
המשנה תורה
 שבע״פ בתורה ואמונתנו המשנה תכונת לבאר תכליתה

כולה המשנה כל של מוסד ויסוד פנה אבן שהיא

לאינטרנט והוכנס הועתק
WW w.hebre wb 0 oks. org

תשס״ט חיים ע״י

א/ חוברת
 מזמנו לנו מסורים דינים במשנה שנמצאו ברורות ראיות

אבינו אברהם של

וישתבח יתברך העליון בם חנני

̂עיי לערנ^ר יל מהי״ם בלא״א מאיר ה
והמדינה אלטונא פה הקדש משמרת ^זומר

ן י ל ר ב

, הירש צבי בדסום י ק ס ו ו א ק צ ט י ברלין. א

לט״ק תרע״ה בשב״



השער פתח

מתורתך.״ נפלאות ואביטה עיני ״נל ■

ה נ ו מ א  שעמדו המינים כל ולמרות קדם מימי באומתנו מקובלת שבע״ם בתורה ה
 ותכלית עולמים לעולמי ותתקיים קיימת ה-א ולהרסה באמונתה לפקפק

המפקפקים. פי יפצה שהבל ולברר הזה היסוד אמתת לבאי הזה הפרק
ואמר: קי״ט). (תלים מתורתך נפלאות ואביטה עיני נל התפלל: המשורר

 שבבד מוכח הדברים מאלה אשיחה״ בפקודיך ואמר: פץ, משפטי בל ספרתי בשפתי
 שצפון מה הבינו ידיהם ועל להם, המקובלים תורה לדברי באורים להם הי׳ בזמנו

 הכתובים היים אלקיס דברי לעומק וירדו התורה לשון בכוונת והעמיקו שבכתב. בתורה
ועמוק. רב ותוכנם מעטים במלים

ל״ה. פרק אלקים בית בספרו המבי״ט בעל ואמר
 המדות ע״י התורה דיני ללמוד מוכנים הי׳ בישראל נבואה שהיתה זמן ״שכל

 שפסקה הנחלה כנסת אנשי ואהר מסיני, כנתינתן מחלוקת שום בלי בהן שנדרשת
. . . ספקות להם נופלים והיו בבירור הדברים בל ללמוד מוכנין היו לא הנבואה

 לא בישיראל נבואה שהיתה זמן כל כי הצדוקים, עמדו הנבואה הפסק וע״י
 רק מקובל להם הי׳ שלא מה נ״כ הכחישו שנפסקה אחר אבל וב׳ להכחישה יבלו
בכתב.״ ולא כפה

 נכרו שבע״פ, בתורה וכהשו והבייתוסים הצדוקים שעמדו הראשונים, בימים אבל
 הנאונים וסתרו תד,לה בד. וישימו הקראים באו ואח״ב ונצחום המשנה וחכמי הסופרים

 המינים נתרבו ובימינו הנאמנה, הז״ל קבלת בעד ודנינו דבריהם כל את סעדי׳ ברבינו
 דבריהם שכל לברר גדולה ומצוה שבע״פ ובתורה שבכתב בתורה המפקפקים החדשים

הי׳. כלא והיו ויתפרדו ינתקו עליהם אצבע איש יתן שאם עד עכביש כקורי הם
 הבאים שבימים לחוש יש המינים פחזות את לברר יעמדו לא המאמינים ואם

 לסתור פרושים של בידם אין ראה המינים ויאמרו האמת הורת הלילה תשתכח
חזקות. לעבותות וידמו פ״א יתחזקו עכביש וקורי ראיותינו

צדדים׳ משני הוא שבע״פ תורה השם שטעם כתב בפי״ג קראכמל
 מחמת והשנית פה, בעל בסיני למשה הדברים עיקר שנמסר מצד האחד
 אף להניח התורה לחכמי להם הורשה לא הנזכרים הדורות זמן שבכל

עכ״ל. בכתב שספרנים אלו מדברים אהד דבר
שבע״פ תורה לשון כוונת עיקר כי נכונים קראכמל דברי אין

 דברי ועל התורה, חכמי דעות ולא בע״פ המסורה התורה דוקא הוא
 מאוחר, בזמן נוסד השם שזה נראה וז״ל בהנה א׳ ד׳ ווייס מוסיף קיאבמל
 בפיו שמוהו שיהמאוהרים נראה ונם ל״א) (שבת הלל הי׳ שמזכירו הראשון

לעכו״ם לו אמר ששמאי בברייתא תניא ל״א שבת בנמ׳ יסודן נטיעות דבריו וכל עכ״ל.
^תיס



המשנה תורת
 שנתב מה ועוד וריסס/ כמ״ש הלל ולא שנע״ם/ ותורה שבכתב הורה שתים/

 תנו המתחלת בשבת דתניא הוא ברייתא שה־י אמת אינו כפיו שמוהו שהמאוחרים
 יוסיפום שנם שלישית וקדומה. ישינד! ביייתא היתה שלא לומר טעם שום ואין רבנן

 בד.רכד, מובירים הלל) (בזמן ופילון הבית) חורבן בזמן ינם נמליאל יבן בזמן כשחי
- שבע״פ. תורה מקומות

 בתורה רק האמינו לא הצדוקים XII1. 10, 6, קדמוניות יוסיפום ודל
 פירוש עטהע׳י /,אגראפא יון: בלשון שנכתבו 619 מםפריו ח״ב ופילון שנכתבד!/

 פירוש .//פאראדיזיס״ : בשמותם אותם קראו ועוד נכתבו שלא מנהנים
 פסוק קי״ט קפ־טל בתלים מצינו וככר הזקנים מסורת או האבות ■ מסורת

 ההס בימים כבר שהי׳ למד אתה פיך תורת שנאמר ממשמע פיך״ תורת לי /׳טוב ט״ז
 מדוע תירהד׳ לי טיוב לומר למשורר לו הי׳ דאר״ב ומפורסמת נודעת שבע״פ תורה

 זהע מאלפי והביבה שבע״ם התורה שזהו לומר בא אלא פיך תורת ומדניש מטעים
 בע״ש משפט שהי׳ משמע כתוב״ משפט• בהם ,,לעשות :אומר קיי׳ט ובמזמור וכסף,
 ובדד,״י כתוב, משפט בהם לעשית אומר והמשורר כתוב, ומשפט ליכתב ניתן שלא
 שבימיס משמע ד׳״ מיד בכתב ״הכל :כתוב נמצא ייט פםוק כ״ח קפיטל א׳ ספר
 ף, מיד בכתב שהכל מבאר שבע״פ לתורה ובניגוד ד' מפי שבע״פ תורה נודעה הד,ם

 שדד׳ ד,רי יכתבו״ לא ישראל בית -ובכתב אומי ט׳ פסוק י״ג קפיטל ביחזקאל ונם
 שבע׳׳ש תורה לד,ם שד,י׳ יתבאר ל,ד, ובנינחי ישראל, בית נכתבו שבד,ם כתבים לד,ם

 ברורות ראיות הן שאלה שבע״פ, התורה לבל דן אתה מכאן לכתוב ניתנה שלא
nh כי בלבו ווייסס דמה 'כאשר הדש מושנ אינו שבע״פ תורה שהמושג מעירות ׳

, הוא. כן
הכוונת בכ״ז קדם, מימי אינם הלשון סננון עפ״י בע״ם שתיבות תימא ואפי׳

 כמו אחרים דבורים נמצאים בע״ם לשון מן בר כי להלן יתבאר ועוד כמ״ש ישנה
נושנים. ישנים הלשון מטעם גם ספק בלתי שהם מסורה הלכד״ דבלה,

דוגמ>{ בספריו גם ותמצא היוני אריסטוטילס ספרי חדרי אל אנד,נך אביאך ועוד
 המדות בספר כי ושבע״פ, שבכתב תורה לנו, שיש תורות משתי שמאי שאמר למה
N הנקרא אריסטו של ickom achische Eihik 5 § 13 קפיטל שמיני ספר 

. בזה״ל. נמצא
 וכתבנית החק, והוא כתוב והשני כתוב בלתי האחד נמצאו, משפטים ״שני

 העטר.יקא, אהבה היא האחת ורעות, אהבה עניני שני האלה המשפטיים שני ודמות
 כיל אשר האהבה היא וד,שנית והנאהב, האהוב במדת תלוי׳ בלב האהבה כלומר
 עכ״יל ודין,״ דת חוקי עפ״י ומבוארים מבוררים י תנאי' וכל ר5בס נכתבים עניניה

■ אריסטוטלס.
 וד,תורן- הכתובה תורה של תורות שתי של המושג שעיקר מענינו הלמד דבר

 שעלות כמו האמוראים שחדשו הדש דבר אינו וללב לפה מסורה אלא כתובה שאינה
 וסיעועו גייטץ שהבין במו הלל או שמאי שחידש הדש דבר ולא ווייסם, דעת על

 פדגגו שהי׳ אריסטוטלם בימי כבר ומפורסם הספרות בעולם נודע הי׳ כבר אלא
 הגדולד,^ כנסת אנשי משיירי שהי׳ הצדיק שמעון המקדוני(כימי הגדול המלך לאלכסנדר

ש!/י ענין נודע כבר היוני אריסטו קודם דורות שהרנד, ראיות מצאתי כן על ויתר
תורות



ב .. המשנה תורת
 שפארטא לבני ומשפטים הקים שנתן הוא שמג מלוקורנ הנדול; המחוקק כי תורות,

 כלומר אלג תורות שתי בין כבר הפייש הוא הרמתי) היביא שמואל בימי כמעט (וחי
שבע״ם. ותורה שבכתב תדה בין

 ליקורנום חיי אודות בספרו כותב Plutarch פלוטארך המפורסים והסופר
בחקים להשתמש לאקידיומון לבני אוסר הי׳ ליקורגוס בזה״ל: 18 §

 כי המחוקק, במקום לעמוד לה יש הפדגנות שאומנות ביאר הוא בספר, נכתבים
 לעולם, להתקיים להם אפשר אי נככדים היותר והמשפטים והחקים הנחלות התקנות

 לכתוב אחרת דרך תמצא ולא ויושבי׳ אחן אזרחי של לבב לוח על נחרתים אינן אם
 (והלומד הנעורים, בימי ולימוד הרנל ע״י אם כי התושבים של לבב לוה על אותם

 שאמד ליקורנום בשם הביא עוד הז״ל) כמ״ש הדש נייר על כתובה כדיו הוא ילד
 למנהנים לעשותם ושלא ומתן משא אודות קטנים דינים לכתוב שלא טוב שיותר
 לתקן וחכמים נבונים לאנשים רשות ליתן אם כי לנצח, ישתנו לא לעולם קבועים
 ליקורנ. עכ״ל הזמן, עניני נחיצת כפי לנרוע או להוסיף דעתם שיקול עפ״י הענינים

 באמת אבל זו את זו כסותרים ניאים ענינים ב׳ לד. חוברה הקדושה תורתינו אבל
מתאימים. הם

 לילך לך אין י״ז) (דברים ההם בימים יהי׳ אשר השופט אל אמרה התורה
 ואפילו הדבר, רן תסור לא יורוך אשר התורד. עפ״י ואמר שבימיך, שופט אצל אלא

 כפי לשפוט לשופט שנתנה ודיכח ה־שות ועם תסור. לא שמאל ימין על לך יאמרו
 לי׳ תקינו מ״ה, שבועות (ע׳ ומתן, משא ודרכי וד.זמן המקום שינוי עפ׳־י עיניו דאות
 חילוף שום מקכל שאינו מוסד יסוד לה הברה עקרור.ו) ד״ה תום׳ וע׳ דמשתכע רבנן

 בין היסודות ב׳ הן ואלה לעולם, לעד סמוכים ור-תורות החוקים וד.ם צורה ושינוי
 היוצר הוא הבורא הוא הגדול המחוקק עליד.ם וישת שבע״ם, בתורד. בין שבכתב בתורה

 לאומיים רשאי אתה אי שבע׳־פ דברים חז״ל שאמרו מה וא״כ היראה. ותבל הדת בנין
אחר. •}עם שטעמו אלא ליקורגוס הנחל המחוקק אצל נמצא כבר בזה כיוצא בכתב

 ולא הקודמים שערום לא חדש לךענין ואבאר קמח ואוסיף מים אוסיף ועתר,
 שאמרו במקום כי קבלתינו. לאמתת ויסוד עיקר והוא זה, על עמד האחחנים מן אחד
 אלא בע״פ בסיני רבינו למשד. שנמסרה התורה על רק חדל כוונו לא שבע״ם תורה

 בע״פ לבנו ז״ל אבינו ומסרה הראשון, העמוד הוא אבינו לאברהם שנמסרה לתורה ג*כ
 משמרתי וישמור בקולי אברד.ם שמע אשר עקב בתורה מפורש מבואר הדבר והדי

כ״ו) (בראשית — ותורתי. והקותי מצותי
 בתורה נכתבו שלא ותורות וחקים מצות אבינו אברד.ם שקיבל דן אתה מכאן

 ותורות ותקים מצות מסרו דור אחר ודור בע״פ לבניו ומסרן ספר בשום נכתבו ולא
 כ״ח וביומא ראשון) וכוח שני כוזרי ובס׳ עה״ת בימב״ן (וע׳ אבינו, לאברהם שנצטוו

 שבכתב תורה אחת ותורותי שנא׳ תבשילין עירובי ע״ה אבינו אברהם קיים אמרו ע׳׳ש
 תורה דברי לו שנגלו מלמד תניא קידושין שלהי ובתוספתא שבע׳׳ם, תורה ואחת
 פ״ד ובקידושין שבע״ם ותורה שבכתב תורה ביומא שאמרו למה דומה סופרים ודברי

 שנא׳ נתנה שלא עד כלה התורה כל את אבינו אברהם שעשה מצינו במתניתין תנן
 למה דומה ותורתי. חוקתי מצותי משמרתי וישמור בקולי אברהם שמע אשר עקב

שמע אשר עקב שנא׳ כולד. התורה כל אבינו אברד.ם קיים :כ״ח ביומא רב שאמר
אברהם
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 ובן נצטווה שלא עד שעשה משטע עשה׳ הנן דבמתניתן אלא וגר בקולי אברהם
 מה שקיים אלא שנצטווה משמע קיים/ לשון אמר ורב ניתנה, שלא עד שם מפורש

 שלא עד התורה שעשה מפני אמרו קידושין שלהי בתוםפתא וכן עלי׳, שנצטווה
 ויש תכשילין עירובי אפילו אבינו אברהם שקיים במסקנא מםיק שביומא אלא באת,

 את אבינו אברהם שעשה אחד והענין בפרא, שנאמר עקב מלשון לי׳ ״שיליף שפירשו
 בי ליריאיו ד׳ מסודות הם כי חז״ל דברי עמקו ומה קיימה. או כולה התורה כל

 בני של בלוח מבואר ונמצא בבל, בני הול ספוני אבני תעלומות ננלו אלה בימינו
 כלו, העולם כל את דעליטש ושמו האומות מהכמי מלומד מלעינ ד,רעיש שעליו בבל

 הקדושה תורתינו שנתנה השבת שביום ביארו וכבר שבת שקראו אחד ביום יטשבתו
 ואתה בחידש. נתלה הי׳ בבל בני של מלאכה שביתת יום אבל בשבוע, אהד יום הוא

 רבנו וביארו ומפורסם נודע הי׳ בבר אלה בימינו חכמים שמצאו שמה ותתפלא שמע
 הנקרא , . . הכוכבים ידיעת בספר ״וראיתי בזה׳יל י״ה קפיטיל שופטים ם׳ עה״ת בחיי

. מברזל. פלונית' תמונה שעושה מי כי נלינר׳ס אנרת .  להמשיך שרוצה מי כי .
 באכילת למעט לו שיש שבת ביום המשמש כוכב שהוא שבתאי של רוחניותו אליו
 שצוה . . הבורא מהכמת זה והנה . . . שחורים בנדים ושילבש . . . בשד

. זה מכל בהיפך שנעשה שבתאי שלו כוכב אשר השבת במצות אותנו .  ההכמה .
 השבת ביום שנתעננ נצטוינו ואנו . . . השבת ביום הבשר אכילת אסרה הזאת

 שהורים תלביש הזאת החכמה . . .עוננ לשבת וקראת . .יין ולשתות בשר לאכול
 אשר עליון אל וברוך . . . וכבדתו שנא׳ וצבעונין מילת השבת ביום נלבש ואנו
תורתו״. בידיעת וד.שכל דעה אותנו חנן

 בקיון ליסע ההוא ביום למלך לו אסור שהי׳ עצמו הלוח באותו נמצא אבל
 והחוקים ההוא הלוח וד,נה בהמה, על רוכבין אין מ״ב פ״ה ביצה תנן ובמתניתין

 אברהם שיקיים התורות שבכלל אלמא אבינו אברהם בימי מפורסמים היו כבר בו שנכתבו
 שהי׳ הבבלי בהלות כתוב נמצא ועוד הי', בכלל בר,מח ע״נ לרכוב איסור נם אבינו
 דנין, אין שם במתני׳ דתנן למה מסבים וזה דין ולחתוך הלכה לפסוק לכד,ן אסור

 א״א שעשד, כולה התורה כל בכלל היי ביו״ט וכן בשבת לדון האיסור שנם אלמא
 חולה, שום לרפאות לרופא לו אסור שהי׳ הזה בלוח שם מבואר וכן שניתנה, קזדם

 מאכל שאינו לפי בשבת ירק איזוב אוכלין אין מ״נ פי״ד בשבת מבואר ובמתניתין
 נפשות ספק שהוא מפני דווקא בשבת פיו בתוך סם שמטילין מ״ו ם״ח וביומא בריאים
 שלא ער א״א שעיטר, הי׳ החקים כל בכלל בשבת לרפאות האיסור שנם אלמא
 האיסור שנם אלמא בשבת, וליתן לישא להם אסור■ שר.י׳ הזד, בלוח כתוב וכן ניתנה,
 מרמ שהרי תשיבני ואל נתנו, שלא ער א״א ששמר התורות מן הי׳ ומתן משא

 בשבת דמו״מ :כ״ז בביצה פירש דרש״י חדא יכתוב שמא נזירה מדרבנן הוא בשבת
 א״נ ונר חפציך ממצוא המקרא מן אסור פירש״י לא ושם עזרא בספר אסור וירט
 נחמי׳ מדברי יוצא ומפורש נזירה חדא כולה לנזירה נזירה הו״ל וא״ת כתיבה לידי אתי

 את ומחללים עושים אתם אשר הרע הרבר מה :השבת ביום מקח לוקחי אל טאמר’
 אסור הי׳ בימיו שכבר י״ג), קפיטל (נחמי׳ ונענשו אבותיכם עשו כה הלא השבת יום

 על שנענשו ולקנות למכור קבוע איסור הי׳ אבותיהם בימי ונם מפורסם באיסור
ח׳ קפיטל ומעמוס ״י רש שמביא י״נ קם׳ מישעי׳ נמי וכדמוכח זה איסור על שעבט

אבל



\imSf גהמשנה
 מבלה דברי וכל דרבנן, איסור אלא דאורייתא, איפור מו״מ איסור אין זאת בכל אבל

 לבתר היינו יכתוב שמא גזירה משום רק שאסרו תימא ואפילו הם, דרבנן בכלל
 הי׳ תורה מתן קודם כבר אבל גזירה, משום מו״מ הנביאים אסרו בסיני תורה שנתנד,

 אלא נאמר בסיני א״ל :ק׳ דף הנשה בגיד ־ז פ בחולין בזה וכיוצא לאסור קבוע חק
:ויצדקו עידיהם יתנו ברורות וראיות הרמב״ם, ופיררצז רש״י ע״ש במקומו שינכתב

§ 203 כתב אבינו אברהם בימי שחי (חמורבי) Hamurabi של החקים בספר
 ישקול. כסף אהד מנה הלחי על כערכו אשר איש בן את איש יכה ויי בזדי״ל:

 החובל ם׳ בב״ק במשנה נתבאר אבל משה בתורת כלל נתבאר לא הזר. והדין עכ״ל
 המשנד. עכ״ל מנד, הגלילי יוסי ר׳ משוס ר״י סלע לו נותן להכירו התוקע צ׳, דף
 המשנה שלשון ספק ואץ מנה, נותן הגלילי יוסי ר׳ משום שלר״י רואה אתד, הרי

 זו ולא לגמרי, מסכימים דהמורבי ודינא דמתני׳ דינא וא״כ מנה היתד. הישינד,
 שאיש מבאר § 202 דינים דלקי ד׳ נמצאו המורבי של ההקים בספר אלא בלבד

 בן יכד. כי עניים בן § 204 יכנו, ששים בקר עור בשוט ממנו גרול איש יכה כי
 דלהק אלמא יקוצין אזנו הויין בן את יכה כי ועבד ישיקול שקלים עשרה עניים

 כערכו איש מכות, ששים עונש יקבל ממנו גדול שמכד, מי בין הפרש הי׳ המודאבי
 בקיצור תנן ובמתניתן — יקו״ן. אזנו ועבד שקלים, עשרה עניים בן כסף, מנד, ישקול
 מאתים שנותן סטרו בין הפרש שש דמתכא־ (אהרי בבורו לפי הכל הכלל זה בזה״ל

 במתני׳ תנן ואח׳׳ב מלי, כל כולל הזה וד.כלל וכו׳) זוז מאות ד׳ שנתן ידו לאהר ובין זוז
 שד.ס מנכס*הם שירדו חורין בני הן כאלו אותן רואין שבישראל עניים ואפילו ר״ע אמר

 בן שיכד. עניים שבן שאמר המורבי חק לעומת תנן זד, כל ויעקב, יצהק אברהם בני
 בני הן כאלו אותן האין עניים בני אפי׳ דבישראל שקלים, עשרד. רק ישלם עניים
המורבי. של בזמנו שהי אבינו אברהם בימי מתני׳ דמתני׳ דסתמא אלמא הורין,

, אהת, ראי׳ ועוד

§ 2J5 תנן ד,״ג פ״ו ב״מ ובמתניתן: בזד.״ל המורבי׳ חוס: 
 או ור,בריקה ההמור את השוכר

 שלך הרי לו אומר אננריא, שנעשית
 לו להעם־ד הייב נשברר. או מתה לפניך
אחר חמור

בפשיעה וד,מיתו שוי איש ישכור כי
יתן. השור לבעל שור תהת שור בד.כאה, או

 ררווקא משמע המורבי חוק לפי הנה
 ליתן שחייב הוא בפשיעה כשהמיתו
אינו בעצמו מת הא אחר שור למשכיר

 דמתדתן אליבא אבל אחר, שור לו ליתן חייב אינו המשכיר גם אבל ליתן, חייב
מד לו להעמיד המשכיר חייב מת אש  אחד ח

:אחרת ראי׳ ועוד

״ ה״ד, 6 §
אלקי׳ בית מאוצר דבר איש יגנוב כי

 יומת מות המלך היכל בית מאוצר או
ההוא. האיש

:מ״ו פ״ט םנד,דרץ ובמתניתן
 בקוסם וד.מקלל הקסודי את הגונב

סי׳ ה׳ ויקרא ספרא וע׳ בו פוגעין קנאין
 וחלה קלים קדשים להביא אומר שע״בריד,״ג

שמים. בידי מיתר. שם ובר׳׳ש מ״ט פ״א
גניבד, הגונב על מיתד. חיוב נמצא לא משה שבתורת המבארים אמ־ו ויפה

מאוצר



דמ^נה תורת
 שהנונב נמצא במתניתן אבל וה׳ ד׳ לא כפל אם כי המלך מאוצר או ד׳ בית מאוצר

 וא״ל בו, סוגעין קנאין אבל בכ״ד אותו ממיתין אין שרת כלי כלומר רןםודו את
מיתה. עונש לענוש קל הי׳ לא דמתניתן בדינא

דסנהדרין(לא) פ״ג
 הבא לך שיש ראיות כל לו ואומר

 יום ל׳ בת,ץ מצא יום ל׳ עד מכאן
סותר... אינו יום ל׳ לאחר םותר עד

:החוסים םפר
 ייעד רהוקים הזה האיש עדות ואם

 לא אם ירהים ששת מועד הדיין לו
 רשע עדיו את ירהים ששת למועד הביא
הוא.

14 §
 הקנ״ין רעהו בן את איש יגנוב כי

יומת מות

42 §
 ולא לאריפות שדה יקבל כי איש

 כי עליו יוכיהו השדה פני על בר מצא
 כתבואות ותבואה השדה עבודת עבד לא

השדה. לבעל יתן שכנו

פ״י(פד.) סנהדרין
 עד הייב אינו מישראל נפש הנונב

 שם(תוספתא ובברייתא לרשותו שיכניסו
 וכ״ה הייב, וקטן גר... אהד פ״ח) ב״ק

ט״ו. כ״א משפטים במכילתא

ק״ד דף המקבל פ״ט ב״מ
 שמין והובירה מחבייו שדה המקבל

 שכך לו ונותן לעשות ראוי׳ כמה אותה
 אשלם אעכיד ולא אוביר אם לו, כותכ

במיטנא.

 ברור אומדן זה ואין שכנו, כתכואת תבואה שיתן נאמר החקים בספר הנה
 אומדנא אבל יפה, אינו תבואתו השני ושכן יפות תבואות לו יש אחד שכן אולי שהרי

 וראי׳ לו ונותן לעשות ראוי׳ כמה כעצמו השדה את ששמין ברור אומד הוא דמתני׳
 בה משוכה מחבירו שדה המקבל דב״ק פ״ט בתוספתא מצאתי לב משמחת ברורה

 שדות כנגד אותד. שמין ואין לו ונותן לעשות ראוי׳ הי׳ כמה אותד. שמין הובירד.
 זו מזבלת אינה וזו מזבלת זו נירה אינד. וזו נירה זו שמא שבצדה

 אס לו שכותב לו ונותן לעשות ראוי׳ הוא כמה אותה שמין מטייבת אינה וזו מטייבת
 כננד אותה שמין ואין כתוספתא בהדיא אמרו הרי במיטבא אשלם אעביד ולא אוביר
 ידעה דידן דהמתניתן להדיא מוכח החקים בספר נכתב זו ששומא שבצדה שדות
 אינד. תו נירה זו שמא הטעם נשנה ובתוספתא עליו חלקה אבל המורבי של חוקי היטיב

 תנן דידן שבמתניתן אלא מטייבה אין וזו מטייבה זו מזבלת אין וזו מובלת זו נירה
 של דינו ולא זה דין לנו שמסרו הראשונים או הדל מסקנת הטעם ולא הדין רק

 ומסרו אבינו מאברהם חדל קבלו שכך נוטר, הדעת ושיקול עליו שנחלקו המורבי
 העכרם הסוחרים של חק הי׳ המורבי של שחוקו נאמר לא אם דור אחר דור אותו
 וםידשוד.ו במשנה ופתמוד.ו דינם המשנד, חכמי בררו שדנו זה הק וכלפי בא״י שדרו

מסיני. נתנו כאלו ושמד,ים מאירים והדברים כתוספתא
43 §

 ונטשו השדה את עבד לא ואם
תבואות

פ״ט ב״מ
 לנכש רצד. ולא מחבירו שדר. המקכל

ואמר



המשנה תורת
ואני הואיל לך איכפת מה לו ואמר השדה לבעל יתן שכנו כתכואות תבואות

שיכול מפני לו שומעיץ אין הכורך נותן וישדר יחרש שמט אשר השדה את ונם
ומעלת ממנה תצא אתה למהר לו לומר השדה. לבעל וישוב

עשבים לפני
 שם שכתב שמה המורבי של החק פירוש להבין תלמד אתה הזאת מהמשנה

 לומר שיכול במתניתן כדתנן הטעם לבעליו וישוב וישדד יהרוש היעבה שנם § 43
עשבים לפני מעלה והשדה תצא למהר לו

(ק״ד.) פ״ט ב״מ
 חנב ואכלה מהבירו שדה המקבל

 מנכד. הוא מדינה מכת אם נשדפה או
חכורו. מן לו

45 §
 בתבואדי לארוס שדד.ו איש יתן כי

 כן ואחרי שדר.ו תבואות את קבל ונם
 את שטף או שדהו את המט• סחף

הארוס. על היזק יבולה

‘ 46§
 את יד.לקו . . . קבל לא ואם

 לערך השדה פני על יהי׳ אשר הבר
חלקם.

קיבל׳ לא או שדר.ו תבואות השדה בעל קבל כבר אם מחלק החקים בספר
 מחלק אינו במתניתן אכל השדה. ע״פ יהי׳ אשר הבר את יחלקו קבל. לא אם דרק
 במתנ־׳ כמבואר נותנת וד.סברד. חנורו. מן לו מנכד. מדינה, מכת הוא אם אלא בזה,
 מאבותינו לנו מקובלים היו כבר החוקים״ בספר שנתבאר דינים שכל תראה אלה •מכל

 ומידו אלו דינים שסידר ה־אשון הי׳ אבינו שאברהם ספק ואין ויעקב יצחק אברהם
דור. אחר דור נמסרים

מ״א פ״ג ב״ב
 והשיחין וד.בורות הבתים חזקת
 ובית וד.מרחצאות והשובבות וד.םערות

 שהוא וכל והעבדים השלחין ובית בדין
 שנים שלש חזקתן תדיר פיחת עושה
ליום. מיום

§ 39 םד.״ה
 את יעזוב כי שוטיר או צבא נונש

 פקודתו תחת אשר וביתו וננו שדהו
 וגנו שדהו לקח אחר ואיש בתה וד.ניהו
 עבודתו ועבד אחריו לאחזה וביתו

 את ובקש ישוב אם והי׳ שנים. שלש
 אשר האיש לו, ינתן לא וביתו גנו שדד.ו
יפר,דנו. הוא פר,דתו ופל,ד בו נאחז

31 §
 וישוב בתד. הניחו אחת שנד. ואם

 יעבוד וד.וא לו ינתן וביתו גנו שדהו
עבודתו.

אבל המורבי, כחוק מבואר שנים שלש של שהוא חזקד. סברת עיקר הנד.
כאמת



. המשנה תורת
 בנוניע אלא אמר לא שהמורבי המורבי, של לדינו דמשנד. דיני בין נדול דים־ש באמת

 שלש עבודתו ועבד שדהו לקח אהר איש אם וע״ב בתה׳ שהניהו ועוד שוטר׳ או צבא
 אחי־ת ברשות בתחלה שהיו ובורות מבתים מיירי המשני. אבל שקנאה׳ אמרינן שנים׳

 לומר שנאמן אמרינן שנים שלש שההויק עדים ןד.ביא השטר שאבד אלא קנאם ויה
 המודב• אבל בידו הם שלקוחים ראי׳ אלא אינם שנים שלש ע״ב בירי, הם לקוחים

• וזכה. כהסקר והוי בתה הנונש שהניח שדה שזכה מיירי
 חזקה ח״ז שהוא כל ופרץ ונדר נעל הגר בנכסי המחזיק מ״ג ״ג6ב תנן ואנן

 באספמיא שיד.א כדי אלא שנים ג׳ אמיו לא אר״י מ״ב בפ״ג וע״ע שנים׳ נ׳ וא״צ
 כ״ה. ב״ב בגמ׳ וע׳ בתוםפתא וכ״ה אח־ת לשנד, ויבוא שנה, ויודיעודיו רלכו שנה ויחזיק

. , מזדר׳ר קמייתא שתא !כ״נז. המועיד שור
. . . ובית גן משרה אלא סיירי לא שהמויבי ועוד
לשוטר. או לנוגש ינתן אלא קנד״ לא שנה החזיק אפילו הקושלהמורבי ולפי

<12 §

לה כתב ולא אשה איש יקה כי
נשואה: איננה הזאת האשה שטר

פ״א קדושין
 . דרכים בשלשה נקנית האשה

ובביאה. ובשנזר בכסף נקנית

 מתקדשת המשנד, דין עפ״י אבל שטר, לה כתב לא אם אשר אינד. סה״ח עפ״י
 ואסמכינד׳ורבנן נינהו הלכתא ט׳ בקידושין יבא אמר בשטיר ואקנין ובביאה, בכסף ג״כ

 שכבר לנו, מודיע החקים ובספר מסיני למשד, דהלכד. נינד׳ו, הלכתא פי׳ ורש״י אקרא
 ד״ה (ותו׳ לה שכתב שטר ע״י אשד. ליקה נוהגים היו אבינו אברד׳ם של בזמנו

 שטר האי דמי לא באמת אבל כך,) הי׳ מנהג כלומר מדינה הלכות פירשו הלכתא
 קנינים שאר או המתנות או השדות בה ש:תכ כתובד. כעץ הוא דשטירזת סה״ח של

. לי. מקודשת בתך עליו שכתב הרס או נייר הוא דמתניתין שטר אבל לה, שנותן
 באמדו י״ד) ציון 706 ד׳ (ח״נ גריטץ טעה גדולה שטעות למד אתה ומכאן

 אחריות שיכתבו תיקן שטה בן וששמעון שטה בן שמעון מימי הוא כתובד, שהשם
 שמעון :וט״ז :י״ד בשבת הברייתא דלשון ם,Tים בתהו דבריו וכל עי״ש בכתובה״

ל לה כותב שיהא פירש״י ובבר הטעתו, לאשר, כתובה תיקן שטיה בן  אח־אין נכסי י
 וכ״ר. לכתובתה אח־אין ניס־ו כל ותיקן :פ״ב כתובות כהדיא וכדתניא יעו״ש, לכתובה
 הירושלמי רעם״' אלא לכתובתה אחראין נכסי כל דכתובות ספ״ח בירושלמי בברייתא

עי״ש. אשתו, בכתובת ונותן נושא אדם שיד׳א תיקן שטה בן שמעון
ההק־ם, מספר כדמובה אבינו אברהם בימי נד,ונ הי׳ ככר הכתובה ענין ועיקר

כתוב הי׳ לא דקידוש־ן פ״א א׳ במשנה שנזיר ביטט־ דגם לומר נראה הי׳ ולכאורה
 ככתובה שכתוב מה בעין לה שנותן מתנות ג״ב אלא לי מקודשת את הרי בלבד
שלנו.

 לא שבשטיר מוכה ה' קידושין בכבלי ומברייתא דקידויטין פ״א מתוספתא אבל ^
: נ״ז סנהדרין ועי׳ וכו׳ לי מקודשת את הרי רק כתוב ד.י׳

סם־״ה ב״ב וע׳ להן אין נבעלד, ולא להופד, נינסד. להן יש בעד בעלת
ובת״י כתובה פורני ס׳ פ׳ ובכ״ר . . . ומתן מוד׳ר וע״ע פ״א קידושין יבירושלמי

כתובות



ההמעזנה תורת
ועי׳ לבעלה מביאה שה שהא נדוניא הכונה  <pspvr1 ייון ובלשון ע״א ונ״ד ע״א ס״ז כתובות  

וע׳ וסרן טסרנא ובת״י  <p£pvrj cpspvisi השבעים וכתרגום מהר-ימהרנה ט׳יו, כ״כ> שטות  
(pspvTj בין שחילקו  Syr. R6m. Rechtsbuch § 125 הטשסט בס׳ וע׳ נ״א כתובות

מתן וזהו . owpea ובין מוהר וזהו

§ 141 החקים ספר
 תשים כי כעלה בבית היושבת איש אשת

 וביתה דרכיה את ופזרה בחוץ לצאת סניה
 עליה, יוכיחו נטשה כעלה ואת השחיתה

 ישלחנה אשלחנה, בעלה יאמר אמר אם
 לה יתן nh לדרכה שלחה אשר ותחת

 אשלחנה, לא כעלה יאמר אמר ואם מאומה
 כאמה ההיא והאשה לו יקח אחרת אשה
תשב, כעלה בבית

מ״ו פ״ז כתובות
 על העוברת בכתובה שלא יוצאות ואלו

 יצאה יהורית דת ואיזהו ויהודית משה דת
 כל עם ומדברת בשוק וטווה סרוע וראשה

ארם.
דכתובות ז פ ובתוספת

 ויצאו פרוע וראשה שיצאה היא וכן
 ולכה• בעבדיה, בה גס לבה פרומים צררי׳

 במרחץ ורוחצת בשוק וטווה בשכיניה כה גס
 שלא מפני כתובה, בלא תצא אדם כל עם

.וישראל משה כרת עמו נהגה . .
 ויוצאות התראה צריכות שאמרו אלו כל

 ויתן יוציא בהן הותרה לא בכתובה, שלא
.כתובה . .

. לפני׳ שמוצאות נלאות ונוטלות . .

תין החוקים ספר שבין הפרש רואת אתה תני מ  היא אם דוקא דלסהח״ק ל
 כשיוצאת למתניתין אכל כתובה. בלא אותה שיוציא הוא בעלה את ועוזבת יוצאנית
 נם ולבה פרומים שצרריה לתוספתא או ארם. כל עם ומרבית בשוק וטווה פרוע וראשה
ת כתובה. בלא תצא וט׳ בעברי׳  אשלחנה לא בעלה יאמר אמר אם ספה״ח שעפ״י שני
 דטתניתין לדינא הדבר כן ולא כעלה, בבית תשב כאמה ההיא והאשח לו, יקח אחרת אשד.
כאמה. כה ולשעבד כביתו שתהי׳ לכופה יוכל לא אבל כתובה בלא יוצאה דרק

§ 148 מ״ט פ״ד כתוכות
 שחפת, חולי ואחזה אישה איש יקח כי הרי אמר ואם לפדותה חייב נשבית

 אך יקח, אחרח לקחת-אשה יאבה אם והיה אינו עצמה, את תפדה וכתובתה, ניטה
מביתו, יגרש לא אחזתה שחפת אשר אשתו לרפאותה. חייב לקתה רשאי,

 ימי כל לחמה את תשב בנה אשר בכית את תרפא וכתובתה ניטה הרי אמר
לה. יתן חיי׳ רשאי. עצמה

לקתה, אם לרפאותה חייב ואינו כשנשבית לפרותה חייב אינו הטורבי חוקי עפ״י
ולרפאותה. לפדותה חייב המשנה לדין אכל

 אכל הטורבי, חוקי עפ״י חיי׳ ימי כל לזונה וחייב מביתו לשלחה אסור אמנם
בתוספתא אולם עצמה את ותרפא וכתובתך גיטך הרי לה לומר רשאי דמתניתין לדינא

כתוטת 2



המשנה תורת
 לה ושאין בבתוכתה, טתרםאד, קצבה לה שיש רפואה אוסר רשב״ג תניא פ״ר כתובות
■ הנכנסין. טן טתרפאות הגירסא וכירושלטי כטזונות, היא הרי קצבה,

 טנכסי וטתרפאת קצבה לה שאין טכה היא כסה״ח כה דטיירי שחפת וחולי
עצטה. את תרפא וכתובתה ניטה הרי לה לוטר רשאי אין א״כ כעלה,

§ 128 החקים ספר
 בעלה את להמית תצור. כי איש אשת

יתלוה. האשר,הץאתעלעץ אחר, זכר בגלל

ט״ח פ״ג סוטה
 נסהלת האשד, ואין ערום נסקל האיש

 נתלית, האשר, ואין נתלד, האיש ערומה,
 נמכרת האשד, ואין בנניבתו נמכר האיש

בגניבתה,
ט״ד פ״ו וגסנהדרין

 והאשה העם כלפי פניו אותו תולין האיש
 ואין וחכ״אהאישנתלה העץדר״א, כלפי פניה

 שטעון והרי ריא לר,ן אמר נתלית, האשד,
 לו אמרו כאשקלק, נשים תלה שטח בן

אחד. כיום שנים דנין ואין תלה נשים שמונים

תין דינא עפ״י אבל נתלית האשר, החוקים ספר שעס״י רואד, אתר, תני ט אינד, ד
 הוא הטורבי של חוקו שעה. הוראת מפני רק תלה לא שתלה, שטח בן ושמעון נתלית,

 ד׳ דרך והם יצאו, חיים מטעין אטתיגו מימי הטהוכלים המשנה דיני אכל ואמרי, קשה
 ולא קדוש מחניך והיי בנו ולקיים טטער מדבר להזהר לכת, והצנע ומשפט צדקה לעשות

ע״ב, כ״ג סוטד, וכנט׳ תצא כי כספרי ועי׳ דבר, ערות בך יראה

§ 168 ט״ה פ״ח ב״ב
 ואמר בנו, אח להדיח פניו ישים כי איש בניו את והניח לאחרים, נכסיו את הטחב

לא אם הדין יחקרד! בני, את אדיח לר;ן המקום רוח אין אבל עשוי, שעשר, מה
מטנו ירח אשר גדול חטא הכן חטא כי תיהוי לא קל״ג: ב״ב ובגט׳ הימנו, נוחה

 כניו את האב ידיח לא הבנים, משפט לברא בישא מברא אפילו אחסנתא עטרי
הבנים. ממשפט טבא.

 אם כשורה, נוהג שאינו אעפ״י מנחלתו, בנו להעביר האב כיד אין החוקים לספר
 המקום רוח שאין אלא עשוי, שעשה מה דטתניתין לדינא אבל גדול, חטא שחטא לא

חולק. דרשב״ג וע״ש הימנו טחה

ט׳ג פ״ג ב״ק טשנה
 חייב אחר בהן והוזק בר״ה מים השופך

בנזקו.
׳ט״ב פ״ו ב״ק משנה ב ע״א) (

 שהזיקה מה משלמת והזיקה כדרכה ירדה
סאה בית שטין שדוזיקד, מה משלמת כיצד

68 §

 כעל דעת כלא בעירו את רועה יבער כי
ישלם. כר ̂ר עשרים גן לעשר השדה

§  BB
 מרעיתם את הצאן עזט אשר אחרי אם

.הגדרות אל ובאו . . הרועה ישלח . . .
באותד,



והמעזנה תורת
 ישלם. ששים גן לעשר הקציר ובימי יפה היא וכמה יפה היתד. כמה שדה באותה

■ משלמת גמורים פירות אבלה אומר ר׳׳ש
 סאתים ואם סאה סאה אם גמורים פיחת

סאתים.
אחר, בשרה לבער בעירו את שלח לבו ובזדון הזיד שהרועה מיירי החקים בספר

 נעל שאם אלא הרועה, של לב זדון שום כאן ואין הזיקה, שהבהמה מיירי מתניתין אבל
 ששילח כלל, מתניתין מיירי ולא חייב נעל לא אם אבל לגמרי, פטור ויצאה בפני׳, הדיר

 גמורים סירות אכלה אם הפרש ויש מעצמה, יצאה שהבהמה אלא הבהמה, את הרועה
 תאינים יחורי או פ״ו) ב״ק תוספתא (ע׳ בוסר אכלה אם אבל גמורים, פיחת משלמת

יפה. היא וכמה יפה היתד. כמה סאה בית רק שמין גפנים ולולבי
 לבער הבהמה את הרועה שלח דאם מחלק החקים שבספר אמרו מבארים וקצת

 אם בין שמחלק נראה יותר אבל חמשה, ישלם כלילה אבל כפל, לשלם רק חייב כיום
 כפל, רק משלם אינו שאז בשדות, מרעים הבהמות שכל הקציר בזמן גמורים סירות אכלו
 פני על אותן שלח והרועה העיר בשער אשר בגדרות נאספו שהצאן הסתיו בזמן אבל

 מסיים וע״ב כפל, פעמים שלשה כמעט לשלם חייב שם, שנשאד מה לאכול השדה
הקציר. ימי היו לא בשדה הבהמה שביערה דבשעה משמע הקציר׳ ״ובימי 58 § כסוף

§ 59 ד.חהים ספר
 דעת בלא רעהו בגן עץ איש יפיל כי

ישקול. כסף מנה מחצית הגן בעל

ו ם ׳ק ב תוספתא
 לקוצצו ועתיד חבירו של נטיעותיו הקוצץ

 נותן אלא בו, שחבלת מה לי תן יאמר לא
 ט״ז ס״ק וט״ז צ״א ביק ועי׳ נזקו, כל לו

 אילנות קוצצי נ׳יב: פסחים וע׳ ק״ו. סי׳ יו״ד
 דברים ד׳ כשביל נ״ט: וסוכה טובות,

 טובות, אילנות קוצצי על לוקים מאורות
 קיטמא תניא וב״קנ״א. פ״א ע״ז ובירושלמי

 שבירושלים גזירות גוזרי אומר יוסי ר׳ נטיעה
 שתי כת כסף ב׳ שנתה בת נטיעה אומרים

ק״ה.) כתובות (וע׳ כסף ארבע שנים
 בספר דכתיב זוז) מאה (שהמנד. כסף מנד. מחצית בין יש גדול הפרש באמת

 נטיעה בין חילקו בירושלים גזירות שגוזרי וברייתא דינאדתוספתא ובין שלהמורבי, החוקים
 לומר ויתכן כסף. ארבעה שנותן שנים שתי בת נטיעה וכין כסף ב׳ שנותן שגתד. בת

 ומשחית, בא שהוא מדעת שלא דעהו בגן עץ שהפיל באיש מיירי החוקים שבם׳ דה״ט
 ואמדו נטיעה, שקטמה מבהמה מיידי בתוספתא אכל כסף, מנה מחצית שישלם קנסוהו

 נגח ט״א, ד׳ פ״ד ב״ק וע׳ כסף ד׳ או כסף ב׳ או דק יתן שלא שבירושלים גזירות גוזרי
 דינר אלא יפה שאינו וכין מנה מאה יפה שהוא בין סלעים שלשים נותן אטה או עבד
שנתים. או שנה בת מנטיעה ובתוספתא ישן, מאילן מיידי דבסה״ח וטי״ל אחד

 פי״ב ככתובות שנזכדו ואדטון) (חנן גזירות דייני ושני שבירושלים גזירות וגוזרי
 מלוך אחרי שנים מאות הרבה הבית בזמן שחיו וודאי עליהם שנחלקו גדולים כהנים ובני
 ואולי שטח בן שמעון בימי שהי־ גזירתא״ ספר ״עדה פ״ד מג״ת וע׳ בבבל הטירבי מלך

טצדוקים ׳



המשנה תורת ׳ .
 חכמים להם הודו ולא ע״ש כיתוסים ם״ד אוקספורד דפוס מג״ת בספר ועיי היי מצחקים
 תוספתא ועי ד.י׳ גזירות מגוזרי המדי נחום שגם תנא נתן ור׳ גזלות דייני תניא וננדייתא

ה״ג. ס״ד שקלים ומשנה דס״ט ב״ב
 ובכל ובמנעל בנגר בדלת חייב המשכיר לחברו בית המשכיר תנן: ק״א: דב״מ פ״ח

 המשכיר תניא וכברייתא עושהו, שוכר אומן מעשה שאינו דבר אבל אומן, שמעשה דבד
 לו לעשות סולם לו לעשות חייב שוכר וכו׳ קורה לו לסמוך תקרה לו להעמיד חייב

וכוי. גנו את ולהטיח טדזב לו לעשות מעקה
 המלכים כימי למשכיר שוכר בין שנעשו בבל בני של שטרות הרבה ונמצאו

 לו והקודמים המודבי בימי גם אלא נבוכדנצד, בימי בלבד לא ככל, בני של הגדולים
 מייסנר של ספרו (ע׳ הבית״, חומות את ולתקן גגו את לשמוד חייב ״השוכר נמצאו, ושם
12 .Aus dem altbabylonischea Eecht S. 27 פיק החכם של ובספרו .Assyr. S.(

§ 8 החקים בספר
 ולא חמס עד לענות כדין איש יצא כי
 בחטא הזה הדין אם דבר, אשר הדבר יאמן

ההוא. האיש יומת מות מות, משפט

 יקוסעדאחדבאישלכל לא אמרה התורה
 חטאת ולכל עון לכל (ואמרו חטאת. ולכל עון

 כתובות לשבועה, הוא קם אבל קם דאינו הוא
 (שופטים דבר יקום עדים שנים ע״ם ם״ז:),

 שני ועמדו ונו׳ חמם עד יקום כי ט״ו). י״ט
 (שם זמם כאשד לו ועשיתם וגו׳ האנשים

י״ט).— י״ז

 ובעד אחד בדיין נהרג נח כן נ״ד: כסנהדרין חכז״ל שאמרו שטה טובח מזה
שי על קאי קרוב, אפילו אשה טפי ולא איש טפי כהתראה שלא אחד מנו בבל אנ  בז
רבי של היינו הטו מי ו  אמרו וכן דין, דיין ידין כי § 5 משמע וכן אבינו אברהם בי

 אזהרתן נח בני ואמרו להישבון. ניתן ולא טשו״ם פחות על נהרג נח בן ס״ב, בעירובין
 ההוא האיש ונתפש גזל איש יגזול כי § 22 החוקים בספר כטטאר דהיינו מיתתן, זהו

מת מות  גניבה שעל עבדו לטשה הקב״ה שנתן הקדושה תורתנו ומחכמת § 15 ועי׳ יו
 החקים שבס׳ ועוד לגמרי. המיתה עונש ועקרה מיתה, ולא השבה רק חייבה לא ו״גזילה
 שר ולמצות ביתו, אל אותו יאסוף כי או יומת, העיר, שער דרך עבד שמוציא שטי אמרו

 עטך אדוניו... אל עבד תסגיר לא שאמרה תוה״ק ומחכמת יומת. מות הודיע לא ההיכל
והתקיפים. העריצים האדונים ושל הסגנים של כח וביטלה ט״ז)... כ״ג תונט(דברים לא ישב

 ולא חרמים עלילות לו ושם רעהו את איש יחרים כי § 1 החוקים בספר וט״ש
מאשימו. יומת מות אשמתו עליו הוכיח

כתורד, שכתוב מה לפי הכוונה כי נ״ל אבל הזה, החק כונת הביט לא המבארים כל
 הכוונה הרמכ״ן ולפי׳ יומת, מות יפדה לא האדם מן יחרם אשר חרם כל ס׳ט, כ״ז, ויקרא
 חייכין והם והסנהדרין המלך תקנת על העוברים עיר יושבי להחרים למלך רשות שיש
פדיון. להם ואין מיתה

 השופט) או המלך דין (עפ״י שנחרם חבירו על העיד שאחד הזה החק כוונת וכן •
 ויאמרו שנים שיעמדו כ״ט ז׳) ד■ (בבלי ספ״ק מכות כטתניתין תנן והרי ■מיתה, וחייב

יהרג. זה הרי עדיו ופלוני ופלוני בב״ד דיט שיגטר פלוני כאיש אט מעידים
האונאה



המשנה תורת
צ

§ 108 החקים ספר
 בר לקחה לא יין שמוכרת אשה אם
 אלא קי״א) סעיף עיין (כנהוג השכר במחיר
 הוא השכר ומחיר גדולה באבן כסף לקחה
 ישליכו ראי/ יביאו אם הכר, משער מעט
המים. אל הזאת האשד. את

י״פ — מ״ג פ״ד ב״מ
 עד למקח... שתות כסף... ד׳ האונאה

 לתגר שיראה כדי עד להחזיר מותר מתי
.המוכר ואחד חלוקח אחד .  הדברים אלו .

.אונאה להם שאין .  והשטרות העבדים .
.וההקדשות והקרקעות .  שאונאה כשם .

 מערכין אין בדברים אונאה כך וממכר למקח
 תונו אל ס״גל״א בד,ר וססרא בסירות, סירות
קס״ב. סי׳ כ״ה דברים וסיסרי

 רק בזה אין כמשנה ובדינינו במחיר, שהרבתה האשה את הרגו המורבי של בדינו
 זמן מקח לביטול ותקנו למקח, שתות עד האונאה אם אינו מקח ביטול ואסי׳ טקח. ביטול
 טקח ביטול אסילו והקדשות וקרקעות שטרות ובעבדים להחזיר, מותר מתי עד מועד

כד.ם. אין

מ״ד פ״ה ב׳יס
 את והכה לחבירו מתכוין שהי׳ ואדם

 ועי ולדות. דמי משלם ילדי׳ ויצאו האשד,
 ובמכילתא מ״ב ס״ח וב״ק מ״ב ס״ט סנהדרין

 יענשממון, ס״חענוש אות כ״ב משסט׳כ״א,
 ובסיסרישם ט״ז. כ״ד ובדברים ה׳... ,כ׳ יתרו,
 אמתם בעון מתים קטנים יומתו בחטאו איש

 ב׳ מלכים רש״י ועי׳ שטים) בידי (כלומר
 ככתוב הטית לא המכים בני ואת ו׳ י״ד

 ספוק כ״א ל״ה סיסרי ועי׳ משה... בתורת
מ״ו. וס״ב ט״ה ס״ד ב״ק ל׳,

§ 209 החקים ספר
 ילדיה ויצאו הרה אשה יכה כי איש

ילדיה. תחת ישקול כסף שקלים עשרה
§ 2 m

 בת יומת מות הזאת, האשה מתה ואם
המכה.

80—229 §
 היטיב לא אשר הבית ונסל בית יבנה כי

 בשבילו אשר הבית בעל אח והטית לבנות,
 של בנו את ואם הבנאי, יומת מות נבנר״
יומת. הזה הבנאי בן הטית, בע״ה

 כשנסל כבנאי וכן ומתה, הרה אשד. המכה בת את המיתו המורבי של דינו עס״י
 המשנה בדין אבל מיתה, חייב הבנאי של כנו הרי בעה״ב, של בנו על בנה אשר בית
בנו. ולא הוא לא מיתה ולא מטון, אלא נתחייב לא

19 §
ידיו. את יקצצו אביו את יכה כי בן

מ״ה פ״ח ב״ס
 חבורר,... בר,ן ועשה ואמו אביו המכה

 ס״ח ב״ק בנסשו(עי׳ נדון שהוא טסני סטוד
 הנחנקין הן ואלו מ״א י״א ם׳ וסנהדרין ט״ג

ואמו). אביו המכה

 לדינא אכל חבורה. עשה לא ובין חבורה עשה בין ידיו טקצצין המורבי של בדינו
 ואמו אביו ומכה ט״ו: כ״א שמות ובקרא חבורה, כשעשה רק מיתה חייב אינו דטתניתין

 ובסיסרי עיניך תחוס לא כסה את וקצותה כתיב י״ב כ״ה ובדברים סתם, נאמר יומת מות
במזיד שרוצח נשגבה מטרה היא המסורה בתיה״ק המיתה תכלית בושת. דמי כלומר ממון

לא



המשנה תורת
 נתנה זדה, לא אם אכל למות, תקחנו מזבחי מעם אמרה אבל התורה, עליו חמלה לא
שמה. לנוס מקום התורה לו

 דקדקה ותורתנו כעצמו, שעושה כמי ולא ב׳יד, כשליח לא א אינו הדם גואל גם
 הדכר נכין אמת והנה היטב ושאלת וחקדת ודרשת י״ד, י״ג, דבדים באמרה היטב באר

.בקרבך הזאת התועבה נעשתה . .
 אחד עד עס׳יי מטין לחובה, סותחין ואין לזכות סותחין נפשות שדיני הבדל וקבלו

 חובה, מלמדין הכל ואין זכות מלמדין הכל לחובה, מחזירין ואין לזכות מחזירין לזכות
 נסשות דיני ליחן כשירין הכל ואין הצד, מן ומתחילין חובה... מלמד אין זכות והמלמד

 סדים או זקן (וגם דסנהדרין ם״ד כדתנן לכהונה, המשיאין וישראלים לוים כהנים אלא
 ל״ו), סנהדרין עי׳ הלב, אביד שהוא משום הסנהדרין כין להיות אסור כנים לו שאין ומי

 אחת ההורגת סנד,דרין דמכות בסס״ק ואמרו אמרומאומד, שמא העדים את מאיימין ואמדו
 היינו אלו אומרים ור״ע ר״ט שנה לשבעים אחת אומר ראב״ע חובלנית נקראת בשבוע

מעולם, אדם נהרג לא בסנהדרין
;ד׳ י״ז, דברים תורה אמרה ועוד
 הזאת התועבה נעשתה הדבר נכון אמת והנה היטב ודרשת ושמעת לך והגד

 ע״א, עם״י יומת לא המת, יומת עדים שלשה או עדים שנים סי על ז׳ ו׳, י״ז, בישראל,..
מקרבך. הרע ובערת באחרונה, העם נל ויד להמיתו, בדאשונה בו תהי׳ העדים יד

 עדים שנים עפ״י שנאמד בו מתדין העדים כל שיהיו עד נהרגין אין חכז״ל וקבלו
 ואלו בטילה, עדותן ססול או קרוב מהם אחד ונמצא זוממ*ן, שניהם שיהיו בעינן ובעדים
 אפשר הי׳ ולא כלל, מצוי שאינו ענין הי׳ וכמעט המיתה עונש מגבילין היו הדינים

חובלנית. לעשות לסנהדרין
מ... תלוין זרעותיו ודם דמו וכו׳ העדים את מאיימין פ״ד בסנהדרין אמרו וגם

 ובו׳ נפש המקיים וכל מלא עולם איבד כאלו מישדאל אחת נפש המאכד שכל ללמדך
 חודש באיזו שנה באיזו שבוע באיזו חקירות בשבע אותו וכודקין מלא... עולם קיים כאילו
 הזקנים אמרו בזה וכיוצא מ׳. סנהדרין מקום באיזה שעה באיזה יום באיזה כחודש בכמה

 אין ואמרו יפה, מיתה לו ברור ואמרו וכו׳ לוי׳ ובלא מזון בלא פטרנוהו ם״ט)לא (בסוטה
שטות. רוח בו נכנם א״ב אלא עבירה עושה אדם

 מחשבות וחשבו הבריות לכבוד חוששין היו כמה עד ברורות ראיות אלה כל
 חלילה משיומת כזכאים חייבים הרבה שיצאו להם נח הי׳ ויותר נדח ממנו ידח לבלתי

לשאול. עתו בלא וירד אחד זכאי

§ 156 החמים ספר מ״ד t&״ סנהדרין
 שככ ולא לבני נערה יארש כי איש כלתו משום עליו חייב כלתו על הבא

מנה מחצית בחיקה שכב והוא בנו עמה לאחר כין בנו, בחיי בין איש, אשת ומשום
מבית הביאה אשר כל וגם לה, ישקול כסף הנשואין. מן בין האירוסין מן כין בנו מיתת

תקח. כלבבה ואיש לה משיב אביה

 לשקול שחייב דהיינו בממון, רק נענש אינו האירוסין מן כלתו על הבא לסה״ח,
 כזמר, שטופים ככל כני היו כמה הרי סקילה, חייב לטתניתין אבל כסף, מנד, מחצית לה

בעיניהם. קל עריות ואיסור הארוסה הכלה ערך הוקירו ולא
ככלי



נ״ז: סנהדרין כבלי
 אחד בדיין נהרג נח בן
 בהתראה שלא אחד ובעד
 אשה טסי ולא איש מפי

.קרוב ואפילו .  דבי תנא .
 האמורה מיתה כל מנשה

. אלא איט נח לבני . ק.  חנ
 העט״ם את לרבות איש איש

 בישר... העדיף שטתהרי׳על
 דלרירהו המאורסה לנעדר•

 יש כעל בעולת להו... לית
 ולא לחופה נכנסה להם

לר.ס. אין נבעלר.

המשנה תורת
רבהסי״ח בראש׳ במד

 נח בני אמר בר״ש ר׳׳א
 ועל חייבין הנשיאות על

 בבני כעילה פטורין הארוסות
 ומניין כדת. ’שלא קונה נח

 ריבר׳יס גירושין להם שאין
 אמר יוחנן ר כשם חנן ור

 או גירושין להם שאין
 א״ר זא״ז טנרשין ששניהם

 ונותנת טנרשת אשתו יוחנן
 כתובד.כפולדו לודופוריןכלף

 גילוי על מתררק שאין ומניין
 אסי א״ר בישראל... עריות

 לא נח כבני שכתב איסור זו
 אלא כל״ת ולא כעשה

במעשה...

ה״א פ״א סידושין ירוש׳
 על מת הנך רא... בגוים

 והיא לקחת אשר האשד•
 הן הבעולות על בעל, בעולת
 על חייבין ואין חייבין

 אחד כעד בדיניהן הארוסות
 בהתראה ולא אחד וכדיין
 מוסף פזי בן יודא ד ובסייף
 מניין בשר״ח ר״א בחונקו
 העריות על טוזהרין נח שבני

 להם שאין או כישראל
 טנרשין ששניהם או גירושין

זא״ז.

 פי״ח ובכ״ר דקידושין ה״א בירושלמי וכ״ה נ״ז סנהדרין בכלי בברייתא דתניא הא
 בדיני דנו שכן § 58 כסה״ח טטאר פטורין הארוסות ועל חייבין הנשואות על נח רבני

 אבינו, אברהם של בזמנו כן דנין והיו אאע״ה טלד ששם שנער היא בבל בארץ המורבי
ש שהרי ככל, בני על דווקא קאי ובירושלמי, בבבלי המוזכר נח״ ״בני לשון וא״כ  כנו ט
 נח בסדר ככתוב ואכד וארך בבל היתד• ממלכתו ראשית אשר נמרוד את ילד חם של

יי. קפיטל
 אחד כדיין אחד בעד דנו נח שבני מבואר ובכ״ר וירושלמי בבלי שהרי ראי׳ ועוד

 דבעירובין ראי׳ ועוד §, 9 אחד דין וכן § 3 § 1 בסה״ח משמע וכן בהתראה, שלא
 להשטן. ניתן ולא טש״ם פחות על נהרג נח בן יוחנן א״ר כ״א ואר״ח איתא ס״ב

 עוד יומת, מות המלך מאוצר או אלהים בית מאוצר איש יגטב כי כתוב § 6 ובסה״ח
יומת. מות הגניבה ממט לקח אשר האיש גם שם,

 לשלם הגנב ביר אין אם וכו׳, הטור או שה או שור איש יגנוב כי כתוב, § 8
 דהא אלטא יומת, מות ההוא האיש ונתפש גזל איש יגזל כי 22 § וכן בגנבתו. ומת

 יומת. מות גזלן או דגנב בסה״ח שכתוב מה עם מסכים עלפחותטש״ם נהרג דב״נ ראיתא
 נזכרד• כיבסה״ח בחנקו. מוסף יודאפזי ר׳ איתא: פ״אה״א, קידושין דבירושלמי ראי׳ ועוד
 ״אשת § 129 מפורשת. המיתה פעמים הרבה אבל יומת מות סתם מיתה פעמים כמה
המים״. אל אותה ומשליכים אותה אוסרים ונתפשה אחר איש עם תשכב כי איש

 היא כנהר שטביעה אלמא בנהר טובע חנק שנתחייב מי איתא ע״ב ל׳ ובכתובות
 שנתפשו בועלה וגם איש שאשת שגזר סה״ח של כדיט וא״כ בתורה האמור חנק כעין

̂ר, אל אותה ישליט  נח כני של שמיתה פזי בן יודא ר׳ אמר יפה וע״כ חנק, הייט הנר
 בט עליה שבא אחרי בט אשת על שבא חמיו § 169 בסה״ח כתב וכן חונקו. הוא

המים. אל ישליכוהו
וגס



המשנה ׳תורת
 נעל בעולת נח שכני ובנ״ר, וירושלמי בבבלי דאיתא דהא ברור יוצא מכאן וגם

 בהדיא כתב § 156 ששם סה״ח של דינו היא זה להם, אין לחופה נכנסה להן, יש
 האיש אח יתפשוהו בהיקה האב שכב ואח״ב בנו, עמה ושכב לכנו, כלה יבחר כי ״איש

 הבעל שבעלה אחרי כלתו על חמיו כשבא דדוקא אלמא במים״. וישליכוהו יאמרוהו הזה
 מיתה חייב אינו שנבעלה, קודם עליה בא אם אבל מיתתו, והיינו למים, שנשלך הוא
 עליה שאין דאיה זו א״ב §. 156 בסה״ח ככתוב לה ישקול כסף מנה מחצית אלא

 וכמה המורבי, של דינו לפני ואנפיו בבל לבכני חז״ל כיוונו נח׳■ ״בני שבלשון תשובה,
 האשד, על מת הנך לו ויאמר אכימלך... אל אלהים ויבא הקדושה, תורתנו דברי מדדקים

 הוא כעל בעולת שעל ג׳) פסוק כ׳ קפיטל וירא (ם׳ בעל בעולת והיא לקחת אשר
 בביאה בפ״א דתנן הא וא״ב לחופה, נכנסה על ולא ארוסה על ולא מיתד, חיינין שדדו
ב״נ. של דינו ג״כ היה

 עכו״ם השם וברכת דינין נח בני נצטוו מצוות שבע :נ״ו בסנהדרין דתניא הא וא״ב
 הסירוס על אף א׳ חידקא ר׳ החי, מן דם על אף או׳ חב״נ ד׳ אמה״ח וגזל שפ״ד וג״ע
בהמה. בהרבעת אלא אסורין ואין אמר ר״א הכישוף על אף או׳ ר״ש

שבע נסד,״ח, המורכי דיני עם מסכים זד, כל ת וב די חז״ל כללו אלו מצו סו  י
ע״ש. § 1 מסה״ח מוכח הכישוף על אף ר״ש דאמר ומה סה״ח, של דת

ה לנו היוצא כללו הטורבי דיני שכל מז ת בז׳ נ טוו מצו צ נח, כני שנ
 מעליהם האלו הדינים נח בני למדו לא חז״ל קבלת שעפ״י ללמוד יש נצטוו ומלשון

 אלקית, הערה ידי על להם שנתגלו אלא ההיקש דרכי עפ״י או וחקירה דרישה ע״י
 ואברהם ונח לחנוך וממנו ע״ש, הדינין, אלו ויצו נ״ו. סנהדרין כדאיתא לאדה״ר נתנו וכבד

אבינו.
 שלא לאדה״ר שצוה הראשונה שהמצור, כמו פה כעל להם נגלו המצות אלה וכל

 והוא אחיו את הרגו על קין הענש שעליו תרצח לא וכן בע׳ים היתר, הדעת מעץ יאכל
 כי אותם שהעניש הגזל על נצטוו הטבול דור וכן ב׳) (קפיטל מנשוא עוני גדול הודה:
חמס. הארץ מלאה

 וזהו הנביאים, ארון למשה, בסיני שנתגלה הנגלית כדת הזו ההערה כח אין אולם
 שכל המצות, תכלית עיקר כי שנד, אלפים לתורה קדמה ארץ שדרך אמרם בכלל אולי
 הקיבוץ ויתקיים בטמון ולא בגוף לא לחבירו, איש יזיקו לא המדיני, חיי לחיות יוכל אחד

כללי. כנימוס המדינה אנשי כל בהסכמת

ב׳. פרק
רכי שאמרו חוקרים נמצאו ור,נד, רפל שהמו אט  שטות אלא אחד, שם אינם ו

 שנמסר הדורות מסדר כן והוכיחו אבינו, אברהם אחרי שנים כמאה חי וד,מורבי הם, שונים
 חצבנו, צור אבינו, אברד.ם מידי הטורבי חוקי ויסודי שעיקרי ספק אין וא״כ בבל, לבני
 דעתם שקול כפי בהם וד,וםיפו שגרעו אלא זרעם ועל עליהם כבל בני וקבלוהו להם באו

 שכע״ם התורה ועיקר כהווייתם, הדברים נמסרו בידינו אבל בכבל, העם של החומרי ומצב
 על לחלוק ויצאו טא״א לנו המקובלים הדברים בירורי נמצאו ובתוספתא במשנה, נמסרה

 אבינו אברהם נצטוה כאשר שהאמת וביארו אבינו אברד,ם בתורת המורבי שעשה השיטים
ראוי, כמה אותה שטין והובירה שדה המקבל פ״ט: ב׳יט עי׳ לדוגמא דור, מדור לט ומסר

וזה



טשנהbדו תורת
 יתן״ שכנו כתבואות שתכואה וכתב שינה הטורכי, אכל אבינו, מאברהם לנו הנטסר תה

 שדות כנגד אותו שטין ואין לרעה, שינוי ה*ה הטורבי של ששינוי בתוספתא וביארו
וכו׳. נירה אינה וזו נירה זו שמא שבצדה,

 מפני אלא אבינו אברהם ושטרם שקיימם משום אינו המצות מקיימים שאנו ומה
 משה וע״י הנביאים נביא לטשה העולם אדון עליהם וצוד. ד, טפי בסיני לנו שנתנו
ישראל. לכלל

;אמרו פ״ב רבה שטות ובמדרש
 שעתידין בעוה״ב ללמד עתיד והוא בעוה״ז, תורה שלמד הוא משה משה ד״א

 יצחק אצל לכו להם אומר והוא תירה למדנו לו ואומרים אברהם אצל לילך ישראל
 להם אומר ויעקב ממני. יוחד ששימש יעקב אצל לכו אומר ויצחק ממני, יותר שלמד

 בציון אלקים אל יראה חיל אל מחיל ילכו ד הה׳ הקב״ה, טפי שלמדה משה אצל לכו
לפרעה. אלקים נתתיך ראה שנא׳ משה אלא אלקים ואין

 שני ונעשו מעצמו, למד אברהם אלא ד טפי שטעו לא דהאבות מכאן, משמע
 ומשה הנבורד., טפי התורה שקיבל הוא משה ורק ועבר, משם קיבל או מלמדיו, שני כליותיו

 שנצטווינו מפני. רק המצות לעשות אין וע׳־כ ישראל של רבן שהוא רבינו, משה נקרא
 פי״א, רבה דברים במדרש ועי׳ למד הגבורה טפי דמשה נ״ד. עירובין ועי׳ משה, טפי
 למדנו ב׳ ז׳ נח סדר וע׳ הכל. מן יותר שנתעלה על במשה מדבר בלנה על עלית ואת

שם). רש״י (ע׳ תורה נח שלמד
וז״ל. הרמב״ם כתב הנשר. גיר וס״פ

נאמר, מסיני שאמר מה לפי הזאת, במשנה הנכלל הגדול העיקר על לבב ״ושים
 אלא עושים אנו אין היום עושים או טרחיקין שאנו מה שכל לדעת הראית שאתה לפי

 זה בטן שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב״ה לא ע״ה, רבינו משה ע״י הקכ״ה במצות
 אסר שמשה לפי אלא לנח, אסרו שהקב״ה מפני אינו החי, מן אבר איכלין אנו שאין
 אלא ביתו, ואנשי עצמו טל שאאע״ה מפני מלין אט אין כן וכמו החי, מן אבר עליט
 אין הנשה גיד וכן אאע״ה, שמל כמו שנמול רביט, משה ע״י אותט צור. שהקכ״ה מפני
 מד, תראה הלא ע׳יה, •רבנו משה מצות אלא אבינו יעקב איסור אחר מ הולבים אנו

 ובט״נ עכ״ל. המצות״. מכלל אילו וכל מסיני למשה לו נאמרו מצות תריי׳ג שאמרו,
 לא ושלחו, דבר שהשם לאמר בנביאים שיתפאר איש ״אבל כתב, ח״א פס״ג

 להם השם דבר טזכרון באבות שבא מה יטעך ולא ע״ה רבינו משה קורם בלל זה נשמע
 עד אותם להישיר או אדם לבני לקרוא ההוא הענין תמצא לא שאתה עליהם להראותו

 לא או כך עשו השם לי אמר אדם: לבני שקרטם טי או יעקב או יצחק אברהם שיאמר
 מיוחד שהי׳ במה להם הדיבור הי׳ אבל כלל, הי׳ לא זה אליכם, שלחני או לך תעשו

 עליהם שיגיע ובשרם שיעשו למה והישירם בשלמותם לומר רוצה אחר, דבר לא להם
 אצלינו שהתבאר כמו ולמוד עיון דרך על אדם בני מיישרים היו והם אחר, דבר לא זרעם ענין

ח״ב. פל״ט וע׳ בט״נ, עכ״ל בחרן״. עשו אשר הנפש ואת באמרו,
כתב. הי״א עט״ם מ״ה פ״ח וברמב״ם

 חלקלעוה״ב לו או״הויש מחסידי ה״ז לעשותן ונזהר מצות שבע עליו המקבל כל
רכינו, משה ע״י ור.ודיעט בתורה, הקכ׳יה כהן שצור. מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והוא

שבני



חטי»נה ווורת
"■I™ <™” יי"1® ״ ״«־ ־י m 1-K י.יעת ״ניע «־״ I״״״«
טחכמיהם. אלא ארה, טחסידי

 אדם תולדות בם׳ טוכא (ור״ז ה״י טלנים טהלכות ש״ח הרטכ״ם כתב מה וכיעא
 טצוות עליהם לקבל עולם כאי בל את לנוף הגטרה טסי רנינו טשה צוה וכן אינו) הגיה

נח. בני שנצטוו
נח, כני עליהם שקבלו שכע בטרה, ישראל נצטוו טצות עשרה נ״ו. סנהדרין ועי׳

 זה אוטר הוי נאטרה שהיא שנצטוו טצוה איזה היום לטן תני, ישטעל ר׳ דכי ח׳. והוריות
בטרה, ישראל נצטוו טצות עשר אטר והוא ע״ז,

 שלשה רק טקייטין ואין כ׳ינ, שנצטוו טצות שלשים אלו אטר עולא צ׳. ובחולין
 שטככדין ואחת בטקולין הטת בשר שוקלין שאין ואחת לזכרים כתובה כותבין שאין אחד
התורה. את

 טנהג ראית אם יוחי בן שטעון א״ר עולם גבול תסיג אל כ״ב טשלי ובילקוט
 ערבית. יעקב טנחה יצחק שחרית, התפלל אבינו אברהם בגון אותו תשנה אל אבותנו שעשו
* רבנן. ואםטבינר,ו תקנום, אטת תפלות תניא :כ״ו וברבות

 צלותא :כ״ח וביוטא ס״ח פ׳ רכה בראשית ובטדרש פ״ד ברטת ירושלטי ועי׳
 של זריזות ובו׳ ונגטר ניקום אבינו טאכרהם ואנו יוסף א״ר כותלי טשהרי טכי דאכרהם
קט״ל. אבינו אברהם

 בטרם כנים שני יולד וליוסף שנא׳ רעטן בשני לשטש אסור ח׳. תענית שאטרו וטה
כטותם. לעשות כנים ירשו וטעשיאבות אבותינו, שעשו טנהג רק זה אין הרעב שנת תטא

 דטתנין עשור או יטיס אתנו הנערה תשב טקרא :נ׳יז כבתוטת דילפינן הא וכן
 ם״ה: יכטות כזה וכיוצא טובה ד,נד.גה ככלל זהו גם הורש עשר שנים לבתולה

 בשטחה שטחה מערכין דאין דט״ק פ״ק כירושלמי ורילפינן שלום. דרבי טפני לשנות מותר
 שיעלה ער חוץ העלאת משום חייב דאינו יוסי ר׳ דיליף הא וכן זאת. שטע טלא מן

 פילתא גילוי שנים עשר שהה ע״א ט״ד ויבמות ק״ח:) (זבחים נח ויבן טן המזבח לראש
 נמכר לשדה שצריך טי ם״ט: וב״ב ידו, את העובר הוציא ע״א כ״ח נדה וכן בעלמא,

 ובשאילת ויחי. פ׳ יפה לטהר״ש תואר ביפה ועי׳ השרה, כסף נתתי כ׳ קידושין וכן עטו
 פ״י מלכים ד<׳ ובטל׳יט ט״ד, אות ויחי ם* לשאילתות בר,גד,ותיו ברלין ישןןי׳ טר׳ שלום

 תורה טתן מקודם דבר למדין דאין היוצא בלל חיות, רצ״ה של נביאים תורת ובס׳ ה״ז
 סס״ז, חולין המשנה ובפי׳ אכל מהלכות פ״א וברטכ״ם פ״ג ט״ק כירושלמי כדאיתא

 טשה ע״י הקב״ה בטצות אלא עושים אנו אין היום עושים או טרחיקים שאנו טה שבל
ע״ה. רבינו

ג׳. סרק
וךנא.$9} אל וסל המשנה׳ •

י ’ ומגדו. גזך ■
 אטרנא אל תל במקום מצרים במדינת חפשו למנינם 1887—88 בשנת .1

 מצרים, מלכי בין שנתחלפו שונות אגרות חול טמוני שפוני וערסל צי במדבר ומצאו
 תחת שהיו כנען(פלשתינה) נסיכי עם הרביעי ואמנופום השלישי אמנופום :ושמם

 ביאת קורם רבים זטנים ההם ביטים אזיא במדינת שמלכו מלכים הרבה ועם ממשלתם
האגרות ישראל. לאיץ יחשע



י המשנה תורת
 יוצא האלו אגרות וטתוך )Tontafeln( חומר לוחות על נכתבו האלו האגרות

 אבל מצרים, ממשלת תחת אז עמדה סלשתינא ארץ ובכללה סוריא מדגת שכל ברור
 עלתה ולא עצמם ברוח עמדו כאלו נהגוaד הרבים והמלכים הקטנים הנסיכים זאת בכל
 טהנסיכים אחד וכל הקטנים, האחרים הנסיכים אח להכריע הקטנים הנסיכים אחד ביד

 המלכים מלך לפני וסכסוכיהם צעקותיהם מריבותיהם הביאו וכולם חבירו עם נלחם הקטנים
 הי׳ ולא דור, מדור ונחלשה רוחה רפתה כבר מצרים ממשלת אבל מצרים, מלך הוא
 לסייע לבקשותיהם קשבת אוזן ולתת הקטנים הנסיכים צעקת אל לב לשים פרעה ביד
 ״חבירי״ עמדו האלו ובימים דינם, ולדון ריבם לריב ומושיעים עוזרים להם ולשלוח להם

 מלחמה אנשי שישלח מצרים מלך אל כתב הנסיכים מן ואחד מצרים, מלך עול ופרקו
 ווינקלר החכם שהעתיק האגרות בספר כמבואר שימירא מעיר ״חבירי״ את יגרשו למען

 ״עברים״ תיבות עם־ אחד מגזע הוא ״חכירי״ שמלת שסברו החוקרים מן ויש .181 ד׳
גמור. טעות וזה

 הן הן אטרנא אל תל של כלוחות שנמצא ש״חבירי״ אחר במקום בררתי אני אבל
. אשר בני : 17 בפסוק 46 קפיטל בראשית בס׳ וזכרו שמו שנמצא ״חבר״ בני .  ובני .

אל. חבר בריעה טלכי  שהי? אלו באגרות פעמים הרבה נזכר )Milkiel( מלכיאל וגם ו
 המלך אל צעקו והנציבים מצרים מלך נציב מיד בחזקה עיירות שלקח הגכורים מן אחד

 וגדל וחזק הלך מלכיאל ועי״כ להושיעם בידם הי׳ לא אבל הגדול, המלך הוא מצרים
 תל באגרות שונים במקומות שמותם שנזכרו ומלכיאל ש״חבירי״ לדעתי ספק ואין מאוד,

 הוא ריק דבר שלא תראה ועתה ויגש, בסדר הנ״ל בפרשה שנזכרו הם אמרנא, אל
 ונראים השבטים בני שמות רק בה שאין כ״ה פסוק עד ח׳ מפסוק ט״ו פרשה שאפי׳ בתוה״ק

 גופי אלה גם מהם ללמוד חכמה ולא תורה לא בהם שאין וכדברים לגמרי כמיותרים
 לומדים אנו מעתה כי כלום. ולא שמע לפרשת בינם ואין לנו נתנו השמים ומן הן תורה
 האלו האנשים כי אשר של בתו כריעה בני שהיו ומלכיאל״ ״חכר אלו שמות משני

פלשתינא. של חיל אנשי הגדולים הגבורים בין מפורסם הי׳ ושמם וקיימים חיים היו
:נזכר ז׳ ל״ב, קפיטל ובדה״י

אחותם. שוע ואת חותם ואת שוטר ואת יפלט את הוליד וחבר
. יפלט ובני . .
.שמר ובני . .

 כעיר יושבים היו שחבירי מפורש נמצא אמרנא אל תל של באגרות והנה
)Simyra( = .שנזכר טלכיאל של אחיו שהי׳ חבר בני שזהו ספק אין וע״כ ״שיטירא״ 

 בראש שעמד גדול גבור שהי׳ ונזכר אמרנא, אל תל של באגרות סעטים הרבה ג״כ
 כמ״ש ״שומר״ בשמו נקרא חכר מבני ואחד מעליהם, מצרים מלך עול שפרקו אנשים

 שם על שנקרא הוא גדולה ואוטדנא ר,9^ יקרא ל״ד ובפסוק ל״ב פסוק ז׳ בקפיטל
 דה״י וע״ע — ^־^ר או מר1ש שטו, על העיר או /Simyra עיר היא בה שישב העיר

יע״ש. חבר. שם י״ו וכסוף אונו את כנה הוא שטר י״ב ח׳
 142 סי׳ אמרנא אל תל של לוחות אודות שכס׳ לך אביא שלישית ראי׳ ועוד

 Birda8ja(8) That ist dies :בזה״ל נמצא אשכנז ללשון ווינקלר החכם שהעתיק
.namiich Reiterei den Habiri u. nicht dem KOnige gegeben zu haben(

שנכתבה ברזית) (או ברזות :השם היא אמרנא) אל תא״א(תל של בלוחות הנזכי שהשם ונראה
נדה״י



המשנה תורת
א כדיי א י  לרבר שהרעו כטו ולא כחוית, אני הוא וטלכיאל חבר כריעה ובני י״ח ל'

 הן סיוטין דברי חלציהם ויוצאי השבטים כני שטות שכל והטהרסים בתורתינו הטפקסקים
 העלו טעשיהם וזכרון ונסלאים גרולים טעשים לעשות והרבו באטת בעולם הי׳ אלא

 שנה כעשרים זה ונהסרו בלוחות שנכתבו האלו הטלכים אנרות אלינו והביאו
 אותן וקראו האלו הלוחות שראו החכטים וכל ציה כטדבר טצרים כארץ חול טעטקי

אחזתם. קודש וחרדת תטהו תטהו אותן והעתיקו
 בדהי״א שנאטרה גת העיר והיא Qizza העיר שם אלו כאנרות ונזכר נטצא עוד

 ראש• הטה ושטע ובריעה :לאטור כתוב י״ג ח׳ ובדהי״א גת, אנשי והרגום :כ״א ז׳
 בזה׳יל 267 ברף שם תטצא עור גת, יושבי את הבריחו הטה אילון ליושבי האבות

 Namiawaza hat Uberantwortet alle Stadte dea אשכנז: ללשון טתורגם
.Konigs meines Herrn den Habiri im Lande Eades und Ubi

 בססר נאטר שעליו ^קרש היא שהיא נראה תא״א באגרות שנזכרה קרש וטריגת
 אשר בצענים אלון ער אהלו ויט וגר טקין נפרד הקני וחבר י״א פסוק ד׳ קפיטל שופטים

 ברק שם שעלו וקרש בחצור, טלך השר כנען טלך יבין ישב טטנו רחוק ולא קרש את
י״ד. פסוק שם כרטשטע תבור להר סטוכה היתד, י׳ ד׳ בשופטים כט״ש דבורה עם

 יוצאות א״א בתל שנטצאו האלה הטלכים של טאגרות כי דברינו לראש ונחזור
 ולשון, כתב בני ה־ו פלשתינא ארץ ובכללה סוריא ארץ שיושבי ונצורות, רבות תולדות

 בתורה נכתב שאם כאטרם תורתינו באטתת טפקפקים הרבה דעת על שעלו כטו ולא
 לך והקיטות וגו׳ הירדן את תעברון אשר ביום והי׳ כ״ז) קפיטל תבוא (בפי לדוגטא

 לא טשה שבזטן הן, ופיוט טליצה דברי אלה כל וגוי עליהן וכתבת וגו׳ אבנים
 ובכללה סוריא ארץ שבכל הדבר, נודע אכן טעתה כלל. הכתיבה טלאכת עדיין נודעה היחד,

 טפורסטת, הכתיבה טלאכת היתד, כבר כנען לארץ יהושע ביאת קודם רב זטן בפלשתינא גם
 םוריא שכל אלו טאגרות לטידין אנו ועוד וטלכים. נסיכים בלבד לא לזה זה כותבין היו

 טעתה כנען, לארץ יהושע ביאת טרם טצרים טטשלת תחת עטדה פלשתינא ובכללה
 אכרם וירד כנען בארץ רעב ויהי אבינו טאברהם לנו שספרה אטת ותורתו אטת טשה

 הגדולה הטטשלה היתד, טצרים ארץ כי אבינו, טיעקב בזה וכיוצא שם, לגור טצריטה
כנען. יושבי כל על גם ובכללה סוריא טרינת כל על כוחה שפשטה

 שככר אשר נכדי הם וטלכיאל, חבר בני של תקפו טטעשה לטידין אנו ושלישית
 והתחילו אשר של בניו בני עטדו יוסף טות אחר טיד טטצרים ישראל גאולת קודם

מצרים. טטשלח תחת אז שעטרה ובנותי׳ שיטירה העיר כנען בארץ לכבוש
 ריש בטכילתא רתניא טה עם לגטרי טסכטת תא״א באגרות שנכתבה זו ועובדה

 ז׳, דה״י שותלח אפרים בני אלה שנא׳ אפרים בני מלחמת זו אלקים אטר כי בשלח;
 ובתורתו האלהים ברית שמרו שלא מפני ע״ח) (תהלים קשת רומי נושקי אפרים בני וכתוב
השבועה. ועל הקץ על עברו ללכת טאנו

ד׳ כנגד השביעו שבועות ד׳ אמד אונייא ד׳ ז׳; פסוק ב׳ פרק בשהש״ר וכן
 ואחד דיניי, בן כימי ואחד עטדם, בימי אחד הן: ואלו ונכשלו, הקץ על שדחקו דורות
 עטדם׳ בימי אחד וי״א קשת, רומי נושקי אפרים בן שותלח בימי ואחד כוזבא, בן בימי
הי׳ והן ובו׳ אפרים בן שותלח בימי ואחד כוזבא בן בימי אחד שמד, של בדורו אחד

טחשבין



יאהמשנה תורת
 ומשנולד הבתרים בין אבינו אברהם עם הקב״ה כשדבר הנזירה שנגזרה בשעה טחשכין

 שלא מה, מפני הרבה חללים מהן ונפלו למלחמה ויצאו נתקבצו עשו מה התחיל, יצחק
השמעה. על ועברו הקץ על שעברו על בישועתו בטחו ולא בד׳ האמינו

II. ר העיר של החורבה בגבעת חפשו האחרונות בשנים ז  קרובה (שהיתה נ
 נזר את וילכוד עלה מצרים מלך ,פשעה נאמר ט״ז ט־ א׳ ובמלכים לירושלים)

 למדו זה ממקרא גזר, את שלמה ויכן שלמה, אשת לבתו שלוחים ויתנה באש וישרפה
 שלמה. כנאה. ואח״ב וישרפה פרעה שלברה כיון גחל ערך נזר לעיר שהי׳ החופרים
 והתחתונים עצמה, בפני עיר הי׳ ישוב וכל ישובים ע״ג ערוכים ישובים מצאו והחופרים

חדשים. היותר והעליונים ישנים היותר היו
 אמרה שעליהן רבות. מצבות ומצאו הגבעה תהום עד לבוא החופרים ביד עלתה

 בדרך שנסתתו גדולות אבנים ה׳) י״ג עקב נ׳, י״ב (ראה מצבותם״ את ״ושברתם תורה
 מקדש אלא מצאו יחידות אבנים פי׳ מצבות, ולא המצריים, של לאוביליסקין דומות גם

 וקטן קלוש והשני ועב, גס האחד אבן, עמוד אצל אבן עמוד מצבות מצבות של שלם
ופותחים. והולכים יותר, קטן והשלישי

 ויעקב יצחק אברהם אבותינו לימי מוקדמות מאוד לישנות נחשבות האלו והמצבות
 המצבות ע״ג יושבים שאליליהם אליליהן, של מושבות שהמצכות חשבו והכנענים
האלו. המצבות במקום התפללו וע״ב שם, ושוכנים

 שחצבה אבן הן אבנים שלש ט״ז פ־ג ע״ז בטתניתין דתנן מה עם מסכים וזד,
 שחידש, מה נוטל וחידש אליל לשם וכיידד, סיידה אסורה, זו הרי לבימוס, מתחילה

מותרת. זו הרי וסילקה, אליל עלי׳ העמיד
 דד,יינו לבימוס הד,ר מן מתחלה אבנים חצבו דד,גוים למידין אנו זאת ממתניתין

 הי׳ ומזבח תורה בלשון מזבח הוא יוני כלשון כימום והנה אלילים, עליהם להושיב
 של מצבה פירש ג׳ פסוק י״ב פרשד, ראה בסדר התורה על רש״י אכל הרבה, מאבנים

 מ״ז: ובע״ז לבימוס. מתחילר, שחצבה אבן במשנתינו ששנוי׳ כיטוס והיא אחת אכן
 ועובדין עליו, הצלם שמושיב ע*ז מושב מקום בזה״ל לבימום מתחילו־, בד״ה פרש״י

 ומצבד, כיבימום מזבח זהו ולא בימוס זר,ו לא לפרש״י וא״ב עצמה, כע״ז הביטוס את
טילתאנינד,ו. חדא

 ארישא איתמר דע״ז ה״ז פ״ג דביחשלמי נשנד, עתיקין מימים דידן מתניתץ והנד,
 אמרו תרוויהון ור״י רב לע״ז. מתחילה שבנאו בית הן בתים שלשה דידן דמתנינין
 שנכנסו דבשעד, קמ״ל אורחא אגב מלתא דמתניתין לומר טתניא היא לארץ בהכנסתן

 ישראל דכשנכנסו לומר יתכן כסיפא נטי וה״ה לע״ז, בטים בתים מצאו לארץ ישראל
 הישנות כמצבות היו ד,ד,ם האבנים ובאמת לביסוס, מתחלד, שחצבוהו אבנים מצאו לארץ

 האבנים כי מאוד, נס שסתיתתן גזר עיר נבעת בעומק עתר, שנמצאו הכנענים של
 המצבות אותן הן ע״ז לשם וכיידר, שסיידד, השני וד,אכן אותן, כיירו ולא סיידו לא האלו

 סתיתת הי׳ לא השני בזמן גזר, של מצמת הקמת אחרי רב זמן שחיו הכנענים שעשו
 היו ועוד ציורין, כהן לעשות לכייד בסיד, לסייד התעסקו אלא מאוד גס האבנים

 ראה ובספרי שעה. לפי אלילים עליהו העמידו אלא לכימוס, אותן הקצו שלא אבנים
תניא. ס״א אות

ונתצתם



המשנה תורת
 ןו טצבותם את ושברתם לע״ז מתחלה שחצבה אכן זו מזכחותם את ונתצתם

וע״ז. ועבדה) חצובה שהיתה (צ״ל ועבדה והציבה שהיתה
 מאבן אלא אחת, מאבן ג״ב שמזבח למצבה, מזבח כין מחלק שכסשרי משמע

 דתנן אחת אבן וא״ב לעיז וכיידה שסיידה היא מצבה אכל לע״ו! מתחלה שחצבה
 הוא וכיידה שסיידה כמתניתין דתנן שני ואבן מזבח הוא לבימום שחצבה במתניתין

 זו באש תשרפון ואשיריהם וססילים, אשדה לענין התם נמי תניא וכן דקרא מצבה
 כלים החוסרים מצאו י״ט) ה׳ שוסטים (עי׳ ובמנח — לע״ז. מתחילה שנעשית אשירה

 הוא נםלאה היותר והמציאה מזהב, ואלה מברזל, ואלה מאבן, אלה שונים, ותכשיטין
חל חותם ארי׳. דמות ועליו ידבעם עבד שמע של נ

הי׳ כנראה המלך בשם שנשתמש המדינד, חותם שהי׳ אמרו שמצאו והחכמים
שמע• ושמו המלך של הוזיר או המיניסטר השני, ירבעם

 שיש כל אלא אסור הצלמים שכל במתניתין דתנן אהא איתא מ״א. וכע״ז
 קאמר ואטבעת וטבעת. ועטרה סייף עליהן הוסיפו תנא כדור, או צפור או מקל בידו

 סכר ולבסוף הטשלחו חותם הנושא שליח פרש׳־י בעלמא אישתייטא סבר מעיקרא
למיתה. כלו העולם כל תחת עצמו את שחותם

 ע״ש U לחתום ומותר להניחה אסור בולט שחותטר, טבעת תניא ט״ג, ובע״ז •
 מותר פרצוף עלי׳ שיש טבעת ובו׳ ע״ז עלי׳ שיש טבעת תניא דע״ז פ״ו ובתוספתא

 בר״צ ר״א פרצופות של כחותם חותמין היו אבא בית של אומר ב״נ ר־ש בה לחתום
 פ״נ ע־ז כירושלמי ועי׳ כלבד, אדם מפרצוף חוץ בירושלים היו הפרצופות כל אומר

כ״ד. ד׳ בבלי ם־ב ור־ה ה-א ם׳
(עי׳ הקודש אדון על למסך שנעשה שלנו כפרוכת שנמצאה הארי׳ צורת ואולי

 וישראל יהורה למלכי הטדינד, חותם של זכרון דמות תא כרובים) ד״ה נ״ד יומא בתום׳
יהודה. ארי׳ לנור רמז והי׳

שבע״ס. תורה ר׳. פרה
 ומשה התרה פירושי נם לו נתנו בסיני לטשה תרה הקב״ה שנתן שביום ספק אין

 ככל לעשות ״ושמרת אמרה: התורה לפה, מפה נמסרו המצות פירוש אבל שכתבה, הוא
 ומת — שטוע לבלתי כזדון יעשה אשד והאיש ושמאל״. ימין תסוד לא יורוך אשר

 עתיד ותיק שתלמיד טה כל וא״ב ד׳, דברי ממש הם השופט שדברי הרי ההוא, האיש
 תלמיד שעתיד מה כל בתלמוד, שאמרו וזהו ד׳, דברי הם הרי דבריו, ויתקבלו לחדש

ה״ה. פ״ב טנלה ובירושלמי ה׳ ברכות ע׳ כסיני. לטשה נאמר ככר לחדש ותיק
 מאמר אין כללים, משה עם למד הקב״ה ט״א ם׳ רבה כשטות וזז״ל שאמרו טה ואטת

בחקותי). ריש בסיני(ספרא לטשה נתנו ופירושי׳ שדיקדוקי׳ במקוםאחר שאמרו זה כלל סותר זה
 שנמסרו המצות וביאורי אכותנו קבלות שבלתי ויצדיקו עידיהס יתנו ברורות וראיות

 בטאה תעיד עצמה משה ותרת שבתירה, חוקים כמה כוונת על לעמוד אין לפה טפה
בע״פ. התורה פירוש• לנו שמסרו הקדמונים חיך יהגה שאמת עדים

 החדש :במצרים ישראל את הקב״ה שצור. הראשונה המצוד. היא הראשונד. הראי׳
בוודאי והלא ב׳), י״ב, (שטות, השנה לחרשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה

שהעם



יב המשנה תורת
 חדש' לוטר כוונתו אם רצונו, מה רבן, משה את שאלו הזאת, הטצוה כששמעו שהעם

 נקבע איך כתורה משה פירש שלא ובידוע הערביים, כמושטונין הירח, חדשי או השמש,
 והשם !כיוה״ב האכילה ועל בססח הטץ אכילת על כרת יש והרי החדשים, או השנים

פסח״. ועשית האביב חודש את ״שמור :בתורה צוה
 ענין נתלה וא׳יב האסיף, חג וסוכות הקציר. חג השבועות חג קראה והתורה

 שנות בין הסכם נביא דרך כאיזה בתורה, משה הודיע לא ואיך החמה, ממהלך המועדים
 ועל בע״ם שנמסרה העכור חכמת על סמך שמשה ברורה ראי׳ וזו השמש? לשנת הירח
והמועדים. החדשים לקבוע איך הקבלות בידם שנמסרו ודור דור שבכל ישראל ב״ד

 מלאכה כל תעשה לא אלקיך לד׳ שבת השביעי ויום אמרה התורה השנייה, הראי׳
 גדר הוא מה כ׳) (שטות בשעריך אשר וגרך ובהמתך ואמתך עבדך ובתך ובנך אתה

 בבירור לידע לב״ד הי׳ וא״ב יומת, מות מחלליה אמרה התורה בשבת? שאסורה המלאכה
מיתה. חייכין שעלי׳ המלאכה היא מה

 השביעי וביום תעבוד ימים ששת התורה, אמרה כ״א) ל״ד (בשמות אחר כמקום
 כ״ה ובויקרא היא, מלאכה בכלל וקצירה דחרישה אלמא תשטת, ובקציר בחריש תשבות,

 לא וכרמך תזרע לא שדך לד׳ שבת לארץ יהי׳ שבתון שבת השביעית ובשנה :כתיב ד
וזמירה. מזריעה השבתה היא שבתון דבכלל אלמא תזמור.

ככתוב, הטסורשים סרטים ארבעה אם כי בתורה לנו ״ואין )8 ד׳ (דד״ו שאמר ווייס
 ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא הפסוק: לגמרי שכח זמירה״ זריעה קצירה חרישה והם

 שבתון ד׳ דבר אשר הוא אליהם ויאמר :מפורש מקרא שכח ועוד ג׳) ל״ה (ויקהל, השבת
 אפיה דגם אלמא בשלו, תבשלו אשר ואת אפו, תאפו אשר את מחר לד׳ קודש שבת

 בהם יעשה לא מלאכה כל ט״ז) י״ב (שמות תורה ואמרה מלאכה, ככלל הם ובישול
 נפש אוכל מלאכת גם דבשכת מוכח לכם, יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר אך

 מקושש איש ״וימצאו כתוב ל״ב) ט״ו לך שלח (ובס׳ והבערה ובישול אפיי׳ והיינו אסור,
 כל ואל אהרן ואל משה אל עצים מקושש אותו המוצאים אותו ויקריבו השבת, ביום עצים

 מלאכה, בכלל זר, גם וא״כ השבת ביום עצים לקושש שאסור יודעים דהיו מוכח העדה״,
 (ע׳ הוה ברה״ר אמות ד׳ מעכיר א״ש ר״י הוד, תולש תנא במתניתא :צ״ז בשבת אולם
.והמדבר ו׳ שבת .  אחא ור׳ במדבר), בנ״י ויהיו נאמר ובמקרא שרויין, שישראל בזמן .
 הוצאה איסור גירסא לחד מכאן הוציאו ד.) (ד,וריות וחז״ל הוה מעמר אמר יעקב ב״ר

 ועירוכין ע״ש, מבתיכם משא תוציאו לא כתיבא, היא הוצאה :באטרם לרשות, מרשות
לאו. ד״ה :י״ז

 שאין ושרים מלכים עם מדבר שירמי׳ כיון שבע״ם, לתורה מסנגורים אחד ואמר
 צ״ל קטנה מפתח או סודר כגון קל משא אלא מלאכה, כבעלי כבד משא לישא דרכם
 הוצאה שאיסור נראה יותר אבל א׳). אות ראשון וכוח שני (כוזרי נאסר קל משא שאף

גמירילה. גמרא ברה״ר אמות ד׳ כל צ״ו: בשבת שאמרו כמו הלמ״ט הוא לרשות מרשות
 וע״י ברה״ר אמות ד׳ העברת ע״י שנתהוה בשבת טו״מ על שהזהיר נראה וירטי׳

חמי׳ מלשון קצת משמע וכן לרשות, מרשות הוצאות  משא יבא פסוקי״טלא י״ג קפיטל נ
 הדבר ״טה נחמי׳ שאמר ועוד השבת) ביום משא תוציאו ולא כירמי׳ (וכן השבת כיום
 אבותיכם עשו כה הלא י״ז), (י״ג, השבת יום את ומחללים עושים אתם אשר הזה הרע
ואם שניבא ירטי׳ לנבואת כיון שנחטי׳ ובוודאי הזאת״, הרעה כל את עלינו אלפינו ויבא

לא



המשנה תורת
 אש והצתי השנת ביום ירושלים בשערי ובוא משא שאת ולבלתי וגו אל*

 השבת ביום מבתיכם משא תוציאו ולא כלשון זה לאיסור ירטי׳ טראסקי ז כב ,
 מפה נסםר שהיי בע״ב בתורה, כתוב דלא הוצאה ואיסור הוצאה, לאיסור שכיוון ע

 על לוקין :י״ז עירובין וע׳ כהדיא, וסירשה ירטי׳ וכא הנביא ירטי׳ עד רבינו מטשה פה
 משום עליו חייבין בלילה ננעלות דלתותיה אלמלא ירושלים ד. ועירוכין תחוטין עירובי
רה׳יר.

רטי׳ . לישראל. להם הזהיר כ״א כ״ז וי  ואל בנסשותיכם השמרו ה׳ אמר בד, .
 מבתיכם השבת ביום משא תוציאו ולא ירושלים, בשערי והבאתם השבת ביום משא תשאו

 מסיני, לטשה נמסרו כלם דשבת בם״ז דתנן מלאכות של״ט למד אתה מכאן מלאכה, וכל
 (עיי וזמירה זריעה וקצירה, שחרישה התורה שאמרה דכטו מענינו, הלמד דבר שהרי
 ובטתניתין לי׳ דדטי וטוחן בורר וזורה דש מעטר ה״ה מלאכה, בכלל היא ע׳יג:) שבת

 תאפו, אשר את כהריא שנאמר מקרא לן נפקא אבל כמשכן, הוי דלא אע״ג האופה תנן
 ארבעים דתנן הא :אמרו :מ״ט ובשבת ובטפורשים), כנם׳ (ע״ש נקיט דפת וסדורא

הך ע״ב צ״ו שבת המשכן(ועי עכורות כנגד ב״ח ר״ח א״ל טי, כננד אחת חסר מלאכות
ל-------אליעזר) ולר׳ ד״ה ובתו׳ חשיבא כמשכן דהואי ״ ב״ר ר״ש אמר כך בר״א רבי א

 שם תו׳ ועי׳ אחת חסר ארבעים שבתורה ומלאכת מלאכתו מלאכה כנגד לקוניא בן יוסי
 הדברים, דברים, אומר, י ב ר א י נ ת :צ״ז ובשבת אבות םד״ה ט״ב ס׳יז ובתוי״ט כנגד ד״ה
א כסיני, לטשה שנאמרו מלאכות ל״ט אלו הדברים אלה ת ל י כ מ ב  ויקהל: ם׳ ריש ו

בי הדברים, אלה אליהם ויאמר  משה להם שאמי מלאכות ותשע שלשים להביא אומר ר
ם איתא עי. ובעזבת פה. על י ר ב מלאכות ותשע שלשים אלו הדברים אלה הדביים ד

, , , , , בסיני• לטשה שנאמרו
כאיסור מאוד החמירו וגם שבת(קכ״ג:) ע׳ הכלים כל טלטול על גם גזרו נחמי׳ ובימי

2 היהודים מלחמת הכהן בןטתתיה יוסף עדות לם־ טלטול ,8  של יסוד דעיקר מכאן ומוכח .9,
 דאיפלנו והא מורים, ב״ע וכזו וצ״ז: ע׳. כשבת כדאיתא בסיני למשה שנאמרו הוא מלאכות ל״ט
ת כנגד שהן אמר כר״ח דר״ח בילפותא, אלא איסלגי לא ו ד ו ב , ע ן כ ש מ  ור׳ישכ״ר ה

ה כנגד שהן ם״ל כ א ל  אלה הדברים כדביים נרמזים שהן אומר ורבי מלאכת, מלאכתו מ
 א׳ אלה, טה״ת בשבת טלאטת לל״ט סימן אמרו דקסרי רבנן איתא ובירושלמי הדברים,

 שכת (ירושלמי ל״ט הרי לח׳, ה׳ לידרש רבנן טתמנעין שלא תמניא ח׳ תלתין ל׳ חד
 גירסת לפי אולם דמכילתא, ברייתא הכי דפירשו הוא דקסרי דרבנן ונ״ל ה״ט). פ״ב

 סימנים אלה ובל דברים ד״ה רש״י ע״ש ואלה, הדברים מדברים לה יליף דבבלי הברייתא
ד עיקר אבל ורמזים סו ט. הוא הי ט״ הלל

 שכין ההפרש נדע לא הקבלה שבלתי וגו׳ שור חלב כל שנא׳ ממקרא ראיות ועוד
 שחייכין חלבים וג׳ ט׳) ג׳ ויקרא וברמב״ן י׳יח פסוק א׳ ויקרא ראב״ע (ע׳ ושומן חלב

 וראיות י׳יט ב׳יג משפטים וגו׳ גדי תבשל לא תורה שאמרה מה וכן כרת, עליהם
 ה״ה אלא דווקא לאו וגדי לאכילה ה״ה תכשל לא תורה שאמרה שמה לפירושנו ברורות

 רבו, כמו רבו בהווה, הכתוב שדבי אלא הלב כל ה״ה אלא דווקא לאו אמו וחלב בשר
 שהמושיט ו׳: פ״א בע״ז בברייתא ופרשו מכשול תתן לא עור לפני תורה אמרה לזה ודומה

 שדבר המושאלות מהמלות הוא עור שלשון כלומר עור לפני על עוכר ה״ז לנזיר יין כום
כהוור,. הכתוב

וק



ע המשנה תורת
 שדגר אלא מנין, בבית בשדה אלא לי אין וגו׳. טרסה בשדה ובשר אמרו ובן

 מנין יום מקרה לילה מקרה ובו׳ מנין ובבית מצאה, בשדה כי בו כיוצא כהוה, הכתוב
מנין. עשיר דל תנזול אל ובו׳,

 כיוצא ועוף חיה וכן וכר הבור לנפילת בהמה כל ואחד שור אחד אמרו נ״ד ובב״ק
בהווה. הכתוב שדבר אלא שור נאמר למה א״ב בהן

 כבר הקב״ה מפי שיצא הדבור עם נאמרו אחד כדבור והקבלה שהפשט ולמד צא
 לו וכשאמר האכילה איסור המלה בזה כלל תבשל לא לו שכשאמר ביאורו, למשה נודע
חלב. שאר כל כלל אמו בחלב לו וכשאמר ועוף מחיה חוץ בשר כל כזה כלל גדי

• חמישית: ראיה
וגו׳ כריתות ספר לה וכתב ונו׳ ובעלה אשה איש יקח כי כתוב א׳ כ״ד כדברים

 יוכל לא ונו׳ כידה ונתן כריתות ספר לה וכתב האחרון האיש ושנאה וגו׳ מביתו ויצאה
 בגט, אלא לגרש האחת מצות, ב׳ כאן אין סשיטא עפ״י לקחתה, לשוב הראשון בעלה

 אחת, מצוה אלא לאחר, ונשאת שגירשה אחר האשה את להחזיר לבעל שאסור והשנית
 דכתיב מה כי לאשה, לו להיות לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה ישוב לא והיא
 לומר, לו הי׳ דא״ב עצמה, כפני מצוד. או חרשה מצוד. אינה כריתות ספר לה וכתב

 המשפט טשא הוא ד׳ פסוק עד א׳ מפסוק אכל וגו׳ בידה ויתן כריתות ספר לה ויכתוב
 קודם כבר נהוגה היתר. כריתות ספר נתינת כי וגו׳. יוכל לא אחת תעשה לא היא ותכליתן

 אשר הראשון בעלה יוכל לא החדשה האזהרה אגב אלא כאן נזכרת ואינה תורה מתן
לקחחה. לשוב שלחה
 לא חוסיפה והתורה מכבר נהוג הי׳ אשד. גירושי שחק 6 ד׳ דד״ו ווייס שכתב ומה '
 ח״א פ״ז יהודה בית בספרו כן שכתב מהריב״ל לקח דבריו כל וגו׳ הראשון בעלה יוכל

 המסכן את ווייס זכר ולא מילואים אבני בחלק בסופו לבנון שרשי כספיו ושנה א׳ הערה
לעולם. גאולה להביא שלא כדי בילקוטו ושם ממנו לקח אלא הזה

 הכן כל הרשע פרעה שאמר שראה כיון הי׳ הדור גדול עמרם תנא אמרו, וחז״ל
 נשותיהן את גרשו כלן עמדו אשתו את ונירש עמד עמלין אנו לשוא אמר וט׳, הילוד

חז״ל. קבלת כפי נט ליתן נהגו התורה מתן קורם דככר אלמא אשתו את והחזיר וכו׳
ו של החוקים ספר חול טמוני שפוני נגלו שעתר. דבריהם נאמנו ומה ט י, רב ה

 אברדום אחר שנד. ומאתים מאח כנ׳או אחרים ולרעת אבינו אברהם כזמן חי קצתם שלדעת
 ישיב בנים לו ילדה אשר אשתו את לגרש יאב׳ כי ״איש 173 § נתבארו ושם אבינו

 כזמט שככר אלמא לה״. יתן מהנכסים והגן השדה פרות וגם המוהר את ההוא לאשר.
 טהגין היו אם המורבי של כחק, נתבאר שלא אלא נשותיהם לגרש טהגים היו המורבי של

פטורין. של נט לכתוב
טסחם: וזה האלו ביטים בבל בני אצל שנהט גיטין טופסי נמצאו אכל

 אחר לאיש תתנסב נרמתח אם כסף סך וקבלה רמ^ה2 אשתו את גורש שמהרבי
 וסין״מוכליט(ע׳ טר״דוק, איי, שמש, :(אלהיהם) בשם נשבעו בידה ימחה לא שטהרבי
 מלכאכיטי די ארריכל כרצחא ושטואסחור אחד איש שכתב ובכתובה ).S. 25 טייסנער

 ואנא אנתתי הי(א) הלשון כזה מבאר שנד. מאות וב׳ אלפים מב׳ יותר מלכא ארתחששתא
 מלכא״ כאבני L1II שקלן ״יר.כתלךםהרברתךםפטחיהכסף עלם. ועד רנד. יומא מן כעלד.
 מעוז סין ט״ו. פסוק ל׳ קפיטל כיחזקאל (ע׳ כעלעפאנטינע באססואן מצא Sayce החכם
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המשנה תורת
 של* במודאום עתה שגנוז G. סי׳ וסאסירוס ססירוס, הינד. מצרים ש^ בדרום מצרים)

 ל*יכי דחזי מאתן זוזי לה כתב כתובה וכתנאי שהעתקתי הדברים נמצאו במצרים, קיירה
הבתולות. מוהר והיינו מדאורייתא
 מאן אם ונו׳ אורשה לא אשר בתולה איש יפתה וכי כתיב ט״ו כ״ב משפטים ובפי

 מוהר מהו התורה פירשה ולא הבתילות. כמוהר ישקול כסף לאשה לו לתתה אכיה ימאן
הבתולות?

 שזה קבלו וחז״ל התורה נתינת בעת שנודע סך על סמכה שהתורה ספק ואין
 * ובתרנום כסף חטשים הנערה לאכי האיש ונתן המאנס אצל שכתוב כמו חמשיס׳כסף

בתולתא. כמפרוני יתקנם סלעין חמשין כסף מבאר יהונתן
 תחת יתן כסף מנה מוהר לה אין ואם 134 § כתוב נמצא המורכי בחוקי והנה

 הרמב״ן ט״ש (ע׳ כסף. מנה הפחות לכל המוהר הי׳ הסתם דמן אלמא לה יתן שלוחיה
 שהבעל כתוב נמצא הבבליים של האירוסין ובשטר ע״א) י׳ ובבתובות י״ג, ל׳ תשא כי ם׳

כסף. שקל י׳ לאשתו נותן
 של בזמנו האלה העתיקים ביטים הכתובה תוכן עיקר למצוא תתפלא ועתה '

הנביא. ירמי׳ מות אחרי שנים לשמונים קרוב המלך ארתחששתא
 (כתובות דאורייתא כתובה דם״ל כרשב״ג דלא דרבנן בתובה קיי״ל דאנו אע״ם

 דברים שלשה אלא התורה מן לאשתו חייב הבעל ואין הסופרים תקנת שהוא אלא 'ק״י■:),
 עליה לבוא ועונתה כטשטעו כסות מזונותיה פי׳ ושאר ועונתה, כסותה שארה והם כלבד,
 מנכסיו ניזונת להיות חלתה, אם לרסאותה כלומר הדברים שאר וכן הארץ כל כדרך

הן. סופרים ומדברי הם כ״ד תנאי כולם וכו׳ מותו אחר בביתו יושבת להיות
 טפטחיה לכרתך לי למנתן לביתך אתית ״אנא בפאפירום: שם שכתוב מה בראש ' י '

 לי את הרי ה׳: בקידושין וכן לילאנתו הוי לה: שאמר דידן כתובה לטופס דומה גלאנתו״
עלם. עד דנה יומא מן בעלה ואנא אנתתי הי שם ומ״ש דקידושין, רפ״א ובתוספתא לאנתו.

 שם ומ״ש ולעלם. דנן יומא מן כתובתא שטר אחריות דידן. בכתובה בזה כיוצא ־ י
 הכתוב הבתולים כמוהר זהו עליך״ על טלכא כאכני הי שקלן כסף ברתך טוהר לך ׳״יהבת
ר עלי היבו שכם בעלי אמרו בזה וכיוצא לאביה שנתן בתודה ה ו . ט ן ת מ  כלומר, ו
 הנקראים הכותים של בכתובה וכן עצמה, לנערה שניתן ומתן הנערה, לאבי שניתן זהו 'מוהר

 פי׳ עליך על שם וט״ש חתנו״, מאת המוהר הנערה אבי ״ויקה :כתוב נמצא 'שטרונים
 כסף בתולייכי טהר ליכי ויהיבנא דירן: בכתובה וכדומה הנערה. לאבי הטוהר נותן ^»הוא

מדאורייתא... ליכי דחוי 'זוזי;מאתן
 בכתובות המבואר כפי היינו הנערה לאבי הטוהר שנותן G. בפפירוס ׳שכתוב מה1 י

 כסף בידה (ברתיך)״ ״הנעלת בפפירוס וט״ש בבסף. בקידוש׳ בבתו זכאי האב פ״ד
טלבא״. באבני שקלן כרש תכונה

 דהבוונה הנכון אכל כרש, תכונה כסף לאשה נתן שהוא באמרם טעו הטכאדם
 נאמר וע״כ עטר, די לבש כסף ושור. כסף הביאה הנערה טפטחיה כלומר הביאה י ^שאיהו
לי. הביאה שהוא פייוש עלי על ט״ו ^ב׳שוויה

 כדהב כין בכסף בין אביה מבית לי דהנעלת נדוניא ״ודין דירן בכתובה בזה ^כיוצא _ ’
 יום או ״טחר י״ז בשורה שם נאמר עוד לטרין. חטשין דערסא נשימושא1ו שא1דלב

 בביתא, שליטת היא אנתתי׳, טסטחיא טן לה אית לא ונקבה דבר ובר אסחור יטות >זהדי|’
ונכסי “



יד המשנה תורת
 שסר מכל להתפרע בתראי ירתי ועל עלי קבילת דירן ככתובה לזה ודומה וכקניני׳״. ונכסי
 אחריות, שמקבל נאמר לא הסאפירוס של שבכתובה אלא ובמות, כחיים ובו׳ נכסין ארג

 וא״ב לכתובתה, אחראין נכסיו כל תיקן שטח כן ששמעון :פ״ב בכתובות תניא שהרי
 האשה האיש, ימות שאם אלא אחראין, נכסי כל לכתוב נהגו לא עריין ארתחששתא כימי
 טזקינין שהיו התם תניא וע״כ יהיו״ לה האיש של וקנינו נכסיו וכל בביתו שלטת תהא
 טעות יצניעו שהיורשים להם לישא רוצות היו לא שהנשים פירוש נשים, נושאים היו ולא
 דכר כר אם' שדווקא, הפאפירום של בכתובה שכתוב מה ולפי רש״י. כמ״ש ירושה, של
 ,‘לי׳ אית נקבה או דכר בר אם אכל שלטת, דאשתו הוא טפטחיי׳ לה אית לא נקבא או
 שנשים כלומר נשים, נושאים היו שלא כברייתא תניא שפ*ר כ ע״ שלטת, האשה תהי׳ לא
איש. לישא רוצות היו לא

 אשחור לה... אית לא ונקבה דכר וכר מפטחיי׳ תמות ״מחר בפפירוס שם כתב עוד
 ירושת אם הוא דתנאי ופלוגתא אשתו, את יורש שהבעל והיינו בנכסי״׳. ירתינה הוא

 כעלי... לאסחר שנאת ותאמר כעדה תקום שאם שם, כתב עוד דרבנן, או דאורייתא הבעל
.תחב בראשה כסף .  תהנסק, כידה הנעלת די וכל וכו׳ ה׳ שקלן כסף לאסחור ותתקע .

דצכית״. להאן ״ותהך

 דנן יומא מן בעלה יהי׳ שהוא הכתובה בתחילת אסחור שאמר מכיון מבואר הנה
ה תקום היא שאם בתנאי, רק דהיינו מפרשים כן על ולעלם. ד ע  ב״ד) לפני (כלומר כ
 ‘לה, שנתן כסף כל לאיש שתחזיר אלא מאשר. גרושה תהי׳ בעלר. את ששנאת ותאמר

 דתנן וכמו אדם, לכל מותרת ותד.י׳ בידה תקח זה כל לביתר, הביאה שאיהו מה אכל
 דיתצביין, גבר לכל לר,תנסכא־ לטהך אדם לכל מותרת את הרי גט של דגופו ס״ט בגיטין

 כתנאי הוי רזה משמע וקצת רצכית, לר,אן ותר,ך המשנה: ללשון מסכים הלשון וזה
 הקידושין נעקרו כזה וא״כ שרי, תהא בעלה, את ששנאה לכ״ד תאמר שאם כקידושין,

 הרי לה ואמר לאשתו פרוטה כשנותן ודווקא זנות, כבעילת בעילתד. את ועשאו מעיקרא
ס״ב:). קידושין (עיין מקודשת דאינה היא שאגרשיך לאחר לי מקודשת את

וכוי. יאבד טהרה שנאת... ויאמר בעדה אסחור יקום מחר בספירום, נכתב וכסוף

 שאסור קצת נראה כזה אחרים, ובנים אחרת אשה לו שיש לומר יוכל לא גם
 שנא). אין דכתכין אילין ה״י פ״ה כתובות ירושלמי (ע׳ — זו. אשתי על אשר, לישא לו

 את ככתובה: כתבו ירושלים שאנשי שונים מנד״גים נוהגים היו המשנד, בזמן גם והנד,
 כותבים היו יהורה ואנשי בכיתי. אלמנותיך מגר ימי כל מנכסי ומיתזנא בכיתי יתבה תהא

 ופוסק אשה אדם נושא ותניא פ״ד), כתובות (עיין כתובתיך לך ליתן היורשים שירצו עד
 מקרשין אלכסנדריא כני כשהיו תניא עור וכו׳, זנתו שתהא ע״מ או לזון שלא ע״ם עמה
 הלל להם אמר ממזרים, בניהם לעשות וביקשו וכו׳ וחטסד, השוק מן בא ואחד נשים

 משה'וישראל כדת תר.אלילאתתי לביתי כשתכנס בר, וכתב וט׳ אמותיכם כתובות הוציאו
פ״ד). כתובות תוספתא (עיין

כנחטי׳ כתוב ונמצא צחא, בר אסחור זו: בכתובה נכתב אשר. הנושא שם והנה
 המלך,היה ארדיכל שאסחור לומר א״כיש צחא״, בני הנתינים ״מן ט״ו, פסוק ז׳ קפיטל

שם. וישבו למצרים שהלכו שלמה מעבדי עוד ואולי הנתינים, מן
העולה '



המשנה תורת
 לכתוב הנהיגו כנר חשכונינו קודם שנה מאות וד׳ אלפים כשני שככר טזה העולה

 המנהגים קדמות על ברורה ראי׳ וזו לנו, המסורים הדינים עיקרי ככל ולגרש כתובה,
מדאורייתא. שהם האיסורים על תדין ומזה הסופרים, שהנהיגו

ה/ פרק
 קבלה, דברי שנאמר, משום תורה, אמרה טצוה, סופרים, דברי תורה, דבר לשונות י

אחר. כמקום יתבארו אלה כל אומר, הכתוב שטועה, מסורה,
 ענינים ב׳ שכולל — סופרים דברי — הלשון זה רק אבאר לא זה בספרי ועתה

 שקכלו האחרונים המעתיקים הם והם הסופרים ע״י לנו שנמסרו מסיני למשה הלטת הא׳
 עפ״י הסופרים שחרשו ותקנות גזירות והשני הלט״ט, עד הנביאים טפי הדברים

 פ״י בסנהדרין ד״ט, שנמצאו סופרים דברי נכללו הראשק נבלל דעתם. שקול
מלי  ה״ז פ״ו מקואות ה׳ רמכ״ם ועי׳ םופרים דברי על להוסיף טוטפות חמש פ״חז) (

 בדברי מבוארת תפילין שהנחת וז״ל ,168 ד׳ קראכמאל וט״ש שם, גלים ובתוספתא
 כה והגבילו שפירשו מה הוא הן, ואיזו ארבעה שהפרשיות אולם פירוש, בלא התורה

 תורה, דברי על לעכור תפילין אין האומר הכוונה אלא נכונים דבריו אין עכ״ל, הסופרים
 חמשה ידיך על לאות וקשרתם כתוב שהרי כהדיא, בתורה מבוארת תפילין שהנחת כלומר

 אלא כתורה. מבוארות אינן פרשיות שד׳ כלומר חייב סופרים דברי על לעבור טוטפות
הלט״ט. עד הנביאים מפי פירושם הסופרים שקבלו קבלה הם

 מדברי ושיעורו תורה מרברי שעיקרו דבר כל מקואות כתוספתא דתניא ומה
ע״י מקובל הוא ושיעורו בהדיא, בתורה כתוב שעיקרו נמי היינו טמא, ספיקו סופרים

דכן.........משום ולאו טמא, דספיקו טעמא והיינו הלמ״ט עד טרנכיאים שקבלו הסופרים
. ההנחה הנה המקרא. כוונת תוכן והגבילו פירשו .  כיון אלא דאורייתא״ לענין שוה .
 שבכתב, כהתורה דינה שבע״פ התורה כי לדאורייתא, שוים הם הלמ״ט הפירושים שקבלו

 שהרי הם טעות דברי דבריו שם. הרב כוונת זה גם ואולי ודל קראכטאל שסיים ומד,
:הרטב״ם של סללו ברור

 שכל לפי הלמ״ט, שעורים השורש עם סופרים מדברי שיעורים אמרם יטעך ולא
 נתבאר שלא שכל אלמא הלמ״מ, שהם אע״ם סופרים דברי נקרא בתורה נתבאר שלא מה

 ״לפי הרמכ״ם סיים ואח״כ מסיני, לטשה הלכה מקובל שהוא אע״ם ד״ם נקרא כמורד,
 הפירושים כמו סופרים — קבלת צ״ל אולי — בעת הדבר שיהי׳ כללו מד״ם שמאמר

והנזירות״. התקנות כמו סופרים תיקון או מסיני, משה מן המקובלות והד.לטת
 שפירשו לא שפירשו, פירושים כלומר סופרים דעת חדא כולל ד״ם לשון והנה

 תקנת כלומר סופרים תיקון שנית מסיני, משה מן אותן קבלו אלא דעתם לפי הפירושים
 דירנכורג שהעתיק להרמב״ם טהרות בסדר מצאתי (ואח״ב דעתן משקול שחרשו וגזירות
 הדבר שיהיה וחייב סופרים מדברי שטמא מפני בזה״ל פי״ז כלים כת״י עפ״י ערבי מלשון
 התקנות כמו סופרים תקון או משה. מן המקובלות וההלכות הפירושים כמו סופרים כקבלת

 מי״ב פי״ג כלים עי׳ כך) שלכם הספיקות אם שישו טעי בני שישו ואמרתי עכ״ל והגזירות
 אמר נ״ט. וחולין השני). מסוג (זהו עליהם. לחלוק לי ואין הסופרים חידשו גדול חידוש

י״ז: ותענית י״ט. ר״ה סופרים, מדברי רק כתורה פירושו נאמר לא אכיי
■ יתב׳. העליון יזכני אם ח״ב כספרי פירושם יבא המושגים שאר וכל

פרק



טוהמשנה תורת

הלמ״ט. ר: פרק
 והכוונה מ״ו. ם״כ סאה כמשנה ראשון בפעם נשנה מסיני למשה הלכה הלשון .1

̂ בע׳׳ם. למשה נמסרה אלא בתורה כתובה שאינה הלכה על שם

 גמליאל מרבן נעלמת ההלכה זאת כתבבזה״ל: )1 הערה 69 (ב׳ דו״ד דור וכעל
עכ״ל. ומפורסמת, מוסכמת שהיתר. נאמר איך ידעה לא הוא ואם נשיא שהי׳ הזקן

 לד.כחיש ואין ספק מכל נעלה שהדבר ואף מסיני, למשה הל׳ בענין ספק מטיל ווייסם
 שהיתה גמור בבירור חכז״ל אצל הוחזקה ״ד.ללם״מ״ בשם הנקובה הזו שההלכה ענין בשום

 אלא ההפלגה, בדרך ולא אגדה בתואר נאמרה ולא משה, דת מראשית בידם מקובלת
 מייאשא, מר׳ קבלה ב) הלבלר, נחום א) מבואית. הדורות ושלשלת היא, ברורה הרכה

 הלמ״מ, ונביאים ו) מנביאים שקבלוהו ה) כזוגות שקבל ד) מאבא, קבלה מייאשא ד ג)
 מ״ו. פ״ב דפאה במשנד. שנישנית מסיני לטשה ההלכה אמתת להכחיש לבו נטה זה ובכל

 נעלמת ההלכה שזאת שמ״ש האויר, מן קלוט הערעור כי השכל, מן מוכחשת והכחשתו
 נעלמת ההלכה שזאת אמת דיבורי׳ פלגינן אלא נכון אינו נשיא שהי׳ הזקן גמליאל מר׳
 ור׳ המצפה איש שטעון ר׳ כי נשיא, הי׳ ולא זקן ההוא בעת הי׳ לא אבל גמליאל, מר׳

 ששם הגזית ללשכת ועלו לישאל שבאו ובזמן ושאלו, הגזית ללשכת עלו שניהם גמליאל
 ווייסם דעת על עלה ואיך רבו״, לפני היושב תלמיד ״גמליאל רבן הי׳ הסנד.ררין, ישבה
 לא הוא ״אם לשאול לדעת עצמו והקשה נשיא״, אז והי׳ זקן אז הי׳ גמליאל ״שי׳ לומר
 פשוטה מידי יוצאת המשנה אין הלא ?״, ומפורסמת מוסכמת שהיתר. נאמר איך ירעה
לנשיאותו. אז עלה לא שר״ג

 הגירסא וכן ר״ג, לפני המצפד. איש ר״ש שזרע :הדרסא המשנד. בדפוסי והנד.
 איש ר״ש כלל שאל לא וא״כ מינכען בכת״י וכ״ה המבורג ובכת״י בירושלמי במשניות

 למצפה הסמוכה כשדה או במצפה שניהם שהיו ויתכן לפניו, זרע אלא ר״ג, את המצפה
 שני או אחת פאה נותן חיטין מיני כל בזורע אם כספק, היו ושניהם ר״ג, לפני ר״ש וזרע

 ור״ג״ המצפה איש ר״ש ״שניהם כלומר ושאלו״ הגדת ללשכת ״ועלו תנן וע״כ פיאות,
שאלו. ושניהם עלו שניהם

 שר״ג ספק שום כאן אין כ״ח כע״ז ר״ג, לפני ובא ס״א, כגירסת תגרום אם ואף
 ר״ש עם ר״ג ושאל הגזית ללשכת המצפה איש ר״ש עם עלד. אלא נשיא, אז הי׳ לא

עכ״ל. שניהם, ועלו כידו, הי׳ ולא לר״ג ששאל לפני ד״ה בתיו״ט פירוש וכן ביחד,

 ודור דור ובעל נשיא, הי׳ לא שר״ג למד אתד. במתניתין דתנן ושאלו עלו מלשון
 תפיץ בקורת של קימעא ורוח היטב, עיין לא ובהחפזו שמים בקדשי מום להטיל יצא

 ומפורסמת מוסכמת היתר. הזאת שההלכה מזה לנו והיוצא היו. כלא והיו השטחיים דברים
 איש ר״ש כשזרע מעשה דתנן הירושלמי ביןגירסת הפרש שיש אף ספק. שום בד. אין

 לגירסת כין אחד הענין אבל שזרע, מעשה דתנן דידן מתניתין לגירסת וכו׳ המצפה
 פאה כמשנה ״ד.למ״מ״ מושג המבורג) בכת״י ה (וכ׳ דידן טתניתין לגירסת בין הירושלמי

 מזו יתר ומוחלט ברור דבר לך ואין מוסד יסוד הוא אלא ספק בשום תלוי אינו מ״ו, פ״ב
בע״ס. מסיני לטשה שנתנה להלכה הקדמונים אצל הוחזקה הזאת שההלכה

ועוד



המשנה תורת
 אעס״י אחד טין שדהו את הזורע ט״ה פ׳׳ב סאה שבטשנה טזה, לנו יוצא ועוד

 היתה כבר אחת, נורן שעשאה אע׳ים טינין, שני זרעה אחת, סאה נותן גרנות ב׳ שעושהו
 אבל חיטין, מיני ב׳ בזרע אלא נסתפקו ולא גמליאל, ורבן המצסה איש ר״ש לפני סדורה
 דנותן גרנות כ׳ עשהו שהוא אע״פ אחד בטין וכן פאות, בי דנותן ידעו מינים כשני
אחו^ פאה

 אחתטתן גורן עשאן חיטין, טיני כ׳ שדהו את הזורע פ״בט״ה דטתניתין, וסיפא
 וודאי טירי יוצא ספק אין וא״ב מ״ו, ס״ב כמשנה כדתנן בע״פ לטשה נטסרה אחת, פאה
 ט׳יג פ״ב נותן הוא לעולם ו׳ וטשנה אטרו כלל ט״ד פוחתין, אין ט״ב פ״א פאה שגם
 טרור ונמסרו כע״ם טשה כיטי ונישנו טסיני בע״ם לטשה נטסרו אחד טרועה ניתט כולם
— עתה. שטים שהם כמו דור
II. ,טרבו ששטע מריכ״ו אני טקוכל יהושע א״ר ט׳יג. פ״ח בעדיות השני״ה 

 לרחק אלא ולקרב לרחק ולטהר לטטא בא שאין טסיני לטשה הלכה מרבו ורט
בזרוע. הטרוחקין ולקרב כזרוע הטקורבין

 להם ניתן לישראל התורה שנתנה שמיום כלל הניח ״ר״י כזה״ל ווייס וכתב
 ב״ט (עי׳ הוא כשמים ולא הרוב הסכמת וכפי דעתם כפי בםפיקותיהם להכריע הרשות
 זה אין כי לטהר, אי לטמא אלי׳ מסקירת שאין כאן גם אמר לזה וכדומה נ״ט:)
 נגזר שכן אלא דבר׳ לשנות נביא ככח ואין החכמים, פקידת אלא הנביאים פקידת
 כדבור משתמש זו ולכונד, החורד׳, בהק מונח שכן כלומר החכמים שיכריעו מסיני

 טיכו ששמע להאריך לי׳ דלמה ווייס, של פירושו סובל ר״י של לשוט ואין הלמ״ם״
 טעק הנביאים, פקירת זר. שאין שכתב מה ועוד הלט״ט. לטיטר והו״ל טרבו, ורבו

 אמרו ה: ל־ ובברכות לדרשה, עתיד אליהו זו פרשה אמרו מ״ה דבמנחות מפורש, כדבר
 אליהו. שיבא עד מונח יהא פ״ג ב־מ ובמשנה קכיעותא, הוו אי ויאמר אליר^ לכשיבוא

 בא שאליהו דמתניתין דר״י ועוד וכו׳. ויאמר אליהו יבוא אם החולץ ריש ל״ה ויבמות
 דאטר ר״ש וגם לטהר, הוא הנביאים רפקידת הוא, דבשמים ס״ל לרחק, ולא לקרב

הוא. בשמים דלא כללא אהאי חולק המחלוקת להשוות
 זה טמרע״ה נשמע לא כזה־ל, לעריות כפירושו הרטב״ם ר״י כוונת פירוש וככר

 התורר״ ולשון המשיח כביאת גם ספר שמשת לפי הענין זה מטנו שמע אבל הלשון
.שבותך את אלהיך ד׳ ושב וגו׳ השמים בקצה נדחך יהי׳ אם . .ג׳יכ להם והניר . . . 

 יוסיף לא ההוא שהאיש להם והורע אליהו׳ וועא הארץ, לו לישר הש״י אותו ושיקדים
 נפלה אבל . . . מחלוקת כזה ואין כלבד החטסים ויסיר יסלק אבל כתורד. יגרע ולא

. שיסיר כרעות המחלוקת .  נדחך יהי׳ אם ב׳ פסוק ל״ו בנצבים והנה הרמב״ם. עכ״ל .
 יכנוש מתמן יונתן בתרטם פירוש יקחך, ומשם אלד׳יך ד׳ יקכצך משם השטים בקצה
 ידוי על יתכון יקריב וטתמן רכא כר׳נא דאליהו ידי על אלר׳כון דר׳ מימרא יתכון

טשיחא. דמלכא
 להם יקדים שהקכ״ה להם הגיר שמשה דדמב״ם לט״ש מסכים זה ותרגום

• אליהו. את
 מחלוקת כאן דיש חיטא דלא כונתו, כלבד, החמסים שיסיר הרטב״ם מ״ש ואמנם

 לומר יתכן ואולי החמסים, להסיר בא שאליה מודים, כולם זה שבעיקר אלא בהלט״מ,
ולקרב״ לרהק ולטר׳ר לטמא בא אליהו ״שאין מקובל הי׳ ריכ״ז בשם ר״י לשון דנם

ואיפלגי ,



̂זנה תורת mה̂מ

 בא אליהו שאין היתה, הנכונה דהגירסא אמר דר״י הקבלה לשון בגירסת ואיפלגי
 דהכוונה אמר ור״ש לקרב, אלא הפירוש ולקרב לישנא כלומר לקרב, אלא לרחק,
 שהורחקו כר׳׳א חכמים שנמצאו החכמים, שבין המחלוקת היינו בזרוע, המקורבין לרחק

 שלף לעשיית בזרוע המקורבין לרחה בלשון שהכוונה פירשו וחכמים היחיקו, ודעותיהם
 חו״י, בשו״ת ועי׳ העולם, לאומות ישיאל בין לחבירו, איש בין הראכ״ד), (כני׳ בעולם

ס״א. אות קצ״ב םי׳
 אבנים אומר הוא הרי ב״ז ר׳י בשם פ״ז ב״ק בתוספתא מדתניא לזה ראיה וקצת

 שבשמים לאביהם ישראל בין שלום שממיילות אבנים אלהיך ד׳ מזבח את תבנה שלמות
 המקום, לפני שלמים שיהיו וכמה כמה אחת על לעולם שלמים שהם תורה בני וכו׳

 אבנים אמר הוא הרי אומר ריב״ז בזה כיוצא הכי נטי תניא מ־׳ח קדושים פ״י ובספרא
 אדם וכו׳ שומעות ולא רואות לא שאינן אבנים מה ק״ו דברים והרי וגו׳ תבנה שלמות
 למרינה מדינה בין לעיר עיר בין למשפחה משפחה בין לאשתו איש בין שלום שמטיל

 כחכמים היתד. ריב״ז של כמאמרו שהגירסא קצת משמע וכאן וכף, לחברתה אומה ובין
בעולם. שלום לעשות בא אליוע שאמרו

III. הלט״מ, עד מרבו ורבו מרבו ששמע מריב״ז אני מקובל מ״ג״ פ״ד ירים
בשביעית. עני מעשר מעשרין ומואב שעמון

 מן שקיבל מריב״ז מקובל . . . רורמסקית בן יוסי א״ר פ״ב ירים ובתוספתא
 עני מעשר מעשרין ומואב שעמון הלמ״מ ממשה, והנביאים הנביאים מן וד.זוטת הזוטת

 מיני׳ לעיל אבל עכ״ל, ממש הלמ״מ משמע ממשה ונביאים הר״ש וכתב בשביעית,
 התורה, מן זה דאין דוקא לאו הלמ״מ וז״ל הר״ש פירוש מ״ג פ״ד המשנה בפירוש

 כתב עניים מתנת מהל׳ כפ״ו וכן המשנה פירוש בהקדמת והימביס למ״מ, כהלכה אלא
הלמ״ם. הוא בשביעית עני מעשר טעשרין ומואב שעמון

 ראובן נחלת שהוא בסיחון, שטהרו ומואב עמון זוע ומואב. שעמון דס״ל ונ״ל
 הוא שלפנינו שהנדון אמר דר״י אע׳׳ג בבל עולי קידשום דלא משום בי׳ ואיסלגו וגד.

 ששמע שאחר ויתכן הלמיט, שד^א בפירוש דאמר ר״א על סמך ור״ע זקנים, מעשה
 בשם הביא מקואות הל׳ ריש הרא״ש אולם בתויו״ט, וע׳ בי׳, הדר היא דד,לטיט טר״א ר״י

 קצ״ב סי׳ חו״י בשו״ת שהקשה ומה לט״מ, כהלכה ברור דבר כלומר אלא, שאינה הריי
 בן דוסא ר׳ אמר ביבמות דהתס מידי, ולא קשד, לא ט״ז. ד׳ פ״ק מיבמות הרמב״ם על

 דברים... ג׳ ואמר הנביא חגי ישב זו מדוכה שעל וארץ שמים עלי אני מעיד הרכינם
 קתני ובתוספתא כן, אמר הנביא שחגי וכיון בשביעית, עני מעשר טעשרין ומואב עמון

 הנביאים מן אחד ועא הנביא חגי וא״כ מרגכיאים, קבלו והזוטת מהזוגות שקבלו בהדיא
הלמ״ט. והיא ממשה, קבלו אלא אמרו עצמו טסי לא הנביא וחגי הזוגות, מהם שקבלו

 טעם מה דאמר ג׳ כחגיגה דגמרא מלישנא בפשיטות משמע הרמכ״ם וכדעת
 קדשה ראשונד, שקדושה מפני בבל עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשום כרכים הרבה

 וכן בשביעית, עניים עליהם שיסמכו כדי והניחום לבא, לעתיד קדשה ולא לשעתה
 במה הירדן בעבר הדרים ישראל ויהיו וגמרו נמט ד״ה ג׳ בחניגד, רש״י דעת משמע

 לדעת עמון, ד״ה ט׳׳ז ויבמות עמון ד״ה ג׳ חגיגה תו׳ וקושית וכו׳ ועוג מסיחון שכבשו
■ ליישב. יש הרמב״ם

ת״כ
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IV. יום וי״א לנזיר שמן ורביעית לתודה, שטן לוג חצי סיי׳א: צו ם׳ ת״כ 

 הערה וכסוף חולק״, ר־ע שלשתן »על כזה״ל .דור״ כעל וכתב הל״טט לנדה נדה שכין
 ערות העיד ״דור* בעל שלשתן. על חולק ר׳יע שיהיה איך ואומר כושל )64 (כ׳ כ׳

 כשטן כשטן ת״ל טה אומר ריע תניא תניא. הכי ס״ט. מנחות דבכריחא כר״ע. שקר
 ללוג המנחות ככל הוא הרי אומר הייתי אחד כשטן אלא נאמר לא אלו סעמים) שתי

 לטעם, אלא ריכוי אחר ריבוי ואין ריכוי, אחר ריבוי חוי כשטן כשטן שכתב עכשיו
 בשמן כולו היום כל טרכד, אתה אם עקיבא, ראב״ע א׳ל וכוי לוג להצי הכתוב מיעוטו
 נדה שכין יום וי״א לנזיר שמן ורביעית לתודה שטן חצי אלא לך שומע אינני כשטן
חוא. הלט״ט לנדה

וכו׳ אחד כשטן נאמר אילו אר״ע כ׳ אות י״א סרק צו בספרא תניא ־וברייתא
 ומחצה לחלות מחצה מינים לשני ורביעית לרבוכד, רביעית נותן עושה הוא כיצד

 לרכות כשטן למעט כשטן בולו היום בל אומר אתה אפילו לר״ע ראכ״ע א״ל לרקיקים,
 נדה שכין יום וי׳יא לנזיר שטן ורביעית לתודה שטן לוג חצי אלא לך שומע איני

הלט״ט. לנדה
 דכעינן — הלט״ט והיא — ישנה קבלה שהיא מודה ר״ע שגם רואה הנך

 דשיעור לומר הלט״ט ואתיא סתם, כשטן בלולות רק כתיב לא דכתודה שטן, לוג חצי
 סליגי דכהא אלא מינים*), לשני ורביעית לרכובה רביעית נותן לוג חצי היא לשטן
 לטעט, ריבוי אחר כריבוי ודרש המקרא, עם ונקשר כמקרא, רטז זה לדבר יש דלר־ע
 היום כל אומר אתה אפילו לו השיב ראכ״ע אכל לרבות, ריבוי אחר בריבוי ואח״כ

 כמקרא, זו להלכה רטז שאין כלומר לך, שומע איני לרבות כשמן למעט, כשטן בולו
הליט. היא עיקר כל אלא

 כהקדטה למשנה כפירושו כהדיא הרמב״ם שכתב מטה עינו העלים ״דור״ בעל
 התורה... פירושי הם אם לומר אדם שיכול לזכרו, ראיתי גחל עיקר וז״ל זרעים, לס׳

.משה טפי מקובלים . טה א־כ מסיני, ודקדוקיה ופרטיה בללותיה נאמרו התורה כל .

 לרבוכה וחציו לחלה דחציו חא פירש מסיני למשח הלכח ד׳׳ה ם״ט. במנחות ורש״י *)
 לרכובה דחציו אלא מקרא ילשינן לוג דחצי לר״ע מודה דראב״ע משמע לרש״י אתי, טקרא לאו
 שכל לן משמע בזה״ל כתב קצ״ב סימן חדי ובשדה מהלמ״מ, לה וילסינן אתי מקרא דלאו הוא

 דאל״ב הל׳־מ, הוא וכו׳ לחלות חציו שגם רש״י פירוש ולבן הל״מ הוא בשמן בשמן ר׳יע לימוד
 והראכ׳׳ד מוברחים, יאיר חות בעל דברי ואין בלל, בשטן לימוד כל לראב״ע ס״ל דלא לן מנא

 הלט״ט, וכו׳ שטן לוג חצי דאטר כדאב״ע ורבנן ע״ש נחמיא כר׳ ס״ל דר״ע כתב לספרא בפירושו
 לטימר הלמ׳׳מ ואתיא לוגין י׳ על אלא להעמידו לו הי׳ לא מיעוט דשמן לראב״ע ס״ל אפילו וא״ב
 ד,ל״מ שהיא שבתודה לוג אחצי פליג לא ד׳ע לראב״ד גם לרש״י גם אבל לוג, חצי דוקא דודי
 שבין יום וי״א לנזיר שמן רביעית דכטו אלא כן שלא וא׳׳ל ראב״ע ואתא במקרא שנרמז דס״ל אלא
 בזה בחדי שם ומ״ש לתודה, שמן לוג בחצי נסי ה״ה בקרא רמז לט ואין הלט״ם היא לגדח נדה

 מחבירו, כר״ע דהלכה דקי״ל אע״ג כד״ע ולא כראב״ע הל״מט שהיא הדמב״ם שכתב מה הלשון,
 של ותירוצו בקרא, שנרמז שס״ל אלא הל״מט שד,וא מודה ד״ע גם היטכ׳׳ם לדבדי ל״ק מעיקדא

 יין מרביעית וט״ש דראכ״ע, אליבא אלא אמוראים נחלקו לא לוג בחצי שד,רי יפה, עולה אינו חדי
 גרים וכן לנזיר שטן ורביעית פ״ט דטנחות ככיייתא הנכונה הגירסא אלא נכונה, גירסא זו אין לנזיר,

תז שבין יום י׳׳א אודות בתר׳י ומ״עז בתדב, נמי  הדבר, זכירת הוא דהעיקר כלל, הלכת איט לנדה נ
 שום בזה אין מזה היוצא כלל חעניוים, בפיתש ואטודאים תנאים נחלקו שנכתבת בתורה גם והלא

בפנים. שביארתי במו אלא לראב״ע ר״ע בין פלוגתא

אלו



יז המשנה תורת
 על לעמוד לך יש עיקי וזה מסעי, לטשה הלכה כהן שנאמר המחודשות ההלכות אלו

 מאז שהדי פנים, בשום בהם, מחלוקת אין משה טשי המקובלים שהשירושים והוא סודו.
 יוציא חבירו, עין את המוציא אחד שיאמר . . . נשלה מחלוקת מצאנו לא עתה עד
 פרי ובו׳ לתת שחייב בלבד כופר אלא אינו השני ויאמר עין תחת עין שנאמר עינו את
.הדר עץ .  התורה כל אמר ועליהם . . . תשרף כאש . . . כפה את וקצותה .

 מחכמת כהן, מחלוקת ואין מקוכלין, שהן אע־פ אבל מסיני. . . . כללותיה נאמרה
 והאסמכתות הסברות מדרכי כדרך הפירושים אלו ממנה להוציא נוכל לנו הנתונה התורה

ר כל . . . המצויםבמקרא והרמזים והראיות ב ן ד י א ו ש ז ל מ א ר ר ק מ  ואינו ב
ה נאמר לכדו עליו הסברא מדרכי כדרך להוציאו אפשר ואי בו נקשר כ ל ה ה ש ט  ל

, י נ י ס ̂ הרמב״ם. עכ״ל מ
 דסבר אלא הלמ״ט, היא לתודה לוג דחצי טורה ר*ע דגם סשק אין ולפי״ז

 נדרשת שהתורה מהמדות אחת ע״י זו הלכה להוציא יתכן מ״מ הלמ״מ, שהיא דאע״פ
 לפירוש לתודה לוג חצי חטה ולריע למעט אלא ריבוי אחר ריבוי אין מדת וזהו בהן,

 בכל הלולב עם לוקחים היה שהאתרוג עתה ער מיהושע וראינו הדה עץ פרי הכתוב
 ואמר רמונים, יהיה שאולי ככתוב, שנמצא הרמז על חקרו אבל מחלוקת, בו ואין שנה

 לר״ע הוא כן לשנה, משנה הדר פרי אמר והאחר שוים, ופריו עצו שטעם עץ האחה
 לנו מקובל שהיה מה ר״ע מצא אכל הלמ״מ, מקיבל שהיה לתודה, לוג חצי בעגין

 ראב״ע אבל למעט, אלא ריבוי אחר ריבוי אין מדת ע״י וחציאו במקרא נרמז הלמ״מ
 ובו׳ שמן לוג חצי אלא לך שומע אינו כולו היום כל אומר אתה אפילו לר׳ע השיב

 שנשנית היא הלכה אלא כלל. במקרא נקשר ואינו במקרא רמז לנו אין כלומר, הלמ״ט
עכשיו*). עד משה מימות בע״ם

 הוא דאורייתא שעורין והקשו הלמ״מ, שעורין ד. בעירובין אמרו כזה וכיוצא
 ותסברא ומסיק ובו׳ חטר. נאטר לשיעורין הפסוק כל חנן וא״ר וגו׳ חטה ארץ דכתי׳

 המקשה כסברת ס־ל ור״ע אקראי, רבנן ואסמכיגהו הלט׳־מ אלא כתיבי, מכתב שיעורין
 זבחים ועיין אקראי; רבנן ואםמכינהו נינהו הלכתה ר^רצן כסברת יסבור וראב״ע דאורייתא

 ״ואחרי 70 ד׳ ״דור״ בעל שכת׳ מה וא״כ עזור, נפל עוזר, שנפל וכיון נ״א, וםנר,דרין פ״ד,
 הלא החכמים מכל עליהם הסכמה היתה לא הלמ״ם בשש המכונות ההלכות שברוב
דו׳־ד. בעל עכ״ל בהשערה״ אם כי כן עשו לא הזה בשם אותן המכנים גם בהכרח

 כשם המכונות ההלכות ״שברוב שכתב, שמה למעלה האמור סכל ראינו הנה
 החכמים, נחלקו לא כי אמת, אינו החכמים״ מכל עליהם הסכמה היתה לא הלמ״מ

 הלכה להוציא מקום יש אם אלא מסיני, למשה שנמסרה ההלכה באמתת וראב״ע, כריע
 או כהן, נדרשת שהתורה המרות מדרכי אחת ע״י המקרא מלשון הלמ״ט, שהיא זו,

 על אלא הקרא דרשת או ואסמכתא רמז על כזה לסמוך לנו שאין לומר נכון יותר
 מידי מוציא ספק אין א״ב הענין, בעיקר נחלקו שלא וכיון הלמ״מ. שהיא הענין עיקר

ברורות בראיות אלא בעלמא, כהשערה עשו לא הלט״מ בשם אותם שהמכנים וודאי,

 בזח קדמו בבר לנזיר, יין רביעית ע״ג בנדה הגירסא אודות ב׳ בהערה דור בעל ומ׳׳ש *}
 לגרום יש בנדה שגם בהערה כ׳ ד׳ שבע״ם תורה מאמר נביאים תורת בםפרו חיות רצ״ה הגאון

 בם׳ וע׳ יעו״ש. עונשין, של שיעורין בכלל הי׳ לא מדבר של דשיעורין וביאר לנזיר שמן רביעית
י״ז. ד׳ ישרים דור
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 הראשון, טטקבל לקדמונים. טקדטונים דור, אחר דור האלו, ההלטת שנמסרו מעידות

— מסיני. שקכלן רכינו משה הוא
ם״ד: סאה נתוססתא

 על הזאת התורה א״ל ובי׳ה, ב״ש נחלקו עמרים אלו ר״י את שאלתי אילעי א׳יר
 ובירושלמי שאין באלו מודים א׳יל ר״א את ושאלתי כשבאתי ובו׳ לנפה סמוך העוטר
 ונתנו כעיר להוליכו בו שהחזיקו העומר על נחלקו מח על שכחה, שהן הגירסא וכר״ש

 והרציתי וכשבאתי שכחה, הר״ז ולכ״ה בו שזכה משני שכחה אין לכ׳יש הגסה, בצד
 העומר נטל שאם סי׳ כסיני, לטשה נאמרו הדברים אלו התורה, א׳יל ראב״ע, לפני הדברים
שכחה. הר״ז לנפה סמוך שהניחו אע״פ למקום ממקום

 להוליכו בו שהחזיקו בעומר רק הוא, דפלונתתם וב״ה, ב׳׳ש איפלגי לא וכהא
 מ״ב). ו פי פאה בתו״יט ובר״ש כירושלמי (ויעוין ט״א לגפה סמוך כשדה והניחו כעיר,

 ונטלו, סתם קתני וכו׳ ונתנו שנטלו העוטר על נחלקו מה ועל אחר כלשון תניא ובירושלמי
סתם. שנטלו אלא לעיר, להוליכו בו החזיקו שלא אע״פ טשטע

 אם הכרע, אין ראב״ע כדברי וגם בפירוש, חולק ר״י ״הנה כזה״ל ווייסם וכתב
 ל״ח:) פסחים מסיני(ועיין דברים הן ר״א דברי וכי כלומר תטיה, בדרך או בהחלט כן אמרו
ווייסם. עכ״ל בבירור, זו הלכה נתקבלה שלא ובהכרח כר״י, סתם עצמו המשנה ובעל

 כסיני, לטשה שנאמרו הדברים אלו התורה ראב״ע דט״ש נכונים דבריו אין
 החזיק ראם דתניא, אחא קאי בחורב) לטשה שנאמרו הדברים הן הן הגירסא (ובירושלמי

או  דכ״ש כר״י דס״ל והיינו שכחה, שאינו מודים, הכל בירושלמי) כדאיתא נטלו לא בו(
או החדקו בשלא אלא םליגי לא וב״ה  דלא ס״ל ר״ע בו החזיק אם אבל נטלס, לא בו(

 ווייסם עיין ולא סתטא, ט׳׳ו פ״ג בטתניתין דתנן זח עם מסכים ראב״ע וא״כ שכחה, הוי
בהדיא דתנן פ״ו ג׳ במשנה

 תצא בספרי תניא וכן שכחה. שאינו מודים ושכחו לעיר להוליכו בו שהחזיק העוטר
 הדל ובאמת לקחתי, תשוב לא מלשון ליה ויליף י״ט, פסוק כ״ד קפיטל קט״ט סימן

, עוטר ושכחת מלשון לטילף ה ד  י בשדר,, שוב מקרי לא לעיר לר,וליכו שלקחו ביון בש
וכוי. בו שהחזיק דיה שם ובתוספתא ה״ז פ״ו פאה בירושלמי ועי׳

 בתוספתא !מסיני לטשה שנאמרו הדברים הן והן יער, ולא דובים לא כאן שאין נמצא
 א״ל בחלה, הן מה נזיד ורקיקי תורה חלות ר״י את שאלתי אר״א תניא, דחלה פ״א

 א״ל ראב״ע לפני הדברים את והרציתי וכשבאתי חייב, בשוק למכור סטור לעצמו עשאן
בחורב. שנאמרו דברים אלו ברית

:בזה״ל ווייסם וכתב
 בהחלט כן אמי אם הכיח, אין ר״א בדברי וגם בפירוש חולק ר״י בשתיהן הנה

 ובעל ל״ה.}, פסחים בסיני?(עי׳ שנאמרו הדברים הן ר״א דברי וכי כלומר בדרךתטיה, או
ווייסם. עכ״ל בבירור. זו הלכה נתקכלה שלא ובהכרח כר׳יי סתם עצמו המשנה

 כך כיון אולי פטורות סתם שאמי דר״י לומר יתכן בפירוש, חולק שר״י מ״ש
 בעצמו, תודה שחייב מטי נעשים נזיר, ורקיקי תודה חלות דטסתטא לעצמו, כשעשאן

עצמו. על נזירות שקבל ומטי
 ועל דבריו על אקיא תטה תטה כר״י, סתם בעצמו המשנה דבעל ט״ש אבל

חלות כר״א בהדיא תנן ט״ו ם״א חלה דבטשנה בהיפך, מבואר להדיא שהרי חלומותיו
תודה
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 לכתוב ?דעתו, עלה איך ידעתי ולא חייב, בשוק למכור סטור לעצמו מיד ורקיקי תודה
 אינשי, משקרי לא לגלויי דעכידא מילתא קי׳׳ל והלא בהדיא. דמבואר ממה ממש, בהימוך

 בשיטסא כתב ואיהו כר״י, התנא שסתם משמע דבסאה גדולה, טעות שטעה תראה ואתה
 כך, וכין כך בין שטעה, תאמר זכות, עליו ללמד תצא ואם כר״י, התנא סתם בחלה דגם

 אין וא״כ שקר. ערות ומעיד המשנה דביי ומכלכל שמהפך הדין, את ליתן הוא עתיד
 הן הן אמר כמשמעו פשוטו אלא תיטה. בלשון כן אמר שראב״ע לומר טעם שום לנו

 ראם ראיה, שום משם אין ל״ח.), (לפסחים מקום שהראה ומה בחורב. שנאמרו הדברים
 לא לראב״ע אפילו א״כ תמיה, כלשון וכו׳ הדברים הן הן ברית דאטרי, כאיכא תפרש
 אמדו תנאים שמקצת בהל״ט, חולק שיש מכאן ראיה אין א״ב כלל, בםיני הדברים נאמרו
 !הלמ״מ שאינו מודים כרע זה בנידן שהרי הלמ׳׳מ, שאינו אמרו ומקצת הלמ״ט שהיא

 חדא דחלה, התוםפתא עם ודברים דין לה אין ל״ח. פסחים דבכלי הברייתא באמת אבל
 הקדש של דנקראו משום פטורים לעצמו בעשאן חלה אחיוב אלא קאי לא דהתוספתא

 תורה בחלות יוצאין אם דפסחים ברייתא אכל עריסותיכם, דכתיב פטור הקדש וגו׳ וגו׳
 המשתמרת מצה דבעינן משום לרבה בהן יוצא אין לעצמו ועשאן מצה, ידי נזיר ורקיקי
 אלא נאכלת דזו משום יוסף ולר׳ זבח. לשם אלא משתמרת שאינה זו יצתה מצה לשם
תאכלו. מצות ימים שכעת וכתיב ולילה ליום

.אמרו היי יהושע א״ר דבכלי בברייתא ועוד .  עשאן אם בין זה דהפרש משמע .
 ומסכים בידו, מקובל היה שבך אלא עצמו מבח ר״י אמרו לא לשוק, למכור או לעצמו

 כראיתא ראב״ע לפרש (צריך ר״א לפני הדברים והרציתי וכשבאתי התם, רקתני מה לזד.
כסיני. למשה למ־ שנאמרו הדברים הן הן ברית לי ואמר בתיספתא)

 קאי ראכ״ע דדברי טתפיש פ״ב פאה רבתוספתא הוא, קצת דצ״ע מה אלא
ליה. אדסטיך דקאי מתפרש חלה ובתוספתא מיניה, אדלעיל

VII. שאין כל נאמר ובמשנה מסיני, למשה נאמרו טרפות י״ח מ״ב. כחולין 
ji)0D ,בזה״ל ווייסס וכתב חי׳:

 שכתב במקומו כרש״י לעי׳ לבו נתן ולא למ״מ״, להלכה וטעם סימן לתת דרכם ״ואין
 אין וא״כ הן׳ מסיני לטשה הלכה אלא משתעי קא מקיא ״לאו וז״ל טרפות י״ח בד״ה

 תיכול, לא שחיה אע״פ אלא יליף. לא וממקרא להלט״ט, וטעם סימן שום כאן
 טרפה או חיה טרפה אמרינן אי פלוגתא רק כאן ואין תאכל, לא אשר החיה ובין מרכתיב

!חיה אינה
 די״ח מודים ותרוייהו דלישנא. וכרהיטא שיטפא אגב רק כתב לא ווייס ומ״ש

 דתלמודא לומר ויתכן חיה. אינה טרפה אי רק איפלגו ולא בסיני למשה נאמרו טרפות
טרפות. לי״ח רמז וזהו טרפות, י״ח שהם י ח מלשון סמך

:תניא איתא פ״ג שמיני ם׳ ובספרא
 במעלי לך יש השפיעה הפרסה ומטפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא זה את אך

 ופירוש וכו׳. הוושט נקומת הטרפות. הן ואילו אוכל, אתד. שאי הפרסה ובטפריסי הגרה
 הן, הלמ״ט טרפות י״ח שהרי דרבנן אסמכתא אלא איט זה כל כי ונ״ל ז״ל, הראב״ד

חולין. במם׳ איתא והכי
ובסוף
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:כתו״כ תניא שמיני &׳ ובסוף

 כשרה טרפה בין תאכל, לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה בין נאמר למה א״כ
 פי רסוף ספרא דהאי ונ״ל וטסינרים. סגורים תמוהים הספרא ורברי פסולה. טרפה ובין

 לא אשר החיה דבין רסי׳ל ע״ב, בחולין ישמעאל ר׳ רבי תנא ראירך הך היינו שמיני
 שנאמרו טרפות י״ח בה ונבללו חיה, רטרפה כלומר תאכלו, לא חיה אפילו לומר תאכל
 סימני כה שנולדו כלומר הנאכלת החיה בין ה״פ וא״כ במשנה, השטים בסיני לטשה
 טרפה שהיא כלומר תאבל, לא אשר החיה ובין טרפה. אינה דעדיין נאכלת ואפ״ה טרפה

 הרשכ״א ובשרת התורה על כרש״י ועי׳ פסולה, כלומר נאכלת, אינה ואפ׳יה חיה, וטרפה
מה. שנדחק ע״ב סימן

 וה״ט ה״ח וה״ז ה״ו אסורות מאבלות מהל׳ ופ״א שחיטה מהל׳ פ״ד והרטב״ם
 ליה דיליף נ״ל ובו׳. מה״ת היא דרוסה ובו׳ היער חית אותה שטירפה נו דטרפה שכתב

 וספיקו סופרים, כדברי דינו טדרשא ליה דאתיא ומלתא אכול, מחיה חיה, אינח דטרפה
 תנא כאידך ס״ל לא חיה אינה טרפה דס״ל ר״י דבי דתנא ע״ב. כחולין ופירש להקל,

 דכא אלא מסיני, לטשה שנאמרו טרפות י״ח היינו תאבל לא אשר החיה ובין ר״י דבי
 לטשה נאמרו טרפות מיני דח׳ כעולא, ופסק שם. בספרא אחרים כדעת לחיה אזהרה ליתן

דפליג. מאן דלית ודאי ובהא דמתניתין, טרפות י״ח גם כוללים שהם מ״ז.) (חולין מסיני

 ולא התורה קבלת מזמן טרפה, דיני וגם שחיטה דיני שנמסיו בצהרים כשמש וברור
 ומשר, ע״ה, רכינו ממשה בידם היתה קבלה אלא מדעתם, התלמוד חכמי אותו המציאו

יע״ש, כלל אלו טרפות על להוסיף ואין פ״י שחיטה בה׳ הרטב״ם כתב וע״כ מסיני. קבלם
וז״ל: הב״י כתב כ״ט סי׳ יו״ד ובטור הערה.

 הרמכ״ס הששו לא ואפ״ה טרפות מיני י״ח שנויים טרסות אלו ריש שבמשנה ודע
 ליח עדיף דח׳ מנין וכי ושייר תני בגמרא דאטי־ינן משום הן. טרפות י״ח לומר ורבנו
 הן, דהל״ט אמר ועוד נינתו דחי אמר אמורא דהוא עולא ועור כוללים, יותר סוגים שהם

 טרסות מיני דה׳ שאמי עולא על לחלוק הב״י דעת על עלה לא שמעולם תראה ומכאן
 הס. דהלט״ט כתב ולא הן, טרפות מיני דה׳ כתב הטהור דבשלחנו אע״ג הן, הלמ׳יט
בגמרא. ועי׳ להזכירו, חש שלא אלא הוא רכן פשיטא

V III. רבי דתניא כ״ח. בחולין דתניא הא :הביאה ולא ווייס ושכחה אחת, עוד 
 כעוף א׳ רוב על הקנה, ועל הושט על משה שנצטוה טלטד צויתיך כאשר וזבחת אומר

 דהיכן ע״פ שחיטה מצות לו שנתפרשה למדו כאשר ד״ה ופרש״י כבהמה ב׳ רוב ועל
 הדברים שכל וז״ל ה״ד שחיטה מה׳ פ״א הרטב״ם וכ״כ :פ״ה כחולין וכ״כ בכתב צוהו

 הל׳ והטור עב״ל. טצוה, הנקראת שהיא שבע״ס התורה כשאי בהן צוה פה על האלה
העתיק; ס״א שחיטה

.מבקרך וזבחת תניא . שחיטה, הל׳ ע״פ משה שנצטוה מלמד צויתיך כאשר .
 גמרא אלא מנלן ועיקור והגרטה וחלרה דרסה שהיה ותו בהדיא, אמרו כ״ז. ובחולין
 וחד מוזבחת והר טדושחט חד מקרא, התם לה יליף וטכ״ט גמרא, נטי הצואר מן שחיטה
 וטעם סימן לתת דרכם שאין ווייסם, שט״ש למד אתה מכאן וגו׳, הראש את וגו׳ טויערט
כ״ז. מחולין כדטוכח שקר, נביא והוא הגבורה, מפי כמתנבא כתב להלט״ט

עוד
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 צויתיך כאשר אלא כן שאינו נאמר אז הלא :בזה״ל זה בענין ווייסס כתב עוד
 בקדשים לשחוט שצויתיך כמו לומר ורצונו וכר השחיטה אוסן על ולא העיקר על מכוון

 (ם׳ ראה כספרי כשחיטה חולין אף כשחיטה קדשים מה וכי׳ חולין כהמת גם תזבח כן
:באמיו ל ז׳ הרמב״ן דבריו בכל קדמו כבר עכ״ל. ע״ה)

 מה כל שיחיה צור, מתחלה והנה הצואר, בסימני שהיא ושחטו בקיבנית צוה והנה
 החולין בשר להתיר כשבא ועתה הקרבנית כמשפט שחוטיס והם שלטים אוכלים שהם
 לומר נפשך אות בכל ותאכל קיבנות בהיותם צויתיך כאשר וצאנך מבקרך וזבחת אמר

 קרבנות כולם בהיותם בתחלה צום כאשי זבוחין שיהיה ובלבד מקום, בכל חולין שיתירם
 כאשר בספרי כשאמרו לזה נתכונו רבותינו ושמא נכון, על זה מקיא של פירושו וזהו

 מכאן מפורשת השחיטה מצות והנה בשחיטה, חולין אף בשחיטה קדשים מה צויתיך
הרטב״ן. של הטהור עכ״ל בקבלה. רבותינו מדברי ומבוארת

דו״ד בעל הביא 72 ד
 תלמידיו אליו ויאמרו וכו׳ מסופקת להלכה טעם... לתת ביקש מ״ה) (בנדה שר״ע

 כן אמרו וכו׳ הלט״ט שהיא עליו ולאטר קדמונית כקבלה המסופקות לתלות קרוב שיותר
עכ״ל. והשערה היקש בדרך

זה. במאמר משתתפות וזיפנות גדול טעות
שנים, נ׳ בתוך נבעלתי שאמרה באשה ר״ע שנשאל שבשאלה מוכח מ״ה בנדה כי

 ואח״ב לכהונה התירה בתחלה כי בדבר, ספק שום לרע היה לא לכהונה, אני מה
 ע״ח. בקידושין כדטוכח וטעמו היא, שפסולה לה אמר וכו׳ לתינוק משל לו כשאמרה

 ע״ד: קידושין עי׳ ,לכד,ונד, כשרה אחד ויום שנים ג׳ טבת פחותה גיורת אומר רשב״י תניא
 איסורי הל׳ ברטב״ם (ועי׳ זנות חשש שום שם ואין כיאה, בת דלאו ה״ק דייה רש״י
 לו כשאמרה ואח״כ זנות חשש שום בה דאין ס״ל דבתחילה וכראב״ד) ה׳יג פי״ח ביאה

 הלכד, לכהונה כשרה שנים נ׳ מבת פחותד, לו אמרו והתלמידים כזונה, שהיא ראה המשל
 לעולם טעמה, לא ובין זנות טעם טעמה בין לחלק אין הלמ״ם, שהיא וכיון מסיני, לטשה

 אלא אמרה לא פסולה אח״כ אמר ור״ע ס״ל, הכי ר״ע דגם ומסיק לכהונה, כשרה היא
 קרוב שיותר חשבו שהתלמידים ווייסס, שאמר זהו מה וא״כ התלמידים. את כה לחדד

 ס״ל. הכי ר״ע נם הלא הלמ״ט, שהיא עליה ולאמר קדמוניות בקבלה המסופקות לתלות
 לא לכהונה שפסולה כסוף שאמר ומה לכהונד.. כשרה שהיא :בתחילה להם אמר ולכן
 ומבאר, מברר כעצמו שהתלמוד מד, ידע לא כאלו עצמו עשה ווייסס לחדד. אלא אמר

 דבריו וכל בעלמא. והשערה היקש דרך רק הוא הלמ״ט שאמרו שטה ומטעה וטועה
 קבלה שהיתר, אפשר איך :ווייס שהקשה ומה יסוד. שום להם ואין האויר מן קלוטים

 שאמר דכיון הבל שאלת זו ? הלט״ט בנדר רבם לד,ם מסר שלא דבר התלמידים, כיד
 זה, דין מטנו למדו כבר א״כ התלמידים, את בהם לחדד אלא אמרה לא רר״ע בתלמוד
 את חדד במה דאל״ב הלט״ט שהיא לכהונה כשרה אחד ויום שנים ג׳ מבת דפחותד,

 כי ברמז, רק עליו הראה אלא הגמרא, לשון את הביא לא מדוע נדע ועתד, ? התלמידים
 לכל פתרון בקל ימצא בפנים הגמרא ורואה שפותח שטי עינים, אחיזת כעין מעשה זד,

וחלומותיו. שאלותיו
ראיותיו נם אלא טהרמכ״ן, לקח מקרא של פשוטו כלבד לא שווייפס, תראה ואתה

מספרי
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 שהחכטים ובפרט ברי, וכתבבלישון שינה ווייסם שמא, כלשון כתב שהרטב״ן אלא טספרי,
השח*טה. עיקר כבחינת ונר צויתיך כאשר לפרש שאפשר לנו הראו עצטם

 פירושו הלביש ווייסם הקודש, טהרת על התורה דברי פירש שהרמב׳ין אלא עוד ולא
 לנוטזה והיוצא הקבלה, באטתת כטערער וכותב ספק, כלשון פיקפוק כצורת הרטב״ן של
 על ראיה להם שיש אלא בע״פ, לטשה נאמרו שחיטה הלכות ועיקרי ס״ל הרמב״ן שגם

 השחיטה עיקר על רק טכוון אינו טקרא של פשוטו ולדעתי הכתוב. טלשון שבע״פ ההבלה
.כ״א בפסוק לומר לקרא ליה למה דאל״ב השחיטה, אופן על ג׳׳כ מוסב בע״ב אלא . . 

 ידענא לא דאטו לגמרי, מיותר צויתיך כאשר והלא צויתיך, כאשר וצאנך... מבקרך וזבחת
 אטינא ואנא לך, ה׳ נתן אשר וצאנך מבקרך וזבחת לטיטר הו״ל וזבחת הלשון כוונת מה

 תזבח נפשך אות בכל רק :כתיב ט״ו פסוק קפיטל באותו והלא שחיטה, היינו רוזבהת
 ואין צויתיך, כאשר תזבח גבי כתיב ולא לך, נתן אשר אלהיך ה׳ כברכת בשר ואכלת

 הוסיפה ולטה ומדוע שחיטה, הוא תזבח לשון שכוונת יודע זה פסוק הקורא שכל ספק
 והלא באה, היא השחיטה עיקר על ללמוד אם צויתיך ״כאשר אלו תיבות שתי התורה
 דעיקר ראיה אין הספרי ומלשון השחיטה, אופן בא ללטד כע״ב אלא הוא וזבחת ככלל
 פרט מקום, בקירוב זובח אתה ואי זובח אתה מקום דבריחוק ללמד הוא הספרי כוונת

 אף כשחיטה קדשים מה היא הספרי שכוונת תיטא ואפי׳ כעזרה ישחטו שלא לחולין
 נכללו ככר ושחטו או ושחט בקדשים דכתיב השחיטה בלשון מכ״ם בלבד בשחיטה חולין

 (כלשון הצואר סימני כל הכרת היא הקודש בלשון דשחיטה השחיטה אופני כל בו
 ולא יגריטו ולא יחלידו ולא ישהו שלא ידרסו שלא בע״פ הוזהרו שהכהגים הרטב״ן)

 בהמה וה״ה בעוף א׳ רוב ועל בבהמה שנים רוב על הקנה ועל הוושט על ונצטוו יעקרו
 ואף צויתיך. כאשר וזהו בע׳יפ. שנצטוו מה הכהנים שעושים כמו יעשו ששחטו חולין

 התורה על הוא סטיכתנו עיקר בכ״ז וברורה פשוטה וד,יא מהשערה. למעלה הוא זו שראיה
 ברורות, ראיות או אסמכתות הדרשות אם בו דרשות חז״ל שדרשו אלא בע״ם, שנמסרה

 הצואר מן שהוא שחיטה עיקר ורק בע״ם, שנמסרו ההלכות הן הן אצלנו העיקר בכ״ז
שחיטה. הלכות שאר לכל וה״ה בע״ם דוקא נמסר העורף מן ולא

 מאחר בתלטודא מקשה ולפעטים קרא, לה וכתב טרח כק״ו דאתיא מלתא ואפילו
 הוא עליו עומדים שאנו טוםד יסוד דעיקר אלמא לב.) נדה (עי׳ קרא למ״ל דהלכתא

 כל לכם הטול התורה שאמרה מילה במצות נמצא בזה וכיוצא בע״ם, שנמסרה ההלכה
 אדם ניטל לא וכי הכשר, ערלת זו אומר הוי תמים, ויהי׳ ימול מהיכן וררש ר״ע ובא זכר,

 וכי קכ״ח) אות שני ויכוח שני (כוזרי הנשר ערלת זו ולימד ד״ע שבא עד מישראל
? ליטול להם היה מהיכן יודעים היו ולא ויהושע) יצחק (אברהם שמלו דעתך סלקא

 ואמר בהלט״ט. קשורה תורתנו החבר אמר :ל״ט) ג׳ הכוזרי(פרק בעל כתב וכן
 שלא עם שיהיה ראוי וכן מסיני למשה הלכה משה. אל סמוכות טצותינו ורוב ;שם עוד
 הרוב. מן היה כאשר בדירה ולא בלבוש ולא שנה ארבעים במזונות לטרוח צרכו היה

 היעלה המצות, ככללי אותם צוה כבר והוא מהם, זזה איננה והשכינה עמם נמצא ומשה
 וטחלקותם. פירושיהם ויעתיקו השעות עם ומחלקותיהם פרטיהם על ישאלו שלא בדעת
הזהב. עכ״ל ותורותיו. אלהים חוקי את והודעתו רואים אנו וככר

ם׳ בראשית רכה ובמדרש ע״ש, תנ״א סי׳ החינוך ובם־ ט״ח פ״ו ח״ג כמו״נ ועי׳
חולים לב׳ משל תנחומא א״ר פי״ג רבה וטיקרא וט׳ לשוחט ליה איכפת מאי וכי מ״ד

ט׳ ו
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 נוהגים ד,ץ קדם בימי ע״ש תאכלו אשר החיה זאת הכא. עולם לחיי שהם ישראל ונו׳

 הקרבנות והמיתו מ״ג) ס״ב בע״ז לבובין עורות בחייה(עי׳ מבהמה הלב להוציא האומות קצת
 את נמית שלא במ״נ הרמב״ם וכמ״ש קלה מיתה השחיטה היתר. זו כלפי חמה באכזריות

 אתונך, את הכית מה על לבלעם אמר והמלאך כתיב, מעשיו כל על ורחמיו בצער, בע׳׳ח
 כן שאין מה הצער, ממעטת פגימה בלי וחלק חד וסכין דאורייתא, בע׳יח דצער אלמא

 היו הנוצרים ואפילו חזירים, אצל הנהוגה דקירה או קשת רובה או בפטיש בשמכה
נשחטו. שלא בהמות והיינו נחנקות לאכול שלא נזהרים

 נשחטה שלא הכוונה וגו׳, נבלה כל תאכל לא תורה שאמרה שמה שפ-רשו ויש
 לגר, לתתה התורה צותד. ואיך לאכול מאד מזיק פגורה כשר הרי פגורה, דאי כדינה,
 י״ט) כ״ט (ויקרא כמוך לו ואהבת ואמרה תושב גר את להחיות התורה הזהירה והלא

במקומו. כח״ב ב״ה יתבארו למ״מ ההלכות ושארית כ״ה). (שם עמך אחיך וחי ונאמר

׳ פ״ן. ■
ואחרונים. ראשונים נביאים יהושע- משה• תקנות

 שנמסרו פירושים בין הפרישו הם כי בקבלתם, חכז״ל דקדקו כמה עד תראה אתה
 ראשונים, נביאים כיהושע, אחריו הבאים או בעצמו משה שהתקין לתקטת בע״ם למשה

אחריהם. והבאים אנכה״ג או אחרונים, או
 בעניני ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה לנו מסרו ל״ב: במגלה א)

 ודברים פ״ו פסקא בר.עלותך ספרי משה, וידבר אמור ם׳ כספרא ד׳. מגלה עי׳ יום, של
דמגלה. פ״ז ותוספתא קכ״ז ססקא

שיהיו לישראל להם התקין משה אמרו עומד, הקורא ם׳ מגלה בירושלמי ב)
ט׳ טובים וימים בשבתות בתורה קורין ובחמישי, בשני כתורה קורין שיהיו התקין עזרא ו
ה״א. פ״י סופרים ובמס׳ פ״ב, ב״ק ועי׳

הזן, ברכת המן להם שירד בשעה לישראל תקן משה ר״נ אמר מ״ח: בברטת ג)
 ירושלים, בונה ברכת תקנו ושלמה דוד לארץ, כשנכנסו הארץ ברכת להם תקן יהושע
 אלא כן אמרו שלא ״ודאי באמרו 63 דף ווייסס יפצה והבל תקנוהו, ביבנה ומטיב והטוב
 לפנינו היא כאשר המזון ברכת שכל הוא והאמת ״אבל והולך מוסיף ועוד השערה״ בדרך

ט יורה האמת אכל להרמב״ן מקום והראה מאד״. מאותר מזמן תולדתו  הוא שהרמב״ן די
 תקון הענין ״כי א׳ שרש המצות לספר בהשגותיו הרמב״ן לשק זה שהרי לסתור, ראיה

יאמר״. הזמנים כפי והלשון וב״ד שלמה
ח׳ לישראל להם תקן משה רב אמר טריא בר אר״ח ע״א כ״ז תענית כמס׳ ד)
והעמידן דוד בא עשרה שש על והעמידן שמואל בא מאיתמר, ד׳ מאלעזר ד׳ משמורות

 ד׳ משה העמיד כהונה משמורות ח׳ בשב״י ריב״א ה״ב דתענית פ״ד ובירושלמי כ״ד. על
 ע״ש. וכו׳ ח׳ עוד עליהן וד,וסיפו הרואה ושמואל דוד שעמד עד מאיתמר ד׳ מאלעזר

הטלה... מן עלו משמורות ד׳ כ״ז תענית ועי׳
ולא האכל ימי וז׳ המשתה ימי ז׳ התקין משה ה״א דכתוטת פ״ק ובירושלמי ה)

 בהן שנהגו נאמר ואולי זאת, שטע מלא בפסוק רמב״ן ועי׳ יע״ש. כלום לאלמנה התקין
 ברמב״ם ועי׳ ימים. שבעת אבל לאביו ויעש דכתיב דאכילות כענין האומות נכבדי מתחלה

י׳ אבל. מהל׳ ס״א
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 התנה תנאים עשרה ת״ר ״תניא :ם׳ ב׳יק כברייתא יהושע, שתיקן תקנות י׳ ו)

 שהתנה תנאים רם״ה ובירושלמי י״ז, עירובין ועי׳ נחורשין מרעים שיהיו מהם וא׳ יהושע
 יהושע הנחיל כן שע״מ ;קי״ר בכ״ק ועי׳ יע״ש. וכו׳ ארבעה ריכ״ל בשם ב׳יב ר״ל יהושע

 על או השערה על סמכו לא אלה בכל והנה :ב״ז כ״ב בזה וכיוצא הארץ את לישראל
איש. משי איש כולם קבלו אלא המינים שטענו כמו אנדה מדרש בדרכי קלים רמזים

ג׳ רבה רות במדרש ועי׳ המאה ם׳ כרבות וכיד בועז שהתקין כתקנות וכ״ה ז)
כ״ג: מכות ובכל' יע*ש עמי את להשכיח החושבים וכו׳ מטה של ביד גזרו דברים

קרח) ם׳ מדרש (עם״י יום ככל ברכות מאה לכרך לישראל) (להם תיקן דוד ח)
 שתקנם כיון כרכות מאה להם ותקן דוד בא אנשים מאה מישראל מתים היו יום שבכל
:מ״נ מנחות בבלי ועי׳ המגםה. נעצרה

 כני ואמרה. קול בת יצתה ונט״י, עירובין שלמה שתקן בשעה א״ר אר״י ט)
 דבר(שבת חורסי ואשיבה לכי ישמח כני חכם ואומר אני נם לבי ישמח לבך חכם אם

קד.לת). וסוף כ״ג משלי יבילקוט כיא: ועירוכין י׳ד:
 החצר ומן לחצר הכית מן מה״ת לטלטל מותר כתב עירובין הל׳ ובסט״ג

 שרבית כיון אומרים, אדם כני היו כי ורא־. וב״ד, ע״ה המלך שלמה כשעמד למבוי
 מעתד, לחצר הכית מן להוציא מותר ואעס״ב לרבים, מיוחדת והחצר אחד, לאדם מיוחד

 שלמה עמד גמודד., לרה־׳ר גמורה רה״י מן להוציא ומותר כלל מלאכה הוצאה אין
ע״ש, עירוב ע״י אלא ולחצר למבוי הבית מן יטלטלו שלא וגזר

 הניח שלמד. כימי אכל במלחמות, העם כל הי׳ שלמה שקודם שש משמע עוד
 השכח, ביום משא תוציאו אל ירמי׳ ומ״ש שלום, להם ונתן אויביהם מכל להם ד׳

 ם כ כתי ט משא תוציאו ולא אח״כ וט״ש תורד״ איסור גוף זהו ירושלים כשערי ודבאתם
הצירות. עירובי תיקן שפירש וערש״י ע״ש. שלמר, גזרת זהו השבת ביום

 שלטה שבימי וידוע שלטה. תיקן לעריות ששניות מבואר כ״א וביבמות י)
 הוא תקן וע״כ למאומה, בימיו נחשב כסף הי׳ לא כי לרוב. נשרצו ורעות זרות תאות
לפרישות. סייג לעשות כדי לעריות שניות

 ועירוכין י״ר: שבת מם׳ ע׳ גירסא לחד לקורש ירים נטילת שלטה תיקן עוד
מרובד.). סרק (ביק אמרן שלמד, הרשות כשבילי טהלכין אטרינן עור כ״א:

 ופרק פרק כל על הלל אומרים שיהיו לישראל להם תקנו שביניהם נביאים יא)
 קי״ז) (פסחים גאולתן על אותו אומרין ולכשיגאלו עליהם תבוא שלא צרר. כל ועל

וכו׳. דור, משה, וע״ש
 הס ראשונים נביאים ב״ז) (תענית משמורות כ״ד התקינו הראשונים נביאים יב)

ורוד. שמואל
בכבל, ומעשרות תרומות להפריש פי׳ ט״ג) פ״ד (ידים נביאים מעשה בכל יג)

מצרים. כארץ ומעשרות תרומות להפריש פי׳ זקנים, מעשה מצרים
 וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי צום פיך.) (זכרי׳ בקכלד. מפורש יד)

טובים. ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהי׳ העשירי
)כ־ח ר״ה וריטכ״א ר״ן (•עי׳ ראשון בית חורבן אחר נביאים תקנות והן :
ה של טובים ימים שני תקנו ראשונים נביאים טו) ה׳׳ט) פ״ג עירו׳ (ירשלטי ד

דברי על מדרשם על ההשערה בזאת סמכו ספק שבלי באטרו שגה צ״ט ד׳ ווייסם
יהזקאל
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 העכור סוד הוא הזה הסיד לדעתס אשר י״ג) ('חזקאל עם' בסוד יהץ vh כי יחזקאל

 וו"םס דברי שבל יראה לא וסי הנאמנים״, לנביאים העבור סוד מייחם שועא הבינו כי
? של נזובים ימים שני עם העכור סוד ענץ ומה עכביש כקורי הם ה  שדרשו שאף ר

 ועי׳ יב ה פ׳יא סנהדרין בירושלמי וכ״ה העכור סור זהו עמי בפור קי״ב בכתובות חדל
 דרכו יורה האמת אבל יע״ש עיביר סוד יגלו שלא ד״ה ותום׳ קי״א, כתובות בבלי

 חלוטות דברי ווייסס ודברי איש, מסי איש כן שקבלו הם, קבלה דברי דבריהם שיסוד
 מצאתי: א שב׳ אות ה׳ ויכוח שני כוזרי וכס׳ מעלין, ולא ישטורידין הן
גליות? של טובים ימים שני לעשות שדתחילו לך נראה ומאימתי אה־כ י
 הססיקות נולדו בא״י שנתיישבו עמי וגלותו מכבל עזרא שעלה אחר אה״ח ^

ל״א, ביום קבעום או ל׳ יום קדשו א־י בני אם לארץ חוץ לבני בהכרח
 נבטסרדסאות כן ירבעם משהושייב טובים ימים השני שהתחילו אפשר ואי אה״כ

 ורשות בהסבמת ביניהן גמרו שבהן והותיקין לרגל יעלו שלא כדי הדרכים על
ימים. שני לעשות הסנהדרין

 מדעת אומר זה שימא, בטיענת ע״ז, זה חולקין שניהם והכוזרי שהח׳ תראה ואתה
 טנייהו שאישתמיטתא לסי כזה חולקין ושניהם התחילו נבט בן ירבעם שבימי עצטו

 ר״ה של טובים ימים בשני לר׳יי חכטים מודים ס״ג עירובין כירושילמי דתניא ברייתא
ת שהן נ ק ת ם מ י א י ב . נ ם י נ ו ש א ר

 מורים היו אם כי ז זע׳ חולקים היו שלא וודאי זו, ברייתא יודעים היו ואלמלי *
הוא. ראשונים נביאים מתקנת ר״ה של טובים ימים ששני בבירור

 כטילין דבריו וכל כקדשים, מום להטיל ונתכוין הביייתא ירע ווייסם אולם
התיסטוריא. רוח דעת, חח האטת, רוח זו ברייתא על שנחה יראה דבר נבון וכל וטטטלין

 שעל וארץ שמים עלי אני מעיר :הרכינם בן דוסא א״ר ט״ז: ביבמות טז)
 מעשרין ומואב עמון אסורה הבת צרת :דברים ג׳ ואמר הנביא חגי ישב זו מדוכה
התרטודיים. ומן הקרדויים מן גרים וטקכלין בשביעית עני מעשר כביאור

:בזר,״ל כתב צ״ט ד׳ ווייס
 על סמכו אמנם זה, על מבוררת קבלה האומרים ביר דד׳ לא כי נראה ״טענינם

 מעולם הנביא חגי טס* כן יצא כי האמינו ולא ססק בה הטילו בתלמוד אשר האגדה,
 ק סם בה הטילו כתלמוד שכתב מה שם)״, בירושלמי ועי׳ רבי ר״ה ובתום׳ ט״ז (יבמות

 ולא הי׳ לא מעולם״ הנביא חגי טסי כן יצא כי האמינו ״ולא שוי,וסיף ומה אמת, אינו
 דברי הביא ולא הסאה שהגדיל תראה אתה רבי, ד״ה לתו׳ מקום שהראה ומה נברא,
 סכר ושמא הנביא אחגי יוחנן ר׳ סליג היכי ״תיטא התום׳ לשון שזר, כצורתן, הוצם׳

 דבר תירוצם אין וא״ב ״שמא־ כתבו התו׳ התום׳, עכ״ל מעולם״, חגי אמרם שלא ר״י
 בן .דוסא ר• ור,לא ? ססק־ ■ בה הטילו ״שבתלמוד לומר הדעת על יעלה ואיך ברור,

 הדבר אלא שקר? ערות חלילה העיר וכי וארין״ שטים עלי אני ״מעיר אמר הרכינם
 על התום׳ שהקשו ומה דברים, ג הנביא מחגי הרכינס בן דוסא ר׳ קיבל שכן ברור

 התרטידין מן גרים טקנלין דברים בגי גרים לא דר״י מידי קשה דלא נלע״ד יוחנן, ר׳
 מעשרין ומואב עמון אסורה, הבת צרת :הן דברים ג׳ ובכ״ז בלבד, הקרדווין מן אלא

 בעדות ססק התלמוד הטיל לא וא״ב :הקרדויין מן גרים וטקבלין בשביעית, עני מעשר
 ר׳ שלדעת אלא הנביא, חגי טסי כן ש־צא האמינו אדרבא הרכינם, בן ר״ד שהעיד

יוחנן 5 ׳
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 וטקכלין גרם ולא לחוד, ד,קרדו"ן מן גרים ומקכלין דבריו: בסוף היתה הגירםא יוחנן
 רמי תני והא דסריך עצמה, םוגיא באותה מוצא אתה בזה וכיוצא התרמודים, מן גרים
 אינשי כדאמרי אתמר הקרתויים מן אבא ר׳ ומשני הקררויים, מן גיים מקבלין אין

פםולין. קרתויים
 מצאתי לדברי וםעד עיקר. כל תרמודין גרם לא דר״י לומר ריתק נמי וה״ה

 והעיד הנביא חגי ישב זו המרובה על להן אמר לשונו דזה ה״ו ס״א יבמות כירושלמי
 מעשר מעשרין שהן ומואב עמון ועל לכהונה שתינשא הבת צרת על דברים שלשה

 תדמור גרי חגי בשם תניא דלא אלטא נשירין, שהן תדמור גירי ועל בשביעית עני
 לומר יש ה״נ תדמור, רק תני לא דידן דבירושלטי היכא וכי טנייהו, חד אלא וקרחיין

 ר׳ הכי כתר הביא דכירושלמי אלא קרחיין, גירי רק גרם לא בבבלי דטובא יוחנן דר׳
התדטוריין. ומן הקרדויין מן גרים טקכלין אמר יעקב בר נחמן

מיני׳ להקשות לו הי׳ והלא לחמו, מרחוק הביא מרוע ווייםם על תמה אני ועוד
 הנביא שחגי לומר יתכן ואיך הוא, וכ״ה דב״ש סלוגתא אםורה הבת צרת דהא ובי׳,
 דבבכלי הנביא, דחגי דלישנא בפירושא איפלגי וב״ה דב״ש נראה אלא שאםורה אמר

לכודנה, שתנשא הבת צרת על ובירושלמי אפורה, הכת צרת הלשון:
 חלצו שאם היתד. הנביא חגי שכוונת ב־ה פירשו הירושלמי, גירםת עפ״י והנה

 פירשו וב״ש היתה, לצורך שלא שחליצה לפי לכד^נה, כשירד, היא הרי אותה, האחין
 לכר^נה, כשירה היא הרי היבם, מן ונתאלמנה נתייבמה שאם היתד״ הנביא חגי דכוונת
 דביטי םברא עפ״י להוםיף יש ועוד לאתים. מותרת דהצרה הנביא לחגי רם״ל אלמא

 חששו ולא התדטורים מן גרים טקבלין היו שני בית תחלת בזמן שחי הנביא חגי
 לפי חששו חבית חורבן אחר שחי יוחנן ר׳ בימי אבל מישראל, מטזרין בהן שנטמעו
 שני בית בימי זו נכלה מעשה והי׳ ישראל בנות על נפנו להיכל גויס שנכנםו שבשער,

 דלט״ד עצמה בפני טילתא היא זו ום:רא בעלמא אםמכתא היא ענו בציון דנשים וקרא
היא, דטפתכרא טלתא אלא עומדת, במקומה התו׳ קושי׳ עדיין שלמה עבדי משום

 אותו שנא׳ משום חייב שאחיו הנביא חגי משום הזהן שמאי אמר בזה וכיוצא
 צדוק בר׳ אלעזר ר׳ הי׳ וכן פ״ד דכל־ם בתוםפתא תניא ועוד עמון בני בחרב הרגת
 זר, מה מפני אבא לפני אמרתי ט',ור, ואחר טמא א׳ אבא בכית הי׳ כתופין שני אומר
 חגי ישב ועליו טהור, חקוק שאין וזהו טמא חקוק שהוא זהו א״ל טמא וזה טהור

הנביא.
פ״ד), (ב״ק עזרא תיקן תקנות עשר יז)

פסיקיס), י׳ גברי תלתא הש״ם (למסקנת כשבת במנחה קורין שיהא תיקן
ור,׳ בב׳ וקורין הרי״ף ובגירסת ה״ב פ״י סופרים ובמס׳ פ״ג מגלה בירושלמי ועי׳

ב׳). אות ולעיל בגמרא (ועי׳
 ר״ה קודם תורה ושבמשנה עצרת קורם שבתו״ב קללות קורין שיהיו תיקן עור

 בטור ובחמישי(ועי׳ בשני דנין שיהא ותיקן קנאת) ד״ה תום■ כ״ב ב״ב ועי׳ ל״א: (מגילה
 כתובות ותום׳ ס״ו לשבועות הגבורים בשלטי הרי״ף גירסת ועי׳ גאון האי רב גירסת חו״ט
 בע״ש, שום אוכלים שיהיו בשבת, בחמישי וטכבסין טי) ד״ה קכ״ט: ושבת שבתו ד״ה

 וטובלת חופפת אשד. ושתהא בסנר, חוגית אשד, ושתהא ואופה, משכמת אשר, ושתהא
קרין. לבעלי טבילה ותיקן כ״ב) ב״ב (ועי׳ בעיירות מחזירין רוכלים ושיהיו

(נתב
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ש נמצא לעזרא יחסו אשר התקנות בעשר נתכונן ״ואם 63 ד׳ ווייסס וכתב ' י  כ

 בעל ״טבילת עזרא תקנת בין ״נחשב מבאר ובהערה מאוחר״ בזמן יסורתן אשר תקנות
והלל״. שמא' של דין לבית יחסוהו ס״ב שבח ובירושלמי קרי״

 כלל דק ולא שיטסא ואגב העין במהירות נכתבין יסודן, בטעות ווייסס דברי וכל
 כי כהן. ניקנית שהתורה הדברים הן שהן הלב שיכול ולא הלב בינת לא כדבריו אין

 דברים י׳יח בין עליו שגזרו קרי בעל והלכות עזרא, תקנת בין שנחשב קרי בעל טבילת
 טבילת כי ה״ד). והיא פ״א וצ״ל ס״ב, ירושלמי ווייסס מעתיק בירושלמי(בטעות שנשנו

 סאה. מ׳ המרגיל לבריא כ״ב: ברכות בכלי דמסיק מה לסי היינו עזרא, שתקן קרי בעל
 ס״א שם עצמו בירושלמי דמפרש מה לפי היינו דבר, י״ח בין שגזרו קרי בעל והלכות

 שלא ובלבד רגיליות הלכות שונה יוסי בש״ר תני אגרות, שונה ואינו הלכות שונה ביבא ר׳
 בכלי בזה כיוצא ועי׳ האזכרות, את יזכיר שלא ובלבד טימר דבעי ואית משנתו את יציע

 בתורה לקרות מותרים וכוי ומצורעים הזכים דתניא פ״ב אתוספתא לה דסטיך כ״ב. ברכות
 את מציע אף וכו׳ ברגילות שונה אומר יוסי ר׳ קאי ועלה אסורין, קריין כעלי אבל ובו׳

וע״ש. שבו אזכרות יאמר שלא ובלבד הגט׳
 שעזרא ככ״ק דתניא הא בין סתירה רמז שום כאן שאין להבין תלמד אלה מכל

 דגזרו(ב״ש) בירושלמי פ״א שבת במס׳ בברייתא דתניא הא ובין קריין לבעלי טבילה תיקן
 הפרטים, המה קרי, בעל והלכות והיסוד, הכלל הוא עזרא דתקנת קרי בעל הלכות על
 במשניות גם מותר או כמשנה, ואסור וכתובים נביאים תורה ללמוד קרי הבעל מותר אם

 ואינו המשנה את להציע גם מותר או המשנה, את להציע אלא אסור ואינו הרגיליות
האזכרות. את להזכיר אלא לו אסור ואינו מותר בגמרא אפילו או בגמרא אלא אסור

 מוכח קרי״ בעל ״הלכות על גזרו דב״ש פ״ב בירושלמי דתניא ממה ואדרבה
 הלכות שגזרו אלא מאז, בה והחזיקו להם נודע הי׳ כבר עזרא שתיקן קרי לבעל דטבילה

 אסור במה נטבלו לא אם קרי בעל דין מה עזרא, שתיקן קריין לבעלי טבילה תיקון לפרש
 בק״ש דינו מה לחוד, השטות בהזכרת או בגמרא או במשנה או בתורה אם לקרות, לו

 הוא אם דינו ומה חולה, הוא אם וכדומה, ויולדות נדות וזבות זכין דין ומה ובתפילה,
 פ״ג ברכות ומשנה וכב. :כ״א ברכות ובכלי פ״ב ברכות בתוספתא עי׳ לאונסו, קרי בעל

 שגזרו שהגזירה יודה לאמתו האטת חוקר אלא זרות בדעות רוחו מלא שלא טי וכל יע״ש.
 הטבילה היא עזרא שתיקן שהתיקון במרה, בראי׳ מראה קרי״ בעל ״הלכות על ש ב״

 גדותיו כל על ועולה השוטף גדול לנהר שנעשה קטן כמעין ונתרחב נתפשט קרין, לבעלי
קרי״. בעל ״הלכות רחב לכר נעשה קריין לבעל טבילה הבודד, היחידי והתיקון

 בהן יש לעזרא שיחסו תקנות שבעשר באטרו, כמים, פחז שווייסס תראה מעתה
 ווייסס דעת לפי שיחסוהו קרי בעל לטבילת מקום והראה מאוחר, בזמן יסודתן אשר תקנות

 חקירה תוצאות ואינן וזרים, קדומים משפטים הם משפטיו וכל שמאי של לכ״ד המשובשת
 חז״ל קבלת לסתור זרות נטיות של בחותם נחתמים אלא בלבד, האטת אהבת של אמיתית
 והנטי׳ שבע״ם התורה יסודי כל ולקלקל לקדמונים שייחסו התקנות זמן ולהאחיר הנאמנה,

שולל. אותו הוליכה היא הזו הזרה
 וכן אסתר, ומגלת דניאל, עשר ושנים יחזקאל כתבו כה״ג אנשי אמרו ט״ו וב״ב

ה״ג... אנשי והרי ח ע־ פ׳ רבה כראשית כמדרש אמרו ע״ש. כנ
ורש״י
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 ויתכן ס״ה, ד״ה חום׳ ועי׳ בעצמו יחזקאל כתכו לא למה יורע ואיני כתב ורש״י

 לאכה״ג מאוחר בזמן י׳יגאףשהי׳ שבת (עי׳ יחזקאל ספר לגנוז שרצו חז״ל שיאמרו רבלםי
 ובתכו בנח״ג אנשיי עמרו ההוא) מטעם אותו לגנוז בקשו להם וקורם בזמנם נם אולי

 (וע״ע אותו. וררשו אותו פירשו שגם םפק ואין ברבים אותו ופייםמו פירש יחזקאל
פםחים).

 נביאים יםור אומר שיזה המזבח והקפת המים בניםוך שנחלקו לפעמים תמצא ואם
 צא אררבא בעלמא, בהשערח רביו שחמה לומר תרין לא מ הלמ אומר וזה ר״ת אומר וזה

 שאומרים המאמיים אותן מחקו שלא בתלמור חז״ל רברי ונאמנים גרולים כמה ולמר
 שונות, קבלות אלו לאמוראים הי׳ בי המחלוקות בל קיימו אלא ובו׳ הוא נביאים שמנהג

 מקום בל וא״ב היא, שהלמ״ט קבל וזה היא נביאים שיםור קבל וזה שר׳ית, מרבו קבל זה
 ל״ח) (מנחות ובו׳ מרובעות תפילין בגין הלט״ט היא אחת שתקנה םתם בתלטור שינאטר

 כטשטעו פשוטו והלט״ט ברורר, קבלה שהיתה לוטר אני צריך ע״ב חולק, שום בגמרא ואין
 הבלל זה לר׳ אשם הוא אשם בה׳יג יהוירע ררש מ״ו: רשקלים פ״ו במשנה שנינו שהרי

 לבהנים והעורות לשם הבשר עולות בו ילקח אשמה ומשום חטא משום בא שהוא בל
 יובא לא חטאת ובםף אשים בםף ואומר לכהנים, ואשם לר׳ אשם קיימים בתובים שני נמצא

בי׳ז, ר׳ כ״א פרק בתו״ב וב״ח יהיו, לבהנים ר׳ בית •
 רנשנה ומה כמשנה היא מבואר שהרי לטירין ואין הן אגרה שרברי לומר לך ואין

. וקיים. ברור רבר הוא במשנה
 ישראל בני את צו שנאמר לפי מעמרות הן אלו פ״ר תענית במשנה שינינו עור

 התקינו נבו על עומר אינו והוא קרב ארם של קרבנו האיך ובו׳ לאשי לחמי קרבנם את
 וכו׳ כירושלים מעטר הי׳ משמר כל על משמורות וארבע עשרין הראשיונים נביאים

 לך והרי לקטן, ועיין כ״ז בתענית שם כמבואר ושמואל רור היו אלו הראשונים ונביאים
 לכם) הזה החורש בא ם׳ ראכ׳יע (ועי׳ ורור שמואל הראשונים, נביאים לנו שטםרו ההלכה

 שמואל כשם אמרו ועור עמונית, ולא עמוני ההלכה שחירש שמואל בשם לנו מסרו ועור
 המאמר לזה שיש אלא ל״א) (ברכות בזר כשירה ששחיטה אמר נער שבעורנו הנביא
 תקנת ר״ה של ראשונים ימים ששני רעירובין םם״נ בירושלמי אמרו עור קצת אגרה צורת

 כרכות במשנה שנינו עור ע״ב, ט״ו וסוכר. רירים פ״ר משנה וע״ע וכו׳ ראשונים נביאים
 אלטא וט׳ כא בועז והנר. שנאמר בשם חבירו את ארם שואל שיהא והתקינו ספ״ט

כן. תקן שבועז
ד: שבת כ״א: עירובין (עיין ונט״י עירובין תיקן ששלמה חז״ל לנו מסרו עור י׳

 קבלו שכן אלא אחרת תשובה כאן אין כן, להם הי׳ מאין תשאל ואם כ׳׳א). יבמית ועי׳
 על תיקן(משלים) לשון שררשו לפי כן, לר,ם שיצא כאמרו טעה ווייסם איש, טפי איש

).Weiss S. 3( מקורם שנעלם תקנות לו ויחסו תקנות
 עירוכין שלמה שתקן כשעה א״ש אר״י כזה״ל איתא בשבת שר,רי נכונים רבריו וא.ין

 רמז שום בזה אין עכ״ל, אני גם לבי ישטח לבך חכם אם כני ואמרה ב״ק יצתר, ונט״י
 התקנות, על שררש תקן מלת ממשמעות רק הוציא הזר,, המאמר בעל א״ש, י שר׳

 תיקן עם כלל ענין לזה ואין לתורה אזניים שעשה וחיבר ואיזן פירש כשבת שם ורש״י
 שעשה איזן לשון שפירש ב׳יא: בעירובין רעולא ממימרא רק יצאו אלו רש״י שרכרי ועור

ד״ה רש״י וע״ש וכו׳ וירים עירוכין שתקן ועשה ר״ה כעירובין שם ופירש״י אזניים לו
שלמה



כגהמשנה תורת
 ואפילו א״ש ר״י לשון עם י רש לשון החליף ווייסס חצירות, עירובי תיקן שלמה
 מותר בזה״ל ביאר עירובין בהל׳ והסמ״ג בשלימות, להביאו לדקדק ירד לא רש״י בלשון

 וראה דינו ובית ע״ה המלך שלמה כשעמד למבוי החצר ומן לחצי מהבית מה״ת לטלטל
 ואעפ״ב לרבים מיוחדת והחצר אחד לאדם מיוחד שהבית כיון אומרים אדם בני הי׳ כי

 כלל מלאכה ההוצאה אין מעתה ואומרין טועין הי׳ ובזה לחצר... הבית מן להוציא מותר
 הבית מן יטלטלו שלא וגזר שלמה עמד גמורה, לרה״ר גמורה רה״י מן להוציא ומותר
—הסמ״ג. עכ״ל עירוב ע׳יי אלא ולחצר למבוי

 יתכן עירובין הש״ם לגירסת אבל חצירות, עירובי שגרם רש״י לגירסת יתכן וכ״ז
 התורה שהרי לחצר, החצר מן לאסור לנו הי׳ דאל״ב היתה, קולא שלמה שתקנת לומר

 להוציא עירובין תיקן לפיכך הקראים, כפירוש לפרש ויתכן ממקומו, איש יצא אל אמרה
.. כיצד ערבה מצות פ״ד סוכה כמשנה שנינו עור עירובין. סוף רי״ף ועי׳ הטועים מדעת . 
ה... אומרים וכו׳ולמנסך זהב של צלוחית כיצד המים ניסוך ב  אחד נסך אחת שפעם הג

 נביאים יסוד ערבה אמר שחד ל״ד, בסוכה ואמרו באתרוגיהם, העם כל ורגמוהו רגליו ע״ג
 עוד יע״ש ומלאכי זכרי׳ חגי אחרונים הנביאים תקנת פירש ורש״י נביאים מנהג אמר וחד

 למחנה יכנס שלא יום טבול על שגזרו וב״ד יהודה מלך יהושפט של משמו לנו מסרו
.ה׳ והוריות :ל״ב וזבחים :ז־ יבמות צ״ב (פסחים לוי׳ ( : .

 לפי קלים רמזים על נסמך ליהושפט שיחסו שטה בהחסזו כתב S. 64 ווייסס
 נמיר והכי וז״ל כצדו רש״י יניכתב מה לראות רצה לא או ראה לא אגדה, מדרש דרכי

. חידש. זה דדבר מרבי׳ יוחנן ר׳
 י״ז סנהדרין ש״ס (עי׳ הטומאה מפני השנה שעיבר לנו מסרו יהורא מלך ומחזקי׳

פ״ג,). ושבת

ס״ח
איתא: ה״א פ״ה שקלים בירושלמי

 שהתקין ר״ע זה שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק לכן כתיב יונה א״ר .
 כללות זה תיקן מה אלא תיקנו כנה״ג אנשי אלו אומרים ויש והאגדות, ההלכות מדרש

 שעשו אלא סוסרים ת״ל מה יעב״ץ יושבי סופרים משפחת כתיב אבוהו א״ר ופרטות,
 פוטרות נשים עשר חמשה בחלה חייבין דברים ה׳ יתרומו לא חמשה ספירות ספירות התירה

 ד׳ עור שמביא תתר״ז בדה״י I. בילקוט ועי׳ בתורה... כריתות ושש שלושים צרותיהן
 ורבים המשנה שערי פותח גדול מפתח הוא הזה המאמר הנה חטאות... ה׳ השנים ראשי

 גזר גריטץ החכם קצת. להאריך יאלצני ההכרח לכן הדברים, ברור על עמדו ולא טעו
 שדרכה אגדה מדברי הוא ספירות, ספירות התורה עשו שהסופרים אכהו ר׳ שמאמר אומר

הימנה. למירין ואין המאוחר להקדים
 אדרבא היא, אגדה ממדרש ר״א שדברי לומר טעם שום שאין נכונים, דבריו ואין

 כי ספורות, ספורות התורה שעשו הם שהסופרים ר״א ביד היתה שמסורה מתוכו מוכח
 שהסופרים בבירור יודעים אנו אכל תורה כותבי על רק הונח מתחלה סופרים הלשון
 שיסדו הם והם המקובלים והפירושים החקים עפ״י אותה וביארו התורה ביארו האלה

 כלומר המשנה, בלשון סדרו הדינים ואותם המקובלים מפירושיהם שהוציאום הדינים
העתיקה, המשנה יסודי הן הן הספורות המשניות ואלה ספורות, ספורות התורה שעשו

ואביא
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 טהפרו ד דבחלק דברץ סיתי בעצמו גריטץ שהרי דברי דצדיקו ברורות ראיות לך ואביא

סה״ל: עצמו כתב 185 ד וכח׳יב אגדי מאמר הוא דיא של שמאמרו החליט

 אלא אמרה לא התורה (שהרי בשבת שנאסרו השונות המלאכות הנבילו »הם
 והאסיפה הקצירה מלאכת שבשרה, עבודות מיני כל מלאכה) כל תעשה לא

 וכל . . . הרכים לרשות היהיר מרשות דבר הוצאות וכו׳ והאשיי׳ הטח־נה מלאכת
 שם. גריטץ עכ״ל הסופרים'׳ מדרש דרך עפ׳יי נאסרו מלאכות אבות ל״ט בכלל אלה
 (והוא דשבת פ״ז ד׳ שמשנה מחליט כעצמו שגריטץ למד אתה אלו מדברם וא״ב
 כמו הזאת למשנה ם־רוש דרך רק אינה המסכת שאר כל כי שבת מס׳ כל יסור עיקר

 420—338 בין (שחיו אותה שסדרו הסופרים אלא תקןר״ע לא אחר) כמקום שבארתי
למספרם).

 התורה שעשו סופרים ת*ל ״טה אכוהו ר׳ שדברי לפרש לגריטץ לו הי׳ ועפי׳יז
. ספירות ספירות . . . אחת״ חסר ארבעים מלאכה אבות . . .  אגדה דברי אינם .

 גריטץ והלא !ועקש נפתל שום בר. א*ן כמשמעה, פשוטה כרורר. ישינה מסורה אלא
 בראשונד, זו משנה נשנית חבלי׳ בן נחמי׳ בימי חנינא ר׳ שדברי מלא בפה אמר בעצמו

 אמת דברי היסטורי* ״פאקטום ברורים דברים הם ״כשבת״ ניטלים כלים ג׳ אומרים היו
 אבור.ו ר׳ על לחלוק גריטץ דעת עלר,על מה עליך תמה שכן וביון שם) 185 (עמוד
 ? היא ר״ע ת*קון שר.ספורות ואומר הוא ובא הסופרים מעשה הם ״שהםפורות״ שאמר

 בירושלמי שם שאמר יונה ר׳ של מאמיו אכוהו ר׳ למאמר שקדם לפי הטעתו עינו אבל
 שהתקין ר״ע זה שלל יחלק עצומים ואת הרבים לו אחלק לכן כתיב פ״ה שקלים
 לי׳ דקים ס״ל ולכן אכוהו ר׳ על חולק יונר. דר׳ גייטץ וסבר ואגדות הלבות מדרש
 יונה ר׳ גם כי פליגי, לא אבוהו ור׳ יונה ר׳ כי פלילי׳ ופקח ברואה שגה אבל כר״י.
 ספירות התורה עשו שהס־פרים לר״א מודה ואגדות הלכות מדרש התקין שר״ע דאמר

 מקצוע רק אינן הספירות והרי הלכות תקן שהוא עליהם והוסיף בא שר״ע אלא ספירות
 ס״ל שהי״א אר״י פליגי הי״א אמנם ״ואגדות״ ״מדרש״ ר״ע שתיקן הרבות מהלכות אחד

ופרטות. כללות זה תיקן מאי אלא תקני, הגדולר. כנסת אנשי שאלה

ר׳ בי׳ דפליגי כענין זה במקצוע ולחקור לדרוש אחרונים אחרוני לנו מותר ואם
 י״א לדברי גדול סעד לנו שיש ונבאר, המלך דרך נעלה במסלד, בירושלמי, וי״א יונה

 ולשיטתי׳ קצרה דרך שחידש הוא שריע מצינו שהרי ופרטות כללות תיקן שר״ע שס׳׳ל
 וסנהדרין נ״ד: (עירוכין בפיהס סדור תלמורם שתד,א ער לתלמידים לשנות דחייב אזיל

 דין וכל משפט כל בפלס עצמד׳ושקל בפני הלכד, כל תכונת וחקר שדרש והוא ט;) צ׳
 שנשנה כמו הכלל והעמיד שונים ודינים שונות הלכות שכולל הגדול הכלל שמצא עד

 ומכאן כע״ש, לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא ר אמר כלל מ״א פי״ט שבת במם׳
 ששנינו כמו ר״ע, משנת הוא סתם, במשנה מוצא־ן שאנו וכלל כלל שכל למר אתה
 מעשרות אמרו אחי־ כלל ועוד מ״ד שם עוד אמרו גדול כלל מ״א פ״ז שביעית במם׳
 שעשה פי״ח באדר״ג ר״ע על שאמרו מה מתאים ולזר, במעשרות, אמרו כלל מ״א ס״א

 תיקן ולכן שבפרט מה אלא בכלל אין חכז״ל אמרו כבר והנה טבעות, טבעות המשנה
 וברוח הגדול שכלו בחריפות הראה ואח״ב עצמו בפני ופרט פרט כל ביאר פרטות, ר״ע

ולסדר אחד לענין וכללם ופרט פרט כל בו ששור, ועקרי אחד ענין העמוקה בינתו
אתה



כדהמשנה תורת
 שימה בהם ויקוים קציר. דרך לתלמידיו שינו ועי׳יב גדול כלל זה לסדר וקרא אחר

סרטים. הרבה ולמת בללו אחר בכלל כי בפיהם סיור תלמודם שיהא בפיהם
 בתחלהצריך כי כלן החכמות כל של מוסד יסור הוא ופרט בלל לימור ובאמת

 החי׳ תכונת היחידי״ הפרח תכונת עצמו בפני האבן תכונת ויחיד יחיד כל להכין אתה
 ובפרחים שונים באבנים והדומים השוים התנאים מוצא אתה ואח״ב היחידה והבהמה

 שלימה לקלאססע שלם למנין ולחנרם לצרפם בידך ויהי׳ שונות והיות בבהמות שונים
אחת. ולמשפחה

 מדרשות שתיקנו הם הם כנה״ג אנשי שבאמת לעינים לנו הם י״א דברי וע״ב
 . . . בדה״י במקרא והנה י״א לרעת יותר קרובים הם ר״א ודברי ואגרות״ הלכות
 שובתים שמעתים תרעתים יעכץ יושבי סופרים ,״משפחת מאמרו אטהו ר׳ יסר שעליו

(משוררים). )canentes( קאנענטס מתרגמת ובבולגתא
 וכדומה שער״ יושבי מלשון ו״תרעתים״ שמעתתא מלשון .שמעתים״ וא־׳ב

.יריחו של לו נתנו לארץ חובב כשבא ט׳: באות וזי׳ל יתרו בתנחומא מצאתי לזה . . 
. תורה ללמוד אלא . . . באתי לא עצמו כל ואמר . .  הלכו כך ששמעו כיון .
 את שם ומצאו הלכו . . . התמרים מעיר עלו משה חותן קני ובני שנאמר להם
 יושבים ישראל וכל עמו יושבים והמלכים והלוים והבהנים המדרש כבית יושב יעבץ
 ושומעין ביהמ״ר שערי על להן ישבו אלו עם שם נשב האיך גרים אגו לו אמרו שם.

 הקנים המה סוכתים שמעתים תרעתים יעכץ יושבי סופרים וממשפחת שנאמר ולומדין
 שהיו סוכתים ולומדין שומעין שהיו שמעתים השער על יושבים שהיו תרעתים מהו

 תרעתים התנחומא דברי לפי שגם ולמד צא תנהומא. מדרש עכ״ל להם ממרין ישראל
 א׳ וברה״י שמועה! מלשון ושמעתים כהלכה״ המצדדם השערים הם שער״ מלשון היא

 ירמי׳ של בזמנו היי רכב ובני רכב אבי מחמת״ בא־ם שהקנים מבואר נ״ה פ׳ ב׳
 שעשו אלו״ סופרים ומשפחת הספירות לשנות החלו ככר ולפניו ירמי׳ בימי וא״כ הנביא
 הם שבד׳יה״ הקנים תנחומא המדרש לדעת ונחמי׳(אולם לעדא קדמו ספירות ספירות התורה

 המפורשים״ הערו שלא חדש דבר מצאתי זה וראה ויקהל). תנחומא וע׳ משה חותן קני בני הם
 כי בכל״ לחכמי גם ומפורסם נודע היי שקלים בירושלמי שנמצא אבווע ר׳ מאמר כי
 מאות וז׳ אלף כמתניתין ״מביא ט״ז בתמורה כי ובצלמו כדמותו נמצא בכלי בתלמוד גם

קאמר: ואהא משה־״ של אבלו בימי נשיתכחו סופרים ודקדוקי שוות ונזירי וחמורין קלין
 בן עתניאל ולכדה שנא׳ בפלפולו קנז בן עתניאל החזירן אעפ״ב אבוהו ״״א״ר

 שמעון אחי יהודה שמו ומה יעבץ הוא עתניאל הוא תנא כגמרא מסיק ואח״ב וגו׳״ קנז
 לאלדי יעכץ ויקרא בישראל, תורה וריבץ שיעץ יעבץ אל שענאו עתגיאל שמו״

 עמדי ירך והיתר. כתלמידים גבולי את והרבות . . . תברכיני ביך אם לאמור ישראל
וכו׳. נתן ר׳ משנת זו וכו׳ תלמודי ישתכח שלא

 ספירות דתורה שעשו בשקלים מפורש וז״ל פירש סופרים דקדוקי בר״ה ורש־י
 שלא יחד ומנאון הדברים שצרפו . . . צרותיהן את פוטרות נשים ־ו ט כגון ספירות
 רש״י עכ״ל משה של אבלו בימי נשתכחו צירפום לא שעדיין דקדוקין ומאותן ישתכחו

 הלכה סימנין וכו׳ סדורות מסכתות הי׳ לא ימיו ועד רבי בימי ד״ה ל״ג. כ״מ ועי׳
 אתה מכאן עי״ש״ רבי קורם סדורות משניות שוויו דס״ל כריתות בס׳ ועי׳ וט׳ פלונית

אותן כלומר פלפולו מתוך החזירן קנז כן שעתניאל דאמר אטהו שר׳ להבין למד
דקדוקי



המשנה תורת
 הוא עתניאג* דהוא דתנא וגד'יתא משה, של אבלו בימי שנשתכחו סופדם דקדוקי

 שלא עמדי ידך והיתד, כתלמידים גבולי את והדבות שפידש נתן ר׳ ומשנת יעכץ
 שאמר כמו ספירות ספירות התורר, עשו סופ־ים דמשפתת ס״ל כלהו תלמודו, ישתכח

 אלא למשה, נמסרו היו אלו סופרים דקדוקי גם שיבראשונה אלא כירושלמי אכוהו ד
 הלכות הן דהעיקר דס״ל נראה נשתכחו הלכות אלפים ששלשת שמואל אטד שר״י

 שנפלו הלכות אלפים שלשת הם •שבכללן למצוא יתכן ואולי כע׳׳ם לטשה שנמסרו
 משה, של אבלו בימי דנשתכחו משום הי׳ בהן שנפלה דהמחלוקת וקאטר מחלוקת, בר,ן

 נשתכחו ספרים ודקדוקי שות וגזירות וחטורין קלין מאות ושבע אלף דתנא מתניתא אולם
 מחלוקת על כשתעמוד ואולי כע״פ לטשה לו שנמסרו וק״ו שוות הנזירות הן דעיקר ס״ל

 לי׳ וסבירא שוות, וגזירות וחטורין קלין מאות וז׳ אלף בטנין הן החכמים בין שנשארה
 קאי ואהא משה, של אבלו נימי דנשתבחו משום מחלוקת, בהן שנמצאו דה״ט לברייתא

 דורו אנשי וכל יהושע של דורו וכל בפלפולו, קנז בן עתניאל החזירן דאעפ׳יב אבוהו ר׳
 כע״ב פלפולו מתוך שהחזירו ההלכות את עתניאל של טפיו כששמעו עתניאל של

 מיהושע שנשתכחו קאטר א״כ ור״י משה, של טפיו כעצמם שמעו שכן לו והודו שחזרו
ספיקות, מאות ז׳ לו ונולדו הלכות מאות נ׳

 בן יוסי שמת ער משה מיטות לישראל שעמדו אשכולות כל דתנא ובברייתא
 להן שעמדו אשכולות כל א״ש ר״י של האחר מאמיו או דופי, שום בהן הי׳ לא יועזר

, כמשה תירה למדין הי׳ יועזר כן יוסי שטת ער משה מיטות לישראל .  משמע .
 מלכות שגזרו יועזר בן יוסי בימי כלומר הגזירות בשעת היתד, ההלכות שכחת שיעיקר

. כנידע ד׳ תירת להשכיחם ישראל על הרשעה אנטיוכם .  הסתירה ליישב בגמרא עי״ש .
 א״ש י ר בשם שאטיו ט־־, הוא הש״ם חכמי לנו שהודיעו מה מוסר יסיר שעיקר אלא
 הנכיא שאין אלה א״ל שאל לשמואל א״ל ד,ןא, בשמים לא א״ל שאל ליהושע לו אמרו
 ההלכה וננטרה התורה נסתמה הנביאים אדון משה מיתת שעם מעתיי,, רבד לחדש רשאי

 המסורה הקבלה יקרת פנת וזהו הלכה דבר לחדש שבעולם נביא לשום רשות ואין
למשה.

 פ״ה שקלים שבירושלמי אומרים יש לדעת ראיה נמצא ק״ד םנר,דרין בבבלי וכן
 הדיוטות ור׳ מלכים ג׳ שם המשנה על אשי רב אמר שכן המשנד״ תקנו כנד,׳יג שאנשי

 ״אנשי מנאן טי בזה״ל גחזי. אחיתופל דואג בלעם מנשה אחאב לעוה״ב חלק להם אין
 ואנשי 41 ,36 ד׳ כהנא דרב פסיקתא ה״ג פ״ו םנד,דרין בירושלמי ועי׳ טנאן״ כנה״ג

 התחילו כבר כנה״ג אנשי אם אלא שאלו שלא נראה גאון שרירא לר׳ ששאלו קירוואן
 דקטאי מימרא על הוסיפו ולא באגרתו: כתב בעצמו גאון שרירא ר׳ וגם המשנה, לכתוב
 אטרין דהור, מה דאסיקו עד רברבי דקדוקי ודקו נפישא טירחא טרחו אלא כנה״ג מאנשי

ראשונים. הנך
 לרבים נסדר המשנה שיסור ג״ב שהחליט 204 ד׳ פ״ד כ״ג ח״א הראשונים דורות ובספר

 שבירושלמי י׳יא דברי לא מזכיר ואינו הגבירה מפי כמתנבא שכותב אלא כנד,׳יג, אנשי בימי
 עשה יפה ולא גאון, שיירא ר׳ דברי ולא שבכלי ר״א דברי ולא שם ר״א של מאמרו ולא

 בהן ניקנית שהתורה גדולות היותר הטחת מן שאחת חכמים ששנו משנה קיים שלא
 יעשה לא וכט־הו לעולם גאולה להביא חשש לא וגם אמרו, בשם דבר לאטר היא

יכונה, לא וד,יפאטד.עזע השערה כשם ואפי׳ כלל ראיות אינם שהביא ור,רז}יות כישראל
כי



כההמשנה תורת
 שטא' בית מחליוקות תאטר ואפי׳ הלל של זמנו הוא שמביא קדום היותר הןטן כי

 שום כאן אין ככ״ז הלל, ששנה הטשנה לשון בפירוש מחלוקות רק אינן הלל ובית
 הלל של זמנו שבין כנה׳׳ג, אנשי כיסי ונסירה נקכעה ככר הזאת שהמשנה ראיה דמות
 על שישוור דרוטא כר לנו יתן ומי היו שנים מאות ד׳ כמעט כנה״ג אנשי של וזמנם
 ומסלפת חכמים עיני מעורת כזאת גסה פסיעה והלא אחת ככת שנה מאות ד של חומה
צריקים. דברי

 שבירושלמי י״א דעת להצדיק ונטחות ברורות ראיות לך אביא השם בעזר אבל
גאון. ר״ש ודברי

 על מודה כל שכע״כ ט״ה פ״ד תענית במס׳ והוא אחת משנה נשנית בטשנתינו
חכליה. כן נחמיה כימי שנשנית יודה האמת

 יהודה, בן ארח בני בניסן כאחד תשעה, והעם כדגים עצי זמן :לשונה וזה
 כני בו בשבעה יהודה, כן פרעוש בני באב בחמשה יהודה, בן דוד כני בתמוז בעשרים

 יהודה בן זתיא בני בו עשר כחמשה בנימן, בן סנאה כני בו בעשרה רכב, בן יונדב
 יהודה, בן מואב פחת בני ט בעשרים בשבטו. שטעה מי וכל ולוים כדגים ועמהם

 בטבת מאחד שניי׳. פרעוש בני שבו בטבת כאחד יהודה, בן אדון בני באלול בעשרים
המשנה. עכ*ל עצים וקרבן מוסף וקרבן הלל בו שהיה מעמד בו היה לא

ם קרבן על הפלנו והטרלות כתוב: ל״ה י׳ בנחמיה ורגה  הלוים הכהנים העצי
ם אטתינו לבית אלהיט לבית להביא וד,עם י ת ע ם ל י נ מ ו ז  על לבער בשנה שנה מ
ל״א. י״ג נחמי׳ כספר ועי׳ בתירה. ככתוב אלהיט ד מזבח

 עצמם את התחייט והעם והלוים שהכדונים האלה הכתוב מדברי יוצא מפורש
ם העצים קרבן לר,ביא י ת ע ם ל י נ מ ו ז  וכספר אטתיט. אלהי לבית נחמיה כימי מ
 נתבארו ולא סתם! מזומנים עתים מזומנים, לעתים להביא עצמם שהתחייבו כתוב נחמיה
 קטעים עתים היו שכע״ב מתוכו ומוכח חדש, ובאיזח יום באיזה המזומנים, העתים בכתוב
כיומו. יום מדי המזבח על עצים לבער אפשר היה לא דבלא״ה העצים להביא

 תשעה זאת, כמשנתנו מבואר עצים קרבן הביאו חרש ובאיזה יום באיזה אמנם
 כס בניסן. בא׳ :הם ואלה למזבח, עצים להביא והעם הכהנים שדתנרט היו זמנים

 בטבת. בא׳ באלול, בעשרים באב, כב׳ באב, בט״ו באב, ביי באב, בז׳ באב, בר,׳ בתמוז,
 אלא כמשנה נתבארו העצים קרבן לרביא שהתנדבו והחדשים שהימים בלבד זו ולא
 המתנדבים שטות כל וכמעט זאת. במשנה נזכיו ומשפהתם המתנדבים שטות גם

 ט״ו י׳ נחמיה ובס׳ ח׳ קפיטל עזרא כס׳ נמצאו זאת במשנה שהובאו ומשפחותיהם
.147, 148 ד׳ ,1883 טאגאצין במ״ע כאורך הרברים ובארתי חי, ו׳ וקפיטל

 בן נחמיה בימי נשנית הזאת שד,טשנה ספק מכל ולמעלה הוא ברור דבר הרי
 נקבע שע״י הזה כסדר נשתמשו שני בית עמידת ימי וכל נחמיה ימי וכל הכליה
 הראשונים בימים שד,תנדבו ומשפחה משפחה לכל העצים קרבן הבאת זמן עולם לדורות

המזבח. למערכות אותם ולדגיא טרדות לד,פיל הבית חטך בימי
 (דה״י גריטץ והחכם ■למספד. דלא דכדגא זמן כאב בט״ו תניא תענית ובטגלת

 הזו הברייתא לשץ בזד,״ל: באטרו דמג״ת זו ברייתא על לערער יצא )571 ד׳ ח״ג,
תשער, כי באב, ט״ו על מוגבל היה לא כהנים עכור העצים קרבן הבאת זמן כי מטעה;

ימים



המעזנרו אורת '
''o'b דדה האלה טיטים אחד ובכל לטוכח עצים שוטה טשפחות התנדבו נהם אשר דדה 

גריטץ. עכ״ל מ״ד. פ״ד תענית בטשנה נהדיא טביאר וכן להתענות, להם אסור
 דעתו נתן ולא המשנה לשון על עכר ובמרוצה בחםזון כי לנו יורו נריטץ דברי וכל

 וכו׳ בניסן באחד סיפא ראה ולא דמתניתין רישא ראה כי כמשמעו, פשוטו להבין
 אלא תענית דטגלת זו כברייתא ברורה ברייתא היתד. לא ומעולם וכוי. ולוים כהנים
 בו הכוונה אין בטג־ת המוזכר כר,ניאי׳ עצי ״זמן הלשון כי אחרים, והטעה טעה גריטץ

ר האלצאפפער דער ״צייט נריטץ: שתרגם כמו י  דער ״צייט אלא פריסטער״ דיא פ
ר האלצאפפער ע י פריסטער״. ד

 ט״ו כיום מוגבל היה לא הכר,נים עכור העצים קרבן שזמן כאטרו טעה גריטץ
 קרבן לר.כיא מיוחדים היו ימים שט׳ ראיה שממתניתין בחשבו טעה ועוד בלכה כאב

הכהנים. עטר העצים
 מיום חוץ כי האלה הטעות במסכות נפל היה לא דמתניתין סיפא ראה לולא

 בני ארח. כני כמו הכדונים, מבני שאינן משפחות רק דדטים שאר כבל התנדבו אחד
 יתדה כן זתוא כני עם התחברו כאב עשר כחמשה ורק יונדב, כני פרעוש, כני דוד,

 כצדק וא״כ אלהיט. לבית העצים קרבן להביא בשבטו שטעה טי וכל ולוים כהנים
 כלבד יום באות כי כהניא״ זמן באב ״בט׳ו דטג״ת: כברייתא חכמים שט ובטישרים

בטשנד.. כמבואר העצים, קרבן הביאו בעצמם הכהנים
 הברייתא את והאשים ונמרצר. גדולה טעות טעד. שגריטץ יראה האמת אוהב וכל

 מאד פשוט ענץ להבין לב נתן ולא הכין שלא בראשו תשיב ואשמת דבר לא על
יכינו. רבן בית של שתטקות

 כימי אלא נחמיה בזמן היו שלא ממשפחות הזאת במשנר. נמצאו שטות שני רק
 סלמא כני הם כ״ה. תענית דגם׳ ואליבא קציעות, קוצעי וכני עלי, גונבי בני והם יונים,

עי״ש. כיח. בתענית וכדמוכח היתד. אחת שטשפחה במתני׳ ועי״ש הנתפתי
 שלא ישראל על שגזרו שהגזירה כתב )1576 ד׳ 1 הערה ח״ג (דך.״י וגריטץ

 דברי ודבריו ינאי, מאלכסנדר נגזרר. לירושלים ככורים יביאו ושלא למערבה עצים יניאו
 המובאה וכברייתא פ״ג תענית וכתספתא פ״ר. תענית דמגלת בברייתא שהרי חלוטות,

 מלכות שגזרו תניא ככולן סופרים) ובדקדוקי ראשונים בדפוסים לעיין (יש כ״ח. כבבלי
 כשם ינאי אלכסנדר למלכות שתכנה כעולם ברייתא שאין יודה בעצמו וגריץ יון,

 אלא וככלי, ותוספתא דמגית לברייתא סותרים גריטץ שדברי בלבד זו ולא יון, מלכות
 ומוכח ינאי אורות בספרו כהריא שכתב אספסייטס בימי דה״י סופר מיוסיפום שמוכחשים

 דברי לבטל דעתו על עלה ולא הזקנים, גזירות רק ביטל לא ינאי שאלכסנדר מדבריו
 למערכה, עצים יביאו ״שלא ישראל על שגזרו להדיא מבואר זו בברייתא ור.רי תורה

 יתכן לא וא״ב דאורייתא א1ד לכ״ע ביכורים ורגאת לירושלים״ ביטרים יביאו ושלא
 השערה היא נריטץ השערת אבל ינאי מאלכסנדר נגזרר. זו שגזירר. הדעת על להעלות
 וכהנדוף מעצמה ובטילה לה אין ראיר. רמז ואפי׳ סטיכר. שום לה ואין כסערה התלויה

כקורת. של משהו רוח תדפנה עשן
 כירושלמי נם ככלי ובברייתא ובתוספתא דטג״ת בברייתא חכמים ששנו מה אבל

 אף ועי״ש., וכטג״ת בתוספתא הנטצאה אחת שורה שם שחסרה אלא נשנה, תענית
״— כלל היסטארי ״אינו — שהיה מעשה זה שאין עליהם לאטר גריטץ שהעיז

באמת



כוהמשנה תורת
 'שראל על גדרה המלכות גזרה p' מלכות כימי כי לנו, ששמרו כמו היה כן כאמת
 על פריזראות והושיבו לירושלים ביכורים יביאו ושלא למערכה עצים יביאו שלא

 ויראי כשרים עשו מה לרגל ישראל יעלו שלא נכט בן ירבעם שהושיב כדרך הדרכים
 כתסיהן על והעלום ונטלום, בפציעות וחיםים ככורים סלי הכיאו ? הדור שבאותו חטא
 שגי לעשות להם אומרים הולכים? אתם להיכן א״ל סריזדאות אצל שהגיעו וכיון

 כסלים עוטרים מהם שעברו כיון כתפנו, שעל ובסלי שלפנינו במכתשת דבילה עיגולי
הגט׳. עכ״ל לירושלים, והביאום

 כלם כבכלי ובברייתא כתוספתא כטג״ת ששפרו ומאורעות חז״ל שדברי והאמנם
 מדברי סמיכות לך אביא מכים חיזוק, צייכין ואינן עדים מאה כעדות עלינו נאמנים

 סמוך נגזרה זו שגזירה לומר יתכן לדעתי כי מככיים, ומספר יוסיפום ההיסטאריקער
 ולהעביר להשכיהיהתורה שבקש הנורא הרשע אפיפאנים אנטיוכס מות אחרי ומיד

 כנו וכימי אביו, כסא על אייפאטור אנטיוכם בנו ישב אחריו כי השם, מחקי ישראל
 יושבי יונים הנקראים השורים — צפע יצא נחש משרש כי — הזה, הרשע של

 אלו מלחמה אנשי עשו, מה יוסיפום מספר המקדש לבית סמוך להם שבנו הםצודה
 האלה, היונים עם והתערבו משה דת שעזבו ישראל מבני וגס תכריס הן שם, שישבו

 לירושלים שעלו שבדור הכשרים ישראל בני כל המיתו המה )16,18 מככיים בס׳ (ועי׳
 לעלות לנפשם ייראו למען הרג מכת בהן והרגו והנורא הגדול בכית קרבטתיהם להביא
 המקדש לבית סביב שומרים העמידו האלו והרשעים הארץ, כל אדץ לפני לראות

 זה כל אלהינו. עבודת להרוס קרבנותיהם ולהביא לרגל לעלות ישראל את שיבטלו
 הדעת ושיקול הטככיים. כס׳ ונם היהודים מאורעות בספר הכהן יוסיפום לנו יספר

 סלי שחיפו קציעות, קוצעי ובני עלי גונכי בני עשו מה להכין ילמדנו הישרה והסברא
 במכתשת דבלים עיגולי שני לעשות שתכליתם לפריזדאות ואמרו בקציעות ביכוריהם
כתפינו. שעל ובסלים שלפנינו

 לפריזדאות פריזדאות אותן חז״ל דימו טעם מה להבין ולב דעת מסיף ועוד
 כימי שהעמידו השומרים כוונת שהרי לרגל, ישראל יעלו שלא נבט בן ירבעם שהושיב
 תכלית שניהם ומעשה היתה אחת בדרך ירבעם שהושיב והפריזדאות אייפאטור אנטיוכס

_ אחד לד׳ המיוחד), (לאל עבודתם ולעבוד לרגל לעלות ישראל לבטל אחד
 באלהי חלק לכם שאין השור קרן על לכם כתבו המאמר כוונת נכין בין ועפי״ז

 במ״ע דבר י״ח אודות ובחיבורי שם, ובמציונים ס״ר רבה כראשית מררש (עי׳ ישראל
 ),1 4, 7—11. 4, 48 טכביים(מככיים ספר II וגם .147 עטור ,1883 בשנת מאנאזין

 מצופות וקרניו לפניהם שהלך והשור בכורים יביאו שלא הרשעים גזרו זמן באותו כי
 לירושלים להוליכו בידם היה לא מ״ג) פ״ג ביכורים (עי׳ בראשו זית של ועטרה זהב
 וכל שעשו הפומבי וכל ביכורים, לעטר תכליתם שאין הקץ על שכתבו אחרי רק

 שלנו מעמד, של לעיר טתכנסין העיירות שכל הביכורים, בהבאת שישמחו השמחה
 לפניהם, הולך שהשיר ציון, ונעלה קומו להם אמר ושהטטונה עיר, של ברחובות
 אומנות בעלי וכל לקראתם, יצאו והרבנים והגזברים שיהפחות לפניהם, מכה והחליל

, באתם המקום אנשי אחינו בשלומם, ושאלו לפניהם עומדים שבירושלים ם ו ל ש  ל
 שרצו ומורדים להפושעים ונצחו ירם שגברו אחרי המככיים בימי חז״ל תקנו זאת כל

שמזזתם והראו.תוקף כהכאתם שטחו שמחה משנה זה תחת הביכורים, הבאת ■לבטל
ועזוז ’



המשנה תורת
 אחד כל עם ישראל וכלל ירושלים יושבי כל ששמחו דגדולה כשמחה נצחם ועזוז
— לירושלים. כיטרים שהכיא ואחד

אד שהדבר מזה לנו היוצא ת טבו ד תכלי או ה הבי שנ המ את ש  הז
ת שני מי נ ה בי חמי ה. בן נ — הכלי

 לא במכת באחד כזה״ל מםיימת הזאת שהמשנה עוד אבאר אורחא אנב ומלתא
המשנה. עכ״ל עצים וקרבן מוסף וקרבן הלל בו שהיה מעמר בו היה

 בן נחמיה קורם שנתקן ברור נראה כסיפא המשנה כזאת שנזכר מעמד ענין
 עשרים הראשונים נביאים ״דתקינו במשנה מבואר דתענית ס׳יד בריש שהרי הכליה,
 עשרים על שהעמידן הוא שדור ע״א, כיז תענית בכרייתא ומבואר משמרות• וארבע
 ומפורש וארבעה, עשרים טונה כ״ד ברה״י באמונתם. אותם יסרו ורוד שמואל או וארבע
 איתמר ולבני עשר, ששה אבות לבית ראשים אלעור לבני חלקם שרור שם כתוב
 שמעיה ויכתבו ו׳ פסוק כ״ד קפיטל שם היטב באר כתוב ועוד שטנה, אבותם לבית

 אחוז ואחד לאלעזר אחוז אחד אב בית וגו׳ והשרים המלך לפני וגו׳ הםופר נתנאל בן
 נושאין כהנים בשנד, פרקים כשלשה :ד׳ פרק ריש הזאת הטשנד, שכן וכיון לאיתמר.

 של קרבנו האיך וכי וגו׳ כ״י את צו שנאמר לפי מעמדות הן אלו . . . כסיד,ם את
 היה ומשטר משטר כל על הראשונים הנביאים התקינו ע״ג עומד איני וד,וא קרב אדם

. ישראלים ושל לוים ושל כהנים של בירושלים מעמד .  הרואה שמואל כימי נשנית .
 ונתן הרואה שמואל על שהכונה משמע ראשונים נביאים ומלשון ישראל, מלך ודוד

שכיניד,ם. נביאים ע־א כ״ז תענית ועי׳ כ״ד), דה״י (עי׳ החוזה וגד הנביא
 כדמפרש ללוים, משמורות וכ״ד לכהנים משמורות כ״ד תקנו ככר דור בזמן והנד,

 כ״ד ג״כ תקנו דוד שבזמן להכין דעת אותנו מלמדת זאת משנתנו אבל דד,״י. בם׳
 ולוים שד,כד,נים וישראלים, לוים כהנים בין הפרישו שהפרש אלא ישראל, משמורות

 לירושלים עלו לא משטר שבאותו ישראל אבל המשמר, זמן כשהגיע לירושלים, עלו
וקורין. בעריהם מתכנסין אלא

העולם פרקים בר׳ ט״א) (פ״א הן השנה ראשי ד׳ כמו כאלו משניות מספר ורבו
עומד. העולם דברים שלשה על ט״ב דברים, שלשה אמרו הם ט״א ם־א ואבות נדון,
ט״ה נםיונות, עשרד. ט״ד דורות, עשרה מ״ב העולם, נברא מאמרות בעשרה ט־א פ״ד,

 ארבע י*ב) (ט״ה פרקים כד׳ וכף (ט״י) דברים ז׳ וכו׳. מכות עשר ט״ו נםים, עשרר,
 ד׳ דנדרים) ט״א (פ״ג נדרים ד׳ מ״ו), פ״ד (תרומות פרקים בג׳ וכו׳ ט״ז)—(י״ג מדות,
 כ׳ ט״ה), פ״א (כלים טומאות י׳ פ״ג) ט״ר, (חולין פרקים כד׳ פ״ו), ט־ב (כ״ב מדות

פ׳א). מ״א (מקואות מעלות ו׳ ח״א) ם־א (אד,לות טמאים
 דברטת פ״ט כי הסופר, עזרא כימי בעיקרה נסדרד, ברכות מסכת של הטשנד,

 והרעמים הברקים ועל הזועות ועל הזיקין על כגון הראי׳ ברכות כל כולל ט״ה עד מט״א
 וה״ה לשעתן, שנבראו הגשמים על או כראשית מעשה שהם ומדברות ימים הרים או

 וכםוף אדם בני מעשי שהן חדשים, כלים וקנד, חדש בית בנה טומת, בשורות נטי
בשם. שלום ושאלת כמקדש אומרים שהיו כרכות נשינו הפרק

 אנשי ע״י ונשנד, נערך הנכרות מועטות טהוספות חוץ כלו הסרק שכל םפק ואין
 הגדולה כנסת אנשי יוחנן א״ר אבא כר חייא א־ר ל״ג כברכות אתטר שדרי כד,״נ,

ובירושלמי הסדר, על כרטת י״ח תקנו נביאים כמה ומהם זקנים ק־כ י״ז מגלה ועין
ט;לה



מהמשנה תורת
 ה״ט ם״ז ברטת •־רושלמ' וע׳ נביאים וכמה שלשים ומהם זקנים ם״ה ם״א מגלה

 ברכות לישראל להם תקנו קי״ז. ססחים ובבלי ם״ר. רות ומררש ע״ט רבה ובראשית
 שאומרים אלו ברכות שם על ברכות טסכתא שם ועיקר והבדלות, קרושות ותפלות

הסירות. וברכות ולאחריו שמע לפני שטברכין הברכות ונם בראשית מעשה על
 והנה העולם; ועד העולם מן אומרים שיר,ו והתקינו ט׳־ה פ״ט דתנן ראי׳ ועוד

 משקלקלו העולם, מן היו במקדש שהיו ברכות חותמי כל היא נ״ל הנכונה הגירסא
 לשון העולם. ועד העולם מן אומרים שיהיו התקינו אחד אלא עולם אין ואמרו המינים
 בירושלמי היא כן וכט״ש הברכות, חתימות כלומר חותם מיחיד רבים הוא חותמי

 דתלמודא מתניתא וע׳ המבורג בכ״י מצאתי וכן היו אלא אומרים גרם ולא
 חותם כל לחננה. עת כי שנת בקאנטאבריניא Love החכם שהו״ל טערבא רבני

 וכו׳ חותם כל פ״י ברכות בתוםפתא וכ״ה העולם, מן היו במקדש שהיו הברכות
 וסוטה ט״ז: ותענית ע״ב ס־ג ברכות רש״י וע׳ וכו׳ כפרוזרור עוה׳־ב בפני עוה״ז

 דער (נעשיכטע יאסט כדעת שעלה כמו הצרוקים היו לא שקלקלו והמינים טי:
 ככר העולם מן לשון כי ),381 כדף 1863 מפראנקיל ט״ע I, 224 סעקטען

 להתחלת שקדמו 26 פסוק 16 קפיטל א׳ כדה״י ה׳, פסוק 9 קפיטל כנחטי׳ נמצא
 תלים סדרו זקנים ש•׳ וע״ע 18 פסוק 106 וכן ,14 פסוק 41 תלים וע׳ הצדוקים,

 שהמינים דרכו יורה האמת אכל י״ט ז׳ וקה״ר ד׳ ד׳, רבה שה״ש מדרש וע׳ ע״ב י׳יד ב״ב
 וודדו נריזים בהר משכפרו אותן מקכלין מאימתי תניא פ׳ד כותים דבמם׳ הכותים, די,ם האלו

וסייעתו״. ״עזרא כזה״ל והתקינו ד״ה נ*ד בברכות פרש״י ובצדק המתים, ובתחיית בירושלים
 המינים וא״כ המתים, בתחיית שכפרו הם הם דהשמרונים מוכח זו מברייתא שהרי

 דהתקיט והא ד׳ בית לבנות ולכם לנו לא להם שאמרו השמרונים הם הם שקלקלו
 המתים בתחיית שכפרו השמרונים מלב להוציא היינו העולם ועד העולם מן לומר
 הן עולמות ששני להורות כן שתקנו הוא וסיעתו ועזרא אחד, כעולם רק האמינו ולא
 שנשנית דהתקנה לפרש״י ראי׳ ועוד וכו׳ העולם מן וכו׳ שענר, מי פ״ד תענית וע׳

 ושם כ״ג. במכות ג״ב מובאה בשם, חברו את אדם שואל שיהא התקינו פ״ט בברכות
 הן, ואלו מעלה של כ״ד והסכימו מטה של ב״ד עשו דברים ג׳ אריב״ל עפא איתא
 ותנחומא ע״ג י״ד פיט ברכית בירושלמי (ועי׳ מעשר והכאת שלום ושאילת מנלה מקרא

 דגם ש״מ מהתא בחרא המעשר הכאת עם בשם חברו קריאת חשב ומדקא ויחי) ם׳
הסופר. עזרא בימי נתקן העולם עד העולם מן אומרין ושיהיו בשם חברו קריאת

בם׳ כדמוכח האוצר לבית המעשר הכאת תיקן שעזרא הוא ברור דבר שהרי
 ובתנחומא ע״ג י״ר פ״ט כרכות ירושלמי וע׳ ס״ו ד׳ יבמות ובבלי 10, 38, 39 נחמי׳

 בועז וכ״ת בגמ׳ וע׳ תקן, לא דבועז משמע מבועז׳ ״ולמדו שכתב ומרש״י ויחי. פ׳
 לשאול והתקינו וכ״ד בועז אמר בא בועז והנה רות במדרש אבל דנפשי׳, מדעתי׳
 ואסתר מרדכי בימי מ״ד ולחד ועזרי׳ מישאל חנני׳ של דבזמנו וע״ש בשלום,

 נתבאר כבר מגלה ומקרא התקנה. ויסד חזר שעזרא נראה וע׳ב ש״ש, להשכיח חשבו
 דמיירי כלו דברכות ט׳ פרק וכל תקנוהו. כה״ג שאנשי עיא, ז׳ ודף ע״א ב׳ מגלה

 כלן הברכות כל טופסי תקנו הם שהרי כה״ג, אנשי בימי ^נתקן נכתב הראי׳ מברכות
ל״ג. בברכות כמבואר

של בזמנו שחי סירא בן ישוע שכתבו סירא בן בספר שהרי ראי׳ ועור
שמעון



המשנה תורת
 )32,18 (קפיטל ברך׳ אלה כל .ועל כתוב נמצא מוקרן אלכסנדר כימי הצדיק שמעון

 אודות שעכטער של בספרו וראה )43,11 (קפיטל עושיד,• וברך קשת ״ראה שם ועוד
].32 [ד׳ סירא" בן של ״מחכמתו שמצא הכ״י

כי־ באו עד העם יאכל לא כי י״ג פסיק ט׳ קפיטל א׳, שמואל כספר וראה
וכעורא מ״ד פ״ב הנדבך״ ״ראש המשנה לשון הקרואים יאכלו כן אהרי הזבח יברך הוא

 מ״ד פ״ה בנדרים בבל עולי מלשון נם ראי׳ שהביאו [ויש ד׳). (א׳ גלל אבן די נדבכין
 צוק עד מירושלים סכות עשר שהיו וט״ה מ״ד פ״ו ביומא שמובא ומצוק ה וט

יושבי שנתרבו לירושלים כ״ב קרוב הצוק היה לא כן אחר כי עזרא כימי הי׳ וכ״ז
הסופרים המה והן כה״ג אנשי של מיסודו הוא כרכות מס׳ שכל אלא בלבד זו ולא

 ישמעו כגדול כקטן בנ״י עדת לכל אותן ללמד הספר על אותן וכתבו הברכות שתקנו
צד המתחלת במתניתין ו׳ כפרק תמצא ויסודה המסכתא עיקר והנה ויבינו,  ין כ כר מ כי
טנין, כיצד המתחלת בטתניתין ז׳ ובפרק  כיצד ט״ט פ״ב בפסחים בו (כיוצא מז

 טגלחין, כיצד מ״ה פ׳יי הנגע, ראית כיצד ה״ד פ״ב נגעים מ׳׳א, פ־ז צולין וכיצד שוחטין
 וכן מיו ט״ה מ״ג מבואר א׳ משנה ו׳ פרק ותשלום הבית) ראית כיצד מ״ה פייב

 תכלית' כי ברכות המסכתא שם לקריאת טעם וזהו בם״נ. נתבאר א׳ משנה פ״ז תשלום
 או בג׳ הוטון ברכות ונם ומשקין מאכלין על הפירות ברכות לסדר הזאת המסכתא

 כדכות סדרו הכמכים יושב ישראל אלקי אלקינו ד׳ ברוך זו: לברכה ותיכף ביותר
 הגבעות ועל ההרים על הברקים, ועל הרוחות על לישראל, נסים בו שנעשו מקום הרואה

 לטשנד, קדם הסופרים כזמן וככר וכו׳ במקדש כרכות וחותמי ורעות טובות בשורות על
 שתים מברך ובערב לאחריה ואהת לפניה שתיס מברך בשחר פ״א ד׳ משנה פ״י א׳

 המסכתא טשנסדרה ברכות סדר של וצורה תוארה היתד, וזו לאחריה ושתים לפניה
 בערבית שמע את קורין מאימתי דפ״א הראשונה והמשנה כד,״ג אנשי כידי הזאת

טתחילין. מתי ולבאר לומר כנד,״ג אנשי של כרכות סדר סדור אחר נסדרה

 יתחילו אימתי העם לכל סימן שנתנו הבית בימי נשנית הזאת המשנה גם והנד,
 העם כל שראו בתרומתן לאכול נכנסים שדגהנים משעה ואמרו כערבית שמע לקרות

והביטה וירידתד״ השמש עלות בזמן בקיאים היו והכהנים לאכול הנכנסים הכהנים כלו
היא ערב לשון וכן כה״ג אנשי בימי שנסדרה א׳ במשגר, שינשנה שיחר לשיון כי וראה
 שנשנד, שחרין) (או שחרית ולשון ערכין) (או ערבית לשון אכל צחה, עברית לשון

מאוחרת. קצת היא ארמית לשון רברכות פ״א א׳ במשנה

 לאכול נכנסים שהנהנים משער, בערבית, שמע קורין מאימתי פ״א א׳ ומשנד,
 מכרך כשחר פ״א ד׳ ומשנד, כשחרית, שמע את קורין מאימתי ב׳ משנד, וכן בתרומתן,

מ״ד ופ״ב י לאחריו. ושתים לפניו שתים מברך ובערב לאחריו ואחת לפניו שתים
ום־ד כתפלה כן לעשות רשאין שאין מה הנדבך, בראש או האילן בראשי קורין האומנין

 יכול אינו ואש פניו את יחויר לירד יכול אינו ואם ירד, החמור על רוכב הי׳ מ״ה
 בקרון או כספינד, יושב הי׳ הקדשים, קדש בית כנגד לבו את יכוון פניו, את להחזיר

 גשמים גבורות מזכירין מ״ב ופ״ה הקדשים. קדשי בית כנגד לבו יכוון באסדה, או
 ונסדרים נקבעים היו כבר האלו המשניות כל השנים בברכת ושאלה המתים בתחיית

ברכות. דיני לעיקרי ופתיחה הקרמה כעין כנה״ג אנשי בימי
וכרטת



צחהמשצה תורת
 שמאי כית בזמן כגון אחרות משדות הזו המשנה על נתוספו הזמנים וברבות

 יעמרו, ובבקר ויקראו יטו אדם כל בערב אומרים שב״ש שמע, קריאת דרך אדות משנה
 את קורין מאימת* רק לאהי׳נשנד, דעזרא שבמשנה כדרכו, קורא אדם כל אומרים ב־ה

 דרך כאיזה וביארו וב״ה כ*ש ובאו בשחרית שמע את קורין ומאימתי בערבית שמע
 הקרא כבאור ההלכה מדרש דרך היא ופלוגתתם יעמדו ובכוקר יטה שבערב קורין

 כגון גמליאל ורבן ר״א כזמן נוספות דעזיא משנה על ניתוספו ואח־כ ובקומך ובשכבך
 קורין מאימתי רק נשנה לא דעזרא הקדומה שבמשנה הראשונה, האשמורת סוף ער

 ק״ש זמן סוף וביארו והוסיפו הם ובאו כערבית ק׳ש זמן סוף חנן ולא בערבית שמע
 הראשונה האשמורה סוף עד אומר שר״א ור״ג וחכמים אליעזר ר׳ בה ונחלקו רערבית,
 בן ר״א של ובזמנו השחר, עטור שיעלה עד אומר ור״ג חצות עד אומרים וחכמים

 חצות עד חכמים שאמרו מה כל אלא בלבד זו ולא הזה לשון עור הוסיפו עזרי׳
 ובמשנה אחד״ ליום הנאכלים .וכל חלבים, הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצותן

 (עי׳ עזרי׳ בן כר״א והיינו תנן, לא דבכלי ובנוסחא פסחים, ואכילת י תנן שבירושלמי
א׳). הלכה סוף פ״א ובירושלמי ט׳ ברכות בבלי

 הזמן סוף ט״ב) (ס״א שחרית זמן דמאימתי הראשונה למשנה הוס*פו כזר. וכיוצא
 הוסיפו עוד שעות, שלש עד ס׳ל ור״י החמה הנץ עד ס״ל ת״ק תנאי, בה ואיפלגו

 היראה מפני שואל באמצע ר״מ ובימי פ״א) (ט״ב בלילות יצ״מ טזכירין זוטא בן בימי
 והגיע בתורה קורא הי׳ זו משנה ועייקר ט״א) (פ״ב הכטר מפני משיב ולר״י ומשיב

 בפירושא ור״י ר״מ דאיסלגי אלא ר׳יע. כימי נשנה ככר יצא. לבו כיון אם המקרא זמן
 מפני ומשיב גרס ולר״י ומשיב, היראה מפני שואל באמצע גרם דלר׳־מ דר״ע. בסתמא
 כלומר הפרקים בין הן אלו דפירש פיב ב׳ כמשנה קאי מ״א דפ״ב ואמתניתין הכבוד,

 פרקי כל בין יפה וקישור חיבור תמצא הזה ובדרך מ״א כפ״ב דתנן הפרקים בין
דמתניתין.

 עזאי כן ועם חלקי, על תידי׳ אתן הקנה כן נחוניא ר׳ ועם כברכות, ואסיים
 חלקי שאר עולם לאור במהרה להציא אייחל יתב׳ העליון וברצון העתיר. על אצעק
 מכבי יהודה של מיסודו זרבבל, של מיסודו משניות לבאר בם הנני אשר זה ספרי

 מסכת תכונת אודות לברר והרחבתי שהעמקתי מה ובסרט שטח בן שטעון של ומיסורו
 לקרב שיכא אלירן קול ישועה, משמיע טוב. מבשר קול לשמוע בטהרה ונזכה עריות.

 אלי׳ את לכם שולח אנכי הנה ככתוב בעולם שלום ולעשות המחלוקת להשוות לרחק ולא
אכותם. על בנים ולב בנים על אבות לב והשיב וגף הנביא

א׳. העיד.
 כל את אבינו אברהם שעשה שאמר מי דעת אחרי ללכת הואלנו זה בחבורנו

 בן (בכ״י אר״ש ס״א ם׳ בב״ר אמרו וכן קידושין כשילהי כדתנן נתנד. שלא ער התורה
 תורה אותו ומלמדות נובעות והיו רבני׳ שני כמין כליותיו ב׳ הקב״ה לו זימן יוחאי)
 מעצמם המצוות אלה שכל רכנו ורעת וז״ל כתב ה״א מלכי׳ מה׳ כפ״ט והכ׳ימ וחכמה
ס״ל והכ״ם ורשב״י המשנה שמסדר ספק ואין כמילה. רק נצטווה הזכיר לא ולבן עשאום

שבמעמד



המשנה תורת
 דבר בטני׳ טנים כט״ש בעצטם ד׳ טסי ושטעו נכואדוS 'שראל כל זכו סיני הר שבטעטד

 הרטב׳ים וט״ש ליד. טיד לו נתן כנו בא שהש״ר ריש בטדרש וע׳ קהלכם, כל אל ד׳
 בסי׳ לט״ש כוונתו וכו׳ רבנו מטשה בירנו קבלה הן שכולן אע״ם מלכי׳ טה׳ ם״ט

 היו לא שא״כ האבות שקייטום טטני אלו כמצות נזהרי׳ אנו שאין סט״ז בחולין המשנה
 כטעטד כסיני למשה בהן שצור. טטני איתס מקיים•׳ אנו אכל האבות טנר,נ רק בידט,

ישראל. כל
 התורה כל את א״א קיים :כ״ח כיומא דאטר שרב המוחש, להכחיש אין אמנם

 בתנחומא כהדיא מוכח וכן תחומין עירוכי גורסין כיש ולא תבשילין, עירובי (אטי׳ כלה
 וכן עליה, שנצטווה אלא התורה את עשה מעצמו שלא ס״ל ע״ש) לך לך ם׳ ריש

 טטורש אמרו וכן משטרתי וישמר ונו׳ שמע אשר עקב מקרא של טשוטו משמע
 בסיני אבל וכו׳ נצטווה נח מצות ז׳ על נצטווה אדה״ר י״ב טסקא דר״כ בטסיקתא

 ועוד מצות שש וטכ״ד שש על צוהו אמר ר״ל ט״ז ם׳ וכב״ר מצות תרי״נ על נצטווה
אנדה. מדרשי הרבה

 זה לעמת זה את אלא הככליים, מתורת לקוחה ד׳ שתורת באטרם המינים וטעו
 חדש, בנד ללבוש למלך ואסרו בשבתם, להתעטת צוו הבבליים כי אלקים, עשר,

 הבבליים עוננ, לשכת וקראת הנביא כט״ש הקרוש, ביום נתעצב שלא צותה ותורתנו
 הקכ״ה וכשבא וכו׳ קסמים קסמו העולם טנהיני שהם וחשכו וירח לשמש עיניהם נשאו
 בשטים תמונה וכל טשל לך תעשה לא להם וצוה כאנכי טתח ישראל לעמו חורה ליתן

 התיר ולנח כלבד, צמחים רק התיר לא ובניו שלאדם חז״ל קבלו בזה וכיוצא ונו׳ ממעל
 ועוד התיר, ולנו טטרכסת להם אסר וכן וגו׳, החיה זאת הקב״ה צוה ולנו חיים, בעלי כל

 נח שכן ועוד אחד, עד יקום לא צוה ולנו בהתראה, שלא וכן אחד נער נהרג נח שבן
 חייבים אנו ואין הגזלה, את והשיב צוה ולנו להשבון, ניתן ולא טשו״ם פחות על נהרג

 מאמר קיישקש טר״ח ד אור בם׳ וע■ נ״ט. ער נ״ו סנהדרין וע׳ מלקות אלא אזהרה על
ופי״ט. ט״י נ׳ ומאמר טי״ח א׳ מאמר וכעקרים ט״א ג׳

H a l l e n s e e ,  31. X. 10.
Hochgeehrter Herr!

Obwohl ich selbst eine Uebersetzung von Hamurabis Ge- 
Betzen in Druck babe, wage ich es dock nicht Ihnen auf Ihro 
beiden Fragen sichere Antwort zu geben, da ich wahrend des 
letzten halben Jabres mich nicbt so intensiv mit . . . Frage ab- 
geben konnte als d . . . ndtig ist. . . .

Mil bochacbtungsvoller Begriissung 
Ihr sehr ergebener

D e l i t z s c h .
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