור חזרו וגזרו עליו שיהא טטטא אח הירים —
וגזרו עליו שיהא מטמא במגע וכוי .ועוד שם כמה בראשונה והובאו
מ״ק כ״ז — .תוספחא מכשירין פ״ג בראשונה היו כריכוח של קישואין
ושל דלועין שבצפורי טמאוח מפני שמקגחין אוחן בספוק וכו׳ בדאשוגח
היה גריס של פול ושל טופח של צפורי טמא מפני ששורין אותן
במים וכו׳ והובא בר״ש שם פ״ו מ״ב — .טבו־ל יום פ״ד ט״ה
בראשונה היו אומרים מחללין על סירוח עם הארץ וכוי.
והנה הנך ״בראשונה״ היו קצתם על פי הוראת חכמים ובימים
האחרונים ראו לשנות ההלכה מפני שראו לעשות גדר או שדרשו איזה
דרשה או שנתבטל הטעם הראשון׳ וכו׳; וקצתם מנהגים )ולפעמים לא
טובים( אשר נהגו העם .וממין הראשון נמצאות הלכות בלשון ״טשנה
ראשונה׳׳ ונזכיר פה הבאות במשנה  .כתובות פ״ה מ״ג זו משנה
ראשונה בית דין של אחריה אמרה אין האשה אוכלת בתרומה עד
שחכנפ לחופה — .נזיר פ״ו מ״א משנה ראשונה עד שישתה רביעית
יין ד״ע אוטר אפילו שרד .פתו ביין — .גטין פ״ח מ״ו זו טשנה
ראשונה ביין דין של אחריהם אטרו חלוקח טטיקריקון נותן לבעלים
רביע וכו׳ רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון י״ב
הורש וכו׳ — .סנהדרין^&*ג מייד אמר ר׳ יוסי זו משנת ר״ע אבל
משנה רא^גנה דודו ובן דודו וכו׳ — -.וממין השני הנך ״בראשוגה״
דגטין פ״ד ט״ב ערכין פ״ט מ״ר וכוי.
עוד יש הלכות אשר עליהן נאמר בתוספתא ״רבותינו נמנו״ או
״פלוני ובית דינו חחירו״ ובמקום אחד במשנה — ע״ז פ״ב מ״ו — רבי
ובית דינו התירו ועיי״ש ל״ז זה גיטך אם לא באתי וכוי .ועיי׳ ירושלמי
ס״ג גטנו עליו רבותינו לוטר והוא שיהא בו טצורת אדם — .ועיי׳
תופפתא כלאים פ״ד ר״ג ובית דינו התקינו שיהו טרחיקין ד׳ אמות
מעיקר גפגים לגדר עיי״ש במשנה ס״ו אי — .תוספתא שביעית פ״א
ח ן ר ן
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ר״ג ובית דינו התקינו שיהו מותרין בעבודת הארץ עד ר״ה והובא כשינוי
קצת מ״ק ג׳ ירושלמי ריש שביעית — .שם ר״ג ובית דינו התקינו שיהו
עושין אותן בקתבי)עיי״ש במשנה פ״ח וי( — .תוספתא פרה ס״ר זו משנה
הראשונה רבותינו אמרו פותח ונוטל ואינו נמנע )ועיי׳ בר״ש פרה פ״המ״א(.
והנה לפעמים נזכר במשנה או בברייתא העת עד מתי הורו כהלכה
הראשונה או נהגו כמנהג הראשון ולפעמים לא נזכר במשנה ובברייתא.
ודע רבמקום אשר נזכר פלוני ובית דינו הוא על הזמן מימות רבי
ואילך ,כי מימים האלה ולהלן לא הורו הנשיאים הלכה גדולה למעשה
כי אם בהסכמת בית דינם; ורבי עצמו הושיב בית דין בהלכה הנוגעת
לעגין^מקח וממכר גיטין ס״ה מ״ו .ונדבר מזה בע״ה חלק בי.
ה ד ו ר ח ר ב י ע י של ח כ מ י ה ה ל כ ה .
ת ל מ י ד י ך" י ש מ ע א ל  .ת ל מ י ד י ר׳ ע ק י ב א ה א ח ר ו נ י ם .
א ב א ש א ו ל  .ר ב י יהושע בן ק ר ח ה  .ר׳ א ל ע ז ר בן צ ד ו ק .
ר י ש מ ע ו ן בן ג מ ל י א ל  .ר׳ י ש מ ע א ל בנו של ר׳ י ו ח נ ן בן
ב ר ו ק א  .ועוד מכרו חכמים אחרים.
משך זמן הדור הזה )ממות ר׳יעעד מות רשב״ג( לערך מ״ה שנה.
דרכי ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא נודעו מהמאמר הקורם ובמה יבדלו
זה מזה .והנה תלמידיהם הלכו במפלות רבותם :תלמידי ר׳ ישמעאל
מוציאים ההלכה מן המקרא ועיקר לימודם הוא המדרש; ותלמידי ר'
עקיבא בחרו בהלכה המפשטת ,וגם מן המדרש לא הניחו ירם— .
תלמידי ר׳ ישמעאל נקראים בכלל ח נ א ד ב י ר׳ י ש מ ע א ל  ,ושנים
מהם נקבו בשם :ר׳ יא ש יד .ו ר' י ו נ ת ן  .תלמידי ר״ע האחרונים הם :
רבי מ א י ר  ,רבי י ה ו ד ה  ,רבי יוסי ,רבי ש מ ע ו ן  ,רבי א ל ע ז ר
בן ש ס ו ע  ,רבי י ו ח נ ן ה ס נ ד ל ר  ,ר ב י נ ח מ י ה  ,רבי א ל ע ז ר
בן י ע ק ב .
'תנא דבי ר' י ש מ ע א ל .
הרבח־ מאמרים )מספרם לערך ק״י( באים בשם תנא דבירי
ישמעאל ,ומי בי פלוני היא כמו בית פלוני ,ובירושלמי בא פעמים אין
מספר תנא בית ר׳ ינאי ,בית רבי וכוי ,ובי ר׳ ישמעאל הכוונה תלמידיו
של ר׳ ישמעאל .וממה שנקרא על שמו יש להקיש או שאמרו הלכה
בשמו או שהלכו בעקבות ר״י דבם .והנה בקצת מקומות בש״ם החליטו
על מאמרי דתנא דבי ר׳יי כאילו יצאו מפי ד״י )עיי' תו' פסחים ח' ד״ח
דברי ר׳ ישמעאל( וקראו גם לר״י תנא דבי ד״י ,עיי' קידושין ל״ז
ללמדך שכל מקום שנאמר בו מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה
דברי ר׳ ישמעאל וכוי אמר.אביי האי תנא דבי ר״י מפיק מאידך חנא
דבי ר״י .נזיר כ״ה כבר פסקה תנא דבי ר״י רק קדשיך אשר יהיה
ונאריך בוולדי קדשים ותמורתן הכתוב מדבר וכוי דברי ר׳ ישמעאל.
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מזה נראה שהמאמר תגא דבי ר׳ ישמעאל כולל גם הרב גם התלמידים,
ולפעמים בא בייחוד על הרב כלוי שכן אמרו התלמידים בשמו ,ולפעמים
עיקר המוגה על בית מדרשו אשר הגיח אחריו ברכה — .ובירושלמי
נם^א אך במקומות מעטים בי ר׳ ישמעאל ,והמאמרים אשר הובאו
בבבלי בשם ״תנא דבי ר״י" המה בירושלמי בל׳ תני ר' ישמעאל (
וגם בספרי לא נמצא בשום מקום תנא דבי ר׳ ישמעאל ,ובמכילתא
לבד בטקום אחד ,תחילת -פ׳ טשפטים (.
והנה בחזרגו על חגי דבי ר״י חטובאים בבבלי םציגו שחם סובבים
על ד' אופנים :על ה ה ל כ ה  ,על ח מ ד ו ת ש ה ח ו ר ה נדרש ח ב ה ן ,
על ה ה ג ד ה  ,על ה נ ה ג ת בני א ד ם .
־הלכה .רוב מאמרי דתנא דבי ר״י הם הלכות הגדרשות ע״ס
המקרא .עיי׳ שבת כ״ו הואיל ונאסרו בגדים בתורה סתם ופרט לך
הכתוב באחד מהן צמר ופשתים וכוי — .שם קי״ז לא תעשה כל*
מלאכה וכו׳ יצא תקיעת שופר ורדיית הסת וכוי — .פסחים ל״ה אמר
קרא לא תאכל עליו חמץ דברים הבאים לידי חימוץ ומי — .ומן
הלכות המפרסמות לתנא דבי ד״י :קידושין כ׳׳ז גלגול דממונא מנא לן
תנא דבי ר״ י ק״ו ומה סוטה שלא ניתנה להחבע בער אחד $גלגלין
ממון וכוי — .שם ל״ה אמר קרא איש או אשד ,כי יעשו מכל הטאת
האדם השוה הכתוב אשד ,לאיש לכל עונשין שבתורה — .שם-נ״
נאמר מכשיר ומכפר בפנים ונאמר מכשיר ומכפר בחוץ מה טכשיך
ומכפר בפנים עשה בו מכשיר כמכפר וכוי — .שם לא תבשל ג
בחלב אמו ג ׳ פעמים א׳ לאסור אכילה ואי לאיסור הנאה וכוי— .
סנהדרין ע״ג ואין מושיע לה הא יש לה מושיע בכל דבר שיכול
להושיע — .חולין מ״ב בין החיה הנאכלת ובין חחיה אשר לא תאכל
אלו י׳יח טרפות שנאמרו לו למשה מסיני — .שם קי״ז על כל זרע
זרוע כדרך שבני אדם מוציאין לזריעה חטה בקליפתה ,וכוי — .זבחים
מ״ו אמר קרא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה.
ודע רהתנא דבי ר״י דורש לפעםים הלכה טן איזה טלה מיותרת.
^ךשבת כ״ז בגד אין לי אלא בגד צמר ופשתים טנין לרבות צטר נטלים
וכו׳ ת״ל או בגד .כתובות ל״ג או לרבות את השליה — .ובזה םר
מדרך ר״י רבו ונטה דרך ר״ע עיי׳ לעיל ר׳ ישמעאל ,ר' עקיבא.
עוד זאת להתנא דבי ר״י שבא לפעמים לפרש המשנה .עיי' גיטין
כ״ד ע״ב מאי יתר מכן תנא דבי ר״י לא זה שנכתב שלא לשום גירושין
8
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 (3בת״יוט פסחים פייט מ״א דיה שגג ד״ובא ל׳ הירושלמי עד נ ת ן בר״ע בר׳ ישמעאל
תנא דבי ר׳ ישמעאל ונו׳ והוא ט״ם ,ובירושלמי ד׳ וויניציא וקראקא איתא תנא ר׳ ישמעאל.
ועיי׳ םפרי פ׳ בהעלותך פ׳ ם״ט הובא הך ח-שא ולא מנר שם לא ר׳ ישמעאל ולא תנא דבי
ר׳ ישמעאל.
 (4ועל אותת הספרא עיי׳ סוף ה מ א מ ר .
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אלא אף זה שנכתב וכי׳•• — ועיי׳ יומא כ״ת ע״ב תנא דבי ר״י יום
המעונן היה ,והוא פי להמשנה שם סייג אי .עור שם נייר תנא דבי
ד״י ב׳ נהגים בעלי מומין םתליעין בעצים היו וכוי והוא להמשגה
שקלים פ" ו ב׳ .ועיי׳ מגילה כ" ה תנא דבי ר" י ישראל הבא על
י הכותית ,והוא לדעת רש״י פירוש להםשנה שם )ולהערוך ערך ארם דרך
אתר בזה(.
ה מ ר ו ת א ש ר ה ת ו ר ה נ ד ר ש ת ב ה ן  .התנא דבי ר״י הולך
בדרך ר״י לדרוש בגז״ש' בק״ו בכלל ופרט וכוי ,וידו פשוטה להרחיב
הכללים של ד״י ולהוסיף עליהם .במרת גז״ש מוסיף לדין בגז״ש אף
במלות שאינן דומות אם עניינם אחד ,וידוע הך נז״ש רתנא רבי ר׳יי
המובא י עירובין נ״א ובהרבה מקומות בש״ס ושב הכהן ובא הכהן זו
היא שיבה זו היא ביאה - .י  -בענין כלל וסרט עיי׳ חולין ס״ו דדן תנא
דבי ר״י בכלל ופרט וכלל אף דלא דמי כללא קמא לכללא בתרא.
.עוד שם ס״ז במים במים ב׳ פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה
ומיעט ( .סוטה ג׳ כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל
דבר שגחחדש בה .והובא בכמה מקומות בש״ס ובספרי )אך בספרי
חובא בסתם ולא משום־ר׳ ישמעאל(.
ה ג ד ה  .בהגדה באים לתנא דבי ר״י דברים ערבים וגעימים לאוזן
שומעת ,ומכר בהם דרכו של ר׳ ישמעאל .שבת קנ״א כי בגלל הדבר
הזה תגא דבי ר״י גלגל הוא שההר בעולם — .ב״מ ם״א אמר הקב״ה
אילמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה וכר— .
סנהדרין מ״ב אילמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהם שבשמים
אלא כל י חודש וחודש דים .והוא מאמר עמוק המעיר לב בני ארם
להכיר ;כורת הבורא בטבע — .ולפעמים מפרש ונותן טעם לחםקרא
בדרך הגיח ,יומא כ״ג ולבש בגדים אחרים וכו׳ דתנא דבי ר״י בגרים
שבשל בהן קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו — ,.שם מ״ר על מה
קטורת מכפרח על לשון הרע יבוא דבר שבחשאי וכוי .שבועות י״ד כך
 ..א מדת הדין נוהגת יבוא זכאי ויכפר על החייב וכו׳ — .ועוד לו
הגדות עמוקות .הוריות ח׳ אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמןגום.
ועיי׳ ר״ה י״ז נושא עון ועובר על פשע תנא דבי ר״י מעביר ראשון ראשון .י
,
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ובכלל ההגדה של תנא דבי ר״י נכנסת הדרשה -דנוטריקון והיא
מיוחדת לתגא דבי ר״י ולא גמצאה ל ד ישמעאל .שבת ק״ה דבי ר״י
תנא כרמל כר מלא .תענית ו' מלקוש דבר שממלא חבואה בקשיה— .
ומזה ג״כ שדורש בלשון גופל על לשון .מגילי י״ג ודר וסוחרת מלמד
שקרא דרור לכל בעלי סחורה — .תעגית ז׳ בהיר הוא בשחקים אפי׳
בשעה שרקיע נעשה בחורין בהורין — ,ע״ז י״א למה גקרא קישואין
 (5ועיי׳ תו׳ שבועזה ה׳ ד״ה דתנא דבי ר״י.
ע־ הכזחת ש* ר״י.

ולדברינו בא באמת התגא דבי י״י להוסיף
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מפגי שקשין לגוסו של אדם וכד .ונמצא ג״כ לתנא דבי ד״י דרשה
באל תקרי ,מםא ל״ט עברה מטמטמת לבו של אדם שנאמר ולא
תטםאו בהם ונטטתם בם אל תקרי ונטטתם אלא ונטטטט )ובעיקרו הוא
^ » $על לי( .מוכה ט״ט בראשית אל תקרי בראשית אלא ברא
ועיי׳ לו ג״כ כלל בדרכי הלשון• .יבטות י״ג כל תיבה שצריכה
.
למ״ד בתהילתה הטיל ה״א בסוסה .ותגא דבי ד״י כגון אלים אליטה
ומי — .ולפעסים דרשותיו של התגא דבי ר״י רתוקות קצת .עיי'
תענית ז' גם חם יגזלו וכוי בשביל דברים שצויתי אתכם בימות
ההטה וכוי .גיטין ז׳ וכן גגוזו ועבר כל הגוזז מנכסיו ועושה מחן צדקה וכוי •
ב ה ג ה גת בני א ד ם  .בזה האופן' באים לתגא דבי ר״י דברים
גהטדים מוליכים האדם בדרך להועיל ,והם גססכים לרוב על המקרא,
זעי״ז הם הלק מהגדה המוסרית .ססהים ג׳ לעולם יםסר אדם בלשון
גקייה שהרי בזב קראו מרכב וכוי .קידושין כ׳ הואיל והלך זה ונעשה
כומר לע״ז אימא לידהי אבן אהד הגופל ת״ל אהרי גמכר גאולה תהיה
לו וכוי )והוא מאמר יקר הערך כל הפצים לא ישוו בו( .נדה י״ג לא
תנאף לא תהיה בך ניאוף בין ביד וכר .ערכין ט״ו כל המספר לה״ר
מגדיל עוונות כגגד ג׳ עבירות ע״ז וגילוי עריות ושפיכות דמים כתיב
הכא לשון מדברת גדולות וכוי .ועיי׳ כתובות ה' מפגי מה אוזן כולה -
קשה והאליה רכה שאם ישטע אדם דבר שאיגו הגון יכוף אליה לתוכה.
טגהות צ״ט דברי הורה לא יהו עליך הובה ואי אתה רשאי לפטור
עצמך מהן .והמאמר זה דומה קצת למאמר דר׳ ישמעאל ברכות ל״ה
)עיי' לעיל ר׳ ישמעאל(.
עוד זאת לתלמידי ד״י חמר .חקרו לפעמים בנםיון ע״פ הטבע
בהכמת הגיתוה לברר אמה דין .בכורות מ״ה מעשה בתלמידיו של ר״י
ששלקו זוגה א׳ שגתחייבה שרפה בדקו ומצאו בה רמ״ב ,והלכו בזה
בדרך ר״י רבם שהביא ראייה מן נסיון בדרך זה .עיי׳ נדה ל׳ אפר
להם ר׳ ישטעאל טעשה בקלפטרא מלכת יוונית שנתחייבו שפחותיה
הריגה לטלכות ובדקן וטצאן וכוי.
והגה טתלטידי ר׳ ישטעאל גקבז שגיט בשט ר׳ י אש יה ו ר׳ יוגתן
^ )מנהות ג״ז( ,ושטות שאר תלטידיו לא גודעו )עיי׳ לקטן ד״ט( .ודי
יונתן דבר עם בן עזאי ואמר לו הלכה טשטו של ר׳ ישטעאל
)הולין עי(. .וזה מורה שר׳ יונתן קיבל מר׳ ישמעאל בעצמו שהרי בן
עזאי היה מתלמידי ר״ע הראשונים עיי' לעיל ( .ודי יאשיה בא בכל
מקום קודם לר׳ יונתן ,וא״כ לא היו ר' יאשיה ודי יונתן לבד מביתו
נופ
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 (6ומה שבא הרבה פעמים בש״ס ובמדרש ר׳ שמואל ב י נחמני בשם ר׳ יזגתן ,וי׳
נקרא פםחים כ״ד ב״ב קב״ג רבו של ד׳ שמואל בר נחמני ור׳׳ש בר נחמני חי ביפי ד׳ •הורד.
נשיאה בימי דיאקלעטיאן )עיי׳ ב״ר פ׳ סייג( ,זה ד יונתן הוא האמורא אשר חי בימי ר׳ יוחנן
עיי׳ גיטץ ע״ח ע״ב.
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של ר׳ ישמעאל אשר משך הרבה שנים )עיי׳ לקמן( כי אם שמעו תורה
טפיו — .והנח ב׳ חכמים אלה חולקים לרוב בדרשת המקרא ,עיי׳ יומא
ג׳ קח לך משלך ועשה לך משלך ויקחו אליך משל ציבור דברי ר׳
יאשיה ר׳ יונתן אומר בין קח לך בין ויקחו אליך משל ציבור וכר.
שם נ״ז ולקח מדם הסר ומדם השעיר שיחו מעורבין דברי ר׳ יאשיה
ר׳ יונתן אומר וכר .ועיי׳ נדר ל׳׳ט ,סוטה כ״ד ,סנחדרין ג׳ ס״ו,
מנחות נ׳יז צ׳ ועוד באיזה מקומות .ומחלקותם סובבות תמיד על המקרא
ולא נחלקו כלל בהלכה מפשטת ,וכבר ראינו שזה דרך תנא דבי ד״י
כלו׳ חלמידי ר׳ ישמעאל ,והלכו בזח בדרך רבם.
והנה ר׳ יאשיח ור׳ יונתן לא באו במשנה ( ,אף שחיו בומן ר׳
מאיר ור׳ יהודה וכו׳ ואיפשר שקדמו להם קצח .וגם לא נזכרו לא
בתוספתא ( ולא בת״כ ( ,אבל באים במקומות אין מספר במכילתא וגם
בספרי נזכרו הרבה פעמים — .וגם התנא דבי רי׳י לא נזכר לא במשנה
ולא בתוספתא ,ובת״כ מצינו בב׳ מקומות משום ר׳ ישמעאל אמרו,
אחרי מות פרק ז׳ משום ר׳ ישמעאל אמרו נאסר כאן תענו את
נפשותיכם ונאמר להלן ויענך וירעיבך וכו׳ והובא יומא ע״ד בשם תנא דבי
ר׳ ישמעאל .פ׳ מצורע פרשה י׳ משום ר׳ ישמעאל אמרו נאמר צרעת
ממארת בבגדים ונאמר צרעת ממארת בבתים מה צרעת ממארת האמור
בבנדים עשה העומד בשני כפושה בשני אף צרעת ממארת האמורה
בבתים נעשה העומד בשני כפושה בשני .והך גז״ש דצרעת ממארת
לא הובאה כלל בש״ס בשם תנא דבי ר״י ובאה במקומה הגז״ש ושב
הכהן ובא הכהן בשם תנא דבי ר״י .ובת״כ שם נזכר הגז״ש דשב הכהן
סתם בלא שם האומר עיי״ש — .וברוב מקומות נראה לעינים שלא
ידע חםםדר דת״כ טאטרי רתנא דבי ר״י .עיי׳ זבחים ס״ה ת״ר והסיר
את מראתו בנוצתח זו זפק וכו׳ אבא יוסי בן חנן אומר נוטלח ונוטל
קורקבנה עמה דבי ר״י תניא בנוצתה בנוצה שלה קודרה בסכין כמין
7

8

9

 (7ומת שנזכר ר׳ יונתן אבות פ׳׳ד אינו מן ד.שם ,ני במס׳ אבות מ נ ת הרבה תנאי דור
הששי אשר באו לבד בברייתא עיי׳ לקמן פרק גי.
 (8ואך בתוספתא שבועות פ״א איתא אין לי אלא בד.םד .חיי• ועוף טהורין בהמת חיה
ועוף טמאין מניין ת״ל או נבלת שרץ טמא אמר ר׳ יאשיה וכי יש בשרץ טםא וטהור אלא
בשם שחילקתה )צ״ל שלא חילקתה( בץ שרץ טמא לטהור כך בין בהמה והיה לא תחלוק בין
טמאין לטהורץ ע״כ .וגס בזה המאמר יש ספק אם הגי׳ נכונה יען לא בא ד׳ יאשיה במ׳׳א
בתוספתא ,וכבר הערנו לעיל ד'  24כי הרבה פעמים נשתבשו הסופרים במכילתא ובספרי במ׳ ר'
ישמעאל ר׳ יאשיה .ועיי׳ לעיל ר׳ מתיא בן חרש ובהערה שם.
 (9ובת״כ פ׳ קדושים פרק ט׳ איתא אביו ואמו קלל מהו ת״ל לפי שנאמר ומקלל אביו
ואמו יבול לא יהא חייב עד שיקלל שניהם בבת אחת ת״ל אביו קלל אמו קלל אפי׳ אחד
מהם והלא הגד חייב על אמו ואינו חייב על אביו דברי ר׳ מסי הגלילי .וסנהדרץ ס׳ץ הובא
ואל תטעה במה שנזכר שם פ״י שגי פעמים ר׳ יאשיה ור׳
תהילת המאמר בשם ר׳ יאשיה.
יונתן ,בי הלוא מפרק י׳ עד סוף פ׳ קדושים הוא הוספה מבעל קרבן אהרן אשר אסף וליקט
המאמרים כמו שכתב הוא בעצמו ,ולא נמצאו לא בכת״י הנזכר ולא בדפוס באםבערג.

תלמידי ר׳ ישמעאל[

148

—

—

ארובה .והנה בת״כ ויקרא פרשה ז׳ איתא ד.ך ברייתא כמעט מלה
במלה עד רבי ר׳ ישמעאל תניא ושם פוסק כבםכינא חריסא .וכן לא
הובא בת״כ פ ׳ שמיני הך תנא דבי ר״י שבת כ״ז בנד אין לי אלא בנד
צמר ופשתים מניין לרבות צמר גמלים וכו׳ ת״ל או בגד )ובת״כ שם
פרשה ו׳ איתא מנין לרבות את הלבדין ת״ל או בגד( .וגם הך דתגא
דבי ר״י על כל זרע זרוע אשר יזרע כדרך שבני אדם מוציאין וכו׳ לא
נזכר בת״כ ,וכן ד.ך רתגא דבי ד״י חולין מ״ב בין היה הנאכלת וכר
ליתא בת״כ ,ובכלל נשמטו כל המאמרים דחנא דבי ד״י חוץ מאותם שזכרנו.
ולמצוא פשר זה הענין מדוע לא נזכרו ר׳ יאשיה ור׳ יונתן ותלמידי
ר׳ ישמעאל בכלל לא במשנה ולא בתוספתא ונם בת״כ לא נזכרו אך
מעט מזער ,נפן למאמר המובא סוטה כ״ה דאמר ר׳ יאשיה שלשה
דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים בעל שמחל וכו׳ וכשבאתי אצל
חברי שבדרום על שנים הודו לי וכוי .הרי שחבריו של ר׳ יאשיה היו
בדרום  ,והוא בא אצלם .וכבר הערנו למעלה במאמר ר׳ ישמעאל שר׳
ישמעאל קבע בסוף ימיו ישיבתו קרוב לאדום ,והוא בדרום ארץ ישראל
והנה שם היו תלמידי ר׳ ישמעאל כלו׳ ר׳ יאשיה ור׳ יונתן ותנא דבי
ר׳ ישמעאל .ומצינו שבית מדרשו של ר׳ ישמעאל היה ימים רבי•
בתקפו ,עיי׳ ירושלמי שבת ס״א הל׳ ה׳ אמר ר׳ יודן בי ר׳ ישמעאל
וזה ר׳ יורן הוא אמורא בתרא .וגראה דזקגי דרום הנזכרים זבהי
כ״ב וכן זקני דרום יבמות מ״ה ,ירושלמי עירובין ס״ו סוף הל׳ /
הכוונה על תלמידיו דר׳ ישמעאל ,וכן המאמר כי אתא סלוני מדרוטא
אתא ואייתי מתניתא בידיה )ב״ק מ״ב ובמ״א( הכוונה במ׳ דרומא ע^
בית מדרשו של ר׳ ישמעאל ( .ומדוייקים מאוד דברי ר׳ יאשיה
תלמידו של ר׳ ישמעאל ״כשבאתי אצל חברי שבדרום׳׳ (— .
רבי מסדר המשנה היה בבית שערים ובטבריא בצפון ארץ ישראל ולא
היו מגיעים אצלו דברי החכמים אשר ישבו בדרום ,וכן לא הגיעו לד׳
חייא ור׳ אושיעיא מסדרי התוספתא ,וגם לא לרב אשר סידר הת״כ.
ולכן לא באים ר׳ יאשיה ור׳ יוגתן וכו׳ במשגה בתוססתא ובספרא.
אבל בזמן תלמידי רב אשר סידרו הספרי כבר גתפשטו המאמרים אשר
נשנו בבית מדרשו של ר׳ ישמעאל בישיבות הצפוניות של א״י )כאשר
מורים הרבה מקומות של הירושלמי( ,ומשם באו לבבל ,וכן מורה הך
t
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 (1ויש להבדיל ג ץ דרום זה וחנפי ד ח פ  ,לדרום הנער תוספתא חליי פ״א פסחיס ע׳
ע״ב וזקני הנגב תמיד ל״א ,כי שם הכוונה על הצד דתמית מזרחית של א״י אשר על שםת ים
המלח ושם ישבו האסייס .ועיי׳ ל ע ל ד׳  16פראנקעל צייטשר .פיר דיא דעליגיעזען
אינטרעםםען דעם יודענטהוםס יאהרג 3 .ד׳ .460
 (2ועיי׳ כפרי כי תצא פ׳ רי״ח ושם הגי׳ ג׳ דברים סח לי ר׳ זעירי משום אנשי ירזשליס
יכו׳ וכשבאתי והרציתי הדברים לפני ר׳ יהודה בן בתירא על שנים הודה לז וכזי זצ״ע.
זאפשר שצ״ל ר׳ יהושע בן בתייא ויילד שם להציל את נפשז מחטת האויב עיי׳ לעיל .ועזי איתא
שם פ׳ הקת פ׳ קכ״ג אדר ר׳ יאשיה נמתי לפני ד׳ יהודה בן כחירא כיצד המוח וטי -
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־כי אתא )כלו׳ לבבל( מדרומא וכו׳ ,ולכן באים .הרבה פעמים ר׳ יאשיה
ור׳ יונתן בספרי .ובמכילתא נזכרו לאין מספר כי המכילתא נסדרה
בביח מדרשו של ר׳ ישמעאל כאשר יבואר אי״ה בחלק ג׳ ושם נבאר כי גם
קצת הספרי נסדר שם .והנה חלמידי ר׳ ישמעאל לא גדלו במנין ובחכמה
כתלמידי ר׳יע .ואפשר שאבדו הרבה ממאמריהם מהטעם אשר זכרנו לעיל (.
3

ת ל מ י ד י ר׳ ע ק י ב א ה א ח ר ו נ י ם .
על ידי ר׳ ישמעאל ור״ע ושאר חכמי הדור ׳השלישי שוכלל .הבנין
מן היסוד עד^כסחור ועמד בחומותיו במוצאיו ומובאיו לכבוד ולתפארת— ,י
יהדורוח האחרונים כלו מעשה הראשונים וםפנו הבית מבפנים בארזים
וחלקוהו לחדרים ליציעות ולשכות ,וייפוהו בפרי תנובות החלכוח והסברות
חמחחדשות; אבל על עיקר הבנין לא הוסיפו כי כבר הוצב גבולו.
ור״ע הוא היה האמרכל אשר פרש ידו על כל סדרי המשנה .כאשר
נתבאר למעלה ,ותלמידיו הגדולים הלכו בעקבותיו ,ואף כי פשו החלכוח
בזה הדור ופרצו לרוב בכל סדר וסדר ומסכתא ומסכתא בזה לא ימצא
סימן מיוחד להדור הזה ,כי לא על ידי הכמות יבדל דוה מדור .אבל
מצד אחר יש שני סימנים מיוחדים )קאראקטעריסטישע צייכען(
להדור הזה.
א( חכמי הדור הזה אספו ולקטו דברי החכמים הקודמים להם
ובררו אוחט להעמידם על בורים כאשר יצאו מפי אומריהם .וידוע כי
זה תהלוכות רוב החכמות אחרי אשר האירו הראשונים הנתיב ועשו
שביל בים החכמה ,הבאים אחריהם ישאו ויתנו במאמריהם ,ומגמתם
לבאר דברי הקדמונים .אך בזה יתנו לרוב מגרעת לחחכמה ,וסימן בוא
שמשה הוא אם ילכו נסושי אחר נמושי בכרם הראשונים .לא כאלה
הלק הדור הזה ,המה היו בעלי אסופוח דברי הקדמונים אבל גם כרם
שלהם נטרו ,נרו להם ניר בשדותיהם של עצמם זרעו ונטעו וקצרו,
כי הלכותיהם הן גדולות וסברותיהם עסוקות וילדי שכליהם זרע
ברוכי ה׳ .ואם לא ימצא להדור הזה סימן מיוחד בסדר ההלכה
בזה לא יגרע ערך המוציא הלכה חדשה לאור ולפי שכלו יהולל איש.
ולברר זאת גפן לענין מן הענינים לדיני חמץ ומצה .הנה במה שעסקו
בהם ר׳ מאיר ור׳ יהודה וכו׳ אינו נחשב לסימן מיוחד — כמו שראינו
בדורות הקודמים העסק בדיני קדשים ונזיקין — כי כבר דברו בהם
החכמים הקודמים להם ,אבל גודל יקר ההלכות אשר חירשו ר״מ
וחבריו בענין זה במקומו עומד וקצת מאמריהם )אף שאין בידינו להכריע(
עולים על מאמרי רבוחיהם.
ב( גדולי חכמי הדור הזרז אספו אספה ולקטו המאמרים 'המפוזרים
 (3ועיי׳ ירושלמי ברכות פ״ב אםתני׳ רחץ בלילה הראשון :ר׳ חמא אבוי דר׳ אושעיא דוה
ליה עובדא שאל לרבנן ואםרין ר׳ יוסי בעי היידן רבנן אם תאפר רבנן דהכא ניחא אם תאמר
רבנן דחמיי רברביא קמן ושאול לזעירייא.
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להראשונים וםידרום באופן נכון איש איש על מקומו והלכה והלכי? על
דגלה כאשר יבוא לקמן •
ונרחיב פח קצת בביאור שני הסימגים אליה.-
בענין הסיטן הראשון יש לדעח כי בחצעח דברי חקדמונים ובבירור
םאטריהם שטו חכטי הדור הזה לרוב עיניהם לב*ש ולב״ה ,זה אומר
ב״ש וב״ה נחלקו באופן זה ,וזה אוטר הטחלוקת נפלה באופן אחר.
וכבר הערנו למעלה )ד  (53כי גם ר׳ אליעזר ור׳ יהושע ואחריהם ר׳
ישמעאל נחלקו בדעוח ב״ש וב״ה ושיש לשפוט מזה כי אלה הםחלוקוח
דב״ש וב״ח חן ישנוח מאוד .וערך ר״מ וחבריו לזמן רוב מחלוקות
דב״ש וב״ה הוא כערך ר׳ אליעזר ור׳ יהושע וכו׳ להמחלוקות הישנות
דב״ש וב״ה ,ולכן נחלקו חכמי הדור הזה הרבה פעמים בדברי ב״ש
וב״ה חחח אשר טחלוקוח ר״א ור״י וכו׳ הנח טעטוח בענין זה וכמעט
ללא נחשבו גגד הטספר הבא בזה הדור — .והנה חטחלוקח בדברי
הראשונים באה בזה הסגנון :חנא אחד שונח דברי ב״ש ובי׳ח ,וחנא
אחר אומר לא נחלקו ב״ש וב״ה בזח וכו׳ בסח נחלקו וכוי .וזה המאטר
לא נחלקו ובמה נחלקו חוא )כאשר יבורר בפרקים ובחלקים חבאים(
על ב׳ אופנים .או שהיה ביד חחנא האחר קבלה -שמחלוקח ביש
וב״ה היחה לבד בדרך זה ,או שחיתה הקבלה רופפת חיאך נחלקו בייש
וב״ה ,ואטד חחנא ע״פ המברא אי אפשר שיהלוקו ב*ש וב׳׳ה כ״א
באופן זח.
והחכטים •אשר נחלקו בדור זה בדברי ב״ש וביה הם ר׳ מאיר,
ר׳ יהודה ,ר׳ יוסי ,ר׳ שטעון ,ונחחבר אליהם רבי שטעון בן גטליא3
ופעולת חחכמים אלה בענין זה יקרה טאוד ,כי סלבד אשר ביררו
דברי ב״ש וב״ה הביאו ג״כ הרבה מחלוקות של ביש וב״ה אשר ל א
באו במשנח ,ומשא ומחן של ראייוח ביגידם אשר לא הובא במשגה.
ואפס קצהו נזכיר של דברי ר״מ וחבריו במחלוקות דב״ש וב״ח והס
לרוב בתוספתא.
תוספתא ברכות ס״ה אמר ר׳ יהודח ל א נחלקו ב״ש וב״ה ע ל
ברכוח חטזון שבחחילה וכו׳ והובא שט בבלי נ״ב ור׳ יהודה הולק ע ל
ר״ם בדברי ב״ש וב״ה — .כלאים ס״ד הבריכח שבטלע וכו׳ רשב״ג
אומר ב״ש אוטרים עשר אטוח ב" ה אוטריט ששח טפחים ועיי״^ן
במשגח ס״ז א׳ )וחיא כר׳ יוסי בתוספתא עיי״ש( — .שביעיח פ״ב א ט
רשב״ג לא גחלקו ב״ש וב״ה על הגמור שהוא לשעבר ועל שלא הנץ
שהוא לעחיד לבוא על מה נחלקו על חחורמל שב״ש אומרים לשעבר
וב״ה אומרים לעתיד לבוא )ועיי׳ בר״ש פ״ב מ״ח( — .מעשרוח ס״א
רשב״ג אומר לא גחלקו ב״ש וב״ח על 'הגמור שחוא לשעבר ועל שלא
הנץ שהוא לעחיד לבוא על מה גחלקו על האונין )גי׳ הגר״א חגץ(
שב״ש אומרים לשעבר ובח״א לעתיד לבוא — .שם פ״ג אמר רשכ״ג
טורים ב״ש וב״ח שלא יטכור אדם גדיש של חבואה ועבוט ש ל עגביס
ר
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ומעטין של זיתים אלא לחבר ולעושה בטהרה .ועיי׳ דמאי ס״ו ט״ו— .
טע^ר שני פ״ג ט״ו ר׳ שטעון בן יהודה אוםר משום ר׳ יוסי לא נחלקו
ב״ש וב״ה על סירות שלא נגמרו מלאכתן וכו /על מה נחלקו וכוי.
ועיי׳ תוספתא ס״ב ר״ש בן יהודה משום•ר׳ יוסי השקלא והטריא בין
ב״ש וב״ח — .תוספתא שם פ״ב תלחן של מעשחל יאכל צמחוניות של
חרוטה ב״ש אוטרים כל טעשיה בטהרה ובה״א כל טעשיה בטומאה חוץ
טחפיפחה דברי ר״ט ר׳ יהודה אוטר ב״ש אוםרים כל טעשיח וכו׳ וכטו
שהוא בטשנח ם״ש פ״ב ג׳ - .י  -עוד שם כרשינין וכו׳ של תרוטח ב״ש
אוטרים שפין ושורין בטהרה וכו׳ ובה״א וכו׳ וכמו שהוא במשנה שם עיי״ע
בר״ש )ובתוספחא שלפנינו הגי׳ משובשח( דברי ר׳ יהודה ר״מ אומר ב״ש
אומרים שורץ וכו׳ ובה״א כל מעשיהן בטומאח — .שט בתים שסחחיחן
לפנים וחללן לחוץ בייש אומרים אין סודין וכו׳ וב״ה אומרים מכנגד
החומד ,ולפנים וכו׳ וכמו שחוא במשגר .ס״ג ז׳ אמר ר׳ יוסי זו משנת
ד״ע משנה ראשונה בש״א אין פודין בהן מ״ש ובה״א הרי הן כלשכות
את שפחחח לפנים כלפנים ואח שפחחח לחוץ כלחוץ .ועיי׳ לקמן
פ״ג — .שם מעשר שני שנכנס לירושלים ונטמא בין באב חטומאח וכו׳
בש״א הכל יפדה ויאכל מבפנים ובה״א הכל יפדהויאכל מבחוץ חוץ מסד.
שנטמא באב הטומאה דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר בשי׳ א הכל• יפדה וכו׳
וכמו שהוא בטשנה פ״ג טי — .שקלים פ״ב מי׳ד אמר ר׳ שמעון מה בין
שקלים לחטאת וכוי ומפרש טעמא דב״ה שם פי׳ג — .שם תוספתא פ״ג
מעות שנמצאו וכוי וכמו שחוא במשנח פ״ז בי .אמר ר׳ יוסי אלו דברי
ב״ש וב״ה אומרים לעולם מעשר חוץ מן הנמצאים בהר הבית בשאר ימות
השגה — .ביצה פ״א ר״ש אומר ב״ש אומרים לא יטול אדם גוזל עד
שיקשור ובה״א עד שיגעגע — .שם אמר ר' יהודה מודים,ב״ש וביה
שמוליכין המתנות שהורמו ביו״ט על מד .נחלקו וכוי ר' יוסי אומר מודים
בייש ,ובי׳ה וכו׳ והובא בשינוי קצת בש״ס שם י״ב — .שם אמר רי׳מ מורים
ב״ש וב״ה שהתבלין נידוכין במדוך של עץ ומלח עטהן על מח נחלקו וכוי
והובא שם בש״ס י״ד — .שם ר׳ יהודה אומר בש״א אם היו צרורות
מרובין על האוכלין בורר את האוכלין ומניח את הצרורות ובה" א בורר איזה
מחן שירצה )והוא דלא כמתניתין שם( — .שם פ״ב אמר ר״ש מודים
ב״ש וב״ה שהם .ב׳ חבשילין על מר .נחלקו וכוי ועיי״ש בש״ס י״ז ושם
איתא ר״ש בן אלעור ובסגנון אחר— .־ יבמות ד׳ צייה אמר ר׳ יהודה לא
נחלקו ב״ש ובי׳ ח בבא על חמותו שפוסל אח אשחו על מה נחלקו בבא
על אחוח אשחו שב״ש אומרים וכר אמר ר׳ יוסי לא נחלקו ב״ש ובי׳ ח
בבא על אחות אשתו שלא פוסל את אשתו על מד .נחלקו וכר— .
גזיר פ׳׳ב ט״א ט״ב פליגי ח״ק ור׳ יהודה בדברי ב״ש עיי״ש.
— תוספתא עדיות פ״ב הטקשה כטה תשפה ותהא זבד .ר׳ אליעזר
אוטר טעת לעת וחלכה כדבריו ר״ש בן יהודה אוטר טשום ר״ש בשי׳ א
עד ג׳ יטים ובה״א טעת לעת .ועיי׳ גדה פ ״ ד ט״ד ותדע ותבין כי
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הך פלוגתא דב״ש וב״ה היא מן היותר ישנות )עיי' לעיל ד — .(53
כלים פי״ח ם׳׳א נחלקו תייק ודי יוסי ודי שמעון שזורי בדברי נ ״ ש
וב״ה — .תוספתא שם ב״מ פי״א מאימתי טהורות בש״א וכו׳
)וכמו שהוא במשנה שם פי" ד בי( דברי ר״מ ר' יהודה אומר בש״א
משיחבל.ויחבר ובה״א משיחבר או משיחבל והובא בר׳׳ש במשנה הנזכרת.
 י שם ב״ב ס״א כסא שקבעו בעריבה וכוי העשוי בה ב״ש מטמאיןוב״ה מטהרין דברי ר״מ ר' יהודה אומר לא נחלקו ב״ש וב״ה וכוי
והובא בר״ש כלים פכ״ב מ״ר — .אהלות פ״ח ר׳ יהודה אומר הפותח
בתחילה בש״א כשיפתח ד׳ טפחים ובה״א כשיחחיל הפותה סתום
בש״א כשיתחיל ובה"א כשיחשוב ופליג על חטשנח אחלות פ"ז ג׳
עיי״ש בר״ש — .ידים ס״ג ם״ח סליגי ר׳ יהודה ודי יוסי)ועיי״ש ר״ע(
במחלוקת דב״ש וב״ה — .ועוד רבו המחלוקות דר״מ וחבריו בדברי
ב״ש וב״ה ונעיר עליהן בעד.״ י בחלקים הבאים .
והנה התנאים אלה לא עמדו בלבד על דברי ב״ש וב״ח וביררו
האץ־ נחלקו כ״א גם בדברי החכמים הקודמים להם ־ העמיקו לדעת אופן
מחלקוחם .ובזה ר״ש הוא ראש המדברים והוא מברר לרוב פלוגחות
דר״א ודי יהושע ,דברי ר״ע ור״ט ,אף כי במחלוקות דב״ש וב״ה
דבריו המה מעטים מדברי חבריו.
תוספתא כלאים פ" א אמר ר״ש לא היה ר״ ע י שונה בזוגות אלו
)עיי״ש פ״א מ״ג( אלא התורמוס והסלוסלוס אינן כלאים זה בזה— .
שבת פט״ז אמר ריש לא נ ל ק ׳׳א ור׳ יהושע על מי שהיה £
למול אחר שבת ומלו בשבת שהוא חייב על מר ,נחלקו וכו׳ ועיי' בש״ס
קל״ז ושם איתא אמר ר״ש בן אלעזר אבל בירושלמי הלי ד' שם איתא
ר״ש כמו שהוא בתוספתא — .פסחים פ״א אמר ר׳׳ש לא גחלקו ר״א
ור׳ יהושע על הטהורה ועל הטמאה וכוי והובא בש״ס שם ה — .
שם פ״ה אמר ר״ש לא נחלקו ר״א ור׳ יהושע על דברים שאינן ראויין
לבוא פסח ושחטן לשם פסח וכוי על מה נחלקו וכוי ועיי״ש מ8״
ע׳׳ב — .שקלים פ״ב ר׳ יוסי ור״ש אומרים דברי ר' יהושע הן הן דברי
ר׳ אליעזר )וקאי על המשנה שם פ״ד זי( — .גיטץ פ״א אמר ר״א ברי
יוסי כך אסר להם ר״ש )כצ״ל( לזקנים בצירן לא נחלקו ר״ע זחכמים
על שטרות העולין בערכאות וכוי על מה גחלקו והובא גיטין י״
)ובטלחמות להרטב״ן גי׳ אחרת עיי״ש( — .ב״ק פ״א ד׳ כללים.היה
רשב׳׳א אוטר וכו׳ כל םקום שאץ רשוח לא לזד .ולא לזח כגון חצר
שאינה של שניהם על השן ועל הרגל םשלם נזק שלם על נגיחח ועל
נגיפה על נשיכה ועל רביצה ועל בעיטה מועד משלם נזק שלם ותם
משלם חצי נזק ר״א ור״ש אומרים ר׳ טרפון היה אוטר על הכל טשלם
גזק שלם — .בריחות פ״ג ט״ט אמר ר״ש לא כך שאלו ר׳יע וכו׳ ושם
סייד ט״ב ם״ג גחלקו ח״ק ור׳ יוסי ור׳ יהודה ור״ש שזורי ור״ש בטחלוקת
דר״א ור׳ יהושע — .אהלות פ״ג אמר ר׳ יהודה לא נחלקו ר״ע וחכמים
ח
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על רביעיח דם שפירשה טב׳ םתים שהיא טהורה על טח נחלקו על
רביעית דם שפירשח טשחי רביעיוח םב׳ םתים שר״ע טטםא וחכטים
טטחרין ר״ש בן יחורח אומר טשום ר״ש לא נחלקו ר״ע וחכטים על
רביעיח דם שפירשח טשחי רביעיוח טב׳ םחים שהיא טטאה על
טה נחלקו על רביעית דם שפירשח טב׳ טחים שרי׳ע טטטא וחכטים
טטהרין .ועיי״ש פ״ב מ״ו — שם פי״ג אטר ר״ש לא נחלקו ר״א ור״י
• על חנתון תחת האסקופה שהבית טהור על טח נחלקו על הטודבק
באסקופה שר״א טטמא את חבית ור״י טטחר .וחובא בר׳׳ש שם׳
פי״ב ט״ח.
וגט ד״ט ור׳ יהודה ור׳ יוסי פליגי לפעםים איך היתה טחלוקח
ר״א ור״י וכוי .יוטא נ״ט ר״ט אוטר ר״א אוטר בטקוטו עוטד וכו׳ ר׳
יהודה אוטר וכוי .ועיי׳ בתוספתא שם פ׳׳ג — .תוספחא זבחים ס״ח
אטר ר׳ יחודח טורים חכטים לר״א באיברי זבחים שנתערבו באיברי עולה
וכו׳ וחובא בשינוי קצת בש״ם שם ע׳׳ז — .שם אטר ר׳ יהודה לא נחלקו
ר״א )וחכטים( על דם עולה שנחערב בדם זבחים וכו׳ וחובא שם בש״ס
פ״א — .מנחות פ״ח שחטח ונמצאת בעלת מום ר״א קידש ר״י אוטר
לא קידש דברי ר״מ ר׳ יהודח אומר לא נחלקו וכוי והובא בש״ס שם ע״ט— .
בכורות פ״ ג מ״ד סלוגתא דרי יהודה ור׳ יוסי בפלוגחא דעקביא בן מהללאל
וחכמים .ועיי׳ בתוספתא שם סוף ס״ב — .תוספתא כלים ב״ב פ״ופחות
מג׳ על ג׳ שהתקינו וכו׳ מן המוכן טמא ושאינו מן המוכן טהור דברי ר״א
ר׳ יהושע אומר בין שהוא מן המוכן וכו׳ טהור דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר
ר״א אומר בין שהוא מן המוכן וכו׳ וכמו שהוא במשנח כלים פכ״ח מ״ב
ועיי׳ בר״ש שם — .אחלוח סוף פייט אמר ר׳ יהודה אני אומר דבר אחד
והם אמרו דבר אחד אני אומר להם מודה ר״א לר׳ יהושע בבי חביות
שסחוחות לחוך הביח וכו׳ והם אמרו לי מודה ר״י לר״א וכו׳ והובא
בר״ש שם פ״ח ם״ו — .שם פי״ז אמר ר׳ *הודה לא נחלקו ר״א
• וחכמים על עפר שהוא בא סביח הפרם הבא בירק שהוא טהור ער
שיהא במקום אחד כחותם המרצופים על מה נחלקו על עפר הבא
מארץ העמים בירק וכו׳ והובא בר״ש שם פי״ז מ״ה — .ודי בזה
בביאור הסימן הראשון.
ובענין ה ס י מ ן ה ש נ י נעיר בקיצור ,הנה כבר זכרנו המאמר
סנהדרין סתם מתניתין ר״מ סתם תוספתא ר׳ נחמיה סתם ספרא ר׳
יהודה סתם ספרי ר׳ שמעון .ויבורר להלן שכוונת המאמר היא:
החכמים אלה יהיו בעלי אסיפה של כל ספר וספר אשר ייוחס לו
בהברייתא הנזכרת .ויבוא לגו בזה הדיבור באריכות בסייג מזה החלק
ובחלק ג׳ בכל פרק ופרק על אופניו.
והנה אחר דברנו בכלל על הסיםגים המיוחדים לגדולי חדרי הזה
נבואה עתה שעריו ולהיכל פנימה להכיר דרכי חכמיו בקודש ולדעת
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—

ר׳ מאיר[

154

—

עקבות חלכותיחם ולימודם ומדותיהם .הגדולים בתלמידי ר״ע האחרונים
.הם ר׳ מאיר ,ר׳ יהודה ,ר׳ יוםי ,ר׳ שמעון ,ונחשבו לחברה'אחת.
וגם לר׳ אלעזר בן שםוע יש לפעמים מהלכים ביניהם.
ר׳ מ א י ר .
ר׳ מאיר הוא הגדול בתלמידי ר״ע בדור הזה ,ואמרו עליו
)עירובין י״ג( שלא עמדו .על סוף דעתו וגם זה השם הוא ש* $תואר
לאמר שחוא מאיר עיני חכמים בהלכה ,כי שמו העצם היה ר׳ *נהוראי
)שם ,ולגי׳ חמובא בס׳ יוחסין ר׳ מיאשא( — .תחילת לימודו היד .אצל
ר״ע ,ולא יכול לבוא עד תכלית דעהו ,והלך אצל ר׳ ישמעאל לשמוע
תורה מפיו ואח״כ חזר אצל ר״ע )שם( .ור״ע הכיר גודל,ערכו וינשאחו
לראש והוא עורגו באבו )םגהררין י״ד( .וגם ר׳ יהודה בן בבא סמך את
ר״מ )שם( אף שהימים אלה היו ימי צרה עת השמד ,כי גבר האויב וגזר
גזרות על םומכי לומדי התורה ועל הגםםכים )שם ובמ״א( .ואז הלך ר״מ
עם חבריו אשר גם עליהם סמך ר׳ יהודה בן בבאי את ידיו )שם(
לדרום ( ,ונשארו שם עד עבר הזעם ונקרא בש״ם שלפי השמד ונראה
שחכוונח על מוח אדרייאנוס; ואז שבו ונכנסו לאושא ( אשר שם היה מושב
סגחדרין באחרוגה )עיי׳ סוף הפרק( ,וגם בית דינו של הנשיא רשב״ג נקבע
איזה זמן אחרי כן באושא ונתעלה ר״מ להיות ח כ ם בב״ד זה .וכבד
דברנו במ״א ( ממעלת החכם ,וכי הוא היה היתד אשר עליו היה תלוי
החיקור בכל צדדי הדין אשר נשאל בב״ד ועליו להעריך לפני חבריו כל
אופני ההוראה בשאלה הנחהווה לפניהם בכל סעיפיה וענפותיה עד
חכליתח .וחחכם הוא כעין אשר יקראו היום רעפערענט — .ו ל
ארכו הימים ויהי ריב ביגו ובין הגשיא )עיי׳ לקמן רשב״ג( ,והלך ר״מ
לאסיא עיר באזיא הקטנה היושבת על חוף ים המערבי ומת ש ם ( .
4

5
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 (4יבמות ס״ב איתא והיה העולם שמס עז־ שבא ד״ע אצל רבותינו שברחם ושנאה להפ
ד״ס ור׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ שמעון ור׳ אלעזר בן שםוע והם הם העמידו תורה אותה שעה.
והגי׳ כאשד היא לפגינו אץ לה הבנה .ובאגרת ר׳ שרירא גאון איתא ״עד שבאו אצל
רבותיגו״ ש ב ר ח ם  ,וגם בזה הגי׳ אינה מתוקנת כל צרכה עיי׳ כרם המד הלק ז׳ ד׳ .183
ונראה העיקר שצ״ל עד שבאו רבותינו מדחס ושנאו להם ר״מ ור׳ יהודה וכו׳ כלר עד שבאו
אלה חחכמים מדחס אשר שם ברחו בעת השמד אחר סמך אותם ר׳ יהודה בן בבא ,וכאשר ע ב ת
יםי השמד באו מדרום ושנאו להם כלו׳ לבני ח ר ם  — .והנה מאשר לא שמעט שר׳ יהודה ור׳
יוסי זד׳ שמעון דיבח עם ר׳ ישמעאל אשר היד .יושב ברחם )עיי׳ לעיל ר׳ ישמעאל( נראה
שכבר מת ד ישמעאל עת גלו ר״מ והבריו לדחם .ונבר הערנו למעלה ד׳  138כי ר׳ יהודה
בן בבא לא םמך החכמים אלה -בצמצום אחר המלחמה ,ועבר איזה זמן בין כבישת ביתר ובין
הסמיכה',ץבאותו זמן פ ת ר׳ ישמעאל.
 (5עיי׳ מדרש חזית פ׳ סמכוני באשישות ,ועיי׳ לקמן רשב״ג.
 (6סאגאטשר .יאהרג 1 .ד׳ .348
• (7על קורות ר״מ ומחחיו ,וכן על ר׳ יהודה ,ר׳ יוסי ,ד שמעון דיבר החכם דר.
םאגאטסשחפט יאהרג — .4. 5 .ועל ענץ אסיא עיי׳ מה שכתבנו שם יאהרג 4 .ד׳

יאעל
.206
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ר״מ וחבריו העמידו התורה אשר כמעט לא נשארה לה מקום
בא״י )חוץ מבדרום( ע״י גזרות אדריאנוס .ר״מ נזכר בפל מסכתות
במשנה ובברייתא ,וגם במסכתות אשר לא נזכר בפירוש במשנה ( יש
לו בה מקום כבוד ,כי הלוא ר״מ סידר קצת המשנה כאשר יבוא להלן
פ״ג — .חריפותו של ר״מ נודעה ברוב הלכותיו ולפעמים נכרת במאמר
חד ושנון .עיי׳ יבמות צ״ט היה ר״מ אומר איש ואשה פעמים שמולידין
ה׳ אומות וכו׳ — .כריתות 9״ג מ״ד ר״מ אומר אם היתה שבח והוציאה י
בפיו חייב )אף שתשובת החכמים שם היא נכונה( .וכן לו מאמר ברור
חמורח פ״ב מ״א• .וכן יש לו תשובוח מחודדות זבחים פ״ז מ״ו ,חולין
פ״ד מ״ד ובשאר מקומוח.
דרכו של ר״מ להרחיב האיסור ולעשות בעדו סיג וגדר למען לא
יגע איש בעצם האיסור .וע״ז אמרו הלכה כר״מ בגזרותיו עיי׳
כתובות ס׳ הרי שהיתה רדופה לילך וכוי— .־ ובכלל זה נכגם ג״כ מה
שאמר ר״מ כל משנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר )גיטין
ה׳ ועיי׳ שם במשנה וגמרא ס״א ס״ב( אף שבזה אין הלכח כמוחו— .
וקרוב לדרכו זה בעגין הגזרה הוא ג״כ דרכו לקנוס למי שעובר על
איזה איסור בכל ענינים הנוגעים לזה האיסור .עיי׳ ירושלמי שם פ״ד
הל׳ ב׳ נטל מקצת הפיאה וזרק על השאר תני בשם ר״מ קונםין אוחו
ומוציאין ממנו את התלוש ואת המחובר ,והוא מן התוספתא שםפ״ב— .
בבלי יבמות ל״ו לא ישא-ארם מעוברת חברו וכו׳ ואם נשא לא יתזיר
עולמית דברי ר״מ .ועיי׳ סוטה ס״ד מ״ג — .ב״מ ד׳ ע״ב שטר שכתוב
בו ריבית קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית— .
בכורות כ״ח השוחט את הבכור ומראה את מומו ר״מ אומר להואיל
ונשחט שלא על פי מומחה אסור .ועוד לר״מ מענין זה :החשוד
לדבר אחד חשוד לכל התורה כולה שם ל״ה (.
מהלכותיו של ר״מ המפורסמות :מעשר שני ממון גבוה )קידושין
נ״ג נ״ד ובהרבה מקומות בש״ם( — .כל הפוחת לבתולה מםאתים
ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות )כתובות פ״ה מ״א( — .מצוה לקיים י
דברי המת )שם ס״ט( — .כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן
8

9

ובירושלמי סוף נלאים איתא ר״מ הוד ,אירמוך ליידז באססיא אמר אמורץ לבני ארעא דישראל
הא משיחנון דדנון .ומה שפירש בו היפה מראה שקרא עצמו ״משיח שלבם״ אי׳א לשמוע.
ואיפשר שצ״ל ממשיחכון רדכון כלוי זה שאמות בח״ל אירע ע״י משיהכם ,והכוונה ע״י דשב״ג
אשר על ידו הלך מא״י ,וקרא נן אותו ע״ד לעג ,לפי שהיה גשיא ודימה את עצמו ג ח ל
נמשיח — .ועוד שערגו מאנאטסשר .שם ד׳  128בהערה ־שהך משיח נון דדבון הוא טל׳
שיחה ,נלו׳ ע״י דיבור ורבה שלכם ,ואין פה המקום להאריך.
 (8אלה הן המסכתות אשר לא גזבר בהן ר״מ במשנה :ר״ה ,חגיגה ,ע״ז ,תמיד- .
 (9ועיי׳ תו׳ יבמות ל״ז ובמ״א שכתבו בשם בה״ג הלכה כר״מ בגזחתיו ולא בקנסותיו.
זדרך הגזרה לר״מ הוא ח מ ה קצת לדרך בייש בהלוקה שנייה לעיל .47, 49

—
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156

—

אינו חנאי )קידושין פ״ג ט״ד ועיי׳ גיטין ע״ח( — .ד״ט דאין דיני
תרמי )ב״ק קי( — .כלים סי״ז ט״י כל חאמות חיו בינונית חוץ טטזבח
הזהב והקרן והסובב והיסוד )ובכל אלד ,מקוםוח חלכתא כוותיה ,וגם
בתנאי כפול לדעת הרבה מפרשים(.
ועור מהלכותיו הנודעות :חיישינן למיעוטא )יבמות ס״א ובהרבה
מקומות בש״ס( — .מעשר ראשון אסור לזרים שם פ״ו — .המחנה
על מה שכתוב בתורה אפי׳ בדבר שבטטון תנאו בטל )כתובות נ״ו
ובט״א( — .יש ברירה')גיטין כ״ה ובמ״א( — .עדי חתימה כרתי)בהרבה
טקוטות בגיטין( — .גותן טעם לפגם אסור )ע״ז ס״ז( — .לוקה וטשלם
)טכות ד׳ ועיי׳ כתובות ל״ג( .ובכל .אלה אין ההלכה כטותו.
נועם טאטריו בהגדה ובטוסר ידוע לכל הוגה בתלטוד ובטדרש.
ומד ,יקר הדיבור אשר היה רגיל בסי דר״ט :״גטור בכל לבבך ובכל
נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דרכי תורתי וגצור תורתי בלבך ונגד
עיניך תהיח יראחי ,שמר פיך מכל חטא טהר וקדש עצמך מכל אשמה
ועון ואני אהיה עמך" )ברכות י״ז( — .והמשכיל יטעם בזה מעין מליצת
משלי שלמד ,,ובאמח היה חקוע בנפשו של ר״מ כח המשל והמליצה ,כאשר
אמרו עליו שהיה דורש גי מאות משלי שועלים .וזה הכח נודע ג״כ
במדותיו חמלאוח חנינח ורחמים )והמרות אלה נובעות כידוע לרוב
מהנפש אשר בה נטויית מיתרי השיר ,והיא שתולה על מבועי המליצה(.
עיי׳ המאמר קידושין ל״ו בנים אתם לה׳ אלקיכם ר״מ אומר בין יך
ובין כך )בין בזמן שאתם גוהגים מנהג בנים בין בזמן שאין אתם נוהגים
מגהג בנים עיי״ש( אתם קרויים בנים — .ועמוד על עומק המאמר
ר״מ *סנהדרין ס״ו מ״ה בזמן שאדם מצטער שכינה מה הלשון אומרת
קלני מראשי קלני מזרועי וכו׳ — .וידוע מאמרו היקר המעורר לגמול
חסד עם חמחים מ״ק כ״ח :דיססד יםפרוניה דיקבר יקברוניה וכוי— .
עוד נודעח גדולחו של ר״מ במאמרים הנוחנים קצח טעם למצוות
התורה ',עיי׳ סוטה י״ז מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שתכלת
דוטה לים וים דוסה לרקיע וכוי ( ,והוא הערה להסתכל בטבע ולהכיר
על ידה גדולת בורא הכל — .ב״ק ע״ט אטד ר״ט בא וראה כטה גדול
כח של טלאכד ,שור שביטלו טטלאכחו חטשה שה שלא ביטלו טטלאכתו
ארבעה .ת״כ ס׳ קדושים ד״ט אוטר אשר יעשר ,אוחם חאדם וכר
ישראלים כהנים לויים לא גאטרו וכו׳ הא לטדת אפי׳ גכרי ועוסק בתורה.
מאמר מוסרי של ר״מ אבות פ״ד מ״י ידוע :הוי טטעט בעסק
ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני כל אדם .ומדותיו היו ע״פ המאמר
הזה מלאות אהבת קונו ואהבח חתורח ואחבח האדם .מעשה דמיתת
בניו ואיך קיבל נחטת אשתו ברוריח ידוע ,ובויקרא רבה ס״ט מסופר
1

(1

וביחשלמי

ברטת &״ Mד.ל׳ ג׳ מגי׳ ם&ני שתכיית דומי ליס וים חמד .לעשביס

זעשגיס חמים לרקיע וכר.

—
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איך הו*נהג בחנינה גענוח לעשות שלום בין איש לאשתו .ועיי׳בטדרש
קחלח בי ׳איך נדון המעט אשר עשה בעסל כפיו לרבנן ואיך הסתפק
אח.עצמו במיעוט .־—יוהנהנתו עס אחר ידועה ,והיא מורה על עוצם
תשוקתו להתורה ועל פזג לבו הרך ונפש מלאה חםד .ועיי׳ ירושלמי
חגיגה פ״ב הלי אי .ועיי׳ מ״ר רות ו8ט״א שנשא־-ונתן ג״כ עם חכמי א״ה.
ר״מ היה גדול בהגדה כאשר זכרנו .ועיי׳ סנחדרין ל״ח כי הודי
דריש ר״מ בפירקיה הוה דריש תלתא שמעתא תלתא אגדתא^תלתא
משלי .ומזה ג״כ שהיה דורש לשון גופל על לשז־ן .עיי׳ בראשית
רבה פ״ ט בתורתו של ד״ט )כלו׳ בדרשותיו לחורה או בגליון ספר תורה
שלו עיי׳ בט״כ( והגה טוב מאוד זה פות )בקריאת טירת( .וכן שם פ״כ
בתורתו של ר״מ מצאו כתוב כתגוח אור )בחילוף אותיות במי עור( (.
ר״מ היה .הגדול בשגים בחבריו ,כי למד כבר אצל ר׳ ישמעאל,
וגם םח קודם להם י( .וחבריו אמרו הלכה משמו עיי׳ ע״ז ס״ו :ר' י ה ו ד ה
אומר משום ר״מ — .תוספתא טקואות פ״ג והובאה חגיגה י״ט ג׳ גממיוח
ר׳ יהודה אומר מאיר היה אוסר וכוי — .חולין ל״ח ר' י ו ס י אומר
היה ר״מ אומר .וביבמות ק״ב גתקשה הרבה בדברי ר״מ ( .ועיי׳ ירושלמי
ברכות ס״ב בההלכה רחץ לילה הראשון שמתה אשתו וכו׳ ר׳ יוסי בר
חלפתא משבח בדר״מ קומי צסוראי אדם גדול הוא אדם קדוש הוא וכו׳
ועיי׳ ג״כ חוםפחא זבחים ס״א אמר ר׳ ש מ ע ו ן מצאחי יוסי בן רבי
)צ״ל בריבי( בצידון ואמר לי הילוך שהיה ר״מ פוסל בו אמרתי לו
אטור לי )כצ״ל( זה טעם אמר לי וכו׳ עיי״ש כל הענין — .וגם רשב״ג
אטר טשטו עיי׳ לקטן רשב״ג.
הלכותיו של ר״מ הן לרוב פרי שכלו ( ,ואך לפעמים אומר דבר
בשם רבותיו או מביא ראיי' ממעשה שעשו הקדמונים .עיי׳ עירובין
י״ג ,ט״ק כ״ד בשם ר׳ ישטעאל — .סוכה פ״ג מ״ח אמר ר״מ מעשה
באנשי ירושלים וכר .תוספתא ברכות פ״ב אטר ר״ט פעם אחת חייגו
8
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 (2עוד איתא שם פ״א בזה״ל ״באגני דר״מ ובו׳ ר׳ יורן בשם אקילסאטר לזה גאה לקראו
ונראה שהיה דורש ר״ם הרבה דרשות לדיבור ראשון

אלוה״.

אנכי יי' אייייץ־

וקיבוץ הדרשות

אלה היה נקרא ״אנני דר״ט" ,והאחרונים הוסיפו על זה אנני דר״מ ,ולבן בא בו רחש של ר׳
והם״נ גתיגע בזה לאנס עיי״ש.

יורן.

 (3עיי׳ קידזשין נ״ב נזיר ט״ט.

ועיי׳ תו׳ טנחוח ק״ד ד״ה מוריינא טביאין עובדא דירושלםי

ביצה )פ״ה הל׳ ד׳( שר״ט היה עוד בחיים בהילולא דר״ש בן רבי ,זפשט דברי השי׳ס בבלי
עירובין י״ג טורים שרבי ראה את ר״ם לבד בנערותו עיי׳ לקמן רבי.
ששב לאיזה ימים מעסיא לא״י.

ולדברי הירושלמי צ״ל

ובאמת בל דברי הירושלמי שם הם דברי אגדה עיי׳׳ש ונראץ

לאו בגי םמכא.
 (4בתוספתא פי״ב שם הגי׳ ר״ש.
(5
ובתוספתא

אבל בירושלמי שם הגי׳ ג״נ ר׳ יוסי.

הוריות י״ג איתא ״אסיקו לר״ט אחרים״ אבל לא נטצא בשום מקום במשנה אחרים,
בא הרבה פעמים אחרים אבל כ ת ב מקומות טונח בביתר שאץ הטונה על ר״מ.

זעיי׳ תו׳ סוטה י״ב דיה אהרים ונבר נתוונהז הרבה בזה המהברים האהתגים.

—
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יושבים לפני ר״ע• .בבית המדרש והיינו ,קובע,..את שמע ולא היינו
משמיעים לאזגיגו -וכוי — .ואמר ג״כ הלכה^נשם ר* גמליאל כתובות
פי״ב מייד ( ,עיי׳ ב״ק ע״ט .גם מפרש דברי ר׳׳ג תעגית ס״ב מ״י.
ר״מ גשתבח גיטץ ם״ז ר״מ חכם וסופד עיי״׳ש ברש״י .ומצינו
אותו בהרבה מקומות בקי בחכמת הלבלר עיי׳ עירובץ י״ג ,מגילה יי׳ח .י*
0

ר׳ י ה ו ד ה .
7

ד׳ יהודה בנו של ר׳ אלעאי ( הנקרא ראש המדברים בכל מקום
)ברכות ס״ג שבת ל״ג מנחות ק״ג( ,הוא.השני במםפר חבריו ר׳ מאיר,
ר' יוסי ,ר' שמעון; והוא יסוד בנין המשנה המלאה ממנו על .כל
גדותיה ( .והיה מוריינא דבי נשיאה )מנחות ק״ד( כלו׳ מורה הלכות
בבית הנשיא ועל פיו היו עושין כל דבריהם )רש״י שם(; וההוא נשיאה
גראה שהוא ר׳ שמעון בין גמליאל אביו של רבי ,ורשב״ג זה אמר
הלכות משמו (.
אם נשפוט מסתם מאמרים הבאים בספרא — וסתם ספרא ר׳
יהודה כאשר בא בהרבה מקומות בש״ם — על תהלוכות לימודו של
ר״י הנה דרכו הוא מחודד ומפולפל עד מאוד ,והוא מה.סך הדבר על כל
צדדיו בחקירח ״או אינו" למצוא חומרא או קולא ,והעמיד נגד
החומרא קולא ונגד הקולא הומרא חדשה ,ונגד החומרא החדשה קולא
חדשה ,וכן מתהפך במסבות בתתבולותיו ער שבסוף לא יצא מזה ל
הלכה ולא דבר חדש ,י ובא לבד להישיר המקרא למה בא להורות על
זה .וזה ידוע לכל דורש בהגיון בספרא ,ויולד מזה מקום ספק איך אמרו
שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו של ר׳ מאיר )עירובין י״ג( כלו׳
שהיח מחודד עד מאוד ,וכי יש לך חידוד יותר מזה חדרך הנמצא
בספרא המיוחם לר׳ יהודה .ונברר בעה״י בחלק ג׳ שאף אם םחם
ספרא ד״י השקלא וטריא ״דאו אינו" לא יצאה מר״י כ״א מהבאים
אחריו— .
8

9

א

אבל ד.וא בבירור ט״ס

 (6במשנה שבמשניות ובגמרא איתא אמר ר״מ משוס רשב׳׳ג.
וצ״ל כמו שהוא במשנה שבירושלמי אמר ר״מ משום דיג.
 (7במשנה נקרא סתם ד יהודה ,ובן חבריו לא נקראו במשגה על שם אבותס ר׳ יום•
בן חלםתא ,ר׳ שמעון בן יוחאי כ״א ר׳ יוסי ר״ש אבל בברייתא הם מיוחסים במקומות הדבד,
על אבותם ור״י נקרא בן אלעאי ברכות מ״ג ,שבת כ״ד .ל״ג ,ב״ק ק״ג ,ב״מ ל״ג ,מנחות
כ״ט סייח ק״ג ועוד באיזה מקומות ורובן בדברי הגדה .
 (8ואפשר שעל זה נקרא ראש המדברים בכל מקום משום שהלכותיו רבו עד מאוד והן
נמעט י כ ל מקומות המשנה והברייתא וכו׳ .ורש״י ז״ל פירש שבת ל״ג שנקרא ראש המדברים
במצות המלך שציוה עליו לדבר תחלה בכל מקום מההוא מעשה שם; אבל הל׳ ״ננל מקום״
מורי .קצת כהפירוש אשר שערנו.
 (9ןףי׳ לקמן רשב״ג — .ובדברינו אלה •צאנו מידי הדחק אשר נדחקו התו׳ מנחות ק״ד
ד״ד .מורי^א.
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ונרד לסברות ד״י השייכות לוי בבירור ,והן לרוב זכות ונכונות מאוד.
ולפעמים הן בדרך קי׳ו עיי׳ פסחים* כ״ז ,סוכה ל״ו .וגם השיבו לו.
החכמים בדרך ק״ו נגעים פי״ג מ״י והוא סתר הק״ו תוספתא פ״ז שם
)והובאה בר״ש שם( — .ומצינו ג״כ דרכו של ד״י להלוך אחר אומד
דעת של בני ארם עיי׳ נדרים פ״ח מ״ה 6״ו )והך מ״ו היא םיומא של
משנה ה׳ עיי׳ לקמן סוף פ״ג('' .מכשירין פ״ג מ״ה כדו מ״ז — .עור
זאת לר״י שלא לבנות דין והלכה על יסוד חשש ,עיי׳ כתובות .פ״ג מ״ב
ר״י אומר שבויה שנפדית הרי היא בקדושתה .י גם^ דרכו לעמוד על
עיקר החשש ולא להוסיף עליו הומרא .עיי׳ מכשירין ס״ב מ״זר״י
אומר חולכין אחר רוב המשליכין .מ״ח אם היתה פת קיבר הולכין
אחר רוב אוכלי פת קיבר — .ובםחלקותיו עם ר״מ הולך ר״י לרוב
לקולא ,ואך מקומות מענוים יוצאים מין הכלל כההוא דססחים
פ״א מ״ד ,פ״ג ם״ח ועוד איזח לחלוקות — .ולפעמים יוצא ר״י מכלל
סברת חברנו בדבר חדש .וסברתו וגם־ דרך דרישתו במקרא נראה זר
קצת .עיי׳ ב״ק סייד מ״ט קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ר״י
אומר תם חייב ומועד פ$זר שנא׳ ולא ישמרנו בעליו ושמור הוא זה
)ובש״ם שם אמרו דדריש ר״י אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ועיי׳
ערלח פ״א מ״ב פסחים כ״ג ( .וכן סוטה פ״ז מ״ד ר״י אומר וענתה
ואמרה ככה ער שתאמר בלשון זה .וכן סנהדרין ע״א במשנה ד״י אומר
אם לא היתה ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורה ועיי׳ בברייתא
המובא י בש״ם שם אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול וכו׳ ובטעמו
דר״י בש״ס שם והוא רחוק קצת — .וברוב מקומות ר״י אינו מוציא
המקרא ממשמעותו עיי׳ ב״ב קכ״א ויכו מהם כשלשים וששה איש
שלשים וששה ממש דב1י ר״י .זבחים נ ׳ ^ ביום ההוא קדש המלך
את תוך החצר וכו׳ דברים ככתבן דברי ר ׳ ^ ומזה ג״כ מה שר״י לא
דריש םמוכין ואמר לבן עזאי )יבמות די( וכי מפני שסמכו ענין לו נוציא
זה לסקילה — .ולבד מסברותיו אשר חידש עוד זאת לר״י לפרש
המשניות אשר קדמיהו וזה בא הרבה בל׳ אימתי ולדעת קצת אמוראים
גם בל׳ במה דברים אמורים ,עיי׳ עירובין ס״א.
ור״י הגדיל מאוד לחקור בהלכות אשר אמרו הראשונים ובמעשים
אשר נחהוו על פיהם או במעמדם ואין בחבריו כמותו אשר הביא
מאמרים כמעט מכל גדולי הדור אשר קדמוהו ,משום ר׳ ג מ ל י א ל :
תוספתא ברכות פ״ד ר״י אומר משום ר״ג כל שהוא מין שבעה ואינו
מין דגן ודגן שלא עשאן פח ר״ג אומר מברך אחריו ג׳ ברכות .וע״ע
ר״י משום ר״ג תוספתא פסחים פ״א ,ביצה פ״ב — .משום ר׳ א ל י ע ז ר :
1

 (1ואפשר שר׳ יהודה חידש זה הכלל ועיי׳ לעיל תלמידי ר׳ ישמעאל .ועל ענץ הכלל
הזה עיי׳ תיו״ט ערלה פ״א מ״ב — .ובל״ב מדות לר״א בגו של דיה״ג איתא מדד ,ג׳ ריבוי
אחר ריבוי ,אך שם לא בא למעט בי אם לרבות ,ודרך זה הוא דרך הגדה עיי״ש.
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תוספתא אהלות פ״ז ,פרה ס׳ ו .ועיי׳ מגחות י״ח ששגה ד״י כ$שגמ
ר״א ונתן ר׳ אלעזר בן שטוע טעם לדבר ספני שר״י בנו של ר׳ אלעאי
ודי אלעאי תלטידו של ר״א — .טשום ר׳ יהושע'תוספתא אהלות
ריש פ״ו ושם סוף פ״ז — .טשום ר׳ י ש מ ע א ל ס״ק כ״ך_ .
ר׳ א ל עזר בן עזריה ברכות ט״ו ל׳ ,תופפתא טעשרות פ״ג— .
משום ר׳ ט ר פון עירובץ פ״ב ,סוכה ל״א ועיי׳ לקטן — .טשום ר׳
ע ק י ב א תוספתא כלים ב״מ פ׳׳ו ,אהלות פי״ד .ועיי׳ מעשר שניפ״ך,
מ״ח ,ובמ״א — .משום ר׳ יוסי ה ג ל י ל י ב״ק פ״ח מ׳׳ו.
ומעשים של רבותיו והקודמים להם :שבת פט״ז מ״ז סכ״ב
מ״ג אמר ר״י מעשה .בא לפני ריב״ז בערב וכוי — .עירובין פ״ו
מ״ב מעשה דר׳ שמעון' בן גמליאל הזקן — .תוספתא ברכות פ״א אמר
ד״י פעם אחת הייתי מהלך אחר ר׳ עקיבא ואחר ראב״ע הגיע זמן ק״ש
כמדומה אני שנתייאשו מלקרות אלא.שעוםקין בצרכי יצבור וכו׳ .ועיי׳
תוספתא שבת פ״ד )הובאה בבלי שם ט׳ בשנוי מעט( מעשה במרח*ן
של בני ברק שסתמו נקבים שלו טעיו״ט והיה ר״ע וראב״ע נכנסין*
וכו׳ — .טעשה על פי זקנים עיי׳ עירובין פ״ח מ״ז ,סוכה ס״ב מ״א.
ועיי״ש ד׳ ב׳ והוא טהתוםפתא פ״א — .ועיי׳ תופפתא גיטין פ״ב אטר
ר״י טעשה בבן קדירה שהיה כותב טופסי גיטיין בערב ובא נ^עשה £סגי
חכםים ופסלו את כולן — .תוספתא שבת פ״ו «-טר ד״י מעשה
בהורקנוס בנו של ר״א שיצא בסודר שלו לרשות חרבים אל #שהיתה
נימא כרוכה על אצבעו שלו אמרו חכמים לא היה צריך .ועיי׳ תוספתא
ריש חרומוח ר״י אומר חרש שתרם תרומתו תרומה אמר ד״י מעשה
בבניו של ר׳ יוחנן בן גודגדא שהיו חרשים והיו כל טהרות שבירושלים
געשין על גבם — .ב״מ ס״ג אמר ר״י מעשר ,בבייתוס בן זונן שעשה
שדהו מכר על פי ראב^יוכו׳ והוא מהתוספתא שם פ״ד .תוספתא
שבת פ״ד אמר ר״י מעשה בבייתום בן זונן שהיו ממלאין לו כלי של
צונן מע״ש ונותנין עליו בשבת כרי שייקר .ועיי׳ תוספתא פסחים פ״ב
אמר ר״י שאל בייחוס בן זונן לחכמים מפני מה אין עושין סריקין
המצויירין בפסח וכו׳ והובא שם בש״ס ל״ז — .והרבה פעמים מביא
מעשה אשר בא לפני ר׳ טרפון או מה שעשה הוא עצמו בפניו.
עיי׳ תוספתא שביעית פ״ד ,שבתפ״ו ,מגילה פ״ב ,יבמות פי״ב ,בכורות
פ״ח ,גגעים פ״ח ועוד במ״א ,ורוב המאמרים אלה הובאו בש״ם .ועיי׳
שבת ב״ט אמר ר״י פעם א׳ שבתנו בעליית בית נתזה בלוד והיו שם
ר״ט וזקנים )ובתוספתא שם פ״ב איתא לבד והיו שם זקנים( .וכן מביא
ד״י ראייה להלכה מאיזה מעשה אשר עשו רבים ולא טיחו בידם חכמים
עיי׳ סוכה ל״א ועיי״ש י״ד,
וכאשר נשכיל עוד בדרשוחיו של ר״י יבורר לנו שחקר הרבה
בקדמוניות וידע מאורעות ימי קדם אשר קרו חן בא״י חן מעל
לגבולות א״י .עיי׳ },דרים י׳ אמר ר״י חסידים הראשונים היו מתאוים
ם ש ו ם

־
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להביא קרבן חטאת .נזיר ס״ג ם״ו אמר ד״י לא היתד׳ )הילגי(
נזירה אלא י״ד שנים — .וכבר זכרנו לעיל בטאמר ב ר א ש ו נ ה
הרבה בראשונה אשר יצאו טפי ד״י — .ור״י הוא המספר ג״כ בעובדי
היהודים אשר באלכסנדריא של מצרים ,וכבר שערנו במ׳יא ( שר״י•
בעצמו הלך לאלכםנדריא ,עיי׳ סוכה נ״א ר״י אומר מי שלא ראה
ךיוסלוסטין של אלכסגדריא ובו׳ ,טגילה ט׳ אמר ד״י אף כשהתירו
רבותינוי יונית לא התירו אלא בספר תורה ומשום טעשה דתלטי סלך
וכוי .וכן מנחות ק״ט בענין בית חוניו אמר — נגד ר״מ שם —
שבנאו לשם שמים ,והוא הנכון כידוע מסיפורי יוסף ( .וכן ידע מגהגיהם
ישל אנשי אלכםנדריא בירושלים ,עיי׳ יומא ם״ו מנחות קי — .ועי׳ע
ידיעתו בקדמוניות שקלים ס״ב מ״ד ר״י אומר אף לשקלים אין לחם
קצבה ^כשעלו ישראל מן הגולה חיו שוקלים דרכונות .ובמ״א הראינו
לדעת כי הדברים אלה הם נכוגים עד מאוד ע״פ מה שסיפרו הסופרים
הקדמונים בענין שינוי הככר )ט&לענט( אלכסנדרוני לככר אטטיקא,
גם יש מזה המאמר של ד״י תועלת לידיעת מטבעות השקלים וחצי שקל
אשר"נמצאו עוד לפעמים בזמננו בבית גנזי מאספי מטבעות (.
ומדרך זה של ה״י ג״כ אשר באו לו הרבת מאמרים בענין בנין
הבית וכלי המקדש ועבודת הקודש .ורע דלפעםים באים מאמרי
התנאים בענין הבית והקרבנות והם בנויים על המדרש או על הסברא
כלו׳ כך הוא ראוי להיות ע״פ דרשת המקרא או ע״פ דרכי ההגיון (;
אבל פעמים נראה בעליל שהתנא אמר דבריו או לפי מה שראה בעיניו•
אם הוא מן התנאים הקדמונים או לפי מה שקיבל אם הוא מן התנאים
חאחרונים .והנה המאמרים אשר באו לר״י בענין זה הם לרוב ממין
השני .ד״י העמיק לדבר במם׳ מדות והוא לבדו נזכר לרוב במסכתא
זאת .עיי׳ פ״א מ״ז ,פ״ג מ״ו ,פ״ד מ״א מ״ב מ״ו .והמעיין^שאמרים
הבאים בענין זה יבין בקל שיסודם הקבלה .דמה שאמר פ״אימ״ז זה
שהיה פתוח לעזרה פשפש קטן היה לו וכו׳ וכן פ"גי מ״ו העליונה אמה
אמה וכו׳ וכן פ״ד מ״א בתוך חפתח היו עומדות וכמין אצטרמיטה היו׳
וכו׳ אין בזה מקום כלל להסברא אבל הוא סיפור מקובל על תואר
2

3

4

5

 (2םאו״שטודיען צו דעי זעפטואגינטא ד׳ .27
 (3ועיי׳ ירושלמי יומא פ״ו סוף הל׳ ג׳ שם אמר גש ר״מ שבית חזניו היה לש״ש,
ואעפ״ב המאמר של דיי שם הוא יותר נטן עיי״ש.
 (4עיי־ מאנאטנשר .יאהרג 4 .ד׳ .158
 (5ממין הזה נראה יומא פ״ד מ״ו כמה מערכות היו בכל יום וכו׳ עיי״ש נדרים ס״א
מ״ג אי נתקדשה ירושלים ,סוטה פ״ז מ״ז תמיד פ״ז מ״ב כה״ג היה מגביה ידיו למעלה מן'
הציץ ,ועוד הלכות א ח ח ת ולא גאמרו משום שהיתר .קבלה ביד האומר כ״א ע״פ דרשת המקרא
או הסברא ,ולפעמים מביא האומר עצמו ראייה מן המקרא .עיי׳ ערכין י״ג ר׳יי אזמר כנור־
של מקדש של ז׳ נימץ היה שנאמר שובע שמחות וכוי.
11
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השערים והמעלות והדלתות וכו׳ כעין כל המסכתא אשר בא בה ראב״י
להורות מה שראה בעיניו ,איך היה תואר הבית ומוצאיו ומבואיו וכו׳
)עיי׳ לעיל ד א ב " י (  .ו כ ן יומא י׳ א6ר ד״י והלוא כמה •לשכות היו
במקדש שהיה להן בית דירה ( — .בענין כלי הקודש :סוכה פ״ד ט״ט
ר״י אומר של סיד היו אלא שהיו מושחרים וכוי — .בענין העבודה;
פסחים פייה מ״ז ד״י אומר מיםיחם של כת שלישיה לא הגיע לאהבתי״
וכו׳ .סוכה פ״ד ט״ט ד״י אומר בלוג היה מנסך כל שמונח .ומענץ זה
נראה ג״כ שם מ״ה ר״י אומר אגי והו .וכן יומא פ״ה ט״ר ר״י אוטר לא
היה שם אלא כן אחד .וכן שם ל״ח של ביח גרמו וכו׳ ר״י אוםר
* בכל יום כ׳יר והיום מ״ח ,של ביח אבטינס וכו׳ ר״י אומר בכל יום כ״ד
והיום ס״ח .ועיי׳ תוספתא כלים ב״ב פ״ג אמר ד״י אני אומר הלכה
מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהיות נותנין ע״ג של שלחן של משקין
טמאין וכו׳.
ועוד זאת לר״י הוא אמר לפעמים הלכה בדינים יאשר חיו׳$וחגין
בזמן הבית ולא בימיו ,והיא מתנגדת להמסורסם והאגור מאז בפי כ ל .
עיי׳ סנהדרין ס״א מ״ו סגהדרין גדולה חיחה של ע׳׳יא ר״י אוסר של ע׳.
מכות פ״ג מ ״י כמה מלקין אותו ארבעים חסר אחת ר״י אומר ארבעים
שלמות הוא לוקה .ואפשר שגם ר״י בעצמו ידע שלא נהגו כן בימים
קרסוגים ,אבל בא להורות שהדין בעצטותו הוא סגהדרין גדולה של
שבעים ומלקות היא של ארבעים ,ואם שינו מזה טקדם שטא היה
משום איזה תקנה (.
מהלכותיו המפורסמות :דבר שאין מתכוין אסור ביצה ס״ב מ״,
ובהרבה מקומות )ועיי׳ תו׳ יומא ל״ד( — .ר״י מתיר ביו״ט מכשירי אוכל
גפש מגילה ד׳ ז׳ ובם״א — .האומר לאשה ע״מ שאץ לך עלי שאר
כסות ועונה ״י אומר ברבר שבממון תנאי קיים כתובות ג״ו — .האומר
זה בני ממזר וכו׳ ר״י אומר נאמנים קידושין פ״ד מ״ח — .ר״י מחייב
על נזקי כלים בבור ב״ק נ״ג — .המדליק את הגדיש וכו׳ ר״י אומר
ישלם מה שבתוכו שם ס״א במשנה ,כלו׳ רי׳י מחייב אנזקי טמון באש
עיי״ש — .הנותן צמר לצבע וכוי רי״א אם השבח יתר על היציאה נותן
לו את היציאה כלו׳ דסובר כל המשנח ידו על התחתונה ועיי׳ שם ק׳ ב״מ
6
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 (6גם לר״מ ור׳ מסי בא מאמי במס׳ מדות פ״ב מ״ב ,אבל הוא מתטאמריפ אשר כתבנו
בההערה הקודמת .וכן המאמר לד׳ מסי שם פ״ג מ״א הוא ע״פ מדרש המקרא עיי״ע
ועיי׳ ממא פ״ה מ״א — .ובעברנו על איזה מאמרים דר׳׳מ נראה שגם הוא היה אומר לפעמימ
דברים בקדמונמת ע״פ ה ק ב ל ה  .עיי׳ יומא פ״ג מ״ז בשהר היה לובש פלוםץ של י״ב מנד.
וכו׳ דברי ר״מ .ושם ד׳ ל״ח איתא הגי׳ בעין יעקב בכל יום היו נוטלין בי״ב מנה זהמם בכ״ד
דברי ר״מ.
 (7ודוגמת אלה המאמרים המתנגדים להקבלה המפורסמת נמצא ספרי פ׳ מסעי ש׳ ק״ס
ומנץ שריגי נפשות בכ״ג שנא׳ וטי חרשי רשומות א מ ת שלשה עדיות )צ״ל עדות( הכתובות
בפרשה ללמדך שדיני נפשות כ ש ל ש י ם .
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ע״ז ובמ״א — .הנותן ערבון לחברו וכו׳ ר״י אוטו :דיו שיקנה כנגד
ערבונו,־ כלו׳ דסבירא ליה אסמכתא לא קניא ב״מ מ״ח — .ר״י אומר אף
.בזמן שחלוקת אוכל סירות מותר כלו׳ צד אחד ברבית מותר שם ס״ג— .
שוכר ר״י אומר כשומר שכר שם ד׳ ס׳ — .מי שפרע מקצת חובו ר״י
אומר יחליף וכו׳ )סבירא לי׳ אין כותבין שובר( ב״ב פ״י מ״ו .ועיי׳
שם ם״ח — .ר״י אוכ1ר לא נאמרה פרשח זו )פרשת מלך( אלא
כדי לאיים עליהם ונן חיח ד״י אומר ג׳ מצווח נצטוו ישראל בכניסתן
י לארץ להעמיד לדום מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבגות להם בית
חבחירחי סנהדרין כ׳ — .חולין פ״ב מ״א השוחט אהד מעוף וכו׳ ר״י
אוטר ע ד שישחוט אח הוורידין .שם פ״ו ט״ד .זבחים פ״ח מ״ו,ר״י
אומר אין דם מבטל דם כלוי מין במינו לא בטל.
ובענין דיני נסשות מציגו>.לר' יהודה הלכות המורות על זריזוחו
מלחרוץ משפט מות ,וגם על היוצא מג״ד חייב חמל על צלם אלהים
אשר בו נברא האדם .עיי׳ סנהדרין ח׳ כל חייבי מיתות שבתורת אין
מםיתין אותו אלא בעדה ועדים וכו׳ ר״י אומר עד שיודיעוהו באיזה
מיתה הוא גהרג — .שם ל״ו אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין
לו בנים ד״י אומר אף אכזרי — .שם נ״ב במשנה ר״י אומר ניוול הוא
לו ( — .וע״ש מ״ח ר״י אומר אף הרוגי מלכות נכסיהן ליורשין.
והמאמר הזה מורה על עומק אהבת המשפט ,כי בעל המאמר שיער
בנפשו דרך מלכי בני קרם אשר הוא כידוע להתעולל עלילות ברשע
למען יחזיקו בנכסי היוצא חייב בדינם .ונראה שמזה הטעם ומאהבח
חפשיח העם שפט ג״כ בצדק שפרשח המלך לא נאמרה אלא כדי
*
לאיים.
 .מאמרי הגדה של ר״י מלאים רוח חן והשכל .עיי׳ ב״ב י׳ גדולה
צדקה שמקרבת את הגאולה .ועיי״ש המאמר הנחמד הוא חיה אומר
י׳ דברים קשים נבראו בעולם וכר .סוכה נ״ב דרש ד״י לעתיד לבוא
מביא הקב״ה ליצר חרע ושוחטו כפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים
גרמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה וכוי— .
אהבתו לכלל אחיו נודעה במה שהפך בזכות ע״ד .אשר היו אז שגואים
בעיני החכמים ודרש ב״מ ל״ג ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ
שזדונות נעשות להם כשגגות .עוד שם שמא תאמר פסק םברם ובטל
סיכוים ח״ל"ונראה בשמחתכם — .גם התמרמר שם.נגד ח״ח השונים**
בלא עיון .והובא שם ג״כ חמאמר מוסרי של ר״יאבוח פ״ד מי״ג— .
ר״י אמר על המלאכה גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה נדרים ם״ב.
ועיי׳ קידושין כ״ט ר״י אומר כ ל ן ^ י נ ו מלמד בנו מלאכה כאילו
מלמדו ליםטות.
8

 (8ובברייתא שם דוא קצת במיגנון אחר עיי׳׳ש.
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ר״י אוהב לחת סימנים בראשי תיבות עיי׳ מנחות פי״א מ״ר רי״א
שלא תטעה ברד יהז .וכן בברייתא דחגדת פסח ד״י היה נותן בהם
סימנים דצך עדש באחב.
• רבותיו של ר״י ר״ע ור״ט .ור״י שימש הרבה את ד״ט והביא
הלכות וסיפורים בשטו של ר״ט כאשר כבר זכרנו לעיל .ואפשר שעיקר
ליטודו ביטי נערוחו היה אצל ר״ט ,ואח״כ הלך ללטוד תורה אצל ר״ע.
בעלי טחלקותיו של ד״י ג׳ חבריו הנזכרים ,ד״ט ר׳ יוסי ר״ש ,ונוסף
עליהם ר׳ נחמיה ,ר׳ אלעזר בן שםוע ,ד אלעזר בן יעקב .עם ר״מ
ור׳ יוסי דיבר פה אל פה ,וגם עם ר׳ נהמיה )ורוב מחלקותיו עם ר׳
נחמיה הן בהגדה(; ועם שאר החכמים הנזכרים גודעה לבד כעולוקת
אבל לא ידענו בבירור אם נחלק עמה qפח אל סח — .ר׳ יוסי אמר
חלכח משמו עיי׳ מכילתא ס׳ בחודש סוף פ״ג .וגם רשב״ג אמר משמו
עיי׳ לקמן רשב״ג.
ר״מ ור״י הלכה כר״י ,ר״י ור״ש הלכה כר״י )עירובין מ״ו( ,ועיי׳
לקמן ר׳ יוסי.
ר״י נשתבח בחסידות עיי׳ ב״ק ק״ג כל ודיכא ד-אמרינן מעשה
בחסיד אחד או י׳ יהודה בן בבא או ר׳ יהודה בן אלעאי ) ״וכל היכא"
חוא לאו דוקא כמו שחערנו במ״א( — .גם נשחבח ״חכם לכשירצה״
גיטין ס״ז .וכוונה כלפי מה שאמר קודם זה ר״מ חכם ,וכבר כחבנו
למעלה שידע להפוך הדבר על כל אופניו ולהראות לו כמד׳ פגי•בפלפול עד תכליתו; ור״י בחר בלימוד יותר פשוט על דרך האמת ,ל
אמר זה הדרך לא היה לר״י מכח קיצור דעתו ,גם הוא חי־ח חכם
״לכשירצה" כלו׳ גם לו הי $הכשר ויחרון בדרך זה אם רצה ,אבל
לא רצה בו מהטעם אשר זכרנו.
ד״י אמר משנה היא מדרש קידושין מ״ט .ונראח לסי שחיבר
עיקר הספרא אשר הוא מדרש )ועיי׳ לעיל ד׳  8הערה(.
ר״י חאריך ימים מר״מ )קידושין נ״ב( ,וקצת גראה גם מר׳ יוסי
עיי׳ סוכה י״ח לפניו אמר ר׳ ישמעאל ברבי יוסי וכו׳ כך פירש אבא— .
ר״י הניח בנים גדולים בתורה .עיי׳ לקמן הדור החמישי.
ז ה

ר׳ י ו ס י .
ר׳ יוסי בן חלפתא )עיי׳ לעיל ר׳ חלפתא( היה ממשפחה אשר
באה מבבל לא״י ( .מקום מולדתו של ר״י היה ציפורי ,ולאחר שממכו
־ר׳ יהודה בן בבא הלך לדרום .ובשלפי השמד הלך עם חבריו לאושא.
9

 (9עיי׳ יומא ס״ו ע״ב וברש״י שם ד׳ח תנוח חןתד .ובמנחות p׳ איתא ר׳ יופי אומר,
ייא -בבליים היו ובו׳ אמר ליו ר׳ יהודה תנוח דעתך ונראה שהוא ט״ס )אף שגם לפני רש׳׳י שם
היתד .הגי׳ במו שהיא כתובה בספרים(.

—

ר׳ יוסי[

165

—

ולאחר שדיבר ר״ש דברים בגנות המלכות ור׳ יוסי שמע ושתק נמר
עליו גזרה שיצא ממקומו והלן לאסיא ,ומשם חזר ומת בציפורי (.
ד״י היה מתלמידי ר״ע .אך כאשר שימש ר׳ יהודה גם את
ר׳ טרפון )עיי׳ ר׳ יהודה( כן שימש*ר׳ יוסי גם את ר׳ יוחנן בן גורי
ואמר הלכות מפיו .עיי׳ תוספתא כלים ב״ק פ״ב פ״ד ר׳ יוסי אומר
משום ריב״ג חולקין את עוביו )ועיי׳ כלים פ״ב מ״ב( .שם ב״ב פ״ז
כוט של זכוכית שגיקב •והטיף לתוכו אבר ד״י אומר משום ריב״ג טמא
)עיי׳ כלים פ״ט ט״ג( .ועיי״ש ב״ק פ״ו והובא בת״כ פ׳ שטיגי פ״ז השיב
ר׳ יוסי לריב״ ג ואטד לו תטיה אגי אם קיבל ר׳ אליעזר היאך תשובה
וכו׳ עיי׳ בר״ש כלים פ״ח מ״א — .ועיי׳ תוספתא שביעית ס״ד אטד
ר׳ יוסי מעשח שזרעו כרם גדול בצלים בציפורי למוצאי שביעית זרעוחו
שעורין וכו׳ ובא מעשח לפגי ריב״ג וכו׳ — .מגילח פ״ב אמר ר״י
מעשח בריב״ג שקראח בציפורי בלילה — .יבמות פ״ו מעשח באחד
מכפר מגדו שעלח לראש חזיח וגפל וגפצעו אחת מביציו וכו׳ ובאו
ושאלו אח ריב״נ.
דרך לימודו של ר״י .ד״י בוחר לפעמים בדרך חממוצע במחלקוחיו
עם חבריו עיי׳ עירובין פ״ח מ״ר .ר״מ ר׳ יהודה ור׳ יוסי ,ור׳ יוסי אומר נכרי
אוסר ישראל אינו אוסר והוא ממצע בין ר״מ ור׳ יהודה שם .ועיי׳
יומא פ״ר מ״ו בסלוגתא דמערכות בין ר״מ ור׳ יהודה ור׳ יוסי .תרומות
פ״י מ״ג מכשירין-פ״ג מ״ג בסלוגתא רר״מ ור׳ יהודה ממצע ר׳ יוסי
ומחלק בין חטין ובין שעורין — .וכן בענין הגזרה שם ד״י חוק וגבול
לבלתי תתפשט יותר מדי .עיי׳ יבמות ד׳ מ״א היבמה לא תחלוץ וכו׳
ד״י אומר כל הנשים יחארסו חוץ מן האלמנה וכו׳ — .וכן טצינו לו
שחולה להקל )באיסור דרבנן( תרומות פ״ז מ״ר .מ״ו מ״ז .ויותר מזה
טצינו לו קולא גדולה בענין זה ט״ש פ״ר טי״א חסוצא כלי וכתב עליו
קו״ף וכו׳ ר״י אומר כולם שמות בני אדם הם .עוד שם אמר ד״י אפי׳
מצא חבית והוא מלאה פירות וכר — .ולהפך טחליט ד״י לפעמים
בטקום אשר ראה שאין לטצוא טצד הסברא חילוק בדבר .עיי׳ שבת
פי״ד ט״ב והלוא הוא הילטי בין מרובה ובין מועט ,עירובין פ״ט ט״ג
ד״י אוםר אם טותרין לאותו שבת טותרין לעתיד לבוא — .וכןבשיעורין
אוהב ד״י ההחלט ,עיי׳ ערכין פ״ח ט״א שחולק שם על ר׳ יהודה ואטר
וכי היאך לכווץ בשר כנגד בשר וכו׳ כלים פי״ז מ״ו וכי מי טודיעגי
איזה גדולה ואיזה קטנה.
מאמרי ר״י המה בכל מסכתות המשנה חוץ מטס׳ בכורים ,חגיגה,
1

 (1עיי׳ עכ״ז לעיל ד״ט ובסדר החרות ר׳ יוסי.
ל״ג

יגלה

מציפורי,

דא״א

והנכון כדברי םה״ד שעיקר הגירסא שבח

לומר שר יוסי ברח לאםיא בשעת השמד )וכמו שצידד דר.

יאעל יאהדג 6 .ד׳  87בהערה( שהרי אז גלה ל ר ח ם  ,יבמות ס״ב.

וגם איור .הצלה תעמוד

לו מידי החמיים בבריחה לאסיא בקלייגאזיען אשר היתד• תחת ממשלת החמייס?
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הוריות ,מעילה .ובברייתא ובספרא מאמריו לאין חקר .מהלכותיו
המפורסמות שבת פ״ב מ״ח ר״י סוטר בכולן חוץ מן הפתילה )מלאכה
שאינח צריכה לטפח סטור עליה ומסכים עמו ר״ש שם פ״י מ״ה(— .
פסחים ע״ז אין הציץ מרצה על אכילוח — .סוכה פ״ג מי״ד יו״ט
חראשון של חג שחל להיות בשבח ושכח ותוציא את חלולב לרח״ר
פטור מפני שהוציאו ברשוח )טעח בדבר מצוד ,ועשח מצוד .פטור(— .
חגיגה ט״ז נשים סומכות רשות — .שם כ׳יב מפני מה הכל גאטגין
על טהרת יין ושמן כל ימות השגח כדי שלא יהא כל אחד ואחד הולך
ובונה במה לעצמו וכוי — .יבמות ל״ב עבד עבירה שיש בה ב׳ מיתות
ר״י אומר גידון בזיקה ראשוגה — .שם ס״ג אגדרוגינוס בדיה בפגי
עצמח חוא ועיי׳ חולין פ׳ ר״י אומר כוי בריה בפני עצמה הוא— .
קידושין ו׳ )ועיקר המאמר מעשר שני פ״ד מ״ז( היה מדבר עם אשה על
עסקי גטח וקידושיח וגחן לה גטה וקידושיה ולא פירש ר״י אומר דיו— .
שם ם׳׳ד משנה מי שיש לו שתי כתות בנות וכו׳ ר״י אומר כולן סוחרות
וכו׳ )קםבר לא מעייל איגש גפשיה לםסיקא עיי״ש( — .ד׳ ע״ב גר נושא
ממורת )קהל גרים לא איקרי קהל( — .ע״ז משגה גר שגשא גיורח
בתו כשרה לכחונה — .גיטין פ״ח מ״ח מצודות חיה ועופות יש בהם
משום גזל מפני דרכי שלום ר״י אומר גזל גמור מציאת חרש שוטה
וקטן וכר ר״י אומר גזל גמור וכו׳ )עשו אח שאיגו זוכח כזוכח עיי״#
ל׳ ב״מ י״א ובמ״א( — ,פ״ו מ״ו נומינו לשליח אף אגו טקובלין וכו׳
)מלי לא מימםרן לשליח( — .ובדיני ממונות יש הלכות גדולות לר׳יי
ב״מ פ״ג מ״ב אמר ר״י כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו — .ש
מ״ה א״כ מה הפסיד הרמאי — .ב״ב פ״א מ״ג המקיף את חברו וכו׳ ר״י
אומר אם עמד וגדר את הרביעית משלם את הכל — .שם פ״ב מ״י
יר״י מתיר בחרדל )והוא מקצוע גדול ,על חניזק לחרחיק את עצמו(— .
שם פ״י מ״ה מי שפרע מקצת חובו והשליש וכו׳ והגיע זמן ולא גתן
ר״י אומר יתן )אסמכתא קגיא ועיי׳ ב״מ מ״ח ע״ב( — .שם מ״ו ר״י
אומר יכחוב שובר )םבירא ליח כותבין שובר( — .סנחדרין כ״ז עד זומם
ר״י אומר הוזם בדיני ממונות כשר לדיני נפשוח — .שם ק״א אץ
שואלין בדבר שדים בשבח ר״י אומר אף בחול אסור — .זבחים פ״ד
מ״ו אמר ר״י אף מי שלא היח בלבו לשם אחד מכל אלו כשר שחוא
תנאי ב״ד .וזאת הסברא מציגו ג״כ לר׳ יוסי דמאי פ׳׳ז מ״ג טבול יום
ס״ר מ״ז ,כלר דבר שהוא ישוב ומקובל ויש בו תקון העולם יש לנו
לומר שהב״ד הסכימו וחתנו עליו מתחילה שיהיה בענין זה וסתמו
כפירושו — .פרח פ״ח מ״ח מקואות פייה מ״ד ר״י אומר כל הימים
מטהרים בזוחלין וכוי — .טהרוח פ״ד מ״י ר״י אומר ספק משקין
לאוכלין טמא לכלים טחור )טומאת טשקין לטמא אחרים דאורייתא עיי׳
פסחים י״ז( — .נדה פ׳׳ט מ״א האשד ,שחיא עושה וכו׳ ר״י אומר בין כך
ובין ןך )יושבת ועוטדת( טחורח — .ידים פ״ב ט״ד טפני שאטרו ספק
׳
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הידיים וכי ר״י אומר ליטהר טמא — .ויש לו מאמר קשה אשר נלאה
הש״ס לפרשו יבמות פ״י ט״ד ועיי״ש בירושלמי.
בהגדה יש לו מאמרים עמוקים ונעימים על אוזן שומע .עיי*
יומא ע״ה אמר ד״י בא וראה שלא כמדת הקב״ה מדת בשר ודם מדת
בשר ורם אדם מקגיט את חברו יורד עמו עד לחיי' אבל וכר .תעגית
כ״א לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו .ועיי׳
שבת קי״ח ובמ״א — .ומציגו • לו דברים ערבים בחחוכחו עם ההוא
מטרוגיתא עיי׳ ב״ר פס״ח פפ״ז ,ויקרא רבה פ״ח ובמ״א ( — .מאמר
מוסרי שלו אבות פ״ד מ״ ו מורה כי האדם יפנה לבו רק לכבוד
ד״י אהב המלאכה והיה שלחא )שבת מ״ט(.
התורה.
לר׳ יומי מציגו דבר חדש ,הוא דורש ה ל כ ו ת מ ה נ י ק ו ד  .עיי׳
פסחים פ״ט מ״ב אמר ד״י לפיכך נקוד על ח׳ לומר לא מפגי שרחוקח
ודאי וכוי ,מנחות ד׳ פ״ז אמר ד״י למה גקוד הוי שבאמצע עשרון וכו׳
שלא ימדוד לא בשל ג׳ לפר ולא בשל שנים לאיל .ועיי׳ אדר״נ
פ״ד ומס׳ סופרים פ״ו נמנים י׳ גקודוח בחורה עם אלה ב׳ חנקודות
דדרשח ר״י וכולן בדברי הגדח חוץ מאלה השתים — .ונעיר פה ג״כ:
בדור חשגי של חכמי חחלכח )וקצת גם בדור חשלישי( אחבו לדרוש
נוטריקון כאשר זכרגו לעיל אצל ר״ג ור״א וכו׳ אבל לא דרשו חנקודח,
ותלמידי ד״ע דרשו הנקודה — עיי׳ סנהדרין מ״ג ר׳ יהודה ור׳ נחמיה
למה נקוד על לנו ולבנינו ועל עי״ן שבעד ,והוא בהגדה — ור׳ יוסי
יסד הלכה על הגיקוד (.
חלכח כרי יוסי מחבריו ר״מ ר' יהודה ר׳ שמעון .כן הוא לסי
מימרא דרי יוחגן בבלי עירובין מ״ו ,ירושלמי תרומות פ״ג הל׳ אי .ולא
מלבו בדא ר׳ יוחנן הכלל זח ,אבל ראח בדברי ר״י שחם מיוסדים על
סברות נכונות ומקובלוח על חלב יוחר מדברי חבריו .ואם נרד אל
דברי ד״י בכלל נמצא ר״י שונא המחלוקת וקובל על זה במאמרו חידוע
סנחדרין פ״ח אשר זכרנו כמה פעמים ,משרבו תלמידי שמאי והלל שלא
שמשו כל צרכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורת כשתי תורות— .
ולעומת זח לא תסירי אזנו משמוע סברת כל איש מבין עם חלמיד.
וכאשר רצה ר׳ יהודה לסגור דלתי בית המדרש לתלמידי ר״מ אחר
מות רבם קם ר׳ יוסי נגדו ואמר יהודה כעס יוסי שתק תורה מה תהא
עליח )קידושין ג״ב גזיר מ״ט( .ועיי׳ עירובין י״ג שקבעו חלכח כב״ח
מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי ב״ש ,והכווגה ששקלו
בכור הבחינה דברי בייש ולא חלקו במהירות עליהם כי אם אחרי דרשם
וחקרם היטב כי לא יעמדו דבריהם .והמעלה הזאת נמצאה ג״כ לר׳
2

8

 (2ובמאנאטסשד .יאחרג 4 .ד׳  208וכו׳ אספנו כל אלד .הםאםרים אחד לאחד.
 (3עיי׳ מנחות פ״ז ר׳ מאיר נקודי לא דריש.

— ולא מצינו שתלמידי ד״ע דורשין

נוטריקון — .ועיי׳ שבת ק״ד .דבי ר׳ ישמעאל דבי ר׳ נתן דרשי נוטריקון וכו׳ עיי׳׳ש.
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יוסי אשר לא בחר במחלוקת ,ואם הלק על חברו אין זאת כ״א אחרי
אשר הפך ?דברי חברו וראה שיש לחשיב עליחם — .ובירושלמי סוף
ס״ו דגיטין איחא רבי כד הוד .בעי מקשייא על דרבי יוסי.אמר אנן
עלובייא סקשייא על דרבי יוסי שכשם בין קדשי חקדשים ובין חולי
חולין כך בין דורינו לדורו של ר׳ יוסי ,וידוע מכמד .מקומות בבבלי
איך הפליג רבי בשבחו של ר' יוסי .ועיי׳ גיטין ם״ז ר״י נימוקו עמו*(•
רבותיו של ר״י המר .ר״ע ור' יוחנן בן גורי .ועיי' תוספתא פרה
סוף פ״ד אמר ר״י בזו ההלכה קפצתי לפני ר״ע.
ר״י תנא סדר עולם .עיי׳ יבמות פ״ב נדה מ״ו ,ונרחיב בזה
הדיבור אי״ה בחלק גי.
ר״י הוא הראשון אשר מצינו שהיו לו שעשועים עם אליהו.
ברכות ג׳ יבמוח סייג.
ד״י העמיד ה׳ בגים גדולים בתורה )שבת קכ״ב ועיי׳ ירושלמי
יבמות פ״א הל׳ אי( ונזכירם בדורות הבאים.
ר' ש מ ע ו ן .
6

ר׳ שמעון בן יוחי או יוחאי ( דבק עד מאוד בר״ע רבו ,וגם בבית
האסורים לא עזבו וחשקד .גפשו לשמוע תורד ,מסיו ) פסחים קי״ב(.
ונראה שיוהי אביו היה קצת קרוב למלכות ולזה נתנו לו רשיון לבוא
פנימה אל ר״ע הנאסר בבית האסורים )שם( ,אף שלא הניחו איש לבוא
אצלו ללמוד ממנו תורה )עיי׳ יבמות ק״ט וירושלמי שם פי״ב הלי וי(— .
ומימי נערוחו למד אצל ר״ע ולא אצל רב אחר ושימש אותו י״ג שנה בבני
ברק)ויקרא רבה סכ״א( — .לפי המאמר הנמצא בבבלי שאל בבחרוחו שאלה
מר׳ יהושע בענין תפילת ערביה ושאל ג״כ השאלה זאח מר״ג ,ויוחר
מזה לא מצינו שראה פני ר״ג ור׳ יהושע או דיבר עמהם וגם במאמר
הגזכר יש קצת לפקפק ( — .וגם עם ר׳ ישמעאל ור׳ אלעזר בן עזריה
ור׳ טרפון לא היו דבריו כ״א עם ר״ע ומשמו אמר הלכות וגם מספר
לפעמים התשובה אשר השיב הוא לר״ע .עיי' סוף מכשירין אמר ר״ש
מכאן ואילך היינו משיבין לפניו וכוי — .ור״ע חיבבו וסמכו אותו ואת
ד״ט ,אך הושיב ר״מ תחילה ונתכרכמו פני ר״ש ,ואמר לו ר״ע דייך
שאני ובוראך מכירין כחך )ירושלמי סנהדרין פ״א הל׳ בי( .ונם ר״י בן
בבא סמכו )סנהדרין י״ד( ,ומפחד הגזרה אשר נגזרה על הנסמכים ברח
6

) vc^uxrופתרונו ידיעת דחוק.

 (4ויפה ביאר דר .יאעל במקום הנזכר לעיל שהוא ל׳ יונית
 (5עיי׳ מה שהערנו לעיל במאמר ד״מ ר׳  158הערה.
 (6בבלי ברבות כ״ח איתא ״ואותו תלמיד ר״ש בן יוחאי חוח״ .אבל בירושלמי ברבות
פ״ר אשר הובא שפ כל המעשה דד׳ג זר״י לא נזכר הך ואותו תלמיד וכזי .זטאהד שלא מציגו
בשום $קום שר״ש דיבר עם התנאים אלה וחבריהם יש מקום ס»ק שהמאמר ״ואותו תלמיד
דשב״י הוד.״ הוא הוספה מאותרת.
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עם חבריו לדרוס ,ובכלות עת הצי־ה שב עמהם ונכנס לאושא )לעיל ר״מ(.
ואחר איזה זמן ישב עם ר׳ יהודה ודי' יוסי ,ור׳ יהודה דיבר בשבח
הרומיים ור״ש הסך השבח לגנות; וכאשר נשמעו דבריו למלכות כזר עליו
מיתה ־ונחבא ר״ש במערה )שבת ל״ג( .ומלכות הנאמר פה הכוונה על
הנציב הרומי )פראקאנזול( אשר היה בסוריא ( .ולאחר י״ב שנה שמע
שנתבטלה הגזרה ויצא מהמערה ( — .ובמשך הימים אחר צאתו
מהמערה גזרה המלכות נזרה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את
בניהם ושיבעלו נרות •.ואז נסע ר״ש לרומי אל הקיסר להתחנן לו
ולבקש מפניו להעביר הגזרה ,ושמע המלך לדבריו )מעילה י״ז עיי״ש(.
ולא ידענו עת הנסיעה ואל איזה מהקיסר כיוונו; כי הקיסרים אשר קמו
אחר אדריאנוס ,אנטאנינום פיוס ואתריו מארקוס אוירעליוס אנטאנינוס
חיו מלכי חסד .ואף שמארק אוירעל לא אהב את היהודים )עיי׳ לקמן
רבי( ,לא נתנו מזגו הרך ורוחב בינתו הידועים לחוקרי קדמוניות לגזור
גזרות כאלה .אך בתקרנו בדתי הרומיים אשר נתנו בעת ההיא יבורר
לנו שהגזרה זאת היתה תחת ממשלת אנטאיינום פיוס ואף שלא נגזרו
מאתו .הנה ימים רבים קודם הקיסר הזה נחקק חוק בענין רציחות
וחבלות ומשקים סם המות ומעידי שקר וכו׳ ( .ואדריאגוס הרהיב החוק
ההוא גם על הסירוס בכל מדינות מלכותו ( ,והוא נשאר גם אחרי
סות ארריאנום כל ימי הקיסרים אשר קמו אחריו .ובאמצעות החוק
הזה גזר הסראקאנזול אשר בסודיא על ישראל שלא ימולו את בניהם,
וכיון שניתן רשות למשחית גזר ג״כ על השבת ועל הנדה ( .ולכן הלך
ר״ש לרומי אל הקיסר עצמו ,והראה לו בבירור כי החוק של הסירוס
7

8

9

1

2

 (7כן מורה מ׳ מיינות )ולא ק י ״ (  ,ובן מורה פשטות העניו ,כי ביה להדלטור בדבייס
כאלה — כי ר״ש לא דיבר פרה כ״א גנות — אצל הקיסר אשר  hyשכמו היה משא המלכות
הגדולה אשר התפשטה כמעט מקצה הארץ עד קצה הארץ .ולבל הקורא אך קצת קומת עם
דימי יודע ,כי הדין והמשפט היו מסורים ביד הפראקאמויען אשר שלח הקיסר להמדינות ובידם
היה יענוש עונש נפשות ממון וג־יות .וגז׳ מ־־יכות הנאמרת &ד .הכוונה עי• הפראקאנזול ש י
מדינות סוריא ,וא״י היתד .נתונה תחת ידו .ובמשנה נקרא ״הגמון״ עיי׳ עדיות פ״ז מ״ז
מעשה בר״ג שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריא.
 (8בשבת שם איתא אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבן יוחי דמית
קיסר וכו׳ ומ׳ ׳קיסר לאו דוקא והכוונה להםראקאנזול .ועיי' כתובות י״ז רבי אבהו כי הוה
אתי ממתיבתא לבי קיסר וכוי ור׳ אבהו לא הלך מעולם אל הקיסר ,כאשר יבין ביי מתחיל.
גס יש במיפוי זה כמה דברי הגדה וההגדה אינה מדייקת במרות .ובירושלמי שביעית פ״ט
ליתא הך דמית קיסר וכל המעשה הוא שם בענץ א ח י  .ועיי׳ ב״ר פ׳ ע״ט ושם איתא ובטלה
הגזירזי ואין להאריך בדברים פשוטים ב א י ה  .ולהרב יש״ל יש דעה אחרת בעניןזה )כ״ח חייק
ז ד׳  ;(185ואנחנו כתבנו הנראה לנו לפי פשטות הדברים והמשך הענין.
 (9וידוע בשם  .Lex Cornelia de Sicariis et Vcncflciisוהוא D . 48, 8
L . 4, 32, D . 4«, R ( I
 (2וגס פה נאמר בדיוק כמעידה שפעם אחד גויה ה מ ל כ ו ת גורה .ועיי׳ ר״ה י י ט ו ג ם
י
שם איתא גזרה המלכות יוכר.
* 11
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אין לו ענין כלל עם הטילה .ודבריו עשו טרי להועיל ,כי באט^ן
מצינו לאנטאנינוס פיוט שהרשה היהודים ב ח ו ק ט י ו ח ד לטול את
בניהם ( .
ונחזור עתה לתורתו של ר״ש .ר״ש לא השיב ידו אחור טלוטר
הלכות עמוקות בכל ענין וענין ,אף שלא באו טאטריו באיזה טסכתות
במשנה )ברכות ,חלה ,תענית ,נדרים ,תמיד ,מדות( .ונודע עוצם
חריפותו בלימודו ובתשובותיו עד שאמר עליו המחודד באמוראים ,רבא
דילדא אימא כוותיח דר״ש חלד )מכוח י״ז( — ,ואם נרד לדרך לימודו
נמצא לו ר׳ אופנים:
א( ר״ש אוהב לתח כלל ראשי אשר בו יכנסו חפרטיים אשר
נפרדו קצת בענפיהם זה מזה .עיי׳ טנחות פ״ה ט״ז רש״א ג׳ טינים
טעונים ג׳ מצות ,שתים בכל אחח ואחת והשלישית אין בהן ,ואלו הן
זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי צבור ואשם מצורע ,זבחי שלמי יחיד
טעונים סמיכח חיים וחנופח שחוטים ואין בחם חנוסח חיים ,זבחי שלמי
צבור טעונים חנופח חיים ושחוטים ואין בהם סמיכה ,ואשם מצורע טעון
סמיכח וחנוםח מחיים ואין בו תנופח שחוט — .קידושין ״ ״
אומר ד׳ מעניקין להן ג׳ באיש וג׳ באשח ואי אתח יכול לומר •ד׳ באחד
וכוי — .חולין קכ״ז רש״א ג׳ טומאות פורשות טן חמת בי'בכל אחת
ושלישית אין בהן ואלו הן טלא תדודד רקב ועצם כשעורח וגולל ודופק
וכר — .וטזה,
ב( ר״ש אוהב לתת כללים *ומדות .עיי׳ בכורים פ״ג מ״י ר״ש אוסר
ג׳ מדות בבכורים הבכורים ותוספות בכורים ועטור בכורים וכוי— .
זבחים קי״ט ארבע כללות היה ר״ש אומר בקדשים הקדישן בשעת
איסור הבטוח ושחט והעלה בשעת איסור הבמות ,חקדישן בשעת היתר
חבטות ושחט והעלה בשעת איסור הבטוח ,חקדישן בשעח איסור הבמות
ושחט וק׳ בשעת היתר הבמות וכוי — .ולפעמים בא הכלל בטח שיש
בנושא א׳•* או בב׳ נושאים פרטים מתנגדים זח לזח )ועיי׳ לקמן פ״ר(,
כתובות פ״ח מ״ר ר״ש אומר מקום שיסח כוחו בכניסחח תורע כוחו
ביציאתח מקום שחורע כוחו בכניסחח יפח כוחו ביציאתח — .תוספתא
זבחים פייה חיח ר״ש אומר יפח כח המזבח מכח הכהנים וכח הכהנים
מכח המזבח כח המזבח בקטורח ולבונה ובו׳ ויפה כח הכהנים בשתי
הלחם ובלחם הפנים ובו׳ )עיי׳ מנחות פ״ו מ״ב ושם איתא סתם ובסגנון
8

י

ט

ז

י

ש

L . 11• pr. D . 48, 8: Circumcidere Judaeis filios rcscripto D i v i (3
Pii permittitnr; in non ejusdem religionis qui hoc fecerit castrantis
והדברים אלה האחרונים טורים כדבריט ,שהחוק של אדרייאנום בענין poena irrogatur.
הסירוס היה בעיני הרוםיים גס על הטילה — .ובטעילה ד׳ י״ז איתא במה דברי הגדה ,וההגדה
זידך לעצטה ,והחיקור בקורות הקדטוניור ,דרך לעצטו ,וברוב טקוטות יש גם בדברי הגדה
תוך וטטשוח.
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אחר — (.מעילה פ״ג מ״ג ר׳יש )לפי גי׳ המשנה שבגמרא וכן הוא
בתוספתא שם פ״א( אומר הדם קל בתחילתו וחמור בסופו והנסכים
חומר בתחילתן וקל בסופן.
ג( ר״ש אוחב דרך חחחלט גם בספק ,כלו׳ אם לא חוברר הדין
ויש בו ספק לכאן ולכאן לא נתפוס קצח חססק מצד זח וקצת הספק
מצד זח לחומרא אלא או זח צד חםפק לגמרי או זח צד חםפק לגמרי.
עיי׳ יבמות פ״ג מ״ט ג׳ אחין גשואין ג׳ גכריוח וכו׳ ר״ש אומר מיבם
לאיוח שירצח וחולץ חשנייח .ובברייתא שם י״ט מפרש ר״ש טעמו
באמרו לחכמים ,אם מאמרו של שני מאמר אשח שני חוא בועל ואם
מאמרו של שני אינו מאסר אשח ראשון הוא בועל — .עוד שם פ״י
מ״ז בן ט׳ שנים ^ ויום אחד שבא על יבמתו ואח״כ בא עליה אחיו
שהוא בן ט׳ שנים ויום אחד וכו׳ ר״ש אומר לא פסל .ואיתא שם
בש״ם צ״ו אמר לחם ר״ש לחכמים אם ביאה ראשונה ביאה ביאה
שנייה אינה ביאה ואם ביאה ראשונח אינח ביאר .ביאח שנייר .נמי אינח
ביאה ע״כ ,חרי לך שר״ש מחליט הספק או זה הצד או זה הצד ,אבל
קצת צד זה הספק וקצת צד זה הספק חיא בעיניו כאוחז חחבל בב׳
ראשים — .ומזה הענין ג״כ טהרות פ״ו מ״א המסוכן ברה״י והוציאוהו
לרה״ר והחזירוהו לרה״י כשהוא ברה״י ספקו טמא כשהיא ברה״ר ספקו
טהור ר״ש אומר רה״ר מפסקת ,ובתוספתא שם ריש ס״ז איתא שהיה
ר״ש אומר רה״ר מפסקת למפרע שאיני יכול לומר מת היה ברה״י
וחי ברה״ר.
ד( ר״ש דורש טעמיח דקניא כלו׳ הוא מפרש חמצוח על פי
חנמצא בפירוש במקרא או יוכל לחמצא בקל ( ,עיי׳ ב״ט קט״ו ר״ש
אומר עשירה ממשכנין אותה וכוי .סנהדרין כ״א במשנח ר״ש אומר
אפי׳ אחת ומסירה את לבו יוכוי — .קידושין כ׳ אמר ר״ש מה טעם
לפי שמצינו בסוכר שדח אחוזה וכוי ,וחש״ס מחליט בהרבה מקומות
שר״ש דורש טעמי׳ דקרא קידושין ס״ח סוטה ח׳ ובמ״א — .וגם
בהגדה נותן ר״ש טעם לקרא עיי׳ קידושין ב׳ מפני מה אמרה חורח
כי יקחיאיש אשד .מפני שדרכו של איש וכוי .ועיי׳ יומא ע״ו בעגין
המן ונדה ל״א בענין קרבן יולדת — .וקרוב לזד׳ חוא אשר ר״ש עומד
על משמעות הקרא סוטה ס״ג מ״ב ועיי״ש מ״ה ,גם מה שייחסו לו
)ב״מ ל״א ובמ״א( הכלל ,דברה תורה כלשון בגי אדם.
4

 (4אבל אין דעתו להמציא נצוחת וחדשות בטעמי התורה ולגלות מצפוניו־ ,כמו שעשו חכמי
אלכסאנדריא בשאלם למה הזהירה התורה ע״ז ומה איכפית לי׳ להמקום במצור .זאת וכו׳ וטפלו
משאות שוא ומדוחים.

)ואם גם הרמב״ם מ״נ ה״ג הקר בהרבה טעמי המצוות ועל מה ניתנו,

הלוא כוונתו היתד .בחיבורו לסכור פי הדוברים עתק בנאוה ובוז וללחום נגד רבים מבני דוח
המתפלספים ,וכאשר העיד עליו הרמב״ן ז״ל(.
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מהלכותיו »על ר״ש המפורסמות :שבת פ״ג מ״ו כל הנרות
מטלטלין ־חוץ מן הנר הדולק.בשבת )ר״ש לית לי׳ מוקצה{ — .שם פ״י
מ״ה המוציא ככר וכו׳ ולא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים ר״ש פוטר
)רםבירא לי׳ ב׳ שעשו מלאכה פטורים אפי׳ כשאין אהד יכול לעשותה(— .
שם ק״ו מקלקל בהמרה חייב — .פסחים כ״ח חמץ אינו עובר עליי
אלא תוך זמנו — .ב״ק ס״ז סייד קדשים שחייב באחריותם חייב משום
ר׳ והי )ומזה בא ביל הש״ס ר״ש םבירא לי׳ דבר הגורם לממון כממון
דמי( ,ויש להן אונאה ב״מ ס״ד ט״ט — .ב״פ פייה מ״י ר״ש אומר
יש רבית דברים לא יאמר לו דע כי בא איש פלוני ממקום פלוני— .
זבחים פ״ח מ״ג אשם שנתערב בשלמים ר״ש אומר שניהם ישחטו
בצפון )סבירא ליה מותר להביא קדשים לבית הפסול( — .חולין פ״ה
מ״ג השוחט ונמצא טרפה וכו׳ ר״ש פוטר )ומזה בכל מקום ר״ש סובר
שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה( — .חמורה פ״ז מ״ו .ר״ש
אומר קדשי בדק הבית אם מתו יפדו )לר״ש קדשי בדק הבית לא היו
בכלל העמדה והערכה עיי״ש בש״ס( — .נגעים פי״ד מ״ט אין לו בהן
יד בהן רגל וכו׳ ר״ש אומר אם נתן על של שמאל יצא )ועיי׳ סנהדרין
מ״ה ר״ש לא בעי קרא כדכתוב ,והוא כעין הך דלעיל ר״ש דריש .טעמיה
דקרא( — .נדה ב׳ מקוד׳ שנמדד ונמצא חסר כל טהרות ׳שנעשו על
גביו ברה״ר טהורות — .ועוד מצינו לו הלכות נדולות .ועירובין ס״י
מט״ו נאמרה לו הלכה אהת ברוב קיצור ,והיא קצת טשוללת הבנה עיי״ש
בש״ס — .ר״ש מיקל לרוב בהלכותיו.
דבריו בהגדה יקרים מאוד:; .רכות ה׳ ג׳ מתנות נתן הקב״ה
לישראל וכולן לא נתנן .אלא ע״י יסורין ואלו הן תורה ארץ ישראל
ועולם הבא — .שם ז׳ קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר
ממלהמות גוג ומגוג — .עוד שם גדולה שמושה של תורה יותר
־ מלימודה — .שם ל״ג אין לו להקב״ה בבית ננזיו אלא אוצר יראת
שמים — .שם מ״ג נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל
ילבין פני חברו ברבים — .פסחים פ״ז אל תלשן עבד אל אדוניו וכו׳
אפי׳ דור שאביו יקלל אל תלשן .והוא מאמר עמוק ומלא נחמה כעין
ההוא דר״ט קידושין ל״ ו בין כך ובין כך אתם קרויים בנים )עיי׳ לעיל
ד׳  — .(156סוכה ל׳ מאי רכתיב כי אני ה׳ שונא גזל בעולה משל
למלך שעובר על בית המכס וכו׳ )טצוה הבאה בעבירה( — .סוטה ד׳ כל
מי שיש בו גסות רוחי כאילו עע״ז — .ב״מ נייח גדול אונאת דברים
מאונאת ממון וכוי — .וידוע נועם מאמרו אבות פ״ד מי״ג ג׳ כתרים
הם כתר תורה וכתר כהונה וכוי.
ר״ש היה תלמיד מובהק לר״ע כאשר זכרנו ,ואעפ״כ חולק עליו
לפעמים .עיי׳ ר״ה י״ח אמר ר״ש ד׳ דברים היה ר״ע דורש ואני
אין דורש כמותו ,ועיי׳ ג״כ נגעים פי" ד ס״י ,אך בת״כ פ׳ מצורע פ״ג
,
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איתא ר׳ ישמעאל ( .ומנדזות פ״ד מ״ג מכריע בין ר״ע ור״ש בן ננס.
ועיי׳ נזיר נ״ב שנתחרט הרבה במה שתמה על ר״ע.
לא מצינו לר״ש שדיבר עם תלמידי ר״ע הראשונים ,ואך ר׳ תנינא
בן חכינאי מצאו בצירן ואמר לו לשאול שאלה מר״ע כשיגיע אצלו
)נדה נ״ב( ומצינו בהרבה מקומות שהיה ר״ש בצירן .גיטין י״א,
ע״ז ס״ג מ״ז .חולין  ta. gףוםפתא זבחים ס״א .והיה ג״כ בגליל עיי׳
מעילח ז׳ )ובמ׳ כפר פאני איתא בתוספתא שפ פ״א כסר ־עכו(.
ובהמ״ד שלו היח בתקוע עיי׳ עירובין צ״א ובמ״א — .ובית מדרשו
נקרא על שמו יומא נ״ט )ועיי״ש וזבחים נ״ג קי״ט משכוה גברי לגברא
וברש״י ותו׳ שם(.
ר״ש נחלק הרבה פעמים עם חבריו ר״מ ר׳ יהודה ר׳ יוסי ,אבל
אך במקומות מעטים מצינו לו משא ומתן פה אל פה בהלכה עםהם— .
ובמקום שאלה ר׳ חכמים נזכרים בחלכה יחד ר׳ יוסי ור״ש עומרים
לרוב בשיטה אתת — .ולפעמים מצעו ר״מ ור״ש בשיטה אי :מעילה
י״א ,כלים פ״ג ט״ה.
על ר״ש אמרו טוחן הרבה ומוציא קמעא )גיטין ם״ז ,ועיי׳ אבות
רר״נ סוף פי״ח(.
סתם ספרי ר״ש סנהדרין פ״ח ועיי׳ לקמן ח״ג — .וגם ס׳ הזוהר
חעסיסו חאחרונים עליו ורבים יצאו להראות כי שקר ענו בו ,וכבר
כרנו בהרבה־ מקומות כי אין לנו עסק בספרים אשר לא נזכרו בש״ס,
ר״שיבן יהודה אמר הרבה פעמים הלכות בשמו עיי׳ כתובות ל״ט
׳ *11$
" " '
יע
פ״^מ״ו׳
^ מ״א ע״ג ,סוטה מ״ה,
****1כורות כ״ת נ״ו נ״ז נ״ט ,ובמקומות בתוספתא .ונראה קצת שהיה
'"1^£למירו — .גס מצינו הרבה פעמים אמר ר׳ יוחנן משום ר״ש בן יוחי^«<ייוי
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ר׳ אלעזר בן שמוע ובמשנה וגם בהרבה מקומות בברייתא ר׳ אל»»« w
סתם ,היה מתלמידי ר״ע אשר הלכו לדרום בימי הזעם )יבמות 110^1
ולא מצינו לו שנכנס עמהם לאושא ( .ונשתבח מאוד בפי ה!^§^ •***י
והאחרונים ואמרו עליו לבן של הראשונים כפתחו של היכל )עירובין נ״ג(.
רבי הלך אצלו ללמוד תורה ולמצות מרותיו )מנתות י״ה( .ולא מצא מקום
לגשת אליו כי מספר תלמידיו היה גדול ער מאוד והיו יושבים ששה
באמה )עירובין שם יבמות ס״ד( .מקום מושבו לא נודע אכל מצינו
6

 (5עיי׳ לעיל ד׳  25הערה  .2ובענין המשגה זבחים פ״י מ״ח עיי׳ לעיל די .104
 (6מדרש חזית פ׳ ממכוני באשישות וכן ברכות ם״ב לא נזכר ר׳ אלעור בן שמוע .ובבר
א מ ח עליו שהוא מי׳ הרוגי מלכות אבל לא גיאה כלל שנהרג בימי אדריאנזס שהרי רבי למד
אצלו .ועיי׳ הערה הבאה.
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שהלך לערדיסקא והיה ׳נושא ונותן שם עם ר״מ עיי׳ נזיר נ״ו )והוא
מהתוספתא נזיר פ״ה אהלות פייה(.
ובבר כתבנו לעיל )במאמר ר׳ אליעזר( שנתחלפו הרבה פעמים
םשגיאת הסופרים ר׳ אליעזר ור׳ אלעזר ,ואך זאת לדעת שבמקום אשר
בא ר׳ אליעזר עם ר״מ ור״י וכו׳ הוא ר׳ אלעזר בן שמוע .ומצאגו ג״כ
• ר׳ אלעזר חולק על ר׳ אליעזר שקלים פ״ד מ״? מ״ח .יבמות פי״גםי״א,
תמורח פ״ג מ״ג .ובחלק ב׳ גברר בעח״י בכל מסכתא קריאת ר׳ אליעזר
ור׳ אלעזר .והא לך איזה חלכות מפורסמות לר׳ אלעזר )בן שמוע(
גיטין פ״ג מ״ב הכותב תופסי גיטין וכו׳ ר׳ אלעזר מכשיר בכולן חוץ
מגיטי נשים וכו׳ .שם פ״ט מ״ר ר׳ אלעזר אומר אע״פ שאין עליו
עדים וכו׳ — .ר״א סבר עירי מסירה כרתי )בכל דוכתי במס׳ גיטין(— .
ב״מ פ״ו מ״ח חמעביר חבית ממקום למקום ר׳ אלעזר אומר בין שומר
חנם בין שומר שכר ישבע ותמיר .אני וכו׳ — .חולין ד׳ מצות כוחי וכו׳
ר׳ אלעזר אוסר לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצוח — .לר״א נמצא
מאמר מוסרי רב הערך אבות ס׳׳ד מי״ב .ושם נקרא ר״א בן שסוע,
ואף שבמשנה איתא בכל מקום ר׳ אלעזר םתם .ועיי׳ לקמן ס״ג
ונאריך בזה אי״ה בחלק ב׳.
ר״א נשא ונתן עם ד״ט פה אל פה .עיי׳ גיטין י״ב.אמר ר״א
אמרנו לו למאיר .ועיי׳ נזיר נ״ו — .במקום שר״א ור״ש עומדים
בשיסד .אחת ר״א קודם לר״ש עיי׳ יומא פייה מ״ז ,ר״ה פ״א מ״א
<6י )ושנויה ג״כ שקלים פ״ג מ״א ,בכורות פ״ט מ״ה( ולא מצינו שר״א
דיבר פה אל פה עם ר׳ יהודה^ור׳ יוסי ור׳ שמעון )ואף שאמר
*
!*7מנחוח י״ח שר׳ יהודה שנה משנת ר״ע עיי״ש( (.
לר״א היה תלמיד מופלג מבבל ושמו יוסף הבבלי )מנחוח ש ם ( •
***•׳ונזכר במקומות בש״ם עיי׳ יבמות ע״ג ושם י״ב אמר רב יוסף זו היא
•*•יצרה הבת ,וזה ר׳ יוסף הוא תנא עיי״ש ונראה כוונתו על ר׳ יוסף
7

 (7וב״ר פם״א איתא י״ב אלף תלמידים דיו לו לר״ע ובו׳ בסוף העמיד שבעד .ר׳ מאיד
ר׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ שמעון וד׳ אלעור בן שמוע ור׳ יוחנן הסנדלר ור׳ אליעזר בן יעקב ואיר.
דאמרי ד׳ יהודד .ור׳ נחמיה זר״מ ור׳־י ורשב״י ור׳ חנינא בן חכינאי ור׳ יוחנן הסנדלר ע״כ.
והנד .מזה נראה שהיד .להאחרוניס הדבר בספק אם ר״א בן שמוע היה מתלמידי ד״ע זאפשר
שמזה הטעם מנו יבמות ם״ב ר״א בן שסוע בסוף אף שהוא קודם לר״ש ובמו שזבדנו בפנים.
)ואפשר משוס שר׳מ ור״י ור״י ור״ש באים לרוב ביחד במחלוקת( .ועיי׳ כתובות מ׳ אמר רבב״ה
אמר ר׳ מחנן ר׳ אלעזר בשיטת ד״ע רבו אמרה .ובספרי סוף פ׳ ראה פסוק פ׳ איתא מעשה
בר״א בן שמוע ור״י הסנדלר שהיו הולכין בנציבין )צ״ל לנציבין( אצל ר׳ יהודה בן בתירה
ללמוד אצלו תודה וכו׳ .ונראה שזה המעשה היה בשעת השמד ולא הלך ר״א מעולם לדרוס,
וכבר כתבנו לעיל שהגי׳ ביבמות ס״ב משובשת קצת ,ועיי׳ לקמן הערה  .9ולהי״א בב״ר לא
היה י״א בן שמוע מתלמידי ד״ע — .ובזה יובן ג״כ מה שלא נכנם ר״א בן שמוע לאושא
עיי׳ הערה הקודמת.
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הבבלי .ונזכר ג״כ במקומוח בתוםסתא אבל לא נזכר במשנה ועיי׳
פסחים קי״ג יומא נ״ב שהרבה שמוח היה לוי(.
לר״א חיה בן גדול בתורה ושמו ר׳ שמעון עיי׳ הדור החמישי.
ר׳ י ו ח נ ן ח ס ג דל ר .
ר׳ יוחנן הסגדלר והוא מאלכסגדריא של מצרים נקרא ברכות כ״ב
״תלמידו של ר׳ עקיבא" ,וכן נמנה בין חלמירי ר״ע ב״ר פ׳ ם״א.
ובירושלמי יבמות פי״ב הל׳ ו׳ איתא מעשה איך הערים ר׳)יוחנן הסנדלר
לשמוע הלכה בענין חליצה מפי ר״ע אשר היה אז חבוש בבית האסורים
ולא הורשה איש לבוא אצלו וללמוד ממנו חורה עיי״ש .ובירושלמי
חגיגה פ״ג הל׳ א׳ מעשה שנכנסו ז׳ זקנים לעבר שנה בבקעת רמון
ר׳ מאיר ,ור׳ יחודח ,ור׳ יוסי ,ור׳ שמעון ,ור׳ גחמיח ,ור׳ אלעור בן
יעקב ,ור׳ יוחנן הסגדלר ,אמרו כמה מעלות בקודש ר״מ אומר י״ג,
ר׳ יוסי אומר י״ב אמר ר״מ כך שמעתי מר״ע י״ג אמר לי׳ ר״י חםנדלר
שימשתי את ר״ע עומדוח מה שלא שמשת ישיבות אמרו ד״י הסגדלר
אלכםנדרי לאמתו ועיי״ש עוד מה שנהגו אלה החכמים אהבה ורעות
זה עם זה .ובכ״ז לא מצינו במ״א שפילפל ר״מ הסנדלר פא״ס עם ר״מ
וחבריו ואף שמצינו מחלוקת בינו ובין ר״י ור׳ יהודה כתובות ל״ר— .
גם לאי' םצינו לו שהלך בעת השמד לדרום עם ר״מ וחבריו ,וגם לא
נכנס עםהם לאושא .ונראה שברח בעת הצרה לנציבין ,וע״ז נאמר
בםסרי פ׳ ראה מעשה בר״א בן שמוע ור״י הסנדלר שהלכו בנ^ובין
לריב״ב — .לר״י הסנדלר באים מאמרים במשנה יבמות פי״ב ה׳
)ושם איתא ר״ש ור״י הסנדלר ר״ש קודם ר״י( ,כתובות פייה מ״ר,
כלים פ״ה מ״ה ,ונמצאו לו עוד איזה הלכות בברייתא'ובתוספתא.
ונמצא לו מאמר מוסר ,אבות ס״ר םי״א כל כנסיה שהיא לשם
שמים סופה להתקיים וכו׳ שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים.
ואפשר כוונתו בזה להבדיל בין חכמי א״י ובין חכמי אלכסנדריא אשר
דרשו ־ רמזות וחידות י בתורה והתאספו בחברת דופי להוציא התורה
והמצוח ממשמען ,וכבר דברנו מזח לעיל סוף ס״א.
והנה מר״י הסנדלר יש לשפוט על שמעו של ד״ע שהיה הולך
למרחוק עד כי באו מאלכסנדריא ללמוד אצלו .ומצינו עוד תלמיד

 (8ובירושלמי ב״ק פ״ג הל׳ ג׳ איתא הוא מסי הבבלי הוא ממי בן יהודה הוא מםי קטנתה
ולמה נקרא שטו קטנתה שהיה קטן הפירים.
לישנא קלילא במ׳ יוסף.

וככר כתבנו לעיל ד׳  31בהערה שיוהי הוא

— והנה לדעת הירושלמי ר׳ יוסי קטנותא הנזכר סוטה פ״ט מט״ו

הוא יוסי ה ב נ ל י  ,ואנחנו שערנו לעיל ד׳  90שהוא ר׳ יוסי הכהן.

ונראה שהש״ס בבלי אשר

הביא בפסחים וממא כמה שמות ולא זכר גם זה שם דיוםי קטנזתא ביניהם לא נחית לדעת
הירושלמי —- .ולירושלמי הך כולא מתני׳ דפזטה )ולא לבד החלק האחרון עיי׳ בתידט שם(
היא מאוחרת ה ר ב ה  ,כי מסף הבבלי לא נזכר בשום מקום במשנה.

ר׳ אלעזר בן יעקב[
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!ר׳ נחמיה.

—

אבא שאול

לר״ע ממצרים ,והוא מנימין )ובתוספתא קידושין ס״ה בנימין( גר מצרי
יבמות ע״ו.
ר׳אלעזרבןיעקב.
ראב״י נמנה ב״ר פ׳ ם״א בין תלמידי ר״ע ר״מ וחבריו ,ונכנס
עסחם לאושא מדרש חזית ס׳ סממני — .וכבר כתבנו לעיל )ד 73
וכוי( הרבדים הנוגעים לתנא זה ושיש לחבדילו בינו ובין ראב״י הזקן.
ר׳ ג ח מ י ה .
ר׳ נתמיח נמגח ב״ר סס״א לחד לישגא בין תלמידי ר״ע ,ויש סמך
לזח ממת דאיתא סנחדרין ס״ו סתם מתני׳ ר״מ וכו׳ סתם תוספתא.
ר׳ נחמיה וכו׳ ,וכולהו אליבא דר״ע ( — .ר׳ נחמיח חוא מגדולי התנאים
בזמן הזה ,ועסק לרוב בדיני קרבנות וטומאוח וטחרוח,אבל ־נמצא לו
ג״כ הלכות בשאר ענינים .בעל פלוגתיה דר״ג בדברי הגדה הוא לרוב
ר׳ יהודה ,וגם בהלכה מצינו להם מחלוקת עיי׳ יומא סי ,חולין נ״ג
ובהגדה משיב ר״נ לר״י ,וכן בחולין שם בהלכה — .מהלכותיו של ר״נ
המפורסמות שבת פי״ז מ״ד כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך
ר׳ נחמיה אומר אין ניטלין אלא לצורך ועיי״ש בש״ס קכ״ד.׳— יבמות
קי״ז כל מקום שהאמינה תורה עד אחר הלך אחר רוב רעות •)והוא
מקצוע.גדול( — .נזיר פ״ט מ״ד ,סנהדרין פ״ט מ״א חמכח את חברו
בין באבן בין באגרוף ואמדוהו למיחה והיקל ממה שהיה ולאחר p
הכ*יד ומח ר״נ אומר פטור שרגלים לדבר — ,זבחים פי״ג מ״ו שידיר
דם שחקריבן בחוץ חייב — ,נרה פ״ט מ״ג כל דבר שאינו מקבל
טומאח אינו מקב? כתמים — .ובענין סכנתא עיי׳ תרומוח פ״ח ם״ז
ותוספתא שם פ״ז.
אלה הם תלמידי ר״ע האחרונים ,ועוד נמצאים כמת גדולים בדור
הזה ונזכרים במשנה והם:
9

אבא שאול.
1

אבא שאול ( שם רבו לא גודע וגם חבריו לא נזכרו ולא בא לו
בשום מקום משא ומתן עם חנא אחר ,אבל אמר תוספתא כלאים ס״ד

 (9ועיי׳ תו׳ ממא מ׳ ד״ד• כמן שכתבו וז׳׳ל דר׳ יהודה ודי נחטיה נמי היו תלטידמ בדאיתא
בפ׳ הבע״י ע״כ משמע שגי׳ יבמות ה״ב היתה עד שבא ד״ע וכו׳ ר״מ וכו׳ וו*•'נחמיה ,ואפשר
שגרמו ר׳ נחמיה במקום ר״א בן שמוע אבלי באגרת ר׳ שרירא איתא ר״א כן שטוע וכן היא
גי׳ רש״י עיי׳ כתובות מ׳ ע״א ר׳ה טובייגא .ועיי׳ ?עילי הערה  .7ובמנהדרין י״ד בהנך
דסמך ר׳ יהודה בן בבא איתא ור׳ אויא מוסיף ר׳ נחמיה.
1

 (1אבא הוא שם כבוד אבל פחות קצת מבנוי הבכור רבי ,עיי׳ דש״י ביכות ט״ז יי״י ד״,-
אבא וז״ל כעין שאגו קויין ענשמ מר פתני מדת פיונית כך היו יגילין ת מ ר אבא i r s
אטא פלונית.
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במה נחלקו ר״ע ובן עזאי ,ובתוספתא אהלות פ״ו במה נחלקו ר״ע
וחכמים; ומזה יש לשפוט שחי אחר ר״ע .וממה שבא ממנו בדרך
סיפור קידושין פי׳ד מ״ב אבא שאול חיח קורא לשתוקי ברוקי.נראה
קצת שמסדר המשנה דיבר עליו כעל תנא של דור קורם לכן נראה שחי
בדור הזה ( — .להתנא הזה נמצאות הלכות גדולות במשנה וברייתא.
עי״ ט״ק י״ט הקובר את מתו וכו׳ אבא שאול אומר מוחר לגלח אחר
<י!רגל ועיי״ש בש׳׳ס דקסבר יום ז׳ עולח לכאן ולכאן — .יבמות ל״ט
אבא שאול אומר מצוח חליצה קודמת לםצוח ייבום .ועיי׳ לו פסחים
ל״ב ,סוכמ ל״ד ,סנהדרין פ״א ובמ״א דברים גדולים בהלכה .והרבה
מהלכותיו נאמרו בס׳ נשים ונזיקין — .ובתוםפחא חגיגה פ״ב בבלי
ביצח כ׳ מדבר קצת בל׳ מליצח מח במקום שכירתך סתומה כירת רבך
פתוחה וכו׳ — .ולפעמים דבריו הם י כעין חידה .עיי׳ שבת סכ״ג מ״ג
כלל אמר אבא שאול כל שאני זכאי בשמירתו אני רשאי להחשיך
עליו — .ב״ק י״א יביאהו עד אבא שאול יביא עדודה לב״ר.
ונודע עוד כחו של זה החנא בחקירותיו בקדמוניות ,ובזה הוא חבר
לר׳ יהודה )עיי׳ לעיל ר׳ יחודח( ובפרט בעניני חמקרש וכליו וכו׳ .עיי׳
מדות פ״ב מ״ה מערבית דרומית אמר ר׳ אליעזר בן יעקב שכחתי מה
היתר .משמשת אבא שאול אומר שם היו נותנים יין ושמן וכו׳ — .שם
פ״ה מ״ד לשכת העץ אמר ראב״י שכחתי מה היתד ,משמשת אבא שאול
אומר לשכת כהן גדול ומי — .ועיי׳ שקלים פ״ד מ״ב אבא ש ^
אומר כבש פרה כהנים גדולים עושין אותו משל עצמן — .זבחים פ״ח
אבא שאול אומר סכין מטרפת היתד ,במקדש ונמנו עליה הפהנים
וגגזוח — .מגחות פ״ח מ״ג תקועה •אלפא לשמן אבא שאול אומר
שנייה לה רגב בעבר הירדן — .שם פ״ח אבא שאול אומר עומר
י היה בא מבקעת בית מקלה וכו — .ועיי׳ כתובות ק״ו נשים
המגדלות בניהן לפרה וכו׳ אבא שאול אומר נשים יקרות שבירושלים
היו זנות אותן ומפרנסות אותן — .תוספתא סנהדרין פ״ג )והובאה
שבועות ט״ז( ב׳ ביצעין היו בהר חמשחח תחתונה ועליונה תחתונה
נתקדשה בכל אלו וכוי — .תוספתא זבחים פי״א מנחות פי״ג )והובאה
פסחים נ״ז( אבא שאול אומר קורות של שקמה היו ביריחו וכו׳— .
ירושלמי פאה פ״ז הל׳ ד׳ אבא שאול אומר מזכיר אותן )של בית נםר(^ ^
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לאבא שאול נמצא מאמר יקר מאוד בהגדה שבת קל״ג זה אלי

^••r

ואנוהו אבא שאול אומר הוה דומה לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה
חנון ורחום.

׳••י!**־

 (2ובנדר .נייד איתא אבא שאול ארוך בחרו ור״ט מגיע לכתפו ,משמע שהיה נבר בימי
ר״ט;

גס גלנרו שם מאמרים מאבא שאול שהיד .קובר מתים ,ופעם א׳ רץ אחר צבי ובו׳

והם דברי הגדה הנאמרים למונה מיוחדת.

י

ואין המקום פד .להאריך בזח.
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]ר׳ אלעזר בן צדוק

—

די י ה ו ש ע בן ק ר ח ה .
ר׳ יהושע בן קרחה היה לד״ק בנו של ד״ע ,ורבו הדעות בזה
והרוצה לעמוד עליהן יעיי׳ רש״י ותו׳ בכורות נ״ח ובמ״א .וריב״ק
האריך ימים עד מאוד ובירך רבי יה״ר שתגיע לחצי ימי מגילה כ״ח (.
— ר׳ אלעזר בר שמעון ורבי הוו יתבי אםסםלי לפגי ריב״קורשב״ג
ב״מ פ״ד ,אבל לא מציגו שריב״ק דיבר עם ר״מ וחבריו .ועיי׳ שם
ק״ד מביא הש״ם חדורשים ל׳ חריוט ,וחובא שם ריב״ק ואח״ כ ר׳ יוסי ,״*י
אבל חירושלמי יבמות פט״ו חל׳ ג׳ כתובות פ״ד חל׳ ח׳ מביא הדורשים
ל׳ הדיוט בזח חסדר :ר׳ מאיר ,ר׳ יחודח ,ר׳ יוסי ,ר׳ אלעזר
)ובכתובות שם חגי׳ ר׳ אלעזר הקפר( ,ר׳ יחושע בן 'קרחה— .
המאמרים המובאים בשם ריב״ק חמה מעטים במספר ,וקצתם גזכרו
ע״ז ר  .ומהלכותיו המפורסמות כתובות כ״ו אין עדותן מצטרפות עד
שיראו שניחם כאחד ריב״ק אומר אפי׳ בזח אחר זה — .ובתוספתא
גגעים פ״ז אמר ריב״ק משום ר׳ אלעזר בן עזריהx.
3

ר׳ א ל ע ז ר בן צ ד ו ק .
ר׳ אלעזר בן צדוק אמר משום ר׳ מאיר כלאים פ׳יז מ״ב ,ועיי׳
סובה מייד אמר אייבו היה קאימנית קמי׳ דר״א בר צדוק וכוי .מכי*
זה נראה ברור שראב״צ זה לא הוא ראב״צ אשר ראה חרבן הבית וחי
מ8ן-ר״ג דיבנה ( .וכבר שערנו לעיל )מאמר ראב״צ( שהאחד ה י
נקרא אליעזר והאתר אלעזר וע״י ראשי תיבות ראב״צ נתחלפו
מ ה (  — .וקצת נראה שראב״צ הראשון לא היה שונה הלכות כי לא
נזכר בסוד החכמים של דור שני או דור שלישי ,אבל היה מזכיר הלכות
קדמוניות והמעשים אשר נתהוו להלכה וכאשר הבאנו לעיל .וראב״צ
האחרון הוא .בעל הלכה ,והחלכות הבאות במשנה בשם ראב״צ הן
לראב״צ זה האחרון.
ר׳ ש מ ע ו ן בן ג מ ל י א ל .
ר׳ שמעון בן גמליאל דיבגה היד .מחשרידים אשר חצילו אח גפשם
אהרי גלכדה ביתר והוא היה אז רך בשגים ( .ואחרי מות אדריאנוס
4

ה

ז ה

6
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 (3ומה מיש ?ידקדק בזה המאמר עיי׳ חז׳ {" .inזסה״ד הביא הרבה דעות בזה.
 (4ובתוספתא כלים ב״מ סוף פייט איתא ראב״צ אומר משום ר׳ שמעון בן גמליאל.
 *• Vועיי׳ תוספתא סוכה פ״ב אמד רבי כשהיינו באים אני וראב״צ .אך מה דאיתא שם אצל ר׳ יוחנן
בן נזרי לבית שערים נראה ט״ס .זסה״ד נרתק בזה הרבה — .והנה סוכה מ״ד בההוא
. "fעבודא דאייבו אמר ראב״צ כ ח הויית בארעא הדא ם׳ שנץ וכו׳ משמע שיצא לח״ל לבבל
 (5עיי׳ בכורות כ״ב ומשם יש לשפוט בבירור ששני חכמים באים בשם ראב״צ ,וכבר
הדפיסו שם בדפוסים חדשים ר׳ אליעזר בן צחק ר׳ אלעזר בן צדוק.
1
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 (6עיי׳ בבלי גיטין ג״ח סוטה מ״ט ב״ק פ״ג ירושלמי תענית פ׳׳ד הל׳ הי .ונוסחה
הירושלמי משונה קצת מגוסהת הבבלי וגם במקומות הבבלי יש קצת שינוי עיי״ש ,ובציחף כל
המקומות אלה יש לדון שישב״ג לא בא בימים בעת כבישת ביתר ,אבל לא כאשר טעו קצת
מחברים בזה שהיה אז ת י נ ק .
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הלך ליבנה מקום ישיבת אבוחיו וגתקבל לגשיא וגתקבצו אליו חכמים,
וקיבוץ אלה החכמים נקרא ״כרם ביבנה  L .ו נ מ צ א כבר קודם זה כרם
ביבנה בימי ר׳ אלעזר בן עזריה וחבריו — .וקצת חכמים ר״מ וחבריו
נכנסו לאושא בשלפי השמד וכמו שזכרנו למעלה וקצתם הלכו משם
ליבנה ( .ובםשך השנים הלך רשב״ג לאושא .עיי׳ ר״ה ל״ב וכשקידשו
ב״ד את חשנח באושא ירד ר׳ יוחנן בן ברוקה לפני ר׳ שמעון בן
גמליאל ( .ולא ידענו;סיבת הליכת רשב״ג לאושא ונראח שר רשב״ג נתקבל
לגשיא כי הגשיאות היחה מורשה לבית אבותיו של רשב״ג והלל זכה
בה לבניו ולבני בניו .ורשב״ג לא היה בא בימים בתחילת גשיאותו
ולא התרהב לעמוד במקום גדולים ולנהוג נשיאותו באושא וקבע מושבו
ביבנה .ושם התאספו אליו הרבח חכמים וקבעו ״כרם" ביבגה וגס
רוב חכמי אושא באו לכרם ז ה (  — .והנה אף שסביב רשב״ג עמדו
כמה גדולי הדור בכ״ז חשב למשפט שישבות תפארת חנשיאות אם
יהיה מושבו ביבנה ,וחכמים אשר גודעו לגדולים בפי כל אגשי הדור,
ובראשם ר״מ ,נאספו באושא .ובימים הרעים ההם אשר נחלו רבים
וכשלו מהצרות אשר עברו עליהם וגאון ישראל נפל שנית לארץ ,היה
אך בנשיאות ביד איש נכבד בדורו ומאנשי דורו קצת מזור ותרופה ,ואך תחת
צל הנשיא מצאו הנכשלים והגדכאים מרגוע מעט ודגלו עליהם התורה
והםצוה .וזה הוא אשר הניע מאז לב הנשיאים מזרעו של הלל להקים
ןנל כבור הנשיאות ולא מגורל לב ומאהבת ההתנשאות עמדו על כבודם,
כי אם למען יהיה שם ושארית להנפוצים והעשוקים מכל עבר ופנה,
וכבר העיד ר״ג על עצמו גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי• ולא
לכבוד בית אבי אלא לכבודך וכר.
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 (7במדרש חזית פ׳ םמכוני איתא בשלפי השמד נתכנסו רבותינו לאושא ואליו הן ר׳ יהודה,
ר׳ נחמיה ,ר׳ מאיר ,ור׳ מסי ,ור׳ שמעון בן יוחאי ,ור׳ אליעזר בנו של ר׳ יוסי הגלילי.
וברכות ס״ב איתא כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם ר׳ יהודה ,ודי יוסי ,ור׳ נחמיה ,ורי׳א
בנו של ר׳ יוסי הגלילי .ובשבת ל״ג :כשנכנסו רבותינו לכרס ביבנה היו שם ר׳ יהודה,
וד אלעזר ברבי יוסי ,ור״ש .וע״ע יבמות מ״ב אמר ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקד.
שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה ,וכן שם ע״ח .הנה מכל זה נתברר שהיה ג״כ בימי
ר׳ יהודה ור׳ יוסי וכו׳ כרם ביבנה ועיי׳ לקמן סוף הפרק — .ומזה יש ג״כ לדין שהך נכנסו
דסוף ברכות אינו אחד עם נכנסו דמדרש חזית; והנך הכמים נכנסו ב׳ פעמים ,בפעם הא׳
לאושא ובפעם הב׳ ליבנה ,אך הדרשות של מדרש חזית וסוף ברכות הן נראות אחת בעצמותן;
המסדר דמם׳ ברכות ייחם הדרשות להכניסה בכרם ביבנה ,והמדרש חזית להכניסה באושא.
 (8כבר כתבנו לעיל מאמר ד״י בן ברוקה שצ״ל ירד ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן
ברוקה — .והנה בבלי שם הגי׳ אמר לו ר׳ שמעון )כלו׳ בן גמליאל( לא ה י ו נוהגץ כן
ביבנה ופי׳ רש״י ז״ל בימי אבא כשהיתה םגהדרין שם ע״כ .אבל כתוספתא ר״ה פ״ג וכן
בירושלמי שם פ״ד הל׳ ה׳ איתא אמר רשב״ג לא ה י י נ ו גוהגין כן ביבנה ,והכוונה להכרם
ביבנה בימיו.
 (9עיי׳ הערה .7

והנה לאושא נכנסו ז׳ חכמים עיי׳ לעיל ,ומהם באו ונכנסו חמשה

ל נ י ס ביבנה ר׳ יהודה זר׳ מסי ר״ש ר׳ נהמיה ר׳ אלעזר בנו של ריה״ג ,ואך ר״מ לא נכנם
עמהם )וגם לא ראב״י ,אך לא היה השוב כ״כ בעיני ח ה ( .
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בין רשב״ג ובין ר״מ נתחרחר ריב אף שרשב״ג נהג כבוד בתורת
ר״מ )עיי׳ לקמן( .ועם ר׳ יהודה ור׳ יוסי היה לו ברית שלום
ואהבה .ובסוף הוריות איתא שרשב״ג תיקן שיחלקו כבוד מרובה
לנשיא .מלאב״ד ולחכם עיי״ש .והנח ודאי לא מחשקתו לכבוד המדומה
חקן רשב״ג דבר אשר לא נהגו בו אבוחיו מאז ,גם מצינו במקום אחר
שהיה רשב״ג עניו מאוד ואמר על עצמו שהוא כגגד ר״ש בן יוחאי
כשועל לגבי ארי )ב״מ פ״ד( .-אבל כל המעשה המסופר בהוריות
נמשך מהדברים אשר זכרנו .הנה ר״מ ישב מעת שובו מדרום באושא
ולא מצינו לו כלל שנכנס לכרם ביבנה ,ואפשר שהוא הוא אשר הניע את
רשב״ג ללכת לאושא ,כי ר״מ היה הגדול בתלמידי ר״ע והגדול בדורו.
וקם ר״מ לגדולת חכם ,אך לחחזיק גדולת הנשיא נגד העוררים תיקן
רשב״ג שיהו עומדץ בפני הנשיא וכו׳ ושם גבול בין חגשיא ובין חאב״ד
והחכם עיי״ש .ואז עבר החרון של ר״מ גדוחיו וביקש לחורידו
מנשיאותו ולא עלחה בידו ,ולהשקיט הריב הלך ר״מ לאםיא עיי׳ לעיל
ר״מ (.
חלכוחיו של רשב״ג עמוקוח ,ור׳ יוחנן חחליט עליו כל מקום
ששגה רשב״ג במשנתנו הלכת כמותו חוץ מצידן וערב וראייה אחרונח.
וכבר הערנו למעלה )מאמר ר׳ יוסי( שלא מלבו אמר ר׳ יוחנן כללים
כאלח כי אם אחר חחקירה העמוקה במאמרי התנא — .מאמריו של
ו*שב״ג חם בכל סדר וסדר ,ואך בענין חקרבנוח וסדר חקרבתן לא
מצינו לו מאמר .ובענין המנחוח יש לו מאמר משום ר׳ שמעון בן חסגן
מנחות פי״א מ״ט ,ועוד תוספתא אהלות ס״ד מנחה שבללוה חמשה
כחנים כשרח ואינו חושש שמא חםרח פינח מכלי אל כלי לשרה
רשב״ג אומר אם הפליג חרי זח פםולח — .ובשאר סדרים ידיו רב לו
ובפרט בדיני מםונוח ובדיני אישוח הגוגעים לדין ממון — .וכאשר
נעמוד על דרך לימודו של רשב״ג מצינו לו:
רשב״ג אינו מחליט הדין אם יש כאן נשואים משונים ולסי
הנשוא ישוגה המשפט ע״פ ההיקש ההגיוגי .עיי׳ ב״ב פ״א מ״ח כופין
אותו לבגות בית שער ודלת וחצר רשב״ג אומר לא כל חחצרות ראויות
לבית שער .עוד שם כוסין אותו לבנות לעיר חוםח דלתים ובריח
רשב״ג אומר לא כל העיירות ראוייות לחומה — .שם פ״ו ם״ח ופותח
לתוכה ב׳ מערות ובו׳ רשב״ג אומר הכל לסי הסלע .וממין זה כתובות
פ״ו מ״ד פסקה להכגים לו כספים וכו׳ רשב״ג אומר הכל לסי מגהג
1

 ( Iובירושלמי מ״ק סייג הלי א׳ איתא ביומו ביקשו לנחת את ר״מ אמר להם איני שופ^
לבם עד שתאמרו לי את מי מנדץ ועל מת מנדין ועל כמד .מנדץ.
לנחת את הזקן.

ונראה דקאי אהך דביקשו לנחת את ר״מ.

המעשה היה באושא.
דליסקיה לר״מ אהרים.

ועיי״ש באושא נמנו על«!

וגס מזה ראייה לדברינו שכן•

ובבלי הוריות שס לא מזכיר כלל ד.ך דביקשו לנחת וכי׳ אך אסדי
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מנהג המדינה .ב״ב פ״י ט״א גט פשוט שכתבו עדיו מאחוריו וכו׳
רשב״ג אומר הכל לפי מגהג המדינה )והש״ם מפרשו שם בענין אחר(.
— ומצינו הסברא הנזכרת גם בענין איםור .עיי׳ ביצה פ״ג מ״א
רשב״ג אומר לא כל הביברין שווין וכוי — .ומעין הסברא זאת ג״כ
מה דאית לי׳ לרשב״ג חיכא שיש ספק על ענין מחשבת העושה או י
חמצוח ויש גילוי בסופו אמרינן הוכיח סופו על חחילחו ומחחילתו היתה
מחשבתו לכך .עיי׳ ניטין •ם״ו במשנה הבריא שאמר כתבו גט לאשחי
רצח לשחק בה מעשה בבריא אחד שאמר כתבו גט לאשתי ועלה,
לראש הגג ונפל ומת אמר רשב״ג אם מעצמו נפל הרי זה גט ואם
הרוח דחתו אינו גט .ועיי״ש בש״ס שסברת רשב״ג הוא י דאמריגן
חוכיח סוסו על חחילחו )וחוא מקצוע גדול בש״ס ועיי׳ חולין'ל״ג(.
בדיני כתובת אשה ובכל הדברים שמחויב הבעל לעשות לאשתו
רשב״ג מחמיר על הבעל ותובע כבוד וזכות האשה .עיי׳ כתובות ק״י
במשנה נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בא״י וכו׳ רשב״ג אומר נוחן לו
ממעות קפוטקיא ,ובש״ס שם מפרש הטעם דםבר רשב״ג כתובת אשה ״
דאורייתא )כלו׳ כעין דאורייתא ,עיי׳ תו׳ סוטה כ״ז ר״ה איש( — .גיטין
מ״א העושה שדהר אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה וכו׳ רשב״ג
אומר בעל חוב גובה משאר נכסים אשה אינה גובה משאר נכסים שאין
דרכה של אשה לחזור על בתי דינים .ובתוספתא כתובות פי״ב איתא
רשב״ג העושה שדהו אפותיקי לכתובת כלתו ידה על העליונה רצה גובה
ממנו רצה גובה משאר נכסים — .ועוד בענין זכות האשה :כתובות
פ״ח מ״ה רשב״ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן
כתוכחה שהבטלה מביאחה לידי שעמום — .פ״ז ט״ט האיש שנולדו
בו מומין אין כופין אותו להוציא אמר רשב״ג בטה דברים אמורים
במומין הקטנים אבל במומין הגדולים כופין אותו להוציא.
וכן מצינו לרשב״ג כמה דינים המהפכים בזכות העבד .גיטין י״ב
רשב״ג אומר יםל העבד לומר לו לרבו בשני בצורת או פינסני או
הוציאגי לחירות )ועיי״ש בש״ם( — .שם ל״ז )והוא מהתוספתא פ״ג(
כשם שמצות לפדות אח בני חורין כך מצוד .לפדות אח העבדים— .
שם מ׳ במשנה עבד שעשאו רבו אסוחיקי לאחרים ושחררו וכו׳ וכוחב
שטר על דמיו רשב״ג אומר אינו כותב אלא משחררו.
תיקון וטובח חכלל חוא בעיגי רשב״ג ראש לכל חתקנות והגזרות
ואין דין חיחיד עומד כנגדו .ומפורסם בזה מאמרו אשר החליט עם
ראב״צ תוספתא סנהדרין ס״ב אין מעברין את השנח ואין עושין כל
צרכי ציבור אלא על תנאי כדי שיקבלו רוב הציבור עליהם .והמאמר
זה הובא בכמה מקומות בזה הלשון :אין גוזרין גזרה על הציבור אלא
אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה )ב״ק ע״ט ,ב״ב ס  /ע״ז ל״ו,
הוריות גי( .ומזה היםוד ג״כ ב״ק פ״ג ט״ג רשב״ג אומר כל המקלקלין
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בין רשב״ג ובין ר״מ נתחרחר ריב אף שרשב״ג נהג כבוד בתורת
ר״מ )עיי׳ לקמן( .ועם ר׳ יהודה ור׳ יוסי היה לו ברית שלום
ואהבה .ובסוף הוריות איתא שרשב״ג תיקן שיחלקו כבוד מרובה
לגשיא .מלאב״ד ולחכם עיי״ש .והגד .ודאי לא מחשקתו לכבוד המדומה
חקן רשב״ג דבר אשר לא נהגו בו אבוחיו מאז ,גם מצינו במקום אחר
שהיה רשכ״ג עניו מאוד ואמר על עצמו שהוא כנגד ר״ש בן יוחאי
כשועל לגבי ארי )ב״מ פ״ד( .-אבל כל המעשה המסופר בהוריות
נמשך מהדברים אשר זכרנו .הנה ר״מ ישב מעת שובו מדרום באושא
ולא מציגו לו כלל שנכנס לכרם ביבנה ,ואפשר שהוא הוא אשר הניע את
רשב״ג ללכת לאושא ,כי ר״מ היה הגדול בתלמידי ר״ע והגדול בדורו.
וקם ר״מ לגדולת חכם ,אך לחחזיק גדולת הנשיא נגד העוררים תיקן
רשב״ג שיהו עומרין בפני הנשיא וכו׳ ושם גבול בין חגשיא ובין חאב״ד
והחכם עיי״ש  .ואז עבר החרון של ר״מ גדוחיו וביקש להורידו
מנשיאותו ולא עלחה בידו ,ולהשקיט הריב הלך ר״מ לאםיא עיי׳ לעיל
ר״מ (.
חלכותיו של רשב״ג עמוקות ,ור׳ יוחנן החליט עליו כל מקום
ששגח רשב״ג במשנחנו חלכח כמוחו חוץ מצירן וערב וראייח אחרונה,
וכבר חערנו למעלח )מאמר ר׳ יוסי( שלא מלבו אמר ר׳ יוחנן כללים
כאלח כי אם אחר חחקירה העמוקה במאמרי החנא — .מאמריו'של
*שב״ג חם בכל סדר וסדר ,ואך בענין חקרבנוח וסדר הקרבחן לא
מצינו לו מאמר .ובענין חמנחות יש לו מאמר משום ר׳ שמעון בן חסגן
מנחוח סי״א מ״ט ,ועוד חוםפחא אהלוח פ״ד מנחה שבללוה חמשה
כהנים כשרח ואינו חושש שמא חסרה פינה מכלי אל כלי לשרה
רשב״ג אומר אם הפליג הרי זה פסולה — .ובשאר סדרים ידיו רב לו
ובפרט בדיני ממונות ובדיני אישות הנוגעים לדין ממון — .וכאשר
נעמוד על דרך לימודו של רשב״ג מצינו לו:
רשב״ג אינו מחליט הדין אם יש כאן נשואים משונים ולסי
הגשוא ישוגה המשפט ע״פ ההיקש ההגיוגי .עיי׳ ב״ב פ״א מ״ח כופין
אותו לבנות בית שער ודלת וחצר רשב״ג אומר לא כל החצרות ראויות
לבית שער .עוד שם כופין אותו לבנוח לעיר חוםח דלתים ובריח
רשב״ג אומר לא כל חעיירוח ראוייוח לחומר — .,שם פ״ו מ״ח ופותח
לתוכה ב׳ מערות וכו׳ רשב״ג אומר חכל לסי חםלע .וממין זח כתובות
פ״ו מ״ד פסקה להכניס לו כספים וכו׳ רשב״ג אומר הכל לפי מגהג
1

 (Iובירושלמי מ״ק 6״ג הל׳ א׳ איתא ביומו ביקשו לנדות את ר״מ אמר להם איני שומע
לבם עד שתאמרו לי את מי מנדץ ועל מד .מנדין ועל במד .מנדץ .ועיי״ש באושא נמנו מ ל
לנחת את הזקן .ונראה דקאי אהך דביקשו לנחת את ר״מ .וגם מזה ראייה לדברינו שכן«
המעשה היה באזשא .ובבלי הוריות שם לא מזכיר בלל הן דביקשז לנחת זכי׳ אך אמדי
דליסקיה לד״מ אהרים.
א

ר׳ שטען בן גמליאל[

~_

!81

_

המדינה .ב״ט ס״ז ט״א רשב״ג אוטר לא היה צריך לומר הכל £ןי
מנהג המדינה .ב״ב פ״י ט״א גט פשוט שכתבו עדיו מאחוריו וכו׳
רשב״ג אומר הכל לפי מנהג המדינה )והש״ם מפרשו שם בענין אחר(.
— ומצינו הסברא הנזכרת גם בענין איסור .עיי׳ ביצה פ״ג מ״א
רשב״ג אומר לא כל הביברין שווין וכוי — .ומעין הסברא זאת ג״כ
מה דאית לי׳ לרשב״ג היכא שיש ספק על ענין מחשבת העושה או ׳
המצוד! ויש גילוי בסופו אמרינן הוכיח סופו על תחילתו ומתחילתו היתה
מחשבתו לכך .עיי׳ גיטין יס״ו במשנה הבריא שאמר כתבו גט לאשחי
רצח לשחק בח מעשח בבריא אחר שאמר כתבו גט לאשתי ועלח
לראש הגג ונפל ומת אמר רשב״ג אם מעצמו גסל הרי זח גט ואם
הרוח דחתו אינו גט .ועיי״ש בש״ם שסברת רשב״ג הוא י דאמריגן
הוכיח סוסו על תחילתו )וחוא מקצוע גדול בש״ס ועיי׳ חולין'ל״ג(.
בדיני כתובת אשה ובכל הדברים שמחויב הבעל לעשות לאשתו
רשב״ג מחמיר על הבעל ותובע כבוד וזכות האשה .עיי׳ כתובות ק״י
במשגה גשא אשד ,בקפוטקיא וגירשה בא״י וכו׳ רשב״ג אומר גוחן לו
מטעות קסוטקיא ,ובשי׳ם שם מפרש הטעם דסבר רשב״ג כתובת אשה
דאורייתא )כלו׳ כעין דאורייתא ,עיי׳ תו׳ סוטה כ״ז דייה איש( — .גיטין
ט״א העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה וכו׳ רשב״ג
אומר בעל חוב עבה משאר נכסים אשה אינה גובה משאר נכסים שאין
דרכה של אשה לחזור על בתי דינים .ובתוספתא כתובות סי״ב איתא
רשב״ג העושה שדהו אפותיקי לכתובת כלתו ידה על העליונה רצה גובה
ממנו רצה גובה משאר נכסים — .ועוד בענין זכות האשה :כתובות
פ״ה מ״ה רשב״ג אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן
כתובתה ׳שהבטלה מביאתה לידי שעמום — .פ״ז ט״ט האיש שנולדו
בו מומין אין כופין אותו להוציא אמר רשב״ג במה דברים אמורים
במומין הקטנים אבל במומין הגדולים כופין אותו להוציא.
וכן מצינו לרשב״ג כמה דינים המהפכים בזכות העבד .גיטין י״ב
רשב״ג אומר יכול העבד לומר לו לרבו בשני בצורת או פרנסני או
חוציאני לחירות )ועייי׳ש בש״ם( — .שם ל״ז )והוא מהתוספתא פ״ג(
כשם שמצור ,לפדות אח בני חורין כך םצוח לפדות את העבדים— .
שם מ׳ במשנת עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו וכוי וכוחב
שטר על דמיו רשב״ג אומר אינו כותב אלא משחררו.
חיקון וטובת הכלל הוא בעיגי רשב״ג ראש לכל התקגות והגזרות
ואין דין חיחיד עומד כנגדו .ומפורסם בזה מאמרו אשר החליט עם
ראב״צ חוםפחא סנהדרין פ״ב אין מעברין את השנה ואין עושין כל
צרכי ציבור אלא על תנאי כדי שיקבלו רוב הציבור עליהם .והמאמר
זה הובא בכמה מקומות בזה הלשון :אין גוזרין גזרה על הציבור אלא
אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה )ב״ק ע״ט ,ב״ב ם׳ ,ע״ז ל״ו,
הוריות גי( .ומזה היסוד ג״כ ב״ק פ״ג מ״ג רשב״ג אומר כל המקלקלין
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ברשות הרבים והזיקו תייבין לשלם וכל הקודם בהן זכה — .ויותר מזד׳
©1מרו המפורסם מכות פ״א ם״י אף הם מרבים שוסכי דמים בישראל.
וזה המאמר בא לסתור דברי ר״ט ור״ע שם אלו הייגו בסגהדרין לא
גהרג אדם' מעולם .והגה מהעיקרים אשר עליהם יסדו גם ממנגו
איזה הוקרי משפט* הדעה לבטל שפיכת דם החייב הוא ההשתכלוח
בקוצר השגת האדם לעמוד על האמת .ואף שאפשר שיגיע טהחטלח
עק הרוצח הפסד גדול לחברת טין האנושי וחבלי השקט ובטח הםריגר׳
יפרדו ,הלוא יש לאל -יד הדיין לענוש העושה עול בעוגשין אחרים אשר
גם  ,הם יפחידו אנשי חמס וישפעו וייראו ולא יזידון עוד .אבל רבים
קמו גגד הדעה זאת ואמרו אחר שדרשו וחקרו הדיינים בחקירות
ובדרישות כראוי אין אשם על הב״ד אם גם טעה בדין ,כי לא גתגח
המשפט למלאכי השרת כ״א לבני אדם אשר ידונו ?פי שכלם ,ויתרצו
המשפט אחרי ירדם בכל מאמצי כח בינתם ובכת ראייות גדולות לעומק
הדין .ואם יש לחוש פן יטעו בכל זאת וישפכו דם נקי ,הלוא יש
בהיפך לחוש יותר לשפיכת דם נקי אם ירבו האורבים לנפשות יושבי
הארץ ויפרצו השואפים לדם השוכנים לבטח ולמול גזל ולהרבות שוד
וחמס .והנםיון מעיד כי עושי רשעה כאלה הם כים נגרש ולא ישובו
ממזמותיהם אם לא מהפחד כי כאשר עשו כן יעשה להם ( .
וזה הוא דעת רשב״ג אשר בשפטו על טובת ותיקון חברת בני אדם
לא חש פן לסעםים יצא משפט מעוקל ,ויפה אמר כי מהחמלה יתירה
פן ישפכו דם נקי הם מרבים שוסכי דמים.
8

ומיסוד הזה ג״כ ,אף שסברה רשב״ג להחזיק הכושל ולהפך בזכות
האשה והעבד ,במקום שמגיע היזק להכלל לא יחוש לצער גם היחידים
אלה ,ולכן אמר כתובות נ״ב נשבית והיו מבקשין ממגר ,עד עשרה
בדמים וכו׳ אין פורין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון
העולם .ועיי׳ גיטין ל״ז במשגה עבד שגשבה וכו׳ רשב״ג אומר בין כך
ובין כך ישתעבד ועיי״ש בש״ס שלא יהא כל אחד ואחד הולך וםסיל
עצמו לגייסות.
עוד מציגו לרשב״ג שהוא טחזיק משפט ותקגת הב״ד ,וזה גובע
ג״כ מהיסוד אשר זכרנו ,כי אך אם דברי הב״ד יקומו גתיסד תיקון
המדינה והוכן על מכונו .ובא מאמר של רשב״ג בזה העגין :א״כ מה
כה ב״ד יפה .עיי׳ כתובות פי״א מ״ה שום הדיינים שסיהתו שתות
או הוסיפו שתות מכרן בטל רשב״ג אומר מכרן קיים א״כ מה כה ב״ר
יפה — .גיטין ל״ג ביטלו מבוטל דברי רבי רשב״ג אומר אינו יכול לא
לבטלו ולא להוסיף על תגאו שאם כן מה כח ב״ד יפה.
מהלכותיו המפורסמות :לא כל הרוצה ליטול את השם יטול
)טשנה ברכות ט״ז עיי׳ בש״ס שם( — .כל ששהה ל׳ יום באדם איגו
 (2וכל הוקקי משפט ממנגו הסכימו לדעה זאת וחרתו בספרי דתם נפש תמת נפש.
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גסל )שבת קל״ח ובמ״א( .כל מדות שאמרו חכמים בכלאים באמה בת
י׳ ובלבד שלא יהו מצומצמות )עירובין ר׳( .פחות מר׳ אין צריך לחביא
קורה אחרת )שם ט׳ דאמרינן לבוד ער ד׳ •ומלחי מתני׳ וברייתא דלא
מותי׳( .נשאת לראשון ומת לשני ומת רשב״ג אומר לשלישי הנשא
לרביעי לא תנשא )דרוקא בג׳ פעמים הוח חוקה יבמות ם״ר( .הכותב
לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן וכו׳ רשב״ג אומר אם
מתה יירשנת מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה )כלו׳ ירושת הבעל
דאורייתא כתובות פייט מ״א ובש״ס שם פ״ר( .נכסי לך ואחריך לפלוני
וכו׳ רשב״ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון )שם צ״ה( .כל
מצות שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל )גיטין י׳(,
המלוה את חברו על המשכון ונכנס השמטה אע״פ שאיגו שוה אלא
פלג אינו משמט דברי רשב״ג )ב״מ מ״ה( .הלוקח בהמה מניקה מנכרי
אינו חושש שמא בנה של אחרת הוא וכו׳ )בכורות פ״ג ט״ב( .הערב
לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידיר הנאה וכו׳ )ערכין ס״ו)מ״א(,
הכותב גכסיו לאחרים והיו בהן עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן רשב״ג
אומר כיון שאמר אי אפשי בהן כבר זכו בהן יורשין)כריתות כ״ד( ,כלי
מתכות וכו׳ נשברו טהרו חזר ועשה מהן כלי חזרו לטומאתן הישנה רשב״ג
אומר לא לכל טוטאה אלא לטומאת הנפש )כלים פי״א מ״א( .רשב״ג
אומר כל שהוא מבריית המים טהור )מקואות פ״ו ם״ז ,ידים פ״ב
מ״ב( .ועור ידועים לו ערב וצידן וראייה אחרונה )ב״ב פ״י מ״ז גיטין
פ״ז מ״ה סנהדרין פ״ג מ״ה(.
רשב״ג מביא ספורים מהדברים אשר היו בימים קדמונים .תענית
ס״ד מ״ה לא היו יטיס טובים לישראל כט״ו באב וכיום הכפורים שבהן
בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן וכר — .כתובות כ״ה רשב״ג אומר אף
אלכםנרריא של מצרים בראשונה מפני שב״ד קבועין שם )ובתוספתא
ס״ג ופאה פ״ד הגי׳ ר״ש בן אלעזר( — .ב״ב צ״ג אמר רשב״ג מנהג
גדול היה בירושלים המוסר סעודה לחברו ומקלקלה וכו׳ )עיי׳ לעיל
ד׳  — .(67תוספתא סנהדרין פ״ז בראשונה לא היו חותמין על
כתובות כשרות אלא כהנים וכו׳ )עיי׳ לעיל שם( — .ערכין י׳ שילוח
היה מקלח מים בכאיסר צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו םיסיו
ונתטעטו וחזרו וטיעטוהו וכר — .שם וכן היה רשב״ג אומר ר-רדולים
לא היו במקדש וכוי.
ומציגו ג״כ איזה מאמרי י הגדה לרשב״ג .ועיי׳ שבת ק״לכלמצוה
שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה עדיין עושין אותה בשטהה וכו׳ .ומה
נעים מאמר מוסרי שלו אבות פ״א מי״ח על שלשה דברים העולם קיים
על האמת ועל הדין ועל השלום )וזה המאמר ג״כ לער שלא מרדיפת
הכבוד תיקן רשב״ג הך דםוף הוריות שיעמדו כשהנשיא נכנם וכו׳(.
ועוד זאת לרשב״ג שהיה בקי ג״כ בשאר חכמות .המשנה מגילה
ס״א ח׳ טורה שהיה יודע בטיב ל׳ יונית .ועיי׳ בירושלמי שם )ועיי
,

* י
*
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בבלי ב״ק פ״ג( .גם נראה שהעמיק בחבטות הטבע ובסרט בידיעת
העשבים והאילנות )באטאגיק( .וטאטרו דטעשה הקטורת הצרי אינו
אלא שרף טעצי הקטף וכו׳ ידוע ,והוא טורה על יריעה גדולה בעגיגים
אלה»( .ועיי׳ ססחים ג״ג והוא טהחוטפתא שביעית ס״ו רשב״ג אוטר
סימן .להרים מילין סימן לעמקים דקלים םיטן לנחלים קנים םיטן לשסלח
שקמה — .עוד בתוספתא שם פ״ג ג׳ בתולות הן וכו׳ )עיי׳ נרה ח׳(
בתולת אדמה כל שלא נעבדה מימיה רשב״ג אומר כל שאין בה ה ר ס .
*׳לרשב״ג נטצאו כטה הלכות בתוספתא וברייתא וטיעוטן במשנה
ובפרט בם׳ טהרות אף שבאו לו בהתוםפתא דסדר זה הרבה הלכות.
ואפשר שמסדר המשנה בחר ההלכות הברורות יותר וקבען בטשגה
)עיי׳ לקמן פ״ג( ,ואפשר שזה הוא ג״כ אשר הביא ר׳ יוחנן ליסד
הכלל כל מקום ששגה רשב״ג במשנתנו הלכה כמותו )ועיי׳ רשב״ם ב״ב
קל״א במשנה דוקא ולא בברייתא( — .ודע דרשב״ג הוא ברוב מקומות
לקולא ,ובפלוגתא עם רבי בנו הוא כטעט תמיר לקולא.
ברוב מקומות הגי׳ ר ב י שמעון בן גמליאל )וכן הוא שגור בפי כל(
ולא רבן כהנשיאים הקודמים לו .ואפשר מפגי שהגיע בבחרותו
להגשיאות והיו אז חכמים — ר״מ וחבריו — גדולים מנ^ו .ועיי׳
לקמן רבי.
רבותיו של רשב״ג לא נודעו .ורשב״ג אמר הלכות בשם ר׳ יהודה
ובשם ר׳ יוסי ,ולפעמים ג״כ בשם ר״מ ,עיי׳ תוספתא כתובות סוף פ״ו.
ועיי׳ תוספתא כלים ב״מ פ״ד מפרש רשב״ג היאך גחלקו ר״מ ור' יהודה.
זשם ב״ב ס״ז איתא כוס של זכוכית שניקב והטיף לתוכו אבר רשב״ג
אומר יהודה בן שמוע היה מטמא משום ר״מ משום כלי מתכת )ובר״ה
י״ט איתא בקצת נוסחאות רשב״א( .וגם בשם ר״י הסנדלר אמר הלכה
שם ב״ק פ״ד ( — .ובר׳ יוסי גהג כבוד כתלמיד ברב וקראו לו בריבי,
וגם שאל ולמד ממגו הלכה למעשה .עיי׳ סוכה כ״ו אמר רשב״ג פעם
אחת חשתי בעיני בקסרי והתיר ר׳ יוסי בריבי לישן אגי ושמשי חוץ
לסוכר — ..תוספתא דמאי פ״ג אמר רשב״ג מעשח ששלח י לי ר׳ יוסי
בריבי אתרוג גדול מציפורי ואמר זח בא בידי םקםרי למדתי ממגו ג׳
דברים וכוי .ועיי׳ פסחים ק׳ ( .ומציגו שבא מעשח לפגי רשב״ג ור׳
יוסי והורו כאחד ב״מ פ״ח מ״ח .ועיי׳ תוספתא סוף פ׳׳ג דמעשר שגי
מעשה ברשב״ג ור׳ יהודה ור׳ יוסי שנכגסו אצל בעל הבית וכו׳.
4

5

 (3בכריתות ו׳ הגי׳ ר׳ שמעון אבל הגוסחא השגורה בפי כל היא רשב״ג.
 (4ועוד איתא שם בתוספתא רשבי׳ג אושר משום ר׳ שילא ,והוא נראה ט״ם כי ר׳ ש י ל
היה בבבל ובימי רבי עיי׳ יוםא כ׳ .ואפשר שצ׳ל ר׳ שמעון .ועיי׳ תוספתא שביעית ס״ה
אמר רשב״ג אני ראיתי את שמעון בן כהנא וכו׳ ותוספתא פדה פ״א אמר רשב״ג משוס ״
בן כהנא ואפשר שכיון גם במקום זה להך ר״ש בן כהנא ועיי׳ הןןרה .6
א

ר

 (5ובתוספתא בלים ב״מ פי״א איתא אמר ר׳ יוסי מעשה שהביאו מכפר עתס לפני י ש כ ״
מתר מששים עריבות והיה משער וכו׳ והוא בבירור ט״ס וצ״ל לפני ר׳ ג מ ל י א ל .
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חברו של רשבי׳ג הוא ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן בן ברוקא,
ואמרו כמה פעמים הלכה כאחר .עיי׳ תוספתא ברכוח פ״ג ,מעשר
שני פ״ד ,עירובין פ״ד ,יבמות פי״ג ,כתובות פ״ט.
בעל פלוגתית ררשב״ג הוא לרוב בנו ר׳ יהודה הנשיא הנקרא רבי,
•וגתגדל כבר כל כך בתורה בחיי אביו עד שבא אביו לחלוק על מאמר
אשר יצא מפי בנו .עיי׳ תענית י״ד אין גוזרין יותר מיי׳ג תעניות על
הציבור לפי שאין מטריחין אח הציבור יותר מדאי דברי רבי רשב״ו.
אומר לא מן השם הוא זח וכו׳ .ורבי קודם תמיד בםחלקוחיו עם רשפ״ג
לרשב״ג .ועיי׳ עירובין ל״ב אמר רבי ונראין דברי מדברי אבא— .
עוד מציגו פלוגתא בין ר״מ ור׳ יהודה ורשב״ג תענית כ״ט ,בין ר׳ יוסי
ור׳ יהודה ורשב״ג תוספתא דמאי״ריש פ״ח .ועיי׳ ר׳ נתן ור׳ יהודה
הנשיא ורשב״ג שבח ל״ה — .ובהגדה מחלוקת בין ר׳ יוסי ורשב״ג ב״ר
פ׳ ל״ז ,ועוד שם פמ״ב שחים עשרה שנה עבדו וכו׳ ר׳ יוסי אומר שחים
עשרה ושלש עשרה הרי כ״ה אמר רשב״ג כולן שלש עשרה שנח חיו
וכו׳ ( — .ר׳ אלעזר בן צדוק אמר חלכח בשם רשב״ג ,חוספחא כלים
ב״מ ס״ט.
על רשב״ג אמרו משטת רשב״ג בא גובאי ורבו צרות סוטה פ״ט
טט״ו (.
6

7

ר׳ י ש מ ע א ל בנו של ר׳ י ו ח נ ן בן ב ר ו ק א .
ר״י בגו של ריב״ב חברו של רשב״ג גזכר ג׳ פעמים במשגה
)ב״ק פ״י מ״ב ,םגהדרין פי״א מ״א ,אבות פ״ד מ״ה( ,ובברייתא
ובתוספתא נזכר הרבה פעמים .ורוב הלכותיו הן בס׳ נזיקין ובס׳ מועד.
מהלכותיו בס׳ נזיקין ב״ק קי״ד תנאי הוא שיהא יורד לתוך שרה של
חברו וקוצץ םוכו של חברו לחציל אח נחילו ונוטל דמי סוכו מתוך
נחילו של חברו ותנאי ב״ד הוא שיחא שופך אח יינו ומציל אח דובשנו
של חברו ונוטל דמי יינו מחוך דובשנו של חברו וחנאי ב״ד הוא שיהא
מפרק את עציו וטוען פשתנו של חברו ונוטל דמי עציו מחוך פשתנו
של חברו שע״מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ — .מכות ב׳
ונתן פריון נפשו ר״י בנו של ריב״ב אמר דמי מזיק — .תוספתא עדיות
פ״ב )והובאה נזיר כי( לא נחלקו ב״ש וב״ח על ב׳ כיתי עדים אחת
אומרת שתים ואחת אומרת חמש שיש בכלל חמש שתים על מה נחלקו
וכו׳ — .ובם׳ מועד נזכרו לו הרבה להלכות בתוספתא ובסרט במס׳
פסחים .וידוע מאמרו ר״ח ח׳ וקדשתם את שנח החמשים שנה וכו׳

 (6אבל לא מצאתי כעת שאמר רשב״ג חלבי .בשם ר׳׳ש אי שבא עמו במחלוקת.

וגרגר

מזח אי״ד .בחלק גי.
 (7והוא עולה לשנת צייד להחורבן.
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מלמד שמתקדשת והולכת בתחילתה מכאן אסר ר״י בנו של ריבי׳ב
מר״ה עד יוה״כ לא היו עברים נסטרין לבתיהן ולא משתעבדין
לאדוניהם אלא אוכלין ושותין ושמחים ועטרותיהן בי־אשיהן כיון שהגיע
יוה״כ תקעו ב״ד בשופר נפטרו עברים לבתיהן וכו׳ (,
ר׳ ישמעאל בנו של ריב״ב היה בכרם ביבנה ומל׳ שמעתי )יבמות
ם״ב ע״ה( נראה שהיה אז צעיר לימים ,ולא בא עוד אל תור הגדולים.
ונזכרים עוד חכמים אחרים בדור זה.
י ר׳ ח ג גיא בן ע ק ב י א )או עקיבא( היה תורגמן לד׳ יהודה במות
בגיו של ר׳ יהודה )מ״ק כ״א( ובאו לו הלכות במשגה ערכין פ״א מ״ג,
ובכתובות פ״ה מ״א אמר מה שאמרו לפגי רבן גמליאל .ובשבת פ״ג
מפרש המשגה עיי״ש .ומציגו לו הלכות שבת גי ,עירובין פ״ו ,סוכה
כ״ו ושם אמר לקיים דברי ר׳ יוסי הגלילי וכו׳ )ובירושלמי ברכות פ״א
סוף הל׳ ב׳ ליתא חך לקיים דברי ריה״ג( — .ובא בפלוגתא עם רבי
ור׳ גחן פסחים צ״ג — .ועיי׳ עירובין ם״ז ג׳ דברים התיר ר׳ הנניא
בן עקביא לאגשי טבריא.
א ב א א ל ע ז ר בן ד ו ל ע א י מקואוח פ״ב מ״י וחולק עם ר״מ ור׳
יהודה וכו׳ אליבא דר״א ור׳ יחושע.
ר׳ א ל ע ז ר בן פ י ל א או ס י א ב י לקצת גירסאות טהרות פי׳ז
ט״ט ,עיי׳ שם בתיו״ט.
ר׳ א ל ע ז ר ב נ ו של ר׳ י ו ס י ח ג ל י ל י גכגס עם ר״ט וחברץ
לאושא .בשלפי השטר )טדרש חזיח ס׳ םטכוני( .ונם נכנס לכרם
ביבנה )ברכות ס״ג( .ונזכר בטשנה סוטה פ״ה ג׳ ושם בא לפרש
הטקרא .גם נודעו טטנו איזה הלכות בענין הדיינים סנהדרין ג׳ מה
ת״ל לנטות וכו׳ התורה אטרה עשה לך ב״ד נוטה .שם ו׳ אסור
לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטא וכוי .ורוב טאטריו הם בהגדה ואמרו
עליו חולין פ״ט כל טקום שאתה טוצא דבריו של ר״א בנו של ריה״ג
בהגדה עשה אזניך כאפרכסת .ונודעה על שטו ברייתא דל״ב מרות
והן כללים להורות דרך ההגדה .ובאו בתוכם ג״כ טאםרים יקרים לפרש
הטקרא כפשוטו וקצתם גוגעים ג״כ להלכה .ובש״ט לא טציגו זכר דל״ב
מדות או שהורה ר״א בנו של ריה״ג מדות; ומה שאטרו בהולין כל םקום
8

(8

הגה הלי מכאן א מ ר וכד מר״ה עז* יוה״כ לא היו עבדים נפטרץ וכו׳ מורה ק צ ת

ש ה מ א ם ר הזה ל א קאי אמעשה מפורסם אשר היה כך בודאי.

וגם ל א קאי כלל אזמן ב י ת

שגי ,דהרי לדעת כ מ ה ג ת ל י ראשונים )עיי׳ ר ם ב ״ ם פ׳׳י מה׳ ש מ ט ה הל׳ ח׳ והוא ע׳׳פ ה ג מ ר א
ערכין ל״ב ועיי׳ רש״י גיטין ל״ו( ל א היה יובל גזהג בזמן בית ש נ י  ,א ב ל ר׳ ישמעאל א מ ר
שכן ראוי להיות וכן היה מ ס ת מ א בבית ראשון )וזה ה ד ב ר ״ ה י ו אוכלץ ושותין ועטרותיהן
בראשיהן" ה ו א מושאל ק צ ת מאשר נהגו העבדים ברומי בסאטורנאליא כנודע(.

— וכן הך

דב״ק אשר זכרנו בפנים ״ ש ע ״ מ כן הנתיל יהושע א ת ה א ר ץ " נראה ק צ ת השערת האומר
,כלז׳ שכן היה ראוי להיות ובודאי כן ה י ה  ,ובמו שמצינו לר׳ יוסי בעניניס כ א ל ה ת נ א י כ״ד ה ו א
וכף עיי׳ לעיל ר׳ יוסי.
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שאתה מוצא דבריו של ר״א בנו של ריה״ג בהגדה וכו׳ אץ עגיגו כלל
כאן עיי״ש .גם באו בהך ברייתא הוספות מאוחרות .ונאריך בזה
אי״ה בח״ג.
ר׳ ח נ ג י א בן ע ק ש י א במשגה סוף מכות בדברי הגדה .ויש
קצת ספק אם זה המאמר נסדר פה מרבי מסדר המשנה עיי׳ לקמן
פ״ג .ובתוספתא שקלים פ״ג איתא איברי תמיד שאמרו ניתנין למטה
ניתנין מחצי כבש ולמטה במזרח ושאמרו ניתנין למעלה גיתגין מחצי
כבש ומעלח במערב ר׳ חנניא בן.עקשיא אומר אלו ואלו ניתנין מחצי
כבש ולמטה אלא שהתמידין במערב ומוםפין במזרח ושל ראשי חדשים
ניתנין תחת כרכב חמזבח מלמטה ע״כ .והמשנח שקלים פ״ח ח׳ היא
כר״ח בן עקשיא )אלא שיש שם שינוי נוסחאות עיי״ש בתיו״ט(. .
ר׳ יהושע בן ק בוס אי )כפוםאי ,קפיסאי ,קסוצאי .,קבסיו ,כסי
מה שנשתבשו הסופרים( שני חכמים נזכרו בחוספחא בשם זה .האחד
חי בימי ר״ג דיבנה .עיי׳ תוספתא מקואות ס״ו ומעשה בר״ג ואונקלס
וכו׳ )עיי׳ לעיל מאמר עקילם( אמר ר׳ יהושע בן קפוסאי אגי הייתי
עטהם ולא טבל ר״ג אלא בים .ור״י זה נזכר ג״כ תוספתא סוף מכשירין
אמר ר׳ יהושע י בן קפוסאי כל ימי הייתי קורא מקרא זה והזה הטהור
על הטמא )טהור א׳ מזה על הטמא כן הוא ירושלמי דמאי פ״ג(,
ולא טצאתיו אלא באוצר של יבנה לבד ומאוצרה של יבגה למדתי
שטהור א׳ מזה אפי׳ על מאה טמאים )כן הובא בר״ש מקואות פ״ו
מ״ז אך לא הביא חך גי׳ דירושלמי(; ועיי׳ תוספתא דטאי פ״א הנוסהא
־ משונה שם קצת ושם גמצא פי׳ זה המאמר.
ובשבת קמ״ז מצינו ו׳ יחושע בן כפוםאי חתנו של ר״ע והי ג״כ
בזמן רבי עיי״ש ,ובבכורות ל״ה יש פלוגתא דר׳ יהושע קסיסאי ורשב״ג
ור׳ יוסי .ובע״ז ל״ב אמר רשב״ג משום ר׳ יהושע בן קפוסאי .ועיי׳
ירושלמי פסחים פ״ו הל׳ א׳ אמר ר׳ יהושע בן קבםיו כל ימי הייתי
בורח מן השררה עכשיו שנכנםחי כל מי שחוא בא ומוציאני חקוםקם
הזח אני יורד לו וכו׳ )ועיי׳ לעיל ר׳  . (35ואפשר שחאחד נקרא ר״י
בן קבוםא והאחר בן כפוםאי ואין להאריך בזה.

ה ד ו ר ה ח מ י ש י של ח כ מ י ה ה ל כ ה .
ר׳ נ ח ן  .ר׳ י ה ו ד ה ה נ ש י א  .ס ו מ כ ו ם  .ר׳ יוסי בן י ה ו ד ה .
ר׳ ש מ ע ו ן בן י ה ו ד ה  .ר׳ א ל ע ז ר בן י ח ו ד ח  .ר׳ י ה ו ד ח ב ר ב י
י ו ס י  .ר׳ מ נ ח ם ב ר ב י י ו ס י  .ר׳ א ל ע ז ר בן ש מ ע ו ן  .ר ׳ ש מ ע ו ן
בן א ל ע ז ר  .ר׳ יוסי בן ח ם ש ו ל ם  .ר׳ ש מ ע ו ן בן ס נ ס י א .
רוב חכמי דור חזר .נודעו בשני חםימנים אשר זכרנו בדור הקודם:
בחקירח בדברי חקדמוגים וגם בדברי חכמי דור חקודם ,ובחמצאח
םברוח והלכוח חדשות כאשר יאות לגדולי חקרי לב .ועוד בדור זה
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שלישית :המשנה נסדרה כמעט על תומה ,וההלכות אשר היו נפרדות
ומפוזרות נקבצו תחת הדגלים הראויים להן ,ובזה היחד ,המשנה לספר
מיוחד ומסודר (.
ר׳ נ ת ן .
ר׳ נתן — ולפעמים ר׳ נתן הבבלי — עלה מבבל לארץ ישראל
בימי רשב״ג ומינוהו לאב״ד לכבוד אביו אשר היה ראש גולה בבבל
)הוריות י״ג ועיי׳ ערוך ערך קמרא( .ושלשה חכמים בבליים לבד מכרו
במשנה :הלל ,ר׳ נתן ,םומכוס ,ומהלל עד ר״ג וסוסכוס יש משך.יזמן
של ר׳ שנים ( .והנה מספורי יזסף בהרבה מקומות נודע כי .היהודים
רבו מאוד בבבל וישבו בכל מדינה וסריגה ובהערים הגדולות; לכן
נראה רהוק מאוד שלא היו שם ג״כ הכפים תופשי התורה .ויותר קרוב
שלא גודעו בא״י ,כי לא עלו שם כ״א כפעם בפעם מצד כי המלהמות
והמריבות לא שבתו ולא נהו בא״י ובפרט מזמן אלכסנדר ינאי ואילך,
וכאשר אמרו כמאמר קצר עומק העגין בית שני לא נהרב אלא מתוך
שנאת הנם )יומא ט( .וגם אם עלו איזה הכסים מבבל לא גשאר
זכרונם ,כי כבר כתבנו למעלה כי ביסים הראשונים לא נזכר שם יהיר
האומר ,וגם שמות גדולי ארץ ישראל לא נמסרו לנו כ״א שמות
הנשיאים ואב״ד .נוסף לזה כי הבבליים היו כטעט שנואי נפש אנשי
א״י ( — .והנה יש בידינו עוד היום משנה אחת אשר צורתה והזזתה
טוכהת שהיא בבלית ,והיא המשנה הראשונה דס״ד קידושין עשרה
יוהסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גרי ותרורי וכו׳ וזאת הלשון
היא בבלית ,כי בל׳ המשנה של א״י נאמר כהנים לויים וכו׳ .ובפירוש
אמרו יבמות ל״ז הלל שנו עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי וכוי.
ומאתר שהמשנה זאת לבדה נשנית בל׳ ארמית וכל ההלכות דהלל
)והמאמרות דאבות פ״א מי״ג הן בהגדה( נאמרו בל׳ עברית הנהוגה
במשנה נראה שהעלה הלכה זאת מבבל ,גם בכמה מקומות הזכיר
בבל לשבה וכי שם נתיסדה התורה מאז )עיי׳ סוכה מ״ד ובמ״א(— .
ולא נאריך בזה הענין )אשר הסתבכו בו איזה הוקרי זמננו( כי אי אפשר
להעלות בו כ״א השערות ולא ראייות ברורות.
9
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 (9בחכמי זה הדור דאינו לקצר כי התעסקו לרוב כמחלוקת הקדטוגים כפי הסימן הראשון
והדרך הזה נודע ממה שזכינו ברור הרביעי .גם מאמריהם הס לרוב בהתזספתא ,זגאדיך בהן
בעה״י בח״ג.
 (1ועוד יש להזכיר חכס אחד בבלי תלמידו של ר״א בן שםוע עיי לעיל ד  174אבל
לא נזכר במשנה .ואם נכלל גס מדי בשס הכללי בבל )אבל לא משמע כן שקלים פ״ג מ״ר(
יש להוסיף עוד נחוש המדי — .ונעיר פה כי עוד מכת איזה חכמים אשר לא היו מא״י:
ד׳ יוחנן הסנדלר ,מנימץ המצרי ,אבא יוסי בן חנן איש יוני )והיא בתוספתא כלאים פ״ב(.
והחכמים אלד .ה י ביטיס האחתניס :ר׳ מחנן ומנימין היו תלמידי ר״ע ,ואבא יוסי נזכר
בתוספתא שס עם ר׳ אלעזר בן שמעון.
 (2עיי׳ ממא ס״ו מנחית קי .ומקור השנאה שלא עלו בימי עזרא עיי ממא טי.
ואפשר ג״כ ממה שלא באו לעזרת בני א״י בעתות צרה של מלחמות החשםזנאיס ואחרי בן.
,

,
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ר׳ נתן לא היה בא בשנים כאשר עלה מבבל כי לא נמצא לו
מחלוקת עם גדולי־ .תלמידי ר״ע אשר היו בימים ההם ר״מ וחבריו.
ובמשנח נזכר לבד ב׳ סעמים :סוף מס׳ ברכוח וסוף פ״בדשקלים ,ויש
קצת מקום ספק אם שני האחרונים אלה נסדרו בעיקר המשנה ,ומקומם
טורה קצת עליהם שהם נספחו מירי אחרונים• )עיי׳ לקמן פ״ג( אל
המשנה ( — .ומצינו לימודו של ר׳ נתן על דרך ב׳ הסימנים אשר
זכרנו .בסימן הראשון :בסלוגתא דב״ש וב״ה עיי׳ יבמות ס״ב,
קידושין" ס״ג ,נדרים ע״א — .בדברי ר׳ א ל ע ז ר ור׳ יהושע
כתובות נ״ב ,תוספתא כלים ב״מ פ״ר והובאה בר״ש שם פי״דמ״ז— .
בדברי ר"א ו ה כ מ י ם תוספתא כלים ב״ב ס״ד והובאה בר״ש שם סכ״ו
מ״ב — .בדברי ר׳ ג מ ל י א ל ו ח כ מ י ם תוספתא שם ב״ט״ס״ב— .
וברוב הנך לא נחלקו בא להעמיד מחלוקח הקדמונים באופן הנוטח
יותר לקולא מסה שהוא לדברי המשנה או להת״ק רברייתא .ועיי׳
חוםפחא דמאי פ״א שמן ערב ב״ש מחייבין וב״ה סוטרין )וכן הוא שם
במשנה סוף פ״א( אמר ר׳ נתן לא היו ב״ה פוטרין אלא בשל סלייטין
בלבד ,ובזה ר״נ הוא לחומרא.
והתלכות מסימן השני הן רבות ויקרות מאור .והמפורחמות בהן,
ומהן מקצוע גדול בתורה ,שבת ע׳ ר׳ נתן אומר לא תבערו אש בכל
מושבותיכם ביום השבת למה נאמר וכו׳ הבערה בכלל היתה ולמה יצתה
להקיש אליה ולומר לך מה הבערה וכו׳ אף כל שהוא אב םלאכה
חייבין עליה )וזה נודע בכל הש״ס בל׳ הבערה לתלק יצתה( — .שם
צי׳ב המוציא בהמה חיה ועוף לרה״ר ר״נ אוסר על שחוטין חייב ועל
חיץ סטור שחחי נושא את עצמו — .שם קל״ד אמר ר״נ פעם אחת
הלכתי לכרכי הים ובאת אשה לפני שטלה בנה ראשון וטת שני ומת
שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהוא אדום אמרתי לה המתיני לו עד
שיבלע בו רמו וכו׳ וכן מספר שם ר״נ שאירע לו כההוא עובדא כאשר
הלך לקפוטקיא )ומזה נתפשטה ג״כ הלכה לענץ טריפת הריאה עיי׳
חולין מי׳ז( — .ססתים כ״ב מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר
מן החי לבני נח ת״ל לפני עור לא תתן מכשול — .שם ע״ח מנין
שכל ישראל יוצאין בפסח אחד ת״ל ושחטו אותו כל קהל עדת
ישראל — .ר״ה כ״ז הוסיף על השופר כל שהוא במינו כשר שלא
במינו פסול — .כתובות י״ט מנין לנושה בחברו מנה וחברו בחברו מנין
שמוציאין מזה ונותנין לזה ת״ל לאשר אשם לו )וזה הדין ידוע בשם
שעבודא דר״נ( — שם כ״ו אין עדותן מתקיימת עד שיעידו שניהם
כאהד ר״נ אומר שומעין דבריו של *ה היום וכשיבוא תברו למחר
3

 (3ובהוריות י״ג איתא דאפיקו לר״נ יש אומרים .וא״נ גזבר ר״נ )בלי׳ מאמרו שיי ר״נ(
עוד ה׳ פעמים במשנה אבות פ״ה מ״ו )ב׳ פעמים( ומ״י ,נגעים פי״ד מ׳׳א .קנים פ״ג מ״ו,
אבל נבר ידוע שיש לפקפק הרבה בהך די׳׳א הוא ר״ נ עיי׳ תו׳ ב״ב ט״ו ובמ״א.
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שומעין לו — .נדרים כ״ו יש נדר שמקצתו מותר ומקצתו אסור כיצד
נדר מן הכלכלה והיו בה בנות שוח ואמר אילו הייוזג יודע שבנות שוח
שבתוכה לא הייתי נודר וכוי — .ב״ק ג״ג שור שדחף את הברו לבור
ר״נ אומר בעל חשור משלם מחצח ובעל חבור משלם מחצה וכו׳
עיי״ש — .ב״ב ע״ד .ספינות ואותיות נקנוח במשיכח ובשטר — .שם
קג״ג מי מוציא מיד מי וכו׳ ר״נ אומר אם בריא הוא עליו להביא
ראייה שהיה שכיב מרע ואם שכיב מרע הוא עליו להביא ראייה וכוי.
— חולין י״ב זרק סכין לנועצה .בכוחל והלכה ושחטה כדרכה ר״נ מכשיר
)כלו׳ לחולין לא בעי כוונה ועיי״ש ל״ב( .וברוב המאמרים אלה הלכה
כרי׳ג ,וחם מקצועוח בחורה .ור״נ נשחבח בחלכוחיו בדיני ממונות
בזה״ל :ר״נ דיינא הוא ונחיח לעומקא דדינא )ב״ק נ״ג ב״מ קי״ז(— .
ולא נמצאו הלכות לר״נ כ״א מעט מזער בדיני ברכות ,גם לא בעיקר דיני
אישוח כלו׳ בעריות ונדה ,בעונשין)חייבי מיתות ומלקות( ,ובמעשה הקרבנות.
ברברי הגדר .יש לו מאמרים נחמדים .ד״ד .ט״ז ר״ נ אומר אדם
נידון בכל שעה שנאםר לרגעים חבחננו .יבטוח ק״ט הנודר כאילו
בונה במה והמקיימו כאילו טקריב קרבן עליה .כתובות ם״ו אזהרה
למוציא שם רע מנלן אמר ר״נ מונשמרת מכל דבר רע.
ר״ג היד ,בקי בחכמת המדידה והתשבורת עיי׳ לקמן ,גם העמיק
בחכמת המזלוח .עיי׳ פסחים צ״ד כל חיישוב כולו תחח כוכב אהד יושב.
עוד שם בימות חחמח חמה מחלכח בגובח של רקיע וכוי.
ב״מ ס״ו איתא רבי ורבי נתן סוף םשגח .ולדעת רש״י שם
חכוונח חם פירשו וסדרו אח המסכחוח; וא״כ היד .ר״נ ממסדרי
המשנה .ובכתובות צ״ג איתא על המשנה דחתם :תניא זו םשנח ר׳
נתן .והיה נראה לומר שזאת המשנה סידרה ר״נ ,ולהיפך מצינו זו
משנת רבי כלו׳ שרבי סידרה ולא ר״נ עיי׳ ב״ב אמר לי׳ ר׳ נתן לרבי
שניתם משנתכם וכוי .אך תמורה ט״ז איתא רש ואיש תככים נפגשו
בשער .שחחלמיד הולך אצל רבו וכו׳ זו חיא משנת ר׳ נתן ,והכוונה
זו היא שיטתו של ר״נ; וכן בא בש״ם בהרבח מקומות משנת תנא פלוני.
וא״כ גם הך דכתובות צ״ג יש לפרש זו טשנת ר׳ נתן כלו׳ שיטתו
והלכתו של ר״ ג — .ודע דרב שרירא גאון באגרתו וכן הרטב" ם
בהקרטתו לס׳ זרעים לא זכרו כ״א רבי לבד לטםדר הטשגה ושתקו כלל
וכלל טר׳ נתן .ולדבריהם נראה שפי׳ הטאטר ״רבי ורבי גתן סוף
משגה" הוא רבי ורבי נתן חם חחנאים האחרונים אשר נזכרו בטשנה.
ועיי׳ לקטן פ״ג.
לר״נ ייתסו מסכתא שלימה ונקראת אבות דר״ג ,והיא כעין
תוספתא למס׳ אבות )ובפי׳ הרמב״ן על התורה נקרא תוספתא רמס׳
אבות( .ובחלק ג׳ נברר בעה״י כי פייה דאבות יצא מר׳ נתן כלו׳ הוא
סידרו ועליו נאמר בראשונה,אבות דר״נ .ואפשר שע״ז כיווגו באפרם
רבי ור״נ סוף משנה.
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ר״נ חיבר הברייתא רמ״ט מדות ונזכרת ברש״י ותו׳ ויסוד מורא
להראב״ע ( .והברייתא זאת אבדה באורך הימים ,וניסדה בעיקרה
בעגיגי המדידה והתשבורת ,וגם בעניני הגדה (.
בעל מחלקותו של ר׳ נתן הוא לרוב רפי ,ורבי דיבר עמו פא״ס
עיי׳ ב״ב קל״א אמר רבי ילדות חיחה בי העזתי פני בנתן הבבלי— .
גם רשב״ג חולק עמו לפעמים פא״פ — .ולפעמים הולק על ר״מ ור׳
יחודח וכו׳ ובשום מקום לא םצינו שחלק עםחם פא״פ — .ר׳ נתן
שאל אח סוםכוס בדבר הלכה כתובות ג״כ.
4

5

ר׳ י ה ו ד ה ה נ ש י א .
ר' יהודה הנשיא בנו של ר׳ שמעון בן גמליאל הוא הגדול סכל
חכמי דורו והסכימו יחד לקראו בשם המפואר ר ב י  ,גם אמרו עליו
מימות משח ועד רבי לא מציגו חודר• וגדולח במקום אחד )גיטין :״ט(.
וטרם גרבר על עוצם תורתו וחיד אשר הציב לו לזכרון עולם בהיכל ח׳ *
נעיר בקיצור על שם רבי אשר בו יכונה 'ועל הגדולה אשר בה התפאר.
הנה כבר הערנו למעלה כי הנשיאים אשר עמדו טגזע הלל נקראו
ר ב ן  ,ורשב״ג לא נחכבד בשם זה כי בימיו היו חכמים גדולים ממנו
לישראל :ואף אם נתנה לו הנשיאה אשר היתה למורשה לזרעו של
הלל ,לא כינוהו בני דורו בשם רבן .ואחרי אשר מילא בנו הגדול
מקומו ולא עמד לבד לנשיאות כי אם גם לתפארת התורה והחנשא
לכל חחכמים בני דורו לראש כינוהו בשם רבי ולא רבן ,למען לא
יגרע כבוד אביו ,ואפשר שר׳ יהודה בעצמו לא רצה להקרא בשם רבן
מפני כבוד אביו .אך במקום ענוחנוחו שם גדולחו ,חחת אשר בחר
בכינוי הנהוג רבי תסכימו בני דורו לכנותו סחם רבי כלו׳ המורה ,ובכל
מקום אשר יזכירו שם רבי אינו צורך להוסיף יהודה הנשיא ,כי מי
מבלעדו מורה? ( — .ויכונה ג״כ ר׳ יהוהה הנשיא ,ונראה דקודם
שנחפרסמח חכמחו היה נקרא בשם ר״י הנשיא ,והמאמרים והמחלוקות
אשר בהם יכונה בשם זה נאמרו בימי בחרותו .ולכן נקרא לרוב
6

 (4עיי׳ בדברי החנם דר .צוגץ גאטטעסדיעגםטל .פארטרעגע ד׳ .91
(5

עיי״ש ,ובנרם המד הלק ו׳ מ נ ת ב טי.

ומד .שנתב ההנם צונץ שם ר׳ גחן <£MM

ללמוד הלכות והגהת ע״ם דרך מדות הוא שלא בדיוק ,כי ההלכות שמצינו לז במשגה וברייתא
וכו לא גשגו מעולם ע״פ מ ח ת .

f

•

 (6והוא כעץ הכבוד אשר גהגו האמוראים בר׳ אבא אריכא וקראו לו סתם רבי ,ור׳י״
החנן קצף )חולץ קל״ז( על חכם אהד אשר כיגה רב בשם אבא אריכא ולא בשם ר ב .

ועיי׳

דשב״ם ב״ב נ״ב ע׳׳א — .ובפי בעלי הגדה גקרא רבי ״רביגו" ס ת ם  ,גס גקרא לפעמים בפי
האחחנים רבינו הקחש ,עיי׳ פסחים ל״ז.

ומה דאיתא שבת קי״ח והאמרו לי׳ לרבי מאי טעמא

קרו לך רביגו הקחש וכו׳ גראה דצריך קצת ת ק ו ן .
סוף פ׳ הלק איתא ולמה נקרא רביגו ה ק ח ש .

ועיי׳ יחשלמי מגילה פ״ג הל׳ ב׳ םנהדרץ
ומציגו לפעמים סימן בתוך סימן ״ רבי ומגו

רביגו ה ק ח ש " )שבת קג״ו פסחים ל״ז•( זהו ומגו וכו׳ הוא מידי אחחגיפ כאשד יובן בקל.

—
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בטחלקותיו עם ר׳ נתן ,ר׳ יהודה הנשי* ,ורבי היה צעיר ממנו לימים,
כידוע מהמאמר ב״ב קל״א אשר זכרנו לעיל ילדות היתה בי העזתי
פני בנתן הבבלי .עיי׳ שבת ל״ה ,יבמות מ״ה ,ב״מ נ׳ ,תמורה ט״זי
וגם בפלוגתא עם ר׳ ייחנן הסנדלר אשר היה מתלמידי ר״ע ״וקשיש
מינ׳ נקרא ר״י הנשיא קידושין ם״ג.
וזה השם רבי סתם נשאר מימות ר׳ יהודה הנשיא בסי בני א״י
לשם כבוד להנשיא ,ונם ר׳ יהודה נשיאה בן בנו של ר׳ יהודה הנשיא
נקרא פעמים הרבה בירושלמי רבי )וגם רבינו( .אבל בבבלי כיונו בכ^
מקום )הוץ מקצת סיפורים בהגדה( אשר נאמר בו רבי סתם על ר׳
יהודה הנשיא ,וזה הוא שאמרו באיזה מקומות )שבת ל״ב ,יבמות מ״ה,
קידושין ס״ג( ר׳ יהודה הנשיא היינו רבי כלו׳ רבי לא נאמר כ״א על
ד״י הנשיא ולא אר׳׳י נשיאה (.
ובענין גדולתו באו הרבה סיפורים בבבלי וירושלמי ומדרשים
הםסלינים בהשיבות רבי בעיני אנטונינום וסםפרים ברית האה בה אשר
כרתו זה עם זה .והרבה קיסרי רומי נקראו בשם אנטונינוס )כי הוא
היה שם כבוד מאנטונינום פיוס ואילך לכל בני משפחתו והנלוים אליה(,
ולכן נתווכהו רבים בזה אל מי מהקיסרים אלה כיוונו בש״ס ומדרשים (.
ולפי השערתנו ( זה אנטונינוס אוהבו של רבי הוא לוציוס פ^רוס
אנטונינום ,אשר נשא שם אנטנינוס ושם קיסר יחד עם םארקום
אוירעליום אנטונינום ,והיו אז שני קיסרים למלכות רוטי ,האחד —
7

י

8

9

 (7והמשגה ע״ז ל״ח אשר שם נקרא ר׳ יהודה נשיאה רבי היא חוספה מאוחרת ונםו
שכתב הרשב״ם שם בשם רש״י ,ועיי׳ לקמן פ״ג — .ודע דגם ד׳ יהודה נשיא* בן בנו של
ד׳ יהודה נשיאה )עיי׳ ירושלמי ברכות ריש פ׳׳ג( נקרא לפעמים רבי על שם הנשיאות וכמו
שקראו לריש גלזתא בבבל רבנא או מר עיי׳ פסחים קט״ו ביצה כ״ה כ״ט ובמ״א ,אבל בבבלי
לא גשתבח גס ר׳ יהודה נשיאה הראשון לגחל בשום מקום ולא הובאו הלכות גדולות בשמו.
ועיי׳ בבלי ב״ב קי״א שרי ינאי אמר עליו לית דין צבי למילף )ובירושלמי שם פ״ט סוף הלי
א׳ איתא ר׳ יוחנן וגם במ״א בירושלמי לא נהג ד״י כבוד בר״י נשיאה( — .והנה במקום אחד בבבלי
נראה קצת שרבי הנאמר שם הוא ד׳ יהודה נשיאה  .עיי׳ םנתות פייה יתיב רבי וקא קשיא לי׳ חצי
לוג למה נמשח וכל׳ אמר לי׳ ר״ש בדבי שבז היה מח־ייק חצי לוג שמן לכל גר וגר אמר לו
נד ישראל כך היה אמר ר׳ יוחנן אמר רבי וכר .ואם ד,ך יתיב דבי קאי אר״י הנשיא היאך
* * ץ י ^ ^ מ ש י ב רבי כך היהיאמר ר׳ מחנן אמר דבי? ומזה יש מקום לומר שהוא ד״י נשיאה ,ור״י אמר
29דבי קאי אר׳״י הנשיא .אך זה הוא דחוק שישב ר״ש בנו של רבי לפני ר׳י נשיאה ,ור״ש זה
— *יי"• י נתמנה טאבמ לחכם כתובות ק״ג .וגם מציגו בכמה מקומות שכבר היה גחל בתורה בחיי
" ' * * ' ' * " א ב מ  ,י יך ישב לפגי ד״י• נשיאה בנו של ר״ג אחמ .והגכון שהך בך היה ר״י אמר הוא
מאמר הש״ס שהכגיס פה דברי ד״י )ועיי׳ חגמחו ממא פ״ה געגה ריע ואמר וכי יזיד וכו׳ ואמר
•
רבה בר בר חנה אמר ר׳ מחנן( ,אז שחסת כאן איזה תיבות וצ״ל אמר לו נר ישראל כן
הוא זכן היה אמר ר׳ מחנן אמר רבי וכו׳.
 (8עיי׳ באורך כרם המד הלק ד ז׳ וערך מלין ערך אנטונינזס .מאנאטםשר, 1 .
א

ד׳  400, 430וכו׳.
 (9םאנאטסשר .שם ד׳ .469

—
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מארק אוירעל — קבע מושבו בעיר רומי ,והאחר — למיוט 6ערוט —
באנטיאכיען בסוריא .וזה םערוס אף שהיה אוהב הענוגים ונתן הילו
לנשים ולתאוות בזויות היה ג״כ אוהב חכמות ואסף אל מושב המלך
אגשים גבוגים ויודעי ס ס ר (  .ובעיגי אגטוגינוס זה מצא ר״י הנשיא הן
)ולא בעיגי מארק אוירעל אשר ישב ברומי וגם מאם את היהודים
כאשר העיד עליו הסופר הרומיי אממיאנוס םארצעללינוס( ,והשתעשע
עסו לפעמים כמו שבא במדרשים ,אף שהסליגו ביה ( .ויש ראייה
לזה במה שנמצא בפפרי דתי הרומיים שגיתגה דת מאת םערום
ואנטונינוס שיש רשות ליהודים לעלות לגדולה ושם פערוס נזכר׳ג^אש,
כי טאתו יצא הדת בראשונה ,ואנטונינוס כלו׳ טארק אוירעל הס^יפ.
עטו ( .וזה טורה שלב *ערוט היה טוב על היהודים ,ונתהווה זאת
בלתי ספק ע״י רבי אשר הניע אוחו לזה.
ועוד באים הרבה סיפורים על עשרו של רבי וכי ה׳ ברכו בכל,
ואין פה הטקום להאריך בזה.
ונבוא אל עוצם ליטודו והלכותיו .יותר טאשר הננו ה׳ בכבוד
בעיני הקיסר ובנכסים גדלהו בשערי התורה והרים את כסאו מעל כסא
ההכמים .כי זה האיש רבי סידר המשנה על מכונה וקבעה ביתדות
ובטסםורים לבל תטוט .ואף שכבר קדמוהו קצת בזה )עיי׳ לקמן פ״ג(
.הוא הפליא לעשות ועל ידו נשלמת המלאכה .ויבורר בסוף זה הסרק
ובפרקים הבאים כובד המלאכה הזאת ,ובסרט מה שבא בענין מתלוקת
התנאים אשר לרוב לא דברו פה אל פה ,ואתה תלמוד אמר הלכה
אתת בשם רבו ,ותלמוד אחר אמר הלכה מתנגדת לו בשם רבו.
ורבי* בדוה שכלו קיבץ ההלכות אל מקומן ובחן הראויות לבוא אל בית
המלך ,גם הציג דעות התנאים זאת לעמת זאת ,הוא אמר ויהי אור בלימוד
לא סדרים וקבע לזה תהומו ולוה תהומו .ואך מי שהלק לו יוצרו
ביגה יחידה הוא יערב לבו לגשת אל עבודה כזאת ובחסר ה׳ על עושי
רצוגו ישלימגה .וראה איך הפליגו בתכמת קובצי קיבוץ הדתות
ומסדריהן ,וכסה וכמה דורות עברו עד השלימו מלאכתם — ולרוב לא
באו אל התכלית הנרצה ונמצא מגרעת או בהסדר או בהפקר איזה
דת — והם מצאו הכל בכתב :וכמה יש מן הפלא ופלא יותר במלאכת
המשנה אשר נקבצה על יד על יד מפי אומרים שונים; ומי יכיל המשא
הכבד הזה ויסדר כל מאמר על מקומו אם לא איש אשר רוח ה׳
נוטסה בו!
1

8

3

כן כתב הסופר זזרוםי קא&יטאלינוס).(Scriptor. Hist. August.)1
)2
וקצתם כיוונו אל ר• יהודה נשיאה עיי׳ מאנאטסשד .שם מה שכתב דר .גדעטץ ומה
•.׳«־••*
שהערנו לזה ד׳ .466
1. D. 2, 33: £18 qui Judaicam superstitionem sequuatur Divus (3
Verus et Antoninus honores adipisci permiserunt.
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ומלבד סידור המשנה ידי רבי רב לו בהלכות אשר מהן במשנה
ורובן בברייתא ובתוםסתא וכוי ( .ומהלכותיו המפורסמות :שבת ד׳ זרק
מרה״ר לרה״ר ורה״י באמצע ר׳ מחייב )והלכה ואת נובעת קצת ם ה ך
דר״ע שם עיי״ש בתו׳( — .שם י׳יח אחר נותן את הקמח ואחד נותן
את הסולת וכו׳ האחרון חייב ועיי׳ ב״ק נ״א — .עירובין ל״ג כל דבר
שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות — .פסתים מ׳ במים
אין לי אלא/מים שאר משקין מנין ת״ל ובשל מבושל מ״מ .ועוד שם
מ״א ר׳ אומר אקרא אגי בשל וכו׳ .שם צ״ג חייב כרת על הראשון
וחייבי כרת על חשגי דברי רבי .ומזח עוד שם גר שגתגייר בין שגי
.ס6חים וכו׳ חייב לעשוח פסח שגי דברי רבי — .ביצח ט״ז יו״ט שחל
להיות בע״ש ר׳ אומר מערכין ערובי חצרות אבל לא ערוכי חחומין וכר.
ועוד שם י״ז בענין ברכות — .יבמות כ״ד רוכל יוצא ואשד .חוגרת
בסינור אמר רבי הואיל ומכוער הדבר תצא .שם ס״ד ובם׳׳א בש״ס רבי
םבר בתרי וימני הוי חזקה — .כתובות כ׳ זה אומר זה כתב ידי וזה
אומר זה כתב ידי צריכין לצרף עמהן אחר דברי רבי .ועיי״ש בש״ס
סברא עמוקה לרבי בזה — .שם ס״ח בת הניזונה מן האתים נוטלח
עישור נכסים — .קידושין ס״ד בשעת קידושין אמר יש לי בנים בשעח
מיתה אמר אין לי בנים נאמן להתיר ואין גאטן לאסור — .גיטין ל״ג
ביטלו מבוטל ועיי״ש ובכתובות קי — .שם ל״ו וזה דבר השמטה ש סבשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטח קרקע ואחת שמיטת כספי•
בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים וכר — .ב׳יק מ״ז במשנה
אם הכניס ברשות בעל החצר חייב רבי אומר בכולן אינו חייב עד
שיקבל עליו לשמור — .ב״מ מ״ח המלוה את חברו על המשכון ונכנסה
השמיטה ר״י הנשיא אומר אם היה חמשכון כנגד חלואתו אינו משמט
ואם לאו משמט — .שם נ׳ אונאה פחות משתות וכו׳ ר׳׳י הנשיא
אומר יד המוכר על העליונה — ,ב״ב ע״ו אותיות נקנות במסירה— .
שם קס״ט הבא לירון בשטר ובחזקה נידון בשטר — .סנהדרין ג׳ דיני
טטונות בשלשה רבי אוטר בחטשה — .שם ע״ט ונתת נפש תחת
נפש מטון )כלו׳ נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור( — .שם ס״ג
הזיד במעילה רבי אומר במיתר! — .זבחים ק׳ אנינות לילה אינה אלא
מדרבנן — ,מנחות כ׳ עצים קרבן מנחה הן וטעונין מלח וטעונין
הגשח — .שם כ״ ח כלי שרת שעשאן של עץ רבי פוסל .ועיי״ש ל׳יד
ל״ח ל״ט מ״ג הלכות בעגין תפילין וציצית — .שם ס״ו אין מביאץ
יין ישן — .שם צ״ח מזרח ומערב היו טונחין )הנרות שבטגורה(— .
חולין ט״ו השוחט במחובר לקרקע שחיטתו כשרה — .שם נ״ו במשגה
ניקב חזפק רבי אוטר אפי׳ ניטל — .שם נ״ז שטוטת ירך בעוף
כשרה — .ערכין ל״א כשהוא אוטר שנה תטיטה רבי אוטר ליתן לו
4

ו ט

 (4זעל מה שבא רבי במשנה זהזא עצמז סידר המשנה עיי׳ לקמן פ״ג.
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שנה ועיבורה ועיי״ש בש״ס ר׳ אוטר טונה שט״ה יטיס כטנץ יטות־
החטה והובא הרבה פעמים בש״ם .ועיי׳ תוספתא פרה ס״א כבשים
בני שנה האסור בתורה שס״ה יטיס דברי רבי — .נדה י״ז ׳הרואה
דם מחמח מכה אם יש לה וסת חוששת לוסתה — .שם ט״ד ,במשגה
בת י״א שנח ויום א׳ נדריח נבדקץ וכו׳ ועיי״ש בש״ס אלו דברי
רבי — .שם ם״ו הרואה דם מחמת תשמיש וכו׳ ונאמנת אשת לומר
מכה יש לי במקור שממנה דם יוצא דברי רבי — .ועיי׳ ערכיו פ״ד
מ״ב מאמר מחודד לרבי ואינו חולק כלל על הת״ק אלא בא להישיר
הענין ולהעמידו בסברא ברורה על האמת )ומצינו דוגמתו לר׳ מאיר
תמורה ס״ב מ״א(.
ומצינו הרבה פעמים שרבי דן הלכה למעשה וסמכו עליו בני דורו.
עיי׳ שביעית פ״ו מ״ד רבי •היתר ליקה ירק במוצאי שביעית ועיי״ש
בירושלמי — .שבתמ״ו פעם אתת הלך רבי לדיוםפרא והורה במנורה
כר״ש בנר — .תוספתא' עירובין סוף פ״ד מעשה בזקן אהד רועה
שבא לפגי רבי ואמר זכור הייתי שהיו בגי מגדול וכו׳ והתיר רבי
)והובא בתו׳ עירובין ס״א( ,ועוד התיר רבי שיהיו בגי גדר יררין לחמתה
וכו׳ )והובא בש״ס שם( — .סנהדרין ח׳ פעם אחת הלך רבי למקום
אחד וראה בני אדם שטגבלין עיסותיהן בטומאה וכו׳ באותה שעה גזרו
תלמיד אל יורה אלא א״כ נטל רשות מרבו — .נדה ט״ז הורה רבי
בלוד שנח י״ח שיצאה ממנה ל׳ יום הרי היא כשנח י״ח — .שם ס״ד
מעשה ונתן לה רבי ד׳ לילות מתוך י״ח חודש — .ולפעמים הורתי עם
בית דינו עיי׳ גיטין פ״ה מ״ו רבי הושיב ב״ד ונמנו שאם שהתה בפני
סקריקון י״ב חדש וכוי .אחלות פי״ח ט״ט רבי ובית דינו נמנו על קיני
וטחרוחו .וכן על חך טתניתין דשביעית פ״ו איתא בתוספחא שם פ״ד
רבי ובית דינו התירו ליקח ירק במוצאי שביעית טיד.
ובענין הסימן הראשון אשר כתבנו לעיל בדרך לימוד הדור הזה
וחקודם לו ,שחקרו וביררו מחלוקח חקדמונים מצינו דרך חרש לרבי.
גם חוא חעמיק לעמוד על מחלוקח חראשונים )עיי׳ חוספחא תרומות
פייט כלים ב״מ פ״ח פי״א ובמ״א( אבל הפליא ג״כ עצה לקרב זח לזח
להלכח דברי חחולקין ולמצוא ביניהם הכרעה ,וזח בא לרוב בל׳ גראין
דברי פלוני בזה ודברי פלוני בזה .וכבר מצעו במשנה ערכין ס״ח ה׳
רבי אומר נראין דברי ר׳ יהודה בקרקעוח ודברי ר״ש במטלטלין )ובש״ס
מפרש שם וכן חולין י״ב ובמ״א נראין דברי פלוני לפלוני( .ונעיר פה
בקיצור על רוב חמקומוח אשר בא בהן אמר רבי נראין דברי פלוני וכר:
תופפתא דמאי פ״א ,שביעית פ״ח ,מ״ש פ״ד וחובא ב״מ נ״ד ,שבת
פ״ט ,מ״ק פ״א )נראין דברי ר׳.יחודח וכו׳ ועוד שם נראין דברי ר״מ
בטוסגר וכוי( .שם פ״ב ,קידושין פ״ד )ובש״ס שם נ״ד( ,ש״ם טוטח
ט״ח ,ש״ס חולין י״ב ,חוםפחא חטורה פ״א ,אחלות פט״ו ,גגעיפ׳
פ״א ,ש״ס גדה ג״ג ,תוספתא שם פ״א )ועיי׳ ירושלטי יבטות פ״ד הל׳ ט׳(,
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ופ״ג .ורוב הנך נראין הן בפלוגתות התנאים אשר בדור שלפניו
ר״מ ור״י ור״ש וכר.
והאיש הגדול הזה אשר מלאו לבו להורות למעשה ולהכריע הלכה
כאשר יאות לגדולים חקרי לב אשר ימצאו בגפשם עז לעמוד על סוף
הדגר ולהרוץ המשפט ( ,לא בוש לומר לפעמים ,שדברי החולקים עליו
צדקו מדבריו .מה עדות נאמנה על נפשו הרמה על רדיפת הכבוד
ועל בקשת הגדולה וההתרוממות .עיי׳ תוספתא טנהות פ״ה אטד רבי
רואה אגי את דבריהם מדברי .אהלות פ״ה וסוף פי״א .גדה ס״ט
והובא בש״ס שם ג״ג רואה אני את דברי ר׳ שמעון בן אלעזר
מדברי ( .ולא עמד רבי מלחלוק כבוד אל האמת ולומר בענין אהד גם
על חכמי א״ה שדבריהם נסוגים יותר מדברי חכמי ישראל עיי׳ פסחים צ״ד.
עוד יש לנו להזכיר דרכו של רבי במדרש המקרא להוציא טמנו
הלבה .וזה דרכו נוגע קצת באופן מדרש האמוראים אשר זכרנו לעיל
פ״א .עיי׳ שבת צ״ז רבי אוסר דברים הדברים אלה הדברים אלו ל״ט
מלאכות שנאמרו למשה בסיני )ועיי׳ ירושלםי שבת פ״ז הל׳ א׳ ועיי׳
.בבלי ע׳( — .יבמות ח׳ רבי אומר ולקח ולקחה ויבם ויבמה לאסור צרות
ועדיות — .מגחות ג׳ תאפגה רבי אומר תאפינה נאה — .ועיי׳-םוכה
ל״ח רבי אומר אל תקרי הדר אלא הדיר מה דיר וכוי .חולין *״<
יתיב רבי וקאמר מנין לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקה את המאכלת
לשהוט .ור׳ הייא קיהה שם עליו ואמר וי״ו דכחיב אאופתא.
מאמריו של רבי בהגדה ובמדות :ברכות ט״ז רבי בתר צלותי׳ אמר
הכי יה״ר שתצילנו היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פגים וכוי— .
שם ס״א ,יצה״ר דומה לזבוב ויושב בין ב׳ פחחי לב )וי״ג רב( — .שם
סייג לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו — .גדרים כ׳ אל ישתה אדם
בכוס זח ויתן עיניו בכוס אחר — .סוטח ב׳ למה גסמכה פרשת סוטה
לס׳ נזיר לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין— .
ומאמרי מוסרי שלו אבות פ״ב ם״א שגורים בפי כל לגודל ערכם.
רבי אהב ל׳ יוגית ואמר ב״ק ס״ב סורסי בא״י למה או לה״ק או
ל׳ יונית ( .ומציינו ג״כ שהלך לכרכי הים וגם שם שם לבו על הל׳
המדוברת שם )ר״ה כ״ו(.
6
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 >6ולבן נמצא לפעמים אמי יכי אומד אני .עיי׳ תענית ב׳ ,גיטץ ל״ח ,מנחוח •׳׳ד,
חולין ג״זי ,עדנץ פ״ד מ״ב ,ירושלמי יומא פ״א הל׳ בי• ,״ח הון* הל׳ גי .תוסוותא .מגילד.
פייא ,ב״ב ס״ח .
 (6ודוגמתו מציגו בלאיס בון* פ״ב ד״מ אומר ובו׳ רואה אני את דבריהן מדברי ,ובירושלמי
שם הגי׳ רבי אומר .עיי׳ לקמן פ׳׳ג.
 (7ודבי בעצמו היה בקי גם בל׳ סזרסי עיי׳ פסחים ם״א תנוסו ונו׳ רבי אומר ל׳ םודסי
הוא ,ובן הוא באמת בל׳ םודםי ול׳ הקודש קרובה ללי ארמית ,וארמית היא אחות ל׳ סורםי,
ולבן דרש שפ ל׳ סודם .אבל לבני ח ת אמד שהם ידברו או בלה״ק או בל׳ יונית ,אשד
היחח אן ל׳ ה»דתמיס »רבי 0םאיושכיס חחת ממשלת חמי השתמשו ב ה .
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על רכות טבעו מורה הסיפור ב״ט ס״ח ,ירושלמי כלאים ס״ט— .
והירושלמי שם מספר בשבח רבי דהוה ענותן סגי .ואם הקפיד
לפעמים על כבוד הנשיאות הלוא הוא מהטעם אשר זכרנו למעלה אצל
רשב״ג :ע״י הנשיאות נשאר שם ושארית להנדכאים והעמד להם דגל
אשר תתתיו ישכונו — .ויוכר ג״כ דרכו במה שאמר מכות י׳ הרבה
למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולם ,ואעפ״כ גער
בהם לפעמים וגם אמר לבנו כתובות ק״ג זרוק מדה בתלמידים .ודברי
הש״ס שם ״כאן בצגעח כאן בפרהסיא" בגויים על אדגי האמת ,יתגו
עדיהן ויצדקו.
רבי קבע מושבו בבית שערים בציפורי ובטבריא .עיי׳ ר״ה ל״א
כתובות ק״ג .ובכתובות שם איתא מה שצור .רבי בשעת מיתתו ,והכבוד
הגדול אשר עשו לו במותו .ועיי׳ ירושלמי כלאים פ״ט.
רבותיו של רבי הם . :ו * אלעזר בן שמוע )יבמות פ״ד ,מגתות
י״ח( ,ר׳ שמעון )שבת קמ״ז( — .ואצל ר״מ למד אך בימי גערותו
)עירובין י״ג( ( — .וגם לפני.ר׳ יהודה עמד בגערותו ,מגילה כ׳ אמר
רבי קטן חייתי וקריתיה למעלה מר׳ יהוהה ,אבל לא מציגו שלמר
אצלו*( — .את ר׳ יוסי כיבד רבי מאוד )עיי׳ המאמר ירושלמי יבמות
אשר הבאגו לעיל ד׳  , (168ואמר עליו כבר הורה זקן )שבת ג״א(.
גם אמר הלכה משמו )מנחות י״ר( ,אבל לא מציגו בבירור שהיה
תלמידו (.
בעלי םחלקותו של רבי הם :רשב״ג אביו ,וכבר כתבגו לעיל )ד׳ (184
שלרוב רשב״ג לקולא — .ר׳ נתן )עיי׳ לעיל ר׳ נתן( — .ר׳ יוסי בן
יהודה )עיי׳ לקמן( — .ר׳ אלעזר בן שמעון )לקמן(— .־ ר׳ שמעון בן
אלעזר )לקמן( — .ולפעמים חולק רבי גם על התנאים אשר קדמוהו.
— הלכה כרבי מחברו )עירובין מ״ו ובמ״א(.
מגדולי תלמידיו חידועים בשם :רבי חייא ,ר׳ אבא הגקרא רב,
לוי ,בר קפרא ,ר׳ שמעון בגו של רבי וכוי .וחרבח פעמים ישבילפגיו
ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוסי ,וגראה קצת שהיה תלמיד חבר לרבי.
8

1

^

1*13

 (8וכבד הערנו לעיל ד  157במה שיש בזה מן הזרות בדברי הירושלמי .וגס ?ידבר•
הירושלמי יש לקיים סיפור הבבלי שרבי לא שנה אצל ר״מ כ״א בבחרותו ,והמחלוקת בין ד״מ
ורשב״ג נפלה בימי נערותו של רבי ואז הלך ר״מ לעהיא .ועיי׳ גיטין י״ד ר״י הנשיא אומר
משוס ר׳ יעקב שאמר משוס ר״מ .וגס המאמר הזה שאמר ר״י הנשיא באמצעות ר׳ יעקב
)על ר׳ יעקב זה עיי׳ יומא ם״א( בשם ר״מ מורה שר״מ קשיש טובא מרבי.
 (9ושבועות י״ג ע״א איתא אמימרא דר׳ יהודה ורבי שם דתלמיד סבר ליה כרביה ,א״כ
היד .דני תלמידו של ר״י .אבל לא מציגו בפי׳ שאסר רבי בעצמו שלמד אצל ר״י .וגס
» בקטגותז.
אפשר לומר דהש״ס נקט ארחא דמילתא ,לפי שרבי שימש את ר׳
 (1ועיי^שבת שם.שר׳ יוסי היה בסוף לפני רבי .והוא מאמר ק1ר .מאוד ,עיי״שבתו׳.
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םוםכוס.
החכם הזה היה תלטידו של ד״ט וגשחבח טאוד בחריסח שכלו
עירובין י״ג .בטשנה באה רק הלכה אחת על שם החכם הזה .עירובין
פ״ג מ״א .ועוד נזכר שני פעמים בטשנה )ב״ט פ״ו ט״ח ,חולין פ״ה
ם״ג( ושם אמר בשם ר״מ .ולאחר מוח ר״מ לא רצה ר׳ יהודה
להכניסו לבית המדרש ור' יוסי גער בו ואמר חורה מה תהא עליה
)קידושין נ״ב נזיר ט״ט( ,ואז חראח סומכוס את חריפותו בשאלותיו לדי
יהודה — .עיקר הלכותיו של סומכום הן בדיני ממונות אף שגם בשאר
עגיגים גורע כוחו .והלכתו ב״ק מ״ו מסורסמח :שור שנגח את הסרה
ונמצא עוברה בצדח וכוי משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד.
ובש״ם שם זו דברי סומכום .ומזה בכל הש״ם דםבירא ליי לםומכוס
טטון חמוטל בספק חולקין — .כתובות נ״ב איתא שאל ר׳ נתן את
םומכום ,ושם פ״א שאל ר' אבא את םומכוס תה ר' אבא הוא רב
)עיי' ערוך ערך רב בשם ר' חאי( ואם כן חי םומכוס עד ימי רב .־—
ובתוספתא גזכר סומכום אך במקומות טעטים .עיי׳ נגעים פ״א איזה
הירוק שבירוקים םומכום אומר ככנף טווס ,והובא ירושלמי סוכה פ״ג
סוף הלי ו' ( .
8

ר׳ יוסי בן י ה ו ד ה ו א ה י ו .
ר׳ יוסי בן יחודח )בן אלעאי עיי׳ נדרים פ״ח מ״ח מ״ו מנחות ד׳
ס״ג( חיח חברו של רבי ונראה דחוח קצח קשיש מניח עיי פסחים קי״ב.
ר׳ יוסי זה נזכר בםשנח בד׳ סדרים ( .ובשני סדרים זרעים וטהרות
לא הובא טאטר בטשנה בשטו ,אבל גם בסדרים אלה רבו הלכותיו
בתוספתא — .ר׳ יוסי הוא בעל טחלקותו של רבי והרבה מהלכותיו
הם בפלוגתא עם רבי )עיי׳ תוספתא טעשרות פ״א והובאה ביצה י״ג,
ש״ם שבת י״ח ,תוספתא שם פי״ד ורבי השיב עליו שתי תשובות,
ש״ס עירובין ל׳ ,םוכח ג׳ ,זבחים ם״ב ,כריתות ב׳ ,ובתוספתא סדר
טהרות בכטח טקוטוח( — .אבל אטד ג״כ חלכוח אשר אין טי שיחלוק
עליהם עיי׳ תטורה פ״ב ט״ג ,ולפעטים בא בטחלוקח עם חגאים אחרים.
טחלכותיו חטפורםטות :שבח ה׳ געץ קגה ברה״ר ובראשו טרסקל
וזרק וגח על גביו חייב — .יוטא פ״ח אך את שבתותי תשטרו יכול
3

,

 (2וטח ששערו קצת םחברים שםומנום זו הוא אחד  toft SymmachqsjDjתרגס
ספרי הקדש ללשון יזגית אין להשערה הזאת יסוד גנון אף שהמתרגם הזה הליך לפעמים בעקבות
ה ה ל נ ה  ,ובמו שהעדגו בספרגו פארשטודיען ונו׳ ד׳  .182וחנטי המצרים הקדמוגיס נתבו
מ נ ח הגקרא עביאניטען.
בפירוש שזה המתרגם
 (3אבל יש לפעמי^ הלופי גירפאות עיי׳ פםהים פ״ד מ״ו ד׳ יוסי בן יהודה ובקצת ספרים
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לכל ת״ל אך חלק — .שם פ״ח דיו לטבילה שהיא באחרונה )טבילה
ממנה לאו טצוה( — .סוכה נ׳ החליל דוחה את השבת — .מכות ו׳
חבר אין צריך התראח — .חולין י״ח במשנח מלא חוט על סני רובו,
ושם בברייתא חשוחט בשאר טבעות אע״פ שאין מקיפות אח כל חקנח
שחיטתו כשרה — .שם ט״ג ר׳ יוסי בן יהודה אוטר אף נקבה הטרה.
מאמריו בהגדח :תענית ט׳ ג׳ פרנסים טובים עמדו לישראל וג׳
מתנות טובות ניתנו על ידם וכוי — .ב״מ מ״ט מה ת״ל הין צדק
והלוא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך שיהא חן שלך צדק ולאו
שלך צדק.
ר׳ ש מ ע ו ן בן י ח ו ד ח (  .מחחכם הזד ,מצינו לבד מאמרים
אשר אמר בשם אחרים ורובם בשם ר״ש .וכבר בא מחם מכוח פ״ג
מ״ו ,שבועות פ״א מ״ח ,נגעים פ״י מ״ח .ואמ^1״^ משום ר״ש
תוספתא מעשרות ס״ז ,אהלות פ״ז .משום ר׳ יום^״ש פ״ג ,משום
ר״א בן שמעון כלאים פ״ג.
ר׳ א ל עזר בן י ה ו ד ח נזכר במשגר ,אהלות פ״ג מ״ה .ותולק
שם עלי ר׳.עקיבא ור׳ ישמעאל )ושם נראה קצח שלא'חיח בנו של
ר׳ יהודה בן אלעאי עיי״ש( ,זבים פ״א מ״א.
4

—

ר׳

מנחם.

ר׳ יוסי בן חלפתא אמר שבת קי״ח ה׳ בעילוח בעלחי ונטעחי ה׳
ארזים ,ר׳ ישמעאל ,ור׳ אלעזר ,ר׳ חלפתא ,ר׳ אבטילם ,ודי מנחם.
ומכל אלה החכמים לא נזכרו במשנד ,כ״א ר׳ מנחם יומא פ״ד ט״ג.
ויש מקום ספק אם הוא ר׳ מנחם בנו של ר׳ יוסי ( .במגילה כ״ו
איתא על הםתניתין דחתם זח דברי ר׳ מנחם בר יוסי סחימחאה עיי׳
רש״י שם )ועיי׳ לקמן פ״ג(.
5

ר׳ א ל ע ז ר בן ש מ ע ו ן .
ר׳ אלעזר בנו של ר׳ שמעון בן יוחאי חיח חבר לרבי ולמר עמו
אצל רשב״ג ור׳ יחושע בן קרחח ורשב״ג )ב״מ פ״ד( .ונזכר במשנה
ביצה ם״ד מ״ה ,גגעים פי״ב ם״ג )ושם חולק על ר׳ ישמעאל ור׳
עקיבא( .ור״א חולק לרוב עם רבי .וגמצאו לו חלכוח מחודדוח ובפרט
במחלקוחיו עם רבי— .
מהלכותיו הטפורסטות :סוכה ל״ג אין טטעטין ביו״ט משום ראב״ש
אטרו טטעטין — .יבטות ע״ב מטגו איגו טולין אלא ביום שלא בזטגו
 (4בחדבד .מקומית )תזספחא ב״ב פ״ז ,זבחים פ״ב ,ועיי׳ חולין ג״ר .קנ״ב( איתא ר׳ שטעון
בן יהודה איש בפד איבום ,וא״כ נראה קצת שזה ר״ש לא היד .בנו « ל ר׳ יחודר .בן אלעאי
אס לא נאמד שהכנוי איש כפר איכום שב אל ר׳ שמעון.
 (5עיי׳ סדר התרות ר׳ מנחם.
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!ר' שטעון בן אלעזר

טולין ביום ובלילה — .קידושין ל״ח כל טצוה שגצטוה ישראל קודם
כניסתן לארץ נוהגת בין בארץ בין בחייל לאחר כניסתן לארץ אינו
גוהגת אלא בארץ הוץ מן השמטת כםסים ושילות עבדים — .סנהדרין
ע״ד מחלל שבת ניתן לחצילו בגפשו — .זבחים ם׳יה אמר ראב״ש
שטעתי שטבדילין בחטאת העוף — .מנחות צ״ח צסון ודרום היו
טונחין.
קורותיו של ר״א עיי׳ ב״ט פ״ג וכר .ועיי' תענית כ׳ עובדא דר״א
כשבא טטגדל גדור טבית רבו וכו׳ עד גכגט לבית המדרש ואטר לעולם
יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.
ר׳ ש ט ע ו ן בן א ל ע ז ר .
6

ר׳ ש ^ ^ ן אלעזר — ונראה שהוא ר' אלעזר בן שטוע ( —
היה תלמיד ר״מ עיי׳ חולין ו' ואטד פעמים אין טססר הלכה טשטו,
גם אמר הלכות משום תנאים אחרים .ומציגו לו לא נ ה לקו וכו׳ עיי׳
ביצח י״ט ,יבמות קי״ח ובם״א — ,תוספתא מ״ש פ״ב אמר משום
שטאי חזקן )ובטשנח שם ס״ב ט״ט איתא סחם הך דשטאי הזקן(— .
בעל מחלקותו הוא לרוב רבי .רשב״א גזכר במשגה כלאים פ״ט ט״ח
גלוז ומליז הוא את אביו שבשמים )עיי׳ לקמן חלק בי( ועוד באיזה
מקומות .ובסדר גזיקין וקדשים לא גזבר במשגה אבל יש לו הלכות
עמוקות בס׳ גזיקין עיי׳ ב״ ק י״ד ד׳ כללות היה רשב״א אומר בגיזקין,
כל שהוא רשות הנמק ולא המזיק הייב בכל למזיק ולא לגיזק וכוי— .
שם צייד כלל זה אמר רשב״א כל שבח שהשביח גזלן ידו על העליונה
וכוי — .ב״מ ד' םלעין דיגרין מלוח אומר חמש ולוה אומר שלש
הואיל והודה בטקצת הטעגה ישבע )ור״א חולק שם על ד״ע עיי״ש
בתו׳( — .בדיני יאוש יש לו כמה הלכות עיי׳׳ש ד׳ כ״א במשנה
רשב״א אוטר כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז .ד׳ כ״ד המציל מן
הארי מן הדוב ומן הנמר וכוי .המוצא בםרטיא ופלטיא גדולח ובכל מקום
שהרבים טצויים שם הרי אלו שלו טפני שהבעלים םתיאשים טהן— .
שם ע״ ט השוכר את ההטור והבריקה או שנשתטתה אוטר לו הרי
שלך לפניך רשב״א אומר השוכר את החמור והבריקה או שנשתטתה
חייב להעמיד לו חמור — .שם ק״א היורד לתוך הורבתו של
חברו ובנאה שלא ברשותו ואטר לו עצי ואבני אני נוטל רשב״א אומר
שוטעין לו.
וטציגו לרשב״א שחקר ג״כ בקדטוניוח .עיי' חופפחא ר״ח פ״א
 (6וחן שבתב המקימות אשר נאמר ע ם ״ ב ן " נזכר האב אף אם ר.וא תנא בלא כנוי
דבי ,בגזן דשב״ג די.הנניא בן גמליאל ,ר׳ יהודה בן יוסי וכוי.
הוסיפו מלי רבי או עשה אותו מ׳ אחת ברבי.
בד לטי ברבי או בר ר ב י .

ובמקום שנאמר

״נו״

ואפשר שהוא מידי הסופרים אשר האריכו מ׳
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בראשונה היו טשיאין טשואוח וכוי רשב״א אוטר אף בהרי טכטר בתבור
וחברותיה — .סנהדרין פ״ט והובא בש״ם שם ט״ה ,אבן היתר ,שם טשוי
שני בני אדם וכר — .ועיי׳ בתופפתא פאר .פ״ד ,כתובוח פ״ג רשב״א
אוטר אף אלכטנדריא של טצריפ בראשונה וכו׳ ובבבלי כתובות כ׳׳ה
איתא אטר רשב׳׳ג (.
לרשב׳׳א היו ויכוהים הרבה עם הכותים עיי׳ ירושלטי יבטות פ״א
הל׳ ו׳ אתייא דבית שטאי כאילו כותייאי וכוי שהם טיבנין את הארוסות
וטוציאין את הנשואות דאינון דורשין חוצה החיצונה וכו׳ תני רשב״א
נוטתי לםופרי כותים טי גרם לכם טעות דלית אתון דורשין כר׳ נהטיה
דתנא ר׳ נהטיה כל דבר שצריך לט״ד בתחילתה ולא ניתן לו ניתן לו
ה״א בסוסה• ־— עוד שם טוטה פ״ז הל׳ ג׳ אטד ר׳ אלעזר בן שטעון
גטתי לםופרי כותיים זייפתן תורחכם ולא הועלתנ*1לעצטיכם כלום
שהכתבתם בתורתכט אצל אלוני טורה שכם וכו׳ )עיי׳ בבלי שם ל״ג(.
וכבר שערגו בט״א שגם בטאטר זה דסוטה צ״ל ר׳ שטעון בן אלעזר
כי על ידו גתגלגל הדבר שגזרו על הכותיט )עיי׳ חולין וי( והוא נשא
וגתן הרבה עטהט (.
7

8

ר׳ יוטי בן ה ט ש ו ל ם .
בירושלטי ס״ש סוף ס״ב איתא עדה קדושה ר׳ יוסי בן הטשולם
ור׳ שטעון בן טנסיא )ועיי׳ קהלת רבה ס׳ ראה חיים עם האשה( ,א״כ
חי בדור הזה עיי׳ לקטן ר׳ שטעון בן טנסיא .ויותר טזד ,טבורר
תופפתא אהלות פ׳׳ב והובא הולין נ״ז שהשיב לו רשב״א ,ורשב״א חיה
כטבואר בטאםר הקודם בדור הזה — .לד׳ יוסי נטצאו איזה הלכות
בטשגה ובתוספתא ,הגדולות בהן הן :בכורות ס״ג ט״ג השוחט את
הבכור עושה םקום בקופיץ וכוי — .שם ס״ו ט״א יבשה שתהא נפרכת
)וטטנה לטדו לריאה הולין ט״ו ולטינים שבלולב סוכה כ״ט עיי״ש
בפוםקים( — .ר׳ יוטי הולק עט ת״ק בדברי ר׳ יהושע תרוטות פ״ר
ט׳יז ( .והעיד טשום ר׳ יוהנן אהיו שאטר םשום ר׳ אלעזר בן חסטא
גיטין ס״ב.
9

 (7וכבר הערגו על זר .לעיל במאמר רשב״ג .ועוד מציגו כמקום אחר החילוף בץ
רשב״א ורשב״ג .עיי׳ תוספתא שביעית פ׳׳ב דשב״א אומר תוקע יחד באמצע ומקיף לה ארבעה
סהדים לארבע רוחותיה .ומשגה שביעית פ״ג מ״ר חגידסא רשב״ג .ובמקום אחר דשב״א
במקום ר׳ אלעזר .עיי׳ ב״ב 0״ו בהמה גסה גקנית במשיכה וכו׳ דברי ר״מ ורשכ״א ,ובקיחשין
ביצה במשגה דברי ר״מ זר• אלעזר .וחילופים כאלו גמצאו ל ח ב  .ועיי׳ מה שכתבט בתחילת
זה הפרק.
 (8והארכגו בזה בספרגז איבער דען אייגפלזס דער פאלעסט.
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 (9והמאמר שפ ועוד זה אץ לז שיעור הוא דברי ת״ק המפרש דברי ר׳ יהושע ועל זה
חולק ר׳ יוסי בן המשולם ואמר ועוד קב למאה וכוי .ובעל סדר ה ח ח ת טעה בזה.
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הכטי ההלכה ער סוף הדור ההטישי ,ב( על טהלוקה ההכטים אשר
תיו באותו דור וטהלקותט עט הכטי הדורות הקודטים.
א( כבר זכרגו לעיל )ד׳  (16כי רוב גדולי הזטן התאספו לטקום
הטנהדרין לבית טושבו וטדרשו של הנשיא אף שלא היתד .של ע״א.
ובר״ה ל״א איתא עשר טסעות נטעה שכינה וכו׳ וכנגדן גלתה סגהדרץ
וכד מלשכת הנזית לחנות וטהנוה לירושלים וטירושלים ליבנה וטיבגה
לאושא ומאושא ליבנה וטיבנה לאושא וטאושא לשפרעם וטשפרעט
לבית שערים וטבית שערים לציפורי וטציפורי לטבריא — .ותהילה גלות
הסנהדרין היתד .ארבעים שגה קודם הרבן הביה )סגהדרין ט״א(.
ולאחר הרבן הבית גלהה ליבנה ,ושם עטדו ר׳ יוהנן בן זכאי ורבן
גטליאל וגם ר׳ אלעזר בן עזריה בראש הסגהדרין — .וטיבגה גלתה
לאושא .וזאת הגלות היהה בשגים הקרובות לטלהטת ביתר ,וכבר
ההלו יטי ההושך ,ויד לוטדי ההורה דלה טשנאת הטציק ,כי גהסך לב
אדרייאנום לשנוא את היהודים .ויש לשער בקל ששרי צבא הרוטיים
אשר אז בארץ שמו עיניהם על יבנה לרעה ולא לט>בה ,כי שם היה
מושב ראשי העדה וארבו לנפשותם על כל פסיעה ופסיעה ,לכן ראו
ההכטים כי טוב .לפרד ההבילה לטקוםות אהרים .ורוב ההכמים הלכו
אז לאושא ,ועטהם הלך ג״כ ר' ישטעאל כאשר טורה הטאסר ב״ב
כ* ה טאן הולכי אושא ר׳ ישטעאל וזה הוא הגלות טיבנה לאושא.
ולא ארכו היטים באושא והאויב ההפשט על כל ערי הצפון ,ואז הלך
ר׳ ישטעאל לדרום ,וגם הכטים אהרים ההישו טפלט להם בבית טדרשו
של ר׳ ישטעאל )עיי׳ עכ״ז הטאטרים ר׳ ישטעאל ,ר״ט ,רשב״ג(— .
ובשלפי השטד אתרי טות אדרייאגוס כאשר טצאו היהודים טרגוע קצה
בארץ אבותיהם שב רשב״ג ואהוזת הכטים ליבנה ,וע״ז גאטר וטאושא
ליבנה ,כלו׳ טאושא אשר שם היה מושב הסנהדרין איזה שנים קודם
כבישת ביתר ליבגה ביטי רשב״ג .אבל גם רשב׳׳ג נסע יטים לא
כבירים אהרי כן טיבגה וקבע כסא גשיאותו באושא )עיי׳ לעיל רשב״ג(,
וע״ז בא ״וטיבגה לאושא" ,ואתר םות רשב״ג קבע רבי ישיבתו
בשפרעפ וכו׳ 'כאשר הוא בטאטר הגזכר.
וט$בד התועדות התכטים לטשא וטתן של תורה ולקבוע הלכות
היתד׳ עוד זאת הסנהדרין יתרה שנהקנו שם תקנוה וגם עלו אליה טקוטות
הקרובים והרהוקים לשאול טשסטי התורה .תקנות של ריב״ז ביבנה
נודעות וזכרנום לעיל .ועוד טצינו שהכם אהד ושטו אילא טנה אתר׳
מוטי בכור ביבנה והודו לו הכטים .וליבנה עלו בני עסייא ואנשים אהריפ
ויצאה להם משם הוראה ( — .ובאושא התקינו שיהא אדם זן את בניו
6

 (bעיי׳ בבורות •״י ט״ח ,פדה *״ז מ״ו מ׳׳ז ,חולץ ם״ח .ועיי׳ תוספתא בלים ב״ב • ״ י
ר׳ יוסי שאל יוגחן בן חרסא איש גיגיסר לפגי זקגיש ביבגד .שגי נפץ של סיב שת»ץ יי
יהחקיגם לחגור בהן את מתגי! מה הן אמרו לו טמאות .ואלה השאלות ״ י ד  .וכלים
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ואת בנותיו כשהן קטנים .הכותב כל נכסיו לבניו הוא ואשחו נ:זונח מהם.
הטבזבז אל יבזבז יותר מחומש .שיהא אדם טתגלגל עם בנו עד י״ב
שנים .אשה שטכרה בנכטי לוג בחיי בעלה וטתה הבעל מוציא טיד
הלקוחות )כתובות ט״ט ,נ׳( ,שלא לנדות זקן )ירושלמי ט״ק פ״גהל׳ אי(,
הטקפיד את הזקן והכהו יתן לו בשתו משלם )ירושלטי כתובות ס״ד
הל׳ חי( ,על ו׳ מפיקות שורפין את התרומה וכו׳ )טהרות פ״ד ט"ה(,
ואלו ו׳ מפיקות התקינו באושא כמאמר עולא שבת ט״ו ( — .ובעח
שהלכו רוב החכמים מיבנה לאושא נדו קצת חחכמים ללוד ,אשר שם
קבע ר״ט ישיבתו )עיי׳ לעיל ר״ט( .ויען ראו כי גברו הצרות והאויב פרש
ידו על מהטדי התורה לרדוף העושים מצותיה נמנו בעליית בית ניתוח
בלוד על כל עברות שבתורה יעבור ואל יהרג חוץ טע״ז וג״ע ושפיכת
דמים )סנהדרין ע״ד ועיי׳ קידושין ט׳( — .ובהיות הסנהדרין בשפרעם
ורבי היה הנשיא עליה נתקנו תקנות ,קצתן נקראו על שם רבי וקצתן
על שם רבי ובית דיגו ,וזכרנום לעיל במאמר רבי (.
ב( בענין מחלוקת חחכמים .החכמים נתקבצו לפעמים אל בית
המדרש הכללי והרצו דעותיהם זה לזה ,ולפעמים עמדו בבית המדרש
במקומות אשר ישבו שם )עיי׳ לעיל ד׳  ,(16, 17ומשם נפוצו
מאמריהם חוצה ע״י תלמידיהם .ויש לבחון ולחקור היטב במחלוקות
הבאות במשנה ובספרים הנלוים אליה אם המחלוקת היתה פה אל פה
או אם דעות חחכמים החולקים נודעו ע״י התלמידים ,כלו׳ תלמידי זה
התנא אמרו הלכה בשמו ותלמידי תנא אחר אמרו הלכה מתנגדת
7

8

טהאוטרס ר׳ יוסי ,וגם
ועיי׳ בכויות שם ועוד
אייו מומץ ,מזה גראה
זה על חכמי דור השני

נשאלו ביבנה בפעם הראשון אשר היתד .הסגהדרין שם ,באשר יובן
ד.ך דהולין נראה שהיתר .בזמן ההוא עיי״ש ועיי׳ במם׳ פרה הגזכר.
שלשה הוסיף וכו׳ אמרו לו לא שמענו וכו׳ וביי שיי אחריהן אמרו הרי
שאילא היה ביבנה בהעת אשר וברנו — .ויש להוסיף קצת אילא
או השלישי.
 (7וקצת אלה התקנות נתקנו בעת היתה הסנהדרין בפעם הראשון באושא כאשר מורים
מקומות בש״ס )עיי׳ ערך מלין אשא( ,וגם הך דששה ספקות נתקנה בזמן ההוא כי כבר נחלקו
בה ר׳ יוסי וחכמים נזהרות שם .ובקצתן אץ הזמן מבורר בבירור ,ואפשי שנתקנו בימי
דשב״ג כאשר היתד .הסנהדרץ בפעם השני באושא ,ובפרט התקנות אשר אמת בחכובוח שם
שאין ההלכה כמותן ע״ש ,ולא בצינו שיחלקו האחתניס על תקנות ישנות .ועיי׳ ירושלמי שם
הל׳ ח׳ נמנו באושא שיהא אדם זן את בנמ קטנים אמר ר׳ מחנן יודעץ אנו מי היה במיניץ.
וזה מורה שהתקנה זאת נתקנה קתב לימי ר׳ מחנן ,באשי הי! רשב״ג והסנהדרין באושא.
 (8וביתשלמי ד״ד .פ ״ דל׳ א׳ איתא מי ביטי את המשואות רבי ביטל את המשואות.
אבל יש כאן בבירור ט״ס דהא איהא שם פ״א מ״ג על ו׳ חדשים השלוהץ יוצאין וכו׳ וכשהיה
בית המקדש קיים מצאין אף על אייר הרי דביטלי בבר המשואות בזמן הביר — ..זעוד נמצא
תקגהך דייגי ציפורי ב״ב פ״ו מיץ ,ולא נודע זמנם .ועיי׳ קידושין פיר מ״ח • — ובירושלמי סוכה
פ״ג הל׳ י׳ איתא זקני הגליל או&רין למסור למי שהוא חשוד על השביעית מזון ב׳ סעודות
ובבבלי מונה ל״ט נשגה בלא שם אומר .ועיי׳ שבת ג״כ שאל תלמיד אחד מגליל העלמן את
י״א ,ובתוספתא בלים ב״מ פ״ב איתא ב׳ פעמים אמר תלמיד אחד מתלמידי גליל העיימן ובו׳.
ומזה נראה קצת שהיד .בהמ״ד גחל בגליל העלמן.
1
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בשם רבם ,ומזה יצא לחמקבץ והמסדר המאמרים שיש מחלוקת כץ
החכמים אלה .ויען יש תועלת גדולה בהקירה הזאת להביו דרכי המשנה
ולבוא אל סודותיה ואיך נתהווה רוב ההלכות נרדפה לדעה למצוא
פשר הדבר.
הנה יש מקומות אשר בהם נודע בבירור שהמהלוקת היתה פה
אל פה .,כגון במקום שמצינו שמשיבין זה לזה במשנה או בברייתא.
ובן במקום שמביא תנא מעשה אשר בו סתירה להדעה או למעשה
הקודם יש לשפוט שנודע לו דברי האומר הקודם .עיי' סוכה ס״ב
מ״א אמר ר׳ יהודה גוהגין היינו שחיינו ישנים חחת המטה וכו׳ אמד
ר״ש טעשה בטבי עבדו של ר״ג שהיה ישן תחח הטטה אמר להם
ר״ג לזקגים וכו׳ ובזח בא ר״ש לחלוק על ר׳ יהודה עיי״ש .וכן בטקוט
שיש המשך וצירוף פגימי במאמר של איזה תגא לטאטר התגא הקוה•
לו .עיי׳ עירובין פ״ט ט״ג חצר שנפרצה וכו׳ טותרין באותה שבח
ואסורין לעחיד לבוא דברי ר׳ יהודה ,ר׳ יוטי אוטר אם טותרין לאותו
שבת מותרין לעתיד לבוא וכו׳ .ועיי׳ שבת פי״ד מ״ב ,פרה פ״ה ס״ג
ובמ״א — .וכן במקום שיש ברעה שלישית כעין הכרעה נראה שגודעו
להםכריע דעות החולקים עיי׳ חרומוח פ״ח מ״ח ,פ״ימ״ג ,ועיי״ש ע *
מ׳׳ח ,כלים פכ״ח מ״ב — .וכן יש לשער שהחכמים אשר נתועדו
הרבה פעמים יחד והשיבו זה לזה כגון ר׳ ישמעאל ור״ע ,ר״מ והבריו
נחלקו פה אל פה נם ברוב מקומוח אשר לא נזכר שם שהיו מריצים
דבריהם זה לזה.
אבל נמצאו כמה ,מחלוקוח בין התנאים אשר אין שם זכרון שדיברו
מעולם זה עם זה .וגם במחלוקת החנאים אשר באו בבריח חבורה
'אחת יש לפעםים לשפוט שלא נחלקו פח אל פה .וזה נודע לרוב
במקומות אשר בא בקיצור סלוני אוסר ופלוני פתיר ולא הובא בטשנה
או בברייתא שחאוסר מפרש טעמו והמתיר טסרש טעמו )והש״ס חותר
בטקוטות אלח לטצוא טעם חחולקים( ,אז לא נחלקו לרוב פא״פ ,כי דרך
החכמים בהתוכחם זה עם זה לתת לדבריהם תוקף ועז בסברא או
בראייה ומעולם לא אמרו קבלו דעתי .והלכות כאילה נודעו מסי התלמידים,
ונמצא כזה בהרבה מקומות אבא חנן אומר משום ד״א ,סומכוס
אומר משום ר״מ וכו׳ ,והתלמידים אמרו בקיצור ההלכות אשר שמעו
מסי רבם ,עד אשר באו ליד מסדר המשנה ,והוא קיבץ הדעות אשר
היו בפי התלמידים והציג אותן זאת לעומת זאת — .ומה מאוד יוגדל
בזה כח חכמתו של מסדר המשנה אשר אסף אלה המאמרים המפוזרים
עד כי איש אל אחיו יחדיו יחבקו ויחיו לפנינו כשולחן ערוך ,כאילו
ישבו כל חחכמים אלה במסיבה אחת ,זה מגלה דעתו בכה וזח מגלה
דעתו לעומתו בכה!
ועוד יש לברר דבר הנוגע בחקירה הזאת והוא גדול בעגיגו .לפעמים
חולק חנא של דור מאוחר על תנא של דורות הקודמים .עיי׳ םסהיס
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©"ו ט׳ה חולק ד״ט על ר׳ אליעזר ור׳ יהושע .ועיי׳ נדר ס״ז מ״ד.
*&איפ פ״ג ט״נ חולק ר׳ יהודה על ר׳ ישמעאל ור״ע .ועיי׳ נגעיט *״ב
מ"* — ..כלים פ״ג ט״ה הולק ר׳ יוטי על ראב״ע ור״ע ,טהרות פ״ה ט״ב
חולק ר׳ יוםי על ד״ע וחכמים — .שביעית פ״ב ם״ג חולק ר׳׳ ש על
הח״ק ור׳ יהושע ,ועיי״ש פ״ט מ" ה חולק על ר״א ור׳ יחושע ור׳ גטליאל.
ועיי׳ הוריות פ״א מ״ב ר״ש ור״א ור״ע — .שקלים פ״ג ט״א בכורוח
פ״ט ט״ד .חולקים ר׳ אלעזר ור״ש על ר״ע ובן עזאי — .אהלות פ״ג
ט״ה חולק ר*א ברבי יהודה על ר׳ ישטעאל ור״ע — .נגעיפ פי״ב ם -
חולק ר׳ אלעזר בן שמעון על ר׳ ישמעאל ור׳׳ע — .ויותר מזה טעינו
טחרות פ״ט ט״ז שחולק ר׳ יוסי על ב״ש וב״ח .וכן ר״ש חולק על
ב«ש וב״ה טקואות פ״א ט״ה ,ועל ב״ש ובי׳ ה ור״ג וחכטים טחרות
פ׳יט ט״א.
ורע דלפעטיט נראה שהוא יםוד קיים שאין תנא אחרון חולק על
ב״ש וב״ה ( .וצריך לוטר בחנך טחלוקות דבתראי על ב״ש וב״ה או
שלא שמעו הנך פלוגתות דב״ש וב״ה וכמו שאמר הש״ס יבטות כ״ח ובט״א
״לא נהלקו ב״ש וב״ד .בדבר זה" ,או שהם שמעו דברי ב״ש וב״ה
באופן אחר כמו מקואות פ״א מ" ד מה שאמרו שם ב׳יה רבו אע״ס
שלא שטפו שמע ר״ש בשם ב״ה שטפו אע״פ שלא רבו ,וכן ר׳ יוסי
טהרות פ״ט מ״ז וכוי .וטצינו לפעטים בפירוש שגם בטקום שנראה
במשגה שבא חנא אחרון לחלוק על התנאים הקרטונים אין שם טחלוקת
אבל חאחרון שנח טחלוקות הקדמונים בענין אחר .עיי׳ פסחים פ״ו
ט״ד ,ועיי׳׳ש בתופפתא פ״ה שהך רישא דטתניחין שנאח ר״ש ,ור׳׳ט
חולק על זה עיי״ש.
ויש טקוטוח אשר יש לשפוט שחאחרונים ידעו דברי חראשונים ובכל
זה לא טנעו טלחלוק עליהם .וטחלוקת כזאת חיא לרוב ב ש י ע ו ר י ם
ובפרט כאשר טצאו כבר רבים חולקים בזה .עיי׳ מעשרות פ״ג ט״ה,
ט״ש פ״ב ט״ט ,ב״ק פ״ו ט״ד ,גדה פ״ח ט״ח — .ולפעטים חלקו
תלטידי ד״ע על ר״ע ,והם שטעו בודאי דברי רבם ,אבל ר״ ע באהבתו
התורה אהבת אטת נתן רשות לחלטידיו לחוות דעתם .עיי׳ תופפתא
זבים ס״א כשהיה ר" ע טסדר הלכות לתלטידים אטר כל טי ששטע
טעם על הברו יבוא ויאטר .ור׳ יוסי אטר תוספתא סרה םוף פ״ר
בזה ההלכה קפצתי לפני ר״ע ואטרתי לפניו וכו׳ ולכן טצאו תלטידיו
את לבם להלוק עליו.
וטציגו באיזה טקוטות ר״ ע חולק על ב״ש וב״ה .עיי׳ גיטין
פייט ט״י ,ב״ט פ״ג טי״ב ,אהלות פ״ה ט״א ט״ב ,עוקצין פ״ג ט״ח.
ורחוק לוטר שלא שטע ר״ע דברי בייש וב״ח בכל טקוטוח אלה .ויותר
ג

9

 (9עיי׳ יבמות נ״ח ע״א ר׳׳ש נמאן אי כב׳׳ע וט׳ אי כב״ר .וט׳ ועיי׳׳ש ר״שי דיר .אי
בב״ה n״ Sבהא ?ייבא לטימר דטעטי דגפשי׳ קאמר דלאז בר פלוגתייהו דב״ש וביית הוא.
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 (1בסוף זה הפרק ראינו להזכיר עוד איזה דברים והן הוספות על הראשונות :לד׳ .68
עזד איתא תוספתא מגילה פ״ג נתנו )למזוזה( ל מ ק ל ותלאה א ח ר ה ד ל ת ספגה ואץ ב ה שציד .ש ל
בית מוגבז המלך היו עושין כן בפוגדקאזת — .לד׳  .94עיי׳ מכילתא פ׳ כי תשא ר׳ יהודה ג ן
בחירה אומר הרי הגכריס שהקיפו את ארץ ישראל וחללו ישראל את השבת ש ל א יהיו ישראל
אומרים הואיל וחללנו מקצתה נחלל את כולה ת״ל מחלליה מות יומת אפילי כהרף עין .ת ה
המאמר חמד .להמאמר אשד זכרנו שם מנץ שהקיפו נכרים את העזרה וכוי ,ונראה שגס ח ו א
לר׳ יהודה ב״ב מהטעם הנזכר שם — .לד׳  • 98עיי׳ ברכות י״ט אמד ר׳ אליעזר בן צ ח ק
מדלגץ היינו על גבי אחנות של מתים לקראת מלכי ישראל — .לד׳  138ר׳ •חנניא כ ן
תרדיון .עוד נמצא בתוספתא מקואות פ״ו מעשה בבית עגת שקוו יותר מאלפים כור ובאן
ושאלו את ר׳ חנניא בן תרדיון ופסל שאני אומר שנכנסו נכרים וזילפוהו — .לד׳ .148
בירושלמי ב״ב 0״ד הל׳ ח׳ נמצא ר׳ יורן בר ר׳ ישמעאל אבל בסוגיא דיחשלמי שבת פ״א הןי׳
כע״ז י׳׳ח
ד׳ )כצ״ל בפנים( מוכח שר׳ יורן הנזכר שס הוא אמורא אחדי]• ־ ־
ע״ב איתא שערק ר״מ לבבל ע״י איזה מעשה עיי״ש ,ובשאר מקומות לא נזכר כלל שחיח ר ״ מ
ב ב ב ל  — .לד׳  158הערה  .7ובכלים פכ׳׳ו מ״ו איתא ר׳ יוסי מטהר משוס *ביי ,ו ל א »jte
שם אביו- — .יד׳  .180ובירושלמי ב״ב פ״י הל׳ ח׳ איתא ר׳ אמי בד ק ר ח ה ב ש ם ר ב ולמה
א מ ח בכל מקום הלכה כרשב״ג שהלכות קצובות היה אומר מפי בית דינו — .ל ד 184
ובירושלמי אשר זכרנו איתא תמן מרץ בכל מקום הלכה -כרשב״ג חוץ מערב וציידן וראייה
אחחנה ובלבד במשנתנו .וזד .כדבח הרשב״ם ב״ב קל״ח )כצ׳׳ל בפגים( — .לד׳ 200
ובפסיקתא איתא כד דמיך ר׳ אלעור בן שמעון קראו עליו ח ח מכל אבקת חבל דהוח תנא
קחבץ דרשן ופייטן .וקצתם חשבו שהוא ר״א הקליד עיי׳ ברא״ש פ׳ אץ עומדץ .ואין
להאריך פה בזה — .לד׳  .205כתובות ד׳ נ״א איתא בעלייה התקינו שיהו בנות נזונות מן
המטלטלץ .יאפשר שהכוינה אעליית בית ניתזה בלוד ,אך צ״ע כי הך תקנה נדחה שם לגמרי
מהלכה עיי״ש ,ועיי׳ לעיל ד׳  205הערה  .7ואפשר משום שהאומר שם בכתובות הוא יחיד
ולא היחה בקבלה ביד שאר חכמי ה ח ד )יכוה יש לדחות ג״כ קצת לעיל ד׳ . (205
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שלישי.

המשנה .נוסחאות המשנה הנמצאות בידינו.
סדר הסדרים והמסכתות.

כבר קדם לנו בפרק א' שהרבה הלכות השנויות במשנה הן ישנות
מאוד ונאמרו בימים קדמונים מסי הסופרים ומפי חכמי מתקני תקנות.
והנה גם הישנות גם החדשות אשר הולידו חכמי ההלכה וגם מחלוקות
אלד .חחכםים נשנו בבתי המדרש ונשארו ביר התלמידים כאשר שמעו
אותן מפי רבם איש מסי איש .וברבות הימים נפרצו ההלכוח והדעות
לרוב ,ער •כי הדורות הבאים נםתפקו איך נאמרה הלכה פלונית או
מחלוקת סלוניח .נוסף לזד ,כמד .פעמים חירשו חחכמים הלכות לבר
במחוז תלמידיהם בבית המדרש המיוחד לכל חכם וחכם; ואם נשארו
ההלכות אלה ביד שומעיהם לא באו לרחוקים כי אם על סי השמועה,
וכמה מהן נעדרו בטרם נפוצו על פני בתי המדרש ,ובכמה מהן נשתנה
מראיתן במסבות כאלה מאיש לאיש מבית לבית ומעיר לעיר! — ועור
אחרת אשר קמה להשחית ח״ו כרם הי ולגרש התלמידים סהסתסח
בנהלת הי :העדרת הסדר .הנה מדרכי השכל להעמיד חוק וגבול
לסרטי החבטה ,לפלס במאזני משפט הנכנס חחת סוג ומין ולבנות בית
לכל כלל ופרטיו לאב ולתולדותיו; ואם איש ואיש על רגלו יחנה
באותותיו לבית אבותיו אז יטהר השכל ויחיש טעשחו לחעםיק בקושט
דברי אמת ללכח מחיל אל חיל ממדרגה למדרגה עה כי ישים נם
הכלל גם הסרט נגד עיניו ויבין דבר מתוך דבר :תחת אשר בידיעה
מן הידיעות לא סדרים לא תפרח הדעה אף אם נתרבו הפרטים לאלפים
ולרבבות ,וחחריצות לא תהיה כי אם להג הרבה יגיעח כח הזכרון.
ומה תועלת בזה להתורה אם גם רבו מאמרי ההלכה ותלמידי כל חכם
וחכם שגו זה לזר .מה ששמעו מפי רבם ,וזה אסר הלכה בענין זה וזה
בענין זה ,וההלכות בעצמן נשארו בלי המשך וחיבור ,חום־ בלא צורה י
בתוך חלכוח של חכם אחד בא למשל מאמ־־ בענין שכת ,וכן ברברי
הכם אחר ,אבל המאמרים היו םבולעים ומשוקעים בתוך הלכות אחרות:
ומי כהחכם יודע פשר למצוא כל איש ואיש על מקומו ,להוציא מתוך
הים העמוק הזה הדברים השייכים יחד ולחבר פיטי ההלכה?
והנה העיר ה' לב חכמים גדולים והלבישם 'רוח דעת ובינה למצוא
סדר לההלכות ולאסוף המפוזרות בקצה התו״ה אל הבית אשי־ שם
14
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מקומן ,והם עשו אזנים לתורה שבע" ס והנחילו אוחד• לדור אחרון
בשומם סדר לההלכות ובקבצן אל מסכתות ופרקים .ובחקרנו מי הם
החכמים אשר סידרו סדר זה ,יופיע לנו בראשם שם ר׳ יהודה הנשיא
המכונה בסתם רבי ,ומקומות אין מספר מורים שכן היה מקובל ומפורסם
בפי האמוראים והישיבות שרבי הוא מסדר המשנה .אך בעיון יותר
עמוק יבורר כי לא רבי לבד סידר המשנה ,אבל שלשה המה הראשים
אשר התעסקו בדור אחר דור במלאכה הגדולה הזאת :ר׳ ע ק י ב א ,
ר׳ מ א י ר  ,ר ב י  .וגם על הסדר אשר יצא מידי רבי ה ו ס י פ ו ה ב א י ם
א ח ר י ו ז ע ר ש ם זער ש ם ( .
ר׳ ע ק י ב א  .כבר בא לנו בזה הדיבור בסרק הקודם )מאמר ר״ע(
ומה שנרמז עליו באבות דר׳ נחן פי״ח .ולברר הענין יותר נפן למה
שמצאנו לפעמים מ ש נ ת ר ״ ע  ,עיי׳ סנהדרין פ״ג מ ״ ד  ,תוספתא
מעשר שני פ״ב )ב׳ פעמים( .והאומר במקומות אלה הוא ר׳ יוסי
תלמידו של ר״ע .ואם נדון מזה שיצאה מתתת ידי ר״ע משנה סדורה
והיא נקראת על שמו היה לנו להקיש ג״כ שכבר היתה משנה סדורה
קודם ר״ע ,כי בסנהדרין שם איתא זו משנת ר״ע אבל משנה ראשונה
וכו׳ ,וכן הוא בתוספתא מ״ש זו משנת ר״ע משנה ראשונה בשי׳ א וכו׳.
ועיי׳ נזיר פ״ו מ״א משנה ראשונה עד שישתה רביעית יין ר״ע אומד
וכוי .ג״טץ פ״ה מ״ו זו משנה ראשונה ב״ר של אחריהן אמרו וכו׳.
עדיות פ״ז מ״ב העיד ר׳ צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהוך
שמשנה ראשונה וכוי .אבל אם נעמוד בבירור על כוונת המאמר
״משגה ראשונה״ יצא לנו שמ׳ משנה במקומות אלה היא בעיקרה אחת
עם הלבה ,וכוונת ״ מ ש נ ה ראשונה" היא על ההלכה אשר נאמרה
בימים הקודמים לתנא פלוני אשר בא לחלוק עליה .עיי׳ כתובוח ס״ה
מ״ג זו משנה ראשונה ב״ד של אחריהן אמרו אין האשד .אוכלת
בתרומה עד שתכנם לחופה .והנה המפרשים שם מ״ב דין דהגיע זמן
ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה הם ר״ט ור״ע ,והם נכללו
במשנה ראשונה! וגדולה מזה מצינו בתוספתא פרה פ״ד לתרומה פותח
כבשן ונוטל מצא פתוח או שנפתח אחד מהן טמא ר״ש אומר סן
הסדר השני ר׳ יוסי אומר מן הסדר השלישי )ועיי׳ פרה פ״ח מ״א(,
ר׳ שמעון בן יהודה אומר משום ר״ש ב״ש אומרים מן הסדר השלישי
וב״ה אומרים מן הסדר השני זו משנה ראשונה רבותינו אמרו פותח
ונוטל ואינו נמנע ע״כ .הרי שאמרו משנה ראשונה על הלכות של
ר״ש ודי יוסי .מכל זה נראה שעיקר ענין משנה ראשונה הוא הלכה
שגויה מקדם ונהגו על פיה ער שבא הב״ר או התנא סלוני ,והוא
כעין בראשונה מ״ש פ״ה ט״ח ,נרדים פייט ט״ו ,ובמ״א*(.
1

;

,

 (1ע אודות ר׳ נתן בעני ,סידור דמשני• עיי' ייעיי' פ״נ !:אניד ר׳ גחן ,ועיי׳ ייקמן.
 (2ועיי׳ לעיל ד׳  Sשמ׳ משנה נאמרה על הלכה קצרה .ולפעמים נאמרה ג״נ עיי הענץ
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אבל שנים הם המורים בבירור על תחילת איזה סידור המשנה ע״י
ר׳יע ואפשר תיתה קצתה סדורה כבר קודם ר׳יע .א( המאמר הידוע
סנהדרין פ״ו סתם מתניתץ ר׳ מאיר סתם תוספתא ר׳ נחמיה וגוי ומלחו
אליבא דר״ע .ואין הכוונה וכולהו אליבא רר״ע שכל מאמריהם הם
משמיה דר״ע כי הלוא ההלכות של התנאים אלה הנה לרוב באשר יבין
כל מתחיל פרי שכלם ,וגם הסתמות הבאים במשנה המה אך במעט
מקומות לר״ע .אבל הכוונה וכולהו אליבא דר״ע הם הלכו בעקבות
רבם לסדר ההלכות על מקומן הראוי להן .ובלתי ספק שמעו הרבה
הלכות ישנות מר״ע ונמסרו מידו לידם ( ,והם הוסיפו על סידורו וגם
חידשו הסידור באיזה מקומות )עיי׳ לקמן( ,ומזה היה מלאכת ר״מ
ןמשנח ומלאכח ר׳ נחמיה בתוספתא — .ב( המאמר של ר׳ יוסי סוף
כלים אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה מראה בעליל כאשר
העיר כבר בעל ס׳ כריתות שהיתה כבר מם׳ כלים סדורה לפני
ר׳ יוסי ( .ובצירוף המאמרים אשר נזכר בהם ״משנת ד״ע" והם יצאו
מפי ר׳ יוסי כאשר זכרנו לעיל אינו רחוק שגם המאמר זה של ר׳ יוסי
אשריך כלים שנכנסת וכו׳ כוונתו על סידור זאת המסכתא ביר ר ״ ע ( .
3

4

5

לאותה היכר,

השייך

ג ם הברייתא

כלו׳ ה מ ח ל ו ק ת אשר ב א ה בזה הענין )ואז ה י א כעין ב ר י י ת א  ,ובירושלמי

נקראת מתני׳(.
זכרנו.

ב״ש וב״ה אשר

ומזה הענין הוא ה מ ש ג ה ראשונה התוספתא מ״ש בענין מ ח ל ו ק ת
ח ג י ג ה י״ד משענה א ל ו בעלי מ ש נ ה

ונראה שע״ז העגין כיוונו ג ״ נ

כגון ר״י ב ן ת י מ א וחבריו פליגי ב ה ר ב פ פ א ורבנן ח ד א מ ר שש מ א ו ת סדרי מ ש נ ה וכו׳ ד ע ן ,
והוא א ח ד עם ב ר י י ת א .
ואפשר שזה ה ו א כוונת יש״י סנהדרין ש ם ד״ד .א ל י ב א דר״ע וז״ל מ מ ה שלמדו מר״ע

(3

ועיי׳ ב א ג ר ת ר׳ שרירא גאון ד׳ ק ״ ט ד׳ ק ר א ק א .

אמרום.

 (4א ב ל לא כאשר ה י א סדורה לפנינו כי באים ב ת ו כ ה ד ב ר י ר׳ מסי בעצמו ודברי ת נ א י ם
— ועיי׳

המאוחרים ל ו .

ב א ג ר ת רש״ג ש ם ש ה ב י א ראייה שהיו כ ב ר מ ס כ ת ו ת קודם ר ב י מ ה א

ד א י ת א סוף מ ם ׳ הוריות א מ ר לי׳ ר״מ לר׳ נ ת ן נ י מ א לי׳ ג י י ע ק צ י ן וכוי.
אחרת

בזה

ודבריו

צ״ע.

עיי׳

יש״י ב ״ מ

ל״ ג

בימי ר ב י ,

ע׳׳ב ד״ד.

ויירש״י ז״י דעה

ש ם פ״ו ע׳׳א ד״ד .סוף

המשנה,

 (5ג ם ה מ א מ ר ״ ס ת ם תוספתא ר׳ נ ח מ י ה " הוא ראייה גדולה ש ה ת ח י ל ו כ ב ר ל ס ד ר ה מ ש נ ה
קודם ר ב י  ,דהרי ה ת ו ס פ ת א ה י א הוספה ל מ ש נ ה  ,זר׳ נ ח מ י ה ח י בזמן ר״מ זד׳ י ה ו ד ה .

ולקמן פייה

ימצא לנו ת ש ו ב ה מרווחת על ענין הסתירה ב ה ש ק פ ה ראשונה ב ה מ א מ ר " םתש מ־.ני׳ ר״מ םר.פ
תוספתא ר״נ.

וכולהו

1

א ל י ב א דר״ע ,כי !׳ ר״ע

ל ס ד ר ה מ ש נ ה ו ה ת ו ס פ ת א  ,ו א ם סידר

התחיל

ה מ ש נ ה איך סידר ה ת ו ס פ ת א  ,ה ל ו א כל מ ה שסידר ב ת ו ס פ ת א היה לו להכניס ב מ ש נ ה ? — ודע
דמצינו
שאין

באיזה

מ ק ו מ ו ת על

ה מ ש נ ה זו דברי ר״ע ם ת י מ ת א ה  ,ו כ ב י הוכיח דש״י ז״ל מ ג י ל ה ב׳

הכוונה יומר שכולהו סתימתאד.

אליבא

דו ״ע עיי״ש.

ועיי׳ ערוך ערך ס ת ם ח״ל מ ג י ל ה

ב׳ ס ת ם זז דברי ר״ע פ ת י ט ת א ה ושם )די כ״ו( זז דברי ר ב י מ נ ח ם בר׳ יוסי ס ת י מ ה א ה פי׳ פלוני
פתיטתאד .זו המשגר.
לר״ע היא או
הללו

לרבי

אע״פ שהיא ס ת ם טשנד .אינה לר״ט כדקיימא לן מ ת ם מ ש נ ה ר ״ מ אלא
טנחפ בר׳ יוסי היא זו המשנה והיא שגויה ס ת ם  ,זלא כ ל דברי ח כ מ י ם

סתומים ה ן א ל א המשניות שהזכירום ל ב ד ע ״ כ .

אמר רבה

ויש ה ו כ ח ה ל ז ה מ ה ך דסוכה י״ז ע״א

ב ב ״ ח זו דברי ד״ע ס ת י מ ת א ה וכו׳ ולימא זו

דברי ר״ש

ם ת י מ ת א ה וכו׳ הרי׳ ,לך

ש פ ת י מ ת א ה נאמר ל ב ד בהמשך א ל ה מ ש נ ה ה ה י א א ש ר עליה שאלז כ מ א ן א ת י א .
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ר׳ מ א י ר  .כבר זכרנו שכוונת המאמר סתם מחני׳ ר״ט היא ר״מ
סידר סתמי כלו׳ הוא הביא המאמרים הנאסרים בסתם לבית המדרש
וסידרום בתוך המשנה .יז״ל הרמב״ם בהקדמתו לס׳ זרעים פ״ו :אבל
סתם משנה הוא מה שהסכים עליו דעת רבים והשתוה עיונם בו ולא
נסלה ,בו מתלוקת או שקיבלוהו רבים מסי רבים עד משה כפי אשי
הלקנו בפתיהת דברינו והמקבל הקרוב שנתיהס אליו המאמר הוא ר״מ,
זזהו ענץ שאמרו סתם משנה ר״מ ( — .והנה הדעת נותנת כי ^
משנה ששנה המסדר בסתם דעתי׳ דהלכתא כמתה; לכן מתליט הש״ס
לפעמים על סתם משנה שהיא סברת ר״מ .עיי׳ עירובין צ״ו ר״מ
םבר לה כר׳ יוסי דתנן אין מעכבין את התינוקות מלתקוע הא נשים
מעכבין וסתם מתני׳ ר״ט .וכן גיטין ט׳ אע״ס שקילס ר׳ יוסי אח
ר׳ שמעון הלכה כר״מ ,והכוונה על המשנה סאה ס״ג ת׳ ושם לא
נזכר כלל ר״מ .שם ד׳ ס׳ ר״מ לטעמי׳ דאמר כל המשנה ממטבע
שטבעו תכטים בניטין וכו׳ ואין שום זכר במשנה שם לר״מ— .־
ועיי׳ ב״מ ק״ד אסתני׳ אם אוביר ולא אעבוד אשלם במיטבא וכו׳ ר״מ
היה דורש לשון הדיוט דתניא וכו׳ ובמשנה לא נזכר ר״מ .ונמצאו
גם לפעמים סתמי דלא כר״מ .עיי׳ כתובות י״ח י״ט ,גיטין ד׳ די,
ובבכורוח כ״ח מתמה הש״ס ליסא םתמא כר״מ וכו׳ (.
ויש עוד להעיר :לפעמים נחלקו התנאים האחרונים ובפרט תנאי
הדור הרביעי איך היחה מחלוקת הקדמונים )עיי׳ לעיל פ״ב( .והנה יש
בזה מקום ספק ,אם גם בעיץ זה יש לוםר סתם משנה ר״מ היא,
כלו׳ המחלוקת היא סדירה במשנה כאשר שנאה ר״מ .וכאשר נעמול
למנין מצינו מחלוקות במשנה כדעת ר״מ ,ולעומתן מחלוקות אחרות

5

6

7

ולא במו שחשבו קצת מחברים סתם משנה ד״מ רבי ר א ד ב ר ו ב מקומות דברי ר״מ.
6f
וסתם כתתי /וא׳׳כ המשניות השנויות סתם הן ההלכות אשר חידש ד״מ ,יזה מוכחש במקומות
אין •ספר אשר מפורש בש׳׳ם מאן הך תנא או מני מתני׳ תנא פלוני — .ועיי׳ העדה הבאה.
 (7ובירושלמי יבמות פ״ד הל׳ ט׳ איתא אטד ד׳ יוחנן כל ששנה סתם משניות דדבנן עד
שי6דש לו רובו ד׳׳ש בן לקיש אומר כל סתם טשניזת דר״ט עד שיפיש לו רבו אמר ר׳ז עירא
קומי ד׳ יוסי לא דר׳׳ש בן לקיש פליג אלא ח חמי ת ב סתם משניות דר״ט ע׳׳כ .וזה
סותר למה יאיתא בש״ס בנלי סנהדרץ פ׳׳ו דאטר ד׳ יוחנן סתם טתני׳ ר׳׳ט .יאף״שמצינו
לפעמים סוגיות הפזנזת בבבלי זירזשלטי ,בבל זה לא יצאנו טידי הזרות שלא נזבי־ בשום טקוס
. S>^,
בבבלי התנגדות ל י ן כללא דסתם טשנה ר״ט אשר היא שניי בטחליקת בירושלט.
גס הטאטר לא דר׳׳ש בן לקיש פליג אלא ח חטי וכי׳ הוא קשה להולמו עד טאוד עיי׳ במפרשי
הירושלמי .ונראה שהכוונה היא :ד׳ יוחנן אטד כל ששנה סתם טשניות דרבנן וכו־ וא״כ הלבה
ור״ש בן
בסתם טשנה ,ובן הובא בבלי בהרבה טקוטות שאטר ר׳ יוחנן הלכה כסתם טשנה
לקיש אטד כל סתם טשגיזת יי״ט וכו׳ וע״ז אטד ר׳ זעירא לא דר״ש בן לקיש פליג בלו׳
דסבירא לי׳ דאין הלכה כסתם טשנה ,אלא דו חטי רוב שתם -׳שניו .-דד׳־ט בלו׳ הוא ראה
ד י * סתם משניות יצאו טפי ר״מ ,והיא הביאן לבהט׳׳י וסידר אותן וכדכריגו בטאטר  mאבל
י
לא שהן הלטח שחידש ר״מ כ״א הלכות דרבים .זא״כ גם לר״־ היינה -סתם טשנד
ב ץ

ר״י
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כאשר שנאן ר׳ יהודה או אחד מן החנאים האחרים'החולקים על ר״מ.
עיי׳ ברכות פ״ה מ״ה פלוגתא דב״ש וב״ה והש״ס אמר שם נ״ב זו דברי
ר״מ עיי״ש .כלאים ס״ט מ״ג מטפתותיהירים וכו׳ אין בהן משום
כלאים ר׳ אליעזר אוסר ,והוא כאשר שנאו ר״מ תוספתא •שם פ״ה
מטסהות הידים .אין בהן משום כלאים ור״א אוסר דברי ר״מ
ר׳ יהודה אומר ר״א מתיר ותכסים אוסרים — .וע״ע כלים פי״ר מ״ב
ובתוספתא שם ב״מ ס״ד )והובא בתיו״ט במשנה שם( — .אבל מצינו
הרבה מהלוקות שנויות במשנה דלא כר״מ .עיי׳ ביצה י״ד במשנה
מחלוקת דב״ש וב״ה ,ובש״ם שם הוא דאמר כי האי תנא דתניא אמר
ר״מ לא נחלקו ב״ש וב״ה וכר — .יומא נ״ח במשנה סלוגתא דת״ק
ור׳׳א ובש״ם שם נ״ט מתני׳ מני ר׳ יהודה היא דתניא ר״מ אומר ר״א
אומר במקומו עומד ומחטא וכו׳ חוץ מאותה שבאלכםון וכו׳ ר׳ יהודה
אומר ר״א אומר וכו׳ חוץ מאותה שלפניו — .ב״ב קנ״ו במשנה פלוגתא
דר׳ אליעזר ור׳ יהושע ובש״ס שם מתני׳ מני ר׳ יהודה דתניא ר״מ
אומר ר׳ אליעזר אומר וכי — .ועיי׳ שקלים פ״ת מ״ו סלוגתא דב״ש
וב״ה ,והיא כאשר שנאה ר׳ יהוהה תוספתא מ״ש ס״ב וספרא פ׳ צו
פרק ח׳ ולא כר״מ עיי״ש — .וע״ע כלים סכ״ח מ״ב פלוגתא דר״א
ור״י ור״ע והוא כר׳ יהודה ולא כר״מ בתוספתא שם ב״ב ס״ו.
רבי .בהרבה מקומות אמרו בש״ס על סתם משנה כאן שנה רבי.
עיי׳ יבמות י״א מי ,גיטין כ״ט וכוי .ואין הכוונה שרבי חידש אלה
ההלכות אלא שהוא נתן להן יד ושם במשנה וסידר אותן בסדר
המשניות .גם מצינו שרבי הניח הסדר אשר סידרו הראשונים ולא
הסיר משנה ממשניות אף שראה שהיא מיותרת או שתזרו ממנה.
תה הוא אשר בא לפעמים בל׳ ומשנה לא זזה ממקומה )יבמות ל׳
ל״ב ,שבועות ר' ,חולין ל״ב קט״ז ובמ״א( ,ועשה זאת לפי שהמשנה
היתה שגורה בסדר זה בפי התלטידים; ולהישיר הדרך סידר המשנה
האתרונה אשר הלכה כמותה אצל המשנה הראשונה אשר חזרו
ממנה כגון הך דחולין פ״ח מ״ה )עיי״ש בתו׳ וברא״ש( ,או סיפה
המשנה חאחרונה אל המשנה אשר שם מקומה ומזה באה לפעמים
המשנה חאחתנה קודם המשנה הראשונה ( — .ועל הסדר אשר
הכינו ר״ע ור״מ הוסיף רבי משניות הרבה ,וההוספה רבתה במספר
על אשר מצא .ולמען לא יכבד הלימוד על התלמידים ולא תהיה
8

 (8עיי׳ חולץ ל״ב במשגה ובש״ס שם ופ״ג מ״א .וגם שם נראה בבירור שרבי מצא
כבר קצת הסדר במשנה האשד הוא בידינו ,והסדר הראשון היה שחט אה הוושט יכו׳ ;יד רע״א
טרפה ופ״ג אלו טרפות נקובת הוושט וכר .וכל הפרק ג׳ ענינו ללמד דיני טרסה וייא רצה
י ב י להוסיף על המשנה ואלו טרפות נקובת המשט כ־יל אמר י׳ ישכב בל שנפסלה בשחיטתה
גבלה והודה לו ר״ע ,לפי שאץ למאמר זה מקום בפרק ג׳ ,כי הפרק זה לא בא ללמד אם
הזא טרפה או גבלה כ״א על דיג• טרפות ,ויכן סמך הך כלל אמר ר׳ ישבב וגו׳ אל המשנה
דפ״ב כי שם מקומה.
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המשנה כבי תורות סיסת רבי המשניות אשר קבץ והיקר אל
המשניות של ר״ע ור״מ ,והצינן או בראש הסרק או באמצעו או בסופי
כאשר מצא לו מקום מוכן לכך ,ובלתי ספק הוסיף ג״כ פרקים שלמים
ואפשר שנסדרו מידו גם מסכתות שלמות .והתלמידים והוגי התורה עזבו
הסדר הקדמון והיבבו הסדר של רבי אשר הכל משוכלל בו ונשכח הסדר
הקדמון; ואך ברוב העיון יש לברר באיזה מקומות עד היכן הגיע הסדר
הקדמון ואת אשר הוסיף עליו רבי ,וזה יבורר בעה״י בהלק ב׳ אצל
פרטי המסכתות.
ואם נרדפה לדעת עצמות סידו־ו של ר״ע ושל ר״מ ושל רבי יצא
בהשערה קרובה אל האמת :רוב ההלכות הקדמוניות )עיי׳ לעיל ס״א(
נאספו ונםדרו על יד ד״ע .נוסף לזה גם הסלוגתות הישנות של ב״ש
וב״ה )עיי׳ לעיל פ״ב( ,ואפשר גם איזה סלוגתות דר׳ אליעזר ור׳ יהושע
רבותיו .ור״מ הוסיף על זה הלכות אשר שמע מפי רבו ר״ע.
ומחלוקות של ר״ע עם בני דורו .והאחרון הוא המאסף והוא הגדיל
על כולם — ולכן נקראת המשנה על שמו — הוא רבי אשר אסף
וקבץ ההלכות אשר נשנו בבית מדרשו של ר״מ ור׳ יהודה וכו׳ תלמידיו
של ר״ע ,וגם הרבה הלכות מחלוקות של דורו של ר״ע אשר השטיטן
ר״מ ,וגם מהלוקות דב״ש וב״ה ואפשר גם מתלוקות ישנות אשר השמיטו
ד״ע ור״מ .ויש לזה ידים מוכיחות בהרבה מקומות ,וכבר ראינו למעלה
כי בכמה משניות נשנו מתלוקות הישנות כאשר שנאן ר׳ יהודה ולא
כאשר שנאן ר״מ ,ומיד מי יצאו משניות אלה אם לא מיד רבי .וכן
זכרנו למעלה כי ישים סתמי דלא כר״מ .ועיי׳ לקמן פ״ד.
ורבי אזן וחקר ג״כ להעמיד המשניות אשר באו בהן גירסאות
שונוח ( ,גם לא בוש לשאול לאחרים כאשר נסתפק בגירסא .עיי׳
ירושלמי מ״ש פ״ה ריש הל׳ א׳ זונא שאל לרבי מה ניתנו כרם רבעי
או נטע רבעי אמר לון פוקון לר׳ יצהק רובא דבהנת לי׳ כל מתניתא,
עיי׳ לקמן למס׳ מ״ש ס״ה — .ועוד זאת לרבי ,הוא לא סידר לבד ההלכות
והמהלוקות אבל הוסיף עוד להוציא יקר מיקר ולקבוע הלכה אשר על פיה יורו
למעשה .ובזה יש לרבי מעלה יתרה על מסדר גרידא ,הוא שקל בעץ
חכמתו סברת התנאים הקודמים ,והסברה אשר ישרה בעיניו הציג במשנתו
בל׳ ת״ק או בלי חכמים או בסתם בלי מחלוקת .עיי׳ חולין פ״ה ראה רבי
דבריו של ר״מ באותו ואת בנו ושנאו בל׳ תכמים ודר׳׳ש בכסוי הדם
ושנאו בל׳ חכמים .ועיי׳ ר״ה ז׳ רבי היא ונסב לה אליבא רתנאי וכן
במ״א )ועיי׳ לקקן פ״ד( .ורבי לא הכריע מדעת עצמו לאמור קבלו
דעתי אבל עשה בעצת החכמיס אשר ישבו לפניו ,וכמו שמצינו גיטץ
9

 (9ו,״ר רש״ג ולא מליביה תבריגהו )רבי המשנה( אלא מד.ני מילי דהוד .גרסי ר.נר.ו
ראשונים ומגא דן וכר ועוד מדתגן פ׳ כיצד מעבדין ואמר רבי אינא איגש דלישאל להו לבני
יהודה דדייקי לישנא מאבדץ הנן אז מעברין תנן )ובגמ׳ שלנו הגי׳ שם ר׳ אבא(.
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פייה מ״ו רבי הושיב ב׳יד וכו /אהלות םי״ח מ״ט רבי ובית דינו נמנו
על בית קיני וכו׳ .ואפשר שהיה לו בזה מועצות עם ר׳ נתן והתוכהו
יחד להוציא הלכה ,וע״ז נאמר ב״מ פ״ו ר׳ ור׳ נתן סוף משנה— .
ואהר אשר השלים רבי לסדר המשניות הוסיף בעוצם רוחו לעבור בעין
ביקור על מלאכתו אשר עשה וחיבר מהדורא תזייהדכלו׳ הזר בו באיזה
מקום מהםתמא הראשון אשר סתם ,אבל לא מחק והסיר המשנה לפי
שהיתה כבר שגורה בפי כל .וזה הוא דאיתא שבועות ד' רבי גופי׳
היכי סתם לן הכא הכי והכא הכי אלא מעיקרא םבר וכו׳ וסתמה והדר
םבר וכו׳ וסתמה ומשנה לא זזה ממקומה (.
והנה רבי חתם סידור המשנה ,ובכ״ז נמצאו הוספות מהחכמים
אשר האריכו ימים אחרי רבי ,וההוספות אלה לא ביטלו הסדר ולא
שינו הפרקים כי כבר יצא הדבר מסי המלך מאן מלכא רבי ,וכל בני
דורו קימו וקיבלו עליהם המלאכה כאשר יצאה מתהת יהו .ולתוספות
נחשבו כל המשניות אשר נזכר בהם רבי ונשנית הלכה בשמו ״רבי
אומר" או ״דברי רבי" או אם יסופר מעשה אשר עשה רבי .ולפעמים
חולק רבי במשניות אלה על הת״ק עיי׳ נזיר פ״א מ״ד ופייר מ״ר,
)לפי גי׳ המשנה שבמשניות( ,ב״ק פייה_מ׳יג ,מנחות*"פי״ג מ״ב״מ׳׳ה
מ״ח ט^׳ט ,תולץ פ^ג מ״ד ,ערכין  £צ \ ט״ג ,מעילה ב ב  3מ״ג ,מהות פ׳׳ג
מ״ד — ,ולפעמים מפרש דברי הת״׳ק או בא להורות שדברי הת״ק לא
בדיוק נאמרו .עיי׳ מעשרות §׳׳ה מ״ד• ,ערכין פ"ד מ״ב )ועיי׳ נדרים פ״ג
מי״א( — .ולפעמים חולק על דברי יהיר עיי׳ סוטה פ״ג ס״ה ,פי/ה
כדא ,מכוח פ״א מ״ח ,או מכריע בין יחידים עיי׳ ערכין פ״ח מ״ה— .
ולפעמים באח מחלוקת בל׳ רבי וחכמים .עיי׳ שבת פ ^ מ ״ ה ^ כ ת ו ב ו ת
פ״ב מ״ד ,מכות פ״ב מ״א ,ע״ז פ׳^ד__מ״ה ,פייה מי״א ,מנתות פ״ו
מ״ג פ^ח מ״ו ,יבכורות ס״ז.כדו ,ערכין _££מ״ת ,תמורה פ״ד מ׳יג",
פ״ו מ״ב )לפי' הגי׳ שבמשניות( — .והובא ממנו מעשה שביעית פ״ו מ״ד.
וכל משכיל ישפוט שאלה המשניות לא נםררו במשנה"םרבי״עצמו,
וגב לא מבית דינו אשר הציגו הלכותיו במשנה לכבודו ,בי כבר מצינו
במשנה עצמה'״ רבי ובית דינו" )אהלות פי״ח מ״ט .ועיי׳ גיטין פ״ה
מ״ו( .גם נזכרו באיזה מקומות במשנה רבי וחכמים ,ואלה החכמים
הם חכמי דורו והם לא יכנו עצמם בל׳ חכמים .ולכן נראה שהתכמים
אשר האריכו ימים אחר רבי הוסיפו משניות הללו ,ואפשר שהתוספות
אלה הם ממשנה דלוי ובר קסרא ( כלו׳ לוי ובר קפרא הציגו במשנתם
-
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 (1ועיי׳ ברש״י שם ועיי׳ בכרם חטד ח ליק ז׳ ד׳  159ויבואר עוד י ק ט ן  — .ןטצאגושגס
נעלי הש״ס עשו םהדורא תניינא לייימודס וסידורם .עיי׳ ב״ב קנ״ז אטד רבינא טהדורא קםא
דרב אשי וכו׳ טהדורא בחרא דרב אשי ועיי״ש בישב״ם .ועיי׳ ירושלמי פסחים פ״ה הלי׳ גי
יבטות פ״א ד.ל׳ ב׳ בטחזיר תניגא חזר בו ר׳ יוסי.
 (2לוי ובר קפרא וגם חכמיס אחרים סידר :יהס ביייתות והובא הרבה פעמים בש״ס
מתני' דלוי ,מתני׳ דבר קפרא ויו׳ .ועיי׳ יקיץ פייה.
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מחלוקת רבי וחכמים ומשם באו להמשניות אשר סידר רבי ,או לוי ובר
קסרא בעצמם הוסיפו מחלוקות אלה על משניות דרבי — .ומצינו גם
סתמי משניות דלא כרבי ,עיי' יבמות ס״ד נישואין ומלקות כרבי וסתות
ושור הטוער כרשב״ג .גיטין ס״ז מ״ג םחיום ולאחר מיתה גט ואינו
גט ובש״ס שם ע״ב םחיום ולאחר מיחה וכו׳ רבי אומר כזה גט .ועיי׳
כלים פי״ח ט״ט ובתוספתא שם ב״ט פ״ח ,והטשגה חיא כר״ש ולא
כרבי ,וכל אלה המשניות הן ג״כ םאוחרות לרבי (.
והגה אם גם המאספים אלה אשר הוסיפו יעל סדרו של רבי
יהשבו קצת למסדרי המשגה בכ״ז לא עברו הוק להביא במשגה הלכה
מגדולי תלמידיו של רבי ,אף שקצתם נמנו בין ההגאים ,ולכן לא גזכרו
במשנה חכמי דור הששי .ואם ימצא לפעמים הוספה בסוף הטםכתות
והסדרים לחכמים מאוחרים לרבי המה דברי חגדח ונספחו מידי אחרונים,
עיי׳ סוף מכות דברי ר׳׳ש בר רבי ,וסוף מם׳ עוקצין והוא סוף סס׳
טהרות דברי ר׳ יהושע בן לוי .ואך הלכה אחת נוספה במשנה ע״ז ס״כ
ו׳ רבי ובית דינו התירו השמן ,ורבי זה הוא ר׳ יהודה נשיאה (,
ורוב מאמרי תנאים אחרונים באים במם׳ אבות ,עיי״ש ס״ב מאמרי
דר״ג בנו של רבי יהודה הנשיא ,ומאמרי הלל ך והאמת יורה דרכו
שזה הלל הוא בנו של רבי ( .עוד שם פ״ד ט״ז ר׳ ישמעאל כנו
של ר׳ יוסי ולא נזכר בשום מקום במשנה ,משנה ט״ו ר׳ ינאי ,והוא
מרור הראשון של האמוראים ולא נזכר לא במשנה ולא בבריי
טשנה ט״ז י״ז ר׳ יעקב ,וגם הוא לא נזכר בשום מקום במשנה .ה^,
כל המאמרים אלה הם הוספות ,ואינו רחוק שכל סס׳ אבוח או ר ו
נסדרה מדור אחרון .עיי׳ לקמן חלק בי.
עוד יש לנו לחקור אם נתסשטה המשנה כצורתח תיכף אחיי א #
נשלמה ע״י רבי ,ואיך נתפשטה אם בכתב אם בעל פה .והנח הדבר
ידוע כי האמוראים מגיהים הרבה פעמים תגי הכי ,וגם גורעין וטוסיסץ
ומהםרין ומעריפין וכו׳,׳ אבל זה הוא לרוב ע״י שקלא וטריא וכאשר י
לגו במקום אחר .אבל עיקר שאלתגו עתה א( אם כל החכמים ביםי
רבי הסכימו עסו ,ב( אם כל הנוסחאות היו שווח .והנה אין כאן ספק
שלא הסכימו כל חכמי הדור עם רבי בסיגנון המשנה עיי׳ יבמות ט׳ א ם
לי׳ לוי לרבי מאי אריא רתגי ט״ו ליתגי שש עשרה וכו׳ ושם י׳ ואעס׳יכ
בדקה לוי במתניתיה .ובירושלמי ברכות פ״ב הקורא את שמע ולא
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 (3ועיי׳ סוף םס׳ סוטה טט״ו טשםת רבי בטלה ענוד ,.ונבד נ ת ב הרםב״ן כחידחייז י ש ־ .
י
ע״ז שהוא תוספות שהוסיף לוי או בר קפרא .
 (4וכבר כתבנו מזה לעיר ד׳  192הערר ־  — .וגט הערגו ד׳  202שהמאסר ר״ש
י י עיי דיש«מ
י גי" ? ' ׳ י
מגםיא חגיגה מ״א ט״ז נראה הוספה טאוחרי׳ י
אחרות בטשגה.
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 (5עיי׳ במנחם עזריה שהביא התיו״ט שם.
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השטיע לאזנו וכו׳ רב אטר הלכה כדבריי שניהן להקל וכו׳ אלא בגץ
דשמע דחני לה ר׳ חייא בשם ר׳ יודא עיי״ש — .וגם הנוסחאות לא
היו שוות ,עיי׳ ירושלטי ברכות ס״א הל׳ ב׳ אנן תנינן אכילת פסחים
אית דלא תני אכילת פסחים .שם סאה פ״ג הל׳ א׳ אנן תנינן של בין
הזתים אית חניי דביח רבי של אילנוח טחני׳ צריכת לדבית רבי ורבית
רבי צריכן לםתניתין אל; תנינן אנן ולא תנין דבית רבי וכו׳ .שם
שביעית פ״ב הל׳ ה׳ אנן תנינן פכין את הפגין תניי דבי רבי ואלו הן
פגי ערב שביעית )עיי׳ לקמן נוסחאות המשגה( .שם שבת פ״ד סוף
חל׳ א׳ ובנםורח של חרשין אנן תנינן גסורת דבית רבי געורה ,וכן
נמצא עוד במקומות אחרים בירושלמי (.
ובענין החקירה איך גתפשטח חםשנח אם בכתב או בע״ס כבר
עמדו על זה גדולי הראשוגים .מדברי ר׳ שרירא גאון באגרתו הנודעה
גראח בפשיטות שרבי חיבר סידורו בכתב עיי״ש בהרבה מקומות,
ובעקבותיו הלך הרםב״ם בהקדמתו לס׳ יד חחזקח .ודעת רש״י בהרבה
מקוטוח )עיי׳ סוכר .כ״ח ע״ב ד״ד .טקרי ,כתובות י״ט ע״ב ד״ה מפר
ועיי״ש בשיטח מקובצח ,ב״מ ל״ג ע״א ד״ה ואינה מידה( שלא חיתה
המשנה בכתב .והדעת מכיעת כדברי ר׳ שרירא והרמב״ם ,כי חלוא כוונת
רבי היתה להציל ההלכות הישנות מים חשכחה ולעשות להן בתים למען
ימצא כל דבר ודבר או עכ״ס רוב הדברים על מקומם ,וכאשר כתב
רש״י ז״ל בעצמו ב״מ ל״ג ע״ב ד״ד ,בימי רבי ועיי׳ באגרת רש״ג.
והיאך ילמדו מסכתות שלמות ובסדרן בע״פ אם לא למדו מתחילה מתוך
הספר? הכי יש לעלות על הדעת כי התלמידים למדו המשגיות מלה
במלח מפי רבם כאשר ילמדו ראשי חקריאח ,וגם חרתו על זכרונם בעט
•ברזל כל חדברים חנאםרים מפי רבם? אתםחא! חלוא אם יחן איש אח
כל הון ביתו בדבר זה לא ימצאהו ולא יבוא עד תכליתו ,ולא ישיגחו
אחד מגי אלף ,כי חלימוד בע״פ לא יצלח כי .אם חיח תחילתו מן
הספר וישנן הלומד בזכרונו הדברים הכתובים באמצעות מראח עיניו,
כאשר גורע בכל חכמה ומדע .גם ידוע לכל מעיין בש״ם שהגמ׳ מדייק
חרבח פעמים ממלח אחת מיותרת במשנח או חנשניח ברישא או בסיפא
וכו׳ כדברי פלוני• ,ואיך אפשר שהדברים אשר כל יסודם היה לבד
בע״פ ישארו כ״כ בזכרון כל איש עד שלא לבד• עיקרם היה שגור בפי
כל כ״א גם חמלוח כסדרן וכחווייתן? — אך לעומח הראייות אלה יש
מקומוח בש״ס המראים לכאורה בהיפך שהמשגה לא היחה בכתב.
ובראשם הא דאיתא גיטין ם׳ דברים שבע״ס אי אתה ר ש ^ לאומרן
6

 (6והך תניי דבי רבי כוונתו אבית מדרשו של רבי גם אחר מותו והיו התלמידים גקראים
על שמו ,וכמו בית שמאי ,דבי ר׳ ישמעאל עיי׳ לעיל פ״ב .והרב רש״ל בכרם •חמד חלק ז׳ ד׳ 164
לא השגיח כ״א על הירושלמי דשבת פי״ט הל׳ ג׳ ,ולבן הגיה מה שהגיה עיי׳׳ש .אבל א״א
לשבש כל המקומות אשר זכרנו.
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דרך התפשטות המשנה[

בכתב דבי ר׳ ישמעאל תנא אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות •
וגם טה שהש״ס משנה הגי׳ פעמים רבות במשנה ואמר תני אסור בט׳
שבטשנה איתא טותר וכר ,תני אין בטקום שבמשנה איתא יש וכדומה,
יש לשפוט שלא היתה להם הטשנד ,בכתב.
ולעמוד על עיקר הדבר גקדים שגם אם היתר׳ המשגה כתובה לא
זזה מלהיות תורה שבע״פ ,כי הלוא המשנה נאמרה לרוב בקיצור נמרץ ׳
וא״א להבין מאמריה ולעמוד על בורים כ״א ע״פ רב המשמיע כוונתה
ומפרש הסתום  .וזה הוא אשר בינה לבין הברייתא הנקראת לרוב
הלכה ,הברייתא נשנה ברוב מקומות בהרחבת דברים ,וירוץ כל קורא
בה )ועיי׳ ברמב״ם בהקדמתו לס׳ זרעים ד״ה אחר כן ראה להסתפק( •
ומזה שכוונת רבי היתד ,לבד לתבר ספר אשר בו הוא זכרון דברים
להמעיינים ,והרחבת הביאור היה נמסר כמאז בע״ס ,ועל זה הפירוש
אמרו דברים שבע״פ א״א רשאי וכוי ,וזה בעצמו ג״כ כוונת המאמר
דתנא דבי ר׳ ישמעאל ואי אתה כותב הלכות כלר ברייתות המפרשות
המשנה .והנה להמשגה לא קמו בעלי מסורה אשר בנו וגדרו בעד
הנוסחא הנמסרת להם ,וכבר ראינו למעלה שהיו להם נוסתאות שונות;
ולכן שינו לפעמים אסור במ׳ מותר וכוי .ובעיון יותר מורים גם
השינויים כאלה שהמשנה היחד ,בכתב ,כ״א היתד .שגורה בפי כל ונפוצה
על פני כל הישיבות בםיגנון ״אסור" היאך מתרץ תני ״מותר" ויכחיש
כל לומדי המשנה בגי׳ מותר? ועיי׳ ב״מ ח׳ אמר רב יוסף אמר לו
ר׳ יהודה נתזי אנן דתנן המנהיג סופג את הארבעים וכו׳ ר״מ סוטר
ומדאפיך שמואל ותני וחכמים פוטרין ש״מ רכוב לחודיה וכו׳ ואיך ערב
שמואל את לבו לשנות המשנה הידוע בסיגנון זה לכל? ועיי״ש ק״ז
מתני לי׳ רב יהודה תבואה וכו׳ א״ל והא אנן תנן וכו׳ הא לן והא לחו
וכי ישמעו לו לשנות הידוע לכל? מכל זה יש להקיש שהמשנה היתד .כתובה
אבל לא בהגהה מרובה כי עיקור הלימוד היה בע״ס ,ולכן נקל לומר
שהסופר טעה והשטיט מ׳ אין או כתב ס׳ אסור במ׳ מותר )וטעיות או
שיגוי גירםאות כאלה הלוא גםצאו גם בטשגיות אשר היו כתובות לפגי
הראשונים רש״י ורמב״ם וכו׳ עיי׳ לקטן( או שכתב ר״ט בט׳ הכטים וכו׳.
וא״כ להנם הרעישו איזה מהברים על רש״ג והרםב״ם ,הלוא אם גס
המשנה היתה בכתב עיקר הליטוד נשאר כמקדם בע״ס ,ועצמות המשנה
נמסרה כמאז מרועה לרועה (.
7
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 (7וגם הברייתות היז לפעמים בתובות כלו׳ שכתבו איור .הנטיס קצתן ? עצמם ,והן נקראות
מגלת סתרים וכאשר העיר הרב רש׳׳ל .ועיי׳ פסחים ס״ד ע׳׳ב ח״י לעולם לאי נתמעך אדם
בעזרה חוץ מפסח א׳ וכו׳ והיו קודין אותו פסה מעוכין ת׳׳ר פעם אחת ביקש אגריפס הםלד
ליתן עיגיו כאוכלוסי ישראל זכו׳ זגםצא שם ס׳ ריגוא זזגי כליזח וכו׳ והיז קורי} אותו פפח
מעובין ע־׳כ .וחםעיין יבין בקל כ• היו כאן בי נוסחאות בכתב ,הא׳ םעזכץ ,והב׳ נתחלף
לה כ״ף בבי׳׳ת ,ושני המעשים היו ידועים ,וסמט האחר אל פסח מעזכץ ,והאחר אל פםח
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המשנה הנמצאות בידינו.

ברבות הימים כאשר קמו מלכים בסרם אשר הרעו לישראל והכבידו
עליהם עול הגלוח וחלבבות נתמעטו ,נתיעצו חכמי הדור להביא התורה
שבע״פ על הספר ובחנו וחקרו ודרשו למצוא נוסחאות מיושרות של
משנה כאשר יצאה מידי רבי ובית דינו ,ולא שינו הנוםתאות^ע״ס
התירוצים וההגהות של האמוראים ,והניחו אותן כאשר הן וכאשר*יאות
לכל מסדר ספרים קדמונים .ופירושי האמוראים והגהותיהם סידרו אצל
המשנה ,ומקומות מעטים יוצאים מן הכלל אשר הוגהו במשנה ע״ס
הגהת הש״ס וכאשר יבוא לחלן .ויש* בידינו ג׳ נוסחאות :ה מ ש נ ה
בתלמוה בבלי ,המשגה בתלמוד ירושלמי ,ה מ ש נ ה ש ב ס ס ר י
משגיות.
המשגה בתלסוד בבלי סדורה לסירוגין במסכתות אשר יש להן
גמרא ,והגמרא המפרשת המשגה השייכה לה גלוה אל המשגה ומפסיק
בין משנה למשנה .ובמסכתות אשר אין להן גמרא — והן המסכתות
דס׳ זרעים חוץ מסס׳ ברכות וסי טחרות חוץ מסם׳ נדה — המשניות
מחוברות בלי הפסק.
המשנה בתלמוד ירושלמי מסודרת בדפוס הראשון לפרקים ,כלו׳
בראש כל פרק ופרק באות כל משניות הפרק תכופות זו בזו בלי הפסק
ביניהן ,וכל משנה מצויינת במי הלכה ,ובמס׳ ברכות ובאיזה מם׳ אתרות
לא נמצאה מ׳ הלכה לפני כל משנה .ואח״כ באה הגמ׳ החוורה על
המשנה ,ומציינת הל׳ א׳ ומפרשת אותה ,הלכה בי ומפרשת אותה וכן
לכל הלכה והלכה .ולפעמים בא בגמ׳ הלכה א׳ הלכה ב׳ בלי שום
מאמר המשנה ,ולפעמים הובאו בהציון איזה מלות מהמשנה כאשר הוא
בציוני תלמיד בבלי .ומס׳ ברכות יוצאת מן הכלל ,המשנה מובאה
לרוב בשלמות בהציון ,והיא משונה לפעמים בנוםתתה מן המשנה בראש
הפרק עיי׳ לקמן ( .ואין בידינו משנה בתלמוד ירושלמי כ״א בד׳
8

מעובץ .וכן כתובות ם״ו מלה ממון חסר ואמרי לה חמד וד.וא מאבות דר״ג פי״ז— .־ ועיי׳
רש״י ב״ט קי״ד ע״ב ד״ד .ורבא אטד דכי קאמר ודיל לא טעי תנא בטאי דאתניי׳ הייב להחזיר
לאוםופי ולמימר אינו חייב להחזיר אלא ודאי אינו חייב להחויר גמי אתגייה והכי קאמר וט׳
ו ש כ ח ו ח י ס ר ו ד י ל ג מ ה י י ב ל ה ה ז י ר ב א י נ ז ח י י ב ל ה ה ז י ר ע״כ ,והנה אך לבד בכתב
יש לטצוא דילוג טשורה לשורה בתיבות החמות ,והרי לך דעת רש״י שהברייתא זאת היתד.
כתובה — .והגה הראשון אשר הרעיש על הרמב״ם הוא הרב טהר״י חאגיז בהקדמתו לספח
עץ חיים ,ואחריו הלכו אמה חכמי זמננו ומהס הביאו ראייות נגד דעת הרמב״ם טדיוקיס אשר
*.ןצתם אץ להם יסוד כלל .ושערי התשובה לא גנעלו ,וםכח אתה דיוק או קושיא אין להכריע
בענץ זה.
 (8הירושלמי גרפס בראשונה בווענעציא דפוס דגיאל באמבערג ,בלי שנת הדפוס .וממנו
נדפס שנית מלה במלה בקראקא שנח שמ״ז עם פי׳ קצר מאוד ,ולא נודע שס המחבר ואח״כ
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סדרים ורעים מועד נשים נזיקין ,ובס׳ נזיקין נסקרו סס׳ עדיות ואבות;
ובס׳ קדשים אין בידינו לא המשנה ולא התלמוד ( ,ובם׳ טהרות אין
בידינו מהמשנה כ״א ר׳ פרקים הראשונים ממס׳ נדה (.
המשנה שבמשניות מביאה בלי הפסק כל ששה סדרים.
ונהזור עתה בפרט על אלה הנוסחאות והצטרפותן זאת לזאת.
גוסחת הטשנה לא הובאה לסעטים בש״ס כצורסה ולפעטים הוסיפו
עליה איזה מלות או קצרו ,וכבר העירו התו׳ על זה בהרבה מקומות*(.
ולפעמים נמצא המשנה מוגה ע״ס הנהת הש״ס .עיי׳ עירובין פ״א ט״נ
רחבה כדי לקבל אריה ובריאה וכו׳ והוא ע״פ מה ששנאו רב שם י״ד
)עיי״ש בתו׳( .סוטה פ״ג מ״ג כאילו לומדה תפלות ,והנוסחא הישנה
היתד ,לוטדה תפלות )עיי׳׳ש בתיו״ט( .נגעים סיי׳ב ט״א כל הבתים
טטטאים בגגעים חוץ םשל גברים ,ועיקר הני׳ הישנה )עיי״ש בר׳יש(
אלא טשל נכרים — .ולפעטים הובאה הטשנה בש״ס בטסכתא מן
הטסכתות בנוםחא אחרת טאשר היא בטקוטה עיי׳ יוטא י״ד ופרה פי׳׳ב
מ״ג ,יומא מ״א ומס׳ פרה פ״ג מי״א ,כריתות ט״ו ומכשירין ס״א ט׳׳ה*(.
ולפעמים השיגויים הם מכה אשיגרא דלישגא ,ולפעמים גראה לעין
שנוסחת התלמוד היתד ,משונה מנוסהת המשגה כאשר היא לפגיגו— .
והגה גם אתר חתימת המשגה והגמרא מידי• האמוראים והגאונים בכהכ
גמצאו עוד שיגויי גומחאוח המשגה למפרשי המשגה .עיי׳ ר״ש סאה
פ״ו מ״ב שכתב ״ומשנתנו לא מצינו בעדיות" וחיא לפנינו משנה ערוכה
עדיות ם״ד מ״ד ,והרםב״ם והראב״ד פירשו אותה שם — .ועל חמשנה
גגעים פ״ד ה׳ העיד הכ״מ פ״ד מהל׳ טומאת צרעת הל׳ ה׳ שלא היתד,
9
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נדפסו חלקי הירזשלמי בד ב ב ד  ,ס׳ זרעים עם מם׳ שקלים באמשטירלדם שנת ת״ע עס 6יי
ר׳ אליחו פולדא ,ום׳ מועד ונשים עם פי׳ קרבן ערד) .דעסויא תק״ג ,בערלץ חק׳״יט( זס׳
נשים מזיקים עם פי׳ פני משד) .אמשטרדם תקט״ו ,ליוורנו תק׳׳ל( ,ס׳ מועד עם קרבן עדד,
ושלום ירושלים )היען שנת חקפ״א( ועוד נדפסו איזה מסכתות .ובבל הדפזסים אלח לא חדפיסז
בל המשנה בראש הפרק ולא יפה עשז בזה ,גס השמיטו ד׳ פרקים האחחנים מהמשנה דמס׳
שבת זגרעז הרבה בזה ,כי יש שם גי׳ משונה מגי׳ הבבלי וכמו שיבוא »*6וך .והגרוע בכל
אלד .הדפוסים הוא הס׳ זרעים ד׳ אמשטידלדם; שם שינו והגיהו ועיוותו כאות נפשם וכאות
המפיש רא״פ ,והספר זה הוא לאו בר סמכא כלל — .ואני הכותב ראיתי ירושלמי כ״י
באוניפערסיטעט ליידען במדינת האללאנד .יוכבד הודעתי קצת ת א ח וטבעו במאנאטסשד.
יאהרג.6 .
 (9ולנוכח עיני הרמב״ם היה עוד ירושלמי לס׳ קדשים כנודע מהקדמתו לס׳ זרעים.
 (1להראשונים היה מס׳ נדה ירושלמית בשלמות עיי׳ חו׳ נדד .ס״ו ע׳׳א דיה ותבדוק
שמביאץ הירושלמי פ׳׳ז דנדה.
 (2עיי׳ תו׳ סוכה י״ח דיה אץ ושם כ״ד ד״ד .ר׳ יהודה ובם״א .ח״ל ר״ת בהקדמתו לס׳
הישר :עוד תמצא משנתית דטהרות וזרעים בשמביאץ אותם בתלמוד מחסרים ומקצרים אותם כי
האי דתתילת שבת מיס הניתזין והניצפץ אינן בכי יזתן זכי האי דשילהי ע״ז דריא אומר ספק
ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא זכי האי דקשח בדבר המעמיח.
 (3זכבר העיד רי״פ בהגהותיו לש״פ ברוב מקומות על השינויים אלה.
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להרטב״ם בגוסחחו — .ובגגעים שם סי״א מ״ו הגי׳ לחר״ש והרע״ב
מציל את חמטליח ,ולרביגו חלל וכן בח״כ הגי׳ שורף )עיי״ש בתיו״ט(—.
וכן נמצאו שגויים אין טספר בס׳ זרעים וטהרות ,ולא לבד באלח
חסדרים אשר למדו אותם אך לסדקים ,גם במסכתות אשר יש לחן
גמרא וחן גם לחלכחא נמצאים שינויי נוםחאוח לחראשוגים .עיי׳ סוכה
פ״ג מ״ז כדי שיאחז שגים בידו אחת כן היא גי׳ רש״י ,והרץ הביא
גי׳ ישגר .כדי שיאחז שגיהן בידו אחת — .גיטין פ״ט מ״ח וכך היו
גקיי דעת עושין וכר עיי״ש בחו׳ ל״ד וד׳ פ״ח שיגוי גי׳ בזח — .ועיי׳
ב״ט ס״ב ע״ב תו׳ ד״ה והתגיא הגי׳ בטשגה ד׳ ע״ב שם — .פסחים
ס״ב מ״א יש שיגוי גי׳ בס׳ אף )עיי׳ טג״א ריש סיטן תט״ה(— .
וגדולה טזה טציגו הגי׳ להרטב״ם בפירושו ליבטות פ״ט מ״א כשר
שגשא כשרח ויש לו אח חלל וכו׳ )וכן הגי׳ בירושלטי( וטהש״ס שם
פ״ד ע״ב טוכח בהדיא שחגי׳ בטשגתגו חיא חלל שגשא כשרח ויש לו
אח כשר וע״ש בג״י .ובלתי ספק חיח להרטב׳<גי׳ אחרח גםבטשגח
גם בגטרא.
.וחגח בטשגח בבבלי גטצא לפעטים כתוב על חצר ״ ג״א ״  .ואלד,
ג״א וחגי׳ חכחובה שם לא יצאו טידי הראשונים כי באטח בדפוסים
ישגים לא גםצאו ,ואך! חדשים טקרוב באו אשר עטרו על חדפוס חם
העתיקו על הצד ג״א ושיגו הגי׳ אשר מצאו ( — .עוד יש לרעת כי
המשגה אשר לה גמרא היא לרוב מדויקת יותר מהמשנה אשר אין לה
גטרא ,ובסרט טטס׳ טהרות אשר אין לה גם גמרא ירושלמית .וגוסתת
הטשנה אשר הובאה ברב אלפסי היא לרוב העיקרית.
הטשנה שבירושלטי היא טשונה לפעטים טאשר היא בציון וכטו
שזכרנו .גם כתבנו לעיל שהיו בה טקדם נוסחאות שונות .וראה זה
חרש הוא שלפעמים נראה המשנה שבירושלמי מוגה ע״פ מסקנת הבבלי,
עיי׳ סוטר ,פ״ד מ״ג בירושלמי וב״ח אומרים לא שותות ולא נוטלות
כתובה ,והוא ע״ס מםקגת חש״ס יבמות ל״ח ועיקר גי׳ חמשגח חיא או
שותות או גוטלות כתובח עיי״ש — .ועיי׳ םוטח פ״ח מ״ו בבבלי
שחחילח גיסח גסילח וחש״ס שם מ״ד מגיח שחחילת נפילה ניסה ,ובטשגה
ירושלמית איתא שתחילת גסילח ניסח — .ועיי׳ שבת פכ״אמ״ג בבבלי ב״ש
אוטרים טגביחין טן חשלחן עצטוח וקליפין וב״ח אוםרים נוטל את
הטבלא כולה וםגערה ובש״ס שם קט״ג איחא אטר רב גחטן אגו אין
לגו אלא ב״ש כרבי יהודה וב״ה כר״ש ,ובטשגה שבירושלטי איתא בה״א
טעבירין טעל חשלחן עצטות וקליפין ובש״א טסלק את הטבלא כולה
וטגערח .ואפשר שחיו באלח ב׳ חטשגיוח גוםתאות ישגות ,האחת
4
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•דושלטית כתקנה והאחת בבלית אינה טונה והשייט טישב אותה על
נכונה .והל׳ של רב נחטן אנו אין לנו אלא וכו׳ טורה קצת על ב׳
נוסחאות ,וגס בתוספתא שבת פי״ז איתא כגי׳ הירושלטית.
המשנה שבספרי משניות היא לפעטים בנוסחתה כגי׳ הטשנה בבבלי
ולסעטיס כגי׳ המשנה בירושלמי .והנ״א הנמצאות בה הן ג״כ מידי
טדסיסים אחרונים ( .וגם בם׳ טהרות הטשנה שבטשניות׳היא טשונה
לסעטים טן הטשנה שבגטרא ,ונראה שהיא טועתקת בטקוטות אלה מן
הטשנה ירושלטית אשר אבדה באורך היםים — .ובירי קצת הטפרשיס
הראשונים )וגם בידי קצת האתרוגים( היתה ג״כ טשנה טנוקדת (— .
ולא.נודע .העת טתי יצאה הטשנה שבטשניות בפני עצטה )ורהוק
להאטין שהיא היא אשר יצאה טרבי(.
וכעגין הצטרפות הטשגה בבלית וירושלטית כבר זכרנו שנטחאותיהן
הן לפעטים טשונות זו טזו .ויש עוד להעיר על ל׳ הטשגה בהנך ב׳
נוסחאות .הנה ידוע שהירושלטי יש לו בכלל .לשגא קלילא ,ולכן
טשטיט חא״לף בראש חחיבח כטו ר׳ בא בטקום ר׳ אבא ,בון בט׳
אבין ,טר בט׳ אטר ,לא בט׳ אלא וכו׳ וכן טשטיט ח״א לפני וי״ו נח נטתר,
וגם בא הרבח פעמים וי״ו נח נסחר במ׳ אל״ף וכוי .וזח יטצא ג״כ
בטשגה ירושלטית :ר׳ לעזר בט׳ ר׳ אלעזר ,ר׳ יודא או ר׳ יודה בט׳
ר׳ יהודה ,לוכל בט׳ .לאכול וכו׳ .ורוב שטות עצםיים הבאים בבבלי
באל״ף בסוף הם בירושלטי בה״א :עקיבה הגגיה וכו׳ — .והטשגה
בבלית היא על הסדר הגהוג בש״ס בבלי והוא קרוב ללשון הםקרא,
אלעזר ,יהודה ,לאכול וכוי .ועוד בנויה הטשנה בבלית ע״ס דרכי
הלשון אשר קבעו להם אחר חתיטת ספרי קודש )ונדבר טור׳ אי״ה
בחלק ג׳( וחטשנח ירושלטיח יש לה לפעטים בזה דרך אחרת; ולכן
אטרו ב״ק ו׳ על ל׳ הטשגה חב חטזיק ולא חגי חייב )וכטו שבגו זה
השורש ביטי הטשנה והתלטוד( האי תנא ירושלטי הוא דחני לישנא קלילא.
וגם בענין הכחיבח בטלאים .וחסרים יש חילוף בין הטשנה ירושלטית
לטשגה בבלית .הטשגה ירושלטיח .כותבת לרוב גח גםחר גם אחר הגועה
קטנה ,כטו שגייס ,עביין ,תיזרע שגיטייבה גידיירהוכו׳ ,והטשגה בבלית
שוטרת םדר הלשון לכן בא בה שגיס ,עבין ,תורע ,שגטייבה גדיירה וכר.
5
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 (5הנה יש תחת ידי המשנה הנדפסת בראשונה עם פ* הרםב״ס והיא בבית א מ ר הספדים
של הזעטינאר ,והיא ישנח עד •מאוד ולא נמצאח כ״א לאחד בעיר ושנים במשפחה .ובסוף
ס• קדשים אשר נדפס מחמת איזה סיבה אחר ם׳ טהרות נמצא :״והיתה השלמתו יום נ ׳ יא׳
לחדש אייר רנ״ב לאלף הששי פה נאפולי" .ושם גרשם ג״כ שם המדפים ״יהושע שלמה
איש שונצינו'־ .והמשנה זאת משונה לפעמים בנוסחא מהנוסהאוח אשר היא לפנינו ,ונרשיס
עליה להלן במלות משנ* ד״ד )דפוס ראשון(.
 (6מהר״מ מרוטגבורג בפירושו למי טהרות אשר העתיק התיו״ט )עיי׳ בהקדמתו לס׳
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עוד יש הילוף בהברה בין המשנה ירושלמית לבבלית ,והחילוף זה
נובע מהכרת בני גלילאי ,אשר היא רסויח ומחברת הבבליים והיא
הזקה .חגלילאי טרפין חחי״ח והעי׳׳ן ,וכן מבטין לפעמים הבי״ת כמו
וי״ו ,וכן הפ״א כמו וי״ו או בי״ת ,מ״ם כמו בי״ת; והבבליים שומרים
המבטא הראוי להתיבות ( .והמשנה שבמשניות הולכת בענין הכתיבה
וההכרה בעקבות הבבלי.
והנה השינויים בכחב והברה אינם נובעים מנוסחאות קדמוניות
שונות כ״א מידי הסופרים לפי מה שהיו בני א״י או בני בבל .ואסשר
שהשינויים במלאים תחח חסרים יצאו מידי סופרים אחרונים אשר
הרגילו בזה ,כידוע לקוראי כ״י ,ומהמשנה בבלית אשר נדפסה
לרוב וכן המשנה שבמשניות תקנו והסירו המלאים נגד דרכי הלשון.
ולמען יבין הקורא שינוי הנוסחאות בין הבבלי והירושלמי והמשנה
שבמשניוח הצגנו פה )אף שעיקר מקום השער הוא בחלק בי( השינויים
הגמצאים בגוסחאות אלה בס׳ זרעים כסי סדר המסכתות ,וגם השינויים
הגסצאים בהנוסהאות אשר היו לפני המפרשים הראשוגים .ולא רשמגו
חשיגויים בין בבלי וירושלמי במלאים וחסרים ,כן במ׳ שבירושלמי איתא
לעזר לוכל וכו׳ כי כל אלה םובגים מעצמן מםח שזכרנו.
7

ב ר כ ו ת ם״א פ ״ ב .
פרק א' משנה א׳ ולא זו בלבד אמרו .כן הוא במשנה בגמ׳
בבלית וירושלמית )אך במשנה ירושלמית איתא לא ובציון ולא עיי׳
לקמן(; ובמשנה שבמשניות ולא זו בלבד אלא ,ובמשנה דפוס ראשון
לא זו בלבד.
ש ם  .ש ם  .אלא כל מה שאמרו חכמים כן ,הוא במי בבלית
ובמשבמ״ש .אבל בירושלמי ובמי ד״ר אלא כל שאמרו.
ש ם  .חקטר חלבים ואיברים מצותן וכו׳ כן הוא במשבמ׳יש ובס׳
דייר ובט׳ בבלית וירושלטיח ,אך בירושלםי איחא בהציון :ולא זו אלא
וכר חקטר חלבים ואיברים ו א כ י ל ח פ ס ח י ם טצותן עד שיעלח עטור'
השחר ,אגן תנינן אכילת פסחים אית דלא תני אכילת פסחים טאן
תנא אכילת פסחים רבנן וסאן דלא תנא אכילת פסחים ר׳ אליעזר
)עיי׳ בבלי ט׳( .הגה לך בבירור שבט׳ ירושלטיח חיתח חגי׳ ״ואכילת
פםחים" ובכל טקום דאיתא בירושלטי אטתני׳ אנן תנינן הכוונה הוא
אפשגה כאשר היא לפגיגו) ,עיי׳ לעיל ד׳  217אםשגה דפאה פ״ג א׳
ושבת סייד ט׳׳א( .והסופרים הגיהו והשטיטו במשגה הגך תיבות ואכילח
פטחים — .וע״ע שם בירושלטי אטר רב חוגה ולית אכילת פסחים
אפי׳ כרבגן דהגיגן הפסח אחר חצות טטםא את הידיס ,ובזה הגי׳
U
ואכילת פםחים היא אליבא דכולי עלטא.
<<f
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ש ם  .ט ״ ב  .כץ תכלת לכרתי .בבלי ד׳ ט׳ ובטשבט״ש ודייר.
ובירושלמי בין תכלת לכרתן וכן הוא בהציון.
ש ם . .וגומרה עד הנץ החטה כן הוא בבבלי ,ובטשבט״ש ור״ר.
ובטי ירושלמית ר״א אוטר בין תכלת לכרתן עם הנץ החמה ,ובציון
לכרתן עד הנץ החמה,
ש ם .כאדם הקורא בתורה ,משנה בבלית ובמשבמ״ש ,ובירושלמי
ובמש' ד״ר כאדם שקורא וכו׳.
ש ם  .ט ״ ג .בבלי ד׳ י׳ בש״א בערב וכו׳ יטה ויקרא יעמוד ובה״א
קורא וכו׳ חטיד בל׳ יחיד ,ובירושלטי יטו יקרו יעטודו ,קורין בל׳ רבים,
וכן הוא בט׳ ד״ד )וגם שם ״יקרו"( ובטשבט״ש יטו יקראו ויעטרו
ובדברי ב״ה ל׳ יחיד כל אדם קורא.
• עוד שם אטד ר״ט אני חייחי וכו׳ כל זה אינו בטשגה ירושלמית,
אבל גראה בבירור שגפל טחטת שגיאת הסופרים ,כי בחציון כא טתני׳
אטר ר״ט אני חייתי וכו׳ כאשר חוא בטשגח בבבלי.
שם ט ״ ה אטר ראב״ע כן הוא בכל טשניות שלנו ,ובט׳ ירושלטית
אטר להן סאב״ע.
ש ם כל יטי חייך לחביא ליטות חטשיח כן הוא בכל טשניות שלנו,
אבל בטשנח ירושלטית וכן בחציון כל יטי חייך חעולם חבא לחביא
ליטוח חטשיח .וזח דבר חדש כי לפי גי׳ הירושלטי *ה״ב ויטות
הטשיח אחד הוא ,וטחש״ט שלגו יצא טכטח טקוטות בבירור שיטות
הטשיח ועה״ב טובדלין זה טזה וכאשר האריכו בזה הטפרשים.
פ״ב ם״ א אם כיון לבו יצא בטשנח בבליח ד׳ י״ט .ובטשבט״ש
ובט׳ ד״ד ובט׳ ירושלטית טוסיף ואם לאו לא יצא.
מ ״ ב כדי שיקבל עליו כן י הוא במשנה בבלית ובט׳ ד״ר ובטש׳
ירושלטית .ובמשב״ש אלא כדי שיקבל ,ובציון בירושלמי אלא שיקבל,
ונראה שהמשנה שבט״ש טורכבח מן המשנה ירושלטית וטן המשגה
שבציון.
מ ״ ג הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ר' יוסי אוטר וכוי
כן הוא בכל משניות שלנו ובמשנה ירושלמית ובציון שם הובא המשגה
בזה״ל :הקורא את שמע ר׳ יודא אומר יצא ר׳ יוסי אומר לא יצא
קרא ולא דקדק באותיותיה ר' יוסי אומר יצא ר׳ יהודה אומר לא יצא
וכו׳ רב אמר הלכה כדברי שניהן להקל דלכן מה כן אמרין )כלו׳ בלאו
הכי מאי הוי אמרינן ,ולמה לי׳ לרב להשמיענו זאת( סתמה ור׳ יוסי הלכה
כסתמא ,ר׳ יוסי ור׳ יהודה כר׳ יוסי ומה צריכה למימר רב הלכה
כדברי שניהן להקל אלא בגין שמע דחני לה ר׳ חייא בשם ר׳ מאיר
לפום כן צריך למימרא הלכה כדברי שניהן להקל ע״כ .והגה כל
•*ואד ,ישתומם על הערבוב שיש כאן ,הציון מביא המשנה הקורא את
שמע וכו׳ ר׳ יורא אומר לא יצא ,והש״ם מקשה ארב דלכן וכו׳ סתמה
ור׳ יוסי הלכה כסתמא ,הרי שלא היה לפגי המקשן הגי׳ במשנה
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ר׳ .י־ודא  :אומר יצא ,וגם לדברי המתרץ בגין רתגי לה ר׳ חייא
כשם ר״פ וכו׳ הגי׳ ר׳ יודא איגה גכוגה )ורא״ס מביא במשגה
ר״מ אומר יצא ,ולא הועיל כלום ,דהמקשין ודאי לא היה גורס
במשגה לא ד״ט ולא ר׳ יודא .גם שגה בזה עד מאוד שלא
הביא המשגה כאשר היא בירושלמי בראש הסרק ושם לא נזכר לא
ד״ט ולא ר״י( .והגראה ברור שהמשגה אשר בציון בירושלמי היא
משגת ר׳ חייא ,וצ״ל בש״ס ירושלמי בגין מה דשמע ךתגי לה ך׳ חייא
בשם ר׳ יהודה ,וכן מוכח עוד מההוא דלקמן בירושלמי שם מתגיתא
לד׳ יודה*דד.גי׳ היא ר׳ יהודה וכן הובא בש״ס בבלי ברכות ט״ו הקורא
את שמע ולא השטיע לאזגו יצא דברי ר׳ יהודה ,וכן טוכח םסוגיא
דברכוא וטגילה י״ט •שהית •ידוע להם שהך ת״ק דר׳ יוטי הוא ר׳ יהודה.
— והך• טי^ךא־דרב )הקושיא.והתירוצא דירושלטי שייך לטשגה השגוייה
בראש הסרק ועיי׳ לקטן בסוף .טס׳ זן — .והגה .ב׳ נוסחאות אלה
 3ש ח ר ב כ ו ג״כ בבבלי ,בטתגי׳ ד׳ ט״ו איתא הקורא וכו׳ יצא בלי שם אומר
ובש״ס שם ד ת גן הקורא וכו׳ יצא ד ב ר י ר׳ י ה ו ד ה  ,ואסשר שטי
ךתנן טעות-וצ״ל •דחגיא )ובטשגה שבגט׳ שם גרשם על הצד ס״א דברי
ר׳ יחודח( ,ונראח שחאחת היא טשנח רבי והאחרת היא חך גוסחא
שנית דירועלטי וחיא טשנת י> חייא.
 .שם ט״ד .וטעשה בר״נ שנשא אשר .וקרא לילה הראשונה אטרו
לו וכו׳ שחתן פטור טק״ש ,כן הוא בטשנה בבלית .ובטשנה ירושלטית
טעשח וכו׳ וקרא לילד .חראשון שנשא וכו׳ שחתן פטור טק״ש לילה
הראשון .ובמשב׳ימ ׳ מעמר .בר״ג שקרא בלילה הראשון שגשא וכו׳
שחתן פטור טק״ש בלילה הראשון .ובט׳ ד״ד וכשגשא ר״ג את אשתו
קרא לילה הראשוגה שגשא אטרו לו .וכו׳ שחתן פטור טק״ש לילה
הראשון.
שם ט״ ו ט״ז לטדתגו רביגו  pהוא בטשגה בבלית .ובטשב״ש
וטי ד״ד לא לטדתגו זכו׳ .ובט׳ ירושלטית רביגו לא כך לימדתגו.
ובציון שם אטשנה ו׳ לטדתנו רבינו ,ואטשנה ז׳ לא ליטדתנו רבינו— .
ש ס ט״ ז שאין טקבלין חנחוטין על העבדים ,ובטשנה ד״ד.מוסיף:
ועל השפחוח.
פ״ ג ט״ א טי שטחו וכוי .לדעח רש״י הוא־ פרק ד׳ וחפלח השחר
הוא ס״ג עיי׳ חו׳ י״ז ר״ד .טי שטחו אבל בכל הנוסחאוח שלפנינו טי
שטחו הוא פ״ג.
שם פטור מק״ש וטן חחפלה ומן החפילין כן הוא במשנה שבגט׳
ובטשב״ט ובטי ד״ר .ובטשגר .שבג׳ יש עוד ״ וטכל טצוח האטורוח
בתורה" ולא גטצא ככל שאר הגוסתאות ,ותלמידי ד״י כתבו שכן הוא בסי
מדויק .וטדברי התו׳ ד״ה אלו ואלו גראה שלא היו גורסין וטן התפלת
וכן הוא בט׳ ירושלטיח וכן הבין התיו״ט ,אבל הטעיין בש״ם שם יראת
שחגי׳ חגטגה בטשנה ירושלמות דרא פטור טק״ש וטן התפלה ,ולא
15
;
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גרסינן כ ל ל במתני׳ ומן התפילין.
ל פ נ י ו וכו׳

מוטל

לך

הרי

]ברכות ס ״ ג פ ״ ד ם ״ ח

—

דהכי א י ת א בש״ס ירושלמי ש ם מי ש מ ת ו

תני

ו מ ן ה ת פ י ל י ן א ב ל ביום א ׳ אינו נ ו ת ן ת פ י ל י ן וכוי

שהירושלמי

נאמר

לא

במשנה

גרס

התפילין;

ומן

לא

אם

שגפל

ט ע ו ת בגט׳ וצ״ל וטן ה ת פ י ל ה  ,א ב ל מ ן ה ה מ ש ך א ב ל ביום א ׳ וכוי

גראה

שהגי׳ כ א ש ר היא ב מ ש נ ה ש ם עיקרית.
את

ישם

ה מ ט ה וכו׳ א ת ש ל פ ג י ה ט ט ה צ ו ר ך ב ה ם פ ט ו ר י ם

שלפגי

ואת

שלאחר

המטה

ע״פ

רש״י.

אבל

הטטה

ואת

שלאהר

הטטה

צ ו ר ך ב ה ם ה י י ב י ן ו כ מ ו ש ה ב י א ו ה ת ו ׳ ד״ד• ה כ י .

לפני

צורך

חייבין,

בחם

בטשבט״ש
הטטה

ובט׳

את

כן הוא

ד׳יר

בטשגה שבגט׳ והוגח

ובירושלטי

חגיי

^ת

שלפגי

ש ה ס ט ת צורך ב ה ם פטורין ו א ת ש א ץ
והגי״ ז א  £ה י ת ח

ה ר מ ב ״ ם בפי׳ ל מ ש נ ה ובחיבורו הל׳ ק ״ ש פ״׳ד,
״ד מ ״ א ו ש ל מ ו ס פ י ן וכו׳ ר י ׳ ׳ א ע ד ז׳ ש ע ו ת כ ב ר כ ^ ב י ה ת ר כ ״ ז

פ
ד״ה

ת ״ ש ש ה ך מ א מ ר א י נ ו ב מ ש נ ה ל פ י ה ס פ ר י ם ה י ש נ י ם ועיי׳ ב ת י י ׳ ט .

ובמי

ד״ר

בפירושו נ ר א ח

שלא

גרס ליה.
שם

אבל

להך

איתא

במשנה,

מאמר

אבל

מהרמב״ם

מ ״ ב מ ה מ ק ו ם וכר כן ה ו א ב כ ל ח ג ו ס ח א ו ח בבליות וירושלמית,

בציון ב י ר ו ש ל מ י ש ם
שם

מ״ד
הוא

ר׳

מה טיבה.

יהושע

קצרה

כן

קצרה

מעין שמוגה ע ש ר ה .

בבלי

אומר

ובמשב״מ,

המהלך
אבל

מקום

בירושלמי

מכגה

מחטלל

חםל*

ובציץ

תפלה

במשגה

ש ם א ת ש א ר י ת י ש ר א ל  ,כן ה ו א ב ג ו ס ח א ו ת ש ל ג ו  ,ובירושלמי ב מ ש נ ח
ובציון
אבל

א ת י ש ר א ל  ,ובציון מ ו ס י ף א ח ר ב א ״ י ש ו מ ע ת פ ל ה ו ם ׳

במשגה ירושלמית א י ת א לבד ,,שומע ת פ ל ה " כ א ש ר הוא בגוסחאוח

המשגה

בבלית ובמשגיות וד״ר.

שם
ד״ר

מ״ ה

היה
על

החמור(.
פ״ף,

)ד׳ ל׳(

שיכווגו

וגחחלף ב מ ״ ה היה ר ו כ ב
שבשמים,

לאביהם

כן ה ו א ב ב ב ל י

הוא
יהושע

למקום.

מ ״ ב ב ב ב ל י )ל׳׳ג( ו ש א ל ה ב ב ר כ ח ה ש ג י ם  ,א ב ל ב מ ש ב ״ מ ו ב מ י

ובירושלמי
עוד

ר׳

כדי

לבם

אבל

— )מ״ו א י ת א בירושלמי ב מ ש ג ה

בפפיגה והוא טעות גראה לעיגים,
.מ״ א

גשמים(.

שם

ויתפלל,

ב מ ש ב ״ מ ובמי

וירושלמי ,א ב ל במשב״מ ומשגה ד״ד כדי שיכווגולבם

שם

וכן

ירד

כן ה ו א בבלי )כ״ח(

ובירושלמי ״ י ר ד " )בלא ויתפלל(.
רוכב

ד׳׳ר

״ותחנוני•'/

הגי׳

הגשמים

ושואלין

וכו׳

)ובציון

בירושלמי

ושואלץ

—
ש ם ר׳ אליעזר א ו ס ר ב ה ו ד א ה כן ה ו א ב כ ל נ ו ס ח א ו ת

בבליות.

ובירושלמי

בטשנח

לקמן
אוטר

בגמ׳

ל״נ.

בהודאה

וכן

והוא

מוכח
ט״ס.

נדה

ה׳.

ובציון

שם

ד א ל י ע ז ר וכן ח ו א

בש״ט ירושלטי.
ט ״ ג ה א ו ט ר ע ל ק ן צ פ ו ר וכוי כ ן ח ו א ב כ ל נ ו ט ח א ו ח ב ב ל י ו ח ו י ר ו ש ל ט י ו ת

וכן

נראה

שהיחד.

נוסחח

רש״י ורמב׳׳ס בפי'

למשגה,

אבל

ברי״ף

נוסחאות המשנה[
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]ברכות פ״ו פ״ז

וברא״ש הובא המשנה בזה״ל האומר יברכוך טובים הרי זה דרך המינות
האוטר וכו׳ ועיי׳ בתיו״ט ובהגהת רי״פ — .וע״ע בירושלמי שם בש״ס
אית תגיי תגי על )קן צפור( ואית תגיי תגי ע ד .
שם טתתלת הברכה שטעה בה ,כן הוא בכל גוסחאות בבליות.
אבל בירושלטי שטעה זה )וע״ז צייגו ג״א בצד הטשגה(.
פ״ ן ט" א הוץ טן הפת שעל הפת הוא אוטר ,כן הוא בכל
נוסחאות בבליות ,ובירושלטי חוץ טן הפת הוא אוטר ,ונראה שטלות
שעל הפת גשטטו ע״י שגיאת הטופר אשר טעה בתיבות הדומות ״הפת".
מ״ ג על החומץ־ ועל הגובלות ועל הגובאי ,כן הוא בבבלי ובמשב״מ
ובמי ד״ד .ובירושלמי במשגה ובציון על החוטץ ועל הגוביי ועל
הגובלות )ובטשגה שם הטבלות הוא טעוח הדפוס( — .עור הוסיפו במשגה
בבבלי ובמשב״ס על החלב ועל הגביגה ועל הבצים אוטר שהכל ,וכתבו
בצדה נ״א ,ולא טצאתי עד עתה טקור חגומחא ,ובירושלמי ובמשגה
ד׳ר אין זכר לה ,וגם התיו׳׳ט לא הזכירה.
מ ״ ד היו וכו׳ אם יש ביניהם ובו׳ עליו הוא מברך»' בבליט׳ וירושלטי
בציון זממשנד* .ובמשב״מ ובמשנה בירושלמי מברך עליו.
מ׳׳ ו היו יושבין ,בבלי מ״ב וכן הוא בירושלמי במשנה ובציון.
ובמשב״מ ובמי ד״ד היו יושבין לאכול ועיי׳ בהגהת רי״פי למשנה
שבגמרא.
מ״ ח ברכה אחת ,כן הוא בבבלי ובמשב״מ ובמשגה ד״ר ובציון
שבירושלמי .ובמשגה בירושלמי ברכה א׳ מעין שלוש ,והגך ב׳ תיבות
מעין שלוש הן טוסגרות בב׳ הצאי לבנה במשגה בבלית ובטשב״מ ובחוב
בצדו נ״א ,ונראה שהן לקוחות מהמשנה בירושלמי.
ש פ בורא נפשות רבות ,כן הוא במשב״מ ובמשנה בירושלמי; אבל
במשנה בבלית ובמשנה ד״ר ובציון שבירושלטי נופף עוד ״וחטרונן".
ובציון ירושלמי איתא ר׳ יהודה אומר בורא נפשות וכוי .ובודאי בעל
הטאטר הוא ר״ט באשר הוא בסשגיות שלנו וגם במשנה ירושלמית,
עיי* מכילחא ס«י בשלח פ״ד תופפתא ברכות פ״ד .ונראה שצ״ל ר׳ יהודה
בשם ר׳ טרפון ,וטצינו בהרבה טקוטות שר״י אטד בשם ד״ט ,וכמו
שכתבנו לעיל פרק ב׳ )טאטר ר׳ י ה ו ד ה (  .והנה בעירובין י״ד הובא הך
בבא ונוטף עוד ״על כל מה שבראת וכוי" וכבר הערנו לעיל שהוספות
כאלה לבאר יצאו םידי בני הישיבה ,ואינם בכלל שינוי נוטהאות.
פ״ ז ט ״ ג )בבלי ט״ט( ברבוא והוא אוטר ברכו כענין שהוא מברך
כך עונים וכו׳ עד על הסזון שאכלט כל זה חסר בירושלמי במשנה— .
ג ס  .יש במשנה זאת שינוי קצת בין המשנה שבבבלי ובין המשב״מ
וירושלמית במ׳ הוא אומר ,וגם במשגה שבג׳ הוא שלא בדיוק עיי״ש.
מ ״ ד וכן ארבעה וכן חמשה ששה גחלקין כן הוא בכל הגוסהאות
שלנו ,אבל במשגה בירושלמי וכן ארבעה וכן חמשה וכן ששה גהלקץ
והוא ט״ס ושיבוש גמור,

נוסחאות
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]פר$ח

מ ״ א ו ב ה ׳ י א מוזגין א ת ה כ ו ם כ ן ח ו א

ובירושלמי

״חחילה".

מוסיף

פ״ח

בגל ה נ ו ס ח א ו ת ש ל נ ו

.

מ״ו

אין

מברכין

לא

על

הנר

ו ל א וכו׳ ) ת מ י ד ב ב ׳ ש ל י ל ו ת ( א ב ל

כירושלמי

אין

מברכין

על

ה נ ר ועל

ועל ה נ ר ועל

הבשמים
במקום

מתים,

של

הנר

ועל

״ ש ל פ נ י ע ״ ז "  ,וכן ה ו א

במשנה

הבשמים

ועל

של גויס,

הבשמים

במשב״מ,

שלפני

— והנד?

ע״ז.

ה ב ב ל י ג ו ר ס ש ל ע׳ץ ו כ ן ה ו א

ד״ד.

מ ״ ז כדי ש י ת ע כ ל ו כ ר  ,כן ה ו א בבלי ובמשב״מ וכבר העיר התיו״ש
פ ״ ד מ ״ ג ש ל פ ע מ י ם חגי׳ מ ע ו כ ל ו ת ו פ ע מ י ם מ א ו כ ל ו ח .

יומא

השורש
אבל

ביומא

כלל
מן

הוא א כ ל .

שם

גם

עיי׳

והוא העיקר כי

ו ב י ר ו ש ל מ י ב מ ש נ ת ג ו ע ד ש י ח א כ ל  ,וכן ב מ ש ג ה ד ״ ף

בירושלמי
חיו״ט

מן

יומא

המעוכלות

שם,

)ובמשנה

לא

ד״ר

גרם

#

לח

ובתמיד סוף פ״א איתא ב מ ש נ ה ד״ר

המאוכלות(.
מ״ ח

ובמשגה

שבגמ׳ מוסיף

פ״ט
ובמ׳

עד

שישמע כל

מ״ב

ד״ר

במשב״מ

״כולה".

ברוך

ובירושלמי

הברכה,

ובמשנה ד״ד וירושלמי

שכתו
ברוך

וגבורתו,

שכוחו

כן היא כבבלי,
עולם

מלא

)ובציון

אבל במשב?©
בירושלמי

העולמים(.
ושם
ובמי
מסודר

4

מלא
• '"z.

ועל

ד״ר

(

הרעמים

ובירושלמי

ועל הרוהות ועל

ועל

ועל

הרעמים

הברקים,
הברקים

בבבלי,
ועל

ובמשב״מ

הרוהות,

והוא

יותר כי ר ע מ י ם וברקים ש י י ט ן זה ל ז ה .

שם
ירושלמי

ב ר ו ך ע ו ש ה מ ־ א ש י ת  ,כ ן ה ו א ב ב ב ל י ו ב י ר ו ש ל מ י ובציון ו כ ש ״ ס
ובמ׳ ד ״ ר  ,א ב ל ב מ ש ב ״ מ ע ו ש ה מ ע ש ה

שם

את

הים הגדול

בזמן ש ר ו א ה אוחו לסדקים ,כן ח ו א ב כ ל נ ו ס ח א ו ת ה מ ש ג ה .

א ב ל בציון

בירושלמי
הים,

הרואה

רי״א

איתא:

הרואה א ת

ברוך ש ע ש ה

הים הגדול יאמר ברוך ש ב ר א א ח

בזמן ש ר ג א ה ו ל פ ר ק י ם א ו מ ר ברוך ע ו ש ה ב ר א ש י ת .
שם

ובירושלמי
שם
ובס׳

את

הים

הגדול

אומר

בראשית.

ע ל בשורות רעות כן ה ו א ב מ ש ג ה שבגמ׳ ובמ׳<י״ר ,ו ב מ ש ב ״ מ
ב מ י ובציון ש מ ו ע ו ת ר ע ו ת .
כ י צ ד ה י ת ה א ש ת ו וכו׳ כ ן ה ו א ב מ ש ב מ ׳ ו ב מ י ר ״ ר ו ב י ר ו ש ל מ י ,

בבבלי ח ס ר מלי ״ כ י צ ד " .
ש ם ש ל א ת ה א ב ת ו ך ב י ת י וכוי ,ב ב ל י ו י ר ו ש ל מ י ) ו י ר ו ש ל מ י ש ל א י ה י ה ( ,

ובמשב״מ
מ״ד

ובמ׳ ד ״ ד ש ל א יהיו א ל ו בגי ב י ת י .
גותן ה ו ד א ה ע ל ש ע ב ר בבלי ובמ׳ ד ״ ד ,

ובמשב״מ וירושלמי

ג ו ת ן ו כ ר ל ש ע ב ר — .־ ע ו ר ב ב ל י ו צ ו ע ק ל ע ת י ד  ,ו ב מ ש ב ׳ י מ ו י ר ו ש ל מ י ו מ י
דיר

לעתיד לבוא.
מ״ד,

ד״א

אבל

במשב״ס

מאוד

מאוד.

ב כ ל מ א ו ד ך ב כ ל מ ד ר  ,ו מ ד ר  ,וכוי ה ו י מ ו ד ה ל ו  ,ב ב ל י ,
ובמי

ד׳ר

ובירושלמי

בכל

סדח

וכד

הוי

מודה

לו

טקחאוח־ חמשקה[

—
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}סאח פ״א

 - ..שם במי ירושלמית איחא לבד והנח בועז עד ויאמר לקוצרים ח?
עמכם ר״נ אומר ,וכל שאר המקראות הסובאים בנוסחאות שלנו חסרו
0מ׳ ירושלמית • ועיי' גבלי סייג שמפרש הש״ס מאי ואומר וכר ואפשר
שהנך טקראות נפלו בטייס ממי ירושלמית.
ש ס ד״נ אוטר הפרו וכו׳ םשום וכוי ,בבלי ,אבל בטשב״ט ובט׳
ד״ר וירושלטית חסר ט׳ טשום ,ואפשר שהופיפו.ט׳ טשום מתוך הך
דרבא בבלי ט״נ האי קרא טרישא לסיפא טדריש וכן׳• .
...־־ ונחוור עוד על נוטחאות הירושלמי בטסי ברכות .רוב־ המשניות
מובאות בשלטות בהציוןי )בפסקא( ובפרט בםקום שיש בחציון שינוי
טהנוטחא בטשנה .ואך לפעמים באים קצת דברי המשנה וטםיים במ»
ובו .ולפני תציון בא מי מתני' )ואז באה המשנה בשלמותן ולפעטיס
פים׳ )והפיסקא לפעמים גט אהמשנה אשר בציון עיי׳ פ׳יב אמשנח
הקורא את שמע ולא השמיע •לאזנו( ,ובפ״ט גמצא .,,הלכה" בלי שום
פימקא ושייך להמשגה כיצד היתד .אשתו מעוברת וכוי עיי״ש— .
ונראה שהיו לפגי טםדרי הש״ט ב׳ גופחאות האתת הציגו במשנה בראש
הפרק והאחרת לסירוגין בהסיסקא .ובמקום .אשר ב׳ גוםז־ואות שוות
לגטרי קיצרו לפעמים בפיםקא .ואחר חטשגר .בפיסקא סידרו הגמרא• אף
שהיא שייכת לגומחת המשגה בראש חסרק ולא לגוסחת חטשגח בפםקא 1
ובזה -יובן המאמר אשר הבאנו לעיל ס״ב מ״ג רב אמר הלכה וטי דלכן
נהנה גם
וכוי והוא שייך להמשגה בראש הפרק ולא להפיטקא .־
לבני הישיבה הקדטוגים היו ב׳ גופהאות באיזה משגיות ,בהך טפכחא
וכמו שהערנו לפ״א ט״א — .ושינוי הנוסחאות היו לפעטים בעיקרי
הלכות ולפעטים לבד ׳באיזה תיבה .וגם אלה חשינוים הקטנים :הם .מן
חמניץ ,כי לפעמים נובעיט מהם החילופים בין המשנה שבתלטוד בבלי
ובין הטשגה שבטשגיות ,האחת הלכה בדרך זאח הגוסחא והאחרח
בדרך הגוסחא האחרח .ולא גטצאו בירושלטי ב׳ גוטחאות כלו׳ אחת
בטשגה ואחת בסיטקא כ״א בטסי ברכוח .,ובלתי ספק היו גם כן י
בטקוטות רבים בשאר טטכתות ,וחבל על דאבדין.
ט ם׳ פ א ה .
פ ״ א מ ״ ב ולפי רוב העגיים ולפי רוב העגוה כן הוא בגוטחאות
שלגו .ובמשגה בירושלמית •־ ליתא להך ט׳ רוב .עיי׳ בתיו״ט.
העטה עיי' בפי' הרמב״ם וז״ל יש מי שיקרא עטה בר״ו ופי מה
שתעגה הארץ וכוי רש מי שיקרא עגבה בבי״ח וכוי ועיי' ג״כ בר״ש
וכל הפירושים הם דחוקים קצת לגי׳ ענוה .ולקמן פ״ו ם״ז איתא ג״ב
 rmjfושם א״א לפרש כ״א מלשון עגבה .ולפי מה שהערנו לעיל בלי
קלילא דחירושלמי שגתחלפה בו הרבה פעמים בי״ת בוי״ו ,גראה המוחוור
שהאי תנא ירושלמי הוא ,כלר שיש לפניגו במשגתנו גוסחא.ירושלמית
,

•מחאות
לוכמו

המשנה[

שהיא

—

מ״א

עיי

דב״ק
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<דב
הוא.

וענוה וענבה א ח ת

ועיי' ל ק מ ן פ ״יו מ ״ א .
שם
נותן
וכר

במשנה

מ״ו

הוא

ירושלמית א י ח א ה ך מ ש נ ה בזה״ל :לעולם

ט ש ו ם פ א ה ו פ ט ו ר מ ן ה מ ע ש ר ו ת ע ר ש י מ ר ח ונוטל מ ן הנורן וזורע
עד

שיטרח וטאכל ל ב ה ט ה לחיה ולעופות ופטור טן המעשרות

שיטרח

דברי

טשגגת

ר״ע.

והנה

הסופרים,
הפקר

דבש״א

הסקר

עגיים

גותן ט ש ו ם ח פ ק ר ו כ ר .
סדר

בעגין
וחכמים

הסר

דהירושלטי

הבבות,

הבבא

עצמו

ונותן

אטר

)והובא

טשום

בגם׳

הסקר

ש ם טחני•
תה

בר״ש למשנתנו(,

וסי

עד
והוא

דב״ש היא
אבבא

קאי

— ועוד' י ש שיגוי בין ג ו ט ח ת ג ו ל ג ו ם ח ת ה י ר ו ש ל מ י
א ב ב א ונוטל ס ן תגורן ו כ ד

דלפי טשגתגו קאי ד״ע

ס ל י ג י ע ל י ה עיי* י ר ו ש ל ט י ט ע ש ר ו ת פ ״ ה ה ל כ ה א '  ,ו ל פ י נוסחו״!
קאי

הירושלמית

אכולה הנך בבות,

ד״ע

שחגוסחא

ובקל

יובן

טעות

בגום׳ י ר ו ש ל מ י ח .
פ״

ט" א

ב

שלגו

ואלו

היא

)עיי'

יותר

ו ח כ מ י ם סליגי א ב ב א ס צ י ע א .

מדויקת,

בחיו׳יט

שגסל

ואפשר

סח

גם

חגוסחאוח ,אבל טהירושלטי אין

ל ה ו כ י ה כ ל ל  ,כי ל ר ו ב ב א בירושלטי ש ל א ב ד ק ד ו ק ״ א ל ו " ״ ו א ל ו "  ,ו ג ר א ח
שהרגיש

מ ה התיו״ט סגהדרין פ ״ ט ם ״ א עיי״ש(.

קצת

— ושביל ה ר ב י ם

ו ש ב י ל ח י ח י ד עיי* ב ח י ר ט ש י ג ר ג ו ט ח א ו ת ו ב ט י דייר כ א ש ר ה ו א ל ס ג י ג ו ב מ ש נ ח .
מ ״ ב א ט ת ה ט י ט ש א י ג ה י כ ו ל ה ל ה ק צ ר כ א ח ח ר* י ה ו ד ה א י מ ד

שם
מספקת.
כאן

לפי

מהלוקת,

הקבועה

ה ר י זז

מפםקה

ע״כ,

ולא

המשנה
אבל

אשר

על

פפםקת
וזה

קדושים
אם

רי׳׳א

פ ר ק ב׳ פ ״ ב א י ת א א מ ת

אינה

הסיס

יכולה להיקצר כ א ת ת הרי ז

הם

עיי׳

הך ת״כ

שלנו

י

ה ו א כ ו ו נ ת ה נ מ ׳ י ר ו ש ל מ י ת ל מ ש נ ת נ ו הוון ב ע י מ י ט ד

רתוקים

הנוסחאות

וכוונו!

)ובזה ג ד ח ו ד ב ר י ה כ ״ מ פ ״ ג מ ״ ה מ ת נ ו ח ע נ י י ם

בעצמן(.
ובת״כ

—

שם;

שם

נותן

לכל

פאה

כן

הוא

אבל ב מ ש נ ה ירושלמית פ א ה א ת ת

בכל
לכל,

בתיו״ט.
ט ״ ג ו א י ג ו ט פ ם י ק ל א י ל ן א ל א ג ד ר ו ב ת ׳ י כ ש ם פייג ה ו ב א

שט
טשגה

בהך

חיבות

״ ג ב ו ה י׳
שם

לא

בת״כ פ׳

יש

ס ל י נ י ן א ש כ ח ת ת נ י א מ ת ה מ י ם ה ק ב ו ע ה ה ר י זו מ פ ס ק ת ע ״ כ .

הירושלמי

הוא

שלפנינו

ל ו מ ר ד כ ו ל ה מ ת נ י ׳ ד״י היא

לישגא

ט ״ ד

אלא

גדר

טפחים"
נוהגין

בכל גוסחאות

גבוה

עשרה טםהים.

ו א פ ש ר ש ה ג ך ג׳

הן ה ו ס פ ה ל פ ר ש  ,ובגוסתאות

היו

בית

)בירושלטי

בבית(

הך

המשגה אינן.

אבא

נותנין,

כן

ה מ ש ג ה ובת״כ )וטה ש נ ר ש ט בצד ה מ ש נ ה ם ״ א ״שהיו"

גטצאת ה ך גוטחא באיזה משגיות א ש ר לפגי(.
ט״ ה

שם
ובירושלטי
שם
מאבא,

ב ג ו ם ח א ו ת ש ל ג ו א ע ״ פ ש ה ו א ע ו ש ה ו וכו׳ א ע ״ פ ש ע ש א ן ,

אע״ם שהוא עושה.
ם ״ ו ט ע ש ה שזרע

כן

״מאביו".

הוא

בכל

)בירושלטי כשזרע(

נוסחאות

לפגי ר״ג וכד שקיבל

ה מ ש נ ה )וגרשם ע ל ה צ ד ס ״ א

ולא מצאתי הנך חיבות בנוסחאות שלנו(.

״ובא"

חטשגחן

נוסחאות

—

שם

מ"ז

שחובח

שם

מ״ה

ממה שקצר,
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—

בקמת.

)סאה סיג ס״ד ס״ה
ש ח ו ב ת ה ק צ י ר עיי*.

ובירושלמי

בתיו״ט.

)ס״א

הוא בכל הנוסחאות )ונרשם ע ל ח צ ר

כן

״ ל מ ה ״ ולא מצאתיו בנוסתאות
מ ״ א מלבנות

פ״ג
שהירושלמי
שם

מ ב י א נ ו ס ה א א ה ד ת שבין א י ל נ ו ת .
מ״ב

שהנוסחא

בזורע

הישנה

שבה

היתה

בתיו״ט

שינוי

נוסהאות

בשלשה

)ולא

״בשנים

שם

מ״ו

ובמשב״מ,
מפרש

ר״

אבל

דברי

צמיחה,
בעושה

על

סאתים.

בר״ש
נדחוק

דר״י

בענין

ובצדו

רי״א

מתי

ר״א

ירושלמי

וכן

ובירושלמי

ד״ד

במשנה

העושה
עושה

תייב

דלר״א

סאתים,

וכן

בית

הוא

במי

רובע
בבית

חייב

כן

הוא

ד״ד,

זריעה
רובע

בטשב״ג
וא״כ ר״י

בעושה

ט״ט

סאתימ

ולר״י

דוקא

א ך בירושלמי א י ת א מ ״ ט ד ר ״ א נ א מ ר כאן ש ד ך ו נ א מ ר
דר״י

כאן

נאמר

ונאמר

שדך

ושכחת והובא

להלן

ה ר י ד ל ר ״ י ל י ה לי׳ ש ו ם ד ר ש ה ל ה צ ר י ך ר ו ב ע ,
א י ת לי׳

נטי

דרשה

הך

ויותר

דר״א.

אם

לא

נ ר א ה שיש ט ״ ס

בטשב״ט.

ט ״ ז ה כ ו ת ב נכסיו ש ״ ט  ,כן ה ו א ב כ ל נ ו ס ח א ו ח ה ט ש נ ה ש ל פ נ י נ ו ,

כחוב

מסופרים
זאת

עיי״ש

בשלשה.

אומר

בירושלטי וצ״ל ה ע ו ש ה כטו
שם

ובש״ט

משמע

ב ם ס ר ש וצ״ע.

קצת

— ועיי*

או"(.

כלר

ט״ט

עיי״ש.

בשבת

ותררל

יהושע

רי׳א

וכו׳

או

הרדל.

בירושלמי

ומוסיף

בכלאיט

שלנו(.

ה ה ב ו א ה ש ב י ן ה ז ת י ם כ ב ר ה ע ר נ ו ל ע י ל ) ד י (217

ט׳

)אחר

נכסיו(

טאוהרים ע״ס

״לאתר

והוא

והוא"

ה ט ש נ ה ב״ב קט״ו עיי״ש.

ללא

תקון

צורך

— עוד יש ב ט ש נ ה

א י ז ה שינוים בין ה ב ב ל י ו י ר ו ש ל מ י  ,ו נ ד פ ס י ם ב צ ד ה מ ש נ ה .
ס ״ ה ה כ ו ת ב נ כ ס י ו  ,כן הואי ב כ ל נ ו ם ה א ו ת

שם

אבל

בתופסתא,

בגיטין

הובא

ט׳

המשנה

ובר״ן

ד ה א י כ ל ד ו ק א  ,וכן א י ת א

כתוב

ב ו כ ל ג כ ס י ׳ וכו׳ ו ג ם ה ר ע ״ ב ג ו ר ט
פ״

ד

סטורין
בש״ס

וחוא

טשבאו

טעוח דטוכחא,

ב ר ט ב י ם ה׳

נכסיו

ברשב״א

ועיי״ש

עבדים ס״ב ה״ב א ם היה

כל.

הטעשרות

וסדאו

ובירושלטי

הייבין,

ו ח ל ה פ ״ ג ט ״ ד ג ם בירושלטי חייבין ועיי

,

ירושלמי ל ט ש ג ת ג ו .
שם

לעגי

ט״ ת

לעוגת

כל

ה מ ש נ ה וכן א י ת א

מ״ ט

שגטצא

״ ל א י ש פ ל ו נ י "  ,כן ה ו א ב כ ל

כן

בכל

הוא

הגוסחאות.

גומהאות בבליות.

— עוד ש ם

ובירושלמי מדוייק י ו ח ד

הגטצא.
שם
וכן

הובא

ט ״ י ק צ ר ט ל א ידו וכו׳ ,ובירושלטי ה י ה ק ו צ ר ק צ ר ט ל א ו כ ד
הםשגה

ת״כ

מלא

ובת״כ

שהוא

הופסה לפרש.

פייה
כגון

טוסיף

עוד

קדושים
עקצותו

פרק

ב׳

עקרב

פ׳
גבעת

ה'

ובטי

גפל

ב ס ר ק *ח י ש א י ז ח ש י ג ו י י ם ב י ן ג ו ס ח א ו ת

ד״ד

טידו

היה קוצר

וכו׳

ואסשר

הבבליות וירושלטית

ב ט ״ א כ ל ה ג ו ג ע י ר ו ש ל ם י ה ג ו ג ע ת ו מ י — .־ ט ״ ג א י ן ם ג ל נ ל י ן ב ט ו ס ח , ,

נוסחאות המשנה[
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 pהוא בכל נוטרואות בבליות ,ובמשנה ירושלמית איחא בטופיח .והנה
בכל מקום נמצא בירושלמי במשנה טופח עיי׳ לקטן ס״ו ט״ז^כלאיס
פ״א מ״א ,ומזה נראה קצת-שלכוונה מיוחדת נמצא במשנתנו טוסיח
להורות שהוא מל׳ משקה טופה )ולא מלי של טופה פ״ו מ״ז שפתרונו
אמן* טין ורע( וכמו שמפרש באמת הש״ס ירושלמי המרבץ שדהו ו כ ר .
וזה שלא כפי׳ הרםב״ם ועיי' בר״ש במשנתנו — .מ״ד ליתא בירושלש*
0׳ יטול ,והוא משעת הסופר — .שם מ״ה זה נותן לזה חלקו מעשר
עני ,ובירושלטי הלקו וטעשר עני.
ש ם ט" ו לא ישכור אדם את הפועלים ,ובירושלטי את הפועל
והוא מדויק יותר דהא איתא במשנה ע״ט שילקט ,,בנו אחריו" . .י 
שם שנאמר וכוי גבול עולים ,כן הוא בכל נוסתאות בכללות וכן
היתד ,גי׳ הרםב״ם בפירושו ע״ש ונרשם על הצד ״ירו׳ עולם" .אמו!
שכן הוא במי בירושלמי ,אבל המעיין שם בגמ׳ יראה בבירור ׳!ר**
ט״ט וצ״ל עולים כמו בבבלי ,דהא איתא התם ר׳-ירמיה• ודי יוסף־חן^
אמר אלו .עולי מצרים ותר אמר אלו שירד) םנכטיהן; הרי לך בעליל
שקראו בטשנה עולים.
%׳) ם״ א בש״א הבקר ובירושלםי עד שיבקיר ונראה שנם בדבד»
ב״ה צ״ל אינו הבקר ער שיובקר )וכמו שנרשם על הצד נ״א( ,וכ1
עדיות פ״ג ט״ד ( )עוד יש בירושלטי בטשנתנו ט״ם ואהד מ״ 1 5קבין
ושכחו בו וגראה שצ״ל ושכהוהו(.
שם ט״ג ראשי שורות וכו׳ העוטר שהחזיק וכו׳ טורים וכו׳ ה  0ד
ראוי להיות להיפך העוטו שההזיק טודים וכוי ,ראשי שורות וכוי דה«!
האי טורים קאי אטשגה בי ,וראשי שורות וכו׳ הוא טקושר לטשגה ד״
אך בכל גוסהאות הטשגיות הסדר הוא כאשר הוא לפגיגו ,וכן היה לפגי
הרםב״ם והר״ש ,וכן היה םםודר לפגי בעלי השייט ירושלםי ^ y ^ 9
ט״ז כאילו היא ענוה ,כן הוא בכל הגוםתאות בבליות ,ובירושלמי
ענבה ,ועיי׳ לעיל פ״א ט״ב.
פ ״ ן ט יג גפל טית לארץ ,ובירושלטי נפל בארץ ובת״כ ס׳/
קדושיפ פרק ג׳ פ׳ ב׳ הובא המשגה וגפל לארץ עיי׳ תיו״ט.
— שם עולים עיי׳ לעיל פייה מ״ו .ובת״כ שלים יעי ״* ק ״ * .
ש ם ט״ד אם יש לה כתף או גטף ובת״כ שם ם׳ ג׳ יש לה כחף
אבל לא נטף גטף אבל לא כתף והוא קצת הוספה ,וכן א י ח א
•
בתוספתא פ״ד— .
8

ד
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 (8ובעיקר הדבר נ ת ב ני גוארשטודיען  7. 19שה»רש הוא פקר וכמו • ה ו א בל׳
)ןןיא כמו שכתב הרמב״ן הביאו התיו״ט שהוא מלי בקורת( והאי תנא ירושלמי ה ו א  . ,ו נ כ ר ה ע ד
שהירושלמי מהליןז הפ״א בבי׳׳ת לפי שהוא מדבר בלישגא קלילא.
 (9ובם׳ שנות אליהו גרס ראשי שורות והעומר שהחזיק ובו׳ ובתב דבלא״ה אינו ימי1ש3
המשנה ,וגס משנה ואלו הן ראשי שותת) ,כוונתו למה שהערנו( וקאי וממ־יפ על ש ת י ה
ן*יש .ועיי* לקמן ח ל ק כי.
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שם נקרצת ,כן הוא בכל נוסחאות המשנה ועיי׳ בר״ש וברמב״ם,
ובת״כ שם נקצרת.
שם מ״ז .הך משנה הובא בת״כ ׳עם ויש שם הוספה ,״שיכול
הואיל והתיר הכחוב את העוללות לעניים יכו^ יבואו עניים ויטלו אוחו
בכל שעה שירצו אם כן למה נאמר וכו׳ )ויש שם ט״ס והמאמר שיכול
וכו׳ שייך לסוף המשנה וכצ״ל א״כ למה נאמר וכי תבצור לא תעולל
אין לעניים בעוללות קודם הבציר שיכול וכו׳ ע״ש בק״אא וחך הוספה
אינה מעיקר המשנה.
שם מ״ ח משיעבור הימנה וירושלמי ממנה.
פ״ ה מ״א משילכו הנטושות ירושלמי אית תניי תני נמושות יאית
תניי תני משושות והובא בר״ש.
שם מ״ב על דבר שבני אדם נוהגין כן ,בירושלמי על דבר
שכן דרך בני אדם להיות נוהגין כן.
שם מ״ ג ואין נאמנין על הנריסץ לא חיץ ולא מבושלין ובירושלמי
בין היין בין םבושלץ.
שם מ ״ ו היה לו דבר מועט ,בירושלמי היה לו ממועט ונראה ט״ס.
שם מ"ח היו ממושכנץ לבעל חובו או לכתובת אשחו ,ירושלמי
בכתובת אשתו או לבעל חובו.
מ ״ ט אינו נפטר מן חעולם וכו׳ עיי׳ בתיו״ט שי״ם גורסין אינו מת
מן הזקנה וכן הוא בירושלמי.
שם ועליו הכתוב אומר וכו׳ ובירושלמי ועל זה נאמר וכוי— .
שם שנא׳ צדק וכו׳ ועיי׳ בתיו״ט י״ס גורסין שנא׳ ודורש רעה וכו׳
אבל זאח חגי׳ אינח בנוסחאות שלפנינו ולא בירושלמי.
דמאי.
פ״ א מ ״א וחחומץ שביהודה וי״ם לא גורסין שביהודח ועיי׳ בחיו״ט
וכן חירושלמי לא גרם ביחודח — .שם דופרא עיי׳ לקמן שביעית
פ״ט מ״ד.
שם מ״ב ובלבד שיחזור כן הוא בכל נוסחאות המשנה וגם
בירושלמי ,ובבלי ב״מ נ״ ה חגי׳ ויחזור ועיי׳ בר״ש שזאת הגי׳ ישרה
בעיניו.
שם מ ״ ד הא אם הקדים כן הוא בנוסחאות הבבליות ,ובירושלמי
ואם הקדים ועיי' בתיו״ט .י
פ״ ב ט״ר .בטשנה זאת רבו הגירטאוה .להרםב״ם היתד .הגי׳
,,את שדרכו להטדד בגסה וטדדו בדקה טפלה דקה לגסה ואת שדרכו
להמדד בדקה ומדדו בגסה טפלה גסה לדקה" וכן הוא במשנה ד״ר
•ובמשב״מ ובמשגה שבגמ׳ ,וגי׳ הר״ש )עיי״ש( והרע״ב את שדרכו להטדד
בדקה ומדדו בגסה טפלה דקה לגסה ,ועל חחלוקה השני את שדרכו
להםדד בגסה לא דיברו הר״ש והרע״ב כלום ,ובמ׳ ירושלמית הגי׳ את
*15
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שדרכו לםדד בדקה וטדדו בגר׳יה בגסה וטרדו בדקה בא טפילה רקה
לגסה )הגה הירושלטי תוסס ״בי צדדים לקולא( .ובש״ס שם ד״ט אוטר
את שדרכו למדד בגסה ו*דד בדקה טפלה דקה לגסה תגי ר׳ חייא כן
את שדרכו להיטדד בו&ה וטרדו בדקה טפלה דקה לגסה והוא בבירור
ט״ט דהא איתא עלה שם וכן פלטר טידה דקה וחנות טירה גסה
טפילה היא הגרה לדקה וצ״ל את שדרכו להיטדד בדקה וכוי טפלה
הגסה לרקה ;וכן הגיה רא״פ( ,וההיא חגי ר׳ הייא כווגתו אהתוספתא
)רכן דרך הירושלמי להביא חתוםפתא בשם תני ר׳ חייא( ס״ג דאיתא
שם ב»י"ל :את שדרכו למוד בדקה ומדדו בין בגסה ובין בדקה דקה
טפילה לגסה את שדרכו להימדד בגסה ומרדו בין בדקה וביו בגסה
טפילה גסה לדקה ע״כ .הנה טזה יעלה לנו :א( שהגי׳ בטי ירושלטית
היא טוטעת ע״י הסופרים וכן צ״ל את שדרכו לטור בגסה וטרדו בדקה
טפלה דקה לגסה .ב( גם המשנה בבלית היא טוטעת קצת לסי׳ הרטב״ם
אשר אהז בשיטת הירושלמי ,דהבבא את שדרכו לטדוד בדקה וכוי
אינה מן המשנה כ״א מן התוספתא לפי עדות הירושלמי .והתיו״ט ז״ל
אשר כתב ובסדר המשנה הירושלמי בגי׳ הרב וכו׳ לא דק.
פ״ ג מ״ב הרוצה לחזום ,כן הוא בכל נוסחאות המשנה ,ובתוספתא
ס״ד הרוצה להחזיר וצ״ע.
ש ם שאינו מחוסר ,כן הוא בנוסחאוח שלנו ובמי ד״ד וכן היתה
גי׳ הרמב״ם בפירושו ,וגי׳ הירושלמי מעשר ,וכן היתר׳ גי׳ הר״ש.
והוא ג״כ כמו מחוסר ,אבל המשנה הירושלמיח היא לישגא קליל
ומחלפת התי״ת בעי״ן ,ודוגמתו מסיח דעת בגמ׳ בבלית מסיע דעח
בגמ׳ ירושלמית )ונראה שהיה בירושלמי מעסר וחחילוף חםמ״ך בשי״ן
גראה פה מידי סופרים שלא ירעו פתרון מ׳ מעוסר(.
שם מ ״ ד המוליך חטים לטוחן כותי וכו׳ ,כן הוא בגוםתאות שלנו
וכן הובא בבלי גיטין ס״א .ובירושלמי הטוליך חיטין לטחון עם הכותי
או לטחון עם הארץ .ובט׳ דייר לטחון כוחי וכו׳ והוא במ׳ טוחן,
ועיי״ש בירושלטי לטחון הנכרי ,וכן בש״ם שם לטחון בט׳ טוחן.
פ״ ד ט ״ ב אע״פ שאינו טאםינו וכבר נרשם שם על חצר
ירושלטי נאטן.
ט ״ ד לטורים לאכל אצלו ,ובירושלטי לטורים לוכל אצלו טטנו.
פ״ ד ,ט״ א )חרי בצד זח ,ובירושלטי זח בצד זח( — .ט״ב וטאה
חולין כן חוא בכל גוסחאות הטשנה וכן הוא גי׳ חרטב״ם ,וגי׳ הר״ש
והרע״ב .ובירושלטי שם בגט׳ הובא חתוספחא ס״ח וחגי׳ טהתולין,
ואפשר שגם במשגה שבירושלטי .עיקר הגי׳ כן.
שט ט״ ג ט״ד טסוסין טפוס ,כן הוא עיקר המלה )ומקורה מל׳
יונית  ,(tvnogובט׳ ירושלטית ט״ג תפוסים ,ט״ד טופוס — .״
פרוסות פת ,ירושלטי פרוסות בלא ט׳ פת.
שם ט ״ ט ר׳ אליעזר אוסר כן הוא בגוםהאות המשגה בגם׳
א

ט

ה
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ובמשניות ,ובירושלמי ר׳ לעזר )ר׳ אלעזר( וכן בס׳ ד״יר אלעזר ,והוא
הנכון דבתוםסתא ס״ה נשנה ר״א בסלוגתא עם ר״מ ור״י ור״י ור״ש
עיי״ש היטב ,והוא א״כ ר׳ אלעזר בן שמוע חבר של התנאים אלו עיי׳
לעיל פרק ב׳  — .ודע דטשנתנו קיצרה קצת ,דאחר הבבא משל ישראל
על של כותים חול״ל לחחנא לחשמיענו משל כותים על של ישראל,
וכמו שחיא שנויח ברישא משל ישראל על של נכריקמשל נכרי על של
ישראל ,ועיי׳ חוםפחא הנ״ל )הובא בר״ש( ושם נשנוח כל חבבות
בארוכח.
פ״ ו ט״ ח ט״ט מ" י בירושלמי חגי׳ ואני אטול ,ובמשנח ד״ד
ואגי ,ובטשב״ט ובגט׳ חעםידו ב׳ חגירסאוח בערבוביא— .
שם טי״ א ואט ידוע שיש לו שדה אחר ,ובירושלטי שיש לו שדה
והוא יוהי י ן .
שם מי״ ב לוקח סחט ופטור כן חוא בגוטחאוח שלגו ובירושלטי
לוקח סחם פטור וצ״ל ופטור כפי מה שפירשו חרםב״ם וחרע״ב לחירושלםי.
ולפי הר״ש הגי׳ לקח סחם פטור ,וגם גי׳ חירושלםי לפ״ז לקח פחם
פטור ופי׳ הרםב״ם והרע״ב הוא דחוק טאוד ,והירושלטי — עיי״ש
היטב בש״פ — יפורש יוחר כפי׳ הר״ש וגאריך בזה אי״ה בהלק בי.
פ״ז באחרונח ,בירושלטי באחרונות — .ט״ד ט״ ה בירושלטי ובט׳
ד״ד ועשרח מעשר ,ובמשנח שלנו יש חילופי נירסאוח וחוסיפו
מ׳ ראשון.
שם מ״ ו היו לפניו וכו׳ ואמר מעשרות זו בזו וכו׳ הבבא זאת
אינה במשנה ירושלמית ועיי׳ בר״ש שכתב שהיא בבא שאינה צריכה,
אבל בכל חנוסחאות שלנו וכן בתוספתא פ״ח איתא להך בבא ,והובאה
ג״כ חמורח ד׳ .וגראח שגשמטח בירושלמי על ידי שגיאח חסוסרים.
י

נכ

כ ל א י ם .
פ ״א מ״ א והשעועים כן הוא במשב״מ ובגמרא .ובירושלמי
השעועית וכן הוא במ׳ ד״ר .ובגם׳ שם למה גקרא שמה שעועית
שהיא משעשעת את הלב וכו׳ והובא בר״ש.
פ״ב מ״ א כל סאה שיש בה וכו׳ גמרא ירושלמית אנן תנינן
שיש בה אית תניי תני שגפל לתוכה )ואפשר דהאי אית תגיי הוא
בברייתא וצ״ע(.
שם מ״ב כשם שאמרו להחמיר כך אמרו להקל ,ובמשנה ירושלמית
כשם וכו׳ כך להקל ,ואפשר שמ׳ אמרו חסר משגיאה הסופר.
שם מ״ ה וכן תלתן שהעלה מיני צמחים .ובמשנח ירושלמית
שהעלת מיני עשבים וכן הובא בגמ׳ ירושלמית וגם מש״ס בבלי ב״ק
פ״א גראה שהיתה הגי׳ לפני בעלי הש״ס עשבים ושם איתא תלתן
שעלתה עם מיני עשבים  .ובתוספתא ס״א איתא שדה שעלו בו
עשבים עיי״ש.
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שם מי״ א ר״מ אומר אף הקשות וכו׳ ובמשנה ירושלמית רבי אומר
וכן הוא שם בגם׳ ,והובא בר״ש לקמן פ״ג ם״ז )ועיי׳ לעיל ד׳ .(196
פ ״ ג מ ״ א היה לו גבול וכו׳ על כל נבול וגבול ,ובמשנה ירושלמית
היה וכו׳ גבול על כל גובל וגובל ועיי׳ תיו״ט מ״ב.
שם מ״ ה ונוטה שער וכו׳ עד מפני מראית העין ונכתב על הצד
נ״א ל״ג ,אבל בכל נוסחאות בבליות וירושלמית איתא להך בבא.
וקצת נראה שלא היתה הך גי׳ לפני הר״ש והרמב״ם ועיי׳ תוספתא ס״ב
ומותר ארם לעשות בתוך שדהו תלם להיות נוטע קישואין ודלועין וכו׳
והופך אלו לצד זה ואלו לצד זה ,ולא נשנית חך בבא ונוטה שער וכו׳
שכל מה שאסרו וכו׳.
שם מ ״ ז דלעת בירק כירק וכו׳ ובירושלמי דלעת בירק ירק בתבואה
גותנין וכו׳ ונפלה ט׳ כירק והוא טעות דםוכהה — .עוד יש איזה
שינויים קטנים במי ירושלמי בם׳ אפרתי יש שם אפרתים ןגראה ג״כ ט״ס.
פ״ ד מ ״ג גדר במשב״מ ,אבל בבבלי ובירושלמי ובמ׳ ד״ר איזהו
גדר ,וכבר נרשם על צד המשנה שצ״ל איזהו.
שם מ״ ח ראב״י משום חניגא ,ובירושלמי ר׳ ליעזר אומר משום
העיד .והנה ר׳ אליעזר הוא ודאי ט״ס כי איך יאמר ר״א בן חורקנס
רבו של ד״ע דבר בשם חנניא בן חכינאי חלמידו של ר״ע עיי׳ לעיל
פ״ב — .ובענין חנינא וחנניא כבר כתבנו למעלה פ״ב )הערה  7ד׳ (68
שחהילוף זה נמצא הרבה פעמים.
שם הנוטע אח כרמו י״ו על י״ו כן הוא במ׳ בבלית ירושלמית
ובמי ד״ר ובמשב״מ על י״ו אמה י״ו אמה ועיי׳ לקמן פ״ה ם״ה^ .
ע ו ד שם שער וכו׳ ובירושלמי סער )ב׳ פעמים( וכן הוא פ״ה מ״ג.
ואפשר שהוא ט״ס או בחילוף סס״ך בשי״ן ,ופאה פ״ב ם״ג נס
בירושלמי שער — .עוד שם הופך וכו׳ למקום אחר ובירושלטי לםקום
הזרע — .ע ו ד שם ר״מ ור״ש ובירושלמי ר״ש ור״ם )והוא ט״ס( ובגמ׳
שם רב חייא בר אשי בשם רב הלכה כר״מ ור״ש — .על שםוגה אמות
כן הוא ברוב חנוסחאות בבליות וירושלמי ,ובמשב״ם גזכר על ח׳ ח׳
אמות )ונראה קצת שכן גי׳ הרםב״ם בפירושו(.
פ״ך! ס"א הרי זה נקרא כרם דל כרם וכו׳ ויש ספרים מוםיסץ
עוד אחר כרם מ׳ דל ,ובירושלמי הרי זה נקרא כרם כרם דל וכו׳ ובטי
ד״ר ה״ז נקרא כרם כרם שהוא נוטע וכו׳.
שם מ״ב וחכ״א כרם ותאין וכו׳ כן הוא בירושלטי בטשנה וכן
הובא ירושלמי שביעית פ״א הל׳ ד׳ ובמשנה ד״ר ,וכן הובא בש״ס בבלי
עירובין ג׳ וב״ב ל״ז פ״ג ק״ב ובמשנה ש״ם ישן )אםשטירלדם( לא גרים
ם׳ כרם ,והרטב״ם בפי׳ היה גורס כרם ועיי׳ בתיו״ט משנה אי.
שם מ״ ג ר״א אומר זורעים בתוכה כן הוא בניסחאות שלנו ובם׳
ר״ר ובירושלמי זורעין בתוכה דברי ר״א.
שם מ״ד׳ אימהי בזמן )בםשב״ס וכס׳ ר״ר ,ובמשנה בבבלי ליתא
f
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מ׳ בזמן( שהיו נטועות על די ד׳ או על ה׳ ה׳ ,ובירושלמי אימתי מסן
שהן נטועות ד' על ד' או ה׳ על ה' היו נטועות על ו׳ ו' או על ז' ז׳ וכוי.
שם ט ״ ה האריס וכוי וכל םיני זרעים אינן כלאים בכרם )ובירושלטי
כלאים בכרם והוא ט״ס עיי׳ בתוספתא סייג ,גם לא נזכר הני׳ זאת
באחר מן הראשונים( ,ועיי׳ ברמב״ם פ״ה םה' כלאים הלי י״ט ובהשגת
הראב״ד שם )ובהל׳ ר( ,והראבי׳ד גורס במשנה מין זרעים ואינן וכוי
והוא ע״ס התוספתא הג׳׳ל עיי״ש ,ועיי' בר״ש שגורס ג״כ וכל מיגי זרעים.
פ״ ן מ״ב ר' אליעזר אומר וכוי ,כן הוא בנוסחאות שלנו וגם במי
ד״ר .ובירושלמי ר׳ לעזר ,והוא הנכון דר״א קאי אההיא דראב״י ,ור״*1
בן הורקנוס לא מציגו מעולם .בסלוגתא עם ראב״י הזקו ,ואת ראב״י
האחר תלמידו של ר״ע )עיי' לעיל ס״ב( לא ראה מימיו.
שם מ״ד מעשה שהלך ר׳ יהושע אצל ר' ישמעאל לכפר עזיז,
ובירושלמי מכפר עזיז ,ולפי דרך הלשון הנוסהא שלנו היא הישרה.
ובתוספתא פ״ג אצל ר״י בכפה עזיז — .שם לבית המננייה ובירושלמי
לבית מיגגייא.
שם מ" ו וכל מדות שאמרו חכמים בכרם אין בהם ועוד כן הוא
בכל הנוסחאות בבליות וירושלמית ,אבל בגמ׳ ירושלמית שם מוכח
שעיקר הגי׳ וכל מדוח שאמרו חכמים אין בהן ועוה .ועיי׳ בסי שנות
אליהו— .
שם מ״ח בירושלמי כדי שיהלך בהן החרש ,וכן מ״ג מ״ט החרש
במי שיש במשנתנו החדש.
פ״ז מ״ג חדי אלו מתקדשות כן הוא במשב״מ ,ובמישבגמ׳ ובמי
ד״ר מקדשות ,אבל בירושלמי מקדשין.
שם ס"ז יגדור עיי׳ בר״ש ב׳ נוסחאות יגדור ויגרור — .שם
םשחשריש כן הוא בנוסחאות שלנו ,וכן חיחה גי׳ הרמב״ם בפירושו
ובחיבורו פ״ה הלי י״ג ,ובירושלמי משתשליש והיא גי' הר״ש ועיי׳ בגמ׳
שם משתשליש אית תניי תני משתשריש.
פ״ח מ״א כלאי בהמה אסורים זה בזה כן הוא במשב״מ ובם׳
ד׳׳ר ,אבל במשגה שבגמ׳ ובירושלמי הגי׳ זה עם זה וכן הוא בפי׳
הרמב״ם והר״ש והוא הנכון .אך נראה שאין פירושו כפי׳ המפרשים
דקאי אהרבעה כי מלבר שלפי דבריהם יש לכלאי בהמה דהך בבא
כוונה אחרח מכלאי בהמה דבבא שלפניה כאשר יובן בקל כי שם
הכוונה על ב׳ מיני בהמה בגון שור וסוםיא והכא קאי על הנולד מבי
מיני בהמה עיי' בר״ש ורםב״ם ,ונם הך בבא שאוסרת בהרבעה כל כלאי
בהמה זה בזה סותרת קצת למ״ג ,הלוא יוקשה עוד יוחר למה חשך התנא
את עצמו להזכיר במשנה שלפנינו ,הכוללת כל דיני כלאים בכלל ,כל דיני
איסורי כלאי בהמה ,דהיינו ג״כ הנהגה ,לכן נראה דבאמת הך כלאי
בהמה אסורים זה עם זה קאי אהנהגה ,ובמ״ב פתח במה דסיים ומפרש
דיני ההנהגה — .וזה מורה שהגי׳ הישרה היא ״עם זה".
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שם ט״ג ר״ט סוטר ובבלי ב״ט ח׳ איתא ר״ט סוטר את היושב
בקרון ,והוא הוססה לפרש וכטו שהערנו כבר לפעםים לעיל .וע״ע
ב״ט שם.
שט ט״ר .ואדני השדה כן הוא בכל נוטהאות הטשנה וכן היתד.
ני׳ בעל הערוך עיי׳ ערך ארן .אבל בנוסחת הרא״ש והרע״ב היתד.
הגי׳ אבני .וכן הוא בגט׳ בירושלםי שם ואפשר שהוא ט״ס וצ״ל כטו
בטשנה שם אדני.
שם ט״ו לטשוך ולחרוש ולהנהיג כן הוא בנופהאות שלפנינו אבל
בטשגה ירושלטית לחרוש ולטשוך ולא גרם להנהיג ,וכן חוא בגט׳
בירושלטי שם וכן הובא בבלי שבת נ״ד ב״ק ג״ד עיי׳ בתיו״ט ר״ה לטשוך.
פייט ט ״ א וכן הפשתן והקנבוט ,ובירושלטי הקנבס והפשתן.
שם ט ״ נ ר׳ אלעזר אוסר כן הוא בכל נופתאות שלפנינו .אבל
הוא ט״ס וצ״ל ר׳ אליעזר ,דבתוספתא ס״ד איסלגי ר״ט ור׳ יהודה
בדברי ר״א עיי׳׳ש ואיך יחלקו ר״ט ור״י בדברי ר״א בן שטוע חברם
עיי׳ ס״ב.
שם ט״ד .והצנועין טסשילין בטקל כן הוא בנוסתאות שלסגיגו,
ובירושלטי טסשילין בטקל לאחוריהן )ובר״ש לאחוריהן בםקל(.
שם ט״ז )לא ילבש בהט .בירושלטי לא ילבשם( — .וטנעל של
זרד כן הוא בכל נוסחאות המשנה וגם בירושלםי וכן הובא בערוך ערך
זרד ,אבל בגם׳ שם איתא מנעל של זרב אית אחרין דזרבין עיטיה
)צ״ל עיםריה( עיי׳ בר״ש.
שם ט ״ ט ס י ף כן הוא במ׳ שבגמ׳ וירושלמי ומשנה ד״ד ,ובטשב״ט
פיו )ונראה ט״ס וצ״ל פיף וכן צ״ל בברטנורא שם אשר דבריו לוקחו
טן הר״ש שגורס פיף עיי״ש(.
שם ט״י עד שישלש ,ובירושלטי עד שחשלש,
טס׳ ש ב י ע י ת .
פ ״ א מ ״ ר עד שיהיו משלשה עד תשעה כן הגי׳ בגוטחאות שלגו,
אבל בירושלמי הגי׳ עד שיהו שלשה ומשלשה עד תשעה.
שט ט״ה ר״ג אוטר וכו׳ כן הוא בנוטחאות שלנו ,אבל בט׳
ירושלטית רשב״ג .וכן הוא בתוםפחא ס״א.
שם מ״ז שורות במשב״מ ,אבל במשגה בגט׳ ובירושלטי וט׳ ד״ר
הגי׳ שורה.
שט ט״ ח רע״א נטיעה כשטה ובירושלטי באילן נטיעה ום׳ באילן
נראח ט״ס.
ב״פ ט ״ ב טיבלין טפרקין ובט׳ ירושלטית טזבלין וכן הוא בגט׳
שם ,אבל הוא טעות הנראה לעינים ,דהא הש״ס בעצטו טפרש שם
מעבירין את היבולת .ועיי׳ בסי׳ הרטב״ם והר״ש .ובת״כ בהר סרק
א׳ פ׳ ה׳ איתא וטנין שאין םזבלים ואין טסרקים ואין מעשנים בעלים
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ואין מאבקים )ובכ׳יי דת״כ אשר זכרנו איתא אין מאבקין ואץ מעשנים
בעלים ,והוא נאות יותר לסדר משנתנו( וכו׳ .וגם שם נראה רצ״ל דאין
סיבלין דהססרא קאי אמשנתנו כאשר יובן בקל ,גם כל היכא דנישנו
הנך בבי בהדדי הכוונה על היבול ,דמזבלין נשנה בהדי מעדרין.
והת״כ הובא בבלי מ״ק.דף ג׳ בגי׳ המוטעת מזבלין וצ״ל מיבלין ,ורש״י
ז״ל מ״ק הנ״ל וע״ז ג׳ ע״ב קרא מזבלין עיי״ש והוא תמוה קצת.
שם מ ״ ג רשאי אני ,ובירושלמי אני רשאי אבל בגמ׳ שם רשאי אני.
שם מ ״ ד בכל נוסחאות בבליות וירושלמית את הנוף וכו׳ .את
העקר )ומה שנרשם על הצד נ״א לא נודע.מקורו(.
שם מ" ה סכין את הפגין וכו׳ ובירושלמי בגם׳ שם אנן תנינןסכין
את־ הפגין הגיי דבי רבי ואלו הן פגי ערב שביעית כלו׳ הוסיפו מלות
״ ואלו הן ״ ובזה נמשכה הבבא פגי ערב שביעית לרישא ועיי׳ ר״ש.
והנה ע״ז נ׳ הובא משנתנו בהוספת מ׳ אחת ״ומפטמן" ע״ש.
שם מ ״ ח ר׳ אלעזר כן הוא הגי׳ הנכונה לפי שבא פח אחר ר״ש
וכן הוא בירושלמי ובמי שבגמ׳ ובמי ד״ר ,ובמשב׳׳ם נעחק בטעוח
ר׳ אליעור.
שם מ ״ י מםרסין באורז בשביעית ר״ש אומר אבל אין מכסחין כן
הוא בנוסחאות שלנו ,אבל בירושלמי ממרסים באורז בשביעית דברי
ר״ש אבל לא מכםחין .והנוסחא שלנו נראה עיקר.
פ״ ג מ״ א משיפסיקו עובדי עבודה כן הני׳ במשב״מ ובמשבג״מ
וירושלמי ,וכן היתה הגי׳ לפני הר״ש והרמב״ם .ובמ׳ ד״ר עוברי עברה
וכבר העיד הברטגורא על ב׳ הגירםאות עיי״ש.
שם מ״ ג יתר מכן מחציב וחכמים אוסרין עד וכו׳ כן הוא
בנוסחאות שלגו ,ובירושלמי יתר מכאן אסור )והוא טעוח דמוכחא וצ״ל
מוחר( וחכמים א ו מ ר י ם עד וכו׳ והנה גי׳ הר״ש והרע״ב חיתח ג״כ
טוחר ,ועיי׳ בחיו״ט חיאך נחהווח מ׳ מחציב במשנחנו ,והוא דחוק,
וגם ל׳ חמשנח בגי׳ מוחר הוא משונה עד מאור כאשר יבין כל
משכיל ,לכן גראח דגי׳ מחציב עיקרית וקאמר ר״ש דאף דמותר לחוסיף
הייגו דוקא אם הוא מהציב כלו׳ עושה חציבה )גומא קטן( בקרקע.
והכמים אומרים )כגי׳ הירושלמי( עד שיעמיק ג׳ וכו׳ כלו׳ לא די בהציבה
כל דהוא אלא וכוי ,וגם גירסתנו ״וחכמים אוםרין עד" מתישבח שפיר (.
שם ר״מ אוסר עד וכו׳ בירושלמי ר״מ אומר עד וכו׳ אבל בדברי
ראב״ע גם בירושלמי הגי׳ אוסר.
שם מ ״ ד סוחר ב׳ פעמים ובירושלמי במשנח סחר ובגמ׳ שם סהר,
סיהרין וגם גי׳ הערוך סוהר עיי' ערך סהר וכן גי׳ הר״ש ,ובאמת חיא
היא עיי׳ תיו״ט,
1

 (Iועיי• בס׳ שנות אלייהו שד.וא גורס ג״כ מחציב ומשיש כעין מד .שכתבנו עיי״ש.
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שם מ״ ה לא יסמוך כן הוא בכל נוסחאות שלנו ובמי ירושלמית
ובן היתה גי׳ הרםב״ם בסירשו וגי' הרע״ב .ובגמ׳ ירושלמית שם יסבוך
וכן גרס הר״ש עיי״ש.
שם ם״ ט כל שהן נמלות שתים שלש וכו׳ ובירושלמי כל שהן
נטלות שלש או שתים ,ונוםחת הבבלי םדוייקת יותר.
פ ״ ד מ״ב בש״א אין אוכלין סירוח שביעיח בטובה כן הוא בכל
חנוסחאות וכן הובא ח״כ פ׳ בהר סרק א׳ ועיי׳ עדיוח סייח מ״א ר״י
אומר ו' דברים מקולי בייש וכו׳ אוכלין סירות שביעית בטובה .ושלא
בטובה ובה״א אין אוכלין אלא בטובה ,וא״כ בטובה הוא לחומרא ועיי׳
בסי׳ חראב״ד שם .ולפ״ז יש לגרוס בטשנחנו בש״א אין אוכלין סירות
שביעית אלא בטובה ,אבל באמת מן הגמ׳ ירושלמית לסשנחגו מוכח
דהגי׳ הנכונה היא שלא בטובה .והכי איתא שם ר״ט ירד לאכול
קציעות מתוך שלו שלא בטובה כב״ש הסוגיה סגטריה ושורון חבטון
עלייתו וכוי )עיי׳ בבלי נדרים ם״ב( באילן תרתין טילייא נהג ר״ט כב״ש
וסכין בהדא ובקראת שמע ע״כ והנה לפי׳ הראב״ד צ״ל דר״ט נהג כב״ש
אליבא דר׳ יהודה )דהא לת״ק סברי ב״ש אין אוכלין אלא בטובה( ור״ט
גהג לקולא ,וזה אינו במשמעות המאמר כלל ,רסשט הטיטרא שם
מורה דר״ט חחמיר על עצמו ,וכמו שאמר לבסוף באילן תרתין סילייא
וכו׳ בהרא ובק״ש ,ובק״ש הלוא גהג לחומרא ,ואין להאריך במה שי0,
עוד מן חדוחק לפי׳ זה .לכן נראה הנכון בעדיות שם כגי׳ הרטב׳׳•
ובה״א אין אוכלין בטובה עיי״ש בפי׳ הרמב״ם )ונראה שגם הראב״ך
חזר בו ,דהא לא השיג כלום על הרמב״ם פ״ו מה׳ שמיטה הל׳ ט״ו
שפי׳ שם בטובה כיצד שיתן לו פירוח שביעיח כמי שעשח לו טובה
וכו׳ והוא לבד ע״פ גירםת משנתנו דבטובה יותר קיל משלא בטובה(.
שם מ״ד איזה הוא חםדל אחד או שנים כן הוא בכל נוסחאות
המשנה בבלית וירושלמית ,אבל המעיין היטב בגמ׳ ירושלםיח שם יראה
שלא היתה הגי׳ במשנה איזה הוא הםדל וכו׳ דהכי איתא שם מהו
המידל )כן הוא בירושלמי תמיר במ׳ הפדל בבבלי עיי׳ שם םאה ס״ג
ט״ג ובט״א( נוטל אחד וטניח שנים או נוטל ב׳ ומניח אחד תני דבית
רבי נוטל אחד ומניח שנים והא חנינן חטחליק בגפנים שלשה זה בצד
זה הא מידל נוטל שנים ומניח אחד וכוי הנה מכל י זר .יוצא בבירור
שהמשנה בעצמה לא ירדה לפרש מהו המרל.
שם מ״ ה אבל מכסה הוא )ב׳ פעמים( ,ובירושלמי מכסהו והוא
יותר גכון — .שם ר״י אומר כדרכה אסור אלא או מגביה י׳ טפחים
או גופם ,ובבלי ב״ב ס׳ הובא ו״י אומר וכו׳ אלא או מגביה י׳ טפחים
וקוצץ או גומם .ואפשר ם׳ קוצץ הוא פירוש והוספה כדרך התלמוד.
— עור ש ם מעל הארץ ובירושלמי מעם הארץ וכן הובא בבלי ב״ב שם.
שם ם ״ ו והקוצץ קנים ,ירושלמי הקוצץ בקגים — .בקרדום או
במגל ובמגירה ,בירושלמי בקרדם ובמגל ובמגירה.
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שם מ״ ז הסגים משיזריחו ,ירושלמי משחזריחו והוא ד ו מ י א ^
משהביא — .שם ,,בשאר" כן הוא בכל הנוסחאות ,ובסי׳ הרמב״בו
״ושאר" ונראה שהוא ט״ס או טעות המעתק מערבית לעברית — .חייב
במעשרות וכן מ״ח ,ובירושלמי חייבץ — .מ״ ט זתים סשיכניסו,
בירושלמי זתים שהכניסו.
פ״ ה מ״ ו והדקר ,ובירושלמי והדקל ,ואסשר שהיא היא ואינו
ט״ס כי הירושלמי מחלף הרי״ש והלמ״ד זה.בזה .ועיי׳ ירושלמי שבת
סי״ד הל ג׳ מה נתני דקרין דקלין.
שם מ״ ח ומוכר לו סירות בשעת הזרע ,ובירושלמי אסי׳ בשעת
הזרע וכן הוא בר׳יש.
פ״ ן מ״ א ועד אמנה יעיי׳ בסי׳ הרםב״ם ויש מי שיקרא אמנם
והוא אמנה ויש מי שקורץ אמנוס*(.
שם מ״ ג ר׳ חנינא בן אנטיגנוס אומר אם אינם יכולין להתלש
כן הוא בכל נוסחאות המשנה בבלית וירושלמית וגם הרמב״ם קרא כן
בפירושו ,אבל הר״ש בפי׳ ורש״י ור״ן ורא״ש נדרים נ״ח גורסץ אם
יכולין להחלש )גיי״ש.
שם מ״ ה אמר ר״ש שמעתי בפירוש כן הוא בנוסחאות הבבליות
וכן הובא ת״כ בהר פרק אי ,אבל בירושלמי הגי׳ אמר רבי .והנה גם
בתוספתא פ״ה יש חילופי גירםאות דאיתא התם פירות שביעית שיצאו
לח״ל מתבערין במקומן דברי רבי רשב״א אומר וכו׳ והובא פה בר״ש,
ובירושלמי למשנתנו הובא הך תוספתא וגורס דברי ר״ש .ונראה
דבטשנתנו נולד הטעות בירושלמי מכח תיבות הדומות ר׳ שמעון שמעתי
והשמיט הסופר מ׳ שמעון) ,ובתוספתא טעה להיסך והוסיף מ׳ שמעון יען
בא אחריו ר׳ שמעון ב״א .ובתוספתא הגי׳ רבי נראה יותרנ כונה דרבי
הוא לרוב בעל פלוגתא דרשב״א עיי׳ פרק ב׳ ,ועיי׳ בבלי פסחים נ״ב
הובא הך תוספתא ולא גרס לא רבי ולא ר״ש( — .והגי׳ של רבי
במקום ר״ש הוא ג״כ בירושלמי מ״ו.
פ״ז מ ״ ב כל שאינו מאכל אדם כן הוא בנוסחאות בבליות )ובמי
דייר כל שאינו מאוכל אדם ,מאוכל וכו׳( וכן גורס הרםב״ם בפירושו
ובחיבורו פ״ז עיי׳ בתיו״ט ,אבל במשנה ירושלמית איתא כל שהוא
מאוכל אדם ומאוכל וכו׳ וכן היא גי׳ חר״ש פ ה .
ס ״ ג לא יהיה לוקח תו׳ ע״ז ם״ב ד״ד ,גמצא כחבו שיש לנרוס
לוקט עיי״ש וחר״ש במשנחנו מביא חחוספחא פ״ה לא יהא לוקט ,אבל
בכל גוסחאוח הטשגה חגי׳ לוקח.
־

 (2ועיי׳ בם׳ כפתור ופרח פ׳ י״א מביא ד.ך פי׳ הרםב״ס בל׳ זדי :ויש מי שיקרא אםנוה
ע״כ יבם׳ כפתור ופרח שם איתא ג״כ סמנוס .ועיי׳ במבוא ד׳ עדעלמאן ד׳  X L V I I Iדברי
ההכם צזגץ ברוהב בזה גם הראה שם מזשב ההר הזה וגבולו וטי ועיי׳ חלד פי״ד מ״ח.
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שם ט״ ו יש להם שביעית וכו׳ והר׳יש טעיד שבכל הספרים נדה
ח׳ גרסינן יש להן ביעור ולדמיהן ביעור ,ולא נטצא בנוסחאות המשנה
אשר לפנינו.
פ״ח ט ״ א למאכל וכו׳ ובירושלמי הגי׳ תמיד לאוכל ועיי׳ לעיל
פ״ן מ״ב.
שם מ״ב שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה לאכול דבר
שדרכו לאכול ולסוך וכו׳ .ובתוספתא ס״ו איתא שביעית ניתנה וכו׳
לאכול דבר שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתות ולסוך וכי כיצד
לאכול וכו׳ כיצר לשתות וכו׳ ועיי׳ בר״ש שיש צורך כבבא לשחות ד
וכר ,ועיי׳ ג״כ תוספתא תרוטות פ״ט .וצריך למצוא טעם למה לא
אמרה המשגה ג״כ לשתות דבר שדרכו לשתות .והנה מדרכי התוספתא
להביא המשנה ולפרש אותה כאשר יבורר לקמן פרק ה׳ .ובירושלמי
מוכח דגרם במשנתנו לשתות דבר וכוי ראיתא שם בגמ׳ למשנתנו כיצד
לוכל דבר שדרכו לוכל אין מחייבין אותו וכו׳ כיצד לשחוח דבר ש ד
לשתות וכוי .הרי שהיחה לפני הירושלמי חגי׳ במתני׳ לשתות
שדרכו לשתות )והרםב״ם ס״ה מה׳ שמיטה הל׳ ב׳ כתב לאכילה ולשתייה
וכו׳ כיצד לאכול דבר שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתות(.
אבל תך גי׳ לא נמצא בשלם נוסחא במשנתנו ,וגם מ״ש פ״בם״איפקד
מושבה ,וצ״ע.
שם מ״ ג ולא תאנים במנין כן הוא בכל חגוסחאות ,ועיי׳ בתיו״ט
שבמשניות הכתובים לא נכתב ולא תאנים בםנין.
שם מ״ד האומר לפועל וכו׳ שכרו מותר וכוי .ובבבלי ע״ז ס׳׳
הובא המשנה בהיפך האומר לפועל הילך דינר )במשנה איםר( זה לקוס
לי בו ירק היום שכרו אסור לקוט לי ירק היום שכרו מותר.
ש ם מ ״ ו ובקוטב ,ובירושלמי הגי׳ בקוטבי ,ובתוספתא ס״ז הגי׳ קתבי.
שם מ י״ א בתבן או בקש ,ובירושלמי ב ת ^ ו ב ק ש .
פייט מ ״ א והרבוזין חשוטים כן חוא בכל גוסחאות שלני ,אכל
לסי גי׳ רש״י סוכה ל״ט יש לקרוח והשוטים עיי׳ חיו״ט ,והרמב״ס
בסי׳ קרא הרבוזין השוטים ,ובחיבורו גראה איזה ט״ס ועיי׳ ה׳ שמיטה
פ״ד הל׳ ג׳ וסייח הל׳ י״ב וכבר העיר שם המגיה ע״ז .וני׳ הר״^
וחשוטים עיי״ש .וכן גי׳ כפחור ופרח פ׳ מ״ח ד׳  107ועיי״ש שמפרש o׳
שוטים.
ר״ש אומר כל חספיחין מותרין חוץ מספיחי כרוב כן הוא• ככ«,
נוסחאוח המשנח ,וכן מוכח מגמ׳ ירושלמי סח וריש ברכות ,אבל בכלי
פסחים נ״א מוכח דהגי׳ היא כל חספיחין אםורין חוץ מספיחי כרו
והתוספות נדחקו שם הרבה בזה אבל התו׳ בכורות כ״ב ד״ח חירוס
ותירקב כתבו שהיא מן המשניות אשר יש בהן מחלוקת בין בני ככל
ובין בגי א״י) .ועדיין הדבר צע״ג דר״ש בן לקוניא דאםרשם ב פ ס ח י
על ספיחי כרוב אני שראיתי את ר״ש בן יוחי שאכל עיי״ש היה טכגי
ב ר
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א״י עיי' ב״מ פ״ה ,והוא גורס בגי' הבבלי .ויוחר נראה לומר שלבני
א״י בעצמם היו בי• גוסחאות שוגות )מתנגדות( במשנה וו וכמו שראינו
למעלה בהרבה מקומות ובפרט במס׳ ברכות ,וחנוםחא אשר היה בה
כל חספיחין אסורין וכוי .ירדה לבבל וצ׳׳ע .ועיי׳ בם׳ כפתור ופרח
פרק מ״ז עמוד  102הובא המשנה בזח׳׳ל ר׳ ישמעאל אומר כל חספיחץ
מותרין וכו׳ ,ובזה ירוחו לנו בקל כל חםפיקוח ,ואין מחלוקה בין הבבלי
והירושלמי ,כי במשנחנו הוא ד״י ובש״ס סםחים שם הוא ר״ש ,אך
גם זח אינו מעלד .ארוכח ,כי ודאי יש לקרוח במשנחנו ר״ש יען הוא
בא אחרי ר׳ יהודה — .וכבר הערנו לעיל שנחחלף הרבה סעםים ע״י
שגיאח הסופרים ר״ש עם ר׳ ישמעאל ,וכן קרח ג״כ בנוסחח בעל כפחור
ופרח או לכוחבי הספר.
מ ״ ב וביהודה ההר והשפלה והעמק כן הוא במשב״מ ובמ׳ שבגמרא
וכן הוא בפי׳ דרמב״ם ובהיבורו ה׳ שמיטה פ״ו .ובירושלמי הגי׳ והגגב
)וכן בס׳ ד״ד( אבל הוא ט״ס דחכי איחה שם בגם׳ איזהו הר שביהודה
וכו׳ ושפלתו זו שפלת דרום ועמק שלו מעין גדי ועד יריחו והוא
מהתוספתא עיי׳ לקמן ,הרי לך מבורר שגי׳ הירושלמי במשנח חיח חעמק.
ודע דבמשנחנו נעדרה בבא אחת ,דהתנא מחחיל ביהודה ועבר
הירדן וגליל ואמר ג׳ ארצוח לכל אחח ומציין חג׳ ארצוח בגליל
וביהודה ועל ג׳ ארצות דעבר הירדן לא דיבר כלום .וזה שהכריח
לרמב״ם לפרש דהמאםר ושפלת לוד וכוי ער סוף המשנה מפרש הגי
ארצות דעבר הירדן .והנה לא לבד שלשון המשנה מתגגדת לזה
דהול״ל ובעבר הירדן שפלת הלוד כמו שאמר וביהודה ההר וכוי יוקשה
הדבר בעצמו עד מאוד דידוע חוא דלוד וכיח חורון וכוי הוא בא״י ולא
בעבר חיררן .וכבר חרגיש בזח בעל כפחור ופרח וכחב לפי דעת
הרמב״ם הכוונה פה על עבר הירדן ה!3ערבי .והנה גם זה מתגגד
להמציאות ,לוד הוא בקצה המערב קרוב לים המערב )ים הגדול( ,ואיך
יחשב לעבר הירדן המערב אשר הוא במזרח א״י .והרב בעל כו״ם
פרק מ״ח ד׳  100נתקשר .ג״כ בזת וכתב וז״ל :ויש חמר .מן החוםםוח
שמשים עבר הירדן הנזכר פח אל עבר חיררן מזרחח כלו׳ ארץ סיחון
ועוג דהכי אמרינן התם ג׳ ארצות לביעור יהודה ועבר הירדן והגליל
וכו׳ איזה הר שלה זה הר המלך ושפלה שלה שפלת לוד )ובירושלמי
הגי׳ זו שפלת דרום והוא הנכון עיי׳ לקמן( ,עמק שלה מעין גדי עד
יריחו וכוי רשב״א אומר איזהו הר שבעבר הירדן )ובירושלמי איזהו הר
שבעבר חירדן רשב״א אומר( כגון חרים וכור )ובירושלמי הרי מכוור(
וגדור וחברותיה שפלה שלה חשבון וכל עריה שנישוך )בירושלמי :אשר
במישור( ריבון ו$3ל פעור ובעל מעון וכו׳ וכבר ידעת כי חשבון עיר
םיחון ,וחחוססוח עשחה הנה השפלח בעל פעור ובעל מעון וזולתם
כולם מהארץ ההיא לא מארץ ישראל כלל ,וכן גדור נזכר ממקומות
עבר הירדן ממש סוף מם' ערכין ,והתוספות לעולם היא סי׳ המשגה
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ואיך א״כ יהיה הסי׳ הפך המבוקש ,והמשנה בהזכרת שלשת חלקי כל
אחד ואהר הזכירה גליל ויהודה ולא הזרה להזכיר עבר הירדן אלא סתם
שאמר ושפלת לוד וכוי והתוססות חזרה והזכירה גליל ועבר חירדן ואת
יהודה לא הזר להזכירו אלא שאמר סתם איזהו הר שלה ומסתברא
שהתוספות בזה עקר עכ״ל בעל כו״פ .ועדיין לא עלתה ארוכה בזה
למשנתנו ,התנא מתתיל בגי ונקט תרי ושבק הד .ויותר תמוה ל׳
התוספתא ״איזה הר שבעבר הירדן וכוי שפלה שלה ,עמק שלה וכו׳״
והלוא אין זכר במשנתנו להר שפלה ועמק בעבר הירדן ,והתוספתא
מתחילת איזה הר וכו׳ ובאמרה איזה נמשכת אל המשנה כאשר הוא
דרך התוספתא עיי׳ סרק ה׳ .לכן נראח בבירור שחסרו במשנח תיבות
הללו :ועבר הירדן ההר והשפלה והעטק שלה ,וטעו הסופרים והעבירו
עיניהם מטלות ההר וכוי היאשוגות אל טלות ההר וכו׳ האחרונות
)וטעות כזה נקרא בל׳ העמים  , (horaoeoteleutonובזה בא הכל על
נכון ושפיר ססרש התוספתא איזה הר שבעבר הירדן וכוי .והמשנה
םוספת עור ושפלת לוד כשפלת הדרום כלוי היא נחשבת ליהודה כי
שפלת יהודה היא שפלת הדרום כסאםר התוספתא ע״ פ גי׳ הירושלמי
וההר שלה כהר המלך והוא הר יהודה וכמאמר התוספתא לעיל וכו׳— .
)ובמשנה ד״ד איתא ושפלת לוד ושפלת הדרום והוא ט״ס(.
שם מ ״ ד ועל הדופרא ובירושלמי ריפרא וכן הוא שם בש״ס.
ועיי' עירובין י״ח ע״א הובא הך משנה ואיתא דיופרא ומפרש הש״ס
מאי דיופרא אמר עולא אילן העושה דיו פירוח בשנה .וחרמב״ם בסי׳
למשנתנו קרא דופרא עיי״ש .וע״ש ג״כ שהביא ל׳ המשנה דמאי פ״א
מ״א .ובר״ש למשנתנו :דופרא פי׳ בערוך כמו דיופרא )והוא אינו
בערוך של ר״ב מוספיא ובטערכי לשון ,כי שפ.נעתק בטעות ערך ,,רופרא"
אבל בערוך דפוס ישן שנת ׳־ 1488למספרם אשר בבית אוצר הספרים
של הזעמינאר איתא ערך ״דוסרא .בריש מם׳ רמאי כל השיתין
פטורין חוץ משל רופרא ובפ״ט דשביעית אוכלין על הטפיחין ועל
הדפרא ובריש גם׳ דעושין סםין תנן התם ר׳ יהודה כל חשיחין פטורין
חוץ מן הדיופרא" .ובר״ש הגי׳ בדמאי פ״א ם״א דיופרא — .ובמי
ירושלמיח חגי׳ בדמאי ובשביעית דיסרא )ובש״ס ירושלמית למשגחגו
דפרין( ,ובמי ד״ד הגי׳ בדמאי רופרא ובמשנתנו דיפרא .ובתוספתא
פ״ז דשביעית דיפרא.
ובאמת הכל הולך אל מקום אחד ,כי המלה מורכבת מן (dfc) dvo
ומן « (f0Qכלר גושא ב׳ פעמים ,ולפעמים היו טבטאין במריצות דופרא
,או דיפרא ,ולפעמים כראוי דיופרא— .
שם עד שלא יכלה הקיץ כן הוא בכל גוסחאות בבליות אבל
בירושלמי ער שיכלה הקיץ.
שם מ״ ה והלכה כדבריו ,במשגה ירושלמית ליחא ועיי׳ בחיו״ט.
שם מ״ ז מאימתי גהגין וכו׳ משתרד כן הוא בגוסחאות המשגה
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הבבליות ,אבל בירושלטי ער אייטתי וכו׳ עד שתרד וכן הובא,t, .
בכל הספרים לפי עדות הר״ש בטשנתנו ,והר״ש שיבש הך גירסא^ש״^
ברא״ש לםשנתגו שםישב ב׳ הגירםאות.
שם ט ״ ח ר׳ יוסי אוםר אחד עניים ואהד עשירים אוכלין כן היא
הגי׳ בכל נוסחאוח הטשניוח וכן הובא בח״כ פ׳ בחר סרק א׳ .ולפני
הרטב״ם היתה הגי׳ אחד עגיים וכו׳ אין אוכלין עיי׳ בפירושו פ״ה ט״ג
ובחיבורו הל׳ שמט ח פ׳׳ז חל׳ ב׳ וכבר חשיג עליו הרטב״ן פ׳ בהר ועיי׳
בתיו״ט בטשנתנו.
פ״ י ט ״ א בשטר ושלא בשטר ,והרטב״ם בפירושו נראה שהיה
גורס שלא בשטר ובשטר עיי׳ חיו״ט.
שם ט״ר .כותב פרוזבול עיי׳ חיו״ט — .ט״ ו מזכה הוא כן הוא
בכל חנוסחאות בטשגה וגם בירושלמי ,אבל גיטין ל״ז איתא םזכהו ועיי׳
בתיו״ט שמצא כן במשניות כתובים .ועיי׳ טה שחערגו לעיל ס״ד
ם״ה — .שם כותבין לאיש ,בירושלטי לאדם.
שם ט״ט רוח חכמים נוחה ממנו ,ובירושלמי תמיד היטנו.
n

י ״ ח

מם׳ ת ר ו מ ו ח .
פ״ א ט ״ א נכרי שחרם וכו׳ אפי׳ ברשוח כן הגי׳ בכל נוסחאות
המשנח ,ובבלי יבמות קי״ג איתא אפי׳ ברשוח ישראל ,והוא הופפח
כדרך החלמור.
שם מ" ג ר׳ יהודה אומר תרומתו תרומה ובנדה מ״ו הובא ר״י
אומר אין תרומתו תרומה ועיי׳ בר״ש וברא״ש שגי׳ משנתנו עיקרית.
שם ט״ד .ולא טטעשר ראשון שנטלה תרומתו ,ולא ממעשר שגי
והקדש שנפדו כן הוא במשב״מ ובמש״בגמ ובירושלמי ,והרטב״ם גורס
שלא נטלה וכו׳ שלא נפדו עיי׳ בפירושו ובחיבורו ה׳ תרומות ס״ה הל׳
י״ג ועיי׳ בכ״ט שם ובתיו״ט למשנחנו .ובמי דייר ולא ממעשר ראשון
שנטלת תרומתו ולא ממ״ש והקרש שלא נפדו ,והוא מזכה שטרא
אליבא דבי תרי.
פ״ ב ט ״ג הטטביל וכו׳ המעשר והמבשל בשבת וכו׳ כן הוא בכל
חנוםחאות ,ובתוספתא פ״ד נשנה התורם והטעשר בשבת וכו׳ המטביל
כלים בשבת וכו׳ משמע קצת דהבבא המעשר וכו׳ נשנית קודם הבבא
דהמטביל כאשר יאות לסדר המסכתא המדברת בתרומה ,כי הבבא
דהמעשר וכו׳ שייכת להמסכתא ושאר הבבות שגויות אגב הך בבא.
ולפי הגראה גם לפגי הש״ם בבלי גיטין נ״ד היה .הך בבא דהמעשר
וכו׳ מסודר בראש המשנה ,ולכן מקשה שם ממנח חחילה ,עיי״ש תו׳
ד״ד .המעשר שגחקשו בזה .ועיי׳ ג״כ ביצה י״ז .ומהחלמוד ירושלמי
אין להכריע.
שם מ״ד .מאכל פוליטיקין כן הוא בכל נוסחאות בבליות וכן הובא
בערוך ,ובירושלמי סוליטיקים.
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פ״ ג מ״ד שהן מטמאין את הנח סיד כן הוא בכל נוסחאות
בבליות ועיי׳ במפרשי המשנה .אבל בירושלמי חסר מ׳ מיד .וע״ש
בגמרא.
שם ם ״ ז שהן בכורים לכל  .ובירושלמי שהן כביכורים לכל
ונראה ט״ס.
פ״ ד מ״ א אבל לא למקום אהר רמ״א אף מוציא הוא למקום
כן הגי׳ במשב״מ וימי ירושלמית וכן מוכח שם בגמ׳ .אבל לסני
הרםב״ם היתה הגי׳ ממקום ועיי׳ בתיו״ט )ובמ׳ שבגמ׳ וכן במ׳ ד״ר
הג;׳ אבל לא למקום אחר רם״א אף מוציא הוא ממקום אחר ,והוא
ט״ס( .וגם מהתוספתא סוף פ״ד מוכה שהגי׳ במשנה היא למקום עיי״ש.
שם יעשנה תרומת מעשר למקום אחר כן הגי׳ כמשב״ם וכן גי׳
הרמב״ם עיי׳ בפירושו ,וספי׳ הר״ש נראה שלא היה גורס במשנתנו
כ״א יעשנה תרומת מעשר ,ובמשב״נ ובמשנה ירושלמית ובמ׳ ד״ר הגי׳
אבל לא למקום אחר .והנה בגמ׳ ירושלמית שם הובא המשנה יעשנה
תרומת מעשר למקום אהר .והנראה שהגי׳ הישנה היתד׳ יעשנה
תרומת מעשר אבל לא תרומה למקום אהר והסופרים שגו ברואה
והשמיטו מ׳ תרומה.
שם מי" א אם יש בקיפוי מאה סאה כן הוא בכל נוסתאות
המשניות ועיי׳ בתיו״ט.
פ״ד ,מ״ א ואם טמאים היו אותן החולין כן הוא הגי׳ בכל
הנוסחאות ,ועיי׳ בתיו״ט שכתב דלא נרסינן תיבות אותן החולין )ובחלק
ב׳ נביר אי״ה שהגי׳ אותן התולין היא נכונה(.
שם מ״ב תירום ותשרף ,ובכורות נ״ב הובא תירום ותרקב ועיי׳
שם בתו׳ שיש בזה םתלוקת בין בני בבל ובין בני א״י ועיי׳ בר״ש
למשנתנו.
שם מ״ו ר״א אומר מדמעת כתרומת ודאי ובתמורה י״ב הובא
הך משנה וניתוםף שם שאני אומר סאה שעלתה היא סאה שנפלה,
והיא הוספה לפרש כדרך הש״ס .ובשבת קס״ב ליתאבש״ס הך הוספה.
שם מ״ז הגביה ונפלה אתרת הגביה וכו׳ כבר גרשם על גליון
המשייות דהירושלמי גורם לבר סעם הגביה וכו׳ ואפשר שנשמט ע״י ט״ס.
פ״ן מ ״ ב עיי׳ בראב״ד פ״י הל׳ תרומות שכתב מצאתי נוםתא
מהופכת על זה אבל זאת הניסחא מיושרת בעיני יותר.
שם ט״ ה ולא טטעשר ראשון שנטלה תרומתו ולא ממ״ש והקדש
שנפדו כן היא הגי׳ במשב״מ ובטשב״ג ובירושלטי וכן הוא בת״כ ס'
אסור פרק ו׳ בדפוס ובכ״י .אבל הר״ש מביא גי׳ הת״כ ולא ממעשר
ראשון שלא נטלה תרומתו ולא סס״ש והקדש שלא נפדו ,וכן הגי'
במשנה ד״ד .והר״ש דחה הך גי' והרא״ש נדחק לישבה ע״ש .ועיי'
בסי׳ הרמב״ם במשנתנו ונראה שהוא גרס ולא ממעשר שני והקדש
שלא נפדו ומפרש שלא נפדו כהילכתן עיי״ש ,אבל במאמר ולא
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ממעשר ראשון לא פירש כלום ,ועיי׳ בחיבורו ת׳ תרומות ס״י הלי י״ת
משמע שהיה גורס ולא ממעשר ראשון שלא נטלה וכו׳ ולא ממ״ש
שלא נפדו וכמו שפירש הרא״ש )והכ״מ כתב בענץ אתר ע״ש .ויותר
נראין דברינו ע״פ פי׳ הרא״ש ,אשר לא היה לפני הכ״מ( — .ודע
דבת״כ שם איתא ותכמים מתירץ בכולם ,ובמשנתנו איתא באילו.
ועיי״ש בקרבן אהרן שכתב שהגיהו כן ע״ס הירושלמי דאיתא שם
ר׳ יוחנן א״ל על כולהון.
שם מ״ו ונתן וכו׳ כל שראוי להיות קודש ובירושלמי כל שהוא
ראוי לעשות לעשות )ט״ס( קודש.
 IT'Sמ" ג השיכה לילי שבת רא״א יגמור רי״א לא יגמור כן הוא
בכל נוסחאות המשנה וכן הובא ביצה ל״ה וכן מוכח בתוספתא פ״ז
והובא שם בבבלי הנ״ל .אבל הרמב״ס גורם חשיכד .וכו׳ ר' יהושע
אומר יגמור ועיי׳ בכ״מ הל׳ מעשר פ״ה הל׳ כ״ג.
שם ט ״ ט  .הך טתני׳ נשנית פסחים ט״ו כ׳ ושם איתא ר׳ יהושע
אומר אף יטמאנה ביד וכבר כתב הר״ש במשנתנו והיינו הוא רתני
בסיפא דמתני׳ על זו ועל זו אמר ד״י וכו׳ אלא שהגמ׳ מקצר בלשון עיי״ש.
שם מ י״ א ובל תטמאה כיצד ובירושלמי תסר מ׳ כיצר — .ועור
יש איזה חילופי נירםאות במשנתנו והם קטנים בערכם והקורא יעמוד
בקל עליהם.
פ״ ט ט״ב ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים .ובירושלמי
הגי׳ לעניים לכהנים .ונראה דמ׳ לעניים הוא ט״ס ,ובמשנה ג׳ גם
בירושלמי חגי׳ ועניי ישראל םוכרין וכו׳ לכהנים.
שם מ״ ה מאה לגנה ובירושלטי לגינה והוא ט״ס וצ״ל כמו
במשנתנו כי המלה היא יונית ) Xaxavidגעטיזעגארטען(.
שם ם״ ו השום כשעורים כן הוא בכל נוסחאות המשנה וכן תוא
ברמב״ם אבל בר״ש הגי׳ כשעורה ועיי׳ בתיו״ט) .ודברי הרע״ב צע״ק
שלא הרגיש שיש שינוי גירסא בין הר״ש והרמב״ם והרכיב ב׳ פירושים
על מ׳ כשעורה(.
פ״י מ״ב אע״פ שהבאישו מימיו מימיו מותרין ,ובירושלמי אע״ס
שהבאישו מימיו מותרין.
שם מ״ ה בתרומה במעשר שני .בירושלמי בתרומה ובמעשר שני.
שם ם״-ח דג טטא שכבשו עם דג טהור כל גרב וכו׳ וא״כ הכל
חד בבא עד דג טמא צירו אסור ופירושו אם כבשו גרב דג טהור עם
דג טמא עד שיש בו משקל י׳ זוז ביהודה וכו׳ צירו אסור ועיי׳ בפי׳
הרםב״ם .אבל בירושלמי הגי׳ וכל גרב וכו׳ וכן היתה גי׳ הר״ש לכן
כתב ארישא משנח חסרה דלא פי׳ אם אסור אם מותר .ועיי׳ בתוספתא
פ״ט ה״ל :דג טטא שכבשו עם דג טהור וכן גרב שמתזיק וכו׳ ונראח
שזאת היתה גי׳ הירושלמי ובם׳ וכל גרב צ״ל וכן גרב ובזה ירוה לנו
פשט המשגה יותר.
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שם ט״י חסית ובירושלמי הגי׳ חיסית מזה נראה שהקריאה היא
חסית ולא חסית.
שם ס י״ א ר׳ יהודה אומר כל המתבשלין כן הוא בנוסחאות שלנו,
אבל בתוספתא פייט וכן במשנה ירושלמית ר' עקיבה וכן מוכת בגט׳
ירושלמי שם.
שם מ י״ ב ביצה שגתבלה כן הוא במ׳ ר״ר ובמ׳ שבגמרא ובם׳
ירושלמית ,וכן העתיקה הרמב״ם חרוטות פט״ו הל׳ ה׳ .אבל בטשכ״
איתא שנתבשלה— .
פ י ״ א מ ״ ד וגרוגרות הכליסין כן הוא בנוסתאות שלגי ,והיא ק ש
להולמו דמשמע שמ׳ הכליםין הוא תואר לגרוגרות ובאמת הוא פרי בסגי
עצמו עיי׳ בערוך וברמב״ם ובר״ש .ובירושלמי הגי׳ והכלסים.
שם מ״ ו ונותן לתוכה חולין ,ובירושלמי וכן במ׳ ד״ר ונוהן לתוך
החולין ,וכן לקמן מ״ ח הגי׳ במשנה שבגמ׳ ובמשנה ד״ר ובירושלמי
ונותן לתוך החולין .והוא דבר שאין לו שחר ונראה שכותב ט ע
ומשך הה״א ממי לתוכה למ׳ חולין ומזה נולד הטעות לתוך החולין.
שם מ״ י ועל גבי החולץ כן הוא במשב״מ ובמשב״ג ,אכל בכל
טקום במשגח ובברייחא הרמי של חולה חולים .וכן הוא סח בט׳
ירושלמית ובטי ד״ר.
ט

ה

ה

טס׳ ט ע ש ר ו ת .
פ ״ א ט ״ ב האגוזים טשיעשו טגורה בתופסתא איתא חטשגה
מה״ל האגוזים ו ה ש ק ד י ם משיעשו וכו׳ וכן בירושלטי בסיסקא :האגוזים
והשקדים ,הרי שגי׳ הירושלמי היתה במשגה האגוזים והשקדים.
וכן משמע קצת מדבר• ר״י ,האגוזים והשקדים משיעשו קליסה,
ושקדים מאן דכר שמן? ועיי׳ ברמב״ם פ״ב הל׳ מעשר הל׳
ה׳ גראה ג״כ שגרס במשנה האגוזים והשקדים )ובזה מסולק במה
שנתקשה שם הכ״מ( ,אך בכל הנוסחאות שלנו איתא לבד האגוזים
וצי׳ ע.
שם מ״ ג ועוזרדין ,ובירושלמי וחחזררין .וכלאים ס״א ם״ג גם
במשגר ,ירושלמיח והעזרדין ,ואפשר שמי חזרדין )כי חזררין הוא ודאי
ט״ס( חיא עצמח כמו עוזרדין בחילוף עי״ן בחי״ח.
שם מ ״ ד חחייב בשקדים המרים וכו׳ זאת הבבא יוצאת טכלל שאר
הבבוח השנויים עד הנה אשר בהם מפרש התנא שיעור עונח חמעשר
כגון התאינים משיבחלו וכו׳ וכן במשנתגו גופה' ירק וכו׳ חייבים גדולים
וקטנים וכו׳ ובבבא זאת לא חגי שיעור כלל כ״א חחייב בשקדים המרים
וכו׳ ולא פירש עוגח החיוב בקטגים .גם הדבר בעצטו קשר׳ לחולטו עד
טאור מה יוכח הוכיח באטרו חחייב בשקדים הטרים ,הלוא עוד גשאר
לגו חםפק מתי חייב בשקדים המרים והמתוקים ,והתגא גועל בטקום
שבא לפתוח .ועיי׳ תוספתא חולין פ״א )והובא חולין כ״ה( שקדים

נוסחאות .המשנה[
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המרים קט נים חייבים גדולים פטורים ומתוקים גדולים חייבים קטנים
פטורים נמצאת אומר הייב בשקדים המרים פטזר •זכו׳ ואפשר שיש איזה
חסרון בטשנתנו ,עיי׳ בירושלטי לטשנתגו וצ״ע .וגדבר עוד מזה בחלק
ב׳ אי״ה.
שם ט ״ ה הקישואין והדלועין ובבלי ב^ט סייח בקישואין ובדלועין
והוא אשגרה דלישגא — ,שם עד שיעשה טוקצה יעד שיםלא אח
הכלי עד שילקט כל צרכו ובירושלמי טשיעשה ,טשיטלא ,םשילקט ,והוא
גראה גכון יותר אהשאלה איזהו גורגן למעשרות אשר פתח התנא בה,
וכן הוא בבבא הראשונה מ ש י ע מ י ד ערימה וכן חוא.ר״ה ז׳ ירק הנאגד
וכו׳ משימלא את. :הכלי וכן הוא ל׳ הרםב״ם ה׳ מעשר פ״ג הל׳ ח׳
טי'•יי ,אף שטפירושו לטשגתגו נראה שהיה גורס עד שיעשה עיי״ש,
ובר״ש משילקט.
שם מ״ ו גם פה יש ערבוב דברים במשב״מ ובמ׳ דייר לפעמים
?!שיעמיד,ערימה ,ולפעמים ע ד שיעמיד עד שימרה ,ובירושלמי איתא
^מיד טשיעטיד וכסוף המשנה ער שימרח ובמשב״ג גוםף עוד העירבוב
עיי״ש ואין להאריך.
 .שם מ״ ח היה דש בחבית ,כן הוא בכל נוסחאות המשגה וגם
במשנה שבגמרא ד׳ אמשטירלדאם וכן הוא בתוספתא סוף ס״א ,ובטשגה
הרשים חסית והוא טעות הנראה לעינים.
ב ט ״ ב וכן ביהודה ,כן הוא במשב״מ ובמ׳ דייר .אבל במשב״ג
ובירושלמי )במשנח ובגמרא( חגי׳ בחזירה וכן היתד ,גי׳ הר״ש ע״ש וגי׳
הרטב״ם פ״ד טה׳ טעשר הל׳ י״א — .וגי׳ יהודה ט״ס דמאי שנא
גליל ט״ש יהודה והסופרים טעו במלוח דוטוח חזירך ,יהודה— .
ש ם  .ט ״ ו סופת  pהגי׳ בכל גוסהאות המשגה וגם• בגט׳ ירושלמית
ש ם וכן הוא לקמן פ״ג ס״ט ,אבל הר״ש והרא״ש גורםי׳ הכופף עיי״ש.
וכן נראה מדברי הרםב״ם הי מעשר פ״ה הל׳ ג׳ ואף שיש שם באבטיח
וכו׳ כופת בקרקע נראה ש״צל כופף בקרקע עיי׳ ברא״ש .וגם בפירושו
גראה שגורס כופף שכתב שיעשו טן האבטיח כמו לביבות וכו׳ וזה
•קובל למ׳ כופף ומ׳ סופת בפירוש הרמב״ם נראה משגיאה הסופרים— .
ועוד יש במשנתנו איזד ,חילוף גירםאות עיי׳ בתיו״ט.
שם מ״ ז אוכל ופטור .ובגט/ב״ט צ׳׳ב ע״ב ופטור מן המעשר.
והיא הוספה — .אגי ובגי ביתי ,כן הוא בנוסחאות שלגו אבל בירושלמי
נבבלי שם אני ובניי וכן העיקר ממה שבא בכבות האחרות בני ,בני.
מ״ ח בלבםים .בבלי גדרים ג׳ הגי׳ בכלופםין והגמ׳ מפרש שם
/
מאי כלופסין .מיני דתאיני^דעבדי מנהון לפדי .מזה נראה ברור שגם
שקו לא היתר .עיקר הגי׳ בכלופסין כ״א בלופסין ,והוא בעצמו לבםים
דמשנתנו וחילוף הב׳ לפ׳ בבבלי ידוע — .ודע דבגמ׳ בירושלמי מביא
המשנה בזה״ל היה י עושה בכלוסין וכו׳ ועיי׳ תרומות פי״א מ״ר .וגראה
שמן הגי׳ בלבםין ומן הגי׳ בכלסין נולד הך דנדרים בכל ו פ ס י ן— .
*16
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שם במוח שבע ,כן הוא בכל הנוטהאות ,וברא״ש שם הגי' בנות
שוח .ועיי׳ הוי ר״ח ד׳ ט״ו ד״ה בנוח שוה ובר״ש דמאי ס״א ט״א
דבנוח שוה ובנות שבע א׳ הן.
פ״ג ם״א הסועלין וכו׳ אוכלין וסטורין ,ובירושלמי הני׳ בניו ובני
ביתו אוכלין ופטורין והפועלים וכו׳ ולא גרם אוכלין וסטודיו והוא לישנא
קטיעא.
שם ט״ ג לעשוח מיתים בירושלטי לעשוח עטו מיחים — .ט ״ ד
קציצות עיי׳ בתיו״ט— .
שם ט״ ה איזהו הצר וכו׳ ובגדה ט״ו ע״ב הגי׳ איזחו חצר צוריח
והוא ט״ס וכבר העיר הגאון רי״ס שם ע״ז גם איחא שם ר״ש בטקום
ר׳ ישטעאל ,וכבר כתבגו הרבה סעטים שהחילוף בזה שכיח לרוב ועיקר
הגי׳ ר׳ ישטעאל.
פ״ ד ט" א תכובש עיי׳ תיו״ט — .הטכטן ,ובירושלטי המכטר,
והירושלטי טתליף לסעטים נו״ן ברי״ש ( .ולכן אסשר שאיגו ט״ס.
שם ט ״ ב עד שיתעשר .ובירושלטי עד שיעשר והוא יותר נכון
וכן הוא תטיד ל' הטשנה.
שם ט ״ ג אם טלח ונתן לסגיו חייב ובביצה ל״ה הגי אם טבל
ונתן לפניו עשרה חייב.
שם ט ״ ד בין על ההטין בין על הצונן סטור ובירושלטי וסטור
וכן הוא שבת י״א עירובין צ״ט והוא הנכון — .ודע דבשבחיועירובין
איתא וחכ״א וכוי ועל הצונן פטור טסני שהוא טחזיר את הטותר וכבר
כתב הר״ש בטשנתנו וז״ל ופירוש הוא ע״כ כלד הופפה טחש״ס לפרש
וכטו שהערנו לרוב.
שם ט״ ה טנפח ואם נפח ובירושלטי טנפיח ואם ניפח.
ש ם ט ״ ו רשב״ג אוטר ובירושלטי ר״ ג וחוא יוחר נכון טסני שקדם
בטשגתגו לר״א ור״ע.
פ״ף ,ט ״ ב בצלים טשהשרישו בעלייה בירושלטי שהשרישו והוא
יותר נכון ,וכן הוא ברטב״ם הל׳ טעשר ס״א הל׳ י״א.
ש ם ט" ח אף הקוטנין כצ״ל עיי׳ בערוך ערך קטן ,ובירושלטי הקרטנים
ונראה שהוא ט״ס.
טס׳ ט ע ש ר ש נ י .
8

פ״ א ט ״ ד סלי זיתים ,ובירושלטי סלי חאנים— .
שם ט״ ז קידושין נ״ו הובא הך טשנח שלא בדיוק ע״ש .ובטקום
טדטי דטשנתגו איתא שם בטעוח ,גם יש שם הוםפה ואסי׳ בירושלים.
י
פ״ב ט״ א עיי׳ טה שהערנו לעיל שביעיח פ׳׳ח ט״ב.
שם ט ״ ב אם הקל טה לא אם הקל ובירושלטי חסר בב׳ מקומות
אלה מ׳ אם .ולקמן סייג מ״ב איחא טה לא הקל.
 (3עיי׳ בספרנו פאו־שטודיען וטי ד .105

הטשנח[

נוסחאות
שם
ס״ה

בטשנתנו

בירושלטי י ת ח ל ק ו .

ט"ח

בש״א

ובטשגה

ט׳

טשגה ט׳

כל

חטלע

בכל

הסלע

בג׳

ובירושלטי

לפרוט

וברביעית

בנוסחאות

ב ש ל ש ה דינרי כ ס ף וכן ה ו ב א ב ״ ט ט ״ ה ת ט י ד

איתא
הגליון(

בג׳

טעות

וברביעית

וחטר

דיגר,

ויותר

רביעי

שהוא

וברביעית

ו ב ש ק ל וכו׳ ו ג ם

— ט ׳׳ ט ר ע ״ א ג׳ ד י ג ר י ן כ ט ף ו ר ב י ע י ח ט ע ו ת

כסף

וכטו

בטשב״ט

וכו׳

טרוייק

בבי״ ת

דיגרין

טעות

טעות

בירושלטי

יותר

הבבליות

הוא בעדיות ס״א ס ״ י .

טותר

—

ט ״ ד י ת ח ל ק ו לעיטות ובירושלטי יתפרדו לעיסות א ב ל חרוטות

שם

וכן

—

ט״א איתא גם

איחא

251

] מ ע ש ר שגי ס ״ ד פ ״ ה

בטשב״ט

טעות

ט׳
גראה

ובגט׳.

וא״כ

שהוא

ובטס׳

לר״ע
וצ״ל

ט״ט

עדיות פ ״ א ם״י

כ ט ף ברביעית טעות )וטשם הופיפו הבא

על

והל׳ ק ש ה להולמו ק צ ת .
ט״ב

פ״ד
הרטב״ם,

היין

שקרם,

ובירושלטי

כ ן ח ו א ב נ ו ם ח א ו ח ב ב ל י ו ח ו כ ן ה י ת ה גי׳

שקיטט

עיקר

והיא

הר״ש.

גי׳

ברע״ב

ועיי׳

ובתיו״ט.
שם
וסלע

ט״ו

של

אבל

שגי

ט ע ש ר שגי ש ל ו .

—

כן

גוטחאות.

ש ם ט ד ט א י כן ה ו א ב ט ש ב ״ ט ובטשב״ג,

ב ט ׳ ד ״ ד וכן בירושלטי ט ד ט י ו  ,וטסי׳ ה ר ט ב ״ ם ג ר א ה ש ק ר א ט ד ט א י ,

והר״ש

ק ר א ט ד ט י ו וכתב דיש ל פ ר ש ו ג״כ ט ל ׳

שם
ילה

וטעשר

שלו,

הוא בכל

וגי׳ ה ר ״ ש

הי׳

ט״ז

ט ר ב ר וכו׳ ו ג ת ן ל ה ג י ט ה ו ק י ד ו ש י ה ו ב י ר ו ש ל ט י ו ג ת ן

קידושיה ו א פ ש ר ש ט ש ג י א ת
שם

הרטב״ם

ט״ח

הסופרים

א ו כ ל עליו כן ה ו א

בפירושו

דטאי.

וכן

הר״ש

בטשב״ט

גרס הרע״ב.
ודע

עיי״ש.

ואכל

ו כ ן גי׳

בי״ת

כן ה ו א ב כ ל ה ג ו פ ה א ו ת (

גשטט ט׳ וגיטה.
ו כ ן ג ר א ה גי׳

ובירושלטי,

א ב ל ב ט ש ג ה ד ״ ר ו ב ט ש ב ג ״ ט חגי׳
דהל׳

ה ל ל א ו ט ר י ם )וי״ו ל פ ג י

ובית

ק ש ה ק צ ת לפי׳ ה ר ט ב ׳ י פ ש ה ר י ל פ י דבריו

י ש ג׳ ט ת ל ו ק ו ת ב ט ש נ ת ג ו  ,ו ה ל ״ ל ג ״ כ ו ב י ת ש ט א י א ו ט ר י ם  ,ו א פ ש ר ש כ ן
 ה י ת ה גי׳:ב״ש

ה ר ט ב ״ ם )וכן ה ו א ב ר ע ׳ י ב ו ב י י ש (  ,א ב ל ב כ ל ח ג ו ט ח א ו ת א י ת א

ולא וב״ש.

פייה

ט " א א ט ד ר ש ב ״ ג ו כ ו ׳ עיי׳ ב ת י ו ״ ט ו ב כ ל ג ו ם ח א ו ת ש ל ג ו ו ג ם

בירושלטי איגו ל ה ך ה ו ס פ ח א ב ל ב ש א ר יטוח ח ש ג ח וכר.
שאל

לרבי

מה

לרבי

יצחק

רובא

והובא
ע״ש

בתיו״ט.
ובירושלטי
וכן

רבעי
בברכות
םתם
ור״ש
הוגה

הוא

נחני

כרס
אטד

וכו׳

רבעי
לון

או *נטע
קדטיא

רבעי
גטע

טשטע
לקטן

ש ם לההליט

רבעי ותגייגא

שםטך

ט״ד

ט״ד.

על

ד

יצחק

והוא

ס״ו.

ואפשר

ה ד ב ר והך גז״ש

אטטכחא

שרבי
בעלטא

היא,

אילח

מן

לא

גטע
בא

ולכן ל א

ו ד ע ד ב ב ר כ ו ת ש ם פליגי ר׳ ח י י א

ע " י ט י ש ש ג ה ג ט ע ר ב ע י )עיי׳ ל ע י ל ד ׳
הדרוס

השיב ותנייגא
בעצטו

ברבי ח ד חגי כ ר ם רבעי ו ח ד תגי ג ט ע ר ב ע י .

שם

גטע רבעי

ו ה ג ה בבלי ב ר כ ו ח ל ״ ה ע ״ א יליף ר ב י בגז״ש כ ר ם ר ב ע י

ב ט ש ג ה ב ר ט ר ב ע י עיי׳ ב ת י ו " ט .

מ״ב

— ירושלטי בזגא

א ט ר לון פ ק ו ן ש א ל ו ן

ועקרבה

ואפשר שטשנתגו

.(216. 216
מן

הצפון

—
כן

הגי*

בכל

^

נ י  0ח א ו ח

-
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הנוסחאות  mmיזנמן לפי צבולות-א״י ,ובביצת ה׳ תובא בטעות וכבר
הגיה שם רי״פ ז״ל •
שם ״ ף את הסל ובירושלמי הסלע.
שם « ו עיו׳׳ט הראשון ועיי׳ בתיו״ט שבירושלמי הגי׳ עיו״ט
האהרון — .שם כיצד היה ביעור כן הוא בידושלטי אבל־בגוסהאות
שלנו כיצד )בלא מ׳ היה ביעור( — .נותנין תרומה• וכו׳ לבעלים ובס׳
ד״ר ובירושלמי לבעליה והוא יותר נכון לפי סגנון המשנה.
שם ס ״ ט לעקיבא בן יוסף וכן הובא ב״מ י״א קידושין כ׳׳ו,
ובירושלמי לעקיבה )בלא ס׳ בן יוסף( •
שם ט ״ י במנחה ביו״ט האחרון בירושלמי ליתא מ׳ האחרון ועיי׳
תיו׳׳ט ט״ו.
 טס׳ ח ל ה .פ״א ט׳׳א ואסורין בחדש מלפני הפסח ומלקצור טלסני העופר,
ולפי גי׳ הר״ש בחדש מלפני העומר ומלקצור מלפני הפסח ועיי׳ בתיו״ט,
שם מ״ב הגודר מן הפת ומן התבואה וכו׳ ועיי׳ בתיו״ט דמל׳
הרע״ב משסע שגירסתו היתה הגודר סן הדגן אסור בכל המינים
עיי״ש .ויותר נראה שגשמטו איזה תיבות בסי׳ הרע״ב וכצ״ל הגודר מן
הפת הא הנודר מן הדגן ,והוא כעין פי׳ הרמב״ם עיי״ש וידוע שהרע״ב
הלך הרבה פעמים בעקבות הרםב״ם.
פ״ ד מ ״ה ועד כויב ובירושלמי בכל הסדר הזה גזיב — .מן הנהר
ועד אמנה ,ובירושלמי מהנהר ומאמנם וגם הרע״ב גורס ומהנהר
ומאמנה ,ו pאיתא שביעית פ״ו מ״א במשנה.
שם טי״ב בן אנטינום ובירושלמי בן אטיטס.
D

מ

טס׳ ע ר ל ה .
פ"א ט"ג אילן שנעקר וכו׳ שטסו נהר והסלע עטו ,ובירושלמי
ליתא הך שטפו גהר והסלע עטו ואפשר שהוא טשגיאת הסופר־ בתיבות
דוטות — .ועד יש אמה חילופים קטגים בין הבבלי והירושלשי ע״ש.
שם ט״ד רשב״ג אוטר ובירושלטי ר״ג ,והגכון כהבבלי שחרידאב!״י
איש ברתותא אמר םשום ר׳ יהושע טבול יום פ״ג כרה והיאך יאמר
ר״ג טשטו — .שם כטחט של טיתון עיי׳ בר״ש שהביא טשום הערוך
)ערך טתה( גוסחאות שוגות ,ועיי׳ בפי' הרםב״ם ..ובירושלטי ׳טתזן
ובגט׳ שם תטיד כטהט של טיתוי.
שם ט"ה ובן בריכה וכו׳ ובירושלטי ליתא ט׳ וכן.
שם ם״ו ד יוסי אוטר אף יתכוין ובגיטץ ג״ד איתא אף הםתבמן
)ועיי׳ בתו׳ ד״ע להגאון ר״ע איגר(.
שם מ"ז המעמיד ובירושלמי חמיר המעמד והוא ט״ס.
פ״ ב ם"א החרוטה וחרוסת מעשר של דמאי• ולפי גי׳ הר״ש
הוזרומה ותרומת טעשר של ודאי זתרזטת מעשר של דמאי ,זזה הנכון
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דלמה נשמם ת״מ של ודאי ,וכן משמע מפי' חרמב״ם למשנתנו.
והסופרים טעו במי דומות והשמיטו ח״מ של ודאי ,והםדפיםים טעו
שהדפיסו נ״א וראי ושניהם צ״ל ודאי ודטאי אף שבכל נוסחאות איתא
לבד ותרומת טעשר של דטאי .ובטשנה ד״ד הגי׳ ותרוטת טעשר
ותרומת מעשר של דמאי .שם וצריך להרים ובירושלמי ואינו צריך
להרים והוא ט״ס רהא בגט׳ אםר שם הכא את אמר צריך לחדים
והכא את אטר אינו צריך להרים ר' יעקב בר זבדי רבי אבהו בשם
ר׳ יוחנן טשם גזל השבט — .ש ם ר׳ אליעזר צ״ל ר' אלעזר לסי שהוא
בא אחר ר״ש.
שט ט״ד .דוסתאי איש כסר יתטה ובירושלטי רוםחי איש כסר
איתטח.
שם מ"י ממין אחד או משלשח ,כן הוא במשב״מ ובירושלמי ובס
ד״ר .ובפי שבח ס״ט חובא או מג׳ טינין ושם אחר וחך ״ושם אחד"
הוא חוספח לפרש .ובטשגה שבגטרא הגי׳ או טטין שלשה וכן חוא
ע״ז ס׳יו בשגוי טעט ״טין שלשה".
שם מ י״א בין שנפל איסור וכו׳ כן הוא במשב״ט וירושלמי.
וכן הובא בהרבה טקוטוח בש״ס )ופסחים כ׳״ז ע״א ט״ט חמורה י״ב
יש הוספה ובין שנפל איסור בסוף( ובמשבג״מ ובס׳ ר״ר בין שנפל שאור.
סייג ס" ו נתערבו באחרים .ובביצה ג׳ ובשאר מקומות י״ג ואחרים
באחרים ,ועיי״ש בתו׳ ובר״ש במשנתנו.
שם מ״ז וקולסי בירושלמי וקילחי וכן הוא ביצר .ג׳ יבמות פ״א.
שם ט"ח כיצד עיי׳ ברע״ב ובתיו״ט ,ובירושלמי לא גרס כיצד.
,

טס׳ ב י כ ו ר י ם .
פ״א ט״ו טעצרח ועד חחג םביא וקורא וכן חובא פסחים ל׳״ו
ובירושלטי ליתא להך בבא.
פ״ב ט״ב וגרוליהו אסורים םלאכול בירושלים בטשגה ירושלמית
ליתא להך בבא אך בגט׳ שם טוכה שהיתה שנויה בטשנה ע״ש.
•שם ט״ט כטומאת נבלה ובמשבג״מ בטוטאת גבלה ,ובירושלטי
היותר נכון טוםאת נבלה.
שם ט י"א הריני נזיר שזח חיה או בהטה ,ובירושלטי הריני נזיר
שזה חיה ובהטה וכן נראה גי׳ הרםב״ם בפירושו וכן היא גי׳ הרא״ש.
 aהר״י בר מלכי צדק שאין זד .חיה ובהמה.
#׳• -פ ״ ג מ״א רש״א אע״פ כן חוזר וכוי ובירושלמי אע״פ שזה חוזר,
וחוא ט״ט.
שם מ״ג בירושלמי הקרובים םביאין בכורים וענבים צ״ל תאגים
בטי ביכורים ,וכמו ׳^הוא בנוסחאות שלנו .אבל גם בגוסחאות שלגו
הל׳ התאנים והענבים אינו מדויק וצ״ל בלא ה״א הידיעה וכסו שהוא
כבבא שלאחריו גרוגרות וצםוקץ.
fa

-J.

סדר הסדרים והטםכתות[

—

•

״

 204־־־־

סדר הסדרים ו ה מ ס כ ת ו ת .
המשנה כאשר היא בידינו היום שמורה וערוכה גהלקת לששה
סדרים' וכל סדר כולל המסכתות הנכנסות תהתיו כסרט אל הכלל.
לושם כל סדר וסדר וםעטדו על דגלו נודע טטאטרו של ר׳ שטעון בן
לקיש שבת ל״א ״מאי דכתיב והיה אמונת עתך חומן ישועות תכטת
ורעת אםונת זה ס׳ זרעים עתך זה ס׳ םועד הוסן זה סדר נשימ ישועות
זה סדר נזיקין תכטת זה ם׳,קדשים ודעת זה ס׳ טהרות" .ולפי המאסר
הזה ס׳ זרעים ראשונה יסע וסי טהרות הוא הטאסף לכל הטדריס.
ולעוטה זה איתא בילקוט תהילים י״ט :ר׳ תנהוטא סתר לי׳ בששה
סדרי משנה תורת ה׳' תמימה זה סדר נשים עדות ה׳ נאמנה זה ט׳
זרעים שהוא מאמין בחיי עולם וזורע יראת ה׳ טהורה זה ס׳ טהרות
שהוא מפריש מן הטוטאה לטהרה סק1די ה׳ ישרים טשמחי לב זה
ם׳ מועד שיש בו סוכה ולולב ומועדות שנאטר בהם ושמהת בהנך נמות
ה׳ ברה מאירת עינים זה ס' קדשים שהיא מאירה עינים לקדשים,
משפטי ה׳ אמת צדקו יהדיו זה סדר נזיקין שיש בו כל הדינין עכ״ל
התנהומא (?{ והמעיין ישפוט בקל כי העיקר הוא כמאמר ר׳ שמעון
בן לקיש ,וקיצור מאמרו מורה כי זה הסדר היה מקובל ביד הכמי בני
דורו ,והתנחומא הלך בדרך דרש ולא בא ללמד על הסדרים זה אהד
זה כי אם להורות שהם נכללו בפסוקים אלה.
והסדר כאשר הוא במאמרו של ר״ל הוא ג״כ נכון על פי דרך
ההגיון .ס׳ זרעים בא בתהילה ,כי עיקר ההתעסקות היה אז בעבודת
הארץ .ואה״ז נסדר ס׳ מועד ,כי אהר ימי המלאכה בא היום הנכבד
יום השביתה כמאמר הכתוב ששת ימים תעבוד וכו׳ ויום השביעי שבת
לה׳ אלהיך ,ונלוים אליו הימים המקודשים לה׳ .ואה׳׳ז סדר נשים
והוא בעגין הזיווג ונוגע לחיי האדם ,וכבר אמר ההכם ועתרה בשדה
לך ואהר ובגיתח ביתך .ואחר ם' גשים ס׳ גזיקין והוא בעגין המשפטים
והריבות אשר גתהוו לפעמים ,אבל איגם קשורים בעיקר היי האדם.
ואין הכרח שיתהוו כמו הזיווג — .וארבעה סדרים אלה גוגעים להאוםה
בכללה ולכל איש ואיש בסרט ,אבל ס׳ קדשים עיקר פקודתו הוא
לכהגים ולגסש אשר תחטא או להאיש אשר יביא בנדבת לבו קרבן לה׳.
•וגם רוב דיני סי קדשים אינם נוגעים כ״א לזמן הבית ,והסדרים גסריו
אתר הבית לכן דין הקדימה לד׳ סדרים הגוברים — .וסי טהרות הוא
הסדר הששי ,כי הוא טדבר בעגיגי הטומאות )ושט טהרות מושאל
ליופי הלשון וכמו שכתב הרטב״ם בסתיתתו לסי טהרות( וענינו לרוב
לביאת טקדש ולאוכלי חוליהט בטהרה ,והדינימ אלה שבתו אהד
הבית אף שאיזה הכטים אהזו בהם גם אהר הבית ואכלו הוליהם בטהריי.
4

 (4ועליו רמו ד.תום׳ שבת ל״א י״ד .אמונת עייש.
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והנה כל סרר נחלק למסכתות ( .ויש ל0׳ זרעים י״א מסכתוח,
לס׳ מועד י״ב מסכתות ,לס׳ נשים ז׳ מסכתות ,לסי נזיקין י׳ מסכתות (,
לסי קדשים י״א מסכתות ,לס׳ טהרות י״ב מסכתות .ושם הסדר נקרא
ע״ס רוב המסכתות כנון ס׳ זרעים ,אף שסס׳ ברכות אינה נכנסת בזה
השם ( .ושמות תמסכתות היו נודעים כבר בימי קדם ,ואפשר שהם
ישניט טשטות הסדרים] .מס׳ כלים נקראה כבר בפי ר׳ יוסי סוף כלים
בשמה ,אשריך כלים שנכנסת וכו׳ .שם מם׳ עוקצין נמצא כבר בפיו של
ר״מ ור׳ נתן סוף הוריות .וכן שגורים הרבה שמות המסכתות.בסי
האמוראים .עיי׳ פסחים ל״ד אביי בר אבין ור׳ תנניא בר אבין תנו
ת ר ו מ ה בי רבה .יומא י״ד מאן תני ת מ י ד וכר ורמי מדר יומא וכר.
ב״ק ק״ב ע״ז ז׳ סהלוקת ב ב ב א ק מ א וסתמא ב ב ב א מ צ י ע א .
סנהדרין ס׳׳ה אמר לך מתני׳ ד כ ר י ת ו ת  .וכן נקבו בשם ראש
ה ש נ ה )תענית ב׳( ,כ ת ו ב ו ת נ ד ר י ם נזיר ס ו ט ה )סוטה בי( ,ט כ ו ת
ש ב ו ע ו ת )שבועות ב׳( —£.אך אם יש סדר למסכתות ויש בהן דין
קדיטה ואיהור בזה גהלקו הדעות .ר׳ שרירא גאון כתב באגרתו*):ולעניו
מסכייתא דהזיתון דאית בהון מוקדם ומאותר רבי כד תרצינהו לטתני*
לא תרצינון למסכייתא תדא בתר חברתה אלא הדא תניי באפי נפשית
מאן דניחא ליח לאקדומי סקרים לח ומאן דניחא לי׳ לאחורי מאחר
לח ולא ידעיגון חי חני רבי ברישא ע״כ .אבל הרםב״ם בחקדמחו
לס׳ זרעים התאזר עז למצוא סדר והמשך להמסכתות - .ולאיזח
טטכתא טצינו טעם מפורש בש״ס למה נסדרה זאת אחר זאת .עיי׳
ריש תענית ריש סוטה ריש שבועות .והרםב״ם לא הזכיר ט עטי הש״ס,
גם טידר טט׳ גיטין אתר טס׳ נזיר ,והוא טתגגד להש׳׳ס ריש סוטה
הטטדר טוטה אתר גזיר )ועיי' בהקדטת תיו״ט לסם׳ סוטה( — .והטעיין
באגרת רב שרירא יראה שגם הוא לא שת לבו לכל המקומות אשר
גזכר בהם הש״ס למה גסדר המסכתות בזה הסדר .וז״ל באגרתו:
ובתר י״ט תנינן מס׳ ראש השנה כי היכי דליתני בתרי׳ מס׳ תענית
טשוט דאהר ר״ה זטן רביעה וזטן זריעה וכתר ענינא דטי ע״כ .ובגט׳
ריש טס׳ תענית איתא תנא טר״ה סליק רתגן ובתג נידונין על הטים
ואיידי דתגא ובחג נידונין על הטים תנא טאיטתי טזכירין גבורות גשםים,
מזה גראה ברור שלא היה לפגי רש״ג הםאטר הזר^ףשר נותן טעס
8

7

 (5ומסכחא הוא טל׳ המסכת שופטים ־יו.
גלי לאטיין .Textus
ט

1

עיי׳ בתיו״ט בהקדמתו ? משניות.

וחגםחז

ולכן עולה לו ס׳

 (6והרמכ״ס בהקדמתו .לס׳ זרעים מונה הג׳ גבות להד מםכתא.
נזיקין לחי מסכתות.
 .עיי׳ ב״ק ק״ב ורב יוסף בולה נזיקץ חרא
«,
 (7וגם ^ nam
מסבתא היא ,והכוזנה לבד אג׳ בבי .ואפשר שהגי׳ היא כולהי בבי דנזיקין וכוי וכן משמע
מלי רש״ג באגרתו ע״ש .והדיטב״א דיש שבועות כתב בשם ר׳ יהוסף הלו• דכזלה נזיקץ חרא
מסכחא חיא קאי אכל ס׳ גזיקץ.
B
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לשבח יותר מהטעם אשר נתן הוא להך ס ד ר (  .וכבר הוכתנו במ״א
כי כמה מאמרים בריש המסכתות המה מידי מאוחרים למסדרי הש״ס— .
וכאשר נרד להסדר אשר נזכר בש״ם יעלו לנו שני אופנים .האוסן.
הא׳ הש״ס מקשה למה נסדרה מם׳ זאת אחר מסכתא סלונית ,חאוסן
הב׳ הש״ס נתקשה בהבנת המשנה השנויה בראש המסכתא ומתרץ לד,
בהברו מםכתא אל מסכתא .והנה באופן הראשון נראה ברור שכך
היתר .קבלה בידם שהמסכתות שנויות בזה הסדר ,כגון בטסי• סוטה
דמקשה הש״ס מכדי תנא מנזיר קא סליק טאי טעמא תנא סוטה ,וכן
מם׳ שבועות מכדי תנא ממכות סליק טאי טעמא תני שבועות .אבל
באופן הב׳ בא הש״ם לתרץ ,כההיא דריש תענית תנא היכי קאי רקתני
מאימתי ומתרץ תנא מראש השנה סליק ואין שם רמז שהיתר .קבלה
על זה הסדר והמאמר תנא מר״ה סליק בא לבד בדרך תירוץ ,וכאשר
יובן מהשקלא וטריא שם ,וממקומות כאלה אין לשפוט כלל אם-נסררו
מקדם באופן זה .והמעיין בדברי רש״ג יבין כי במסכתות אשר אמר
הש״ם מכדי מתך מסכתא סליק מאי טעמא וכר כתב הגאון דיש להם
סדר ,ובמקום אשר הוא לבר בדרך תירוץ כהך דתענית וכן הן דריש
מכות עיי״ש לא הביא הטעם הנאמר בש״ס ,או משוס שהוא מידי
אחרונים ,או שראה הגאון שהוא לבד בדרך תירוץ בעלמא.
והנה גם הרםב״ם סר בהקדמתו לס׳ זרעים מדרך הש״ס בעניגי המס׳
המקובלות וסידר אחר נזיר גיטין ,ואפשר שלא היתד .לפניו הגי׳ דריש סוטה,
והיתר .בידו קבלה אחרת .ולםהברים אחרים דרך אחר בסדר המסכתות
כאשר גראה ברור]מדברי הרטב״א ריש מם׳ גיטין וז״ל :וכי תימא £1גא
אהיכא קאי רקתני המביא וי״ל דאפרק קמא דקידושין קאי דתנן התם
וקונה את עצמה בגט ע״כ הרי שלהריטב״א היתד .סדורה סס׳ גיטין
אתר מס׳ קידושין ,ולהרםב׳׳ם במקום הנזכר נסדרה מם׳ קידושין סוף
ם׳ נשים ,והוא נתקשה הרבה בזה עיי״ש .ועיי׳ בבית הבחירה למס׳
נדרים לרב המאירי וז״ל :וזאת הססכתא ר״ל םםכת נדרים היא מס׳
גשים והורגלנו בלימודה אחר סם׳ נזיר וכוי .ולמם׳ םוטה כתב :וזאת
המםכתא ר״ל טסי סוטה הורגלנו בלימודה אחר מס׳ יבמות וכוי.
ולמס׳ נזיר כתב :וזאת המםכתא ר״ל מסכתא נזיר היא מס׳ גשי•
והורגלנו בליטודה אחר טס׳ סוטה ( .הנך רואה כמה היתר׳ קבלת
הסדר של חמסכתות רופפח בירי הראשונים?[
9

והרםב״ם בהקדמתו התאמץ ברוחב בינתו לחח טעם לכל המשך
המסכתות ולפעמים הטעמים אלה הם לשבח ולפעמים הם לפגם ,ואץ
 (8וכן לא זכר רש״ג הא דרי* מס׳ מכות תנא התס קאי כל הזוממין מקרימין לאותה
מיתר .וכוי דהוא ג״כ בדרך תירוץ.
 (9ואפשר שהכוונה בם׳ הורגלנו על הלימוד ולא על הסדר וכמו שכתב בעל תיז׳׳כז
בהקדמתו על דכדי רש״ ג עיי״ש.

[
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הדעת נוחה בהם .וחחיו״ט מעיד בהקדמתו להמשכיות שבעל כף נחח
עשה להן סדר במטעמים אבל לא כיוון להלכה — .ואפשר שאין בידינו כלל
לחח טעם בזה ,אחרי שהתבאר לעיל שרבי מצא כבר ססכתות סדורות
ורבי הוסיף חחלכוח והטחלוקות אשר לא נזכרו שם גם טידר טטכתוח חדשות,
ולכן חטטכתות הקרטוניות ראשונה יטעו כי להן טשפט הקדימה בזטן,
והטסכתות אשר התהיל רבי לסדר הציג באהרונה .ויש קצח ראייה
לזה ,הגה טס׳ כלים הוכן טושבה בשער ט׳ טהרות .ובקצת עיון לא
לה טשסט הבכורה כאשר יבואר להלן; אבל טס׳ כלים היתד .טדורה
טקדם כאשר טורה טאטרו של ר׳ יוסי לכן נבחרה היא לטשטרת בסתה
הבית .והגה בזה יבורר שלא יצא תועלת גדולה בהחקירה בהטשך
הטסכתות (; ואם ננסה פה ללכת בדרך זה בדברים טעטים הוא רק
שטגטתנו היא לדבר על תוך וענין הםדרים בעצטם ,ולטצוא פתה
להטםכתות אשר גכללו בכל סדר וטרד.
1

ט׳ ז ר ע י ם .
טרד הטטכתות במשנה בבלית וירושלמית ובמשנה שבטשניות היא:
ברכות ,סאה ,דמאי *,כלאים ,שביעית ,תרומה ,טעשרות ,טעשר שני,
חלה ,ערלה ,בכורים — .ובמשנה דפוס ראשון מס׳ מעשרות נקובה
בשם מעשר ראשון ,והוא השם הנכון לה כאשר יבואר לקמן בחלק ב׳.
אבל בתוספתא הסדר :ברכות ,פאה ,דמאי ,תרומות' ,שביעית,
כלאים ,מעשרות ,מעשר שני ,חלה ,ערלה ,בכורים.
והסדר הראשון נראה יותר נכון כי יש בו בכלל המשך הגיוני,
ויהלק כל הסדר לד׳ חלקים )גרופפען( חכוסים ומחוברים זה לוה.
החלק הראשון הוא ממ׳ ברכות ,והיא הוצגה בראש מסכתות זד .הסדר
כי היא טדברת בדיגים הגוהגים בכל עת ובכל שעה ,ובסרט שמתחלת
כטאטר ר׳ ישעיה אחרון זקן ביחודו של הקב״ה ובקבלת עול טלכות
שמים ועול תורה והמצוות — .וחלק ב׳ מדבר בהטצוות הגוהגות בסירות
האדמה בעודם בשדה ובמצוות בעבודת האדמה .ובסוג זה גכגסו טס׳
פאר .הכוללת טצות פאר .לקט שכחה עוללות וכוי ,מס׳ כלאים ומס׳
שביעית .ולטם׳ דטאי לא טצינו עזר בזה ההלק ועיקר טצבה ראוי
להיוח אחר טט׳ טעשר שני .אך הדעת נותנת שנשתקעו בה הלכות
טיטוח יוחגן כה״ג אשר טטנו יצאה חקנח דטאי .לכן סדרו טס׳ זאת
אחר טס׳ פאר .אשר גם בה נשתקעו הלכות ישנות עד טאוד ,כגון הך
דריש פאר .אלו דברים שאין להט שיעור והך דפ״ב ט״ו ועיי׳׳ש
כירושלמי — .חלק ג׳ כולל המסכתות המדברות בטצוות הגוהגוח
/
^

ב ע ג ח <1ב

אבוח

בגיס נדפס ט״פ דאדר ספר עיר חומה על המשך המסכתות,

והוא ע״ד פלמל של חבל וקושיות זתירמים מראשונים ואחרונים.

— גס בצייטשריפט פיר

יידישע טחעאלאגיע יאהרג 2 .לדר .גייגער מ ח ב ר בענץ^ר .בדברים אשר אין בהם נ ח ת .
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כפירות אהרי בואם אל הגורן וכסדר כאשר הן נוהגות :חרוםוח טעשרזד!
)טעשר ראשון( ,טעשר שני )וטעשר עני כבר גשגה אגב גררא ב00׳
פאר .כאשר נברר בהלק ב׳( — .והנה אלה הטסכתות טן טס׳ סאדן
ענינן בכל או ברוב פירות הארץ .ובהלק ד טדבר בטצוות השייכו
לבד באיזה סינים ,ולכן באה פה טס׳ הלה הגוהגת בה׳ טינים ,ס ס ׳
ערלה אשר אין ענינה כ״א בעץ םאכל ,טס׳ בכורים הגוהגת בז׳ טיגיס"
ואינה נוהגת כ״א בזטן הבית; וזה כלל גדול )עיי׳ לקטן ס״ד וחלק כ׳(
הפרקים והטםכתות הםדברים בענין הקרבנות והבית באיט תטיד אחו,-
ההלכות הגוהגות בפני הבית ושלא בפני הבית.
ת

סס׳ פ ו ע ר .
בטשגה שבטשגיות שבח ,עירובין ,פסחים ,שקלים ,יוטא ,סוכח
ביצה ,ראש השנה ,תענית ,טגילה ,טועד קטן ,חגיגה.
ובבבלי הסדר :שבת ,עירובין ,פסחים ,ביצה ,טועד קטן ,חגיגה
י
ר״ה ,יוטא סוכה ,תענית ,שקלים ,טגילה.
ובירושלטי הפרר :שבת ,עירובין ,ססחיט ,יוטא ,שקליט ,ס ו כ ה ,
ר״ה ,ביצה ,תענית ,טגילה ,חגינה ,טועד קטן.
והנה הסדר שבבבלי לאו בר םטכא כלל ,כי הוא עלה טר«ון
הםדסיסים אשר השליטו בכל אות נפשם ,ולכן הוא טשונה ג״כ
בדפוסים ( .וכן הסדר שבתוספתא אינו טכריע כלל ,והתוספתא
נדפסה אתר כל טסכתא ברי״ף ,ובטסכתות אשר לא הביא הריי׳ף
הדפיסו התוספתא בלי סדר והגיון (.
נרד עתה להסדר שבטשניות ובירושלטי .רב שרירא כתב באגרתו
ודקא אטריתו ט״ט הקריטו כפורים לשקלים אנן הכי אתנינון בי רבגן
שקלים ואה״כ כפורים אבל ודאי סוכה קטי י״ט תגינא ובתר הכי ודאי
ר״ה ואפשר דתגיגון להון בחילוף טיהו אית לן לטיטר שיש להקדים
טס׳ שבת וכוי .והגה טזה יצא לגו שבירושלטי גרירי בתר הגך דשאלו
טקטי רש״ג ,ובס׳ הטשגיות גרירי אחר רש״ג .ורש״ג כתב שם גס
על שאר טסכתות ,ולדעתו הסדר :שבת ,עירובין ,פסחים ,שקליס
יומא ,סוכה ,ביצה ,ר״ה ,תעגית ,ועל שאר הטםכתות דם׳ טועד ל א
גילה דעתו .אבל הרטב״ם הורגו על שאר הםסכתות שסדרן הוא:
טגילה ,טועד קטן ,חגיגה .ויש למצוא קצת הטשך לכל טסכתות דם׳
טועד כאשר הוא בםשגיות .הגה בעצם ובראשוגה היה ראר לסדר:
שבת ,עירובין ,פסחים ,ר״ה ,יוסא ,סוכה ,ביצה .טס׳ שכת ה ס ע
2

5

:

 (2בדפוס אמשטידלדם נדפס שקליס קידם תעגית.
 (3ובהתוס&תא של ס׳,זרעים מועד נשים הנדפסת בזוידנא שגת תר״א השדר ד !*!,י,
במשנה שבםשניות — .וסדר הםםבתוח בספרי רי׳׳ף נראה שהוא שעשה המדפיסיס ילא יצא ו
מהרי״^ עצמו ,בי אץ למצוא בו טעס והמשך.
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לראשונה כי השבת הוא ראש כל מקראי קודש ,ואחריה עירובץ אשר
הוא מענין שבת )וכמו שכתב רש׳יג( ,ואחריה הימים המקודשים
כסדרם ,ואה׳יכ מם׳ ביצה המדברת בדינים הנוהגים ברגלים בכלל..
אך מהטעם הנזכר ריש מס׳ תענית קרבו מס׳ ר״ה למס׳ תענית ,ולא
רצו להכניס תעגית בין הרגלים לכן הציגו ר״ה בסוף הרגלים אחר מס׳
ביצה השייכח לרגלים .ובמקום ר״ח חכגיסו שקלים אחר מס׳ פסחים
וקודם מס׳ יומא ואפשר מטעם שכחב רש״ג שם ,שהוא מלסגיו וכאחד
מעניניו )כלו׳ שחשקלים נשקלו בארד( או מפני שחוא אחד עם עגיגי
יומא ,דבפ׳ שקלים כתוב לכפר על נפשותיכם .ואחר מס׳ תענית
חוכרחו לסדר מס׳ מגילח לפי שכבר יש לח זכרון במס׳ תענית פ״ב
מ״ח כל חכתוב במגילת חעגיח דלא למספד וכוי .ואחר כן מם׳ מועד
קטן שיש לח שייכוח לרגלים אבל לא לרגל עצמו כ״א לחולו של מועד,
ולבסוף מם׳ חגיגה ,אשר ענינה אל הראייה וקרבנות הרגל ,וחלכותיח
גוהגות לבד בפני הבית.
ס׳ גשים.
במשנד שבמשניות :יבמות ,כתובות ,נדרים ,גזיר ,סוטה ,גיטין,
קידושין.
בבבלי הסדר :יבמות ,כתובות ,קידושין ,גיטין ,נדרים ,נזיר ,סוטה (.
בירושלמי :יבמות ,סוטה ,כתובות ,נדרים ,גיטין ,גזיר ,קידושין.
והסדר במשניות הוא ע״ס הרמב״ם ,אך הרמב״ם סידר גיטיןאחר
גזיר ,ואחר גיטין סוטה )וכן הוא במשנה ר״ר( ,ובמשניות שלנו םידרו
ע״פ חתיקון של בעל תיו״ט בפחיחתו למס׳ סוטה וטם׳ גיטין— .
והטדר שבגטרא אין לו עיקר ,וגראה שיצא טהםדפיםים ( .והגד .טפי
סוטר .חיחח טסודרת כבר ביטי חגטרא אחר טס׳ גזיר דהא הש״ס
טחטח ריש סוטר .טכדי תגא טגזיר קםליק ט״ט תגי סוטה וכטו שכתבגו
לעיל — .אבל טאי רקאטר עוד שם איידי דתנא כתובות וחגי הטדיר
תנא נדרים ואיירי דתנא נדרים תנא סוטה הוא נראה יותר טאופן
השני אשר זכרנו לעיל .ואפשר שגם זה הסדר היה טקובל בידם ,כי
יש בו חיבור פניםי .חנה כל הנוסחאוח חסםרים וחטחברים טסכיטים
בפתיחת חסדר בטם׳ יבטות .וכבר נחקשו חרבחיבזח חרטב״ם בחקדטתו
והתיו״ט בסתיחח למם׳ יבטות .וכאשר נרד לעוטק טס׳ כתובות
יבורר שאין ענינה ללטד דיני איסור הנוגעין לתורת אשת איש כי אם
הדברים חטוטלים על חבעל לעשות ולתת לאשחו ולהיפך ,ורובם נוגעים
4

5

ובסי הליטת עזלם הםדר :יבמות,

 (4ועיי׳ מד .שכתבנו לעיל בשם המאירי והריטב״א.
קידושין ,כתובות ,גיטץ ,נדרים ,נזיד ,סוטה.
 (5ובתוספתא הסדר :יבמות ,כתובות ,גיטין ,קידושץ )זתוא ע׳׳פ מסכתות שתביאהדי״ןו(
נדרים ,נזיר ,סוטה .וכבר כתבנז מזה הערה .3

סדר הסדרים והמסכתות[

—־

260

—

לדיני ממונות )דאז ציפילרעכטליכע דער עהעססליכטען( .ולכל אלה
הלכות יש להן מקרא מועט ,ולכן הקדימו מס׳ יבמות אשר יש ל ח
.פרשה כולה בתורה ליסוד ( .ומזה ג״כ אשר הקדימו ד,ך מסכתא
למס׳ קידושין ,כי גם לעיקר תורת קידושין יש אך מקרא מועט— .
ואתר יבמות סידרו יחד מה שנונע להחוב המוטל על הבעל )מסי
כתובות( ,והזכות שיש לו באשתו כגון הפרת נדרים )מס׳ נדרים(
והסרת גזירתה )טס׳ נדר עיי״ש ס״ד( ,וטה •שנתהווה לפעטים ב ש כ
איש עם אשתו כלו׳ שטקנא באשתו )סס׳ סוטה( ,ובזה נשלטו כל חלק,
טשפטי האישות )עהערעכט( .ואהר דיני האישות דיבר בפרדות
האישות כלו׳ הזיווג )טס׳ גיטין( ,ובזה יהוברו יהד בהמשך הגיוני טסי
כתובוה ,נדרים ,גזיר ,סוטה ,גיטין — .אך מס׳ קידושין היה לו
להקדים לטט׳ כתובות ,כי הלוא הקידושין קודםין לאישות .ונברר
בעה״י בהלק ב׳ כי טס׳ קידושין הוכרה יחד טתלקים נפרדים ונראה
שנסדרח ע״י רבי .ואינח רחוק שהמשנה ראשונה של קידושין האשה
נקנית וכו׳ היתד .בתחילה בראש טס׳ כתובות ,ואחרי נסדרו הטשניוח
דקידושין לטסכתא מיוהדת נעתקה המשנה האשה נקנית וכו׳ ממקומה,
והושטה בראש טט׳ קידושין.
6

ת

ט׳ נ ז י ק י ן ,
בטשנה שבטשניות :בבא קטא ,בבא מציעא ,כבא בחרא,
סנהדרין ,טכות ,שבועות ,עדיות ,עבודה זרה ,אבות ,הוריות (.
וכירושלטי הסדר כטו בטשניות ,אך סס׳ עדיות ואבות נסקדי לסי
שאין להם גטרא.
ובבבלי שלחו המדפיסים את ידם וטדרו ב״ק ,ב״ט ,ב״ב ,ע׳י
סנהדרין ,שבועות ,טכות ,עדיות ,הוריות ,אבות .ואין לטטוך ע״ז הסדר
כלל ,רהא הש״ם אטר בפירוש ריש שבועות טכדי תנא טטכות סליק מאי
שנא דתני שבועות (.
ובתוספתא הסדר כטו בטשניות אך טם׳ אבות לא נשנה שם.
ולעטוד על עיקר הסדר נרדפה לדעת תוכן ס׳ נזיקין .הסדר זה
נחלק לשני הלקים .החלק הראשון כולל הדינים שבין אדם לחברו,
דיני טטונוח )ציפילרעכט(* והחלק השני כולל עניני השופטים .וזה החלק
7

ז׳

8

 (6ומזה ג׳׳ב מה שהקדימו בירזשלמי מס׳ סוטה למס׳ כתזבות ,בי גס ס׳ סוטה בתוכה
ברחבה בתודה.
 (7כן הוא לסי סדד הימב״ם ,אבל מדברי התו׳ ריש ע״ז ד׳ה ?יפני מוכח שבנוסחאות
ומושחוח חיחה ס ח ר ה מס׳ ע*ז אחר מס׳ שבועות .וכבר העיר ע״ז התיו״ט בסחיחחו למס׳ ע״ז.
(8

וגס זה הסדר משונה בדפוסים ,ובדפוס אמשטירלדם:

הג׳ בבוח ,מ ם ח  ,ש ט ע ו ת ,

מגהדדין ,ע״ו ,הוריזת ,עדיות — .ובם׳ הליבזת עזלמ הסדר :ב״ק ,ב״ם ,ב״ב ,סנהדרין,
» ז ו ו  ,שבועות ,עדיות ,הוריות ,ע״ז ,אבוח.
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יש• לו ג׳ ענפים :א( מינוי השופטים .ב( מיני העונשין אשר יחרצו
השופטים .ג( על איזה עבירות יחרצו העונשין .ויען הטשפט לאלקים
הוא ואין לו להשופט לדין כ״א ע״פ ראייה ברורה לכן יש לחקור ג״כ
בדיני הראייה )בעווייז( ,ולהם משפט הבכורה כי הרין והעונש תלויים
בראייה ,ומזה שגם ההלכות אשר נאמרו בעניני הראייה שייכים לזה
ההלק .ועי׳ס הקדמה זאת נבין כל הסדר על בוריו עד מס׳ ע״ז .ב״ק,
ב״מ ,ב״ב כוללים דיני ממונות .מס׳ סנהדרין עיקרה בעונשין ,מדברת
בפרקים הראשונים בענין מנוי השופטים ,ואח״כ סונה לדבר בחקירת
העדים ,ואח״כ במיגי העוגשין .וידוע שיש ג׳ מיני עונשין בתורה:
עוגש גפשות ,עוגש גלות הבא במקום עונש נפשות ,עונש מלקוח.
ועוד יש עונש הנאמר בכלל והוא משתנה לפי ערך הנדון :עוגש עדים
זוממים .ומפרק ו׳ מדבר התנא בעונש נפשות ומפרש הד׳ אופנים של
מיתת ב״ד ,ומשם בא לדבר בפרקים הבאים בעבירות שיש עליהן מיתת
ב״ד .במם׳ מכות מדבר על שאר העוגשין ,עדים זוממים ,גלות,
מלקות .ויען כי יש בעדים זוממים לפעמים ג״כ מיתת ב״ד כלו׳ אם
העידו על אחד שהוא חייב מיתה והוזמו ,לכן בא דין עדים זוממים
בפרק א׳ ,ועוגש גלות אשר הוא במקום מיתת ב״ד בפ״ב ,ועוגש
מלקות בפ״ג ( — .והגה בדיני נפשות ובשאר עונשין יש לבד אחת ממיגי
הראייות ,והיא העדים .אבל בדיני ממונות נמצאו עוד ראייות אחרות,
ובראשם השבועה .לכן נשגה אחר גמר דיני העונשין מם׳ שבועוח
)אף שכוללת ג״כ ענינים אחרים ועיי׳ לקמן פ״ר כלל מ״ר( .ומדי דברו
במס׳ סנהדרין על עונש עובד ע״ז ,ודיני ע״ז לא נשנו במקום אחר הכניס
בס׳ זה מם׳ ע״ז .והקדימו לה מס׳ עדיות ,כי המס׳ זאת נשנית בכרם
ביבנה במושב הסנהדרין ,ובה הלכות גדולות אשר יצאו ביחד מפי
הועד הזה ,ויש לה שייכות בכלל אל זה החלק השני מם׳ נזיקין.
גם באח במם׳ זאת בחשאי אזהרה לדיינים שלא יעמדו על דעתם נגד
הרבים )עיי׳ ס״א ס״ג( ,וגם להנשיאים תצא ממגר ,קצת אזהרה לבל
יתגשאו ,כי מס׳ הוריות גשגית ביום שהורידו את ר״ג םגשיאותו— .
ואחר ע״ז נשנית מם׳ אבות ,כי עיקרה להורות על בתי הסנהדרין אשר
נודעו בישראל משמעון הצדיק ואילך )ולכן סידרו אותה בזה הסדר(,
והיא בעצם ובראשונה סיפור מעשיי )היסטארישער בעריכט(; ואף שע״י
המאמרים המוסריים אשר נםדרו בה היא ראש פנה ואבן יקרה לתורה
שבע״פ ,מ״מ לסי הכוונה הראשונה של זאת המם׳ מקומר ,בסוף הסדר
או קרוב ל ח  .ועוד נשאר לנו מס׳ אחת המדברת בהוראת השופטים
בטעות ,מס׳ דוריות ,וחיא לאחרונח חסע ,כי זח דרך כל מחבר משכיל
לחורוח אופני הדבר כאשר יכונו ולדבר אח״כ על הטעות .וגם עיקר
9

 (9וםזח חבץ םח שחעיד חרמב״ם בחקדםח הנזברח ,שבנוסחאות י.יחה מסי טבוח
נקשרח עם סס׳ סנחירץ עיי״ש.
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ענינה של סס׳ זאת היא לבד לענין קרבן ,וכבר זכרנו לעיל שטס׳
כאלה נשנו תמיד בסוף.
ס׳ ק ד ש י ם .
במשנה שבמשניוח :זבחים ,מנחות ,חולין ,בכורות ,ערכין ,תמורה,
כריתוח ,מעילה ,תמיד ,מדות ,קנים.
ובמשנה שבגסרא הסדר :זבחים ,מנחות ,בכורות ,חולין ,ערכין,
חמורח ,כריחוח ,מעילה ,קנין ,חמיד ,מדוח (.
ובתוספחא :חולין ,מנחות ,בכורוח ,ערכין ,חמורה ,מעילה ,כריתוח,
מס׳ קרבנות )כן נקרא שם מס׳ זבהים( ( .והנה המסכתות ממס׳
זבחים וכו׳ עד סס׳ כריתות כאשר הן במשניות י הן תכופות יחד.
מס׳ זבתים ומנתות מורות על ע נ י נ ו (  ,ומרי דברו בענין שחיטה
הזבחים בא ג״כ לדבר בענין שחיטח חולין ,וחסמיך מנחות לזבחים
כאשר הוא בתורה .והנה הקרבנות קצתם באיט על הטא וקצתם
אינם באים על חטא .ולכן סידר אחר אלה הטסכתות סס׳ בכורות,
ערכין ,חטורה :הערכין הוא כעין נדבר ,וחחטורח אין עיקרח על חחטא
אלא שחוא חטא במה שהטיר .ואח״כ טס׳ כריחוח וטעילח וחן טדברות
בקרבנות הבאים על החטא )ואפשר שטם׳ תטורח נטשכח לטס׳ בריחות
וטעילה( .וטס׳ כריתות כוללת כל הקרבנות בענין זה ופתי יתחייבו.
ומס׳ מעילה בעניני מעילה; ולפי שעניני מעילה מרובים קבע להם
רבי מס׳ בפני עצמה — .ואת״כ מס׳ תמיד אשר אין ענינה כ״א באחד
ממיני הקרבנות .ואה״כ מס׳ מדות המדברת בענין הבית .ואח״כ
מס׳ קנים אשר אין ענינה בהקרבה עצמה כ״א בתערובת הקנים,
וגם כל הענין אינו כ״א לעתים ובדמיוגות רחוקות ,ולכן הוצגה בסוף
הסדר (.
1

2

8

4

ובחיס ,מנחות ,חולץ ,בכורות ,ערכין ,מעילה,

 (1ובדפוס אמשטרדם )אמשטירלדם(:
קנים ,תמיד ,מ ח ת  ,כריתות ,תמורת.
 (2בספר הליכות עולם הסדר :זבחים ,הז .ץ ,םנחות וכר ,מעילה ,כריתות וכוי ,ועזב מד.
וגם בסדרים הקודמים דרך הרמב״ם אשר הוא דרך המשנה שבמשניות ,והגי׳ נסדרה ע ״
הסדר אשד יסד הרםב״ם .והנה בעל הליכות עולם כתב בעצמו :ויש טעם על מםכתא זמסכתא
למה שנשנית לאחד שלפניה כמו שמפרש הגפי־א בהרבה מקומות וכסו שכתב המאור הגדו^
בפתיחתז לס׳ זרעים ע׳׳כ .הכי היה לבעל הליכות עולם נוסחא אחרת בפתיהת הרםב״ם לס׳
זרעים? — ובסוף הקדמת הרמב״ם לס׳ קדשים )ונראה׳ שהזא מן ה מ ע ת ק עיי׳ לקמן פ״ח(
נרשס הסדר זבהים ,מנתות ,תמורה ,בכורות ,ערכין ,תמיד ,כריתות ,םעילח ,קנים,
מדות ,חולץ!
 (3זבענץ השם זבחים עיי׳ תיו׳׳ט ריש מס׳ זבחים.
 (4והמאמר של ריש בן עקשיא סוף מס׳ קנים אשר הוא דברי הגדה מזדה שמס׳ קגיש
היתר .בסוף הסדר וכאשר הוא במשנה שבמשניות ,ולבן חתמו בהגדה ,וכאשר מצינז בש״ס ipo
נדה ובמ״א.
:

פ
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ס׳ ט ה ר ו ת .
במשגה שבמשניוח :כלים ,אהלות ,נגעים ,פרה ,טהרות ,מקואות,
נדה ,מכשירין ,זבים ,טבול יום ,ידים ,עוקצין .ובמשנה שבגמרא
הסדר כמו שהוא במשגיות ,אך הציגו מס׳ נדה בראש הסדר לפי שיש
לה גםרא.
ובפירוש רב האי גאון לס׳ טהרות ( :כלים ,אהלות ,נגעים,סרה,
גדה ,מקואות ,טהרות ,םכשירין ,זבים ,ידים ,טבול יום ,עוקצים.
וכן הוא בתוספתא הנדפסת בספרי הרי״ף )אך שסם׳ טבול יום ומם׳
עוקצין הן שם מס׳ אחת ונקראות בשם מס׳ טבול יום( (.
והר״ש כתב'ריש טהרות וז׳׳ל :מס׳ זו ראוי לקובעה אחר עוקצין
דודאי אחריה נשנית עיי״ש — .הנך רואה כמה יש בזה מן השינויים,
ולא נזכיר פח כ״א חשערוח קצרוח.
מס׳ כלים נסדרה בראש .ואף שהיה לו להחחיל מן חטטמאים
ולא מן הטטומאים )ועיי׳ בהקדטת הרטב״ם לס׳ טהרות( ,וזה לסי
שנםדרה בבר בימים קדמונים וכאשר זכרנו בפחיחת זה הסרק .וסדר
שאר תמםכתות הוא ע״פ המעלות השנויות בפ״א דכלים מ״א וכוי.
חחמורה בכולן הוא המת ,למטה ממנו המצורע ,למטה ממנו הזב,
למטח מטנו נבלח ,למטח ממנח שרץ ,לכן כאשר בא לדבר
טחטטםאים מתחיל ממס׳ אהלות ,ואחריה נגעים שגם המצורע מטמא
באוחל ,ואח״כ חוזר לטחרת טומאת מת וחיא שנויח במס׳ פרח— .
ואחר מס׳ סרה היה לו לסדר מס׳ זבים .ונראה שהמסדר בחר לו
לחבר יחד חנך ד׳ טםכחוח :זבים ,טבול יום ,ידים ,עוקצין ,כי יש בזח
החיבור ירידה מכוונת מהחמור אל הקל :מחחיל בזב וכולל במם' זאת
בעל קרי הקל טן חזב ,ובא לו אחר כן אל טבול יום הקל מבעל
קרי ,ואח״כ אל הקל יותר מטנו ידים ,כי עיקר טומאה זאת הוא
דרבנן שגזרו על חידים ,ואח״כ נשניח מס׳ עוקצין שנם לה אין עיקר
במקרא וכמו שזכר הרםב״ם בהקדמתו )או מפני שיש לה הצטרפות
למושג יד ,כי העוקץ הוא יד הפרי ,והעוקצין טטמאין משום ידות(— .
ויען נעחקה מם׳ זבים ממקומח בא תחתיה המם׳ המדברת בטומאה
אשר היא במדרגה יותר קרובה לזב ,מם׳ נדח .ואחר מס׳ נדה מס׳
מקואות ,הטומאה והטהרה בצדה )וכפי הסדר בתוספתא וברב האי(.
ואחר טס׳ נדה וטהרתה בא להטומאה אשר היא למטה מהגדה :טומאת
נבלה ,ולחטוטאה אשר היא לטטה טנבלה :טומאת שרץ .וחלכוח טטאוח
6

6

 (5והוא נדפס בס׳ קובץ טעשד .ידי גאונים קרטונים ברלין תרט׳׳ז.
 (6ובם׳ שהרת הקודש והוא סי׳ על התוספתא ם׳ טהרות מהגאון ראו״ו עס הגהותיו
סידרו התוספתא על פי הסדר של המשנה שבםשניוה ,גם חלקו שם מסי ט ב ו ל יום שבתוספתא
אצל הרי׳׳ן* לב׳ מסכתות :מם׳ טבול יום ,מם׳ עוקצין ,והכניסו ביניהן מס׳ ידים!
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אלה נשנות ־ בטסי טהרות .ואהר שסיים הטוסאות )ומם׳ זבים הציג
בסוף למען יהוברו אליה טס׳ הבאות ותהיינה אתת וכטו שזכרנו( ,טדבר
בטהרות עצמן היאך יוכשרו לקבל ,וזה הוא תיבור טס׳ טכשירין לטס׳
טהרות (.
7

ונזכיר עור בקיצור מה שנוגע להפרקים .כל טםכתא נחלקת
לפרקים ,וםספר הסדקים הוא כטו שכתב הרםב״ם בהקדמתו המש טאות
ושלשה ועשרים ,ובסוף ס׳ סט״ג )הנדפס בוויניציא עם ביאור מהר׳יא
שטיין( נתנו םיסן לפרקי הש״ם ״ ע ל ק רש ך ותפארתך״ (.
עוד יש להעיר על סדר הפרקים .רש״ג כתב :אבל הלכת*
ופרקי כל טסכתא וטםכתא הכי תרצינון רבי חדא בתר חדא דאטר
רב הונא בחרא ססכתא לא אמרינן אין סדר למשנה ע״כ .ובלתי
ספק היו המסכתות נחלקות לפרקים כאשר הם היום בידינו .עיי׳ ךאףן
ל״א ע״ב וזו אהד מתשע תקנות שהתקין רי״ב שית דהאי פ י ר ק
וחרא דפירקא קםא וכו׳ .סוכה כ״ב ע״ב והא תנן באידך סירקץ
ושחמתה מרובה וכו׳ .יבמות ט׳ ע״א והרי איסור מצור ,וכו׳ בפרקין
קאמרינן .וע״ע כתובות ט״ז ע״א מי סברת ר׳ יהושע אהאי םרקין קאי
אמיגו קאי ואפרקין קמא .ב״מ ל״ר ,ע״ב אמר רב״א הוה יתיבנא קמיה
דרב גחטן ופרקין הםפקיד הוה .זבחים ט״ו ע״א ועוד אדתגי באידך פירקן
וע״ש כ׳׳ז ע׳׳ב .נדה מ״ח ע״א ורב יוסף אמר לפרקין דיוצא דופן וכר.
שם ם״ח ע״ב אמר לך רבא וכו׳ אריש פירקין קאי .ירושלמי ברכו
פ״ב בגמרא להמשנה התן פטור וכו׳ •שמואל אמר כל ההיא הילכתא
דרישא דפירקא אחרייתא דגירה וכו׳ .גיטין פ״ח הל׳ ה׳ רב טנא בעי
קיטי ר׳ יסא אף הטגרש אטר לי׳ לית פירקא דירכו וכו׳ — .ובכל ז א
נוסחאות המפרשים אינן טםכיטות בסדר הפרקים זה אחר ז ה .
במם׳ ברכות הפרק מי שמתו הוא בכל הנוסחאות סרק גי ,והפרק
תפלת השחר הוא סרק ד׳ .אבל רש״י גורס פרק מי שמתו אחר ס׳
תפלת השחר — .במס׳ מגילה מסודר בבבלי פ׳ הקורא קודם פ׳ בני
העיר ,ובמשנה שבמשגיות וירושלמי וברי״ף ורא״ש מסודר פ׳ בגי העיך
8

א

ח

ת

 (7מס׳ עוקצין גראד .סוף הסדר וכגי׳ רב האי וד.רטב״ם )ולא בגי׳ הר״ש( ,שהרי מ א ט ד
» ל הגדה בסוף מם׳ עוקצץ מורה שבמס׳ זאת בא לסיים הסדר .ואף שהמאמר זי• לא נסדר
ע״י רבי עיי לעיל ,מ׳׳מ יצא ממנו שלהמסדדים אחרוגיס היתד .כבד סס׳ עוקצץ סזף כל
המשגה .זעיי׳ סגהדדין ק׳׳ו ואגן קא מתניגן טובא בעוקצץ זכי הזה סמי ר׳ יהודה א * ה
שכובשת וכוי כלומר הן מתגי׳ אשד .שכובשת היא במם׳ טהרות באמצע ס׳ טהרות ,ואגן ק א
מתניגן טובא בעוקצץ שהוא סוף הסדר )ועיי׳ גי׳ אהדת ברכות גי ,תעגית כ״ד וכן גראד.
שהיתר .גי׳ רש״י בסנהדרין ובבר העירז על זה ,והגי׳ שלפנינו הוא נטגה לסי הגי׳ שבמשנה(
והנה שמנז הסדר של התוספתא ושל רב האי לעיקר ,א ן ב ה ן דטבול מ ס וידיפ הלכנו בדרך
הרמב״ס.,יען לפדר התוספתא ורב האי א״א למצוא שוס המשך.
 (8ויש בזה איזה טעות נאשר העיר הגאון רי׳׳פ בהגהותיו לפוף ביכורים — .זהםסכו/ות
הנודעות בשס טס׳ קטנות אינן בזה הכלל.
,
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קודם ס׳ הקורא )ועיי׳ תיו״ט ריש ס׳ בני העיר( — .במס׳ כתובות בכל
הנוסתאות ס׳ מציאת האשה ואח״כ ס׳ המדיר ורש״י נורס המריר ואה״כ
מציאת האשה )עיי״ש תו׳ ס״ה ד״ה מציאת האשה( — .במס׳ גיטין
בכל הנוסחאות ם׳ האומר ואח״כ פ׳ מי שאחזו ,ורש״י גורס מי שאחזו
ואח״כ האומר עיי״ש ע״א ע״א ד״ד .טעמא וד״ה הא אמר תנו,
)וכן היתה גי׳ הרא״ש עיי׳ ס׳ האומר סי׳ י״ט( — .במס׳ סנהדרין
בבבלי ס׳ הנחנקין ואח״כ ס׳ כל ישראל ובמשנה שבמשגיות ובירושלמי
ס׳ כל ישראל ואח״כ ס׳ הנחנקין ( — .במנחות איתא בבבלי ס״ו
ר׳ ישמעאל ,ס״ז אלו מנחות ,ס״ת התודה ,ס״ט כל קרבנות ,ס״י
שתי מדות; ובמשנה שבמשניות איתא ס״ו אלו מנחות ,ס״ז התודה,
ם״ח כל קרבנות ,ס״ט שתי מדות ,ס״י ר׳ ישמעאל.
והסדקים נחלקים לחלקים ק^נים ,וכל חלק נקרא משנה .וגם
החלקים אלה כלו׳ המשניות משונים זה מזה בחלוקה לסי הנוסהאות.
לסעמים נמצאים בש״ס בבלי ב׳ משניות במקום שיש במשניות וירושלמי
משנה אחת; וזה מפני שבאו בבבלי הרבה פירושים ומימרות האמוראים
על המשנה ,ולכן חלקוה המסדרים הראשונים לשנים .ולפעמים בא
להפך בש״ס בבלי משגה גדולה ,ובמשניות ובירושלמי היא נחלקת
לחלקים קטגים .עיי׳ דוגמתו ריש יבטות וריש ס״ט שם ,ריש סנהדרין,
שבועות ס״ז .ובנוסחאות הש״ס של רש״י חיחר .עוד איזח משגר,
מחוברת אשר נפרדר .בנוסח שלפנינו לכמח חלקים ,ולכן בא לפעמים
סי׳ רש״י על המשנה בפיסקא בגמרא — .ולפעמים פירוד חמשנח חוא
בטעות .עיי׳ נדרים פ״ח מ״ד .מ״ו והך אמר קונם וכו׳ הוא עוד מאמרו
של ר׳ יחודח מ״ד ,.ב״מ פ״ז מ״ח שומרי פירות וכו׳ וחוא מחובר
למשנה ז׳ )וכן הוא במשנד .שבגמרא( ,וחתחלח מ״ח חיא מחמאמר
ד׳ שומרין הן — .ויותר מזה הרעו בירושלמי שהפרידו המשניות בלא
ביגה ודעת .עיי׳ מם׳ מ״ש פ״ג :מ ״ ו פירות שגגמרו מלאכתן ועברו
.בתוך ירושלים יחזור מעשר שני שלהן ויאכל בירושלים ושלא גגמרה
מלאכתן סלי עגבים לגת וסלי תאנים למוקצה .ם״ז :ב״ש אומרים
מעשר שגי יעלה ויאכל בירושלים וב״ה אומרים וכו׳ — .גם גדול
הערבוב בירושלמי ,שיש לפעמים במשנה בראש הסרק מססר ההלכות
)המשגיות( גדול מאשר הוא בגמרא ,ולפעמים להפך ,והש״ס מציין
הל׳ ב׳ ג׳ ובמשגה היא הל׳ ג׳ ד או להפך .ועל המעיין לחקור
לאיזה הלכה במשגה שייכה ההלכה בגמרא.
9

 (9וגם ריש מכות ב׳ תנא אהתם קאי דקתני הכל מקדיטץ וכו׳ מורה שוזגי׳ שבמשניות
היא גכוגה.

עיי׳ תיו׳׳ט ריש כל הנחנקץ.
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כללי המשנה.
המשנה לא נסדרה במקרה וכאשר עלה איזה מאמר על זכרון
המסדר; וזה לא יאות למלאכה סהוחה הערך אף כי להיבור נכבד
אשר כלולים בו גנזי החורה ונחהבר להיוח חקוק וחרוץ בזכרון כל
הוגה בו .ואם לא נגלו לעינינו הכללים אשר על פיהם נבנחה המשנה,
ולא הנהיל לנו המסדר בפירוש התוים אשר התוה וקו המשקלת אשר
נטה למען היות כל אחד על מקומו ויהיו כל חלקי הבית אחודם זה
בזה ,הלוא זה דרך כל אומן משכיל להתוות הבנין ברוחו בכלליו ובפרטיו
ולהוציאו אל הפועל על פי הגורה אשר צר ברוחו :ועין רואה סכל
לא תבין עומק מפעלות האומן ובא מבין ויחקרנו .וכבר נגלה לעין כל
שהמשנה נסדרה על פי חקים וםשפטים ידועים במה שנחלקה לסדרים
ומסכתות ופרקים וכאשר בא לנו בסרק הקודם; ונתפשה עתה ל ד ע
הדרך אשר דרך בה המסדר גם בסרטי המשנה .והנה גדילי חקרי
לב שטו טגםח פניהם אל החקירה הזאת .ובראשם ר׳ ש ט ו א ל ה נ ג י ך
בספרו טבוא התלמוד אך בשטף העתים אבד חלק גדול סזה הספר^ .
ו ה ר ם ב״ ם בפירושו למשנה העמיק לסעטים לדבר על אתה כלל.
והשלישי הכי הנכבד הוא הרב ר' ש ט ש ו ן מ ק י נ ו ן אשר אסף ולקט
בחלק חטישי טםפרו ספר כריחוח דרכי המשנה והברייתא והגטרא.
ואחריו קם ר׳ ישועה חל וי טחילםיםאן וכחב ספר-חליטת עולס
וקבע בו איזה פרקים בכללי חמשגח — .ו ס ח ר " י ק א ר ו תוסיף ביאור
על ספר הליכות עולם וקרא לו כללי גמרא ,והרב ר׳ ש ל ט ה
א ל ג א ז י חרחיב הכללים של בעל הליכות עולם בספרו יבין שמועה
וגם חוסיף לדבר בכללי חםשנה בספריו חליכוח אלי וגופי חלכות.
גם החכם ר׳ י ו ס ף די וו יד גא קיבץ כללים בספרו שארית יוסף ,וגס
חכמים אחרים חשאירו אחריהם ברכה בענין זה ( — .אך עיקר כווגת
ח

f

1

 (1בכללי המשגה התעסקו הרבה חכמים במקומות מיוחדים בססריהס ,והס ד.רב בעל
חיו״ט בחיבורו תיו״ט .בעל כגה״ג .בעל שלייה בספרו של״ה .הרב ר׳ יאיר ח . .
בכרך בספר חות יאיר .הרב מלאכי הכהן בספר יד מלאכי .הרב מהר״י חאגיז בספר תחלו!
חכמה .ועיי׳ בשם הגחלים אוח כללי הש״ס — .ובספרי גחליי הראשונים הרי׳׳ף ,בעל המאוד
ד \ מ ב ץ  ,הרשב״א ,הרא׳׳ש וכו׳ משוקעים הרבה כללי משגה במקומוח הנוהגים ל ח ל ב ה .
וגס סי מ ב א לבעל המאוד מפיץ אור על אחה כללי המשנה .ובעלי התז׳ הגדילו לפעטיס
לעשות בעגץ ז ה .
ס
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החכמים אלח היחד ,להעמיד כללים אשר על ידם יש לקבוע הלכה ,לכן
יסדו לרוב הכללים על סי האספקלריא של הגמרא ,וכאשר ישרה בעיני
בעלי הש״ס לפרש המשנה להלכה; ומזה שהשמיטו הרבה כללים
הנוגעים אל אופן בנין המשנה ואל המשך פרטיה וכדומה .ועיקר
חקירחנו בזה הפרק לדעח אופני סידור המשנה והכללים אשר על
סיחם יסד רבי חלקיה ופרטיה והכין לכל אחר מקומו ומושבו ,לכן פנינו
לנו דרך לעצמו ,ונחזיק ג״כ טובה להראשוגים ונלך בשבילם במקום אשר
דבריהם נוגעים בחקירחנו — .ולמען ירוץ הקורא בכללים אלה חצגנו
הכלל בראש בקוצר מלין ,ואליו יחובר הביאור בדרך הערה.
כ ל ל א.
המשנה באה להורות אופני המצוד — ,ההלכה — אבל לא מקור
ההלכה ,המצוד .בעצמה ,כי היא נודעה מספר תורת משה .וגם אם
יסוד המצוד ,אינו מפורש בתורה אבל היא מפורסמת בסי כל האומה,
לא ירדה המשנה להורות על מה ההלכה הוטבעה.
ה ע ר ה א .המשנה אינה מביאה בשום מקום בראש המסכתא
המצוה אשר עליה סובבת המסכתא ,וכאשר עשה הרםב״ם בספר יד
החזקה לסחוח ההלכה במצות עשה ובמצות לא תעשה אשר עליהן
נוסדה ,כי המסדר לא כיון לחיבור הכולל תורה ,שבכחב עם תורד,
שבעל פה כי אם לחיבור המקושר לתורה שבכחב ,וההורה שבכחב
ידועה וזיל קרי בי רב היא .וכבר חערנו בסרק א׳ שמונח המשנה
להורות ההלכה המופשטת ,וזה הוא אשר בינה ובין המכילתא והספרא
והספרי ,ולכן גם מדרשי המקראות הם מעטים במשנה.
ה ע ר ה ב .מקור הרבה הלכות לא נמצא מפורש בתורה ומהן
אשר ישנן בלבד תקנות׳ הסופרים ,ואעפ״כ לא נשנה במשנה מקור
ההלכה .עיי׳ פהחים ס״ו מ״ג אימחי מביא חגיגה עמו וכו׳ ולאוקיסתת
הש״ס שם דף ע׳ חגיגח י״ד היא לפי המשנה מדרבנן ,ואף לדעח
בן תימא ובן רורתאי שם שהיא דאורייתא — ועיי׳ מכילתא פ׳ בא
פ״ה פ׳ והיה לכם — מ״מ אינה מפורשת בתורה .וכן ניסוך המים
אינו מפורש כלל בתורה ויוצא לבד ממדרש המקרא או שהוא הלכה
למשה מסיני ,עיי׳ תענית ב׳ נ׳ )ועיי׳ ובחים ק״י ובתו׳ שם דלחד תנא
הוא מדרבנן( ,ואעס״כ לא נשנה מקור המצוה גם במם׳ סוכה פ״ד
אשר שם מפורשים פרטי דניםוך המים .וזה הוא מאשר המצוות אלה
וחדוטוח להן כגון שחיטה וכו׳ היו מפורסמות ,ולכן מדבר עליהן התנא
כעל דבר ידוע לכל .ובכלל זח גם כן חלמת אשר חן לבד מדברי
סופרים ,כגון דמאי ,וחתנא לא מזכיר על מח גחקגה הלכח דמאי ,וטי
תיקן אותה ,ואיך גחקגה כלו׳ שאין צריך להפריש חרומה גדולה כ״א
תרומת מעשר ומעשר שני — ואך בדין מעשר עגי גשגית דמאי פ״ד מ״ג
פלוגתא דבין ר׳ אליעזר וחכמים — כי דיני הפרשת דמאי היו ידועים
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לחברים .וכן מסכתת ידים עיקרה מד״ס )ואך לר״א כן ערך חולין
ק״ו יש לנט״י סמך מן התורה( ובמשנה לא נשנה כלל מקור ההלכה.
וכן כסה הלכות אחרות וזה לרוב סרסומן.
כ ל ל ב.
המשנה נסדרה בעצמותה להורות ההלכה במשפטי התורה.
ה ע ר ה  .זה יצא לנו מכללים הבאים .וכבר זכרנו המאמר חולי.
ס״ה ראה רבי דבריו של ר׳ מאיר באותו ואת בנו ושנאו בלשון חכמים
וכו׳ ,וזה מורה שכוונת המסדר היתה להעמיד ההלכה • — ואך
במקומות מעטים נמצאים במשנה דברי אגרה עיי׳ ר״ה ס״ג מ״ח סוטה
ס״א ם״ז וכו׳ .וגם בסוף איזה מסכתות וסדרים וכבר הערנו בפרק
הקודם שקצת מאמרים אלה נוספו על משנת רבי.
כ ל ל ג.
המשנה לא נסדרה בזמן אחד ,והמסדר האחרון ,רבי ,מצא כבר
משגיות סדורות וגם מסכתות סדורות ,והוסיף עליהן הוספה רבה ,ולא
הסיר ההלכות אשר לא נראו לו אבל הוסיף עליהן הטובות בעיגיו
ובעיני הכמי דורו* .וההוספות אלה נסדרו לפעמים קודם המשניות
הישנות או אהריהן.
ה ע ר ה  .הכלל הזה יוצא ממה שזכרנו בסרק הקודם ויבואר ע
מתר בכללים הבאים .ורבי לא הסיר המשניות הישנות כי היו ככד
שגורות בסי התלמידים — .וכבר זכרנו שגם אחרי רבי הוסיפו
המשניות.
כ ל ל ד.
ו ד

המשנה מביאה הרבה פעמים מאמר בלי שם אומרה ,והוא הנקרא
סתם משנה.
ה ע ר ה א .הרבה סתמי הם ישנים עד מאוד ונאמרו כבר בימים
קדמונים מפי הסופרים עיי' פ״א .וכבר זכרנו בסרק הקודם שמה
שאמרו סתם מתגי' ר״מ הכוונה ר״מ סידר המאמרים הנשנים בסתם
.בתוך המשגה .ועיי׳ דמאי פ״ב מ״ה ר״מ אומר את שדמו להסדר
וכו׳ ואין שם במשגה מי שהולק עליו ,ולא בא זה המאמר בסתם
)לפי הכלל סתם מתגי׳ ר״מ( ,יען שהלכה זאת היא לר״מ בעצמו כלוי הוא
הוציאה מסברתו ולכן איגה גכגסת בכלל זה וגקראת בפירוש על שם ר״מ.
ה ע ר ה ב .המשנה נשנית בסתם אף במקום שאיזה תנא חולק
עליה בברייתא )ולפעמים הסתם הוא דעת יחיד( ,ווה נמצא במקומות
אין סםפר ומורה בבירור שדעת המסדר שההלכה כמאמר ההוא .ועיי׳
רש״י ב״מ ל״ג ע״ב ד״ד׳ בימי רבי וז״ל :וסתם נמי במשנה דברי
יהירים שראה רבי את דבריהם ושנאן סתם כדי לקבוע הלכה כמותן.
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ועיי׳ רש״י ביצר! ב׳ ע״ב ד״ד• מאן מתם ,נדה ל׳ ע״ב דייה וכי חימא.
ונראה שמזה הטעם אמר ר׳ יוחנן הלכה כםתם משנה )הולין מ״ג
ובט״א ועיי׳ ירושלטי יבטות פ״ד הל׳ ט׳ והובא לעיל ר׳  212בהערה(,
וכמו שכחב מהר״י קארו בכללי הגמרא בספר הליכוח עולם ד׳ צ״א
וז׳׳ל :והטעם של ר׳ יוחנן אליבא דר׳ אבהו מפני שרבנו הקדוש ראה
דברי החנא ההוא נכוחים וטובים וכחב אוחם בסחם כדי שלא יאטרו
דברי יחיד הם ואין לסטוך עליהם.
כ ל ל ח.
לפעמים בא במשנח מאטר םחטי ויחוברו אליו דברי איזה חנא
ההולק עליו או דברי כמה חנאים חחולקים עליו ,ובעל המאמר סחמי
נקרא חנא קמא.
ה ע ר ה א .וממה ששגה רבי זה המאמר בסחם ולא זכר דברי
האומר יש לשפוט ג״כ שדעתו שהלכה כמוהו; ומה שהזכיר דברי היחיד
הוא טחטעם חגזכר עדיוח פ׳יא מ״ה ולמה טזכירין דברי היחיד בין
דברי המרובין הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין שאם יראה וכוי.
ועיי׳ יבמות מ״ב דקאסר הש׳׳ס על המשנה ד׳ מ״א דפליגי ר׳ יהודה
ור׳ יוסי על חח״ק דחוא סתם ואח״כ מחלוקת .אבל כבר כתבו התו׳
שם דגהי דלא חשיב םחם גמור מ״מ חשיב כרבים לגבי יחיד .ועיי״ש
בחידושי הרשב״א בשם הרמב״ן ,ובס׳ יבין שטועה כלל ר״ם — .ודע
דדעח בה״ג בשם רב צמח גאון דבכל מקום שנשנה במשגה סתם ור׳
יהודה חולק עליו הלכה כר׳ יהודה רסתם מתני׳ ר״מ ,ור״מ ור״י הלכה
כר״י .וחרי״ף שבח פי״ז חולק על זה ואמר כיון רםתם לן תנא כר״מ
הלבד .כר״ט עיי״ש .ועיי׳ בחיו״ט פרח פ״ט מ״ה.
ה ע ר ה ב .לפעמים נשנים דברי תנא יחיד אצל חחנא קטא,
וחוא לא בא לחלוק אלא לפרש .ולרוב הבא לפרש הוא ר׳ יהודה
באמרו איםחי ,עיי׳ עירובין פ״א .ולדעח ר׳ יחושע בן לוי שם גם
באמרו )במח דברים אמורים( .ומצינו לפעמים גם שאר תנאים
טפרשים דברי חת״ק ,עיי׳ תיו״ט בכורים פ״ג מ״ו.
כלל

ו.

לפעטימ בא במשגח חגא קמא ואח״כ וחכםים אוםרים ,ולפעטים
תנא קםא ויחיד וחכמים ,ולפעמים חנא קמא וחכמים ויחיד.
ח ע ר ח א .ח״ק וחכמים אומרים מועד קטן פ״א מ״ד .ת״ק
ויחיד וחכמים כלאים פ״ב מ״א שבח פ״ב מ״א ובמ״א .ח״יק וחכמים
ויחיד ססחים פ״ג מ״ו .אהלות פ״ו מ״ג ,פ״י מ״ב .מקואות פ״ו מ״י
)ומציגו במקום אחד ת״ק וב״ש וב״ח מ״ש פ״ד ם׳יח לסי׳ הרמב״ם
שם( .והגה במקום שבא ח״ק ויחיד וחכמים דברי חכמים הם לפעמים
כדברי חח״ק ,והש״ם בבלי מקשה ע׳׳ז לרוב חכמים הייגו ת״ק ומבקש
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למצוא איזה הילוק ביניהם .עיי׳ שבח פ״ב ט״א ובש״ם שם כ״ד.
ר״ד .ב״ט במשנה ובש״ס .ב״מ צ״ב במשנה ובש׳יס .ולפעמים אץ
למצוא נפקותא בץ ח״ק וחכמים ,עיי׳ נרה פ״ג טי׳ז וע״ז אטד הש״ס
ל׳ ע״ב שם מהו דחימא מסתברא טעמא דר׳-ישמעאל וכו׳ כלו׳ דהוייא
דהלכה במקום זה כדברי היהיר נגר הת״ק להכי מהדר רבי ושנאה
בל׳ יחיד עיי׳ ברש״י שם .וכדרך זה צריך לפרש ג״כ זבהים פ״ב ט״ה
כלים פי״א ם״ה ,ננעים פ״ב ם״א )עיי׳ בחיו״ט באלה חםשניוח(1- .
ודע דהירושלםי לא נחיח כלל בשום טקום לחקשוח חכטים היינו ח״ק
ונראה שהוא משוה עיקר בכל מקום טעטא דש״ס נדה ל׳.
ה ע ר ה ב .בכל מקום שבא ח״ק וחכמים בץ אם יש שם גי׳
דברי יחיד או לא יש לחקור מה ראה רבי לשנות דברי הת״ק בסתם
וכל סתם הוא כרבים וכמו שזכרנו לעיל כלל ה הערה א .ואפשר
שקצח חכמים נשחוו בדעה אחת והיא נשנה בל׳ ת״ק ,ורוב התכסיס חלקו
עליהם וחם נשנו בל׳ וחכ״א ועיי׳ ברא״ש ב״מ פ״ז סי׳ י״ג ובס׳ יד מלאכי
סי׳ תרם״א .אבל הנראה יותר ברור הוא שחח״ק נשנה במשנה אשר
נשנית כבר קודם רבי כלו׳ רבי מצא זה סתם משנה ,והוא הוסיף
עליח וחכמים אומרים ,כלו׳ חחכםים אשר עמדו אחר זמן המשנה זאח
הסכימו לחלוק על הםחם הראשון א 1לחזקו גגד דברי חיחיד חחולק
אף שנראין דבריו וכוי .ועיי׳ בכללים הבאים .ובענין ח״ק וחכמים
ויהיד עיי׳ כלל ל״ג.
כ

כלל

ז.

לפעמים נשנו במשנה דברי הת״ק והחולק עליו ,ומשנה או םשגיוח
הבאוח אחר זאח המשנה בזה הפרק או בפרקים אחרים מזאת המסכתא
או במסכתות אחרות הן כשיטת חח״ק ,וזה הנקרא בפי בעלי התלמוד
מחלוקח ואח״כ סתם — .ולפעמים נמצא סחם במשנח בלי חולק,
ובמשנה מאותרת נשנה הדבר זה בפלוגתא בין חח״ ק חאוחז בשיטה
חסחם אשר קדם ופון איזח חנא החולק עליו ,וזה נקרא בפי בעלי
התלמוד סתם ואח״כ מחלוקת.
ה ע ר ה  .םחלוקת ואח״כ סתם קרובים באותו סרק וכטעט תכופים
זה לזר .עיי׳ כלאים פ״א מ״ז אין מביאין וכו׳ ולא אילן בירק ולא ירק
באילן ר׳ יהודה מתיר ירק באילן ,ושם מ״ח אין נוטעין ירקות בחוך
סדן של שקמה וכו׳ מפני שהוא ירק באילן .גגעים פי״א מ״ר .הכהה
בשני וכו׳ וצריך טטליח ר׳ נחמיה אומר אין צריך טטלית ,ושם ס״ו
חזר נגע לבגד מציל אח המטליח ומצעו עוד דוגמחו בט״א — .וכן
נשנח לפעמים מחלוקת דב״ש וב״ה והמשנה הבאה ולפעמים חטאמר
הבא באוחה משנה עצמה הוא כשיטח ב״ה .עיי׳ כלאים פ״ד מ״א
קרחת הכרם בש״א כ״ד אמוח וב״ד ,אומרים שש עשרה אמה וכו׳
ואיזו היא קרחת הכרם כרם שחרב מאמצעו אם אין שם שש עשרה
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אטה וכוי — .ט״ש ס״ה ט״ג כרם רבעי בש״א אין לו חוטש ואין לו
ביעור ובח״א יש לו ,וט״ה שם הסודה נטע רבעי שלו טוסיף עליו
חטישיתו .ועיי׳ זבחים ס״ד ט״א.
ובענין טחלוקח ואח״כ םתם וסתם ואח״כ טחלוקת עיי׳ יבטות ט״ב,
ושם איחא טחלוקת ואה״כ סתם הלכה כםתם )ועיי׳ ברש״י ע״ז ז׳
ע״א ד״ד .טחלוקת וז״ל דכיון דסתטיה-אחר הטחלוקת ש״ט דקטורבנן
בטעטייהו וטטתברא טעטא דהיאך( ,סתם ואת״כ טחלוקת אין הלכה
כםתם .וכבר כתב הרשב״א תשובה קי״ד שלא אטרו הלכה כטחלוקת
אלא אזלינן באותו טחלוקת כטאן דטםתבר טעמיה ע״כ ,וכדבריו טוכרת
בחרבח טקוטוח עיי׳ חולין ס״ז ם״א ם״ג ,זבחים ס״ר ט״ב וטנחות פ״ב
ט״ד ,ובט״א ,ועיי׳ בכלל חבא.
כלל

ח.

לסעםים נשנו בב׳ טקוטות שני טתטי דסתרי אהדדי ,וגם באותח
טשנה טציגו לפעטים ב׳ סחטי אשר חאחד טחנגד לחברו — .ולסעםים
חלק אחד טחטסכתא הולך על דרך חלכח אחח וחלק אחר טהטסכתא
חולך על דרך חלכח חטחנגדח לההלכה הראשונה.
ח ע ר ח א .ב׳ טתטי דםתרי אחדדי .עיי׳ יבמוח פ״י ט״ג וקידושין
ס״ג טי״ב ובט״א — .תרי טתטי דסתרי אהדדי באותה טשנה עיי׳ חלד.
ס״א ט״ו חטעיסח ב״ש סוטרין וב״ח םחייבין חחליטח ב״ש מחייבין וב״ה
פוטרין .וגדולי האטוראים בבבלי )פסחים ל״ז ובירושלמי בגטרא
לטשגה זאת( הפכימו כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו ( — .וב׳ חלקי
הטסכתא הסותרים זה את זח עיי׳ חלה בג׳ פרקים הראשונים הובא
ליטוד שחטשח רביעים קטח חייבים בחלה ,ע״ש פ״א ט״ד פ״ב ט״ו
פ״ג מ״א; ובפ״ר מוגח ליסוד שחיוב חלח חוא בב׳ קבים ע״ש ט״א ער
מ״ה .וזה הוא באמת סלוגתא דחלל וחכמים עדיות פ״א מ״ב; ופ״ד
דהלה גשגה ע״פ סברת הלל ,ופ״א פ״ב פ״ג נשנו ע״פ סברת חחכםים.
ה ע ר ח ב  .ולמצוא פשר זח חדבר נפחח במה שסיימנו .הנר,
במס׳ חלה נראה לעינים שיש לפנינו משנה ראשונה ומשנה אחרונה.
פ״ד גשנח במשנח ראשונח ויסודר .דברי חלל ,ולא בא בה זכר לחיוב
הלה מה׳ רביעים ,ור׳ ישמעאל ור״ע המכרים בזה הפרק גם הם אינם
מדברים כי אם בב׳ קבים; והגי פרקים הראשוגים הם ע״פ דברי
התכםים בעדיות והם ממשנה חאחרונה ,ומה שנזכרה בזה הפרק המשנה
חאחרונח קורם חמשנה הראשונה יבואר בעה״י בחלק ב׳ — .וזד .נראח
2

 (2והש׳׳ס מדייק כמקומות הרבד .רישא וסיפא כסותרין זד לזוז עיי׳ ברבות נ׳ ע״א כתיבות
ע״ד .ובם״א והירושלמי לא נהית ל ח ב לזה ,ונראה שמצא לו איזה תירוץ וכאשר נבאר בעה׳יי
בם״א .וכבר כתבנז שעיקר מגמתנז למצוא כללי המשנה כאשר הם יוצאים מהמשנה עצמה.
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ג״כ בענץ תרי סתסי האהר נשנה קורם זםן רבי והאחר בזטן רבי,
ורבי לא הסיר הסתם הראשון טהטעם אשר זכרני לעיל סייג )ד׳ .(213
ולרוב רטז איזה סתסא הוא עיקר כגון בהך הקידושין ס״ג הציגו אצל
הלכות ססוקוח וכטו שהעירו התו׳ שם .ולסעטים גראה שטתוך
גירסאות שונוח באו ב׳ סתסי בטשגה ,עיי׳ ירושלטי להך טשגה דחלח
ס״א ר׳ יוסי ר׳ יסא בשם הזקיה בשם ר׳ חייה בשם ר׳ הושעיא שני
תלסירים שנו אותה רבי איטא בשם ר׳ יוהגן על הדבר הזה הלכחי
אצל ר׳ הושעיא רובא לקסרין ואטר לי שני תלטידים שנו א ו ח
ואסשר שלזה כיון ג״כ הש״ס בבלי בטה שטתרץ ססחים ל״ז ובט«
תברא סי ששנה זו לא שנה זו.
והנה טתוך דברים אלה יובן ג״כ בטה שבא טחלוקת ואח״כ סתס
וסתם ואח״כ טתלוקת :האהד נשנה בדור הקורם והאחר בדור אחר זה
ולכן התליטו על נכון טתלוקת ואח״כ סתם הלכה כסתם שהרי הדור
האהרון גילו דעתם בסר ,שסידרו הסתם שכן ההלכה .וםתם ואח׳׳כ
סתלוקת אין הלכה כסתם ,וכבר כתבנו לעיל דברי הרשב״א הנכונים
טאוד ,כי בטה שסידרו ההכטים האחרונים טחלוקח אחר סתם גילו
דעתם שיש ממש ברברי היהיר ,וכטו שהערנו בהערה א׳ לכלל ה׳:
ואפשר שיש לו יסור כ״כ ער שידתה הסתם הקודם ,או אפשר שהוא
לבר ככל םתלוקת בין ת״ק ויהיר ונשנו דברי היתיד להראוח
שיש להם יסוד.
ודע דבב״ק ק״ב ובע״ז ז׳ איתא בתרי ססכתא אםרינן אין סדר
למשנה ,כלו׳ אין להכריע אם יש כאן מחלוקת ואח״כ סתם או סתם
ואת״כ מתלוקת .והכוונה בזה באותה םםכתא דקדק רבי להקדים הטשנה
אשר נשנה בדור קודם ולהאחיר המשנה המאוחרת ,אבל בב׳ טסכתוח
לא דקדק בזה וסידר לפעמים סתם דמשנה ראשונה קודם מחלוקח
דמשנה אהרונה ולהפך .וזה יארע לרוב לכל מחבר :באותו חלק יכלכל
סידורו בטשפט להקדים הנאמר מקודם ולהאחיר המאוחר ,אבל מחלק
להלק לא ידקדק הרבה בוה .נוסף לזה שלרוב עיקר טקום הטאטר
הוא בטם׳ אחת ובסם׳ אחרת הובא לבר אגב טאםרים אהרים ,והסברא
גותגת שבעיקר הטםכתא הקפיד הטסדר להורוח ההלכה ובטס׳ אחרת
לא דקדק בזה עיי׳ כלל י י  .ומה נצא םכל הרתוקים אשר גדחקו
קצת הטפרשים בזה ואסרו שהכוונה אין סדר לםשנה שאפשר רבי
סידר זאת הטסכתא קורם לאחרת )עיי׳ תו׳ ב״ק ק״ב ד״ה אין סדר(.
ועיי׳ רש״י ע״ז ז׳ ע״א ד״ה אין סדר וז״ל :שטא טשנה אהרונה היא
נשנית ראשונה בבית הטדרש ע״כ ,נראה שמון לדברינו .וטפםקי
איזה ראשונים ,הרי״ף םהר״ם טרוטנבורק והרא״ש עיי׳ תיו״ט טוטה
ס״ט ם״א ,גראה דגם בשגי סדרים אטריגן אין סדר ,וזה הוא ג״כ על
הדרך אשר זכרנו.
ה>
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כלל

—
ט.

המשנה שונה לפעמים הלכה בסחם ובמקום אחר במשנה נאמרה
על שם איזה תנא .ולפעמים מרמזת המשנה בקיצור על דברי איזה
תנא הנשנים במקום אחר או על ההלכה הנאמרת במקום אחר.
ה ע ר ה  .החלק הא׳ מן הכלל הוא לרוב במשניות אשר באה
בהן הלכה הנשנית במם׳ עדיות .עיי׳ כלים פ״ה מ״ה כיוצא בו מוסף
היורה של שולקי זתים וכו׳ ובעדיות ם״ז מ״ח הוא עדות של מנחם בן
סגנאי ע״ש ,פאר .פ״ה מ״ב שמלת שבקציר וראשה מגיע לקמה וכו׳
ובעדיות פ״ב מ״ד אמר ר׳ ישמעאל הלכה זאת לפגי החכמים בכרם
ביבנה .ונראה שלכן שנה רבי בסתם להני משגיות לפי שההלכה
כהמאטרים הנשנים בעדיות כידוע .עיי׳ כלים סט״ו מ״ה ומשקה בית
מטבהייא טהורין ועדיות ס״ת מ״ד העיד יוסי בן יועזר וכו׳ ועל משקה
בית טטבחייא דכין .ועיי׳ טבול יום ס״ג מ״ב ירק של תרומה וביצה
טרופה גתוגה על גביו ומ׳ והך הלכה היא בעיקרה הלכה אשר אמר
ר׳ ישמעאל עדיות פ״ב מ״ר עיי״ש.
וההלק הב׳ של הכלל עיי׳ כתובות פי״א מ״ד וכדברי ר״ע בית
רובע והוא ב״ב פ״א מ״ו ,פרה פי״א פ״א או נחש לדברי ר״ג והוא
שם פ״ט מ״נ.
והחלק הג׳ של הכלל עיי׳ מקואות פ״ב מ״ג ספק מים שאובין
שטיהרו חכמים וכו׳ והוא גמשך לטהרות פ״ר מ״ז ,מקואות פ״ו מ״ר
שלא אטרו אלא ג׳ לוגין שגסלו והוא בטסי עריות ם״א ט״ג )עיי'
טקואות פ״ג ט״ג( .ידים פ״ב ט״ר טפגי שאטרו םסק ירים ליטטא
וכוי עיי׳ טהרות פ״ד ט״ז.
כלל

י.

לפעםים נטצא איזה טשנה נשנית שלא לצורך ,ולפעטים גשגה
איזה הלכה בקיצור בטשנה אשר אין שם טקוטה ובאה באריכות
בםסכתא ובפרק הראוי לה.
ה ע ר ה  .טשנה שלא לצורך טתוך טה שנשנה לפניה או לאתריה
עיי׳ יבטות ל׳ ל״ז ובט״א .והטשנה זאת נשנית בדור הקודם ולא זזה
טטקוטח ולסעםים חקדים רבי טשנתו איידי דחביבא ליי .עיי׳ יבמות
שם ועיי׳ שבועות ד׳ — .ובחולין פ״ח ט״ד ,נשנח לרעח קצח חםפרשים
הטשנח שלאחר חחזרח קודם חטשנח שלפני חזרח ,וחוא נראח קצת
זר ולזה טאנו קצת חטסרש׳ים בזר ,ע״ש.
ועל חחלק השני של הכלל עיי׳ בכורים פ״א ט״ר ,ראב״י אוטר
אשה בח גרים וכוי וקידושין פ״ז ט״ד נשנו גם דברי ר׳ יוסי ,לפי
שעיקר םקום הטשנה הוא בקידושין — .וכן שבת פ״ט ם״א ר״ע אוטר
טגין לע״ז שטטטאה וכו׳ ושם גשנה דרך אגב ההלכות אשר יש להם
18
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זכר בטקרא ע״ש ,ובע׳יז ס״ג ט״ו נשנית בארוכה בפלוגתא כי שם
מקומה — .הלה סייר ט״ט ואלו נתנין לכל כהן וכו׳ והבכורים
ר׳ יהודה אוסר וכו׳ ובסס׳ בכורים פ״ג טי״ב טסורשים בביאור יותר
דברי ר״י והכםים — .טהרות פ״ד ם״ז אלו ססקות שטהרו חכטים
פסק טיס שאובין לטקוה ספק טוטאה צפה על פני הסיס ספק טשקץ
ליטטא טטא ולטטא טהור ססק ירים ליטםא ולטטא וליטהר טהור וכוי
ובט״ח מפרש הבבא דספק טומאה צפה על פני הטיס ,ובט״ט הבבא
דספק טשקין וכו׳ אבל על הבבא ררישא ספק טיס שאובין למקור,
אינה תוזר כזה הסרק כלל כי היא שנויה באורך טקואות ס״ב ט״נ ושם
טקוטה .וכן הבבא דססק ידים ליטטא וכו׳ אינו טסרש בזה הסרק
ונשנית בביאור ארוך ידים ס״ב ט״ד כי שם מקומה.
כלל

יא.

לפעמים בא במשנה טאםר עם שם אוטרו ולא קדם לו סתס )ת״ק(
וגם לא בא אתה הולק עליו.
ה ע ר ה  .עיי׳ דטאי פ״ב מ״ה ,שביעית פ״א ם״ה ,חלה פ״ד ט ״ ח
ערלה ס״א ט״ט ,בכורים פ״ג ט״י יוטא פ״ר ט״ד ,סוכה פ״ג טי״ד ,כתובות
פ״ג ט״ו ,ב״ב פ״ז ט״ג ,טכות פ״ב ט״וושם ס״גטט״ו ,טגתות פ״ה מ«
בכורות פ״ג ט״ב ט״ג ,ערכין פ״ח ט״ד ,נדה פ״ח ט״ר ושם פ״ט ט ״ י
ובט״א .ולפעטים יקדם שם חאוטר עיי׳ חלח פ״ד ט״ח ר״ג א ו ט
ג׳ ארצות לחלה ,וכן דמאי פ״ב מ״ה ,ערלה וכוי; ולפעמים קדם
המאמר ואח״כ בא שם האומר עיי׳ ב״ב פ״ז מ״ג מרה בחבל אני מוכר
לך וכו׳ דברי בן ננס וכן ערכין פ״א מ״ר נדה פ״ח מ״ד ,ולפעמים
נכנס שם האומר בין הנושא והנשוא עיי׳ כתובות ס״ג מ״ו נערך
שנתארסה ונתגרשה ר״א אומר המפתה פטור ,וכן נדה ס״ט מ׳יג ועיי׳
לקמן כלליט .ובקצת אלח חמאםרים םצינו חולקים בתוספתא על
ההלכה ההיא כהך דרמאי פ״ב מ״ה ,ערכין פ״ח מ״ד ,ובקצתם אץ
מי שיחלוק עליחם .ולפעמים אין שם מקום לחלוק כהך רבכוריס פ״;
מ״י םגחות פ״ח מ״ז אשר בחם בא ר״ש לתח כלל גכון ,ועיי׳ לעיל
פ״ב מאמר ר״ש.
ויש לתקור למה לא שגה רבי אלה המאמרים בסתם ובפרט
במקום שאין שם חולק ,ולמה לא הלך גם פה בהדרך אשר בתר לו
בםתמי המשגה עיי׳ לעיל כלל ד׳ .וקצת גראה שרבי בעצמו לא חסכים
מכל וכל עם הלכה זאת ,ולכן הביא שם חאוםר בצדח .ועיי׳ מכות
פ״ב ס״ו רבי יוסי ברבי יהודח אומר בתחילה אחד שוגג ואתד מזיר
גולה וכו׳ ובברייתא שם ד׳ י׳ איתא רבי אומר מעצמן היו גילין וכוי
הרי שלא ראה רבי דבריו של ר׳ יוסי ,אבל לא רצה להכניס דבריו
במשגה ,ולכן הביא המאמר על שם יתיד האומרו )ע״ש בתיו״ט(.
׳
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יב.

לפעמים הובאו במשנה תנאים חולקים זה עם זה ולא בא שם
ת״ק או חכמים כלל.
ה ע ר ה  .זה נמצא במקומות אין מספר ,ונראה שלא הכריעו חכמי
זמן החולקים והבאים אחריהם בין הדעות אלה ,ולכן סידר רבי המחלוקת
במשנה כאשר היא — .ובג׳ מקומות מצינו במשנה הלכה גבי מחלוקח
יחידים .פאה פ" ג מ״ו ,שביעית פייט מ״ה ,יבמות פ״ד מי׳יג.
)ובס׳ חוח יאיר חשובה צ״ד הביא גם הך דמגחוח פ״ד מ״ד אבל אין
ענינו לכאן ,דשם אינו סחם משנה כ״א דברי ר״ש ,וכן גדה פ״א מ״ג
הוא דברי ר׳ יהושע( .ובמס׳ שביעיח אין עיקרח במשנח כ״א בברייחא
)וכבר העיר ע״ז התיו״ט שם( .ונראח קצח שהך ״והלכה כדבריו"
באלה המשניוח ,הוא הוםסח םחחכמים אשר חיו אחר רבי ולא יצא
מסי רבי ,דרבי בעצמו היה שונח אוחו המאמר אשר נראה שהלכה
כמוחו או בל ח״ק או בל׳ חכמים.
,

כלל

יג.

לפעמים נשנו במשנח דברי חיחיד בל׳ וחכמים אומרים ,ולפעמים
נאמר הלכה בשם חנא וההלכה זאת לא יצאח בעצמוחח ממנו אבל
איזה תלמוד אמרה לפניו וישרה בעיניו.
ה ע ר ה א  .החלק א׳ מן הכלל בהרבה מקומות ,וכבר זכרנו
המאמר ראח רבי דבריו של ר״מ באוחו ואח בנו ושנאו בל׳ חכמים.
ועיי׳ כלים פ״ח מ״א אמרו לו אם הצילח במח חחמור וכו׳ וחך אמרו
לו הוא ר׳ יוחנן בן נורי .עיי' חוספחא כלים ב׳׳ק פ״ו ורבי ראח דבריו
ע״ש — .ועל החלק ב׳ מן חכלל עיי׳ חוספחא כלים ב״מ פ״א
קלוסטרא ר׳ טרפון מתיר וחכמים אוסרין ,וברוריח אומרח שומטה מן
הפחה זה וחולח בחברו בשבח וכשנאמרו דברים לפני ר׳ יחושע אמר
יפה אמרה ברוריה .ובמס׳ כלים פי״א מ״ד איחא קלוסטרא ר׳ יהושע
אומר שומטח מפחח זה ותולה בחברו בשבת ע״כ והן הן דברי ברוריה
בחוססחא ,ושנאן המסדר על שם ר׳ יהושע אשר לפניו נאמרו וישרו
בעיניו ,כי בזח יש פחח להלכה כי נתלח באילן גדול ( — .ובדרך זח
טצינו ג״כ עדיוח פ״ו מ״א ר׳ יחודח בן בבא חעיד וכו׳ ושמשיאין את
8

 (3הר׳׳ש מקינון בחב ס׳ כייחוח כלל צ״ג מציגו אשד .מבית בברייתא חילקת עם חחנאימ
ומביא ע״ז הך דקלוסטרא .ונראה שדעתו שהך ברוריה היא הנוברת במ״א אשתו מול
דים בת ר׳׳ח בן תרדיין )ועיי׳ לעיל פ׳׳ב מאמר ר״ח בן תרדיון ד׳  (133וכן כתב בסה׳׳ד.
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האשה על פי ער אחד ,ולפי הטשנה דסוף יבטות הורה ר״י בן בבא
זה הדין ונחמיה איש ביח דלי העיד שהדין עכו ע״ש ואעפ״כ נ א ס ד
העיד ר״י בן בבא לפי שהוא עיקר בעל חוראח זאת נקראח על שמו.
ועיי׳ עדיוח פ״ה ט״ו עקביא בן טהללאל העיד ד' דברים וכו׳ ובבכורוח
פ״ג ט״ד ,נגעיפ פ״ה ט״ג ,נדח פ״ב ט״ו איחא עקביא בן טהללאל
אוטר ,ואפשר שהורה וגם העיד ,ובאטה היו הלכות אלח אצלו בקבלה
כטבואר עדיות שם ם״ז .וכן שם פ״ז ט״ב העיד ר׳ צדוק ובתרוטות
פ״י ט״ט שגויה בטהלוקת .וע״ש פ״ז ט״ג וטקואות פ״ה ט״ה.
ה ע ר ה ב .ודע דלפעטיט טציגו להפך שלא ראה רבי להכגיס
בטשגה דברי הכם טפורםם וגם דברי הכטים טפורסטים בפשגה ,וזה
יארע ג״כ בדברי ב״ש וב״ה ולא נזכרו דברי ב״ש כלל וגשגית הטשגה
םתם כב״ה .עיי׳ נזיר פ״ר ט״ו האיש טדיר את בנו בגזיר ,והוא
שגוי בחוספחא שם פ״ג בםחלוקת בין ב״ש וב״ה ולבייש אין איש טדיך
בנו בנזיר .כלים פ״ב ם״א כלי חרס וכלי גתר טוטאחן שוה וכו׳
ובתוספתא שם ב״ק פ״כ איתא בזה טהלוקת רב״ש וב״ה ולבייש טטטאין
כלי גתר טאהוריהן ככלי שטף .ועיי׳ עדיות פ״ז ט״ט וגיטין ג ״
ובט״א .וצ״ל כי בפלוגתות אלה והדוטות להן ראה רבי שאץ להו^,
כלל לדברי בייש ,ובטהלוקות אהרות באו דברי ב״ש טהטעם אשר גזכר
לעיל כלל ד׳ בהערה .אבל טציגו שרבי לא שגה לפעטים כלל ההלכה
אשר גהלקו בה ב״ש וב״ה ,וזה גראה דבר זר כי הלוא ב״ש וב״ה ה
אבות הטשנה .עיי׳ תופפתא ברכות פ״ג יו״ט של ר״ח שחל ל ה י
בשבת בש״א טתפלל עשר וכוי ובה״א וכו׳ והובא עירובין ט׳ ביצה י״
ובטשגח אין שום זכר לא לדברי ב״ש ולא לדברי ב״ח .תוספתא
כלאים פוף פ״ג והובא ברכות ל״ו פלוגחא דב״ש וב״ה גבי «לף
ובטשגה לא גזכרה כלל הך הלכה דצלף .תוספתא שביעית פ״דכש״א
לא יטכור לו שדה בשביעית ובה״א וכו׳ והובא בשיגוי קצת ע״ז ט״ז.
שם פ״ו בש״א אין טוכרין פירות בטעות וכו׳ וב״ה טתירין .תופפתי
טעשר שני פ״ה בש״א אין גוטטין אותו )גפן של כרם רבעי( ובה״א
גוטטין בש״א אין פודין אותו ענבים אלא יין ובה״א יין וענבים.
והטעיין בתוספתא יטצא עוד כטח טחלוקות בין בייש וב״ה ואין זכר
בטשגה לא לדברי בייש ולא לדברי ב׳יה ,ועיי׳ ברכות ט״ג ע״ב ,כתובות
ג״ט קידושין ט״ג .ואפשר שקצח אלד .חטחלוקות לא גודעו לרבי,
וקצתן אשר בהן ב״ה טחירין כגון חך דתופפתא שביעית פ״ד וכר
לא היה בהן טן הצורך להזכירן ,כי שתיקת הטשגה טן האיסור טורה
טטילא ההיתר .אך היותר ור הוא שלסעטים גראה שטחלוקת ב״ש
וב״ה היתד .טפורטטת ובטשגה לא הובאה כלל .עיי׳ תופפתא טעשרות
פ״א הסיאה והאזוב והקורגית טשיגיצו וכל האוגין אדוטים טשיגיצו וכר
רשב״ג אוטר לא נחלקו ב״ש וב״ה על הגטור שהוא לשעבר ועל שלא
הגץ שהוא לעתיד לבוא על טה גהלקו וכוי .והל' רשב״ג אוטר טורה
ה

0

וח

ז
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קצת שרשב״ג קאי על איזה פלוגתא אשר היתד .שנויה לפניו ,ובמשנה
אץ שום רמז לזה )ובירושלמי כתובות פ״ד הלי א׳ משמע קצת שרבי
שאל את אביו בדבר המשניות( .ואץ בידינו להכריע אם לא היתד.
באמת פלוגתא דב״ש וב״ה באיזה משנה ואבדה באורך הימים )ועיי׳
לעיל ד׳  (220. 221אך צ״ע שגם בירושלמי לא נזכר כלל מחלוקת
דב״ש וב״ה בעגץ זה.
כלל

יד.

במקום שבא וחכמים אומרים חם בגי דורו של זח חחגא אשר
חולקים עליו .ומציגו מקוםוח יוצאים מזה כלל.
ה ע ר ה  .החלק א׳ של הכלל מבואר מאשר מצינו הרבה פעמים
בברייתא וגם במשנה )עיי׳ יבמוח פ״ח מ״ג ,נגעים ס״ה מ״ג ובמ״א(
שחחנא זח וחחולקים עליו משיבים זח לזד .,ועיי׳ רש״י כתובות ג״א
ע״ב ד״ה וחכ״א וז״ל :ובני פלוגתייהו דר״מ ר׳ יהודה הוה בחדייחו
שבדורו היה.
ועל חחלק ב׳ מן חכלל עיי׳ עדיוח פ״א מ״ב וחכמים אומרים לא
כדברי זה ולא כדברי זה וכו׳ וחני חכמים נראים מאוחרים לשמאי והלל
דהרי ר׳ ישמעאל ור״ע סובבים׳ עוד הלה פ״ד על היסוד רב׳ קבים
חייבין בחלה עיי׳ לעיל כלל ח׳ בהערוח.
כלל

טו.

לפעמים המשנה מרמזת על מאמר של איזה תנא והמאמר חחוא
לא נמצא במשנה.
ח ע ר ח א  .עיי׳ טגחות פ״ג ט״ד נטמאו שיריה נשרפו שיריה
אבדו שיריח כמדח ר״א כשרה וכמדח ר׳ יהושע פפולה .והך מרת
ר״א ור״י )כלו׳ שיטת או הלכת ר״א ור״י( לא נמצאה במשנה אבל היא
בתוספתא זבחים פ״ד והובא פםחים ע״ז עולותיך הבשר והדם ר״י
אוטר אם אין דם אץ בשר אם אין בשר אין דם ר״א אוםר דם
אע״פ שאין בשר .שם ס״ח ם״ו וחבכורים כדברי ראב״י וחטאטר
דראב״י בזח לא נטצא בטשנח כ״א בברייחא עיי״ש בש״ס ד׳ ס״א.
אחלות פ״ט מ י״ב מי״ד או מחוקת ט׳ םאח כדברי חכטים וחנך חכטים
לא נזכרו כלל במשנח )עיי״ש במפרשי חמשנח( .ועיי׳ תרומות פ״ח
מ״ד לאחר שהודו ובחוספחא פ״ו שם מבואר מאיזד ,חשובח חודו ב״ש
לב״ה )וע״ש בר״ש במשנה ובם׳ הכריתות כלל מא( .אהלות פ״ח
ט״א ר׳ יוחנן בן נורי לא היה טורה ,ולא נזכר טעם טחלקותו.
נגעים פ״ז ט״ד אטר ד״ע ובו׳ אטר ד״ע חחחלחי טביא להם ראייות,
וחראייח טפורשח בחוססחא שם פ״ג .ועיי׳ כלים פ״ז ט״א וזח חיתח
תשובת ר׳ יחודח ובו׳ וחחשובה לא נטצאח בטשנח ,ואפשר שסםך
הטטדר בזה על הטובן ע״ש.

—
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ה ע ר ה ב  .הנה מזה יש לשפוט שכמה מאמרים הבאים בתוססתא
היו נודעים לרבי ולא ראה להביאם משנה למען לא יגדל היבור המשנה
יוחי מדאי .ועיי׳ לקמן כלל כ״ה הערה ב׳ .אך בההיא דמנחות ס״ג
מ״ד יש לעיין למה לא הביא במס׳ זבהים הך םלוגחא דר׳׳א ור״י אשר
עיקרה גבי זבהים ,ונטר לה עד מסי מנחות ומרמז עלה גבי מנחות.
ועיי׳ כלל י״ג סוף הערה בי.
כלל

טז.

לפעמים בא סתם במשנה ואה״כ הובא מעשה אשר עשה איזה
תנא המתנגד להסתם ,ומן המעשה הזה נשמע המתלוקת.
ה ע ר ה  .עיי״ ביצה פ״ג מ״ב ,גיטין פ״ז ס״ה ,ב״מ ס״ז ט״א
ובט׳יא .ובש״ס בבלי אמר במקומות כאלה חסודי סחסרא והכי קתני
פלוני אוסר או מתיר וכו׳ ומעשה וכו׳ .ואין הכווגה בזה שהסרו איזה
מלות במשנה אלא שהש״ס מוסיף הך פירושא להבנת המאסר ,והמשנה
בעצמה נשנית בקיצור ומן המעשה המאוחר והסותר הקודם נשםע
ממילא שיש כאן מתלוקת .ודע דהירושלמי לא נתית בשום מקוס
לומר חסורי מחסריא ,ונראה שפשוט בעיניו שהמסדר לא שנה דברי
החולק יען הם מובנים מעצמם מתוך המעשה המהננד ל ה ס ת ס .
ולפעמים נראה המעשה מתנגד להסחם ובאמח גם הוא מודה ל ה ס ת
עיי׳ גזיר פ״ב מ״ג מזגו לו הכומ ואמר הריני נזיר ממנו הרי זד נזיר-
ומעשה באשה אחת שהיתה שכורה וכו׳ ואמרה הריני נזירה ממנו א 0
חכמים לא נתכוונה אלא לומר הרי הוא עלי קרבן .הנה בזה ה מ ע נ 
יש דבר חדש שהיתה שכורה ,והמשנה נשנית בקיצור והכוונה ואם היה
שכור וכו׳ אין זה נזיר וזה נשמע מן המעשה הבא אה״כ ,והש״ס אטר
שם ד׳ י״א חסורי מחסרא וכר ולא שסחר ממש כ״א באופן אשר
זכרנו .וע״ש בירושלמי .וכן גיטין פ״ד מ״ז אמר ר׳ יוסי ברבי מעשה
בצידן וכו׳ וע״ש בש״ס ט״ו .בכורות פ״ו מ״ט מעשה שהלחי
התתתון וכו׳ וע״ש בש״ס מי .ערכין פ״ה מ״א מעשה באמה  #ל
ירמטיה וכו׳ ובש״ס שם י״ט.
ש

ר ן

כלל

י.1

המסדר מביא לפעמים דברי התנא כאילו מדבר זה התנא בעצמו,
ולפעמים מביא ד ע ת התנא ולא דברי התגא.
ה ע ר ה  .במקום שבא פלוני אומר או אמר פלוני ,התנא פלוני
אומר בעצמו דעתו; ובס׳ שבא פלוני אוסר או מתיר המסדר מספר
)רעסערירט( תוכן דעת התנא .וכן במקום שבא כדברי פלוני עיי׳
חולין פ״ה מ״ג ,אהלות פי״ה מ״א ,נדה פ״י מ״ו ובמ״א יובן בקל שהמסדר
מביא דעת התנא ,וכבר העירו ע״ז בעל ס׳ כריתות ובעל ס׳ יכץ שמועה.
ועיי׳ מגתות פ״ב מ״א הקוסיץ את הסגחה לאכול שיריה וכו׳ מודה
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ר׳ יוסי ם ה שהוא סגול ובו׳ והם דברי המסדר .וכן תרומות ס״ר
ס״י וכוי )ודברי הירושלמי הביאם התיו״ט שם צ״ע( ,ושם סייח מ״ט מ״י.
כלל

יח.

במקום שהמסדר מביא דברי התגא כמדבר בעצמו מביאם לרוב
באותו סגגון ובאותן מלות כאשר יצאו מסי האומר.
ה ע ר ה  .הגה יש לזה ידים מוכיחות ממה שלפעמים בא לשון
איזה תגא בסגנון משונה קצת מהסגנון הנהוג במשנה .עיי׳ ירים פ״ד
מ״ג אמר ר׳ יהושע הריני כמשיב על טרסון אחי אבל לא לעגין דבריו
והכווגה הריני מסייע לו אבל לא טטעמי׳ ע״ש ובכ״מ ענין ״ משיב על"
הוא לסתור הדברים — .שם בכה ר״א וכו׳ צא ואמור להם אל תחושו
למנינכם והכוונה כמו שפירש רש״י חגיגה ג׳ אל יהיו לכם שום חשש
וגמגום במה שמניתם ותקנתם ,ובכ״מ ענין ״אל תחוש לדבר״ הוא
שאין בו עיקר .וכן כריתות פ״ג מ״י אמר ר״ע שאלתי את ר״א וכו׳
אמר לי ומה אם נדה שאין בה תוצאות הרבה כלוי ענינים הרבה,
והל׳ תוצאות לא בא באופן זה במשנה — ,וכן יש מאמרים לאיזה
תנאים הקשים מאוד בהבנתם עיי׳ סוף עירובין ר״ש אומר מקום
שהתירו לך חכמים וכוי ,יבמות פ״י מ״ד ר׳ יוסי אומר כל שפוסל ע׳׳י
אחרים פוסל וכוי ,והם מראים בעליל שבלשון זה יצאו מפי האומרים.
— ועיי' עדיות פ״ח מ״ד• העיד יוסי בן יועזר איש צרירה על איל
קמצא רכן וכו׳ והובא בל׳ ארמית וכו׳ והמשנה נשנית בלשון קרובה
ללה״ק )ומה שיש לדקדק במאמר זה עיי׳ לקמן ח״ב( .וע״ש פ״א
מ״ג הלל אומר מלא הין מים שאובין פוסלין המקור• אלא שחייב אדם
לומר בשם רבו — .ועיי׳ סוכה ד׳ מ״ח דמדייק הש״ס דאי ר׳ יהודה
רתב וקצר אית לי׳ .מזה נראה שהיה ברור להם שדברי התנא הובאו
בדיוק כאשר יצאו מפיו — .ובקצת מקומות אסר הש״ס על ל׳ התנא
דהוא לרבותא כלו׳ דפליגי עלי׳ גם בזה ,וזה מורה קצת שרבי שינה ל׳
התנא ושנאו בסגנון זה ,רהאומר עצמו יחוה רעתו כאשר היא ,ולא
ידבר שלא בדיוק פן יבוא אחר ויחלוק עליו ויהיו דבריו לרבותא!
ודברי הש״ס הם לרוב בענין זה בדרך שקלא וטריא ,ואנחנו אין כי
אל המשנה עינינו .ונעםור על התקירה ואת בחלקים הבאים ,ועיי׳
לקמן כלל םד הערה.
כלל

יט.

לפעמים בא בראש המאמר הנושא ואליו יחוברו רעות התנאים,
ולפעמים בא כל המאמר של תנא פלוני ואח״כ דעות החולקים.
ה ע ר ה א .הנושא בראש המאמר עיי׳ שביעית פ״ה מ״ב ,פייט
מ״ה ,תרומות פ״ד מי״א ובמ״א .ולפעמים בא בל׳ שאלה עיי׳ מעשרות
פ״נ מ״ה ,ותענית פ״א מ״א וכוי,
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והמאמר כלו של התנא ,וזה בב׳ סנים ,או שמתהיל בשם ה ת נ א ,
מעשרות סי׳ד מ״ו רשב׳׳ג אומר תמרות של תלתן וכוי ,עדיות ס״א
מ״א מ״ב מ״ג שמאי אומר ,או שם התנא בא בסוף אחר המאמר,
ברכות ס״א מ״א ער סוף האשמורת הראשונה דברי ר״א.
ה ע ר ה ב .ועיי׳ ס׳ כריחוח כלל כ״ז כ״ח כ״ט ס״ט שנדחק ל ת ת
טעם לאלה אופני הסידור )ומה שכתב שם כלל כ״ט סעטים מזכיר
שם הדבר עצמו ואח״כ משפטו ואח״כ שם התנא כמו אוכל סרוד אינו
מצטרף דברי ר׳ דוסא ע״כ והוא מעדיוח פ״ג מ״ב ,אבל במשנה
טהרות ס״ח ח׳ איחא ר׳ דוסא אופר אוכל פרוד אינו טצטרף וע״#
בר״ש וברמב״ם ובזח נסחרו דבריו( .ואפשר שבמקום שמתחיל המאמר
בשם החנא מם בדיוק דברי החנא עצמו ,ובמקום שבא חמאמר ואח״כ
שם האומר במ׳ דברי חנא סלוני הם לבד דברי חחנא כסי ענינם.
אבל גם זה אינו עולה יפה ,ויותר נראח שלא דקדק חמםדר בזח כ ל ל ,
ולפעמים סידר בזה האופן ולפעמים באופן אחר.
כלל

כ.

לפעמים באים מאסרים במשנה תכופים זה בזה והס מורים בעצמם
שלא נשנו בזמן אחד ,והמאמר השני נופף בדור אתר על המאסר
הראשון.
ה ע ר ה  .כבר העיר ר׳ שרירא גאון ע״ז באגרחי " י י א י כ
דוכתא דאוסיף בהו רבי פרושי כגון הא דתנן הבנים יוצאין בקשרים
ובני מלכים בזוגים )שבת פ״ו ט״ט( הכי הוה מתני׳ מפומא דראשוני
ואוסיף בה רבי וסריש בה וכל ארם אלא שדברי חכמים בהווה )משנה
שם( ע״כ .וכן הא דמשנה ז׳ שם ערביות יוצאות רעולות וסדיורן
פרוסות הוא משנה ראשונה ,והוסיפו עליו שם ״וכל אדם אלא שדברי
חכמים בהווה" .וכן הך דעריות פ״ג מ״ג אף הוא העיד על כפר
קטן וכו׳ ולפי דרכך אתה למר שהאשה כותבת את גיטה וכו׳ הבבא
ולפי דרכך אתה למד נשנית בדור אחר ולא יצאה מפי ר״ח סגן הכהניס
שם .ויותר מזה מצינו במשנה מאמרים של ג׳ דורות ,ע*י׳ אבות ס ״
מ״ה יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר וכו׳ ואל תרבה שיחה עם האשה
הוא דברי בן יוחנן המאמר באשתו אמרו הוא מאמר של הדור הבא,
והמאמר מכאן אמרו חכמים וכו׳ הוא מאמר של דור מאוחר יותר
)ועיי׳ במפרשים שנהחקו הרבה בזה( — .ועיי׳ סנחדרין ס״ח מ״א וער
שיקיף זקן חחחתון ולא העליון אלא שדברי חכמים בל׳ גקייה ,הנה
המאמר עד שיקיף זקן הוא לדור קודם ,ודור מאוחר חוסיף החיחתון
ולא העליון אלא וכוי .וכן נרה פ״ו מ״א בא העליון עד שלא כא
התחתון אע״פ שאי אפשר ,המאמר אע״פ שא״א הוא מאמר מאוחר
וע״ש בש״ס.
ו ז

:

א

ס

א
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כלל

—

כא.

לסעםים נטצאו טאטרים חטסרשים איזה טאטר או טלה והם
טחכטים המאוחרים מטן,
ה ע ר ה  .עיי׳ כלאים פ״ב ט״ו שביעית ס״א ט״א וקרובין דברי אלו
להיות כדברי אלה .תרוטות ס״ו ט״י טטקוט שר׳׳א טקיל ר״ע טחטיר.
עירובין פ״ח מ״ב ,כלים פי״ז מי״א פכ״ז טי״א אלו ואלו טתכוונין
להקל .פסחים פ״א מ׳>א ולמה אמרו ב׳ שורות במרתף )וקאי אב״ש
וב״ה שם וכבר העירו המפרשים ע״ז( .זבחים ס״א מ״ג ולא הוסיף בן
עזאי אלא וכר .שם פייט ם״א אין בין דברי ר״ג לדברי ר״י ,בכורות
פ״ט ט״ה ולטה אטרו בכ״ט באלול ולא אטרו באחד בתשרי וכו׳
)והוא נחינח טעם לדברי ר״א ור״ש שם( .חמורה פ״ג ט״ד והלוא אף
הנדבה עולה היא מה בין דברי ר״א לדברי חכמים .כריתות פ״ה ם״ג
הא מודח ר״ע לר״ט בטעילח טועטח .כלים פי״ד מ׳יז כלי מתכות
מיטמאין ומיטהרין וכו׳ דברי ר״א רי״א אינן מיטהרין וכו׳ כיצד הזה
עליהן וכו׳ הרי אלו טהורין דברי ר״א רי״א אין הזייה וכו׳ .שם פט״ו
ס״א אין בין דברי ר״מ לדברי ר״י וכן עוד במ״א — .ולפעמים בא
לפרש המלה .עיי׳ מקואות פ״ט מ״ב טיט היון וטיט היוצרים וגץ יוני
איזהו טיט היון וכו׳ טיט היוצרים כמשמעו וגץ יוגי אלו יתהות הדרכים,
זבים פ״ג ט״ג הזב והטהור שישבו בספינה איזהו ספינה גדולה ר׳ יהודה
אומר וכוי .אהלות פ״ה מ״ב הסככות וכו׳ אלו הן הסככות .שם פ״ט
מ״ג ם״ז או אפוצה איזהו אפוצה וכו׳) .ובתוספתא שם פי״ד ואיזהו
גבלית כל שםעוקם וכו׳ והובא שם בתיו״ט בשם הערוך( —- .ואלה
איזהו וכו׳ הם לרוב מחכמים מאוחרים כאשר יובן ברוב טקוטות אלה
בקצת עיון .ועיי׳ גגעים ס״ז מ״ב נשתנו מראיהן בין להקל בין לחחםיר
כיצד להקל היתר .כשלג ונעשה כסיד ההיכל וכצמר לבן וכקרום ביצה
וכו׳ כיצד לחחמיר היתה כקרום ביצה ונעשית כצמר לבן ,ונחלקו שם
ראב״ע ור״א חסםא ור״ע ,וחגר .בריש גגעים איתא מראות גגעים וכו׳
והשאת כקרום ביצה שנייח לח כצמר לבן דברי ר״מ ,וחיאך יחלוק ר״מ
אכל הגי תגאי דגגעים פ״ז אשר להם מוסכם בלי גמגום שקרום ביצה
הוא הקל כלו׳ התולדה ,וצמר לבן הוא החמור כלו׳ האב .וזה מורד,
בבירור שחך כיצד לחקל כיצד לחחמיר הוא פירוש של דור מאוחר,
והמאמר הראשון חיח נשחנו מראיהן בין להקל בין להחמיר ראב״ע
מטהר וכו׳ והנך חכמים מאוחרים אשר הוסיפו הפירוש כיצד להקל וכו׳
סתמו כחכטים דפ״א .ועיי׳ ת״כ ריש פרשת נגעים ושם ליתא לזה,
הטאטר כיצד לחקל ומי — .ועיי׳ כלאים פ״ר ט״א איזחו קרחת הכרם
וכו׳ איזה טחול הכרם והוא ג״כ פירוש טאוחר וכבר הערנו ע״ז לכלל ז.
בכורות פ״ו טי״א זנב חעגל שאיגה טגיע לערקוב וכו׳ ולאיזה ערקוב
אטרו ר״ח בן אנטיגנום אוטר וכוי.
4
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כב.

לסעטים באה איזה הלכה ואת״כ טחלוקת התנאים באתה אופן
נאטרה .ולסעטים טהלוקת תנאים באופן םהלוקת תנאים קרטונים.
ה ע ר ה  .עיי׳ זבחים ס״ט ם״א הטובח טקדש את הראוי לו
ר׳ יהושע אוטר כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד וכו׳ רג״א כל
חראוי לטזבח אם עלח לא ירד )וע״ש תו׳ ס״ג ד״ד .המזבח( .שביעית
פ״ג ט״ט אבני כחף באוח .טבל מקום ואלו הן אבני כחף וכו׳ דברי
ר״ט ר' יוסי אוטר אבני כחף כשטן .ט״ש ס״ג ט״ו בש״א יחזור
ובה״א יסדר ,וכו׳ ר״ש בן יחודד ,אוטר טשום ר׳ יוסי לא נחלקו ב׳י#
וב״ח וכר על טח נחלקו ובו׳ .חולין סי״א ט״ב נחלקו ר׳ דוסא בן
הרכנוט והכטים בדברי ב״ח .ובחוססחא נטצאו הדבר .טחלוקת האחרונים
בדברי הקרטונים ,והארכנו בזה לעיל ם״ב תהילת טאטר תלטידי
ד״ע האחרונים.
וטצינו ג״כ במשנה ב׳ חנאים אטרו הלכה בשם איזד .חנא וכל
אחד מהם אמרה באוסן אהר .עיי׳ כלאים ס״ג מ״ז ר״ט יי' יוםי בן
חחוטף אסרתי משום ר' ישמעאל .ובירושלמי שם איחא בחחילח יםין
היה ר׳ ישטעאל שוגר .כר״ט ובסוף יטיו חיח שוגח כר״י בן חחוטף
ע״ש בר״ש .ובעל ט׳ כריתות כלל כ״ט חחליט מזה אכל טקוט שגחלקן
ב׳ תגאים אליבא דהר הגא .ועדיין הדבר צריך תלטוד.
ודע דמצינו במשנה טתלוקת בדברי תנא אהרון ,ולא לבר בהלכתו
כ״א בסלסולו בינו ובין חבריו עיי׳ שבועות פ״א ט״ד ט״ה .ו נ ר א
קצח שמשנח ה׳ לא שנאה רבי ,והיא הוספה טהחכםים אשר באו
אחרי רבי ,עיי׳ לעיל ד׳ .215
ה

כלל

כג.

לפעמים גכגסו באמצע חטאטר ,כלו׳ בין חגושא וחגשוא ,מאמרים
של חנאים הנוספים על הנושא ,ובסוף בא הנ^וא הגופל על כל א ל
הנושאים.
ה ע ר ה א  .עיי׳ טעשרות פייה מ״ח שום בעל בכי ובצל  #ל
רכסא וגריםין הקילקין והעדשים המצריות ר״ט אוסר אף הקרקס ר׳ יוסי
אוטר אף הקוטגין פטורים מן המעשרות ,עיקר המאמר הוא שום בעל
בכי וכר והעדשימ המצריות פטורים טן הט עשרות ,ודברי ר״ט ור״י
המחוברים 'אל הנושא נכנםו בין הנושא והגשוא .כלים פ״כ ם ״
הכרים והכסתות וכו׳ — ר׳ יהודה אוטר אף הרבצל והטזודה כל שהן
הרי אלו טטאין .גגעים פ״ו ט״ז כ״ד ראשי אברים וכו׳ וראשי הדדים
שבאשה — ר׳ יהודה אוטר אף של איש ר׳׳א אוטר אף היבלות
ודידלדולין — אינן טיטםאין משום םחיה .זבים פ״ד ט״ב הקיש על
הסריש וכו׳ ועל סאה של רחים של זתים — ר׳ *וסי אוטר אף ע<*
ה

א
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קורת הבלנץ — טהור .טבול יום פי׳א ט״א טקרצוח נושכות זו בזו
וכו׳ ורתיחת יין הדש — ר׳ יהודה אוטר אף של אורו — בש״א חבור
בטבול יום ובה״א איגו חבור .שם ט״ג טסטר שאחר הככר וגרגר
טלח קטן וחרחור סחות טכאצבע — ר׳ יוסי אוטר כל שהוא גאכל
עליו — טטאים וכו׳ .וכן שם ט״ד )ר׳ יוסי אוטר כל שאינו נאכל
עטו( .עוקצין פ״א ט״ו )ראב״צ אוטר טפחיים( — .ולפעטים נכנס
טאטר בתוך טאטר ,עיי׳ גיטין פ״ז ט״ו על טנת שתניקי את בני —
כטה היא טניקתו ב׳ שנים ר׳ יהודה אוטר י״ח חודש — טת הבן או
שטת האב הרי זה גט .ועיי׳ עוקצין פ״א ט״ב שרשי השום וכר
והצנון והגפוט )דברי ר״ט ר׳ יהודה אוטר שרש צגון גדול טצטרף והסיב
שלו אינו טצטרף( שרשי הטינתא וכו׳ והלבוש שלה )ר״א אוטר אף
הסיג של רצפות( הרי אלו טיטטאים וכוי.
ה ע ר ה ב .הטאטר אשר נכגט בו טאטר בין הגושא והגשוא
הוא ישן טהמאטר הנספה אליו כאשר יובן בקל .ובעל אלה הטאטריט
הנםפהים הוא לרוב ר׳ יהודה ,ולסעטים ר״ט ,ר׳ יוסי ,ר״א ,ראב״צ,
תלטידי ר״ע .וטזה יש לשער שהטאטר הראשי באלה הטאטרים
נשנה ע״י ר״ע או ע״י ר״ט אשר הביאו לבהט״ד ,והתנאיט הנזכרים
הוסיפו עליו.
כלל כד.
המשנה טביאה הרבה פעמים גם השקלא והטריא אשר היה בין
התנאים החולקים ,ובפרט בין התנאים הקרטונים.
ה ע ר ה  .שקלא וטריא בין ב״ ש ו ב״ ה עיי׳ תרוטות פ״ה ט״ד
ביצה פ״א ט״ו ,יבטות פט״ו )ט״ב(ט״ג ,גזירפ״הט״ג ,גיטיןפ״דט״ה,
עדיות פ״א טי״ד ,טכשירין פ״א ט״ד.
בין ר״ ג ו ח כ מ י ם פאה פ״ו ט״ו ,כתובות פ״ח ט״א — .בין
ר״ג ור׳ י ה ו ש ע ידים ם״ד מ״ד — .בין ר״ג )ור׳ י ה ו ש ע ( ור׳
ע ק י ב א כריתות פ״ג מ״ז מ״ח ,גגעים פ״ו מ׳^ד ,ור״ע בא שם בדרך
שאלה.
בין ר׳ א ל י ע ז ר ור׳ י ה ו ש ע פסחים פ״ו מ״ה ,זבחים פ״ז מ״ד,
פ״ח ם״י — .בין ר״א ור׳ י ה ו ש ע ו ר ״ ע פסחים פ״ו מ״א מ״ב,
נדרים פ״י מ״ו ,גזיר פ״זמ״ד — .בין ר ״ א ור׳ י ה ו ש ע ור׳ ג ח ו ג י א
בן א ל י נ תן איש •כפר הבבלי עדיוח פ״ו מ״ב ם״ג — .בין ר״א ור״ע
פאה פ״ז מ״ז ,יבמות פי״ב מ״ג ,כריתות פ״ג מ״י — .בין ר״ א
ו ח כ מ י ם ב״ב פ״ט מ״ז ,גדה פ״ד מ״ו ,כלים פ״ח מ״א )וכבר הערגו
לעיל לכלל י״ ג שהאי אמרו לו הוא ר׳ יוחגן בן גורי( — .ר״ א
ו ת ל מ י ד י ו יד׳ י ה ו ד ה בן ב ת י ר ה )עיי׳ לעיל ד׳  (96נגעים פ״ט
מ״ג פי״א מ״ז.
בין ר׳ י ה ו ש ע ו ר א ב ״ ע ור׳ י ש ט ע א ל ו ר ט ר פ ו ן ידים פ״ד
ט״ג — .בין ר׳ י ה ו ד ה בן ב ח י ר ה ו ח כ ם י ם שבועות פ״ג ט״ו.
,
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בין ר׳ ט ר ס ו ן ו ח כ מ י ם ב״ק ס״ב מ״ה — .בין ר״ט ו ר ״ ע
תרוטות ס״ט ט״ב ,כריתות ס״ה ט״ב ט״נ.
בין ר׳ י ש ט ע א ל ור״ע שבועות ס״ג ט״ה .בין ר ״ י ו ר ׳ י ה ו ש ע
ע״ז פ״ב ט״ח .בין ר״י ובן ננס ב״ב פ׳יי ט״ח - .־ בין ר׳ י ו ס י
ה ג ל י ל י ור״ע ע״ז פ״ג ט״ה — .בין ר״ע ור׳ י ו ח נ ן בן נורי
תטורה פ״א ט״א) ,אהלות פ״ב ט״ז (,גגעים פ״י ט״א ,עוקצין סייג
ט״ה — .בין ר״ ע ו ח כ מ י ם מכשירין פ״ו מ״ח — .בין ר״ ע
ו ח ל ם י ד י ו שם ,כלים פכ״ח מ״ד ,זבים פ״ב מ״ב .ועיי׳ שביעיח
פ״ח ט״ט ט״י — .בין ר״ י ח גלילי ו ח כ ט י ם זבחים פי״ג ט״א ט״כ
ועיי״ש פ״ח םי״ב — .בין בן עזאי ור׳ ע ק י ב א שקלים פ״ר ט״ו,
ב״ב פ״ט ט״י — .בין ר׳ ח נ נ י א בן ח כ י נ א י ו ח כ ט י ם טכות
פ״ג ט״ט —
בין חתנאים חאחרונים :ר׳ י ה ו ד ה ו ח כ ט י ם דטאי פ״ב ט״כ
מ״ג ,שביעיח פ״ה ם״א ,ט״ש פ״ג ט״י ,ב״ט פ״ד ט״ט ,םגחדרץ
פ״ב ט״ב ,ע״ז פ״א ט״א .וברוב אלח חטשניוח נשניח לבד קושיח
החכטים לר׳ יחודח ,ובתוספתא נאטרח ג״כ חשובח ר״י לחכםים עיי/
שביעית ס״ה מ״א ובתוספתא שם פ״ד ,נגעים פי״ג ס״י ובתוספתא שם
פ״ז ,דמאי פ״ב מ״ב תוססתא שם פ״ב.
בין ר׳ ש מ ע ו ן ו ח כ מ י ם מ״ש פ״ב מ״ב ,יבמות פ״ה מ״ג
סגהדרין פ״ט מ״ג ,מכות פ״ג מ״ב ,שבועות פ״א מ״ד מ״ה ,זבחי
פ״ה ט״ג )בין ר״ש ור׳ יהודה שקלים פ״ב ט״ד ,גגעים פ״י ט ״
ועיי׳ סוכה פ״ב ט״א(.
בין ר״מ ו ח כ מ י ם שביעית פ״ז מ״ב ,גיטין ס״א ט״ו ,הולין סי׳
מ״ד ,כריחוח פ״ג מ״ד — .בין ר״מ ור׳ י ה ו ד ה זבחים פ״ז ט״ן
ועיי״ש ר׳ יוסי.
בין ר׳ יוטי ו ח כ ט י ם כלאים פ״ג ט״ז ,שקלים ס״דט״א ,יבטות
ס״ז ס״ג .ועיי׳ כלים פי״ח ט״ד.
וחנה רוב השקלא והטריא הן בין התנאים הראשוגים ,ובאות ל ר
באריכות; וטעוטן בין התנאים האתרונים ,ונאטרות לרוב בקיצור.
׳
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לסעטים טביאה הטשנה באורך ראייה להלכה או לסתור הסברא
העוטרת גגד ההלכה.
ה ע ר ה א .עיי' תרוטות סייג ט״ז וטגייןשיקדטו הבכורים לתרומה
וכו׳ .בכורים פ״א ט״ב וטאיזח טעם אינו טביא וכוי ,טנחות ס״ז ט״ו
טניין לאוטר הרי עלי• חודר .שלא .יביא אלא טן חחולין וכו׳ — .זבחים
סי״ב ט״ג עורות קדשים קלים וכו׳ אין חטובח יוכיח וכוי .טנחוח
ס״ה ט״ה אף הטגחות היו בדין וכוי ת״ל וך כתית וכוי .חולין ס׳יי
ט׳יא שהיה בדין וםה אם החולין וכו׳ ח״ל ואחן אוחם ומי .בכורוח
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ס״ט מ״א שהיה בדין ומה אם הדש וישן וכוי תי׳ל וצאן וכוי .ערכין
ס״ד מ״ד הן אם עשה וכו׳ ה״ל שנה שנה וכו׳ .תמורה פ״ו מ״ד
שהיה בדין מה אם המוקדשין וכו׳ ח״ל לכל נדר וכו׳ — .ומצינו ג״כ
שהטשנה טסרשת סברת תנא פלוני וסברת החולק עליו .עיי׳ הדומות
סוף ס״ו טטקום שר׳ אליעזר טיקל םשם ד״ע טחטיר שנאטר וכו׳— .
ועיי׳ חולין ס״ד ט״ד שקלא וטריא טרובח על פי דרך יהסברא.
ה ע ר ה ב .בדרך שני הכללים אלה המשנה יוצאת טן חגבול
אשר גבלו לה הראשונים ,כי עיקר המשנה להורות ההלכה בקיצור ולא
בדרך שקלא וטריא לסתור סברות הםתגגדות וכו׳ .ונראה שלזה כיון
הירושלטי סוף חוריוח באטרו :לעולם הוה רץ אחר הטשנה יותר טן
החלטוד חדא דחיטר עד שלא שיקע בו רבי רוב טשניוח ,אבל
טששיקע רבי רוב טשניוח לעולם חוח רץ אחר התלטוד יותר טן
המשנה ע״כ .ומ׳ חלטוד חנאטר כאן חכוונח על פירוש חטשנח ולא
על הגמרא ,דהא אמר עד שלא שיקע בו רבי רוב משניות וא״כ קאי
על הזמן שלפני רבי ,והכוונה על פירוש המשנה כעין התוספתא
והברייתא ,והנה קודם רבי היתה המשנה נשנית בקצרה ,והתלמוד כלו׳
הפירוש והראייות ומה שיש לסתור ולבנות וכו׳ נשנה בפני עצמה ,וזו•
כוונת המאמר ״הדא דתימר עד שלא שיקע בו רבי רוב משניות
)וצ״ל עד שלא שיקעו רבי ברוב המשניות כלו׳ התלמוד ברוב משניות(
״אבל מששיקע רבי ברוב משניות״ כלו׳ שהוסיף הפירוש והשקלא והטריא
על המשנה ,והמשנה לא עמדה על משפטה הראשון ״לעולם הוי רץ
אחר התלמוד יותר מן המשנה״ — .ונראה שזהו ג״כ כוונת המאמר
ב״מ ל״ג לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הנמרא וכו׳ אמר ר׳ יוחנן
בימי רבי נשנית משנה זו שבקו כולא עלמא מתגיתין ואזלי בתר גמרא
הדר דריש להו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא כלו׳ כיון שראו
שרבי הרבה הפירושים במשנה שבקו המשגה ועסקו בגמרא כלו׳ בפירוש
המשנה מהטעם אשר זכרנו ,ולכן הדר דרש להו רבי ולעולם הוי רץ
למשנח מן חגמרא )ורש״י ז״ל פירש שם בענין אחר( — ,ויצא לנו
טזח :השקלא וטריא וכו׳ נוספה במשנה ע״י רבי ועיי׳ לעיל כלל כ״א
חערה ,והרבה מאמרים המפרשים אשר הובא שם הם מסידורו של
רבי ,כחך דבכורוח פ״ט מ״ח ,חמורה פ״ג מ״ד )ועיקר הגי׳ שם
ר׳ אלעזר ע״ש בש״ס ד׳ י״ח( ,כלים פט״ו מ״א ,לתנאים הנזכרים
במשניות אלה חיו בדור שלפני רבי .וז; הדרך לא ישר בע^י בני
דורו ואפשר שטזה הטעם עזב רבי עצתו הראשונה ,וקיצר בהרבה
טקוטות בשקלא וטריא הראשונים כגון הך דתרוטות פ״ה ט״ד,
ובתוספתא שם פ״ו יש פלפול ארוך בזה בין ב״ש וב״ה .ועיי׳ שבת
פ״א ם״ח ובתוספתא שם פ״א וכן בטקוטות אחרים — .ודע כי זה דרך
הפירוש'•"הוא לרוב בס׳ קדשים ,וטזה יש לשער קצת שרבי סידר ס׳
קדשים בראשונה ,ונדבר בזה באריכות בח״ב.
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כו.

לפעמים • הובא במשנה מעשה המורה על הלכה בסנים שינוח:
או המעשה נשנה מקודם וממנו יש ללמוד הלכה ,או המאמר של
הלכה קודם להמעשה והמעשה בא לחזק ההלכה.
ה ע ר ה א  .על החלק א׳ של הכלל עיי׳ סוכה פ״ב ט״ד,
מעשה והביאו לריב״ז לטעום את התבשיל ולר״ג ב׳ כותבות ודלי של
מים ואמרו העלום לסוכה וכשנתנו ל ד צדוק ומי .ועיי׳ תלה סייד
מי׳י מי״א ,מ״ש פ״ה־ טט״ו וסוטה ס״ט מ״י ,שבת ס״ג מ״ד ,יבמוח
פי״ב מ״ו.
ועל חחלק השני של הכלל עיי׳ סאה פ״ב מ״ד ,כלאים ס״ד מ׳יט
ס״ו מ״ד ופ״ז מ״ה ,יבמוח פט״ז מ״ז ,נדרים ס״ט מ׳׳ה מ״ח ט״י,
קידושין ס״ב מ״ז ,כלים ס״ה מ״ד פ״ו מ״ב ,אהלות סי״ז מ״ה ,מכשירין
ס״א מ״ו ום״ג מ״ד .ועוה הובא הרבה סעםים מעשה במשנה ונחלקו
כיצד היה הםעשה עיי׳ סוכה ס״ב מ״א .ם״ז ,שם סייג מ״ח ועיי׳ ר׳יףי
פ״א מ״ז .וכן הובא מעשה אשר דן חכם אחד או הרבח חכמים עיי׳
»רומוח פ״ד מי״ג ,פרה פ״ז מ״ו מ״ז ,פי״ב מ״ד ,ומציגו גם מעשה
במה שטעה חכם אהד נזיר פ״ה מ״ד )ועיי׳ ביצה פ״ב מ״ו(_ .
ולפעמים בא חטעשח בקיצור לחלוק או להורוח איזה הלכה וכבר הערנו
על זה לכלל ט״ז — .ולפעמים בא מעשה גרידא בלהי הוראת הלכה
עיי׳ סוכה סוף פ״ה ,ר״ה ס״ב ם״ג ט״ד וסוף הפרק.
ה ע ר ה ב .במסכתת עדיות הובא הרבה פעמים העיד והוא ל ה
על איוה מעשה.
כלל כז.
לפעמים בא במשגה איזה מאמר במי ב א מ ת א מ ר ו או בם׳
אמרו ,וזה מורה על הלכה ישנה.
ה ע ר ה  .ב א מ ת א מ ר ו  ,עיי׳ כלאים פ״ב מ״ב ,תרומות פ״ב
מ״א ,שבת פ״א מ״ג ,פ״י מ״ד ,נזיר פ״זט״ג ,ב״פפ״דסי׳׳א ,ב״ב
פ״ב מ״ג )בב״מ ובב״ב איתא לבד באמת בלא מ׳ אמרו( .ועיי׳ שכח
צ״ב כל באמת הלכה היא ,וב״מ ם׳ אמר ר׳ אלעזר עדא אמרי כל
באמת הלכה היא .ובירושלמי תרומות פ״ב הלכה א׳ ,כלאים ס״ב
הל׳ ב׳ ,שבת  %א הל׳ ג׳ איתא אמר ר׳ ליעור כל מקום ששנו באמת
הלכ^ למשה מםיגי .וכב $כתבו המפרשים שהך הל״מ לאו דוקא.
עיי' רש״י ב״מ מ' וברע״ב תרומות פ״ב מ״א .והרמב״ם בהקדמתו לס׳
זרעים מנה הנך דתרומות פ״ב שבת פ״א ב״מ פייר בין הדינין אשר
נאמר בחם חל״מ .ועיי׳ בשו״ח חות יאיר סימן קצ״ב שהאריך בענץ
זח ובענין חל״מ.
א מ ר ו  ,עיי׳ מ״ק פ״ג 'מ״ה מ״ו מפני שאמרו שבח עולח ואינה
מפסקת רגלים מפסיקין ואיגם עולין ר״א אומר משחרב בחמ״ק וכו׳ ר״ג
וב
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אומר וכו׳ .ולפעמים נהלקו תנאים ראשונים היאך ״ אמרו" .עיי׳ פאר,
ס״ר מ׳״ה ר״ג אומר לא אמרו )ג׳ אבעיות ביום( אלא וכו׳ רע״א וכר.
עדיות פ׳׳ו מ״ב העיד וכו׳ שר״א אומר לא אמרו אלא על אבר מן החי.
ועיי׳ שבועות פ״ז מ״ז כשם שאמרו הפוגמת וכו׳ )וקאי אכתובות פ״ט
מ״ז( ,כלים פ״ה מ״ב פי״ז מ״ח ,אהלות פ״ב מ״ב וסייג מ״ה ,מקואות
פ״ג מ״ג )וקאי אעדיות פ״א מ״ג( ,פ״ד מ״ג ,פ״ו מ״ר מי״א .ועיי'
פסחים ל״ת אמר ר׳ אלעאי וכו׳ באתי ושאלתי לפני ר׳ יהושע ואמר
לי הרי אמרו וכו׳ וקאי אהםשנה שם פ״ב ה׳.
וגם סתם משנה מביאה הרבה פעמים ״אמרו" ומורה בזה על
חלכח ישנח .עיי׳ מ״ש פ״ב מ״ו מפני שאמרו םחללין וכו׳ .חלה ס״ג
מ״י א״כ למה אמרו הטבל וכו׳ .ערלה פ״ב מ״ו ולמה אמרו.
בכורים פ״ג מי״א אימחי אמרו ,מי״ב ולמה אמרו ועוד במ״א .ועיי׳
ב״מ פ״ג מ״א שחרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא ,והנה זח חמאמר
קצר אשר לא הוסיף על מה שנאמר בחורח כ״א מל׳ ״גשבע" גראה
ישן מאוד ,ויצא בלי ספק מפי הסופרים אשר דרך למודם היה באופן
זח .עיי׳ לעיל ס״א )ושם הערגו כי גם הע׳ זקנים הוסיפו בהעתקתם
ס׳ . tysiraiא וגשבע(.
וכן במקום שבא ״אמרו חכמים" ״לא הוזכרו אלא" וכו׳ מורח
אמשגה ישגה .עיי׳ םוכח פ״ג מי״ג יבמות פט״ו מ״ב ,כתובוח ס״ו
מ ״ ב  ,כלים פי״ז מ״ד ,.פכ״ז מי״ב — .ומצינו ג״כ מאמר ישן בל׳ משל
עיי׳ סוכה פ״ב ט״ט ,נדה פ״ח מ״ז.
ומצינו מקומות יוצאים מזה הכלל .עיי׳ נדה פ״ו מ״א מפני
שאמרו וכו׳ אבל אמרו א״א לעליון לבוא עד שלא בא חתחתון.
ור״ט חולק על זח ע״ש .ועיי׳ כלים פכ״ז טי׳ח ור׳ יוסי שם ט״ט ט״י.
כלל

כח.

לםעטיט בא בטשנה טאםר קצר הכולל בדברים טעטים כל הענין,
ולפעטיט בא זה הטאטר קצר בדרך טספר.
ה ע ר ה  .טאטר קצר )זענטענץ( עיי׳ ריש קידושין האשד .נקניח
בג׳ דרכים ,ריש גיטין הטביא גט טםדינת הים צריך לוטר בפני נכתב
ובפגי גחחם ,ריש זבחים כל הזבחים שגזבחו שלא לשטן כשרים ,שם
ס״ט מ״א חמזבח מקדש את הראוי לו .וקיצורם מורה שחם ישגים.
ועיי׳ מנחות ס״י ט״ו ובש״ס שם ס״ח שנתקשה כבר ר״ט בהבנתה— .
ועיי׳ סוכה סייד מ״א לולב וערבה עד סוף המשנה! ושם מ״ח החלל
והשמהה שמונה כיצד מ ל מ ד וכו׳; הנה המשנה לולב וערבה וכו׳
נשניח בקיצור בימים קדמונים וחמשניוח דפ״ד ופ״ה עד מ״ה מפרשוח
כל ענין וענין מהמאמר חקצר זח ,ומ״ח מורה בעליל במי ״מלמד"
שהמשנה א׳ היא ישנח וחאחרונים באו ללמוד ממנה ולפרש אותה— .
וכן נשנו במ״א אחר מאסר קצר דעוח חחנאים חםפרשים אוחה ונחלקה
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באיזה אופן נאמרה או מוסיפין עליה וכדומה .עיי׳ ריש קידושין האשד,
נקנית בג׳ דרכים בכסף בשטר ובביאה וכוי בכסף בש״א בדינר וכו׳
ובה״א בפרוטה ,וכן ריש גיטין ובס׳יא.
ולפעמים בא המאמר קצר בדרך מספר עיי׳ ריש שבת יציאות
השבת שתים שהן ארבע ,ריש ב״ק ארבעה אבות נזיקין ,ריש נגעים
מראות נגעים שנים שהם ארבע — .וגם קיצור אלה המאמרים וגם
הםססר מורה שנאמרו בדורות קדמונים ,והמשנה דריש שבועות שבועות
שתים שהן ארבע יוצאת מן הכלל דהיא אליבא רר״ע שם ס״ג ס״ה
ודי ישמעאל חולק עליו ע״ש.
כל ל כ ט.
המשנה טכנםח לפעטים פרטי ההלכה בכלל ראשי ,וגותנת הימני
הכלל אשר בו נכנסו כל הפרטים ,וזה על שתי פנים :או שהכלל בא
בראש המשנה בלא פרטיו או עם פרטיו ,או שהסרטים יםעו לראשונה
ואה״כ נשנה הכלל.
ה ע ר ה א .חחלק א׳ של הכלל עיי׳ סאה פ״א מ״ד ,שביעיה
ס״ז מ׳׳א מ״ב ,שבח ס״ו מ״א מ״ג .ובאלה חמשניוח מחחיל המאמר
במי כלל גדול או כלל אמרו עיי׳ בבלי וירושלמי שבת ס״ז ה״א
ובקצתן נשנו הפרטים אחר הכלל ובקצתם לא נשנו אתר הכלל.
ומציגו כללים באוסן זח גם לחנאים יחידים עיי׳ מעילה פ״א מ׳׳א זכי
פ״ה מ״א ט״ב כלל אמר ר׳ יהושע ועוד כלל אחר אמר וכי .ועיי׳
שבח פי״ט מ״א כלל אמר ר״ע כל מלאכה וכו׳ )ושם קאי אמחלוק
הקודמח עיי׳ לקמן( .וכלל עם ״חוץ״ זבים פ״ה ט״ב.
החלק ב׳ של הכלל בא במ׳ ״זה הכלל״ עיי' שבת םי״א ט׳ין
פסחים פ׳׳ג ט״א ,טגילח פ״ב ט״ו ,כחובוח פ״ג ט״ט ,ב״ק פ״ט ט׳׳
ובמ״א .ובאסרו זה הכלל בא להכניס אל הכלל חפרטים אשר ל^
נטנו בפשנה .ולסעטים נסנו כל הסרטים והשייט טרח להביא עוד
איזה פרט אשר יכנס אל הכלל ,וזה בא בש״ס בל׳ לאתויי מאי.
עיי׳ מגילה כ״א ע״א ובם״א .ולפעטים נטנו כל הפרטים והכלל ל
בא שם כי אם לסימגא בעלמא עיי׳ בש״ם שם כ״ב כלו׳ לתת טיטן
אשר בו יודעו כל הפרטים .ומציגו הרבה פעמים זה חכלל על זה
האופן )והתיו״ט תרומות פ״ז מ״ד הזכיר רוב המקומות ,ויש שם ט״0
ובטי ריש פ״א דאהלוח צ״ל ריש פ״ג דאחלות( .ועיי׳ פםחים מ״ג אטד
ר׳ יחושע וכי טאחר ששנינו כל שהוא טין דגן הרי זה עובר בפסח
)וקאי אטשנה שם ריש פ״ג זה הכלל כל שהוא טין דגן וכוי( לטח מנו
חכטים את אלו כדי שיחא רגיל בחן ובשטוחיהן .והנה ר' יהושע
מדייק בזה כעין דיוקא דהש״ס בשאר טקוטות ,ואך להש״ס גראה חכלל
טיותר כיון שכבר שנה הפרטים ,ולר״י גראה יותר לשגות הכלל וטמנו
ולפעטים ״זה הכלל" הוא כעין גתינח ט ע ם
יודעו הפרטים.
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עיי׳ כלים פכ״ו ט״ג ,ועיי׳ גיטין פ״ב ט״ו ,עריות ס״ג ט״א.
ומציגו זה הכלל אפעשה ע״ז ס״ה ט״ב ,והוא ג״כ נתינת טעם ,ועיי׳
שבת סי״ט טי״א כלל אטר ר״ע — .ומציגו דברי ההולק בל׳ זה הכלל
אף שלא חוה טקודם דעתו ,עיי׳ זבחים פ״ב ט״ד .פ״ו ט״ז טנחות פ׳יא
ט״ד אטר ר׳ יהודה זה הכלל אם טחשבת הזטן קרטה וכו׳.
ה ע ר ה ב  .לפעמים יש במשנה זה הכלל ואין לו הטשך וחיבור
עם הקורם ,עיי׳ ב״מ פ״ר מ׳׳א ,שבועות פ״ח מ׳׳ו ,בכורוח פ״ר ט׳׳ט.
ונראה שהיא הופםה טאוחרת וכאשר העיר התיו״ט במקומות אלה.
ועיי׳ כלים פ״ב ט״ג ,וגם שם נראה כולה הך בבא רזה ׳הכלל הוטסה
טוטעת )והתיו״ט כתב שם דהוא לסיטגא בעלםא וכו׳ אבל הטעיין
יראה שאין זה בכלל סיטגא כההיא דטגילה כ״ב ובט״א דהא אין לו
חיבור כלל עט הקודט( .ורע דלסםים טתחלת הטשגה בדיגי או סיטגי
הכלל וחוזרת ושוגה אותם בסוף .עיי׳ שביעיח פ״ז ט״א ,בכורים פ״ב
ט״ג ,שבת פ״ז ט״א ,טעילה ס״א ט״ד ובט׳׳א.
כלל

ל.

לפעטים כוללת הטשגד ,בט׳ ״הכל ,כל ,בכל" הפרטים וטפריטת
הפרטים היוצאים טן הכלל,
ה ע ר ה א .זה בא בטקוטות אין טספר ,עיי׳ עירובין ש״ג ט״א,
ר״ד .פ״ג ט״ב ,טגילה פ״ב ט״ד וכוי .והסרטים היוצאים טן הכלל גטגו
בםשנה ויקדם להם ט׳ ״חוץ" אבל לא נטנו תטיד כל הפרטים ,ווה
שאטר ר׳ יוחנן עירובין כ״ז אין לטידין טן הכללות אפי׳ בטקום שנאסר
בו חוץ .וקידושין פ״א ט׳׳ו נשנה ״כל" בלא שום פרט ,וט1ויגו
הרבה סרטים יוצאים טזה הכלל .עיי׳ עירובין שם.
ה ע ר ה ב .גם בםקום שבא ״הכל" טרייק הש׳׳ס לאחויי טאי.
ועיי׳ באורך ערכין ב׳ .ועיי׳ ס׳ כריתות כלל ד.
כלל

לא.

לסעטים גשגו בטשגה הסרטים בלא כלל ויוקדם להם םססר או
מ׳ ״ א ל ו " .
ה ע ר ה א  .ט ם פ ר  :חרוטוח פ״א ט׳׳א ,ח ל ה פ ׳ ׳ א ט ״ א  ,קידושין
פ״א ט״א ,כריתות פ״א ט״א וכר — .א ל ו  :חלה פ״ד ט״ט ,פסחים פ״ב
ט״ה ט״ו ,כתובות פ׳׳ג ט״א ט״ב ,סוטה פ״ז ט״א.וכו׳ — .ולפעמים
פותחת הטשגה בטספר וטסייטת באלו עיי׳ שבת פ״ז ט״ב ,יבטות פ״א
מ״א )ופותחת באלו וטסייטת בזה הכלל פסחים פ״ג ט״א(.
ה ע ר ה ב .במקום שבא המספר מוגה בדיוק ולא שייר שום פרט.
כן משמע בש״ם קידושין ט״ז ,וכן העלו התו׳ יבמות ג׳ ד״ד .למעוטי
ובעל ם׳ כריתות כלל כ״ר .אבל כתובות ג״א ,קידושין ט״ז ,סוטה ט ״ז
כתבו התו׳ דגם בטקום שתנא טניינא תנא ושייר.
19
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במקום שבא מ׳ אלו מונה כל הסרטים ,עיי׳ קידושין שם וכן
העלו התו׳ שבועות ל״ט וע״ש בהגהת רי״ס .ובטכות ס״ג ם״א חגא
אלו ושם משייר התנא כטה סרטים ,וכבר נתגו רש״י והרטב׳׳ם בפירושם
שם טעם לזה .ועיי׳ בהליכות עולם ד׳ כ״ח ובכללי הגטרא לטהרי״ק שט,
כלל לב.
לסעםים שונה המשנה הסרט היותר סתות במגין או במעלה והסרט
היותר מרובה במנין או במעלה וכוללת בזה כל הסרטים.
ה ע ר ה  .עיי׳ ערכין ס״ב ם״א ,אין בערכין סהות מסלע ולא
יותר על ג׳ סלעים ,ועל זה הדרך הולך כל הסרק .וגם פ״ג שם מ״א
עד ס׳׳ו הוא קצת על זה הדרך.
ולסעמים שונה המשנה פרטים בלא כלל או מססר וכו׳ ולא שגאה
כל הסרטים ,ואם טשיירת רק סרט אחד מקשה הש״ס מאי שייר דהאי
שייר ,ועיי׳ ס׳ כריתות והליכות עולם שם,
כלל לג.
הטשגה שוגה לסעטים ההצטרפות בין שגי סוגי הלכות ווה בא
על שגי אוסגימ :או במד .שיש לאחד יותר על חברו ,או במה שטתגגדיס
שניהם זה לזה.
הערר ,א .במד .שיש לאחד יותר על חברו וזה על ב׳ סנים :או
בהצטרסות אל הגושאים ואז בא בלשון ״ א י ן בין" ,עיי׳ מגילה ס״א ט ״
אין בין אדר ראשון לאדר שגי אלא קריאת המגילה וכו׳ וזה דרך כ<1
הסרק שם; או בהצטרסות אל הגשואים וזה בל׳ ״ כ ל ויש" ,עיי/
נרה ס׳׳ו מ״ב כל כלי חרס שהוא מכניס מוציא ויש שטוציא וכו׳ וכי
שאר משניות השנויות שם עד מי״א .ובא להורות למשל בט״ד ,,כל
הכשר לדון כשר להעיד ויש כשר להעיד ואינו כשר לתן" שהסוג
עדות הוא גדול יותר בעגין הכשרים לה מהסוג דיינות ,ולכן לא נזכר
כלל הגושא מי הוא הכשר להעיד ואיגו כשר לדון כי כווגת המשגה
על הנשואים ,עדות ודייגות.
ודרך ההתגגדות נשנה בכמה אוסנים ,עיי׳ חוליו ס״א מ״ד כשר
בשחיטה ססול בטליקה כשר בסליקה פסול בשהיטה ,ועוד שם עד ט״ז
)והטשניוח נשגו בקיצור עיי לקטן כלל לט( .ב״ק ס״ג ט״י יש ח י י ב
על טעשה שורו ו פ ט ו ר על מעשה עצטו ס ט ו ר על טעשה שורו
ו ח י י ב על מ^שרי יעצמו .ובעגין זה תטורה פ״ב ט״א יש בקרבנות
היחיד מה שאץ בקרבגות הצבור ויש בקרבגות הצבור וכו׳ וע׳׳ש ס״ז
ט״א — .טנחות ס״ט ט״ט ח ו מ ר בסמיכה מ ב ת נ ו פ ה ו ב ת ג ו פ ה
ם ב ס ם י כ ה  .וכן נדרים פ״ב מ״ב ,ערכין פ״ה מ״ב ,תמורה ס״ב מ״ג,
כריתות פ״ג מ״ב ,ועיי׳ אהלות ס״א מ״ד מ״ה ובמ״א.
ה ע ר ה ב .בעגץ אין בין אם הוא דוקא או חגי ושייר עיי׳ ב״ק
ס״ב ע״ב ובתו׳ שם ,ועיי״ חו' מגילה ח׳ ע״א והליכות עולם ד׳ כ׳יח.
ד
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ה ע ר ה ג .ומזה ג״כ דרך המשגה השוגה ג סוגים דש תמיד
באיזה צד השתוות לבד בין שגים מאלה הסוגים .עיי מגחות פייה
ס״ז ג מיגים טעוגים ג' מצות שתים בכל אחד ואחד וכוי .זעיי בכורים
ס״ב מ״ב ם״ג .ולפעמים בא במשגה מה שיש בשוה לכל אחד ואחד
משגי סוגים חםחגגדים זה לזה עיי' בכורים פ״ב מ״ה וכו .
ה ע ר ה ד .ב הדרכים של הכלל הם להקל על חזכרון ובסרט
דרך החחגגדוח ,והוא בא ג״כ על סוג אחד אם יש בו שינוי והתגגדוח
דיגיו לפי חזמן או לפי מעמדו .עיי׳ חולין ס״א ט״ז החסד עד שלא
החמיץ איגו גיקח בכסף מעשר ופוסל אח חמקוח משחחמיץ גיקח בכסף
מעשר ואיגו פוסל אח חמקוח .וע״ש כל חמשגח — .וגם חתוםפתא
שוגה הרבה פעמים בדרך חחתגגדות ואף במקום שאין חכרח כ״כ אבל
הוא לחרוח חחלכות על חזכרון .עיי מ״ש פ״ב חומר בהקדש שאין
במעשר שני ובמעשר שני שאין בהקדש הקדש מתחללת על הכל וכו .
כחובוח פ״ב יפח כח שטר טכח עדים וכח עדים טבח שטר שחשטר
טוציא אשח טבעלח טח שאין כן בעדים ,יפר .כח עדים שחעדים
שאטרו טת פלוני חנשא אשחו וכוי .יפח כח שטר טכח כסף וכח
כטף טכח שטר שהשטר גובח טנכםים טשועברים וכוי יפח כח כטף
שהכסף פורח אח חערכין וכוי .ועיי׳ חולין פ״א ,ערכין פ״ג ,זבחים
פ״א ובט״א.
כלל לד.
,

,

,

,

,

,

,

במקום שיש כמה פרטי הלכח וחאחד מוםיף על חברו המשנה
שוגה הדבר היותר ק<! והפשוט קודם ,ועולה במדרגה מן הקל והפשוט
אל הדבר החמור או אל חחידוש; או חמשגח מתחלה מן חחטור
והחידוש ויורדח אל הקל והפשוט.
ה ע ר ה א .חחלק א׳ של הכלל עיי׳ כלים פ״א ט״א עד מ״ה,
וט״ז עד טוף הפרק .אחלוח פ״א מ״א ,מקואוח פ״א ובט״א.
ולפעטים הפרט הקל נכגפ בגושא וגשוא של הפרט החמור וכאשר גורע
הפרט החטור נודע הפרט הקל בכל צדדיו ,ועל זה אטרו בש״פ
שהטשנה נשנית בדרך לא זו אף זו .עיי׳ יבטות י״ט ,גיטין ט״ו ובט״א.
וחחלק ב׳ טן הכלל עיי׳ זבחים ם״ ה שם טחחיל טן החשוב
יוחר ויורד טטררגה לטדרגה ,פר ושעיר של יוה״כ טעונין חזייח על בין
הבדים וצו' ,פרים הנשרפים ושעירים חנשרםים טעוגין חזייה מבפנים,
חטאת חצבור וחיחיד ארבע טחנוח ,עולח ב׳ טתנוח שהן ד׳' וכו׳
)ובזה לא צרכינן לתרוצי דש״ס שם ט״א איידי דאחייא טדרשא
חביבא ליי( .וכן הוא הסדר פ״א טעילה ע׳׳ש — .ולסעטים גכנס
הפרט חקל בנושא וגשוא של חפרט חחמור אשר קדמו ,ואז נאטר
בש״ס שנשנה בדרך זו ואין צריך לוטר זו .עיי׳ עירובין ע׳יו ובט״א.
ועיי׳ ס׳ כריתות כלל צ ובהליכות עולם ד׳ כ״ז כ״ח.
ה ע ר ה ב .ב ש י ע ו ר י ן המשגה יורדת בסדר מכוון טן הגדול אל
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הקטן ,עיי׳ כלים פי״זמ״ה עד מ״ט ,ה ר מ ו ן  ,כ ב י צ ה  ,כ ג ר ו ג ר ת  ,כ ז י ת ,
או טן הקטן ־אל הגדול ,עיי׳יש כ״ט ט״ד עד םוף הפרק ג׳ א צ ב ע ו ת ,
ט פ ח  ,ט פ ה י ם  ,ד׳ ה׳ ו׳ ז׳ ח׳ ט׳ ט פ ח י ט  .וכטקום שיש שיעורץ
שוגים בנושא ,לפי טה שנשתנה בצד טן הצדדין ,הטשגה טחחלח שן
השיעור היותר גדול .עיי׳ כלים פכ״ד ט״א ג׳ חריםין הן חריט הכפוף
טטא טדרס ושטשחקים בו בקטפון טטא טטא טת וכוי וכן כל הטשגיות
הבאות שם .וטענין זה ע״ז פ״ג ט״ז ג׳ בתים הן וכוי ,ג׳ אבגים הן וכוי,
ג׳ אשרות הן וכוי.
ה ע ר ה ג .גם בטקום שיש טחלוקת כטה תנאים התגא טםדר
המחלוקת על דרך.ודד :או שעולה טן הטיקל אל הטחטיר כהך רפאה
ס״ג ט״ו ,ט״ש פ׳׳ב ט״ט ,או יורד טן הטחטיר אל הטיקל כהך דיבטות
סייד מי׳׳ג )ועדיות פ״א מי״א יוצאת טן הכלל טהטעם אשר גברר 'אי״ח
בחלק בי( וכן טקדים את הפשוט יותר וכוי .ולכן שוגה לפעמי•
ב״ה קודם ב״ש עיי׳ עדיות פ״א טי״ג י״ד .ועיי אהלות סי״רו
מ׳׳א ,גדה פ״ה ט״ט ,וגראה שהיו דברי ב״ש בטקוטות אלה האחרונים
בעיגי חטסדר כחידוש קצת — .וטזה ג״כ שבא לפעםים התנא
אשר חי בדור אחרון קודם ,התגא של דור ראשיו• עיי׳ י ו מ
ס״ו ט״ח ר׳ יהודה אוטר וכו׳ ר׳ ישטעאל אוטר הלוא וכוי .והגה זה
שאטר ר׳ ישטעאל והלוא םיטן אחר היה להם לא קאי אר׳ יהודה כ״א
את״ק כאשר יבין כל מתחיל .אבל דברי ר׳ ישמעאל טוםיפין אדכרי
ת״ק ואדברי ר׳ יהודה ,דלח״ק ור׳ יחודח חיח חדבר בדרך טבעי ו
צריכין להליכת בני אדם ,ולר׳ ישמעאל לא היו צריכין כלל לבני א
והידיעה היתה בדרך נס; ולכן םידר רבי דברי ר׳ ישמעאל אחר דברי
ר• יהודה .ועיי׳ תו׳ סוטה ד׳ ד״ה דברי בן עזאי — .ומזה אפשר ג״כ טה
שבא עירובין פ״ו ט״א ראב״י אחר ר״ט והוא לפי הש״ם שם ראב״י
הזקן )עיי׳ לעיל ד׳  74הערה( ,לסי שדברי ראב״י מוםיפין על דברי
ר״ט ולכן סידרם רבי בענין זה ושינה קצת הלשון) .אבל כלים פיי׳ץ
מ״ח שאמר ר״ע לכך ולכך הוזכרו נראה בבירור שהם דברי ר״ע
עצטו ,ולכן הנכון שיש לגרוט ר״ט במקום ד״ע ,עיי׳ לעיל ד׳ .(26
ה ע ד ה ד׳ .לפעטים שוגה הטשנה ב׳ הקצוות יחד והיא על דרך
ההתנגדות )עיי׳ הכלל הקודם( ונכנסו הפרטים ביגיהם .ב״ט ס״ז ט ״
ד שוטריט חן שוטר חגם והשואל גושא שכר והשוכר )ועיי׳ תו׳ ב״ק
ד׳ די( ,וכן תרוטות פ״ד ט״ו בג׳ פרקים טשערים את חכלכלח בבכורות
בטיפוח ובאסצע הקיץ — .וטזח ג״כ אם חדעח חשלישית חיא כעין
הכרעה שוגה חדעוח הטחגגדוח ואח״כ חדעח אשר חיא כעין חכרעה
אף שחיא לתנא יוחד קדטון .עיי׳ פסחים פ״ג ט״ו י״ד שחל להיות
בשבת טבערין את חכל מלפני שבח דברי ר״מ וחכ״א בזמנן ר׳ אליעזר
בר צדוק אוטר חרוטח טלפני שבח וחולין בנטנן .וחנח זח ראב״צ
יחיא' ףאכ״צ הראשון )עיי׳ לעיל פ״ב( ,והוא לא חכריע כין ר״ט וחכטיס
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אבל רבי אחרי הציגו דברי ר״מ וחכמים המתנגדים זה לזה לגמרי סידר
בצדם דברי ראב״צ והיא כעין דעה ג׳ המכרעת .ומעגין זח ג״כ שם
פ״א מ״ד ,ר׳ מאיר ,ר׳ יהודה ,ר׳ גמליאל )אך יש קצת ספק אם הגי׳
ר' גמליאל נכונה וכאשר יבוא בחלק ב׳(.
כלל

לה.

המשנה מקדמח לפעמים לפרטי חחלכח חלק< ההלכה בכלל.
ה ע ר ה  .עיי' ב״ב פ״ח מ״א יש נוחלין ומנחילין ויש נוחלין ולא
טנחילין טנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין .בכורוח פ״ה מ״א
יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור
לנחלה ולכהן ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן .ומזה הענץ
)אף שאין שם חצטרפות אל חלכח אחת( מנחות פ״ ה מ״ג מ״ח.
ועיי׳ יבטות פ״ט מ״א ,ערכיו פ״ד מ״א ,כריתות פ״א ם״ג ,םקואוח
פ״ז ט״א.
כלל לו.
המשגה שוגה לפעמים ביחד פרטי הלכה כעין מפתח ,ואחר כן
טפרשח כל פרט ופרט על מקומו.
ה ע ר ה א  .עיי׳ סנהדרין פ״ז מ״ד אלו הן חנסקלין חבא על
האם ועל אשת האב וכו׳ עד ובן סורר ומורה ,ומשם ואלך ובמשניוח
הבאות בא הפירוש של כל אחד ואחד טהפרטים אלה .וכן שם ס״ט מ״א
ואלו הן הנהרגים • הרוצח ואנשי עיר הנדחת וכו׳ ואלה הפרטים מפורשים
אח״כ בזה חפרק ובפרק חבא .וכן פי״א ט״א אלו חן חנחנקין םכח
אביו ואטו וגונב נפש וכו׳ ואח״כ חוזר לפרש כל אחד מהפרטים.
שבועות פ״ז ט״א ואלו נשבעין ונוטלין השכיר והנגזל וכו׳ השכיר כיצד,
הנגזל כיצד וכו׳ )ועיי׳ כתובות פ״ט ט״ז('.
הערר ,ב .בחזרת הפרטים נשנה לפעמים בראש פירוש הפרט
באותה מלה עצמה כאשר הוא לעיל במפתח; והוא כעץ ססקא.
עיי׳ סנהדרין פ״ח מ״א בן סורר ומורה מאימתי נעשה בן סורר ומורה
וכו׳ והכוונה בן סורר ומורה )כלוי לעיל פ״ז מ״ד נזכר בן סורר ומורה(
ומחדיבור ״מאימתי נעשח" מתחיל עיקר המשנה — .וכן שבת סי״ב
הבונה כמה יבנה וכו׳ וזה ״הבונה״ נזכר לעיל ס״ז מ״ג ,והוא כעין
פםקא .ועיי׳ כלים פט״ו מ״א כלי עץ וכוי ופ״ב מ״א.
כלל

לז.

חטשנח מקדמת לפעמים חלכות אשר בעצמוחן אין להן מקום
בענץ חטסכחא ,אבל חן כעין חקדטות לבוא אל חכליח הלכח מן
החלכות אשר יםודתן בטסכתא זאת.
ה ע ר ה  .עיי׳ חגיגה פ״ב מ״ה עד פי׳ג מ״ו ,ואלו המשניות הן
כעין חקדמוח למ״ו דפ״ג וכמו שפירשו שם המפרשים .ועיי׳ סגהדרץ
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ס״י מ״א ואלו שאין להם חלק לעולם הבאי וכו׳ עד מ״ד ,והםשניוח
אלו הן כעין הקדמה אוי העברה למשנה ר׳ אנשי עיר הנדחת אץ
להם חלק לעולם הבא ע״ש חיוי׳ט מ״א — .ומזה גם כן שנשנו
יחד הלכות השוות בדין וענץ אף שמקום האחת מהן איגו בזה הסרק.
עיי׳ ב״ק ס״ה מ״ג עיקר זה הסרק מדבר בעגץ גגיחח ,ונזכרו סה מ״ב
הבבא דהקדר והבבא דהכנים סירותיו מפני שהן שוות בדיניהם למ״ג
הכניס שורו וכו׳ ונגחו שורו של בעל הבית וכר .וכן במס׳ תענית,
ב׳ פרקים הראשונים סובבים על ענץ התעניות על הגשם ,והחנא מקדים
כעין פתיחה מאימתי מזכירין גבורות גשמים וכו׳ ער מ״ג ,וממ״ד ואילך
יורד אל עיקר כוונת המסכחא חגיע י״ז במרחשון ולא נענו וכוי.
כלל

לח.

המשנה שונה בתחילה ההלכוח אשר הן עיקר חמסכתא והגוהגות
לרוב ,ואחר כן ההלכות אשר הן כערך הספיחים אל העיקר או הגוהגות
לבד באיזה זמן מן חזמנים.
ה ע ר ה א .זה הכלל הוא יסוד גדול להבין סידור המשגה
וחחלוכוחיה ,ועליו נבנו רוב חמסכחוח כאשר יבורר להמעיין וכאשר
יבוא לנו בחלק ב׳ — .ועל החלק האחר של הכלל עיי׳ סאה פ״ד ס״ו
נכרי שקצר ובו׳ עד מ ״ י  .הנח דיני פאח נשנו בחחילח פ״א עד ס״ד
מ״ד .ועד בכלל ,ושם נשלם כל מה ששייך לעיקר סאה בשדה ישראל
)והמצוה בעצמותה נאמרה לבני ישראל(; והדינים דמ״ו וכו׳ הם כעין
ספיחים לעיקר הלכוח רפאה .וכן שם ס״ז מ׳׳ח המקדיש וכו׳ א
שגמר התנא בזה הפרק עיקר דיני פרט מדבר במ״ח בדיני המקדיש וכד
אשר הוא כעין ענף לעיקר דיני דפרט .וכן שביעית סוף פ״ט האוכל
טאיסור שביעית עד שלא חורטר .חלתו וכו׳ אחר שנשלטו עיקר דיני
שביעית והם בעבודת האדמה ובסירות שביעית טדבר בענין חלה
בשביעית .וכן כלאים פ״ז ט״ח עציץ נקוב וכו׳ נשנית בסוף דיני
כלאי כרם ועיקר כלאים הוא בזורע או נוטע באדמה.
ועל ההלכות הנוהגות לבד בזמן מן הזמנים עיי׳ זבהים פי״ד מ״ד
עד שלא הוקם המשכן וכו׳ עד סוף הפרק המדבר בענין הבמה.
וכן מגחות <*־״ג מ״י בענין בית חוניו — .ומזה ג״כ שנשנו ההלכות
אשי הן ע״פ המאורעות בענין קצח רחוק בסוף המסכחא .עיי׳ דמאי
פ״ז מ״י מי שהיה לו י׳ שורות וכוי .מגחות פי״ג הרי עלי עשרון
יביא אחד עשרונים וכו׳ פירשתי ואיגי יודע מה פירשתי וכו׳ הרי עלי
מנחה וכוי ,מנחה .מין חמנחה וכו׳ ,וכל הפרק הוא בענץ זה .וכן בכורות
פ״ט ם״ח יצאו שנים כאחד וכו׳ קרא לתשיעי עשירי וכו׳ — .ומוח ג״כ
בענין סדר הםסכחוח .הטסכחות חמדברות בענץ חטקדש וחקרבנות
הן באוח בסוף הסדר אשר עיקרו בדברים הנוהגים שלא בפגי הבית.
וכבר הערנו על זה לעיל סוף פ״ג.
ח ר
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ה ע ר ה ב .מקום שההלכה סובבת על עתים קבועות המשנה
שונה הדינים על סי משך הזמן ,ומקדמת הפרטים אשר הן לבד
כסניפים אל עיקר ההלכה  .עיי׳ מם׳ פסחים שפותחת באור לי״ד
בודסין וכו׳ והוא ע״פ משך הזמן ,ועיקר איסור חמץ הוא מי׳יד מחצות
ולהלן ,אבל דיני חמץ מתחילים מאור לי״ד שאז זמן הבדיקה ,וע״פ
הסדר הזה נסדר פ״א וקצת פ״ב .וכן פ׳יא ופ״ב ופ׳יג דשבת וכןס״א
דיומא ,וכן מס׳ שביעית םרברת בב׳ פרקים הראשונים בענין תוספת
ערב שביעית .וכבר העירו התר ריש מם׳ שבת על דרך המשנה זה.
ה ע ר ה נ .אם הלכה מן הלכות המסכתא נשלמה בדינים מעטים
במספר או מקדים המסדר הלכה זאת אף שגופי הלכות של המסכתא
אינם כלולים בה .עיי׳ בכורות פ״א הלוקח עובר חמורו וכל דיני דפטר
חמור ופדיונו גשגו בהך סרק ,וע״ש בש׳יס י״ג איירי דווטרין םילי
דבהמה טמאה פסיק ושדי לה .וכן גיטין פ״א מ״א המביא גט ממדינת
הים וכו׳ ,אף שבחחילת ההשקפה מקום הלכה זאת אחר הלכות המדברות
בעיקר דיגי גט ,אך לפי שריגי שליח הטביא גט לא רבו במספר סידרם
רבי בראש הטסכתא .ועיי׳ לקטן ח״ב לטס׳ גיטין )ושם יבואר עוד
טעט אחר( ולטס׳ שבועות.
כלל

לט.

לפעמים יחוברו אל איזה הלכה של המסכתא הלכות אחרות אשר
אץ מקומן במסכתא זאת ,וזה :או משום שיש להן יסור אחד עם
הלכות של המסכתא ,או שההלכה של ד-מסכתא גשגית בסיגגון מיוחד
הגזכר כלל ל״ג ויחוברו לו הלכות הנשנות בסיגגון זה.
ה ע ר ה א .יסוד אחד לכמה הלכות :שקלים ס״ז מ״א בעגץ
שקלים שגטצאו גוסדה על היסוד דאזליגן בתר• המקום אשר שם גמצאו
ע״ש; ועל זה היסוד נשנו ג״כ הטשגיות הבאות שם עד ט״ה— .
גיטץ ס״ג ט״ג גבי גט אזלינן בתר חזקת חיים ע״ש ,־וכן בשאר הלכות
הגזברות שם — .שם פ״ד ט״ר עד סוף פ״ה .בגט חתקינו תקגה
טפגי תיקון העולם )ט״ב( ,ולזה יחוברו ההלכות עד פ״ה ט״ז אשר יסודם
ג״כ תיקון העולם או תקגה הרומח לו כגון חקנח מזבח פ״ה ט״ה או
משום כדי חייו שם מ״ז .ואל חיקון העולם יחוברו הלכות הגובעות
מיסוד ״משום דרכי שלום" ,חקרוב ליסוד תיקון עולם )ממ״ז ואילך
עד סוף הפרק( — .נזיר פ״ט מ״ב יסוד ההלכה הוא דאזלינן גבי
טוטאת גזיר בתר הצד אשר שם רגלים לדבר ,ועל זה היסוד נבנו
ההלכות הגשגות שם עד ט״ה — .סוטה ס״א ט״ז בא להורות אצל
סוטה בטדה שאדם טורד טודדין לו ,והוא יסור לכל הטשגיות הבאות
שם עד סוף הפרק.־ — זבחים פ״י גוםר כל הסרק על היסוד כל
התדיר םחברו קודם לחברו וכן כל הטקודש טחברו קודם לחברו,
ועיי׳ הוריות ס״ג ט׳׳ו עד סוף הסרק — .בכורות ס׳׳א ט׳׳ז מצות
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פדייה קודמת למצות עריפה לפי שהתורה הקרימה ספרייה ,ועל זה
היסוד נבנו שאר הלכות הנשנות שם )והמשנה בעצמה שונה היסוד זה(.
— מעילה פ״ד מ״א נבנתה על היסוד שהרבה מינים מצטרפים למעילה,
וע״ס זה היסוד דצירוף כמה מינים נשנו המשניות שם עד סוף
הפרק — .מכשירין ס״ב סייג הדין דשתי בריכות סובב על העיקר
דסחצה למחצה לחומרא ,והוא יסור לכל המשניות של זה הפרק,
ובאופן זח נשנו ג״כ חמשניוח ססהים ס״ר מן מ״א עד מ״ד .וחכמים
אומרים .ם״א סובבח על היסוד דיש לפעמים בדבר )של מצור(,
מנהגים שונים וכל מקום ומקום יגהוג לסי מנהגו ועל יסוד זד .נבנו
המשניות עד ט״ד .( ,וכן שבח ס״ט סובב על הך דסוף ס״ח אע׳יס
שאין ראייה לדבר זכר לדבר .וכן בכורות ס״ד ט״ר .ט״ו סובב על
היסוד דאסור ליטול שכר לדבר טצוה; וט״ז עד סוף ט״י על היסוד
דהשור לדבר זה אטור ליקה ממנו דבר הדומה לו וכן בט״א,
ובכל המקומות אלה והדוטים להם התנא טקדימ המשגה השייכת
להטמכתא ומאתר המשניות אשר באו סה יען מקומן סד .לבד ע׳יי
ימוד זאת המשנה .ובתטורה ס״א ט״ד ט״ר טצינו להיסך התנא
טחחיל טן ההלכות אשר אין טקוטן בטסי זאת וטםיים מ״ד׳ ולא תטורה
עושה תמורה ,ועל היסוד זה נשנו סד .אלה ההלכות .וטצינו עוד
דוגטתו באיזח טקומוח .ונדבר בח״ב על כל אחד ואהד על מקומו.
וטטין ב׳ שגסטכו הטשגיות על ידי םיגגון הלשון עיי׳ מגילה ס ׳ ׳
ט״ד אין בין אדר ראשון וכו׳ וע״י זה באות שט עד טוף הסרק• כל
הטשניות הנשנות בל׳ אין בין .ועל זה הדרך נשנה ס״ב דביכוריס
חולין פ״א ממ״ד ואילך .נדה ס״ה וכר עיי׳ לעיל כלל לגי — והנה
גם זה הדרך הוא להקל על הזכרון ע״ש הערה ד׳.
ה ע ר ה ב .המשניות אשר אין מקומן לחמסכחא וגשגו לבד על
ידי שיתי הסיגנון נשנו לרוב בקיצור ,והמשנה אשר על ידה באו בטסכתא
זאת גשגיח בביאור הראוי לה .עיי׳ חולין ס״א מ״ד חשוחט םן
הצדדים שחיטחו כשרה ,הטולק םן הצדדים וכו׳ השוחט מן העורף
וכו׳ עד נטצא כשר בשחיטה וכו׳ הרי טסורשים כל דיני ההתנגדות  #ל
שחיטה ומליקה ,וטט״ה ואילך נשנו בקיצור כשר בזה ססול בזה ,ואיגה
טפרש כלל הכשרות וחפסלות .וכן נדח פ״ו ט״א טסורש עיקר חדין
והמשניות הבאות נשנית בקיצור.
ה ע ר ה ג .פסחים פ״ד מ״ד .המאמר והכםים אומרים ביהודה
וכו׳ הוא המשך המשגה מן מ״א ,והמשניות מן מ״ב ואילך עד
המאמר וחכ״א הן כמאמרים סוסגרים ,וזה מורה קצת שגספהו אל
4

א

ז ה

 (4מנהגים בדיני טמון נשגים בם״א עיי׳ החוכוה ש״ר מי״א ,שם פ״ו ם ״ י  ,כ׳׳ם »B
גי׳א ובשאר מקומות ,ואינם ענין לפרק זה הבא להורות שיש ללכה *חד המנהג ג י כ ד י
ואמר והיתר.
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הסרק בסידור אהרון ,ובסדר הראשון נשנה לבד משנה א׳ ונסמך לה
מיד המאסר וחכ״א ביהודה — .ואסשר שיש להקיש מזה על רוב
משניות שלא בסקוסן ממין השני שהן מסידור אחרון.
כלל

ס.

לסעמים נסדרו הרבה הלכות יחד :א .או שנשנו ביום אתר עט
ההלכה אשר עיקרה בססכתא שלפנינו; ב .או שהרבה הלכות נכנסו
עם הלכת הטסכתא כעין סרטים אל איזה דין כולל; ג .או שנמצאו
הרבה תלכות בנושא ההלכה של המסכתא הדוםות לה קצת באיזה ענין
מן הענינים; ד .או שיש להרבה הלכות התדטות חיצונית עם הלכה
של הטטכתא באיזה דין טן הדינים.
ה ע ר ה א .לחלק א׳ טן הכלל עיי׳ סוטה ס״ה ט״ב בו ביום
וכו׳ עד סוף הסרק ,ידים ס״ג מ״ה עד ם״ר ט״ה — .לחלק ב׳ עיי׳
טוטה פ״ז ם״א אלו נאטרין בכל לשון פ׳ סוטה וודוי מעשר וכוי.
וכן שביעית פ״ט ט״ו ער שתרד רביעה שנייה ,ונשנו שם ט״ז הלכות
אחרות אשר נוהג בהן דין רביעה שנייה .וכן פ״י ט״ח ע״ש .ועיי׳
זבים ס״ב ט״ג דין דמעת לעת — .לחלק ג׳ סוטה פ״ג מ״ז בת ישראל
שנשאת לכהן מנחתה נשרפת וכהנת שגשאת לישראל טגחתה גאכלת
מה בין כהן לכהנת מנחת כהנת נאכלת וכו׳ כהנת מתחללת וכר.
וכן טדות פ״ב מ״ג וי״ב מעלות היו שם וכו׳ כל המעלות שהיו שם וכר
חוץ םשל אולם כל הפתחים והשערים וכו׳ חוץ םשל אולם וכוי— .
לחלק ד׳ טגחות פ״ג ט״ה הקוטץ טעוטו טעכב את רוכו וכו׳ הקוטץ
והלבוגה טעכבין זה את זה ,ועי״ז גשגו כל ההלכות שם עד סוף הפרק.
וע״ש סי״ג וקצת הסרק נשנה על זה הדרך וקצתו על הדרך הראשון
של כלל הקודם .וכן טכשירין ס״ד טייח קדרה שהיא מלאה מים
וגתוגה לתוך הטקוה וסשט אב הטוטאה את ירו לתוכה וכו׳ וגשגית פה
בהתדטות אל הטשגה הקודטת סירות שגסלו לתוך אטת הםים פשט
טי שהיו ידיו טטאות וכוי.
ה ע ר ה ב .לסעםים באות הרבה הלכות הנסטכות אל הלכות
הטסכתא בדרך טספר .עיי׳ ב״ט פ״ד ט״ז ט״ח ה׳ סרעטות הן וכו׳ ה׳
חוטשין הן וכר.
כלל

טא.

לסעטים שונה הטשנה ענין קרוב לענין הטטכתא אף שאין טקוטו
במסכתא שלפגינו.
ה ע ר ה א .עיי׳ יוטא פ״ב ט״א בראשונה כל טי שרוצה לתרום
וכי ואין עיקר טקוטה ,כאן וגגררה לט״ח דפ״א בכל יום תורטין אח
הטזבח .וכן יבטות פ״ז ט״ב עד ט״ד וטט״ה עד פ״ח ט״ב אין עיקר
*19
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מקומן במס׳ זאת ונגררו אגב ט״א אלמנה לכה״ג וכו* עבדי מלוג לא
יאכלו בתרומה וכו׳ ועיי׳ לקמן' ח״ב למס׳ תרומות.
ה ע ר ה ב .ומציגו גרירה בתר גרירה כלו׳ שאמה משנה נשנה
במס׳ זאת דרך אגב ,ואליה נשלמת משנה או משניות בדרך אגב.
עיי׳ יומא ס״א מ״ב מ״ג ארבע סייסות היו שם הה הסייס הראשון
הסייס השני וכוי .והנה כל עיקר מ״א שם בראשונה כל מי שרוצה
וכו׳ נשנית בגרירה לסרק הקודם וכמו שבא בהערה הקודמת ,ואל
המשנה זאת נססחו םשניוח אחרות עד סוף הסרק בדרך אגב )ועיי׳
ברסב״ן במלחמות ריש יומא שנתקשה בזה והעלה שנם ביוה׳׳כ היו
ש ט ד׳ סייסות( .וכן סוטח ס״ג מ׳׳ז מה בין כחן לכחנת וכו׳)עיי׳ כלל
הקודם( ט״ח טח בין איש לאשח .שם ס״ז ט״א אלו גאטרין בכל־
לשון וכו׳ ט״ב ואלו גאטרין בלה״ק וכו׳ ופרשת עגלה ערוסה וטשוח
מלהמה ,והך מ״ב _ גגררת לס״א ואל ט״ב נגררין פ״ח טשוח טלחטד,
ועל איזה דברים שבים במלחמת הרשות וריגי טלתטת טצוה ,ופ״ט דיני
דעגלה ערוסה — .והנה לפעמים יש טעם עמוק להנך גרירי והוא
בטקום שסרטי דיגים של איזה טצוה טעטים מלקבוע להם מסכחא כפני
עצטה ססחם התנא ע״י הטשך הלכה להלכה אל טסכתא אחרת.
וכעץ זה ס׳ טשוה טלהטה וס׳ עגלה ערוסה; חתנא הטשיכן בטועצות
למ״ב דס״ז ואלו נאמרין בלה״ק יען קצרו מלבנוח לה $בחיס בפני
עצמם .וכן נראה קצח בס׳יב דיומא.
פלל

מג.

לסעמים נשנה אוחח משנת בב׳ מסכתות ועיקר מקומח במס׳ אחףן
ובמס׳ אחרת באה בדרך אגב באופן מן האוסנים אשר נזכרו בכלל••
המודמים; ולפעמים מקומה בב׳ מסכתות לפי מה שהורכבה מחלקי•
שוגים וחלק אחר שייך למםכתא זאת וחלק אחר למסכתא אחרת •
'ולפעמים חזרה ונשנית במס׳ אשר אין שם מקומה להשלמת חענין .
ה ע ר ה א .לחלק א׳ מן הכלל עיי׳ מגילה פ״א מ״ה )אגב דאין
בין ,כלל לט( וביצה פ׳׳ה מ״ב .מגילה פ״א מ״ו ,קנים פ״א מ״א,
טגילה פ״א ט״ט ,הוריות פ״ג מ״ד .פסחים פ״ד ט״ג ,ע״ז פ״א ס׳יו.
— לחלק ב׳ מן חכלל עיי׳ כתובות פ״ז ט״ז ,קידושין פ״ב ט״ה .תטורה
פ״ד ט״א ,טעילח ס״ג ט״א )ועיי׳ בש״ם כתובוח ע״ב ,קידושין גי ,תמורה
ב״ב( ,שביעית פ״י ט״ז ,עוקצין פ״ג ט״י .ר׳׳ה ס״ד ט״ג ,סוכח ס״ג
טי״ב וכר .ועיי׳ פרה פ״ה ט״ה ,ידים פ״א ט״ב ,ובפרה נשגית לעגץ פרד,
'לכן איתא שם בכל הכלים טקדשים וכר ,ובטס׳ ידים נשנית לענין ידי•
לכן איתא שם נוטלין לידים .אך במה דאיתא במשנה טס׳ ידים ואין
סקדשין ואין טזץ טי תטאת ואין גותגין לידים וכו׳ ובמס׳ סרה לא
להזכיר הך ואין גותנין לידים הוא נראה זר קצת ,וכבר עטרו על זד,
'הר״ש בסירושו לידים ובעל ס׳ כריתות כלל ס״ט — .לחלק ג׳ • ן
,
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חכלל עיי׳ ב״מ ס״ז מ״ח שבועות סייח מ״א וברש״י שם .יבמות ס״ד
ט״נ מ״ד ,כתובוח סייח מ״ו ם״ז ,ובכתובות היא שנויה להסמיך לח מ״ו.
ח ע ד ח ב .לפעמים נשנו במםכחא אחח כל מאמרי איזח תנא
קדמון אס חם מעטים ,ובמסכחא אחרת יבוא כל מאמר על מקומו.
עיי' כתובות פי״ג מ״ג עד ט״ט וב״ב פ״ט מ״א ,שבועות פ״ום׳׳ג~ .
עדיות פ״ג ט״א עד ט״ז ואהלות פ״ג ט״א ,טהרוח פ״ח מ״ח ,חולין
פי״א מ״ב — .וכן נשנו יחד יוטא סייג ט״ט עד סוף הפרק טעשי
אנשים מיוחדים במקום חמיוחד ,בביח חמקדש.
ה ע ר ח ג .מציגו משנה נזכרת ג׳ פעמים :חאחים וחשוחסין
וכדי שקלים פ״א מ״ז ,חולין פ״א ט״ז ,בכורוח פ״ט מ״ג )בחולין דרך
'אגב( .משחרב בהמ״ק החקין ריב׳יז שיהא יום הנף כולו ,אסור ר״ח ם״ד
מ״ג ,סוכח פ׳׳ג מי״ב ,מנחות ס״י מ״ד) ,בר״ה ובםוכח חיא ע״פ חלק
ב׳ של הכלל( — .ובמס׳ עדיוח נשנו הרבה משניות אשר גזכרו במקום
אחר ,ויש בזה כוונה מיוחדה עיי' לקמן ח״ב.
ה ע ר ה ד .לפעמים נשנית הלכה במס׳ אחרת אשר אין שט
מקומה ובעיקר המס׳ יפקד מושבה .עיי׳ ב״ק פייה מ׳׳ו אחד שור ואחד
בחמר ,לכלאים ולשבת וכן כלאי עוף ,ובמס׳ כלאים ס״ח אשר שם
נשנו כל סרטי כלאי בעלי חיים לא נזכר כלאי עוף כלל .וכן מכשירין
פ׳׳ב ט״י המוציא פירות בדרך אם רוב מכניסין וכו׳ מחצה למחצה
דמאי אוצר שישראל ונכרים וכו׳ אס רוב ישראל המאי וכוי ,ובמס׳ דמאי
אין זכר לחך הלכה )ועיי׳ תוספתא דמאי ס״א(.
מג.

כלל

ד

-, .

...

חמשנה כתובה בל׳ נקייה וקצרה ,ולפעמים נמצא־ בחיילשנא
קטיעא ,ואפשר שמשניוח כאלה חן מימים קדמונים.
ה ע ר ה א .יסוד לשון המשנה הוא לשון המקרא .וחמשנח חגירה
עז לחרחיב בנין השרשים הנמצאים בתנ״ך )עיי׳ רמב״ם ריש תרומות(
ולבנות שרשים חדשים על־ יסוד הכללים אשד עליהם נוסדה ל׳ עברית.
וזה מורה גם על גורל לשוננו הקדושה גם על רוחב בינת השלמים אלה
אשר הרחיבו אוצר השרשים הנמצאים בחני׳ך על מושגים אשר גחחדשו
אחרי חחימח ספרי קודש .ואחרי בלות לה״ק היתול לה עדנה על
יד ל׳ המשנה והברייתא ,ותחת אשר קראו לח י עזובה חראו חכמי
המשנה והברייתא כח החרחבה )בילדונגססעהיגקייט( אשי יש ללח׳׳ק.
ונרחיב בזה אי״ה הדיבור בחלק ג  ,גם־ נחקור שם על מלות לועזות
הבאות בטשנח— .׳ ודע דלסעמים נמצאו במשיח ־ מאמרים ׳לקוחים
מכתבי הקודש • י עיי׳ סאה פ״ב מ״ב זכל החדים אשר ׳במעדר יעדרון.
שביעית פ״ג טייח אין בוגין מדרגות על פי י הגאיות .סוכח פ׳׳ה׳מ׳׳ד
והלוים בכנורות ובגבלים ובמצלתים וחצוצרות־ ובכלי שיר בלא מספר.
ב״ב ס״א מ״ד ,מסין אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח) .ובש׳׳ס
,
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נמצאו הרבה סעמים הלכות בלי מאמרי המקרא כצורתם בלא תוססות
וגדעון .כתובות ע״ז ע״א בדברים לא יוסר עבר .גיטץ מ׳ ע״א ב״ט
ק״א באשר עשה כן יעשה לו .ב״מ ק״ו ע״א דהוה מקיים בי כי
נשארגו מעט מהרבה הוה מקיים בי לא יבושו וכו׳ דהוה מקיים בי גם
את הארי וכו׳ ועיי יומא פ״ג מאי טעמא לב יודע מרת נסשו ובמ״א(.
 י ול׳ קצרה ניכרת בכל מקומות במשנה ,וכבר הערנו לעיל כלל טזעל מה שנאמר לפעמים חסורי מחםרא.
ל ש נ א ק ט י ע א .עיי׳ ב״ק ס״ז מ״ז אין םגדלין תרנגולים בירושלים
ולא כהגים בארץ ישראל )והכווגה ולא כהגים מגדלין תרנגולים בא״י(.
זבחים ס״ח ם״א כל זבחים שנתערבו בתטאות המתות וכו׳ אפי׳ אחת
ברבוא יטותו כולן וע״ש בשייט ע״א .וכן סנהדרין פייט מ״ג ע״ש
בש״ם )ודברי הירושלמי שם קשים להולמן ער מאוד( — .וכן עובר
התנא לפעמים מנושא לנושא או לנשוא .סוכה סייג מי״א הלוקח לולב
מחברו בשביעית נותן לו אתרוג במתנה וכוי .והך נותן לו אינו נמשך
לחנושא הלוקח כ״א אל מלת חברו .ב״ב פ״י מ״ו הפורע מקצת חובו
וכו׳ )כלו׳ הלוה פרע מקצת חובו( ר' יוסי אומר יכתוב שובר )הסלוה
יכתוב( .ועיי׳ פאה פ״ג מ״ה המוכר קלחי אילן בתוך שדהו נותן סאה
וכו׳ כלו׳ הלוקח גותן ע״ש .ועיי׳ תרומות פ״ג מ״ד הפועלים וכו׳ חוץ
טן הדרוכות שהן )כלוי בעלי הבתים( טטםאים וכוי .תמורה פ״ז ם״ך
קדשים שהפילו יקברו )כלוי הנפלים( וכן בםקוטות אין טפפר— .
ולפעמים הוא מאמר מסורס .עיי' יומא מ״ו מ״א ויאמר אם של #
מת וכו׳ ע״ש .מגחות פי׳יג ם״י הכהנים ששימשו בבית חוניו <1
ישמשו במקדש שבירושלים ואין צריך לומר לדבר אהר .ביצה ס״ך
ט״ה ואין סוםכין את הקדרה בבקעה וכן בדלת .כלים פי״ט מ״ב טחטשה
ועד עשרה טטא טעשרה ולחוץ טהור *בו קושרין את הפסהיט וכר,ובאמת לשונות ,כאלה נמצאות כידוע גם בכתבי קודש ואין תלוגה בזה
על הטשנה ,ובפרט לפי מה ששערנו שמאמרים כאלה הם ישנים,
ה ע ר ה ב .המשנה מדייקת לפעמים דייק היטב עיי׳ כלאים סיי
מ״א החיטים והזונין אינן כלאים זה בזה השעורים ושבולת שועל הכוסטין
והשיפון וכר אינם כלאים זה בזה ,ותני בזוג קטא אינן כלאים וכר לחורוח
ששגוים ןוגות ע״ש בתיו״ט .וכן דמאי פ״א מ״א האוג והחומץ שביהודה
)לחד גירסא( והכםבר ,ע״ש בתיו״ט .וכן םציגו סדר גאה וטדוייק
במשגה ריש יבמות ע״ש בש״ס .ולעוטת זה הל׳ לסעםים איגו טדוייק
^ כדר ובירק הקישואים והדלועין וחאבטיחים
כלל .עיי׳ מעשרות
והמלפפוגות התפוחים )ובמה שאמר התפוחים ולא והתפוחים מורה
שמתחיל פה בבא.אחריתא ואינה נמשכת למי ירק ,אבל בכ״ז הלי אינו
טדוייק( .וכן בכורים פ״ב ט״ז דם מהלכי שתים שוד .וכו׳ ודם השרץ
כלו׳• ולדם השרץ — .ולפעמים אינו טדייק באשגרא דלישנא .טכות
,
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ס״ג מ״ג גרושה וחלוצה וכן במ״א ,וחלוצה היא דרבנן וכדמסיק הש״ס
בכמה מקומות.
ה ע ר ה ג .כשהמשנה הוזרת לפרש הפרטים אשר הציגה בראש
ההלכה )כלל לו( לפעטים פוחחת בטה דפתחה ולפעםים פותחת במה
דסיימה ,וכאשר העלה הש״ס ריש נדרים מכמה טשניוח ע״ש— .
ולפעםים עזב התנא הסדר .עיי׳ סוטה פ״ז ט״ב ואלו נאטרין בלה״ק
וכד ופרשת עגלה ערופה וטשוח טלחטה ,ובפ״ח פ״ט )החוורים על הך
סשנה עיי׳ כלל הקודם הערה ב( סידר בראשונה משוח טלחטה ואתי׳כ
עגלה ערופה .ועיי׳ כתובות פ״א מ״ב הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו
ושגתגיירו ושגשתחררו וכבר העירו על זה התו׳ ע״ז ג׳ ע״א ד״ה יבוא— .
וכן טציגו שהתגא גקט לפעמים ה״א הידיעה ולפעמים שבקה .עיי׳ תו׳
ריש כתובות — .לפעמים מקדים המנין ולפעמים מאחר הטנין תו׳ ריש ע״ז.
ה ע ר ה ד .לפעםים נאמרה וגשגית גם נשלשה אותה מחלוקת,
ונראה שלא יצאה בענין זה מפי החולק כ״א מסי המסדר .עיי׳ טנחות
פ״ח ט״ד ג׳ זיתיס וכו׳ הזית הראשון מגי-גרו בראש הזית וכותש ונותן
לתוך הטל ר׳ יהודה אוסר סביבות הסל וכו׳ טען בקורה ר׳ יהודה אומר
באבנים וכו׳ הזית השני וכו׳ וכותש ונותן לתוך הסל ר׳ יהודה אומר סביבות
הסל וכו׳ טען בקורה ר׳ יהודה אומר באבנים וכו׳ הזית הג׳ וכו׳ וכותש
ונותן לתוך הסל ד״י אוסר סביבות הסל וכו׳ טען בקורה ר ״י אומר באבנים
וכו׳ .ודברי ר״י היו )כאשר עולה בקצת עיון( בכלל על כל הג׳
זיתים :נותן סביבות הסל וכותש באבנים ,וכמו שהובא בברייתא שם
ד׳ ס״ו .והמסדר הכניס לתוספות ביאור דברי ר״י על כל בבא רזית
)ועיי׳ לעיל כלל יז( — .ומזה העגין גראה ג״כ בכורות ס״ב מ״ו מ״ז
טייח סלוגתא דת״ק ור׳ יוסי ,וטעמא דר׳ יוסי שם :שכל שחליפיו ביד
כהן וכיו׳ מספיק לכל הגך צדדי המחלוקת )ועל הפלוגתא דר׳ *עקיבא
ור׳ טרפון ע״ש בש״ס י״ח( .ועיי׳ כריתות פ״ה מ״ר1ן 1מ״ח פלוגתא
דר״ש ור׳ יוסי ,והוא ג״כ על זה הדרך .ובש״ס &!ינו הרבה פעמים
כעין זה ,שגכפל איח״ .מאמר או קושיא ע״י המסדרים .כתובות ל״ג
מתקיף..לה רב אשי ממאי דמותרה לדבר חמור וכו׳ אמר לי׳ רב סמא
וכו׳ ולא שני לך וכו׳ מתקיף לה רב יעקב וכו׳ מתקיף לה רב אשי
ממאי דמותרה וכו׳ א״ל רב םמא וכו׳ .ורב אשי שנה להקשות אחר
שכבר השיבו לו רב סמא לעיל ולא שני לך וכו׳ י אין זאת כ״א המסדרים
חורו וקבעו זה הפלפול דרב אשי ור׳ םםא גם אהך מאסר דרב יעקב.
ועיי׳ זבחים ט״ז ע״א מה ליושב שכן פסול לעדות מיושב דהלמידי
חכטים םר .לשם יושב וכר וכל זה הענין נכפל שם ע״ב .וכן נטצא
בהרבה מקומות שנכסלו מאמרים ע״י מסדרי הש״ס ולפעמים קיצרו בזה
ועיי׳ וכהים ה׳ ע״א ״אלא אמר ר״ל אפתח אנא וכו׳ וכדלעיל".
שם כ״ו ת״ל אמר וכו׳ עד ״ואליבא הר׳ יהודה וכר" .ובם״א נדבר
אי״ה בזה בביאור מרווח,
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כ ל ל מד.
הםסכתא נקראח על שם הענין המבואר בה ,ולפעמים מבוארים
הרבה ענינים במס׳ אחת ואז נקרא שמה על שם עיקר הענץ או על
ענין ראשון של המסכחא .ולפעמים שם המסכחא הוא שם כולל כמה
ענינים הבאים בהמםכתא.
ה ע ר ה א .על שם ה ע נ י ו ה מ ב ו א ר ב ה  :מס׳ חלה ערלה
דמאי שבת וכוי — ,על שם ע י ק ר ה ע נ י ן  :מס׳ מגילה ובאו בה דיני
בית הכנסת ודיני הקריאה ,סס׳ סוטה ובאו בה דיני פרשת המלך וכו׳ *
משוח מלחמה ,עגלה ערופה — .על ענין ה ר א ש ו ן  :טס׳ סאה ובאו
בה דיני .לקט ושכחה וכר .סוכח ובאו בח דיני לולב וכר— .
שם ה מ ס כ ח א כ ו ל ל כ מ ה ע נ י נ י ם  :מס׳ ברכוח ומבוארים בה דיני
ק״ש וברכותיח ,חחסלה ,ברכח המזון וכוי .מס׳ כלאים ובאו בה
דיני כלאי זרעים ,כלאי אילן ,כלאי כרם ,כלאי בחמה וכר .מס׳
שבועות ובאו בה דיני כמה מיני שבועות )עיי׳ לעיל לכלל לח(— .
ולפעמים לא נודע משם חססכתא עיקר עגין הםסכתא ,כגון מס׳ ביצה,
נקראת על שם החחלת משנה ראשונה של המסכתא .יומא כלו׳ היום
והכוונה היום הידוע ,יוה״כ .וכן בבא קמא בבא םציעא בבא בחרא
והכוונה של דיני נזיקין.
ה ע ר ה ב .הנה מציגו מסכתות גס למצוות אשר עיקרן מד״ס
*־< כגון מס׳ דמאי ,מגילה וכוי ,ולמצוות דאורייתא ציצית תסילין ומזוזה ל
ל מצאו עור לקבוע להן סס׳ מיוהדות ,ולא דברו בהן כ״א לפרקים ,עיי׳ מגילה
 fפ״א מ״ח פ״ד מ״ח ,עדיוח פ״ר מ״י ,מנחות ס״ג מ״ז ס״ד ם״א ,וברמז
*.ייי>«-בעלמא שבת פ״ח מ״ג פט״ז מ״א ,עירובין פ״י מ״א ,גיטין פ״ד מ״ו ,כלים
פי״ח מ;׳ח ,ירים פ״ג מ״ג .ועיי׳ ברםב״ם בפירושו למנחות פ״ד מ״א שגחן
טעם לזה לפי^שהיו הדברים אלח מפורסמים בזמן חיבור המשגח והיו
ענינים ידועים  d&hnביר כל העם וכו׳ ע״ש .וזה הטעם אינו מספיק למה
שלא קבעו במשנה דיגי כתיבת התפילין והמזוזה והם אינם ביד כל אדם.
ובאמת גם דיני כתיבת ספר תורה לא נשנו במשנה ,ומוה נראה שהיו
אז אגשים מיוחדים אשר התעסקו* בכתיבת ספרי קודש ובידם היו
מסורים הדיגים איש מסי איש; וזה הוא ג״כ בענין כתיבת התפילין
והמזוזה .ולבר מן הכתיבה דיני תפילין ומזוזה לא רבו במספר ולא
עלו למס׳ מיוחדת ,וקצתן אין הצורך להזכירם כי היה כל איש למוד
בחם מנעוריו ,וכמאמר חרםב״ם ,וקצחם באו במשנה .ואחר חחימח
המשנה הרחיבו אלה ההלכות — .וחנה ,גם םצוח חנוכה באה לבד
ב ד ר ך העברה מגילה ס״ג ט״ד ם׳יו ,ולתדלקת נר חנוכה לא מצייו
במשנה אפי׳ רמז )ועיי׳ ב״ק פ״ו מ״ו( .ואפשר שבזמן הבית לא חלקיו
כ״כ כבוד למצוד׳ זאת ,כי גם<מלכי בית חשמונאי אשר ע״י אבותיהם
נעשתה התשועה לישראל ,הכבידו עולם על העם ולא גחה ד ע
א

ח
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ההכמים במלכותם ,ומצאו להם רי בהזכירם בתפילה חסרי השם עם
עמו .ובמשך הימים כאשר נשכחו הצרות הראשונות תחת המלכים
אלה נהגו בנר חנוכה ,וגם אז נראה שלא נהגו לחובה כ״א למצוה,
ונתנו המצור ביר כל איש ואיש כפי רעתו .עיי׳ שבח כ״א מצות
חנוכה איש וביתו והמהדרין וכו׳ והמהדרין מן המהדרין וכו׳ וע״ש
שחניחו ליסוד המצור .מה שמצאו• פך של שטן וכו׳ ולא חזכירו עיקר
התשועה ע״י בני מחחיהו .וכבר דברנו מזח במ״א.
כלל

מה.

המסכתות וגם הפרקים םסוררים בהמשך גאה על פי דרך הגיון
ונראה בהם מעשה ידי אמן ,ואם נפקד לפעמים הסדר הוא ממה
שנספחו משניות מאוחרות למשניות הראשונות ,ועל המעיין למצוא הסדר
ובזה יבוא על סוד המשנה הראשונה וחאחרונח.
ה ע ר ה  .כל זה יבואר בחלק ב׳ ושם יברלו חלקי המשנה לפי
זמנם וסידורם.

—

התוספתא[

פ ר ק
הספרים

304

—

חמישי.

המועילים להבנת המשנה.

המשנה היא קצרה הן מעד מקור וטעמי ההלכות ,הן מצד
הלשון והענין .ונשארה בידינו ברכה נספרים המפיצים אור על פני
המשנה או בלמדם להועיל מאין יצאו ההלכות ואיך נאמרו ,גם מוסיפים
דעת החולקים ועל מה נוסדה ,או בצאתם לקראת נשק לפרש כל
טאמר ומאמר המשנה למען ירוץ הקורא בה .והספרים ממין הראשון
הם הטגלים יסודי הטשנה אבל לא נחחברו להיות לה כעין ביאור,
והספרים טטין השני באים לפרש ולבאר הםשנה ולהיות לעזר להטמין
ולעות היעף דבר .ונעבור בזה הפרק על שני טיני.ספרים אלה.
הספרים הםגלים יסודי הםשנה הם :ה ת ו ס פ ת א  ,ה ט כי ל ת א ,
ה ס פ ר א  ,ה ס פ ר י  ,ועור נםצאו ספרים אהרים הטלםדים כאיזה טקוטוח
להועיל ,והם ה ת ר ג ו מ י ם ה א ר ם י י ם ובראשם ת ר ג ו ט ו של א ו נ ק ל ס ,
ה ע ת ק ת ע׳ ז ק נ י ם לל׳ י ו נ י ת  ,ס פ ר י י ו ס ף ה כ ה ן .
התוספתא,
־ ' ^ ם הספר מורה על עצמותו :הוספות ,כלרלהמשנה .והתוספתא
מצויה בירינו^-ןטה סדרים כסררי המשנה וכמעט לכל מסכתא וססכתא
)עיי׳ לעיל  . (jP^lfeוטרם נבאר מידי מי יצאה התוספתא ואם עסד
טעמה בה ולא גמר במשך העתים ,גזכיר עגינה בקוצר מלין,
א( התוספתא באה להשלים המשגה אפ נפקד חלק .מחלקיה
עיי׳ תרומות סי׳א מ״א חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה
מ״ו חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה .ועוד גשאר לדון
על הרבה אישים התורםין אשר קצתם אין תרומתן תרומה ,וקצתם אץ
תורמין לכתחילה ,וקצתם תורמין לכתחילה אבל יש מן הצורך להודיענו
שתורטין לכתהילה .וכל זה נוסף בתוספתא שם פ״א הגגב והגזלן
והאנס ובו׳ הבן והשכיר והעבד והאשה וכו׳ אריס פועל אפוטרופוס
וכר ע״ש .וכן נפקד לפעמים במשנה הלק טהלקי הטסכתא וגשלס
בתוספתא .מס׳ ברכות נשנו דיני ק״ש וברכותיה ,ברכות הגהגין לפניהם
ולאחריהם ,ברכות הנסים וגדולי בריאי הטבע ועל המאורעות .וגסקר
ענין אחד :ברכות המצוות .ווה בא בתוספתא שם ם״ו.
f

f
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וטכלל זה 0ה שהםשנה שונה לפעטים איזה הלכה בקיצור נםרץ
או בדרך העברה והתוסםחא כרחבח כל צדדי ההלכה והנאמד בה,
עיי* דמאי ס״ב ט״ג המקבל עליו להיות חבר אינו מוכר ובו׳ והמשנה
אינה יורדת לפרטי דיני חבר כמה ימים צריך לקבל עליו הברות ואיך
יחנהג עם בני ביתו וכר ,והתוספתא שם פ״ב פ״ג פביאה כל הלכות
השייכות לענין זה .־  -שם ס״ו ט״ר נזכרו בקיצור דיני ישראל ה^קבל
מדר• סכרין יכו׳ ובאים בארוכה תוספתא שם פ״ז — .כלאים פ״ד ט״ד
סחיצת הקנים אם אין בין קנה ג׳ טפהים וכו׳ ובתוספתא ס״ד טפורשין
ייני טהיצה בביאור טרובה — .וכן טוספת התוספתא על דיני הטשנה,
או שונה בטקוטו טה שבא בטשנה שלא בטקוטו ,או טחברת יחד
הרבה דינים של פרטי אחד השייך לרין הנשנה בטשנה .עיי׳ ניטין
ס״ג ט״ד ג׳ דברים אטד ר״א בן פרטא לפני חכםים וכו׳ ובתוספתא
שם פ״כ ועוד שלשה הוסיפו גררתו היה או ששטפו נהר או שנפלה
עליו טפולת גותנין עליו חוטרי חייט וחוטרי טתים .גגעים פ״ד ט״א
יש כשער לבן טה שאין בפשיון וכו׳ ער סוף ם״ג ,והתוספתא פ״ב
טוססת יש בשער לבן מה שאין בשער צהוב ובשער צהוב טה שאץ
בשער לכן וכוי .יכן טרחבת פרה ס״ז כל האופגים של הרי זה אוטר
י ך לא טמאוני ואתה טטאתני אשר קצתם נזכרו בטשגה פ״ח
שם — .ועיי׳ תוספתא דםאי פ״א אוצר של ישראל ונכרים טטילין
לתוכו אס רוב נכרים ודאי ואם רוב ישראל דםאי וכו׳ ועיקר זה הדין
נשנה מכשירין שלא בטקוטו פ״ב ט״י )וכבר רםזנו על זה לעיל ס״ד
כלל מב הערה ד( .ועיי׳ תוספתא תרומות פ״א אפוטרופין תורמץ
וסעשרין על נכטי יתוטין ,ונשנו שפ כל דיני אפוטרופוס — .וכן םרי^ן
התוספתא הדרך אגב ומוספת על הטשנה )עיי׳ פ״ד כלל,
תוספתא גיטץ פ״ו .הכהגים שפיגלו בטקדש שוגגין פטן
מפגי תיקון העולם )והוא ע״פ הטשגה שם פ״ה ז£
רופא
ברשות ב״ד והזיק בשוגג פטור במזיד חייב טפני
אוטן שריפא ברשות ב״ד בשוע ^!ור וכו׳ וכן ההותך עובי בטעי אשה
והזיק בשוגג פטור וכר.
ב( התוספתא נקשרת לפעמים בחיבור פנימי עם המשגה כעין
פירוש להלק הקודם .עיי׳ שקלים פ״ג מ״ב בשלש קופות וכו׳ וכתוב
בהן אל״ף בי״ת גי״טל ,תוספתא פ״ב למה כותבין על הקופות א•׳ ב׳ ג׳
מפני שטתתילין וטוציאין טן הראשונה שלטה הראשונה טוציאין
ם ן השנייה וכוי .וכן תרוטות ס״א ט״א ו׳ לא יתרומו וכו׳ התרש
והשוטה והקטן תוספתא פ״א איזהו שוטה היוצא יחידי בלילה וכר.
קידושין ס״א מ״ז כל מצות עשה שהזטן' גרטא אנשים חייבין ונשים
פטורות ,תוספתא פ״א איזהו מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה ולולב
מ  . $כליםיפ״א סייח שיעור בשר כדי להעלות ארוכה ,תוספתא שם
ב״? פ״א וכפה היא כדי להעלוח ארוכת רואיו אותו כאילו יחור של
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תאנה שנפשה ופעורה בקליפה קטנה .נגעים ס״ז ס״ד אסר ר״ע
שאלתי את ר׳ נטליאל ור׳ יהושע וכו׳ התהלחי טביא להם ראייות
)ולא נתפרשה הראייה במשנה( ,תוספתא פ״נ התחלתי טביא להם
ראייות טפני טה עד שלא בא אצל הכהן טהור לא טפגי שלא ראה
הכהן טיטן טוםאה שבו וכו׳ )והובא שם בר״ש( .והגה בטקוטות אלה
ובס״א התוספתא אינה תוזרת להביא עיקר הטאטר אבל היא הטשכה
לטאטר הטשנה ומקושרת בו כםיסא לרישא .וטזה הוא סד• שגקרא
עירובין ל״ר .ע״א טאטר התוספתא כזה ,,סיפא" להטשנה דובים ע״ש.
— ולפעטים טביאה התופסתא מאמר המשנה עם תוססת איזה תיבות
לביאור .כלאים פ״ט ט״ח אטד רשב״א נלוז וטליז הוא את אביו
שבשסיס עליו ובתוספתא פ״ה אטד רשב״א לטה נקרא שטו שעטנז
ספני שטליז וכו׳ (.
נ( התוספתא טביאה הטחלוקות אשד לא נזכרו בטשנה ,או שהמשנה
סתםח כאחד החולקים או שלא גתנה טקום להטהלוקת וכאשר זכרנו
בפרק הקודם .וגם במחלוקת הבאה כטשגה התופסתא טארכת כשקלא
וטריא בין החולקים ובטשנה מקצרת לרוב .וכל זה נראה לעונים כמעט
בכל סרק וסרק םהתוספתא.
וגסן עתה למחברי התוססתא .סגהדרין ס״ו איתא סתם טתניתץ
ר״מ סתם תוםסחא ר' נחמיר ,וכו׳ וכולחי אליבא דר״ע ,וחולין קט׳׳
איתא כל מתניתא דלא מתניא בי ר׳ חייא ור׳ אושעיא לא תחונו מינה י
בבי מדרשא .ולדעת רש״י עירובין י״ט ע״א כתובות ס״ט ע״ב כ ״
מתניתא היא תוספתא ,וא״כ יש לנו שוני התוספתא:
לנחמיה בדור קודם ,ור׳ חייא ור׳ אושעיא ברור אחרון .ועוד יבואר
!טגם חכםים אחרים התעסקו בהחוספתא.
;סתא יצאה בראשוגה ע״י ר״ ע כלו׳ הוא הגיח יסוד
^רר אותה ר׳ גחסיה .ובתחילת ההשקסח יסצא זרוח
ב ז ה  1 ^ ₪ ^ | ^ :ח י ל לסדר המשגה איך ירה הוא ג״כ אבן ס ג ח
של התוס$תא,ממה לא הכגיס מיד גמשניה כל טה שאסף אל התוספתא.
אבל תגוח רעת השואל כאשר ישים ?!גיו לחלקי התוספתא אשר זכרגו
בסימן ב׳ ג׳ ויערוך ערכם לערך המשגה .המשגה גסררה בקיצור
גםרץ לםען תהיה לזכרון לכל הוגי בה ,ותתוספתא באה לפרש הסשנה
או לשגות ולפרט המחלוקת )ועיי׳ לעיל ד׳  .(218והגה ר״ע QW
להמשגה טקוט לעצטה ולהפירוש םקום לעצטו; קיצור ההלכות הכגיס
במשגה ,והפירוש הכגיס בתוספתא כאלה הטקוטות שזכרגו .וע״ע פאר ,פ״ז
ס״ד ותוספתא פ״ג .במשגה איתא איזהו עוללת כל שאין לה לא כתף
ולא נטף ,והתוספתא מפרשת איזהו כתף פסיגים המחוברים בשדרה זו
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על גב זו ונטף הענבים הסהוברות בשדרז< ויורדות .הנה במשנה הביא
» הדין בקיצור לטען יקל,על זכרון הקורא ,ולהפירוש והביאור גחן סקום
לעצטו והוא התוספתא .וכן הוא בעגין חטחלוקוח אשר זכרגו טיטן ג׳.
ולכן יתכן בצדק שריע בעצטו התחיל לסדר הטשגה והתוספתא ,ור״ט
השלים על ידו הטשגה ,ור׳ גהטיה התוספתא .והגה רבי השלים בנין
הטשנה והוטיף על טשגת ר״ע ור״ט וגקראה הטשגה על שטו ,וכטו כן
עשו ר' חייא ודי אושעיא והשליטו התוספתא והופיפו הרבה על התוספתא
של ר׳ נחטיה עד שנקראה התוספתא על שטם *( .
ושם ת ו פ ס ת א גזכר בבלי טגילה כ״ה ע״ב ,קידושין ט״ט ע׳יב,
סנהדרין פ״ו ,ובירושלטי פאה פ״ב הל׳ ר .וז״ל הירושלטי :אטר
ר׳ זעירא אטד שטואל אין לטדין הלכה ליא טן ההלכות ולא סן ההנדות,
ולא• טן התופסות .וזה הטאסר בא ג״כ שם סוף פ״א דחגיגה*(.
 rftroבכל הטקוסות אלה גאסרה ס׳ תוססתא על כלל התוססתא ואך
כטקוטות טתי טססר באה ט׳ תוטסתא על איזה טאטר סרטי .עיי׳ בבלי
יוטא ע׳ ע׳׳א או לר״א דתגי ברבי שטיאל או לר״ע דתוססתא וכו׳ ר׳׳ע
דתופפתא טאי היא דתגיא ד״ע אוטר סר העולה ושבעת כבשים וכר— .
ובירושלטי נקראת התוםפתא אם הכווגה על איזה טאטר שלה טשגה,
$בבלי טתניתא ועיי׳ לקטן.
סכילתא,

ספרא ,ססרי.

לשלשת ספרים אלה יש דרך טיוחד ונבדל טדרך הטשנה והוא
הטדרש :הטשנה באה להורות ההלכה הטוסשטת ,והמכילתא ססרא
וססרי נתיטדו להוציא הלכה מן הטקרא ולסרש אותו ע״ס ההלכה.
ובזה הם הולכים בםסילת הסוסרים אשר היב* ההלכות להטקרא וביארו
אותו על סיהן )עיי׳ לעיל ס״א(; אך יש בינם ובין הסוסרים :הלכת
הסופרים היתר .פשוטה וכן דרך הטמ־ש שלהם ,וטדרש אלה הספרים
הוא לפעטיט רהוק טדרך הפשט ,כי עיקר כוונתם ברוב טקוטות לתת
טעם לההלכה המופשטת אשר נתיסדה על דרך ההיקש והקיש טן
ההקיש וכוי .ולכן באו בהם ג״כ הרבה טדרשי המקרא אשר הם לבד

 (2ר׳ אושעיא נקרא ניתשלמי קידושין פ״א סוף הל׳ ג׳ ונט״א אבי המזנה* נלד
ח ת ו מ ת א  .מזה נראה שרוב םאםרי החזספתא )של ר׳ הייא זר׳ אושעיא( נםדת על י ח .
ודי חייא בעצםז נזכר בתוספתא גגעימ •״ח:.
 (3זעוי מנרה התוספתא ירזשלטי סוף הודיזה וכאשר יבוא לנו לקטן — .ובירושלמי
שבת ם״ח הלי א׳ איהא ר׳ אבהו נחית לטבריא הטוניה תלכי ידו י דר׳ יוחנן אפוי נהירין אטרין
קוטי י* •מגן אשכח ד׳ אבהו סימא אמר לון למה אמרץ ליה אפוי׳ נהירץ אמר לץ
י ל מ א אורייתא חדתא שמע סליק לגביה אמר ליה מאי אמ־ייתא חדתא שמעת א״ל תוספתא
<חיקא ע״כ זבא זה הסיפור ג״כ בשאר מקומות בירושלמי .ולי תוספתא עהיקא הוא לעומת
מה שאמד ר יוחנן אורייתא חדתא השיבו ד אבהו תוספתא עתיקא ,כלו׳ לא תורה הדשה
כ״א תוספתא •שגה ,בייטוא אשד נש«* כבר ודי אלהו לא ידעה עד ה * . .
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אסמכתא הברון ,וההלכות היוצאות מהן הן םדרבנן ,וכמו שהעירו דתו׳
עיתבץ ל״א ע״א ,ב״ב ט״ו ע״א ,בכורות נייד .ע״א ,וכן כתב הרמב״ןן
בהרבה מקומות בפירושו להתורה ,ועיי׳ רש״י פסהים ט״ז ע״ב סוף
ד״ד .אלה — .ודרך הספרים אלה להוציא הלכת מן המקרא הוא על
ב' אופנים :או שבראשונה בא פירוש המקרא ואליו יתובר ״מכאן אמרו"
והוא נמשך לרוב למשנה ולפעמים לברייתא ,כגון מכילתא ס׳ החודש
ס״ה והיה לכם למשמרת מניד הכתוב שהיו מבקרץ אותו ד׳ ימים וכו׳
מכאן אמרו אין םותחין מששה טלאץ המבוקרין וכו׳ והוא טשגה ערכץ
פ״ב וכן בהרבה טקוטוח; או שםומכים לקרא מחלוקת התנאים החולקים
בפי׳ המקרא זה ובטה שבא ללטדנו ,וזה נטצא לרוב בכל פרשה
ושרשה —- .ונחזור פה בקיצור על כל אהד מהספרים אלה.
מ כ י ל ת א  .הטכילתא היא הטדרש לקצת פרשיוח דס׳ שטיח והן:
פ׳ בא מן ההודש הזה לכפ ,פ׳ בשלח ,יתרו ,טשפטים עד הגה #נכי
שולח ,לפ׳ שבת כפ׳ כי תשא ,וכן לריש פ׳ ויקהל פ׳ שבח .והמכילתא
נתיםדה בעיקרה למדרש הלכה אף שבאו בה הרבה מדרשי הגדה (— .
שם ״ מכילתא ״ על זה הספר לא גזכר בש״ס ,וגם במקומות אשר הזכירו
ומגז תוספתא ספרא ספרי הלכתא עיי׳ במקומות הגזברים לעיל וברכות מ״ז
נפקדה המכילתא .וכן לא בא שם מכילתא בירושלמי על ספר זה .ו ^ 2
הלכות גדולות הוא הראשון המזכיר המכילתא ( .ור׳ שמואל הנגיד במבוא
התלמיד קרא בשם ״מכילתא דר׳ ישמעאל" .ודרמב״ם בהקדמתו לס׳ יד
ה^קה כתב וז״ל :והברו הכםי המשגה היבורים אהרים לפרש דבי־י התירה,
די הושע״א תלמידו של רבינו חקדוש חיבר באור ס' בראשית ,ור׳ ישמעאל
פירש מאלה שמות עד סוף התורה והוא היקיא מכילחא ו י״ע חיבר
מכילתא ( — .ובבבלי נזפרו בסתם הרבה מאמרים מהמכילתא ובירושלמי
נזכר עליחם לפעמים ר׳ ישמעאל .עיי׳ בבלי ריש חפלח השחר המדרש וחס
השמש ונמס וכו׳ והוא מהמכילתא פ׳ בשלח ,ובירושלמי שם איחא
דתני ר' ישמעאל .וכן בבלי שם טייח איתא ת״ר מנין לברכת המזון
מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת וכו׳ והוא מהמכילתא ס׳ בא
פט״ז ,ובירושלמי ריש ג׳ שאכלו איתא כרי ישמעאל דרי ישמעאל אמר
הטוב והמטיב דבר תורה רכתיב ואכלת ושבעת וברכת וכר.
ם פ ר א  .וגקר^ ג״כ תורת כהנים ,הוא המדרש לס׳ ויקרא חוץ
טס׳ טלואים ( .הספרא הולך על דרך המדרש אשד זכרנו וטוםיף עליו,
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 8 5 4ל *  # .ד •בוא מי מזה בת׳־ג.
 ^ 4ב ר ביימו בי זד .סאגאטםשר* יאהדג. J53 .
 (5וז״ל בה״ג סוף הלפח הסםד :ששה סדרי *9ןך .ס׳ זרעים וכז׳ ושמה סדדי תוס»»ו
ותשעת דבוריש הורת נהגים וארבעה מדרש סופרים ס*יא י»פרי שהן ארבעה נאי־ י זאלו חן
בראשית רבה ומכילתא יאלה ש* 9וסי וידבר ואלה הדברים וכזלהו 6ייושיש בתורת כהגיש ך׳כ.
יש בזה ט״ס ואץ סה המקום להאייו בזה.
 (6והדפב״ן פ׳ א מ ר כ״ג נ״י בחב ואחד• כן ראיתי כמכילה* אחריתי די׳ שסעזן  pיזחאי.
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כי הספרא לא בא כהרבה מקומות להוציא־ הלכה כ״א למשא ומתן של
דברים ולהוכיח שהמקרא הבא להורות איזה הלכה אינו מיותר ,ומה
מאריך ומביא קושיא בל׳ ומה תלמוד לומר וכי׳ וסתירה להקושיא בל׳
לא אם אמרח ,וחוזר להקשות וחוזר ומתרץ עד שמישב המקרא על
מכונו ושאינו שלא לצורך .ודרך זה נמצא ג״כ לפעמים להםכילחא
והספרי ,אך בספרים אלה הוא ע״ס המיעוט ובספרא הוא דרך המלך— .
סתם ספרא הוא ר׳ יהודה ואליבא דר״ ע םגהדרין פ״ו וכן נאמר בהרבה
מקומות בש״ס מאן סתם ספרא ר׳ יהודה ,והכוונה על עיקר המאמרים
של הספרא (.
ס פ ר י  .הוא המדרש לס׳ במדבר ולס׳ דברים .עיקר ענינו הוא
להוציא ההלכה מן המקרא ולכן בא ברוחב למצוות אלה הספרים ומדלג
הספורים והחוכחוח או מפרשם בקיצור .הספרי לס׳ במדבר מחחיל מן
ס׳ וישלהו מן המהגה .ובסוף פ׳ ברכות כהנים איתא ״סן רישא ועד
כאן צייה ברייתא" .ולסגינו לא נמצאו כ״א מ״ג ברייתוח .ובסוף פ׳
קרה איתא ״סליק ספר וידבר שו״ח ברייתות׳' .ובסוף ס׳ במדבר
״סליק להו ספר במדבר סיני ברוך הגבר אשר יבטח באדני ,והן קל״ו
בדיילות" .וגם המנץ זה וגם המנץ הקורם אינו מתייק לפי מספר
הברייתוח שלפנינו — .ולחמעיץ בספרי יבורר כי יש מחבר אחר לספרי
דססר במדבר ומחבר אחר לספרי דס׳ דברים .הספרי לס׳ במדבר
מאריך במדרש המקרא ולפעמים הולך בדרך השקלא והטריא של
הספרא ,והספרי לס׳ דברים מקצר הן בדרך משא ומתן של הדברים
הן בהוציאו ההלכה מן המקרא — .סתם ספרי ר׳ שמעון ואליבא
דר״ע ,כן איתא בסנהדרין פ״ו בהגירסאות שלפנינו; אבל להר״ש מקינון
בס׳ כריתות לשון למודים שער ב׳ כלל י״ג הגי׳ סתם ספרי ר׳ ישמעאל.
ואפשר שהוא ע״י הטעות והחילוף השגור להסופרים בין ר׳ שמעון
ודי ישמעאל )עיי׳ לעיל ד׳  ,(24אבל יותר נראה שגם הגי׳ ר׳ שטעון
גם הגי׳ ר׳ ישמעאל הן ישנות ,ולהרםב״ם היה בבירור הגי׳ ר׳ ישמעאל (.
ובחלק ג׳ נבאר שבאמת היו ב׳ מחברים להםםרי :ר׳ ישמעאל )כלר
תלמידי ר״י עיי׳ לעיל ד׳  (149ור׳ שמעון; והספרי אשר בידינו מורכב
8

9

יש״י וקרא *ר ב״ג ברייתא הנוספת עד .־.״נ שינו .ובטאנאטסשר .ו<5-י 1ביררנו שיש יפנינו
בברייתא זאת ע״ש — .וגס לפ׳ ערמת דאהרי מות וקדושים נפקד המדרש בת״נ
י10ינז .כי אבד באורך הזמן ,ונמצאו אהה מאמרים בילקוט ובער קרבן אהרן אספם אל הספרא.׳
 (8עיי׳ לעיר ד׳  158ובכאגאטכער .שס ד׳  455ועיי׳ לקמן ח״ג .ולבעל ק״א יש דעה
אחית מ ה בהקדמתו י  : " ,ונדבר עיי :במ״א.

בהמחאות

;

ע*י׳ כהערה הבאה — .וד:ר .הרםבי׳ס בסי יד ההזקה שם כתב וי׳ ישמעאל ור׳ מאיר
־
 Pי »יק ?יבלו מי׳ עקיבא ,ועיי׳ בפירושו ימס׳ ;•דיות פ״ב ם״ו .ורבים תמהו מאין הוציא
0ימב׳׳ס שד׳ ישמעאל קיבל מר׳ עקיבא? אבל מקורו הגי׳ זאת סתם מתני׳ ר״מ ונוי סתם
מ ר י ר׳ ישמעאל ונולהי אליבא דר׳ עקיבא .אך האמת יןרה דרכו שר׳ ישמעאל לא קיבל
מי׳׳ע כ• היה חברו וקצת גחל ממט ואפר עקיבה טעיתה .עיי׳ רעיל פ״ג מאמר ר׳ ישמעאל.
ג

—
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משני חיבורים של שני מחברים ,וזה הוא מקור ב׳ הגירסאות סתם
ספרי ר׳ ישמעאל סתם ספרי ר׳ שמעון (.
עוד היה לראשונים ספרי הנקרא ספרי זוטא ,ונזכר ברש״י ובר״ש
ובראב״ד וכוי ואבד ברוב הימים .עיי׳ לקטן ח״ג.
והגי ספרים אלה מורים שורש ההלכה או מביאין לה סעד ,והם
ג״כ רב החועלח לברר לפעמים נוסחח הטשנה .עיי׳ ערכין ס״ט טייח
ישראל שירש אבי אמו לוי אינו גואל כסדר הזה וכן לוי שירש את אבי
אמו ישראל אינו גואל כסדר הזה וכו׳ עד הכהנים והלוים מוכרין לעולם
ונואלים לעולם שנא׳ גאולת עולם תהיה ללוים ,והש׳׳ס שם ל״ג גתקשה
הרבה בהבנת המשנה .ועיי׳ ת״כ ס׳ בהר סרק ו׳ ושם איתא בזה״ל:
מתוך שגאמר לא יגאל עד מלאות לו שנה תמימה יכול אף בלוים כן ת״ל
גאולת עולם תהיה ללוים )וזה הוא מה שמסיים במשנתנו הכהגים והלוים
מוכרים לעולם וגואלים לעולם שנא׳ גאולת עולם וכוי( .ואשר יגאל
פן הלוים וכו׳ כי בתי ערי הלוים היא אתוזתם מה ת״ל מגין אתה
אומר ישראל שירש את אבי אמו לוי יכול יגאל כסדר הזה ת״ל ואשר
יגאל מן הלוים אי אשר יגאל מן הלוים יכול לוי שירש את אבי אמו
ישראל יגאל כסדר הזה ח״ל כי בתי ערי הלוים עד שיהא לוי 1בערי
הלוים דברי רבי והכ״א וכוי .הגה טתוך הסאטרים אלה של ססרא
לטרנו שחבבא חאחרונה דטשנתנו בגטרא צ״ל בראש הטשגה ועיקר
נוסחא של חטשנח חיא :חכחגים וחלוים סוכרים לעולם וגואלים לעולם
שגאטר גאולת עולם חהיח ללוים ישראל שירש אבי אטו לוי אינו גואל
כסדר הזה וכו׳ ( — .וכן גי׳ המשנה ב׳ נגעים פ״ז יבורר ט ך
הספרא )עיי׳ לעיל ד׳  (281וכן יבוא לנו עוד בס״א.
אבל בכל זאת לא זזו הספרים אלד .מעיקר ענינם :והוא המדרש.
וזה הוא אשר בינם ובין התוספתא :התוספתא כוונהה לחורוח ההלכה
הטופשטת כעין המשנה ,ולכן נמצא בתוספתא אך טעט מזער מדרש
הטקרא ונתינת טעם להלכה טן הכתוב ,והספרים אלה עיקרם להוציא
ההלכה טן הטקרא ולכן פותחין בהקרא או חותטין בו .וזה ניכר
1

2

ת ו

 (1ו ב א ר י של ר ישמעאל בללו ג״ב המכילתא ,ולבן לא זבת בשום מקימ ב ש ״
המכילתא נאמר הערנו לעיל .ודרמב״ס אסף בהיפן• כל םפדיז של ד׳ ישמעאל בשם מכילתא
ולכן כתב ר׳ ישמעאל שירש מאלה שמזח עד סוף החזרה )זלא בלל בזה הספרא( ,ו  0 #ר
שהספרי דר׳ ישמעאל היד .נקרא בשם מכילתא .זיבואר בל זה בהלק ג׳ ושם נכדו־ ג״כ דבו^'
א ע
5
י ' י^ ''עיי'• יייייד• איו שיהיה הגי׳ סתם ספרי ד׳ ישמעאל זכזלהי אליבא דר׳׳ע
י ; ר ט ב ״ז
הוא טעות אף שניחס הספרי גם לר׳ ישמעאל.
פ

 (2וכבר יברגו פ״ג שנמצא לפעמים שינוי נוסחאות במשגה גם לבעלי תלמוד הםזרחייש
והמערביים .ובח״ג יבואר שהרבה מאמרי התוספתא והמכילתא ובז׳ לא נודעו לחכמי בב^
ומה שיש עוד לפקפק בזה אם לא כל המאמר בש״ס עדנין שם יצא מידי סבוראי ,בי &
:זכר שם שס אומר — ועיי׳ ב״מ י״ג ע״א משוס דקשיא לי׳ ביון דאמית וכו׳ והוא הוס§ה
מהגאון עיי׳ בש״מ שם — יבורר במ״א.
־
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לפעמים באותה הלכה עצמה הבאה בתוספתא ובאלה הספרים .עיי׳
תוספתא כלים ב״ק פ״ו כלי שטף •שהוא מוקף צמיד פתיל ונךזון לתוך
התנור הרי וה אינו מציל שכל שאינו מציל באוהל המת אינו מציל
ככלי הרס .ובספרא  ,פ׳ שטיני פרק ט׳ טכל האוכל ולא כל האוכל
תוספתא נגעים
סרט לטוקף צטיד בכלי שטף ונתון לתוך התנור.
ס״א כהן שראה בתחילה נזקק לו בסוף שבוע ראשון ראהו בסוף שבוע
ראשון גזקק לו בסוף שבוע שני וכוי .ספרא פ׳ נגעים פ׳ ב׳ וראה
הכהן אותו ביום השביעי שנית כהן שרואהו בראשונה רואהו בשגייה— .
תוספתא פרה פ״ג כל מעשה )סרה( בכהנים חוץ מאסיפת אסרה
יהמלוי והקידוש .ובספרי פ׳ הקת פ׳ קכ״ד לסי שמצינו שכל מעשה
הסרה בכהן שומע אני אף אסיפת אפר תהיה בכהן ת״ל ואסף איש
טהור וכוי — .ויותר מזה מצינו תוססתא נגעים פ״ב שאלו תלמידיו את
ר׳ •יוטי בחרת ובח שער שחור חוששין אנו שטא טיעט את םקום
בהרת טכגריט אטר להם בהרת ובח שער לבן חוששין אנו שטא מיעט
וכוי אמרו לו לא אם אמרת בשער לבן שהוא סימן טוטאה וכו׳ ער
אטר להט אף שער שחור הפוך הוא סימן טומאה .וכל המאמר זה
הובא ג״כ ח״כ פ׳ גגעים סרק ב׳ ושם מוסיף :ואומר ושערה לא הפך
לבן והסגיר הא אם יש בו שער שחור אינה ממעטה ע״כ .הגה
*התוספתא לא הביאה הך ואומר וכו׳ כי הוא מדרש המקרא ועיקר
עגיגה איגה לזאת המרה כ״א להלכה ולהוציא ההלכה מדרכי ההיקש,
והספרא אף שהביא מקור ההלכה זאת בדרך התוספתא ראה לו מקום
להוציא אותה ג״כ מהמקרא (.
3

עוד נשארה לגו הקידה גדולה בעגיגה על הברייתא .הגה מלבר
התוספתא )מכילתא( ספרא ספרי הובא הרבה פעמיס בש״ס ברייתא.
ומי ברייתא אשר סתרונח חיצונה כלו׳ ״משנה חיצונה" נזכרת במקומות
אין סססר על מאמרים סרטים ,אבל לא באח בשום מקום על חיבור
כולל כמו שמצינו נקובים בשם תוספחא ספרא ספרי .וכבר זכרנו
דעת רש״י ,שהתוספתא היא הברייתא ודי חייא ור׳ אושעיא שנו אותה,
וכן דעת הרמב״ם ( .לא כן דעת ר״ש הנגיד ( ,והראב״ד הלוי (,
4

5

6

 (3ובר״ש נגעים פ׳׳ר םי״ד הובא הך ת״ב ,והוא נ ת ב עליו ״ותבין איתא בתוספתא לא
פחות ולא מתר״ ואפשר שכוונתו אעיקר שקלא וטריא ,או שיש בדברי הר׳׳ש איזה הוספה מאוחרת.
 (4ח״ל חרמב״ם בהקדמתו לס׳ זרעיס ד״ד .אחרי כן :לפיכך ראה אחד מתלמידיו והוא
ר׳ חייא לחבר ספרי וללכת בו אחרי רבו ולבאר מה שנשתבש כדברי רבו )צ״ל שנסתפק
כדברי רבו ובהקדמה בל׳ ערבי להרטב״ם — עיי׳ לקמן — מא אשכל מן כלאם אלאסתאר(
והיא התוספתא וכוי ,וכן עשה ר׳ אושעיא .זכן כתב בפתיחה ליד החזקה .ועיי׳ לקמן הערה . 9
 (5ח״ל מבוא התלמוד :התוספתא היא שמר המשנה וסימנא תאנא ונוי .והברייתא כל
הספרים שהעתיקו הקדמונים אתר המשנה כמו משנת ר׳ חייא ומשנת ר׳ אושעיא וכו׳ וסימן
הברייתא תנו רבנן תני ח י א ותניא אידך.
 (6פ׳ הקבלה סזף סדר תנאים;
וו״ שמעון בחכו הברייתות והמכילתות.

ב^.קפרא כתב התוספתא ,ור׳ חייא זר׳ אושעיא ברכי
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8

7

ור״ש מקינון ( ,וחכמים אחרים ( ,כולם יחד עונים ואומרים התוספתא
להוד והברייתא לחוד .והנה מ«*ו"^כםה מאמרים בבבלי וירושלמי תני
ר׳ הייא תני ר׳ אושעיא והמאסרים אלה הם מהתוספתא .עיי׳ בבלי
שבת כ״ד דתני ר׳ אושעיא ימים שיש בהם קרבן סוסף וכר ,והוא
מהתוספתא ברכות״פ״ג .פסחים ח׳ ב׳יה אומרים וכו׳ אמר רב עליונה
ושלמטה הימנה וכו׳ ר׳ חייא תני כוותיה דרב ,והוא בתוספתא שם
פ״א .כתובות ס״ט אילפא תלה נסשיה וכו׳ אמר איכא דאתי דאמר
לי סילתא דבי ר׳ הייא ור׳ אושעיא וכו׳ אתא ההוא סבא תנא ליה
האומר תנו שקל לבני בשבת ובו׳ ,והוא מהתוספתא שם ס״ו .ירושלמי
שביעית פ״י הלי א׳ תני ר׳ חייא עד שתפגום והזקוף ,והוא מהתוססתא
שם פ״ח ,ועיי׳ בבלי גיטין י״ת תניא כוותיה דרב מאימתי כתובה
טשטטת סשתפגום ותזקוף וכוי .תרומות פייה הל׳ ד׳ אמר ר׳ אבין
יש כאן תשובה אחרת דתני ר׳ הושעיה ומה טהורה שהיא בעון מיתה
אצל הורים עולה טומאה שהיא בעשה אצל הכהיים לא כל שכן,
והוא טהתוםפתא שם פ״ו — .וכן טצינו בהרבה טקוםות נאסר
״ברייתא" על מאמרי התוספתא ,וכן נאםי ברייתא על טאטרי הטכילתא
פפרא פסרי .מכל זה נראה עיקר כי מ׳ ברייחא נאמרה בכלל על כל
הטאםריפ • הנמצאים בתוספתא ומכילתא וכו׳ ,כי כל מאמר מהספרים
אלה הוא ברייתא כלו׳ משנה חיצונה נגד המשנה של רבי ,והברייתא
עצטה כוללת ב׳ תלקיב :הלכה הטוסשטת הנוספת על המשנה והיא
התוספתא ונקראת טתניתא ור׳ חייא ור׳ אושעיא סידרו אותה ,וטדר?ג
הטקרא טכילתא וכו׳ ע״פ מסדריהם (.
9

 (7וז״ל ם׳ כריתות :ומה שקראו בגמרא תוספתא אץ זה םה שאנו קורץ תוספתא אלא
תוספת שהוסיפו לבאר המשנה כמו ותני עלה וכיוצא בזה .וראייה מהא דתנן כירושלמי דהוריו
ובמדרש קהלת רבי אבא )ביתשלמי שלפנינו הגי׳ ר׳ אבא בר כהנא( אזל לחד אתר אשכחיה
לרבי לוי דיתיב ורריש איש אשר יי.ן ־ י האלהיש עזשד זה מקרא ונכמיש אלו ה ל ט ה וכבוד
זה תוספתא ייעשזת מכל אשר יהאוה איו משניות גדולות כגון משנת ר׳ הייא )בירושלמי שלפניגו
הגי׳ ד׳ חונה והוא ט״ס( ור׳ אושעיא ומשנת בר קפרא ולא השליטו האייקים לאכול ממנו זה
בעל הגדה לא אופר ודא מתיר יא מטמא ולא מטהר כי איש נכרי יאנלגו זה בעל התלמוד
ענ״ל ,חזיגא דתוספתא ומשגת ר׳ חייא ור׳ אושעיא הזו תרי ס •לי.
< (bמהרי׳ק בכללי הגטרא ובעל תחלת חבמה וכו׳.
 (9ודעת רש״י היורדת ונוקבת בכל מקום עד התהוה היא גם פה הנכונה ,ומה שכתוב
במבוא התלמוד סימן התוספתא תאנא וסימן הברייתא תנו רבנן )הערה  (5נראה שלא יצא
מפי ר״ש הנגיד כ״א מאיזה תלמיד טועה ,זםצינו בבל מםכתא ומסבתא הרבה ״ת׳׳ר" אמאמרי
התוספתא .וידוגמא נעבור פה על מס׳ פסחים שם איתא ת״ר אהתזספתא ד׳ ל״א ע״כ ,מ״ה
ע״ב ,נ׳ ע״ב ,נ״ר .ע״ב ,ג״ו ע״א ב׳ פעמיש ,ג״» ע״א ,פ״א ע״א ,סיד ע״ב ,ס״י ע״א ,פ״י
ע״א ,צ״א ע״ב ,צ״ג ע״א ,צ״ת ע״א ,קי״ד ע״א .וכן מה שכתוב בכלייי הגמרא לםהר״י ק א
)ךכיאו ן ל עץ חיים( שהתוספתא אינה כתובה ל ^ בל׳ תניא ולא בל׳ ת״ר ע״כ ,נראה שלא
יצא מארב ה ג ח ל  ,בענץ ח״ר הוא מופרך מעצמו זכמו שכתבנו ,וגענץ תניא עיי׳ כתובות ג״ג
עי׳א ,ינ׳׳ה ע׳׳א ,נ״ט ע״ב ,ם׳ ע״ב ,ס״ז ע״א ובמ״א אץ מספר בכולס נאמד הניא על התוספתא.
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והגה לא ר׳ חייא ודי אושעיא לבדם שגו משגיות גוססות על משגת
רבי כ״א גם גדולי אמוראים ראשוגים כגון בר קסרא לוי שמואל,
ובתוססתא אשר היום בידיגו נשתקעו ברייתות של חכמים  -אלה.
עיי׳ ירושלסי ב״ק סוף ס״ה אמר ר׳ יוחנן ואגא דאייתיתיה סן דבית לוי
תרגגול עם ססיוני ותרנגול עם הטווס אע״ס שדוסין זה לזה כלאים
זה בזה ,והוא בתוססתא ריש כלאים .ט״ק ג׳ ע״ב ואסר ר״ש בן סזי
אטר ריב״ל םשום בר קסרא ר״ג ובית דינו נסנו על ב׳ סרקים הללו
וביטלום ,והוא בתוססתא ריש שביעית ר׳יג ובית דינו התקינו שיהו
טותרין בעמדת הארץ עד ר״ה — .וגם בסי חכטים אחרים היו מצויות
םשגיות אשר לא נםדרו בטשנה ,וזה שבא לסעטים תני שילא ,תני
ר׳ יוסף וכר ,אטד ר׳ יוחגן אטר ר״ש בן יוחי וכדוטה ,וכבר כתבו
הראשונים שבטקום שבא תני סלוני או שאטר אטורא בשם תנא יש
לסקסק בהן ( ,וזה טורה שהברייתות אשר לא נשנו בי ר׳,חייא
ודי אושעיא לא היו טדוייקות כל הצורך — .ומציגו שהרבה אנשים היו
עוסקים בייחוד בליטוד הברייתות ,והם נקראים תנאי או שוני הלכות
)ונזכרו לסעטים לגנאי עיי׳ סוטה ב״ב( ,ולפעמים הן ולאו רפיא בידם
אם הברייתא אשר שנו ד.יא נכונה .עיי' ב״ק צ״א ע״ב אמר ליה
איסמייה ,וכן ב״מ כ״ז ע״א ,נ״ח ע״ב ,קי״ד ע״ב ובם״א ,ו:ן אמרו
לסעםים לתנא סוק תני סתניתך לברא עיי׳ שבת ק״ו ובס״א (.
1

2

התרגומים

הארמיים.

התרגוםים הארמיים מביאים לפעמים הלכות ומנהגים אשר תוארם
ועגיגם מוכיחים עליהם שהם ישגים מאור ,ולפעמים יהלו אור עלטוצא
ההלכה .וגם הש״ס בעצמו מראה על המקור זה .עיי' חולין פ׳ שור
הבר מין בהמה הוא ר׳ יוסי אומר מין חיה הוא ,דרבנן םברי מרמתרגמיגן
תורבלא — והוא תרגום של תאו דברים י״ד .ה׳ — מינא דבהמה הוא.
זכהים ג״ד מאי לא הוה לה יסוד רב אמר בבנין לוי אמר בדמים,

והירושלמי דהוריות שהביא הר׳׳ש דקינון אינו הותר לדברי רש״י כי מד .שגאםר שם וכבוד זד,
תוספתא קאי אתזספחא דר׳ נהמיה ,בי הוא היה הםהבר הראשון ,והירושלמי מילי מיל י קחשיב
נגד דרשת המקרא — .וכבד כתבנו שדעת הרםב״ס בהקדמתו לס׳ זרעים כדעת רש״י ,אך םה
שכתב שם ״ורב הבר ברייתא והיא ספרא וספרי" הוא קצת שלא בדיוק ,דמי ברייתא היא
ניללח ולא נאמרה אספר מיוחד ובמו שזכרנו .ודבריו מדדיקיס יותר בפתיחתו לסי <ר החזקה ע״ש.
 (1עיי׳ בס׳ מלחמות להרמב״ן ריש אלו מציאות .ועיי׳ תו׳ כתובות מ״ד .ע״א ד״ד• תנאי
יייא ח״ל ואינו חושש אלא להביא ראייה דסבר כברייתא דשילא דלא משבשינן לה מקמי
*ייד ברייתא משום דברייחא דשילא לא מיתנייה בי ר׳ חייא ור׳ אושעיא אבל לאידך ברייתא
לא מייתי שום ראייה וטי.
 (2ונראה ני קצת אלה ברייתות נספהו על התוספתא ,ולכן אמרו חולין קם״א כל
מתניתא דלא חניא בי ר׳ חייא ןר׳ אושעיא משבשתא היא ולא תותבו מינה בי בדרשא.
ורש״י פירש שש בעגץ אחר ,ואץ כאן המקום להאריך בזה.
* 20
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רב טתרגם באתסנתיה יתבני מדבתא לוי טתרגם באהסנתיה יתבני
טקדשא .וזה האהרון הוא בת״א בראשית ט״ט כ״ז ,ורב מצא תרגום
אהר באתטגתיה יתבגי טרבחא ( — .וכן נמצא באוגקלט כמה הלכוח
אתרות עיי׳ שטות י״ב ט״ג כל בן גכר לא יאכל בו כל בר ישראל
דאטתלק לא ייכול ביה עיי׳ סםתים צ״ו .שם ט״ו בבית אהד יאכ^
בהבורא הרא יתאכל עיי׳ פסחים ס״ו טכילתא פ׳ בא .שם כ״ב כ״ח
טלאתך ודטעך בכורך ודטעך עיי׳ תרופות פ״ג ט״ו הטורה ד  .שם כ״ג
ז׳ ונקי וצדיק אל תהרוג ודי זכי ודי גפיק דכי טן דינא לא תקטי^
עיי׳ סגהדרין ל״ג .שפ י״ח לא ילין חלב חגי עד בוקר לא יביתון בי
טן טדבהא תרבי גכסת הגא ע״ש ברש״י ובח״כ — .ועוד באולאונקלס
בט״א הרבה הלכות ובקצתן יש ללטוד טהוך התרגום שההןיקו בהן
הרבה ובקצתן ההרשלו .והיו לטוטפות מתרגם בכל טקום ויחון לתפילין!
כי בעצות תפילין היו גזהרין םאוד וגם הטצוה וגט הטלה היו שגורות
בסי העם ,וכן וכתבתם על מזוזות ביתך ותכתבינון על טזוזין ותקבעיגון
בססי ביתך ,וכן ולקתתם לכם פרי עץ הדר וכסות תמרים והסבון לכו!
אתרוגין ולולבין והדסין .אכל ציצית מתרגם כרוספדין והוא מל׳ יוני
) (xqdansdoyטזה נראה שלא היתד .שגוו^ז בסי העט ט׳ ציצית ולא
נהגו בו הרבה ,ואפשר טפגי שלא לבשו בגדיפ של ד׳ כנפות ועיי׳
טגהות מ״א .וכן בתרגוטים הםאוהרים נטצאו הלכות וקצתן ישגות ( •
8

,

4

ה ע ת ק ת ע׳ ז ק נ י ם .
התור.ך ,לא נעתקה ללשון יונית בעה אתת ,וידענו בבירור כי טעתיק
ס׳ דברים מאוחר למעתיקים הראשונים .וכטו טאתים שנה לפני הביה
נשלטה העתקת כל התורה .והתרגוטים היונים של שאר םפרי קודש
הם טאוהרים יותר ,ואין לעטור על עת השלטתם ,גט אין בידינו אות
נאמן אם נעתקו כל ספרי הקודש במצרים ,ואפשר שנתרגטו קצתם
באמה מדינות של אזיא הקטנה אשר ישבו בהן בני ישראל והשתמשו
כל׳ יונית .אך בזאת יתנו עדיהם התרגומים אלה אשר נודעו בשם
ה^תקת ע׳ זקנים שכולם נשלמו לפני הבית ( — .ונמצאו בהעתקה ואת
כמה דברים אשר אינם מכוונים ללשון המקרא אבל מיוסדים על ההלכה
ומורים עליה שהיא ישנת .וכבר זכרנו קצתם לעיל ס״א ,ונוסיף פה
עליהם איזה סרטים .ישעיה א׳ י״ג קרוא טקרא ,WiQav paydlriv
5

ז

 (3והמעיין שם בפוגיא יראה שאלה התרגומים חיו שתי נוסחאות שונות של תרגום ישן.
 1,שרב ולוי תרגמו כן מדעתם ע׳׳ש היטיב.
איי־ה בפרק מיוחד על אודות הלכות של אוגקלפ והתרגומים האחרים הארמיים,
להחכפ לזצאטו.
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יייכוונח בזה על יום המורים ,והמתרגם מצא בנסשו עו לתרגם קרוא
?,יא יום הכסורים על שביום הוה קרא הכה״ג סרשת היום במקדש
עיני כל העם .דברי היסים א' ט׳ ל״א וסתתיה וכר על מעשה
החבתים , MaxaiHaq . . . . inl ra eqya tij; &vcia$ tovא
^  npavov tov fteraXov U Qכאילו כתוב על מעשה ההבתים של
הכהן הגדול ,והוא ההלכה הידועה שכה״ג מקריב בכל יום המנחת
הנזכרת ייקרא ו׳ י״ג .גם טצינו העתקות הרבה בסי קרבנות ובסי גגעיס
וכט״א המיוסרית ע״ס ההלכה (.
6

י ו ס ף בן מ ת ת י ה ה כ ה ן .
יוסף בן מתתיהו ממשסהת כהונח חי בומן הבית וכתב ס׳ קורות
בני ישראל ,ם' מלחמות היהודים עם הרומיים ,ס׳ קורותיו ,תשובה גגד
אסיאן ( .וכבר חערנו שקצת ספריו כתב לתועלת קוראים רומיים ,ובם
נטה בםקומוח רבים מספורי המקרא ולא שם פניו אל האמת כ״א אל
קוראיו למען ימצא חן בעיניהם .גס במקום אשר יצא לנקוח אח
נפשו מהאשמה אשר האשימו אותו כי בגד בעת הטלחטה בעטו ותחי
ידו עם הרומיים ,על חקורא לבחון בכור הבחינה דברי יוסף אשר
התעטף במעיל הכחש להסיר מעליו אבן המעטסה הזאת ולגוללו על שכטי
מתנגדיו .אבל במקום אשר אין לו תועלת כלל בנטייה מן האטת כדי
הוא לסמוך עליו; ובסרט בספורים ממה שראו עיניו או מה שנתהווה
קרוב לימיו ובמנהגי האומה .ולב זה האיש היה תמים עם ה׳ וקנא
קנאתו להראות לעיני העמים יוסי והדר תורתנו ,והוא נלתם במקומות
רבים מספריו נגר צוררי דתנו היונים אשר כתבו שטנה בלעג ובוו,
ובסרט נגר הצורר אסיאן; ושם יוסף לא יסוף מבינינו ומצד וה יהיה
לזכר עולם.
ודברי יוסף באים במקומות אין מספר להחזיק ההלכה או הספורים
הגמצאים בההלכה .עיי׳ עדיות פ״ח מ״ה העיד ר׳ יהושע על עצמות
שנטצאו בדירת העצים אמרו חכמים מלקט עצם עצם והכל טהור.
יטעשה כזה נמצא בסיסורי יוסף ( :״בחג הפסח הורגלו הכהנים לסתות
7
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 (6עיי׳ בספרנו איבער רען אייגפלוס וכזי.
י ( ס׳ קורות בגי ישראל אמר קרא בשם ) koyt<t>«<Wx>j AQX "70וגל׳ לאטיני
»קרא  (Antiquitatesמתחיל מבראשית ומספר קורות אומתנו עד מלחמת טיטוס ,ונחלק לכי
ספרים .מלחמת היהודים הוא סיפור המלחמה עם הרומיים ושרי צבאות וועספאסיאנום וטיטוס
יחיבן הבית ,ונחלק לו׳ ספרים .ס׳ קורותיו ,בו מספר חיי עצמו והמלחמות אשר עשה וכל
מגמתו להודיע כי חף הוא מבגירה בעמו .תשובתו נגד אפיאן ,היא כתובה נגר שוטני עמו
היונים בכלל ונגר אפיאן סופר אלנסנדריני בפרט ,זגחלק לבי ספרים )וזאת חחשובח נגד אפיאן
נתרגמה עם חעתח מאנאטסשר .יאהרג.(1 .
Antiquitt. 18, 2,- 2 (8
a

יוסף בן טתתיה הכהן[

— 816

—

שערי ההיכל מחצות הלילה .ובימי קאפאניוס ,נציב רומי בירושלים,
נכנסו שומרונים בלאט וחשליכו עצמוח אנשים בשערי ההיכל ובכל
ההיכל ".ונראה שהוא בעצמו המעשה של המשנה ,ויוסף הפריז כדרכו
ואמר בכל ההיכל במקום שיש במשנה בדקדוק בדירח העצים*(— .
וכן מספר :בימי הורדם אירע קרי לכה״ג ביוה״כ ומינה במקומו את
יוסף בן י אלם ( .ועיי׳ תוספתא יומא פ״א והובא שם בש״ס י״ב— .
גם מביא בהרבה מקומות הלכות ישנות ומפורסמות .עיי' בספרו נגד
אפיאן :הנוגע במצורע ו ה נ כ נ ס א ל א ו ה ל ה מ צ ו ר ע טמא הוא•(.
ועיי׳ כלים פ״א מ״ד נגעים פי״ג מי״א — .כל מי שיש בו אפי׳ מום קטן
לא יקרב אל העבודח ,וגם אם יארע בו מום בחוך העבודה נדחה
מעבודתו ( .ועיי׳ קידושין ס״ו משל לעומד ומקריב על גבי חמזבח
וגודע שהוא בעל מום שעבודתו פסולה — .ומזה חוא ג״כ מה שמספר:
אנטיגנוס נשך )צרם( באזני הרקנוס אשר חשחחוה לפניו ,לפוסלו
מן הכהונה ( .ועיי׳ חוספחא פרה ס״ב מעשה כזה בריב׳׳ז עם כה״ג
צדוקי .והקורא ביוסף ימצא בכל מקום מספריו או הלכות ישנוח או
מנהגים ישנים• ,
1

3

4

הספרים המפרשים המשנה.
י בראש ואת המהלוקת יאתו השני תלמודים בבלי וירושלמי ,ולהם
טשגןט ׳הבכורה הן מצד הזמן הן מצד הרחבת הפירוש .אך היורך
 (9וגם על מה שכתב שהרגלו הנהנים לפתוח שערי ההיכל נ ה ג הפסח וכי׳ עיי׳ במשגה
סוף פ״א דיומא ,וחג הפסח לאו דוקא ,אך יוסף מספר מה שקרה בחג הפסח לכן כתב בזה
הלשון — .ובתוספתא עדיות פ״ג איתא )והובא קצת לשונה זבחים קי״ג( פעם אחת מצאו וטי
עמד ר׳ יהושע על רגליו ואמר לא בושה וכלימה הוא שנגזור טומאה על עיר אבותינו איד,
מתי בבל איה מתי נבוכדגאצך באותה שעה גמגו וגמרו שיהא מלקט עצים והכל טהור עי׳ _
והנה לפי התוספתא היה המעשה בימי ר׳ יהושע ועל פיו נמנו וגמרו ,אבל מל׳ המשגה העיד
יד׳ ־יהושע וכו׳ אמרו חכמים וכו׳ משמע קצת שדיי העיד על מעשה ישן ,מה נראה יותר ,כי
זה מעשה של יוסף היה קודם מות אויגוסטוס ,יותר מעי שנה קודם החרב! ,יאיד הגיע כבד
ד ־יהושע בעת ההיא להוראה! הלוא ר׳ יהושע הוציא את רינ״ז בעת החרבן וא״כ היה בע!,-
ההרבן כמו בן צ׳ שנים! אם לא נאמד שמצאו ב׳ פעמים עצמות ,בימי המאורע של יוסף
ובימי ד׳ יהושע .ואפשר שצ״ל בתוספתא ר׳ יוהנן ,והוא ר׳ יוחנן בן זנאי ,והסופרים אשר
מצאו ד״י טעו ונתבו ר׳ יהושע.
כ

(1

Antiquitt. 17, 6. 4

Contra Apion. 1, 31: xal TOV Axpa/utvov avtdiv (rwv ItngiSv) xal (2
xov o^iiOQOtpov ytvofifvov 6i> xa&aQbv ijj/£fr«*.

Ibid^: ovdk toig tb PQttxfatttov ti tov atafitttoe )!xQ(*t1\Qut«t1£v01<; (3
<fvf1<f0Qt! riiv T1uf!v ecvtlv « y « t t « r o .
)(Avriyovos
*Yfxdvov ftkv nQognfaavrog (4
*rote 0S6va1, <Sg ntf
fUTu^olrj wort
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אל עומק עגין התלטור יבין כי אין כוונת התלטוד לבד לפרש
המשגה ולבאר סשט מאמריה כ״א גס להרחיב טעגלי התורה ולהמציא
נצורות וחדשות ,והמשנה היא לפעמים אך שער לבוא בפתחי גדיבים
ולהביא ראייה ממנה אל חדין אשר חידש חכם מחכמי התלמוד ולפרשה
עד שתסכים עם אותה הדעה .ובעיון יותר מבורר כי ערך חכמי
התלמוד אל המשנה הוא כערך החכמים הראשונים אל התורה שבכתב;
אלה היו מני וסשלימי התורה )עיי׳ לעיל ד׳  ,(18ואלה היו בוני ומשלימי
המשנה — .ומזה שאין להכניס התלמוד בתור הספרים המפרשים
נרידא ואץ כוונתם כ״א לטצוא פשט ותוקן המשנה ,ולכן נהלוק לו
כמד וגיחד לו פרק טיוחד בח״ג .ופה נהזור על הספרים אשר קצתם
באים לבאר כל המשנה ,וקצתם אך חלק טחלקי הטשנה אבל טגטת
פניהם אתת :ביאור ופירוש המשנה.
פירוש רבי נ ו האי ל פ ד ר ט ה ר ו ת .
רביגו חאי ,חאחרון שבגאונימ )בטאה השמינית לאלף החמישי(,
האיר כל פגי המורח טרם יכבד .גר אלחים בארצות בבל ,ולו אייט
ייהלו כי הוא ורע על כל מים ובכל חלקי התורה היתה ממשלתו; וגם
על המשנה הניף ידו ,ויפתח רשדד אדטת סדר טהרות .ופירושו זח
נזכר בראשונים והובא לרוב בערוך ,ויצא לאור זה איזה שנים בבערלין
)תרט״ז( בספר קובץ מעשה ידי גאונים — .רב האי לא בא בפירוש
זוז לפרש הענין כי אם המלות .ומזה נראה שפירוש העגין היה מסור
מפה לפה וכאשר לימד הרב את תלמידיו את המשנה מיד מסר להם
טעמי המשגה ולא חיו צריכיס לפירוש מיוחד .אכל פירוש המלות
נשכח קצת בטלות חזרוח באורך חיטים; ואפשר שכבר היו מסופקיט
בהם בם׳ טהרות ביטי חש״ס ,כי אך טעט ליםודם חיח בזח הסדר
כגודע טהך דברמת כי .וזה הוא אשר הגיע לב הראשונים לעטור
הרבה על הדבר ולברר הםלין .ופירושו של רבינו האי הוא כלו פנינים,
ודרכו בחקירת המליך הוא :לחתור בים התלמיד אם ימצא מקום לה או
לדוגמתה ואיך מפורשת במקום זה; לחתור בתרגום התורה ובתרגום
הנביאים .ולמצוא שם פתרון המלה .והתרגום של גביאים מביא בל׳
״מתרגם ר׳ יוסף ,תרגם ר׳ יוסף״־עיי׳ כלים פי״ד ט״ה פכ״ט מ״א
פ ״ ל מ ״ א  ,אהלוח פ״א מ״ת ,ם״ה מ״ב מ״ה ובמ״א .וגם אל התרגום
יוני שם .פניו ואסר כלים פכ״ג ט״ב וטפיטן של סוס אית דאמרי
וטויטוואן כך פירשו ע׳ זקנים חטובות" אטון טצרים ( .ובכלל פנה
הרבה אל ל׳ יונית ופתר הרבה מלות המשנה טתוך זאת הלשון.
5

 (5כלד . onמיגביו hurt •0».לזו!  , aft^ntunois tik H&jQtoxiויותר גראד• שרב
י א י קרא (.tanniCoi
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והמלות הקשות ואינן טל׳ ארמי ויוני סותר בל׳ ישמעאל או בטיית (-— .
ומציגו לו פירושים יקרים וגירסאות שונות .עיי׳ כלים סכ״ה ט״ד
במשניות שלגו הגי׳ של כת קודמין ,ועל פיה פירשו כל המפרשים,
ורבי האי גרם של בה קודמין ומפרש פירוש חרש .פרה פ״ב מ״ב הגי׳
•לפנינו יגור וכן קראו מפרשי המשנה ,ור׳ האי גורס יגור ומפרש סי׳
יגרר .מקואות ס״י מ״א העלו כדרכו בלא זבורית עד שיטנו על צדו,
כן הגי׳ לפנינו ונתחבטו בה גדולי הראשוגים ע״ש במפרשים ,ור׳ האי
גורס ולא זוברית ומוסיף :פי׳ לא עלתה להן גקיות )ובערוך ערך זבורית
הגי׳ אינה מדוייקת( — .ומפירושיו היקרים עיי׳ הקדמתו למס׳ כלים
)אף שיש בה הרבה שגיאות הסופרים ,וזה נמצא לרוב בכל זה הפירוש(,
כלים פט״ז מ״ב למ׳ והצפירות ,פרה פ״א מ״ג למ׳ פלגס ,פרכדיגמא
וכוי .ועיי׳ ג״כ בההקדמה הקצרה למס׳ אהלות בעגין גולל ודוסק,
ונראה שדעתו כדעת ר״ת כתובות ר׳ ע״ב ר״ד .עד שיסתם (— .
והנה לרוב תומך יתדותיו בדברי הש״ם ולסעמים מסרש המלה בזה״ל
סי׳ וכו׳ ומנין שכן הוא דתניא ,או דאמר רב סלוני וכו׳ .ובכ״ז לא
נמנע ג״כ לפרש נגד הש״ס .עיי׳ טכשירין פ״ה ט״ט הוץ מדבש
הזיפים פי׳ זיפים אלו רומין לדבורים וד׳ הם דבורים וזיסים גזין וצרעין
)וכן הובא בערוך ערך זף( ,ובסוטה מ״ת פירשו ר׳ יוחגן ור׳ לקיש בעגין
אהר ורב האי לא הזכיר כלל דברי הש״ס .ויותר מזה איתא לרב האי
עוקצים פ״א מ״ר .שפססן אית דאמרי שבססן ,וכבר שאלו בשאילות
מדי לשון סםםן והביאו להם ראייה טאותה ששנינו בע״ז קטע ראש
אזנה פחמה והוא פססה אבל לא צרכו בכך בשביל שבסיסה ופסיסד,
אחד הוא דכתיב רעים רבים שחתו כרמי בוססו אח חלקתי ומתרגם
דושישו ע׳׳כ .ובסוכה י״ד הובא חך משגח ואיחא שם מאי בססן
ר׳ יוחנן אמר בסםן ממש .חרי שחגי׳ היחד .לבעלי חש״ם בססן ולא
סססן ,וגם אין לחם כלל עם ל׳ פחס וכדברי השאילתוח .וחש״ס
שקל וטרי שם הרבה בענין זח ,וגראח שכל חסוגיא זאח לא היתד,
לפני השאילחוח ור׳ האי ,או אפשר שחסר קצח בסי׳ ר׳ האי ע״י
שגיאוח הסופרים .והדבר צריך לימוד.
7

וסירוש אלה המלות לא יצאו לבד מסי רב האי ,והרבה פירושים
הובאו על שם חכמים אשר קדמוהו ומהם גקראו בשם :ר׳ גהשון
)כלים פכ״ח ט״ג( ,והשאילות )שאילתות ,כלים סכ״ט ט״ב ,אהלות
ס״ח מ״א ובט״א( .ובטס׳ כלים פט״ו ט״ו כתב :חטרכוף פי׳
אמרו שמצאו חלםוד כלים בארץ רומא ומצאו בו פירוש זח הדיבור
 (6ר׳ האי מראה בזה הפירוש דוב ידיעתו בלי׳ עברית ,ארמית ,יונית ,בטיית ,ישמעאל.
ועל ענין ישמעאל ובטיית יבוא הערה במ׳׳א בקירוב ימים ,ני אין פה המקום להאריך בזה.
 (7זבלים פי״ח מ״ח פי׳ קציצה פי׳ יש לתפלה » ל ראש ד׳ בתים ומכניס לתזבו ר׳ פרשיות
שמע והיה אס שמוע קדש והיי; כי יביאך ונו׳ וזה בדעת רש״י היחעה•- ; ,־; .־ • -
;
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סוםיא דבר גווייתא דומה לאותה שגרםנו בלאתי דבר צותאי ואני
אוסר שזה טרכוף הוא כלי מארז לזטר כדכתיב .ושדרות בארזים
ומתרגםינן סידרא דריכסת ע״כ ( — .ואלה החכמים אשר קדמוהו מביא
בל׳ אית דאמרי ,׳והרבה פעמים חולק עליהם וגם על השאילתות,
וכלים ס״ל ט״א הביא שנשאלו בשאילות על הטבלא ואסקוטלא שם
ונפתפקו הרבה בדבר זה ,ור׳ האי מפרשו מל׳ יוני ע״ש — .והניאית
דאמרי לא מימנעו בהרבה מקומות לפרש המלות בתיבות הפוכות או
בחילוף אותיות הדומות בטבטא או בכתב .עיי׳ כלים פ״ב מ״ב
והחביונות איכא דאםרי והאביונות .שם פי״ג מ״ו המעבר אית דאמרי
והמעדר )והובא בערוך ועיי׳ בר״ש( .שם םי״ד מ״ד הקטרב איח דאמרי
קרטב ,ועיי׳ 6כ״א מ״ב .פט״ז ט״ז והמלקוט אית דאמרי והטיקלוט.
שם ואגלגין )ובטשגיות שלנו אנגלין והוא ט״ס ובמשניות ד״ד איתא
אנלגין( אית דאמרי אלוגגין ( .ס״כ מ״א הקלוסטר אית ראטרי קרסטל.
פכ״ג מ״ד .הוזטן אית ראמרי הווטן )ולסגיגו הגי׳ זוטו עיי׳ בר״ש
וברא״ש( .פרה פי״ב מ״ט שבקנתל אית ראמרי שבקנתר .אבל רב
האי לא חפץ בתהפוכות ומפרש המלות כאשר הן לפנינו )ואך מקומות
מעטים יוצאים מן חכלל כחך דכלים פי״א מ״ח והנקיון כדכחיב ומשקל
קינו וטחרגם שופיניה והוא הפוך( ,ויורד לשורש המלה ואיך נחלקת
לכמה הוראות או מושאלת להוראה .אתרת וכרוםח .עיי׳ כלים סכ״ט
מ״א נומי הסדין ג׳ פירושים יש לנומי כמו חוטין ,שעלתה גומי על
^ ל ו מכך ,כמין יבלת ,ונומי שבנהר עקרא דנהרא וכו /פרה פי״א
ט״ט קלחים פי׳ כשיצאו ב׳ ג׳  J3\<£בין בתבואה )ועשבים( וירקות
טשורש אחר שטו קלח וכן אנו טפרשין תבוא בכלח שתניח בנים ובנות
וכ׳ וק׳ פתרון אחד הוא .עוקצים 'פ״ג ט״י וחרודח פי׳ שניסח אח
הדבש כדכתיב וירדחו אל כפיו ואומר רדח חדבש ומתרגם ונסחיח לכך
קורין לספר חנכתב אל ספר אחר נוסחה — .ולפעמים הובא מרחוק
טעם העגין .נגעים פ״א מ״ב דיהא הימנה .פי׳ פחות מן למר ,תהיה
כאיש גדהם.
8

9

ר׳ האי עשה ג״כ פירוש לס׳ זרעים כגראה ממקומות מחיבורו זה,
עיי׳ כלים פי״ח מ״ב ראש תור כבר פרשנו בזרעים ,עוקצים פ״ב

 (8הדיבור זה הובא בערוך זבר״ש וגרא״ש ,והעיקר כאשר הוא ברא״ש אך שם גחםרו תי׳
״ ב א  pח ט א " ובערוך איתא ״ ב א י ץ רוחה" והוא הנכון ,והכוונה או אל )Orfa (Edessa
הנקרא בפי הערביים דוהא רוחה ,או אל ) R a i (Rhagaeועיי׳ fitter ©rbfunbe 11). 8,
 ©. 598. %%. 11. €<. 320והראשון נראה יותר — .ומה שרצו קצתם להוציא םזה כי
היחד• גמרא לם׳ טהרות אינו נראה כלל כי לא מצינו בשום מקום רמז לוה; ורב האי בעצמו
חזלק על הפי׳ זה בל׳ ואני אומר ,וזה מראה בפומבי שאין הטונה במי ״תלמוד כלים" על הש״ם
כ״א על פירוש איזה חכם.
 (9ובערוך עדך אנלגין הובא עוד פי׳ אחר אשר אינו ברב האי.
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מ״ב הסיאה והאזוב והקורגיס כבר פירשנו בזרעים.
וחבל על דאבדין.

ולא גשאר כיריגו

פירוש הרמב״ם להמשגה.
הרב רבינו משה בן מיימון הוא הראשון אשר חיבר )או אשר
ממנו נשאר בידינו( פירוש שלם לכל ששה סדרי המשגה .וחיברו
בל׳ ערבי ,ושם החיבור היסראגה וקורץ אוחו מאור )שם הגדולים(,
ומורגל בפי הקדמונים והאחרוגים בשם פי׳ הרםב״ם למשגה .בסוף מם׳
עוקצים חתם ״אגי משה בר מיימון הדיין ברבי יוסף החכם בר יצחק
הדיין בר יוסף הדיין בר עובדיה הדיין ברבי שלמה הרב ברבי עובדיה
הדיין זצ״ל התחלתי לחבר פירוש זה הספר ואני בן שלש ועשרים שגה
והשלמתיו במצרים ואני בן שלשים שנה שהיא שנת ט׳ וע׳ לשטרות" ע״כ.
והרסב״ם החחיל זה הפירוש בספרד וקצת חלקיו כתב בטלטול בגלות
ובאנחות הזמן ,וכטו שטעיד בעצטו סוף עוקצים שם ,עד שסייטו בטצריס.
ומאגרותיו נראח שעשח ב׳ מחדורות ( .ואין לנו סח לחאדיך בזח כי אם
לבוא אל הקודש פניטה ,אל עגין ויקר הפירוש .הרטב״ם כתב בחקדמתו
לפירוש זה טה שהניעו לחבר אותו ,ותטצית דבריו לטען יטצא הטעיין
בקל פירוש הטשנה אשר על פי התלטוד לא יודע כי אם באריכות
הדברים והפלגות העגין ,וגם לעטור על פסק ההלכה היוצאת טכל טשנה
והיא געלטת לפעםים גם טן הגדולים כאשר נשאלו עליה ע״ש .והגה
יש לכל אחד טאלה חררכים סימן טיוהד ,הדרך הראשון פגי< גגדו
לטצוא פירוש נכון בטשנה ולא ^עקב אם הש״ס ט&רש בפגים אחרוה
כי הש״ם מוציא לפעמים המשנה ממשמעותה וכטו שהערנו לעיל,
והטאטר אשר אטרו בענין פירוש הכתוב :אין טקרא יוצא מידי פשוטו,
ישוב לאיתגו גם בענין פירוש הטשנה ,והדרך השני הוראת ההלכה הוא
על פגי שדי הגטרא לא יאטין ולא ישטאיל ,כי כבר קיבלו בית ישראל
עליהם לפסוק הלכת הטשנה ע״פ פסק הגטדא ולא ינועו ולא יסוגו
אחור טאח אשר יסדו חכטי הש״ם בפירוש הטשנה להלכה .וטזה יודע
הדרך אשר דרך בה טשה איש האלהים ,אך נקדים עוד לדבר על
הטעשה הגדול אשר עשה טשה לעיגי כל ישראל ,לפנות לו טטלה
הדשה לא עלתה בה רגל הראשוגים .הרטב״ם העטיק להקור על היסוד
אשר יש לפרטי חריגים וקיבץ חסרטים תחת היסוד ,והיםוד הוא
הראש ־־־ הסוג — ובו נכנסו הפרטים^ ופרטי חפרטים ,וכל אחד ישכון
על דגלו ועל בית אבותיו .וזה הוא דרכו בחיבורו הגדול ס׳ יד החזקה;
והכל לשמו הודייה יתגו כי היה עליו פי שגים ברוח אלהים :רוח ידיעה
גפלאה כי אסף וקיבץ הפרטים המפוזרים בקצר ב׳ התלמודים והתוספתא
והטכילתא וכו׳ ,ורוח ביגח יתירח לתת לכל אחד ואחד טאלה הפרטים
1
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מקומו ומצבו הראוי לו ,לקרבו אל מינו וסוגו לבל יעבטו!־ אורחוחם
ולא יחגו חוץ לגבולה  %בעקבותיו כבר נודעו בפירושו זה למשנה אשר
הגדול ס׳ היד .חרמב״ם פוחח בפירושו
חיבר כםח שגים קודם
לרוב ביסוד ההלכה ,ובהרבח מקומות ראח ראשית לו בדברי המקרא
בל׳ ,,אמר יתברך ,אמר הכתוב" ,או פוחח בל׳ ״העיקר ביריגו ,מן
העקרים שבידינו" ואח״כ יורד לפרטי הדברים ומפרש המשגה
ולבסוף חוחם בפסק ההלכה .והנח במקום שאין נפקוחא להלכה
הרטב״ם נוטה מפירוש הש״ס אם יש בידו לפרש חםשנח בדרך פשוט
יותר ,ובמקום ההלכה אוחז בעקבי הש״ס בבלי ,ובס׳ זרעים —־ חוץ
ממס׳ ברכות — בש״ס ירושלמי.
•ומזה דרכו ,להציג כללים ראשים בראש המאמרים ,הוא מה
שפתח סדרים ומסכתות בפחיתות כוללות המורות עיקר העגיגים ומפיצות
אור על הסרטים .ובראשוגה תםע הקדמה כוללת לכל המשגה ותוצגח
בראש ס׳ זרעים )ומזה הורגלו לקרוא אותה הקדמה לם׳ זרעים( ,ובאה
להודיע יסודי התורה 'שבע״ס ,עיקרי המשגה ואיך גתיםדה ,סדריה
וסרטיה וחחכמים אשר נזכרו בה וכו׳ .ועוד לו הקדמה אחרת גדולה
ונכבדת והיא לס׳ טחרוח .ולולי חשאיר חרמב״ם אחריו ברכה כ״א
התקדמת ואת יהיח שמו לזכר עולם ,כי זח חבאר אשר חסר ניבע
ממעין סתום ומקורו בקצבי ההרים ,נתיבו נתיב לא שזפתו עין
וגם גדולי חקרי לב לא הדריכוהו .הרמב״ם הוציא בזאת הפתיחה
תעלומות לאור וירד אל מצפוני המשנה התוספתא ,הספרא ,חססרי
ואל כל אשר נגזר עליהם בש״ס בענין טומאה וטהרה ,ופקד כל אחד
על טקוטו ,האבות והתולדות דאורייתא וררבגן ,וטי הוא המוציא ומי
הטקבל טוטאה ,אחד טהם לא געדר .והרב ז״ל העיד בעצטו בסוף
הפתיחח וז״ל :לפי שאילו השרשים גדולי הדעת והמזמר ,אשר קדטחי
לך בזה הסדר אין בו שורש שלא השתוקקתי בו השתוקקות רב באםתתו
ותארו ולקטתי אותו אחד מעיר ושגים ממשפחה מכל זויות הש״ס
ומספרי הברייתות והתוספתות — .הן אלה הקדמותיו הגדולות ,ועוד
לו הקדמות כוללות למסכתות זבחים ומנחות ,וגם שם נודע" גודל כח
הטסדר והטקבץ הפרטים לכללים ע״י הפשטת סימניהם המשותפים ,ועל
ידי זה יתרות הלומד בקל על לוח שכלן עיקרי הדברים .והרמב״ס טצא
צורך להקדמה כזאת למס׳ זבחים )ומנחות( כפי דבריו שם ,לפי שאין
טשגיחין בו אלא מעט מבני אדם ואין שואל ואין דורש ואין מבקש וכוי.
וגם למסכתות אחרות הקדים הקדמות והן לפעמים קטטת בכטותן אבל
גם בהן יתנכר מסעלות תמים רעים ,עיי׳ למס׳ הוריות וסם׳ ירים.
וגם במקום שלא העריך הרמב״ם הקדמה בפני עצמה יסד בראש
המסכתא במקום שיש צורך כללים הסורים יםגרי המסכהא ,עיי׳ ־יש
דמאי ,שבת ,יבמות ,וכן כללים קצרים למס׳ ביצה ומס׳ מ״ק ,ולפעמים נתן
ג ל ל י ם על ענינים עמוקים בתוך המסכתא ,עיי׳ ערכין פ״ב במשנה אין
י
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פתח בטועה פחות טז׳ וכו׳ כריתות פ״ג ט״ד בענין איסור חל על
איסור .־  -וגם זאת פעל ועשח :לא אל שהלכה לבד שם לבו כ״א גם
אל הדברים המוסריים היוצאים מן המשנח ובסרט במקום שחם גוגעים
אל עיקרי האמונה ,גם הוסיף עליהם דברים אשר אינם יוצאים מן
המשנח במקום זה אבל די לו למצוא יד ללמד מוסר ולהישיר הנהגת
בני אדם .ומזה הוא אשר כתב םתיחה למס׳ אבות בענין המדות
הגפשיות ,גם הורה לסרק חלק יסודי האמונה כסי אשר הוציאם בעיוגו.
ובס״ז ממם׳ סנהדרין רמז על מדות הצניעות בין איש לאשתו ,ובאבות
פ״ד על ענין הדיינים ,כלים פי״ב מ״ז ראה לו מקום להזהיר על
הטעאת הנכרי ועל מיני האונאות והרמאות .וכן פירש בעיון דק
המאמר דפאה פ״א מ״א ,עוקצים פ״ג טי״ב וכדומה.
ולא גחריש עוד בדיו וחין ערכו .מלבד הפירוש להבגת המשגה
ירד הרמב״ם בהרבה מקומות להורות המלוח ולחראוח מקורן או בל׳
המקרא או בתרגום .ותרגומו של אונקלס יקר מאוד בעיניו כידוע
מפפרו מורח נבוכים ,לכן הביא לפעמים ראייה מאונקלם גם במקום
שהיה בידו להביא ראייח מן חםקרא .עיי׳ כלאים פ״ב מ״ח ד״ה
וכסות )ושביעית ס״ב מ״י ד״ח וממרסין( וז״ל חוא כריתת קצוח הענפים'
היוצאים מן הצמח אשר אין צורך להם כגון זמיר הכרמים ותרגום לא
תזמור לא הכמח ע״כ .ומציגו ל׳ כסח ישעיה ל״ג י״ב ובמ״א בחנ״ך.
וע״ש ס״ה מ״ז סוף ד״ח וסערחו הוא שאמר חכתוב פן תקדש המלאה
ותרגומו דלמא תחוקד .ועיי׳ שביעיח פ״ד מ״ו אילן שנפשח נבקע
תרגום וישסף ופשח ע״כ ,והר״ש שם הוציאו מל׳ המקרא איכה ג׳
ויפשחגי — .ולפעמים רודף אחר השרשים בדרך רחיק• עיי' סאה
פ״א מ״ו מריחח מריקח )ועיי׳ בערוך ערך מרח( .תרומות פ״ר סי״א
וקפאח וע״ש בר״ש - .ודבריו ריש מם׳ תרומוח בענין הפעלים
הנמצאים במשנח על בנין חדש וכי אין זח חשחתח הלשון ,יקרים
מאור; וכן מה שכתב כלאים פ״ב מ״ג בענין יופך ואופך .גם דקדק
הרבה בלשון עיי׳ ברכות פ״ו מ״א בט׳ כיצד ,שביעית פ״ט מ״ו ר״ה וענין
עד שישורו ,בכורות ם״ז מ״ה בעל גבר ובמ״א ,וגם ירד להבדיל בשרשים,
עיי׳ תמורה פ״ח מ״א ותחבולה ההיתר תקרא הערמה ושאינו להיתר תקרא
מרמה — .והמלות הקשות תרגם בלי ערבית ולפעמים בל׳ ספרד ,וביאר
אותן כל צורכן ובסרט בס׳ טהרות' ,אבל ל׳ יונית לא ידע כלל ,כי לא
היתד .ידועה בארצות אשר גר שם — .וגדולה טלאכתו בענין הטרידה
והתשבורח ,בענין הרפואה והניחוח ,בחכטח חהלכות הכוכבים והטזלות
ר ליין• עיי' טס׳
והעיבוד ,ופירש על ידן המשנה במקום שיש
כלאים ,עירובין ,ר״ח ,חולין ,ערכין ובמ״א .וגם בעניו השיעורין ט ר
ויגע הרבה להבין לבני דורו השיעורין והמטבעות הנזכרות במשנה כסי
הטטבעות והמרות אשר גהגו בהן .עיי׳ פאה פ״ח מ״ה ,כתובות ס׳יה
מ״ז ,עדיות פי׳א מ״ב ,בכורות פ״ח ט״ז .כי העגיגים אלה גוגעים
צ ו ר
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לכמה עיקיי הלכות ,כגון הלה ,מתגות עגיים ,כתובה ומדיון בכור,
והרטב״םכיון להעמיד ההלכה מתוך המשגה (.
וגזכיר אפס קצהו מפירושיו היקרים .עיי׳ פאה פ״ג ט״ה בעגין
שייר קרקע כל שהוא .דמאי פ״ה מ״ד .אדברי ר׳ יהודה שם ,פ״ו מ״ו
מ״ז .מעשר שגי פ״ב מ״ב אדברי ר״ש שם .שקלים פ״ה מ״ג.
גיטין פ״א מ״ז מפני שהוא קנינו .ושם פ״ב מ״ב אדברי ר״ש ופ״ו
מ״ב אמאמר וקרע .נזיר פייה מ״ה )וע״ש בתיו״ט( ,סגהררין פ״א מ״ה,
ערכין פ״ו מ״ה ,מדות פ״א מ״ו ושם בא לישב הסתירה מתמיד פ״ג מ״ג
אשר כבר עמד עליה הש״ס יומא י״ז .ועיי׳ מקואות פ״ה מ״ה וכבר
שבחו שם הרא״ש .והרמב״ם גומה בקצת אלה המשגיות מדרך הגמ׳
ומפרש בענץ יוחד פשוט וכמו שחערגו לעיל*( ,וכן עשח בהרבה
מקומוח אחרים ,עיי׳ פסחים פ״ב מ״ד ,כתובות פ״ב מ״ב ,פ״ד מ״א
פ״ו מ״א ,נדה פ״ג מ״ו (— .־ אבל לפעמים גוטה מפי* הש״ס בפיתש
רתוק עיי׳ שביעית פ״ט מ״ט וכבר כתב הרא״ש שם שהוא דחוק ,ב״מ
פ״א מ״ב )אף שגם פי׳ הש״ם הוא דחוק קצת( ,נדה פ״ה מ״ו למה
עונת נדרים של גקבה קודמת לשל זכר ,ועיי׳ סוף מס׳ ברכוח .ולפעמים
בוחר במקום שישבש״ס ב׳ פירושים בדרך היותר רתוק .עיי׳שבתס״ב
מ״ג ובש״ס שם כ״ח כ״ט; והתירוץ היינו טעמא דר׳ אליעזר לפי שאץ
טדליק בפתילה שאינה טחורכת הוא גאות יותר לפשוטו של משגה ,והרמב״ס
תופס בפירושו באוקיטתא אחרת שם הרחוקה טאוד .וכן עירובץ ס״ו
מ״ב הוציא המשנה ממשמעותה והגיה עד שלא יצא והוא על ~פי
אוקיטחא אחת של הגטרא שם ס״ט ,וע״פ אוקיםתא אהדת שם יפורש
המשגה בלי הגהח .ב״ק פ״י ט״ח טפרש הרטבי׳ם הטשנה בדרך רחוק
וכרב חםדא שם קי״ח ,ולא פירש ׳'כרב שהוא בדרך פשוט ומכוון אל
לשון הטשנה )ואפשר טשום דהלכח כ1״ח( (.
8

ז

4

5

 (2ו^חב הם ע״פ המטבעות והמרות אשר נוזגו ב י ס במצרים.
 (3וגס במקוש שהש׳׳ס דורש מקרא .עייי סנדדרץ פ״א מ׳׳ה .ועיי׳ יבמות פ׳׳ב מ׳׳ח.
 (4הרםב״ם מביא לפעמים גם בחיבורו ס׳ היד טעם ההלכה משונה מטעם התלמוד
במקום שאין נ״מ ׳להלנה .עיי׳ ה׳ חמידין ומוםפץ פ״ז הל׳ י״א הראייה שהביא מייד דיהזשע
ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפשח ,ובש״ם מנהות ס״ד מובאות הרבה ראייות התנאים ולא
גזבר ה ן דיהושע )ועיי׳ תו׳ ר״ד .י״ג ע״א ד״ד ,דאקריבו ובראב״ע פ׳ אמור שהביא ראיי׳ זאת
בש 2ה נ ס מרומי ונתב ע־ייו ולא ידע כי בנפשו הוא( .זעיי׳ לקמן בענין ס׳ היד— .
וכי־״ובות פ״ד מ״א נוטה מדרך הש״ס שם מ״ג ע״א ומסיים ״וזה א מ ת "  .ואפשר שיש בזה
המאמר איוה ט״ס ,כי ׳דברי הרמב״ם הס רהוקיס יותר מדברי הש״ם שם כאשר •בץ
המעיין.
 (5זבפירושו למס׳ כלאים פ״ה מ״ו ובחיבורו ה׳ כלאים פ״ה הל׳ כ״ב תופס בירושלמי ע׳׳פ
הדרך אשר פירש הוא ,זדוא תמות מאוד וזיל במשנה :תוספת זו תהיה משוערת בפי שאומר חה כי
כשנאמר שזה הירק כשילקטוהו ייבש שלא יהיה נשאר בו לחזח במאתיס שעות אץ ספק
שבשיעור שעה אחת ייבש מלחזתז חלק ממאהיס .וכן כתב בהיבזרז ,והוא ע״פ הירושלמי
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הרמב״ם מפרש לפעמים בדרך ביאור רחב .עיי תרומות פ״ו ט״ד
שטוםיף לפרש איך יחול איסור הקדש על איטור תרופה .וכבר הערגו
על .רוחב פירושו בענין וה כריתות פ״ג מ״ב .ועיי׳ גדה ס״ד ם״ו שט
רוצה חדמב״מ להסיר מחכמים קו׳ ר״א שם דיו לבוא מן הדין לחיות
כנדון — .ולפעמים מקצר יותר מראי ומניח טאטרי המשגה הצריכיס
לביאור בלי שום פירוש כלל .מעשרות פ״ב מ״ד׳ לא אמר כלום על
המשנה כ״א והלכה כר׳ יהודה .ודרכו בהרבה מקומות שלא לפרש
דברי התנא שאין הלכה כמותו .עיי׳ שביעית פ״ו מ״ד .מ״ו .כתובות
פ״ב מ״ד זה אומר זה כתב ידי וכו׳ אינו מפרש כלום להמשגה כ״א
ואץ הלכה כדבי ,והמשנה זאת הלוא צריכה פירוש מרווה וכאשר הוא
בבבלי ובירושלמי .והמאמרים אשר לא בא בהם פי׳ בפי׳ הרטב״ם
רבו טאוד ,וגם• בט׳ טהרות אשר בו הפליא הרמב״ם לפרש יותר
טבסדרים הקדדטים הגיח לפעטיס הטאטר הצריך ביאור םתום ותתום.
עיי׳ טקואוח פ״ד ט״ח • ומזה נראה שהרטב״ם כיון יותר לדרך השני
טב׳ הדרכים אשר זכרנו לעיל ,להורות ההלכה היוצאת מהמשנה.
והאמת גזה הדרך הוא טרחיב לםעטים טאוד וטביא פסקי הלכה אשר
אינה יוצאים טהםשנח ונספחו להלכת המשנה .עיי׳ שביעית פ״י ט״ח
אחר .שהאריך בשטר טוקדס וטאוחר הביא לפםק הלכה דלא אטרינן
מיני להוציא )והוא טש״ס ב״ב ל״ב ע״ב( .וכן שם מ״ו טרחיב ההלכה
גה על משכנתא דסוריא .כתובות פ״ח מ״ד ,טביא הדין דטורדת והוא
טמסקי הרי״ף ,וכן מרחיב החלבה גיטין פ״ד ט״ג ,נדרים פ״י מ״ח
ובט״א.
;

דברי הרמב״ם בפירושו הם לפעמים קשים להולטם .עיי׳ יבטוח
ס״ה מ״ג ,וכבר כתב חרשב״א בחידושיו שם ד׳ נ״ב תטיהא לי טובא
איך פה קדוש יאמר כזה .זבחים פ״ד מ״ב פירש וז״ל אטד רהםגא
בפר החטאת הקרב ביוה״כ ולפני הכפד־ת יזה שבע פעמים ואמר
בשעיר החטאת שחברו שעיר הטשתלח ועשה את דטו כאשר עשה
לדם הפר ר״ל שיזה שבע פעטים ופורה שהזיות שבפנים טעכבת זו את
זו וכי ע״כ ,והברייתא ל״ט שם אשר ממנה יוצא זה הלימוד טראה
בפירוש וכן כל הסוגיא שם דהליטוד הוא טפר העלם דבר ולא טפר
ושעיר דיוה״כ — .וכן גראה לסעטים שדבריו איגם בדיוק הגון כאשר
יאות לשר וגדול בתורה כטוהו .עיי׳ כתובות פ״ג ט״א ואטרו אשת
אהיו וכו׳ והוא ל׳ קצר טאוד והיה לו ג״כ לפרש היאך חייב קגם על
אשת אחיו עיי׳ בירושלמי ובתו׳ שם .שם מ״ב ם״ג ״ואין הלבה כר׳
יהודה והלכה כר׳ עקיבא ״ וחני ב׳ חלכות רחוקוח זו מזו כמזרח ממערב.
לןקט אחד ומגיח אחד מד .שזח * ח ח זד .מזמיף ,זהובא בי״ש גמשנד .שם .אכל mnn
מגמיש זד לעי;יס ,חלזא אש יעקוד אדם ציץ וכן ד.רבד .מיני מירזח כקל יכלו ויעשו זשחות
א*ר צמחו .והיוזשלמי יש ל*רש גדרן אחר עיי׳ בי׳ש זכדאנ״ד.
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אך כאשר נרד לקורות פירוש זה יסורו כל הזרות .הנה פירוש הרטב״ם
להמשגה הועתק ע׳יי אנשים שונים ומהם אשר לא גדלו על ברכי
התורה ,וגם הנוסחאות הערביות לא היו מטקות מכל טעות עיי׳ לקמן.
ומלבד זה הגרעון גפלו כמה טעיות סופרים בהעתקה עצמה עיי' בפי׳
הרםב״ם לקידושין פ״ג מ״א ואין לעמוד על דבריו כאשר הם לפניגו,
והרץ שם מביא גי׳ אהרת ויבואו הדברים על נכון .וכן עדיות פ״ח ט״ג
אץ שחר לדברי הרטב״ם לפנינו ,אבל בשיטה מקובצת כתובות י״ר
הובא בזה״ל :והספק חשני אם חיחח אשחו אם חוא חלל על האמת
ותהיה ג״כ היא זונה ותחיה אסורה על הכהן כמו שקבענו עיקר
בקידושין או הוא כשר שזה האיש ספק חלל היה ולפיכך יכשיר
ר׳ יהושע לכהונה אטגם ר׳ גמליאל אומר תואיל ויש שם ספק ואילר
הקרוה לא היתד .יכולה לומר לכשר נבעלתי ולא תנשא לכהן .ובעל
ש״מ הוסיף עוד שם דברים ומסיים :וזה הלשון מוגה טהסירוש הכתוב
בל׳ ערבי ואץ בזה נפתל ועקש ע״כ — .עוד יש להזכיר שהרמב״ם
ז״ל הציע כל משגה ומשנה כלשונה בראש וסיפה אליה הפירוש ,וכמו
שכתב בהקדמה לס׳ זרעים .והסופרים קיצרו בטאמרי המשנה וכתבו
לבד •התחלת המשנה .ובזה הרעו הרבה כי ע״י כן אבדו כטה
נוסחאות המשגה אשד היו משוגות — כמבואר במקומות בהדמב׳׳ם —
מהנסחאות שלפנינו ,גם פגמו בכבוד הרמב״ם כי עי״ז פירושו הוא
לפעמים כספר חתום .עיי' פי׳ הרםב״ס למשנה הראשונה דכתובות,
ובעיני הקורא יפלא איך אץ זכרון להרמב״ם להך שאם יש טענת
בתולים וכו׳ דמשגתנו ,ומתחיל ״מה שחייב שתנשא בתולה ביום רביעי
ולא ת)שא באחד בשבת וכוי" .אכל באמת כל מאמר המשנה היה
בשלמותו בראש הפירוש ,והיה מבואר ע״י המשנה למה תנשא ברביעי
ולא היה לו לחרטב״ט להוסיף כ״א למה תנשא ברביעי ולא בא׳ בשבת.
וכן ה ו דפ״ג ט״ב מ״ג היו ב׳ טאטריפ ונראה שחיו נפרדים זה טזה,
והסופרים קיצרו מאמר הראשון והשמיטו השני לגטרי והציגו יהד ב׳
הפסקים ואץ הלכה כר׳ *הודח והלכה כ ר ״ ע (  — .וכאשר נסתכל עוד
כי הרטב״ם כתב זה הפירוש בטלטול ואגחות הזמן ,גורח כי לו יאתר.
יקר וחהלה על הטוב אשר הנחילנו בפירוש •המפואר זה המאיר ברוב
מקומות עיגי־החוגי בי; ואס לפעמים נמצא בו חסרון אינו מקוצר דעה
הנפלאה של המחבר כ״א מ ח ט ע ט י ס אשר זכרנו .ואשרי ילדותו אשד
הפיצה אור הולך וגדל עד עת זקנותו ,כי חרמב״ם חחחיל זה הפירוש
והוא רך בשנים ,כאשר זכרנו בשמו ,עת הטעות מצויה וגם הגדול
שבחכמים צריך למשען ומשענה ועי״ז נמך לחכשל .והרטב״ם ז״ל
6
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בעצמו כתב באגרתו לתלמידו ר׳ יוסף ברבי יהודה בן עקנון)פאר הדור
תשובה קם״ב( :ואלו הבלבולים שהוא )איש ריבו הנזכר שם( מבלבל
והקושיות שהוא מקשה כולם בפי׳ המשנה אבל אני אתקנם בעה״י
במקומותם .ועוד מוסיף שם וז״ל :והשי״ת יודע כי רובם הטעוני בהם
המשכי אתר דברי הגאונים כמו רבינו גסים ז״ל במגילת סתרים ורב
חפץ ג״ע בספר המצות וזולתם ממי שאחוס על כבודם לזכרם.
הרמב״ם הלך לפעמים בפירושו בדרך הגאונים אשר קדמוהו ,ובעיון
קצת יש להכיר הפירושים אשר הם פרי שכלו; והמקומות אשר בהם
מיסד כללים ויורד מן הכלל אל הפרט הם אך לו לבדו .ובמקומות
מעטים מזכיר שם מפרש אחר או שיש שם מפרש אחר .עיי׳ סאה
פ״ב מ״ב כך פירשו חקדטונים זאח ההלכה ואני אפרש בה פירוש אהר.
סוכח פ״ד מ״ג ומקצח חגאונים אמרו .עדיות פ״א מ״ג מביא מה
שקיבל מאביו .ערכין פ״ב מ״ב ״וכבר חבר זולתנו בספרד בזה העגין
וזולתו מהמין הזה חבור נאה מאוד שאין בינו ובין החיבורין שחברו
במזרה בעניני העבור דומיא בשום צד" ( .ובמס׳ כלים פכ״דמ״י מזכיר
פי׳ של ר׳ יוסי הלוי גאון להגמרא דשבת פ״ד• — .ובמקומות הגוגעים
להלכה מביא הרבה פעמים דברי הגאונים .עיי׳ כתובות פ״א מ״ו והוא
חולק שם על הגאונים )ובראש זאת הדעה עומד רבינו הננאל ,עיי׳
ברי״ף פ׳ אלו גערוח ובחו׳ שם ט׳( .גיטין פ״ד ם״ג חשובח לרבינו
האי ,עדיוח פ״ד מ״ז בכורוח פ״ח מ״ז מח שקיבל מאביו בשיעור
טטבעוח — .גם אומר לפעטים שאהרים טעו בזה ,עיי׳ כלאים פ״ו
פ״א ,פ״ט מ״ח) ,והכ״מ ה׳ כלאים ס״י הל׳ ב׳ הביא עוד נוםחא אחדת
בזח ע״ש( .מעשר שני פ״ב מ״ב ,מנחוח פי״א מ״ז ,מקואות פ״ד מ״ג
ובמ״א .ובםקואות שם מ״ד כתב וכבר חשב איש גדול מאוד רב העיון
בארץ המערב ששאובה שהמשיכוה כשרה ואפילו היח חמקוח כלו שאוב
ונמשך וגהדג על זה באמה ובזרוע ודבריו זה מפורסם בספרו בהיותו
בלתי מבין זאת המשנה.
והרמב״ם הלך גם בפירושו גם בהיבורו ב ע נ י ו פסק ההלכה בדרך
הרי״ף כמבואר בהרבה מקומות .וכבד הפליג הרמב״ם בהקדמה לס׳
זרעים בשבהו של הרי״ף ואמר עליו שההלכות אשר עשה הספיקו׳ בעד
כל חחבורים וכו׳ ואין תפישה עליו בהם אלא בהלכות מועטות לא
 .יגיעו עד עשר בשום פנים ( — .ובענין דקדוק הלשון נראח שתשתמש
7
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 (7ואפשר שהיוון על ספר העיבור לד׳ אברהם ג ד חייא הנשיא ויצא לאוי לונדון חדי׳׳א
ע׳׳י צבי פיליפאווסקי.
 (8ולכן יש לתמוה הרבי בשת שכתב בתובות פ״ח מ״ז ואע׳׳ג דרבנן בתדאי תקנו לגבות
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קצת בסי הרקמה לר׳ יונה בן גנאח ,ומפירוש רבינו האי גאון לטהרות
שמע אך למשמע אוון (.
פירוש המשניות להרמב׳׳ם הוא כעין חלק ראשון או הקדמה
לחיבורו הגדול יד החזקה ,ולרוב הלך שפ בעקבות הפירוש אשר יסד
פה ובפרט בס׳ טהרות ( .וגם פסקיו בם׳ היד הן לרוב הפסקים
בפירושו אף שלפעמים חזר בס׳ הירי מהפסק בהפירוש .וגם בפירוש
עצמו מציגו לסעמים שחזר .עיי׳ הקדמה לס׳ טתרות ושם כתב
דוסתות דרבנן ,ומפירושו נדה פ״ד מ״ז עולה דוםתוח דאורייתא.
ובחיבורו ה׳ איסורי ביאה הל׳ י׳׳ג חזר לדבריו בהקדמה דוסתות דרבנן (.
ומצינו בפירושו כלאים פ״ו ם״א שהרחיק כל הפירושים חוץ מפירושו
בתכליח ההרחקה ,ובח׳ כלאים פ״ח הל׳ ב׳ עזב להלכה פירושו וחלך
בדרך אחר.
9
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 (9דברי דרמב״ם שנתב בענין תרם ויופך מב׳ חדומות ונלאים נמצאים בס׳ הרקמה ,אשד
יצא לאור פראנקפורט דמיין תרי״ז — .ודברי ר׳ האי באים לפעמים בפי׳ הרמב״ם לטהרות
ופעמים אין להם זכר כלל .וגם לא זנר ר׳ האי בזה הסדר לא שמו ולא שם פירושו ,ומזה
נראה שהיו בית איור .פירושים בקבלה כאשר למדם מפי אביו או מפי רבו וכאשר נאמת איש
מפי איש מבלי שס האומר הראשון וכאשר הערנו במאמר הקודם .ונזכיר פה מאמרו של
הרמב״ם כלים פ״ב מ״א בענין כלי נתר ח״ל :ואמנם הארכתי בזה העניו וכו׳ שכל מי.שבאר
המלות במה שהגיע אצלי יפרשו כלי נתר כלי האלום ואני נפלא מאומד זה איזה דבר יחשב
שפירש דבר לא מושכל ולא מקובל איך תעשה כלי מאלום ואין ספק שהאומר זה לא ראה
אלום מימיו ונו׳ ע״כ .והנה ר׳ האי בפירושו מפרש וךל :וכ־יי נתר מאי כלי נתר אמר ר׳ מסי
בר אבץ נלי מחפורת של צריף ופירושו כלים המחבקים במגביא שהוא בטייר .ש נ וזה שב
כמץ אבנים הם ושורץ אותן במים קודם שיצבעו הבגד ואחר כן מננישץ אוהו בצביעות ואינו
יוצא לעולם והצבעץ מכניסץ אותן בצביעות והוא כמות אבנים לבנים ע״כ .והנה זה שב הוא
 2ופתחנו אלום ) ,(Alumen, Alaunור׳ האי נשמר ממה ש-שיג הדמב״מ
מלה ערבית
על זה הפירוש במה שאמר כלים המחבקים במגביא וכו׳ ושורץ אותן במים וכי׳ )ועיי׳ ערוך
ערך נתר שהביא זה הפיחש בקיצור אף שלא הזכירו בשש ר׳ האי כי אם בשה ״ פ ״ א "  ,וזה
דרכו גם בשאר מקומות( ,וזה מורה באצבע שהרמב״ם לא ידע זה ספר פירושו של ר׳ האי.
ועוד יבוא לנו הדיבור בזה בח״ב — .גם נראה מזה לעינים שמי בטיית כוונתה בל׳ טיית,
והיא בעיקרה ערבית .ודברי ר׳ משה לנדויא במרפא לשון כלים פנ״ו מ״ג נכונים בענץ זה.
ונבר יעדנו במאמר הקודם להניא במ״א דיבור ארוך בחקירה זאת.
 (1המעיין היטנ בס׳ יד החזקה ספר -טהרה ינין בי הוא מיוסד ומסודר ע״פ הקדמת
הרמב״ם לס׳ טהרות וע״פ פירושו לזה הסדר — .ועיי׳ ברמב״ם עבודת יוה־׳נ פ״ב הל׳ ה׳ בנל
מש ויוס היו על המזבח ג׳ מערכות של אש והיופ היו שס ד׳ ומוםיפץ מעדנה נדי להדר
המזבח ולעטרו ע״כ ,והוא ע״פ פירושו למשנה יומא פי׳ד ו׳ ,ובירושלמי שש מפיק ליה מקרא.
ויותר מזה איתא בפי׳ בתוספתא יומא פ״ ב ״ואחת שמוםיפץ לקטורת שייפני ולפנים" וכפי׳ רש״י
שס ד׳ מ״ד .וכן כתב ה׳ אישות פי״ב הל׳ כ״ג המדיר את אשתו מלהנות ייד בין שפי׳ ונו׳
ולא התנה שאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ,והוא ע״פ פירושו כתובות פ״ז מ״א וע׳יש בדיין
 (2ועיין בפי׳ הרמב־־ם קידושין פ״ד מ״ו שנתב בעילת חלל אינה בעידת זנות ע״ש,
ובפירושו למס׳ עדיות פ״ח מ״ג כפי מה שהובא לעיל בשש ש״מ כתב והספק השני אם היא
היתד .אשתו אם הוא חלל על האמת ותהיה ג״כ היא זונה ותהיה אסורה על הכהן כ מ ו
ש ק ב ע נ ו ע י ק ר כ ק י ד ו ש י ן  .ועיי׳ בפי״ח מה׳ אישורי ביאה הל׳ א׳) .ועיי׳ תיו״ט יבמות
פ״ז מ״ה(.
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סירוש הרמב״ם לא הובא במסרי הקדמוגים כ״א טהרשב״א ואילך,
כי אך חלק קטן נעתק קודם הזמן הזה ללה״ק ,ורעת ל' ערבית
נתמעטה גם אצל חכמי ססרד כי ממשלת הערביים וגם לשונם הלכה
ודלה בארץ ההיא  .והראשונים המביאים הפירוש הם :הרשב״א
)באיזה מםכתא( ,הרא״ש בפירושו לס׳ זרעים וטהרות ,הרב ר׳ אישתורי
הפרתי בספרו כפתור ופרח ,הר״ן באיזה מקומות מפירושו להרי״ף.
ולא התעסקו הרבה מה הפירוש של הרםב״ם כ״א מימי ר׳ עובדיה
ברטנורא וימי מהר׳׳י קארו ואילך ( — .והפי׳ נעתק ללה״ק טאנשים
שונים ובעתים שונות .ההקדמה לס׳ זרעים ומס׳ הראשנות של זה
הסדר עד סוף מס׳ שביעית נעתקו ע״י ר׳ יהודה הריזי ,פ׳ הלק ופרקי
אמת עם ח׳ פרקים נעתקו ע״י ר׳ שמואל אבן תימן .ושני הכמים
אלה היו בימי חרמב׳ים .ובשנת ח ן לאלף הששי נעתק הפירוש בשלמות,
כי שלחו אז זקני קהל רומי להרשב״א לברצלונה ובקשו ממנו העתקת
כל הפירוש כי לא הגיע אליהם כ״א שמץ מנהו )ההעתקה לס׳ זרעים
מר״י חריזי עיי׳ בהקרמת המעתיקים לס׳ מועד וס׳ נשים( .וכאשר זה
הפירוש לא נמצא גם במקום חרשב״א ול׳ .ערבית לא רגל על לשון
יושבי עירו נתן ביד חשליח כתב לקהילת ארגון למלא שאלתו )עיי׳
בהקדמת המעתיק לס׳ נשים( .ויתנדמ אנשים לקרב אל המלאכה,
ואלה שמוחם :ר׳ יוסף בן ר׳ יצחק אלסואל העתיק ם׳ מועד גם השלים
העתקת ס׳ ורעים ממם׳ תרומוח ואילך ,ר׳ יעקב בן ר׳ משה עכסאי
העתיק ס׳ נשים ,ר׳ שלמה גר יוסף העתיק ס׳ נזיקין חוץ ממס׳ אבות
ר׳ נתנאל הרוסא בר׳ יוסי העתיק ס׳ קדשים .ושם המעתיק לס׳
טהרות לא נודע ,וקצת נראה כי זה הסדר נעתק קורם הזמן הזה,
כי כבר בימי הרא״ש נמצאו העתקות שונות לס׳ טהרות כאשר ישפוט המעיין
בהקדמת הרמב״ס למס׳ ידים המובאה בפי׳ הרםב״ם ובסי׳ הרא״ש )ויבואר
עוד לקמן( .־— המעתיקים הגורעים בשמם כתבו הקרמה בראש העתקתם.
וגם הנוסתאות בל׳ ־ערבי כבר ספו תמו באלה הימים; וז״ל המעתיק
ס׳ נזיקין :״כאשר בא )חשליח( בארגון במדיגת וושקה מצא לשם בל׳
ערבי שני סדרים מועד ונשים והתכסיס אשר שם נדבה רוחם אותם
להעתיקם ,ובהגיע הנה בסרקוסטה י״א מצא אצלנו כל הפירושים
3

׳

 (3הרא״&ו מביא פירוש הרמב״ס לס׳ זרעים וטהרות בפירושו אשר עשה לשני סדיים א ל ה ,
ובשאר סדרים לא ראיגו שמזכיר זה הפירוש .גס לא נודע לי הכותב מקום אשר בעל מגיד
משנה מזניר פי׳ הרמג״ם .ובימי הרפב״ם נתפשט פירושו ושאלו לו בו שאלות עיי׳ פאר הדור
תשובה ק״מ ,אבל הראשונים אשר נשארו לנו ספריהם אינם מזכירים הפירוש כ״א מהרשב״א
ואילך ולפרקים .ודע דהרכ אזולאי כתב בשם הגחלים בשם היש״ש לב״ק ס״א סי׳ מ׳ דהרב
תרומת הדשן לא היה ביח פי׳ הרמב״ם להמשגה ע״כ .והמעיין ביש״ש שם יראה ני לא
כתב זאת בהחלט כ״א ב ר ע תיחץ על איזה קושיא; אבל אינו רחוק שלא נתפשט עוד פי׳
הרמב״ם בארץ אשננז בימי מהר״י איסרלן )במאה השלישית לאלף הששי(.
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טלבד סדר טהרות" .והטובה בהעתקות אלה האחרונים נראה ההעתקה
לס׳ נשים ,ור׳ •יעקב עכסאי המעתיק נודע ליורה אל עומק הדבר.
והמעתיק לס׳ קדשים כותב ״ הנמצא בידינו מספרי הפירושים אלה אינם
מוגהים ויש בהם תוססות וגדעון ושיבוש בענינים"; נם מעיד על עצמו־
שלא למד גמרא אלא מעט מהרבה וגדל רק במלאכת הרפואה ועמה על
מקצת ספרי חכמות .וההעתקה.לס׳ טהרות משובשת בהרבה מקומות,
וגם הנמצאה בפי׳ הרא״ש אינה מגוקת מדופי וגדעון (.
4

פ י ר ו ש הר׳׳ש.
 .רבינו שמשון משאנץ )חי במאה העשירית לאלף החמישית( כתב
פירוש לס׳ זרעים חוץ ממס׳ ברכות וקצת מם׳ בכורים ,ולס׳ טהרות
חוץ ממס׳ נדה .ואופן פירושו הוא על אופן פירוש רש״י; ויען מפרשי
המשנה הצרפתים הלכו בררך זה נעיר בקוצר מלין על ההבדל בין פי׳ רש״י
ובין סי׳ הרטב״ם .דרך הרמב״ם כבר נודע מהמאמר הקודם ,הרמב״ם
מציג הכלל או היסוד בראש הפירוש וממנו יורד לפרש פרטי המאמר;
ודרך רש״י הוא להפך ,כל פרט ופרט יבואר לפי מה שצריך ביאור,
וע״י זה ביאור הפרטים יבקעו קרני אור על פני כל המאמר ,וכל ביאור
פרט ופרט הוא כניצוץ נפרד ולא נכר נגהו ,ער כי יאספו כל הניצוצים
ויהיו לשלהבת המפיצה אור על פני תוך וקצות הסתום והחתום (— .
והנה ממה שהרמב״ם מודיע בראש המשנה עיקר ותוכן מאמר אינו יורד
לפעמים לפרש כל סרט וסרט ,ומזה נשארו סתומים מקומות הצריכין לביאור.
וכבר הערנו שמגמת הרמנ״ם ,להורות פסק ההלכה ,גברה על מלאכת
הפירוש .לא כן דרך רש״י .רש״י תפס בכוונה אחת :לפרש הסתום,
לכן ירד לכל פרט ופרט והגיה אור על כל מקומות האפלות ,ובפסק
ההלכה לא נגע כלל .וזה הדרך אשר דרך בו רש״י בפי׳ הגמרא (
הוא ררך מפרשי המשנה הצרפתים .ויבדל עוד בזה דרכם מררך
הרטב״ם ,הרםב״ם הולך לפעמים במםלה לעצמו משונה מפי׳ הש״ס
במקום שאין נפקותא להלכה עיי׳ לעיל ,והמפרשים אלה לא ישנו את
תפקידם ללכת בפי׳ הש״ס במשנה ,והוא להם חוק וגבול לבלתי לזוז
5

6

 (4החבם פאקאקע הוציא לאור ם׳ באבא מוסי — שער משדPorta Mosis opera) — .
1655

Pocockii Oxoniae

 (Eduardiוקיבץ בו נוסחאות ערביות של הקדמת הרמב״ם

לס׳ זרעים ,פ׳ ה ל ק  ,הקדמה לס׳ קדשים )מס׳ זבהים( ,הקדמה לם׳ טהרות ,ובבמד .מקומות
הן משונות וטובות מההעתקות אשר לפנינו — .עוד נודיע פה ני במשניות דפוס ראשון נמצאו
לס׳ קדשיס חחוים של שנח להמעתיק ספר זה.

וצר פה המקום מלהע!*.יקם ,ונניאם בעה״י

בחלק בי ,וגפ נדבר שש על הנוסחאות של פאקאקע — .ועיי׳ בהקדמת התיו״ט לס׳ קדשים,
שנתב שבא לידו נופחא מתוקנת מפי׳ הדמב״ם לס׳ זרעים קדשים וטהרות ,והוא מביא אותה
בשם נא״י.
 (5והמבין יבין ני דדך רש״י הוא דדך הוינטעטיקי ודרך הרמב״ס הוא דרך האנאליטיקי.
 (6עיקר סי׳ רש״י הוא להגמרא ,והמשנה מפרש לרוב ע״פ הס״ד דהש׳׳ס בידוע ,ולבן לא
הבאנו רש״י בין מפרשי המשנה ,אף שפירושיו בהרבה מקומות המשגה יקרים עד מאוד.
י'

ומטעם זה השמטנו גם התו׳ מבץ מפרשי המשנה.
* 21
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ממנו ימין ושמאל ( — .ועוד זאת לקצת מפרשים אלה ,להרחיב
הפירוש י בשקלא וטריא כדרך התוספות לשאת ולתת בפשט המשגה
איזה פירוש יעלה על נכון ,וסותרים הסי׳ הנראה בהשקפה ראשונה
וטתרצים אותו או פונים אל פי׳ אחר .ובזה נקשרו בהם לפעמים יחד
דרך רש״י ודרך התופפות.
ועל דרך זה היבר הר״ש פירושו לטשנה :הוא מפרש המשנה על
דרך רש״י וטרחיב הביאור כדרך התוספות .ואף שיש בזה לפעפים
אריכות גדולה ט״ט יטצא הקורא בקל טבוקשו ע״י פירוש הפרטים אשר
הוצג לרוב בראש השקלא והטריא ,וטי שאיגו הפץ לרדת אל אריכות
העגין יצפור וישוב ויהיה לו עכ״פ פי׳ הטשגה בכל פרטיה לטגח (— .
ועוד יש להר״ש טעלה יתירה שהוא טסרש בס׳ זרעים הרבה טאטרים
טתוטים של הירושלטי וטעטיד הגירסאות בזה הש״ם .ובס׳ טהרות
טביא התוספתא בטקוםות הצריכין ביאור גם טישר גי׳ התוספתא.
וגם פירושיו בת״כ אשר טביא הרבה סעטים בזה הסדר יקרים מאוד,
וגם בגירסאותיו בת״כ הוא לנו לאור.
בפ״ק רפאה ט״ו בא הפירוש טתוך אגרת שכתב הר״ש ע״ש ,ולא
גודע עגין האגרת ולטי גכתבה .ובסוף זה הסדר בטם׳ בכורים נפקד
איזה הלק טפי׳ הר״ש ,ואפשר שנתבקש לטרום טרם כלותו טלאכת
הקודש.
ר׳ יעקב עכסאי הטעתיק פי׳ הרטב״ם לס נשים כתב בהקרטתו,
שהר״ש פי׳ חוץ טס׳ זרעים וטהרות גם מסכתות משאר סדרים שלא
נמצא להם גמרא בבלית ,והם שקלים ועדיות מדות קנים ע״כ .ולא
גשאר לגו פי׳ הר״ש לשקלים עדיות מרות; ועל זאת ידוה לב כל מבין,
ובפרט על אבדן פירושו למס׳ עדיות ,כי גראה שהיו שם שינויי
גירסאות מהמשנה אשר לפנינו .וכבר הערגו לעיל )ד׳  (220שבגי׳
הר״ש גחסרה משגה עדיות פ״ד מ״ד .ועיי׳ אהלות ס״ג ם״א בפי׳
הר״ש וז״ל ואי לא גרמינן הכא נבלה ניחא והך משנה איתא במס׳
עדיות ס״ג מ״א ולא גרםיגן לה ע״כ .ומפי׳ הרמב״ם והראב״ד עדיות
שם מוכח שגרסו במשנה נבלה ,ובאשר הוא במשניות שלפנינו— .
ולטם׳ קגים גטצא פי׳ בטשגה שבגטרא טבלי שם ה^פרש .ואפשר
שהוא הר״ש ,כי בזה הפירוש הובא הרבה פעטים ״וגראה לרבי,
ופי׳ רבי ,ואין גראה לרבי וכו׳" ,וזה רבי הוא ד״י בעל התו׳ כאשר
טוכח שם סוף •ס״א ד״ה ר׳ יוסי אוטר ופי׳ רש״י וכו׳ ואיגו גראה לרבי
8

,

 (7ומזה הוא שהמפרשים אלה לא פירשו נ׳׳א המשניות אשר לא גטצא להן גמרא ,כי
במקום אשר הש״ם מפרש המשגה יש לדרוש הפירוש מטי ה ג מ ר א  ,כי הש״ס לבדו היה להש
לעיגים וההתעסקות בו היתר .להם לבד המדה) .וידוע מאגרותיו של הרמב״ס כי גם 'כוונתו
בפירושו לא היתד .לסלק התלמוד כ״א להקל על המעיינים(.
 (8הר״ש הוא מבעלי התוספות הגחלים ביחע ,ובמס׳ בינזרים פ״ב מ״ד כתב ״והארנגו
ג«׳ לולב וערבה ובפרק קמא דר׳׳ה״ .ועיי׳ כ א ו מ ו ת אלה <חו׳.
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ןפי׳ ר״י בר מלכי צדק

דאכתי וכו׳ ובתו׳ עירובין ל״ז דייה כשהתגו נאמרו החברים אלה בשם
הר״י ע״ש .והנה בתו׳ דכתובות מס״י ואילך אשר הם להר״ש —
וכמו שנרשם ריש פ״י — בא בהרבה מקומות ומפרש רבי ,ונראה
לרבי .וגם שם מוכח דזה רבי הוא הר״י ,עיי׳ תו׳ צ״א ד״ד .כך מועטין
ועוד מפרש רבי כשם וכו׳ פי׳ בגי כתובה גדולה וכו׳ ע״כ ,והם בעצמם
דברי הר״י ב״ב ס״ט תו׳ ד״ד .מה שמכרו .והגה מזה יש לשער
שהפי׳ לקגים הוא להר״ש .והפי׳ הוא מיושר עד מאוד ואיגגו באריכות
הרבה .ועיי׳ מה שמוכיח בסוף הםסכתא שהמאמר ר״ש בן עקשיא
הוא ברייתא .אך זה חדש בזה הפירוש שהובאו בו הרבה מ פ ר ש י ם v ,
•ואין זה דרכו של הר״ש בפירושו .ואלה החכמים אשר גקבו בשם
מלבד רש״י ור״ת )רביגו לעקב( ור״י )רבי( :ר׳ יעקב הלוי רבו של רש״י
)פ״ב מ״א ט״ג( ,הרב רביגו אברהם )סוף פ״א ,פ״ג מ״ד מ״ה( ,רביגו
יצהק בר אשר )פ״ג ט״ה ,והוא הריב״א עיי׳ שם הגדולים( ,רביגו
יצהק בר יהודה פ״ג מ״ו ,ולד״ק הוא רבו של רש״י )עיי׳ שה״ג( ,הרב
רבינו יעקב מאורליגש )פ״ב ם״ג( ,רביגו היים )סוף פ״ב ועיי׳ לקמן
ד׳  322הערה ,(3
r

ד״י בר מ ל כ י צ ד ק .
ר׳ יצחק בן מלכי צדק היבר סירוש לס׳ זרעים וס׳ טהרות.
ומפירושו לסי זרעים גשאר לגו הפי׳ הגדפס במשגה שבגמרא מס״ב
דבכורים ט״ד עד סוף הטסכתא ,והסופרים גתגו יד לזה ההלק הקטן
לפי שלא טצאו לאלה הטשגיות פי׳ הר״ש )ועיי׳ לקטן פי׳ הרא״ש(.
ובעל כפתור ופרח טביא בהרבה טקוםות פירושים לר״י בר טלכי צדק
לס׳ זרעים ( .והרב אזולאי כתב בשם הגדולים שראה פי׳ זרעים כלו
כ״י להר״י בר םלכי צדק וכתוב שם שהוא הר״י טםיטסוגט ,והפוסקים
מייתי הר״י מסומסוגט על ם׳ טהרות ע״כ .ובאטת הזכירו הר״ש
הרבה פעמים בם׳ טהרות עיי׳ כלים פ״א ט״א ,אהלות פ״א מ״א
ובט״א ,וכן הזכירו הר״ט טרוטגבורג כלים פ״ח ט״ו ,גגעים פי״א ט״א.
ובתו׳ ב״מ ל׳ ע״א גזכר הר״י טםיטפון ,והם הדברים עצטם אשר זכר
הר״ש פרה פ״ב מ״א בשם הרב ר׳ יצחק טסיטפוגט (.
פירושו של ר״י בר מלכי צדק הוא ע״פ דרך רש״י ובתכלית
הקיצור ,ואיגו עובר גבולו להאריך בפלפולים ,ודברי הש״ס בבלי
וירושלמי המובאים בפירושו הם לבד הגוגעים לביאור המשגה; וגם אינו
יורד להביא פסק ההלכה.
9

1

 (9נבר *יין־ עליהם ר׳ חימןן עדלמאן בהקדמתו לים׳ נפתור מ ר ח .
 (1ומזח יבורר שחר״י מסימםונט אשד הוא בעצמו הר״י ג ר מלכי
ובעל קורא הדורות כתב שר״י בר מלני צדק חיה בזמן רש״י ,וגם בעל
־חר״י בר מלני צדק ,עיי׳ תולדות דז״ח לר״י רייפמאן .אך מה שנתב שם
מסימפוגט הוא הד״י חיזגי אשר גזבר באיזה מקומוח בהשגות הראב״ד ,איגו

צדק חוא קדמזן,
חמאוד מזכיר אח
הערה  96שהר״י
מוברח נ ל ל ,

;׳
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פי׳ ה ר א ב״ ד.
להרב ~׳ אברהם בן דור מסשקירו בזמן הרטב״ם נמצא בידיני
פירוש למס׳ עדיות .וגכר בו דרכו של הראב״ה הידוע מהגהותיו לס׳
י 1החזקה ומפירושיו הבאים בס׳ תמים דעים .גלי שכלו יהמו כמים
כבירים שוטפים ,ולא די לו לפרש המשנה בענין אהד כ״א להרוס
ולבנות ,להביא פירוש ולהקשות עליו ולתרץ ,ולקרב לו .פירוש אחר
ולהכין גם נגרו חציו ולבקש בערו מגן וצנה ,ואח״כ מכריע בין ה ^
פירושים מי הוא היותר הגון בעיניו .עיי׳ פ״א מי״א ,פ״ב מ״ר" ,
ט״ד ט״ה ,ובפ״ז ט״ב לא שקטה דעתו בפירושו למשנה עד שהוסיף
פירוש אחר בסוף המסכתא .וזה הוא דרכו במשניות אשר יסודן בסי
זרעים וטהרות או אשר לא באו במקום אחי במשנה ולא נתפרשו
בגמרא ,אבל במשניות המפורשות בש״ס לא בא לו לרוב פירוש כלל
ואומר בקיצור איתא במס׳ פלונית) ,עיי׳ בפירושו( .וזה טורה שהראב״ר
לא בא לפרש להתלמידים כי אם  -לאנשים אשר כבר נסו ללכת בשבילי
המשנה והתלמוד ,ובזה יבדל דרכו מדרך הר״ש אשר פירש כל משנה
ומשנה ולא סמך בשום מקנם על המבין אותה ממקום אחר.
ני

ס

<

ג

הראב״ר מעמיק בפירושו בתוספתא ובש״ס בבלי וירושלמי וגם
טהטדרש טביא ראייה עיי׳ פ״ב מ״ה .וכבר העינו לעיל )ה׳ (240
שטצינו דבריו סותרים להירושלמי .ועיי׳ פ״א מ״ט וגי׳ הראב״ר .שם
שאין טחללין כסף סירוח על הכסף ,ולכן מפרש כסף הבא מכח פירות
וכו׳ ע״ש ,אבל בירושלמי מעשר שני פ״ב הל׳ ה׳ )והביאו הר״ש במשנה
מ״ש שם( מוכח דהגי׳ היא כסף ופירות ,וכאשר הוא לפנינו במם׳ מ״ש
ועדיוח.
עוד פירש הראב״ד מס׳ קגים ,ופירושו עמוק מאוד וכל המסכתא
יורדת ונוקבת ער התהום*( .ובסוף פירושו הציג הראב״ד כלל גדול
•לכל הטסכחא ,ובזה הלך קצח בדרך הרמב״ם ולא עמד לבד על פירוש
הסרט ,ומציגו לו דוגמתו טס׳ עדיות סוף פ״א וסוף פ״ד ( — ,וגם
3

1

 (2נדפס• בקושטאנדיגד .שנח מקוד .עש פי׳ הרז״ה והרא״ש למס׳ קנים — .וגל המאמרים
מבאים במפרש למס׳ קנים בשם הרג רבינו אברהם )עיי׳ לעיל המאמר פי׳ הר׳ש( נמצאים
בזד הפירוש ,וא״כ הכוונה שס על הראב״ד ,וזה מורה ג״נ שהמפרש ההוא איננו הדי׳ש^ כ׳
•יא מציגו בשום מקום שהר׳׳* מביא דבר בשם הראב״ד) .ואף שהכינוי חרב רגיגו אברהם הוא
ע״י שגיאת הסופרים או המדפיסים אשר הורגלו בכל מקום להעלות לרבנות .ואפשר שלא היה
כתוב בראשונה כ״א הרב ר׳(.
״

 (3ובתחילת פירושו כתב הראב״ד איזה חרוזים ,ויען כי הספי זה יקר מאוד אמרני
להציגם ה נ ר 
• ייאל גומר מלאכות עד אשד לא.
אני מפיל חחנותי ייפנמ.
^  ,ץ גוף הלבות התלויות.

קראמו ותהיינה ביאות )ברואות(:
י^דאיר את שהי עיני במראות:
ופתרונם במו כמית טלואות:
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הרו״ה כתב פירוש למסי קנים ועיקרו להשיג על סי׳ הראב״ד ולפרש
המםכתא בדרך אחר (.
הראב״ה הנחיל לנו פירושים לאיות משניות דס׳ ורעים וטהרות
בהשגותיו לס׳ יד החזקה ספר זרעים וספר טהרות.
ועור יחסו להראב״ר־ פירוש למס׳ תמיר ( .והפירוש זה הוא בלתי
ספק לחכם ספרדי ,כי הוא מכנה תתוספות ״תוספות צרפת" .גם
נראח מתוך חפירוש שמחברו היה חכם גדול ולבו ?לב הארי .עיי'
ס״א דבר נפלא בענין דאין ישיבה בעורה ,רכל היכא הלא אפשר
בעניו אחר לעשות דבר הצריך בעזרה אלא בישיבה מותר לישב לכל
אדם .גם לא יחת מפני כל ובהרבה מקומות סותר דברי הראשונים.
גם מגיה משנה וגמרא עיי׳ ריש פ״ב שכתב :ראוהו אחיו שירד וו
התחלת הפרק שני על סדר הגמרא אבל לא על סדר המשנה פי׳
דמתני׳ הכי קתני וכוי .ושם להמאםר כ״ט ע״ב ומאי ניהו דוקרי
שסוד רלא קטרי ואולי מקטר מתוכו כתב וז״ל :ונראה שהוא פי׳
סרשנים שכתבו בגליון ספרים והעתיקו וכתבו על ס׳ גמרא) .ובאמת לא
נמצא וה המאמר ת״כ ויקרא פרשה ו׳ פ״ד (.גם מרחיב בקושיות
למצוא הפירוש הנכון ,ובפ״א כתב וכלאים הואיל ודאתא לידן נימא
בהו מילחא )בעניו אם מותר לכסות חעורות בבגדי צמר ולחברם יתר
ע״י תפירה ,והוא מכריע בעוצם שכלו ע״ש( — .ובכ״ו אינו הראב״ד .
בעל ההשגות כי מדברי הראב״ד בעל השגות בסי תמים רעים נודע
שהוא מזכיר רק לפעמים רש״י ותו' ,ורש״י קרא הצרפתי ,ובעלי התו׳
הצרפתים החרשים )וכבר העיר על זה בעל קורא הדורות( .לא כן וה
4

5

אשר ח ל « ועגת הזמנים.
ואף הי רש ודל ודך ונקלה.
אשר כי רחמי אל הגדולים.
יסובבוגי חסדיו העצומים.
אשר אבדם בגו דוד קראו.
שלשת הפרקים החזקים.
 (4ואלה חרוזי הרז׳׳ח בראש פירושו:
תחלת כל רעיון .וראשית כל רשיון .ברוך ה׳ מציון.
אשר לא )לו( בשחק עו וחביון .ולו אין ערך ודמיון.
בחסדו יחויק ימיני מרפיון .ויצילני מכל חט ושגיון .ני יעמוד לימין אביון.
גס ברכות יעטה מורה צדק בנקיון .וברוך אברס לאל עליון.
מאיר עינינו בראיון .במשנת קני התור והיוו.
יזכה ליזם ישועה ועת פדיון .בבוא גואל בגיא חזיון .בלבוש צדקה בשריון.
ולאטום
אכן מה שקשה עלינו בהגיוגיגו אנחנו משיבין לפניו ואל •שר בעיניו להסתיר
אזניו ולשמוע דברי תלמידיו ובניו ואשרי תלמיד שלו מודה אדניו ,וכן מרח התורה בןןהבחחסר
ונתיבות שלום וסוף מלחמותיה אהבה ושלום) .ומצינו להרז״ה עוד איזה חרוזים למסי^קנים
בסוף השגותיו על ם׳ הנפש להראב״ד ,ובבר הןףד •עליהם החכם רייפמאן בספרו(.
״  (5נעתק נפראג שנת תע״ה עס פי׳ הרא״ש^על מס׳ תמיד קנים ומתת וחידושים אחרים.
_

ולא ירד אנוש בס לפלאות:
בקן סתום וגוולות להלאות•.
איחל עד אשר כתב מבאות)?(:
היות מופת להרות וגס אות:
אלהיו לחשב מחשב)ת( למלאות:
בדיניהם ופשריהס להראות:
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לוטפרש; בפירושו נזכרו בהרבה טקוטות תופפוח צרפת והוא נושא ונותן
בדבריהם ,גם נזכר רש״י בדרך כבוד ,וכן רבינו תם אשר בשם ר' יעקב
*כנח ,ועליו בתב ד׳ י״ב ע״ב ״והרבה האריך בדבר ועמל הוא לכתבו
מפני שנראה ששמע השומע וטעה ,והלילה שהלב מהדד כמוהו היה
מחש? ד-דבר שאפי׳ לתי׳גוקות אין ראוי לטעות בו" .גם מזכיר הרבה
בעלי תו׳ בשטס :ר׳ יצהק בד שטואל )והוא ד״י •בעל תו׳( ,ר׳ שטואל
החסיד )בחרבה מקומות( ,הריב״א הלוי; וד׳ י״אע״בכתב :ובתו׳ צרפח
'טקשץ בשם הר״ר אלהגן בן הר״ר יצחק ז״ל ( .ובר׳ ח׳ כתב ומקשין
נס״ק דיבמות תו׳ צרפת ,הרי שהיו' כבר לפניו דברי התו* גאטפים
אל ספר — .ור׳ י״ג ע״א כתב פי׳ מורי הר״ר אפרים )ודי י״ט ע״ב
וטורי הרב ההסיד( ,ולא נודע רבו של הראב״ד בשם ר׳ אפרים
)עיי׳ קןרא הדורות(.
פירוש ר ב ש מ ע י ה .
6

רב שמעיה תלמידו של רש״י סי׳ מסכת מדות ,ונרשם בראש
ו׳זמסכתא ״פירוש הר״ר שטעיה אשר סתר לסני רבינו ט״נ כ״ב" (.
והחלטיד הולך בדרך רבו וטפרש בדרך קצר ופשוט .נם לבשתו ענות
יבו והודה ולא בוש בטקום שלא היה בידו לפרש .עיי׳ פ״ב »״א
ט״ג ״לבי מגמגם בלשון ,טוטות לא ידעתי לשונו ,לשון טרוטות איני
יודע לפרש" — .ואיגו רחוק שיסד עיקר פירושו על סי׳ רש״י )ובז*
מדויק הל׳ בראש הספר ״אשר פחר לפגי רביגו"( ,עיי׳ פ״ד ט״א
סוף ד״ה ה׳ על גבי ה׳ כן הגיה רבי ,ושם מ״ב סוף ד״ה מסיבה פך
השיב לי רנינו ולחברי — .ובראש הסרק כתב וכמין איסחרמיטה
דר׳ יהודה פי׳ רבינו זכור לטוב יפה במשכנות יחזקאל על המקרא.
ועיי׳ פ״ג מ״ז סוף ד״ה ושלחה ״ א ף רבינו לא עמד במרה זה"— .
גם נמצאו בזה הפ»ףוש מלות צרפיות לפרש העגץ כדרכו של רש״י.
עיי׳ פ״ג ט״ד לטטה מן הבתולה מה שקורץ טור״ק בלעז .מ״ה בית
המטבהים שקורין טיצקריה ,וכן מ״ז ט״ח ובס״א (,
7

8

פי׳ ה ר ״ ט ט ר ו ט ג ב ו ר ג .
9

רביגו טאיר טרוטגבורג ( תיבד פירוש לס׳ טהרות .ופייפובהיותו
בבית אסורים בטגדל אנזישהיים ( והפירוש היה סתום ונעלם עד כי
1

ועיי׳ על כל החגטים אלה

 (6והוא הר״ר אלחנן בן הר״י הנזןנד כהרבה מקומות ב ה י .
בס׳ קורא התרות .צוגץ צור געשיכטע או^ד ליטדאטוד.
 (7וזה ד' שמעיה היה בן בתו של רש׳׳י ז״ל .עיי׳ בקורא ה ת ח ה .
 (8ובמןונןז שבגמרא נמ?א עוד פיחש למס׳ תמיד ולא נודע שם המפרש .א3ל עיןרו
הוא ל ג מ ו ! רמס׳ תמיד ,ולכן״מסייס פיתשו בפרק ד׳ אשר שס סץס הגמרא לזאת המסכתא,
$ ^ jjfap״א אל מפר*י המןזנה פנינו,
 (9והוא ,ר׳ מאיר $ד ברוך עיי' קום הגדולים .וחי במאה הראשונה 'יאלף י"?¥י ־
 (1התיו״ט מביא הרבה פעמי 9ל׳ מהרים בהמתז ״במגדול אגזישהייס" ולפעמים נותב
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8א ליו* בעל חתיו״ט ,והוא -נתן לו מקום בפי1ושו כאשר כתב בהקדמתו
לסי .טהרות .ודברי מהרים אינם_ מובאים •בתיו״ט בכל מקום ,ורוב
דבריו המה במס׳ אהלות ונגעים ,וגם באו בהרבו1מקומות'בשאר מסכתות,
•ולפעמים יפקדו בהרבה משניות .והתיו״ט כתב בתקרמתו הנזכרת על
החכם אשר שלת לו העתקת פי׳ הר״מ :״וכן העתיק לי מטוב מהר״ם
ואקחם ואטמנפ
ומפרי מעלליו ,רכן דברי הר״ש הוניחם מעליו
בתוך חיבורי אחת הנה ואחת הנה ,אל המקום אשר תדברנה" .ומזה
נראה שהר״מ לא חיבר פירוש בפני עצמו ,וכתב לבה הוספות )הגהות(
לפירוש הר״ש .וכן עולה מהרבה מאמריו המובאים בתיו״ט )ועיי׳ לקטן
פי׳ הרא״ש(.
פירושו של מהר״ם נעים עד מאוד לתיך המבין והוא הולך למישרים,
איננו מרןוב הפירוש אבל מאיר עיני המעיינים ומתרץ במלות מעטות
קושיות ו ה « ת  .עיי׳ אהלות פ״ג מ״ז בתיו״ט ה״ה ובסלעים ,פ״ה מ״א
ד״ה ו ב ש ״ א ^ ג ע י ם פ״ב מ״א מ״ב ובמ״א .גם מדקדק הרבה בל׳
המשגה ל י ש ב ^ ן ן ע״פ דרך ההגיון הן ע״פ דרכי הלשון.
םהר״ם לא חיבר פירוש לטס׳ נהה ,וכדרך הצרפתים אשר זכרנו למעלה.
הר״מ לא ירע פירוש תרמב״ם למשניות ,אבל ירע פי׳ הר״י
מסימסונט ,וכמו שהערנו לעיל להמאמר ר״י בר מלכי צדק.
פירוש הרא׳׳ש.
רבינו אשר בן יחיאל תלמידו של מהר״ם מרוטנבורג פירש ס׳ זרעים
וטהרות תוץ ממסי ברכות ונדה ,וגם השאיר אחריו ברכה בפירושו למס׳
תמיד קנים ומרות — .מפירושו לס׳ ורעים לא נדפסו במשנה שבגטרא
כ״א איוה הערות לפי׳ הר״ש .וםוה יש מקום לחקורא לשפוט שהרא״ש
לא כתב כ״א אלה התערות ,אבל באמת תרא״ש תיבר פירוש שלם למס׳
זרעים אשר הוא כעין קיצור פי׳ הר״ש והוסיף עליו דברים ,ויצא זת
הפירוש לאור אלטונא שנת ת מ י מ ת (  .והמעיין בספר זה יראה איך
שגו המדפיסים הראשונים בתפסם בוה בדרך קצר ,והשמיטו הרבה
דיבורים אשר הם משונים מדברי הרי׳ש בעיקר תענין ומתנגדים לדבריו;
8

טהר״ס שבהיותו במגחל חזר םםה שפי׳ בתחילה .ונתפס שם מהמושל אשי־ איה לשלול שלל
ולבת בז ורמה בנפשו כי היהודים יהגו דמי פדיזן •קרים בעד רבם• ועיי׳ בשה״ג ובהגהות
והעתר .סוף חלק ב׳ ,ווילנא תריי־ג .ע״י בן יעקב.
 am (2.המוציא לאור הוא ר׳ אלישע אשר הוסיף על הפירוש איזה חידושים וקראו פי
• נ י ם  .וזה הפירוש היה ממח בכ׳׳י בבית אוצר הספרים של הגאון מתר״ד אפסנהיים .ופי׳
חרא״ש במשנה שכגםהא גהפס בראשונה בש״ם אמשטרדם שגת תעייה .והמדפים מרח אריה
ליב מזכיר בההקדמה לברך שבת שמצא זה הפיתש בבית אוצר הספדים של הגאון מהר״ד אפטנהייס,
ומסי* :״ובאשר שראיתי שבהרבה מקומות מסכים פיתש חרא״ש עם פירוש הגאון הר׳׳ש
השמטנו אותן הלשונות מהרא״ש והעחקגו החידושים שגמצאו שם".

—
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ובכלל גם הסגנון של פירוש הרא״ש הוא משונה מסגנון הר״ש (.
והרא״ש היכר פירושו גם לחלק האהרון של סס׳ בכורים אשר נפקד
שם פי׳ הר״ש .וגם פה השמיטו עיקר פירושו והקיפוהו לפי׳ הר״י בר
מלכי צדק עד כי יש לשפוט שהרא״ש יסד פירושו על פירוש הר״י בר
מלכי צדק .והמעיין בס׳ פי שנים יבין בקל שהרא״ש כתב בזה ההלק
פירוש לעצמו)ואפשר שלא ראה כלל פירושו של הר״י בר מ״צ( ,ובמקומות
הפשוטים אשר ימצאו לרוב באלה המשניות זה וזה מסכימים לדבר אחד (.
ונחזיק טובה להטדסיסים שלא שלחו ידם גם בפירוש הרא״ש לסי
טהרות ,והנה הוא לפנינו בשלמותו אצל המשנה שבגטרא .וגם בזה
הסדר שם הרא״ש פירוש הר״ש ליסוד פירושו ,ולסעטים דבריו הם
כטעט טלה טלה דברי הר״ש ,וזה בטקום אשר הר״ש טסרש בקיצור
ובא לבאר הענין באופן קל; ולסעטיפ פירושו קיצור דברי הר״ש ,והוא
בטקום אשר האריך הר״ש ע״פ דרך התוספות אז נטה הרא״ש מטנו וכתב
תוכן הדברים .ונודעה גדולת הרא״ש; הוא נטל פי שלשה בנחלת
התורה :בפירושים ,בתוספות ,ובפסקים ,והוא שם לכל אהד גבולו,
וכל איש מהם יעמוד על דגלו לבלתי בוא במחנה האהר .ובמקום
ששם פניו לפרש — ונודע לכל שמו בפירושו למס׳ נדרים — לא הלך
בדרך ההוספות ,ואך לפרקים הזכיר איזו קושיא הקרובה להפשט .וזה
הוא ג״כ דרכו בס׳ זרעים וטהרות ,אפם שהמשנה אשר היא קצרה
בענינה לתצתו לפעטים להרהיב הפירוש ולהכניס איזה קו׳ ותירוץ ובסרט
בס׳ טהרות ( — .והרא״ש לא בתר תמיד בפירוש הר״ש ,ובכמה
מקומות מקשה עליו וטסרש הס׳ענה בענין הדש או סונה לסי׳ הרמב״ם.
4

5

 (3שינוי סגנון של הראי׳ש יבואר כמעט בכל דיבור .ובענין דיכוריס מתנגדים נזכיר פד,
לבד ערלה פ״ב מ״ג ולא הדפיסו כ״א ונראה לפרש רדא דקתני הערלה מעלה א ת הערלה ומי,
אבל בם׳ סי שנים הרא״ש מרחיב פה הדיבור וממאן ברברי הר״ש ז״ל :ודבר תימא הוא מה
שכבר נאסר משום תערובת ערלה איך יחזור להיתר בנפילת ערלה ואיך תצטרף סאה ראשונה
עס התערובת האסור לבטל נפילה אחרונה ,וגבי תרומה אמרינן דסאד .שיי תרומה שנפלה לק׳
ולא הספיק להגביהה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה אע־׳פ שכבר נתבטלה הראשונה חזרה
וגעורה בנפילה האחרונה ,ואף ריש דמתיר היינו דוקא כשנודע לו בץ נפילת סאה ראשונה
לנפילת אחרונה אבל אם לא נודע ל 1מודה דאסור כדפרישית התם ונראה לפרש רהא דקתגי
הערלה ובו׳ .ולפעמים הוסיפו להפך על פי׳ הרא״ש מה שלא יצא מפי הרא״ש .עיי׳ פאר.
פ״ג מ״א כתוב שם ברא״ש עיי׳ בראב״ד פ״ג מה׳ מ״ע דמפרש גי׳ זו ע״כ .ומזה לא נמצא
בפי׳ הרא״ש בם׳ פי שנים ,גם אין זה הסגנון של הראשונים.
 (4ולדעת איך ערבבו המדפיסים עיי׳ פ״ג מ״ב בר״י בר מלכי צדק.ובדא״ש הנדפס במשנה
שבגמרא כי׳ ב .ג .ובספר פי שנים דברי הרא״ש בשלמות ה ם  :הקרובים היו מביאים ובו׳ פי׳
זהשוד הוליך )צ״ל הולך( ע מ ה ם  ,ייזשלטי רב אטד מקריבו שלטים רב אמר מקייצין בו את
המזבח ר׳ זירא בעי יחיד שנתעצל וכר .ועוד גמצא שם גס בשאר דיבוריש סי׳ ארוך להרא״ש
םלר׳׳י בר מ״צ וקצר המצע מהשתרע .ובח״ב נתקן החסר כיד ה׳ הטובה.
 (5וזה הוא אשר בין פירוש הרא״ש לפירזש מהר״ם .הרא״ש כתב קיצזר פירוש הר״ש
ושינה לפעמים דברי הר׳׳ש ,ו&הר״ם הניח דברי הר׳׳ש והוסיף עליהם פירושו במקום שמצא
להוסיף .ועיי׳ לעיל פי׳ הד״מ מדוטנבודג.
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וסי׳ הרמב״ם למשנה נובר במקומות הרבה בסי׳ הרא״ש ובסרט בסי
טהרות ,ואך במעוטא רמעוטא מוכיר פי׳ מהר״ם רבו )עיי׳ נגעים פ״א
ט׳יה בראי׳ש ד״ה אתת ארוכה ובתיו״ט ר״ה אחת לבנה ( .וזה טסני
שהר׳יש ברח לספרד מפני הטת הטציק אשר אסר את רבו טהר״ם,
וםהר״ם כתב פירושו במשמר וכאשר זכרנו לעיל .ונראה בבירור
שהרא״ש כתב פירושו לס׳ זרעים וטהרות בספרד ,ושם מצא פירוש
הרטב״ם נעתק ללה״ק.
וסי׳ הרא״ש לס׳ טהרות היה יקר בעיני הבאים אחריו וכתבו
הגהות ופירושים לפירושו ,והם נדפסים בצד פירוש הרא״ש .והרבה
הגהות הן מיד איזה תלמיד אשר כתבן בשם הר״ן וחותם ״כן נראה
למורי חר״ן" .וגם לפעמים יש הגהה סתם ,והיא להר״ן .עיי׳ נגעים
פ״ה מ״א ההגהה ״שמור זה השורש אשר אמרנוהו בתחילת מס׳ וכו׳
והסימן שפם" ,והוא ס״א מ״ג להר״ן ע״ש .אבל אין זה הרנב״ר.
עיי׳ נגעים ס״ז מ״ד בההגהה המתחלת ואני הצעיר שואל מה יעשה
ללשון ספרא וכו׳ וחותמת מסי רבי ומורי הרץ" .ואף אם נניח
שהרנב״ר ראה וה הפירוש להרא׳׳ש )ויהוע כי הרא״ש לא נזכר בספרי
הר״ן( אין וה ררכו לכתוב ואני הצעיר שואל ,הלוא במקום שהר״ן משיב
על .החכמים אשר קדמוהו מכח ברייתא או הש״ס וכו׳ אומר בקיצור
ואינו נראה רהא בברייתא וכו׳ איתא — .והרבה הגתות מתתילותאמר
יצחק או אמר ר׳ יצחק ,ובריש נגעים הובא זה ר׳ יצחק ותשובת
חכם אחר עליו שלא עיי׳ יפה ברא״ש ע״ש — .גם יש חגהות
חםתחילות כתב הר״ר מנחם ,גם נמצאו כלים פ״י מ״ז הגהות על שם
הר״ר יעקב בן הרא״ש — .ובהגהות אחרות לא נזכר שם חאומר,
וממס׳ מכשירין ואילך מתתילות ההגהות ״ר״מ" והן הוספות מפי׳
הרמבי׳ם למשנה על יד איזה אחרון ,וכבר העירו על זה סוף ס״ר
דמכשירין ( .והנך ״ר״מ" אינם נזכרים בהרבה מקומות כ״א להורות
חחלכה אשר קבע הרםב״ם בפירושו .אבל הרא״ש לא נחית לפסוק
חהלכה בפירושיו למשנה ,ואחו דרך הצרפתים אשר זכרנו לעיל.
6

7

&( ידע דפכשירץ פ״ב ט״ד איתא ברא״ש הרמב״ס גרים הטורף וכו׳ דכי םאיר גורס טורף
גגי וני־ ויש מקום לטעות שזה ר׳ מאיר הוא הר״מ טרוטנבורג .אבל המעיין בדברי דרטב״ס
בפי׳ המשנה שם יראה בביתר שצ׳׳ל ר״מ )וכמו שהגיהו שם( וקאי אהרטב״ס עיי׳ לקמן;
ותחילת הדיבור הרמב״ם גרים נראה ט״ס וצ״ל הר׳ש במ׳ הרמב״ם ,ע״ש בר״ש ותמצא שהר׳׳ש
י־יא המפרש דקאי אגים טמאים .ואפשר שהיה לפני הרא״ש העתקה אחרת בדברי הרמב״ם
יהד ר״מ גורס וכו׳ הוא הוספה עיי העתקה מיושרת )עיי׳ ביהב״ם טומאת אונלין פ״ב הל׳ כ״ז,
ש

ה

»=תבנו לעיל סוף המאמר פי׳ הרמב״ם ,ובהערה הבאה( ,אבל אין נראה שינוי
יייליייקייז י ז ״ התגגדות כזה ,אפ לא נאמר שהרמב״ס בעצמו חור בו ,ופי׳ בראשונה באופן
המובא בתחילת רכיי הרא׳׳ש',ואח״ב באופן האחתן.
״( ואלה ההוספות מובאות לפעמים מהעהקה אחרת .עיי׳ עוקצץ פ״ג מ״ד בפי׳ הרמב״ם
״ועדל צמח מפורסם״ יברא״ש ר״ט ערל שיטרג״ וע״ש ט״ד .ברמב״ס וברא״ש הדיבור ר״מ,
ועזי־ במ״א.
כי

22
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הרא״ש חיבר ג״כ פירוש למס׳ תמיד קנים וסרות ( ,ובפירושו
למס׳ קנים מזכיר הראכ״ר ואיזה בעלי תוספות )וקצת נראה שהיד .לפניו
הפירוש למס׳ קנים אשר הוא במשנה שבגמרא( ,אבל לא פירוש הח״ה
)ועיי׳ בת״ב( .ופירושו בג׳ מסכתות אלה הוא באופן פשוט כדרך הרא״ש
בכל מקום — .פי׳ הרמב״ם לא נזכר ברא״ש באלה המסכתות ,ומזה
נראה שחיבר זה הפירוש טרם בואו לספרד.
פירוש

חרע״ב,

הרב ר׳ עוכהיה מברטנודה )במאה השלישיח לאלף החטישי( הוא
הראשון אשר קם אחר הרמב׳ים ,ועשה פירוש לכל ששה סדרי משנה.
והוא ,הפליא לעשוח ואחז בדרך הרמב״ם ובדרך המפרשים הצרסחים
והיו לאחדים .בידו .הרמב״ם שם גם להלכה פניו וקיצר לסעמים
במובן ,והצרפתים לא השגיחו כלל על ההלכה ומהם האריכו הרבה
בפירוש המשנה ,וכאשר בא לנו במאמרים הקודמים :והרע״ב פירש
המשנה ע״פ דרכו של רש״י; לא הניח בלי ביאור דבר הצריך ביאור,
גם הציג במשנה פסק ההלכה .וגם בזה ידיו רב לו שכתב בלשון זך
ומזוקק ,ואף שהצריך להרהיב הפירוש יותר מרש״י ,כי כיון לפרש ע״ס
הש״ם ולהכניס מסקנת הש״ם במשנה ,בכ״ז לא עכר גבול המפרש ולא הלך
בגדולות ובנפלאות מהקורא ,וכל המעיין במשנה ימצא בקל ע״י פירוש
הרע״ב כוונת המשנה בכללה וכפרטיה וישיג תכלית מבוקשו .וגדולי
דורו ראו פעלו זה ויאשרוהו ,והקמים אהריהם ויהללוהו )עיי׳ בקורא
הדורות( ,וכל הדורות הבאים הלכו לאורו בשבילי המשנה .הרב בעל
כ״מ מביא פירושו )עיי׳ פייה מהל׳ מ״ש הל׳ י״ד ובמ״א( ,ובעל תיו״ט
עמד בתקדמתו על יקר מעשהו — .והרע״ב שם ליסוד פירושו פי׳ רש״י,
ובס׳ זרעים וטהרות סי׳ הר״ש ,ועליהם אמר בהרבה מקומית כך קבלתי
טרבותי .גם מפרש המשנה בל׳ ״אית דאמרי" ,״ואית דאםרי" ,וכיון
בזה על הדעות שונות של האמוראים המפרשים המשנה— .
מקומות פי׳ על פ׳ הרםב״ם וגם במקום אשר עזב הרסב״ם סיהוש
הש״ס .ובפסק ההלכה הלך תמיד בירך הרמב״ם בפירוש המשנה— .
< ולפעמים אסף פירוש הרא״ש בפירושו .עיי׳ כלאים ס״ז ם״ב ס״ו,
מעשרות פ״א מ״ה ,ס״ב מ״א ,פ״ג מ״א .בכל אלה מקומות באים
ברע״ב דברי הרא״ש הנוספים על סי׳ הר״ש (.
מכובד המלאכה שגה הרע״ב לפעמים בראות וכתב פי׳ רש״י
כהוייתו אף במקום שרש״י לא כתב כן אלא לפי הס״ר כדרכו; ׳גם
הר^יב לפעמים ב׳ פירושים הטתגגדים זה לזה .והתיו״ט עמד במקומות
ן ב ה ר ב ה

9

 (8עיי׳ ליעיל ד׳  332העדה  ,2ודי  333העדה .5
(9

ובח׳׳ב יבורר אס היו נגד עיני הרע״ב גם שאר ה&ירושים של הרא״ש למשנה.
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אלה על יסיגו לשטנו ,וכבר קם •על לחם שמים להציל הנרדף מיד
רודפו (.
1

אלה הם ראשי מפרשי חמשנה .ועוד נמצאו פירושים או לאיוח
סדר או לכל סדרי המשנה .החיו" ט מביא לפעמים בם׳ ורעים פירוש *י
אשר מצא בכ״י ,והוא קיצור פירוש הר״ש עם קצת הידושים ,והמחבר V,
חתם שמו אליהו ,עיי׳ תיו״ט פאה פ״ו מ״ד .וממה שזה המתבר מפרש
דמאי פ״ו מ״ד ל׳ המשנה ע״י מלה ערבית נראה שהיה ספרדי— .
ובזמננו קם הגאון ר׳ אליהו ווילנא ועשה פירוש לס׳ זרעים ונקרא בשם
שנות אליהו ,ולס׳ טהרות אליהו רבא .ואלה הפירושים הוציאו תלמיהיו
לאור ,ובם׳ שנות אליהו שינו ממטבע שטבע רבם והוסיפו בו דברים,
וחס למריה ראליהו שיצאו אלו הדברים מפיו ,ויבואר זה לנו בת״ב— .
והפי׳ לס׳ טהרות הוא בל׳ קצרה ועמוק מאוד ,ועל דרך פי׳ הרמב״ם— .
ופה המקום להזכיר כבוד שם רבינו נתן בעל הערוך אשר הביא בספרו
הרבח פירושים למשנה.
ופירושים לכל סדרי המשנה הם :ס׳ כף נחת ,הזכירו התיו״ט
בהקדמתו למשנה ובמקומות מחיבורו .ואינו בידינו ,וגם בעל שה״ג לא
הזכירו — .ס׳ עץ חיים לחרב ר׳ יעקב חאגיז )במאה הרביעית
והחמישית לאלף הששי( עם הקדמה בדרכי המשנה ( .ופהר״י חשב
לתקן את אשר עוות לפעמים הר״עב ,והאריך בכמה מקומות יותר מהאי
עה שיש בקושי למצוא פי׳ המשנה מתיך דבריו .וזה גרם לו שלא
נתפרסם פירושו ,ובחרו לומדי המשנה בסי׳ הרע״ב כמקדם.
וברוב השנים נהפםו הרבה קיצורי פירוש המשנה ,ואין רצונם
למלא נפש הנכספים ללמוד המשנה כ״א להיות לעזר מעט להתוורים
על לימודם ולהולכי דרך.
2

ומלבה פירושי המשנה נתחברו עור ספרים אשר הם בערך אל
הפירושים כערך התוספות אל פירוש רש״י .ובראש אלה הספרים
עומד החיבור הגדול תוספות יום טוב להגאון ר׳ יום טוב ליפמאן
וואללערשטיין )במאה הרביעית לאלף הששי( ,ולא בא עוד כבושם
ההוא בארץ ,כי זה הספר כלו מחמדים טאיר עיני התוקרים במשנה

 (1פי׳ הרע״ב יצא בראשונה ליאור עם המשנה ופי׳ הרמב״ם ריווא די טרענטא שנח שי״ט,
ונדפס אצל המשנה בלא פי׳ הימב״ם בלובלין שנ״ט עיי׳ וואלף ח״ב ד׳  .883ומזמן ההוא
נדפס פעמים אין מספר עס פי התיו״ט .ובפי׳ הרע״ב נפקד הפירוש למ״ה פייה דבלאים אשר
יעדו הרע״ב לתת בסוף הקונטרס ,והפי׳ למ״ו פ״ו דמקואות .והפירוש להמשנה דנלאים יצא
עתה באמשטרדם לאוד ע״י ר׳ גבריאל פאלק.
 (2מהר׳׳י חאגיז חיבר ג״כ ס׳ חחלת חכמה והוא כולל כמה כללים לי״ג מ ת ח  ,וכללי
»
משנו! וברייתא והש״ס.

להבין דרך האמת .בעל תיו״ט ,כיין אשיותיו על פי׳ הרע״ב והתאמץ
לתקן פירושו ,וגם על שאר מפרשי המשנה הפיץ אור• חכמתו ,ועל
המשנה עצמה שם עין בקורת לדקדק הרבה בלשון ובסדר ,בקרי וכתיב,
להסיר הטעיות ולהציב הגירסאות — .ונודע עוצם ידיעתו בתורה שבכהב
ושבע״פ ובכל ביתה נאטן הוא ,גם בחכטת האלהות ובתקופות ובגטטריאות
עשה חיל ופירש על פיהן הרבה טאטרי הטשנה.
הרב ר׳ יעקב עטרן )בטאה העברה( חיבר ס׳ לחם שטים ,ובו
נלחם בעד הרע״ב נגד התיו״ט ,וגם הירש דברים בפי׳ המשנה.
ועוד יש להזכיר כמה חיבורים אחרים :תוססות חדשים ,קול הרמז,
שושנים לדוד ,חוספוח ר׳ עקיבא ועוד אחרים .ואלה הספרים הם
רובם פלפולים ,וטועילים אך מעט מזער להבנת המשנה.
ועל הטוב יזכר שם הגאון טו״ה ישעיה פיק )בערלין( ,אשר כתב
הערות טיושרות לטשנה בספרו ראשון לציון .ועור השאיר בכתב ספר
יש סדר לטשנה.
ועוד יש להזכיר העתקת המשנה לל׳ לאטיין ע״י זורענהוזיוסי(,
ולל׳ אשכנז במשניות אשר נדססו בבערלין תקצ״ב עם סי׳ קצר מלא
כף נתת ולא נזכר שם המעתיק .וטס׳ אבות נעתקה הרבה פעמים
לל׳ אשכנז.
Miscbna sive totius Hcbracoruai Juris rituum antiquitatum ac (3
legum oralium systcma, cum Maimonidis et Bartenorae commentariis
integris, latinitak• donavit ac notis iilustravit G . Surenhusius. 6 Volum.
Amstclod. 1K98.
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הוספות.
לד׳  12הערה  9״הטקביים" ,וכן הוא תמיר בזה החיבור .וחנה
הכמי ישראל מימות הראשונים )כי בש״ס לא נמצא זה השם( כתבו
המכביים בכי ,וחכמי א״ה הביאו טעמים נכונים שצ״ל הטקביים בקי,
והלכנו בעקבות רבי אשר הכריע בענין כזה )פסחים צייר( ,,ונראין
דבריהם מדברינו".
לדי  104״וטצינו ר״ש חולק עם ר״ט וכוי ואפשר שיש בזבחים ט״ס״,
אך זבחים ע״ז ע״א איתא והא אמר ר״ש אין מתנדבין שטן ,והסוגיא
מוכח דר״ש דוקא ע״ש.
לד׳  105שורה  3טצינו דרך ר״ט להורות את תלמידיו וכר ועיי׳ זבחים
ם״ב ריש ע״ב וברש״י שם.
לד׳  109ש׳  4״זבחים ג״ב אמר ר״י גג יסור לטה לי קרא וכו׳ ואת
כל דם חפר וכוי" .ר׳ ישמעאל לא בא לחלוק בחנך ב׳ טיטדות,
אבל הן באוח ללמד שר״י אוחב מדת חק״ו.
שם ש׳  6״ואף מדת הגז״ש וכוי" .הך גז״ש דסביב מה להלן פיסוק
וכו׳ מלמדח לפי הש״ס זבחים נ״ג דנותן ותמר ונותן ,אבל בעיקרה
באה גם לר״י להורות דלא יחא טקיף כחוט ע״ש.
לדי  123ש׳ ,, 6אבל לא םצינו שקרא לו רבי" .רי׳ה כ״ה איתא הלך
ד״ע ומצאו לר׳ יהושע כשהוא מיצר אמר לו רבי וכו׳ אבל יש שם
הילוסי גירסאות,
לד׳  136הערה .לחנן המצרי נזכרה הלכה יומא ס״ג אפי׳ דם בכוס
מביא חברו ומיויג לו.
לד׳  ,143וד׳  148תנא דבי ר׳ ישטעאל .עיי׳ רש״י ובחיס ט״א ע״ב
־ ד״ה ותנא רבי ר׳ ישמעאל וז״ל בסוף הדבור :דבי ר׳ ישמעאל היא
שנשנית ונסררה בבית מדרשו של ר׳ ישמעאל וסידרו בה תנאים
הרבה כמו שסידרו ר׳ תייא ור׳ אושעיא.
לד׳  179ש׳  10״ורשב״ג לא היה בא בימים וכו׳ וקבע מושבו ביבנה"
יש להוסיף :מקום ישיבת אביו.
לד׳  188ש׳  6ושלשה תכמים בבליים לבד נוכרו במשנה וכו׳ צ״ל שני
הכמים ,כי סומכוס היה מא״יעיי׳ ב״בע״ג ,וסומכוס נזכר פה בטעות.
לד׳  189בהערה שם יש עוד להזכיר קנים ס״ב מ״ג.
לד׳  199ר׳ שמעון בן יהודה ער ואמר ג״כ .משום ד״ש וכוי .יש
להוסיף :עיי׳ לעיל ד׳ .173
לד׳  208סוף ההערה .ועיי׳ זבהים י״ג ע״ב אמר ר׳ יהושע בן לוי
בעלייה זו שמעתי.
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לדי  221״המשנה שבירושלמי היא לפעמים משונה מאשר היא בציון וכוי".
ומצינו כזה ג״כ בבבלי .עיי׳ זבהים ט״ד .ע״ב במשנה ר״ש מחייב
וכוי ובפסקא שט מ״ו ע״ב נומי ר״ש טהייב .ועיי׳ ברש״י במשנה.
לד׳  252פ״ ב מ״א החרזמה וכו׳ ועיי׳ מעילה פ״ד ט״ב החרוטה
ותרומת מעשר ותרומה מעשר של דמאי.
לד׳  283ש׳  6מסוף העמוד בין ר״א וחכמים וכו׳ ועיי׳ נזיר פ״ז מ״א.
לד׳ 288״ש׳  9יש להוסיף :ולהיפך הבבא יריעות הטומאה שחים שהן
ארבע חיא אליבא דר׳ ישטעאל ור״ע חולק שם ס״ב ס״  ,,ועיי׳ חו׳
ג׳ ע״א דיה אי ר׳ ישטעאל.
לד׳  299סוף הערה ד .וכן הך דשביעית ס״ט מ״ז המשכיר בית
להברו עד הגשמים עד שתרד וכו׳ לא נזכר ב״מ ס״ח ,אף ששם
עיקר טקוטו.
לד׳  327ש׳  .2חרטב״ם חיבר ג״כ פירוש לג׳ סדרי ש״ם בבלי נשים
מועד נזיקין ליד מד׳ מסכתות ,ולמם׳ חולין ,וגם לש״ס ירושלטי
כפי מאמריו הקדמה לס׳ זרעים ותמיר פייה ס״א ,והפירושים אלה
לא נשארו בידינו וגם לא הובאו כ״א מעט מזער .עיי׳ במפרש לה׳
קידוש ההודש ס״ה הל׳ הי .ובתשובותיו בס׳ פאר הדור נמצאים לו
פירושים למקומות בבבלי .ובעל שם הגדולים כתב שבא לידו פי׳
ראש השנה כ״י להרמב״ם — .וזה הסי׳ נמצא בבית עקר הספרים
של האוגיסערזיטעט אקספארד .ואני הכותב ראיתי איזה דפים מזה
הפירוש ,והוא על סי דרך הרשב״ם בסירושו לטס׳ ב״ב ,ורחוק
הרבה מקיצור ל׳ רש״י ומדרכו הבהיר.
ד

לוח הטעיות•.
ר׳  5שורה  8מסוף העמוד "ס״ב" צ״ל סי״ב — .ה׳  16הערה
ש׳  2שלא היתה צ״ל אף שלא היתה — .ד׳  49ש׳  6וביצה ו׳
צי׳ל י׳ — .ר׳  76ש׳  20כאשר אמר ר״א צ״ל ר״י — .ר׳  80ש׳ 29
ד׳ ל״ו צ״ל ל״ז — .ד׳  86ש׳  29ע״פ עד צ״ל ע״ס עד אחד— .
ד׳  135ש׳  20אלישמע צ״ל ישמעאל — .ר׳  138ש׳  29והאבלים
עומדין צ״ל עוברין — .ד׳  141תהלת ש׳  34ט״ה צ״ל נ״ר — .,ד׳ 156
ש׳  19נטויית צ״ל נטויים — .ד׳  164ש׳  28לפניו אמר צ״ל אמר
לפניו — .ה׳  169הערה  7ש׳  3ולכל הקורא צ״ל וכל קורא— .
ד׳  179ש׳  7שר רשב״ג צ״ל שרשב״ג — .הי  188סוף ש׳  25הזכיר
צ״ל הזכירו — .ד׳  199ש׳  13תוספחא מעשרות פ״ז צ״ל פ״ג— .
ד׳  201ש׳  7מיבנין צ״ל מיבמץ — .ד׳  211הערה ש׳  4יש למתוק
בסוף השורה מ׳ רען — .שם הערה  5ש׳  11מהך הסוכה צ״ל
דםכות — .ד׳  228ש׳  26את הים הגדול יאמר צ״ל אומר— .
ד׳  243ש׳  27לעבר הירדן המערב צ״ל המערב לעבר הירדן— .
ד׳  246ש׳  30גורס לבר פעם צ״ל לבד פעם אתת.

