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עליון. מפי ויבורכו ספד בהוצאת שתמכו בפנמה ידידיו ואשרי
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” פנמה אחים״ שבת

״ SHEVET AHIM”

PANAMA
תשע״ד חנוכה א' נר ב״ה

El gran fundamento y base de las leyes y la tradiciôn Judia', el aima y 
espiritu de nuestro pueblo, son la Mishna y la Guemarâ. El Talmud, 
no solamente incluye la ensenanza y la interpretaciôn de la mishna, 
sino es por sobretodo el mensaje y la esencia de la vida judia y la fe en 
nuestros Sabios. El Talmud es el gran Tesoro que albarga la ley, la 
tradiciôn, la sabiduria, la filosofia y la fe del pueblo judio.
En nuestra cumunidad Shevet Ahim, con la ayuda de D-os, se ha 
logrado una exitosa y numerosa concurrencia a 10s Shiurim', cursos de 
Torâ, como el shiur de Daf yomi y demâs shiurim. Hemos logrado 
también fundar y establecer: Yeshivâ, Colef, Talmud Torâ y shiurim. 
Para todos ellos este libro brindarâ una gran ayuda pra conocer las 
raices del Talmud, y abre las puertas al conocimiento de 10s distintos 
Tanaim y Amoraim.
Es mi deseo bendecir a todos 10s intégrantes de nuestra comunidad por 
sus constantes esfuerzos para el aumento y el engrandecimiento del 
estudio de la torâ. Agradezeo en forma especial a mi qurido amigo R. 
Meir Miyara quien dedica toda obra que realiza, en primer lugar, a 
nuestra sagrada comunidad Shevet Ahim.
Culmino mis palabras bendiciendo a todos 10s intégrantes de nuestra 
comunidad con la bendicion de la torâ y deseândoles éxito en todo 10 
que emprendan. Ruego al Todopoderoso, que la Mishnâ y el Talmud 
posen eternamente en el corazôn de nuestros hijos y de nuestra 
comunidad. El recuerdo de nuestro rabino Jajam Sion Levi Z.l. estâ 
en nuesro corazôn siempre. Nos signe iluminando.
Rabino Abraham Shreim

Rav SHEVET AHIM



ירושלים מכללה

תשע״ד כסלו ר״ח ב״ה

 בשני העץ לטפח למטרה לי עשיתי היום, ועד ירושלים מכללה את שיסדתי מיום

 דורות בה לגדל חינוך, ובית תורה כבית המכללה בניין להרחיב הראשון הענף ענפים.

 לא השני והענף ובעולם. בארץ התורני הדתי החינוך פני שינו בינתיים אשר מורות של

 ומתיקותה, שרשיה להשוף התורה, בפרשנות ולכתוב לחקור מהיגיעה לרגע לפסוק

 מהמרצים וכמה כמה אלי הדבקתי הזה, השני בענף מגעת. שידי היכן עד בה ולחדש

 לרומם תמשיך אשר רוחנית ויצירה מחקירה ידם יניחו לבל ירושלים, במכללה המורים

נשגבות. היותר למעלות תלמידותינו

 ועתה פירות, ופירי פירות ועושה גדלה יתברך ה' ובעזרת התרחבה המכללה

 לפרשנות רק לא פנינו מעתה ולרמי״ם. לרבנים ישיבות, ראשי למכוני שערים פתהה

 והתלמוד המשנה חקר אל גם כי והחינוכית, התורנית ולהגות ענפיה על התנ״ך

המכללה. של במשנתה ויתד עמוד לעשותם ופרשניהם.

 היהודי של מיישותו הלק נעשה הגמרא דף אומה. של ההיים אילן הינו התלמוד

 והמוסר ההגות האמונה, המחשבה, ההלכה, עולם את וכולל מקיף התלמוד הוא. באשר

 בימיהם, הזמן השבת שהאירו המאורות הם והאמוראים התנאים בטהרו. היהודי

 הינו הזה הספר האדם. של נשמתו ומחיה הלבבות ומדליקה דולקת ממשיכה ואבוקתם

 ללימוד נכסף היותר היעד התלמוד את לעשות ירושלים, במכללה מאמצינו ממסכת

 אותו ויטמיעו בעמקותו אליו יגשו והמלמדים, הרמי״ם הישיבות, שראשי כדי וחקירה,

 למקומם והתלמוד המשנה את מחזירה המכללה התלמידים. של בליבם הוראתם בדרכי

 התורה להתעצמות והאדנים המסד יתחזקו שבכך כדי מורח, כל של חחינוכית בתודעה

האומה. של עתידה יובטח כך רק ובעולם. בארץ היהודי בחינוך

 חקורסים על אצבעותיו בעשר עמל אשר מיארה מאיר הרב חביבי עם תיכון ידי אף

 למשנה בקורסים לנו ההשובה הזו ביצירה ועתה המכללה. של בתושב״פ המקוונים

 להמשיך יצלח בידנו ה' שחפץ ותפילתי דמיטב. מילי בכל אתכם מברך הנני ותלמוד.

ובעולם. בארץ ית' שמו לקדש

בברכה

 קופרמן יהודה ד״ר הרב

ירושלים מכללה מוסדות נשיא



Esta obra fue realizada en honor del mi 
querido y valioso SER HUMANO hombre 

benefactor y bondadoso. Sabio y sumamente 
agradable. Amante de la Tora construye y 

enaltece las Casas de Hashem.

והעלחה נדכה

SENOR VICTOR M. A ZRA K

La bendicion y el exito se encuentren en todo 
10 que emprenda, el y su estimada esposa, sus

hijos y nietos

Leiluy neshma־en memoria de su querido 
padre, hombre lleno de simpatia y gracia

MOSHE AZRAK z.l.
El estudio en este libro, sea para su bendita 
memoria, y para el exito de sus preciados 
hijos, que se conducen en el sendero de la 

Tora y honran y estiman a los sabios y a toda
persona.



והעלחה נדכה

Este libro esta dedicado en honor del 
BONDADOSO y SABIO HOMBRE 

quien ama a la tora, la kehila y honra a 10s 
estudiosos de ella, quien se esmera en ocultar 
10s numerosos actos de caridad que realiza

VICTOR £. AZRAKSenor

Para éxito de su hijo Ezra y de sus hij as 
y yernos, nietos y toda su familia

Leiluy neshama en memoria de su padre

DON E Z R A  Y O SE F  A Z R A K  z .l .

Hombre lleno de sabiduria y Buenos consejos 

Y en memoria de la querida Madré

MARGALIT AZRAK z.l.

והנכדים הבנים המשפחה כל על זכות ילמדו

געדם תגן התורה זכות



והעלחה גדכה
La bendicion y 10s bondadosos y benefactores 
hermanos dignos de elogio por el Apollo que 
brindan a la Tora y a 10s estudiosos de ella, 

amantes del pueblo de Israel y de sus Sabios.
Los Extraordarios hermanos

S E f i O R

Vic t o r  f a r a o  a z r a k

S E N O R  £DGAR AZRAK
Este libro esta dedicado en la memoria del 

bondadoso y sumamente agradable hombre

YOSEF AZRAK z.l.
Para el exito de la distinguida 

senora NORMA AZRAK

Sus Quridos hijos Shlomo, Moshe, Dina, Eva
y nietos

 המשפחה גני לכל וכרכה ה־/נלחה

ויזנליחו ישכילו יעשו אשר ככל



MIDRASHA PANAMA
פנמה מדרשה

ר פ ה ס ד ז בו כ ל

עטיה משח מר
פנמה וחינוך ליהדות המדרשה נשיא

 לקידום שמים לשם קדש מלאכת העושה החסד איש

ת רעייתו ולכבוד החינוך. ש ר חיל א ת ס ת”מבב א

ה בנו ביתו, בבי להצלחת תפילה בי  ו”הי סו

הי״ו משפחתו ובבי ונכדיו וחתניו בנותיו

היקרים הוריו נשמת לעילוי

ע״ה ומזל ז״ל עטיה טופיק מר
היקר האיש נשמת ולעילוי

ל נפתלי יוסף רי ״ ז
ה אשתו על זכות ילמד ל ד  בנותיו ועל ו הי" א

הי״ו משפהתו ועלכלבני נאוה, אסתר, יפה,



לכגוד זה ספר

 וחינוך תורה אוהבי חסד אנשי האחים, שני
 למען הקהילה למען וזמנם כוחם המקדישים

התורה ולכבוד ישראל עם

סמר סעסי  עסיס שאול מר ז

ה להעלחתם גרכ

משפחווזיהם בבי כל להעלחת

הי״ו ונכדיהם חהביהם וכבוהיהם כביהם

הוריהם בשמת לעילוי יהיה זה בספר תורה לימוד

מואל רי  ז״ל עסיס ש

ע״ה עסיס מטילדה מרת
משפחתם בני כל על זכות ילמדו



וחסד תורה איש נשמת לעלוי זה ספר

ל מנחם נחן רבי הצדיק ״ צ ז

 ע״ה שרה ומרת זצ״ל שלמה רבי בך

ורפואה והצלהה ברכה ויצוה זכות ילמד

הי״ו גינט חנה הגב' לאשתו

וחסד צדקה איש לחתנו והצלחה ברכה

הי״ו ורעייתו הכואירי פנחס

ולומדיה תורה אוהכי היקרים לבניו והצלחה ברכה

 מנחם ודוד מנחם שלמח

וכ״ב ושדח עפדח נידח לבנותיו

ת ולע״ג ל רוני ״ ז



 להם שהיה שהקדמונים דור אהר בדור רואות שעינינו כמו

 היו לא כך אחר פירוש. בלי עמוק דבר מבינים היו בהיר, שכל

לפי הכל פירוש, על פירוש כך ואחר פירוש, בלתי מבינים

השכל. חשכת

ע״א טז' פסחים למסכת הקדוש השל״ה

 הקב״ה של שמותיו בולה שהתורה לידע אנו צריכים הכותב: אמר

 לפי איש לאורה ונהנים עליה לבני המאיר הגנוז אור נסתר וכולה יתעלה,

 שבהיכל, סיית והוא לבנה, אש עייג שהורה אש מסיני ונתנה מדרגתו.

 תושבעיים. הוא בלובן, לו מקיף והגויל תושבייכ, זו שחורה, דיו שאותיותיו

 איך מנויות ופרשיותיה נבדל, ואין דיבוק ואין ספורות אותיותיה שבכתב זו

 להם שאין מים לה מקיפה שבע״פ וזו תג. בה יחסר ולא נפתל, ואין עקש

 תנאים חתרו בה בשחר. כאור ומתפשטת מצרים, לא גבולות לא סוף,

 למסורה והכתובה אמרים, צפוני לחשוף חדרים לחדרי ונכנסו ואמוראים

 דינים פסוקות הלבות אדנים, וקבעו יתדות תקעו ומתוכה לאברים. כלב

 כי השלימות. אל יעפיל בה העליון, באור חיים חפץ בל ישכון בה ומנהגים.

 ממנה חיים, תורת עשאוה מתים, מחיי אמוראים דברי חיים, תוצאות ממנה

 כי נוטים, אין וממסילתם שותים, אנו ומימיהם הזמנים כל לחכמי מחצב

 כי בהיכלו. ולבקר ה' בנועם לחזות נכספות היותר המעלות אל הסולם

 פנים. וקירון אור המעטה פנימי לבוש היהודי, של לבושו הוא התלמוד

 פרנסת ממנו ולחצוב בו להגות ליום, יום עמלו ותכלית ייעודו הוא והגפ״ת

לקח. ויוסף ידלה חיים חפץ כל הנפתח, מעיין נעשה שנחתם ומיום הנשמה.
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אחדים דברים

 המעמיד הכח שהם והתלמוד המשנה אדני על הוטבעו האומה וקיום החיים יסוד

 היום, ועד חזון שנחתם מיום ענפיהם וחקירת דרישתם האומה. חכמת נתייסדה עליהם

 ההלכה. של ליסודה פינה מהם יתד מהם לדורותיהם. ישראל לחכמי הנכסף היעד היו

 וכל המפכה. המעיין הוא האגדתי המדרשי וזה הצרוף, ההלכתי זה ענפיו על התלמוד

ממנו. אלא נבעו לא כולם ונסתרות, נגלות החיים, חכמת אגדה, הלכה, שבעולם, מימות

 חיי עולם בהכרת אלא יובנו לא בחתימתם, וקידושם והתלמוד המשנה עריכת

 אלה הן להם. שנסולה הלימוד ודרך מדרשיהם בתי סדריהם, והאמוראים, התנאים

 האחרון, ר״ג עד מהלל הנשיאות שושלת ובעיקר התנאים א״י. של אלה והן שבבבל

 על האחרון, ורבינא אשי רב החותמים דור עד ושמואל רב מראשוניהם האמוראים

 חידשו מופשטים, מושגים הגדירו התלמוד חכמי ובוניו. יצריו הם הסבוראים, ימי מפתן

 אלה הם ההלכה. חלות והגדירו מתודולגיים מונחים קבעו הוראה, כללי וניסחו הלכות,

 כשהכל האומה של נשמתה את בו השכינו הם אחד. האהל את ועשו האדנים שהטביעו

 משם הוראה משם הכל, שורש הכל, יונק כמסיני מהם, שבארון. מהלוחות יונק

 תלמודי, מו"מ מונחים קבועים, ודיון לשון מושגי של שלימה מסכת מתוך הלכה.

 חורזות שמימרותיהם אמוראים תורת חריזה, במוטיבי בנויות סוגיות חוזרים, מטבעות

עריכתו. נכרת ועוד אלה מכל ועוד, בכולו זהים אמוראי מו"מ דרכי מסכתותיו, כל את

 יען לבדה. העריכה בסוגיית דברינו לצמצם חורין בני זה, בספר עצמנו ראינו לא

 והתלמוד, המשנה על ויריעותיו האוהל פרישת בלא יובנו לא והחיתום העריכה כי

 בלא וסוגיות. ברייתות מימרות, הלכה, מדרשי על שנתייסדו בניינם, ואבני מהותם

 הרקע פרקי התלמוד. על חיצונית שטחית להבטה חשש יש לשורשיהם, התוודעות

 לימודנו במרוצת האחרונים. שבפרקים העריכה נושא להבנת הכרח הם ההיסטורי

 מתים מחיי הקדושים, והאמוראים מהתנאים כמה של המופלאות לדמויות נתוודע

 היער סבכי המתירה דעתם לעומק לירד הזמן בן ילאה אשר שכלם, בעומק ומבעיתים

 על הקדוש רבנו של דמותו קוים בכמה שרטטנו בראש הדרשות. וכוונות ההלכה של

 אם כי הביוגרפי, העניין בשל בדמותם עסקנו לא אחדות. ראיה מזויות הבטיה

 דמותם איפיון וממנו עצמו. התלמוד מתוך ומתנם ממשאם דרכם הכרת בהכרתם,

 שנסתבכו ראיתי יען הדורות סדר בלוח עסקנו גם לפיכך עבודתם. ודרך שיטותיהם

 שאין אחרונים בסוגיית המבוכה ומכך הדורות. סדרי ידיעת אי מפני רבים עקבי

 תנאים בתוכה מקפלת שפעמים הסוגייא תתלבן כיצד זאת בלא ראשונים. על חולקין

 ומבהיק התורה של סוף האין מושג מתבהר בזה גם מה אחרונים. ואמוראים ראשונים

ובנותנה. בתורה האמונה לקניין הדרך תתפתל אלה בלא הלבבות. חשכת המאיר זיווה

 התנאים בימי שהתחולל למה רקע בפרק הכרח היה הספר של הראשון בחלקו

ותקנות הלכות ובהרבה בתלמוד שנשתקפו כפי ותוצאותיו החורבן נסיבות הראשונים,
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 לב תשומת הוקדשה כן כמו המקדש. גית במקום המדרש בית את להפוך שתוקנו

 לאמוראים. שלישי ודור התנאים ראשוני נאבקו כעדה המינות הופעת שחוללה למפנה

 את לשמר האמוראים של שבמאבקם עניינים וכמה כמה יובנו לא זה פרק בלעדי

 של בתוקפה וכפירה המינות ומפני ע״ז [מפני התלמוד, הגדולה, יצירתה ואת האומה

 רקע דברי להביא כחובה ראינו הסבוראים ימי של החיתום בפרק כן כמו .תושבע״פ]

 ובעיקר והנסתרת, הגלויה השפעתו מפני ההיסטוריה, במת על האייסלם להופעת

 עריכת על בדיונים אותנו ליוו שהתוספות כיון הראשונים. יצירת על הערבית השפעת

 ובו הספר, בסוף נספח הבאנו סותרות, או מוחלפות סוגיות נושא בעיקר התלמוד,

ושיטתם. יצירתם ואופי זיהויים התוספות, בעלי של הענקית היצירה על אחדות מילים

 גאוני עינינו מאורי דורנו, לגדולי לפנות החובה מן משוחררים עצמנו ראינו לא

 הנוגעות יסוד בשאלות ומבוכותינו ספקותינו להתיר שאלות בכמה פנינו אליהם הדור,

 אימץ שליט״א דורון בקשי אליהו הרב לציון הראשון הגאון ועריכתו. התלמוד למהות

 במלאכה. ועודד חיזק שליט״א עמאר משה שלמה הרב הגאון לציון הראשון לבבנו.

 את מייצגות וגם מכוונות שאלות להיותן הספר בפתח הובאו אלה משאלות חלק

 שליט״א, מזוז מאיר הרב עוזנו גאון עינינו, מאורי הדור גאוני הנושא. מורכבות

 ליד האופייני הנמרץ בקיצור לשאלותינו ענו שליט״א קנייבסקי חיים הרב הגאון

 או הסוגיות למהות הן הנוגעות יסוד בשאלות ספקותינו סבכי והתירו קדשם,

 לזוז ואין לעיניים. קילור ודבריהם הדיון. בנשואי אחרות למורכבויות והן התוספתא,

עלומים. ממקורות עינינו האיר שליט״א גודיס דניאל הרה״ג ושמאל. ימין מדבריהם

 והסוגיות, הברייתות בפרקי והן והתוספתא, המשנה עריכת בחלק הן פרק, בכל

 הכרח היה נושא. כל של ענפיו את המייצגות בדוגמאות משווה עיון לעיין שקדנו

 של איפיונם יצאו, ממנו המדרש ולבתי הלכה למדרשי מיוחדת לב תשומת להקדיש

 ותוקפם. מיונם בהם, נדרשת שהתורה למידות גם כך בהם. השימוש ודרך המדרשים

 ומדרשי מידות כי יען התלמודי. בדיון משמעותם את שייבטא באופן להדגימם ראינו

 ולהסיק הפסוק הבנת לשרשי להגיע חכמים של העיקרי אמנותם וכלי העוגן הם הלכה

 הגרים. מסוגיית ידינו הנחנו לא הקדושים התנאים של בדמותם עסקנו כאשר הלכות.

 בניו מבני מאיר רבי משנה סתם או גרים, בן ר״ע בידי נתכוננה תושבע״פ מה מפני

 כל שהילכה זו תופעה הגר. אונקלוס או ואבטליון, שמעיה הלל של רבותיו קיסר, נרון

דרישה. חייבה האמוראים ראשוני וימי התנאים ימי

 החוזרים השו״ט ולצורת המתודולוגיים למונחים מרובה לב תשומת הקדשנו

 לכן העריכה. להוכחת גדולה משמעות יש להם התלמוד, מסכתות בכל לשון במטבעות

 מויינו הסוגיות וגם הברייתות גם בגמרא. במקורן מייצגות דוגמאות עם מונחים הובאו

 אף אשי, רב ע״י חתומות רבות סוגיות מהן התלמוד, מתוך דוגמאות עם נושאים לפי

העריכה. בדבר אחיזה ליתן כדי זאת
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 וגם להם. נזקק אש השרידי בעל שהגאון אלה כולל ומחקרים, חוקרים כמה הזכרנו

 המשנה ועריכת כתיבת בנושא הן דבריהם ראינו אמונים. שומרי החדשים, דברי

 הלב, לדאבון הסתמאים וכנגד בסוגיית"הסתמאים". הן העורכים בסוגיית הן והתלמוד,

 שלנו. שלימה תורה כעד שלהם בטלים דברים יעמדו שלא ולומר, להדגיש חובה

 בכלי שנה מאות ושש אלף לפני שנחתמה לתושבע״ם מודדים יד, כתבי בזיזי נתפסים

 רק כאן ואין לכתבם. לא ודאי לשמעם אין ודבריחם המדיה, דור של הבדיקה

 התלמוד להבנת כלום מוסיפה שלא קנאות, במלחמת האקדמית והווכחנות הדווקנות

 שנצטבר תקופה מידע קיבוץ בתלמוד ח״ו לראות שסברו חוקרים ויש ועריכתו.

 ימעטו. מהבל ודבריהם כספרות, ח״ו בו ראו אמונים שלומי מכלל רבים זמן. בשכבות

 גמור בבטחון "להחליט חריפא, בסכינא שקבע ליברמן, החוקר, החכם בדבריו גם

 הרמב״ם דברי הפך שהם מבינתיים, לפקפק יש בכתב", פורסם לא המשנה שחיבור

 חכמינו דברי לא גם הגאונים דברי לקבל איוו לא אלה חוקרים למשנח. בהקדמתו

 ולסתירות גרסאות לשיבושי גם להתייחס התייראו לא אשר ואחרונים הראשונים

 בישיבות ראיתי לא לו לעניין נזקק הייתי לא דעתם. קדושת בעומק הכל ויישבו סוגיות

 אות או תיבה או שונה גירסא עם כת״י איזה רואים לדברי"החוקרים". ערך מייחסים

 התנאים ימי של שבהיכל בס״ת אפיי והלא הכתוב. נגד דעתני בניין בונים ומיד כפולה,

 [פלגשם, רש״י, וכעדות הקדוש בזוהר כמובא בידנו, מהמצוי אותיות בכמה הבדל יש

 "ברוך ספיר", "אבן וכן וקציעא" "מור וראה מתייחסת, והגמ' ועוד, כלת, ביום

 מערער זח כל האם האותיות,] צורת על חת״ס וכן אבוהב, ר״י של ס״ת שאמר"

עאכו״ב. שנים מאות שנתגלגלו התלמוד של בכת״י כך, בס״ת אם קדושתו?!

 מדרשנו בית חברי הדיינים עם סוגיות כמה הזהירות, מפני בדקנו זו בעבודתנו

 וחקר חתורה אוהבי חבורתנו לחוג להודות ההזדמנות זו ספקותינו. כמה התירו אשר

 ידו הניח לא אשר זצ״ל, חזן יצחק הגאון אב״ד בנש״ק חזן אליהו לרב מעלתה,

 "תשבורת בעל גבאי, מאיר הרב לאינג' בתלמוד. והמבנים המונחים מסוגיות לסומכני

 בקדושתה להתקדש יזכו הקדש. לשון חכם כהן יוסף יעקב לרב עירובין. על התחומין"

 ומו״ר זצ״ל מיארה חיים הרב עט״ר מארי אבא במסילת נהגנו זה בספר תורה. של

 ומתקיימת שוכנת לא שתורה שלמדוני אברהם, ורבי יעקב רבי החסידים אחי

 הלב. ובטהרת בתמימות תורה ובעמל ית' הדרו לפני העצמי בביטול אלא באמיתותה,

נשמתם. תאיר והאמוראים התנאים תורת

תשע״ד חנוכה בע״חית'

בברכה

זצ״ל מיארה חיים הרב עט״ר שהוא בלא״א מאיר
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ספקות להתיר הדור למאורי שהעברנו שאלות

 ונבונים" חכמם אנשים לכם "הבו לסדר שלישי יום תשע״ג אב מנחם ר״ח

לכבוד

הרב עט״ר מו״ר

ת העוסק גיליון מונח מרן לפני  מאד הרבה והתלמוד. התוספתא המשנה בעריכ

שיים. בפנינו העמידו לו, המצורף והלוח מענייניו, שקבצנו ק  בבית החומר את כ

שנו. איר שהרב מבקשים ואנו שאלות כמה עלו מדר  אם וגם בעניין. עינינו י

 על עינינו מאור למרן מודים אנחנו לבנו. חשכת ויאיר דיינו מחו. באחת ולו געגח
 וטובים שרבים ראינו כי הרבים, תועלת בכך ותהיה מבוכותינו. שתאיר מילה כל
 היקף וגאונים, סבוראים לא תו״א, סדר לא הנשיאות, שושלת מבחינים לא

לשאלותינו: הרב דעת אנא ועוד. ראשו״א התוספות, בעלי של מפעלם

 הבית, בחורבן שעומעמו להלכות גם המשנה לערוך כנכון ראה הקדוש רבנו אם א.

 מאפר היה זה אבל בגלילא", מדכאן [למרות"חבריא פרה בטלה סוטה, כשבטלה

 כמו: וקיומנו, חיינו יסוד להלכות מדוע ועוד, עעים, בטלו במסתור] שהטמינו

 ואם אלה? לענינים משנה כתב לא רבי מדוע ועוד, מזוזה, גרים, תפילין, מילה,

לחנוכה? ולא למגילה מסכת לכתוב ראה מה בדרבנן,

 מדוע גולה, ראשות כולל מוסדותיהם את הקימו שם בבבל, היה האומה רוב אם ב.

 לומר רשאי אתה אי שבע״פ האיסור"דברים כלום המשנה? שם התחברה לא שם

 ובית לעצמו התיר שכן הקדוש, רבנו על מאשר יותר עליהן בתוקף היה בכתב"

המשנה? לכתוב ועדו

 או היא" "רבי בגמרא מוצאים פעמים והרבה במשנה, עצמו גילה לא רבי מדוע ג.

 בתוספתא ואילו פעמים, כשלושים רק במשנה רבי את מצאנו מדוע כרבי". "דלא

פעמים? של רבות עשרות

 היתה לא לתוספתא מדוע המשנה, כמו כמעט וערוך עצום מפעל היא התוספתא ד.

 לפי פסקו פעמים כמה ומדוע זוית] בקרן כביכול [והיא למשנה? כמו עדנה

משנה? עד תוספתא

 כמו אותה מייחסים מדוע נחמיה". רבי תוספתא סתם מאיר רבי משנה "סתם ה.

העיתים, ספר במפתח, והר״ח, הרן ,[רש״ג אושעיא. ורבי חייא לרבי ברייתות,

 רבנו משל גדול מפעלם אושעיא ורבי חייא שרבי יוצא זה לפי הרמב״ם] ואפי

הקדוש?!

 פ״ב, [חגיגה הזוגות ימי כל במשך הסמיכה, על אחת מחלוקת של קיומה פשר מה ו.

הבית? בימי בה להכריע החשש היה מה שם] תוספתא שם, ירושלמי
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 רק נציבין] [למעט שנים, מאות במשך בבל ישיבות על ידיעה מיעוט פשר מה ז.

 מייסדי ושמואל ברב לראות יש האם בבל? ישיבות פורחות ושמואל רב בימי

 במוסדות תורה למדו לא בבבל האם כן, אם בבבל? הראשונות הישיבות

 התמונה האמוראים מימי רק כך, על ידיעות שום לנו אין כי מסודרים?

מתבהרת!?

 על, ידיעה [למעט באלכסנדריה, גדולים קהלים תורת על ידיעה בידנו אין [גם ח.

 הרבה הגיעו תנאים הלא טודוס] ברומי[למעט קהילות על או חניו] או בי״ב,

 רבי ע״י לאשכנז תורה יצאה מרומי [הלא אלה? של תורתם היכן לרומי?

 יצאה מבארי וכן כדי) בביצה במלה מלה שהעתיקוהו ותוספות (רש״י קלונימוס?

השבויים). לספרד?(ארבעת

 של הוא עליו חכם שם שאין מה כל האם סתמאים, של מימרות זרוע כולו התלמוד ט.

אשי? ורב אבייורבא,

 ע״ה נחי מנחות [תוספות הוכרעו. לא סותרות, ובעיקר מוחלפות סוגיות הרבה י.

 לא אשי רב מדוע הכרעה? ואין שונים מדרש בבתי מדובר האם הרבה] הביאו

אשי? ברב נחתמות סוגיות הרבה הלא הכריע?

א.  ותמורה, מעילה כריתות, נזיר, נדרים, מסכתות שבין הגדול ההבדל פשר מה י

 ורבנו נטרונאי רב להן, מיוחדת לשונן גם ת״ר, כלל אין [בנדרים התלמוד? לשאר

 רב של ועדו בבית עברו לא האם כלל] נדרים אצלם למדים שאין ענו נימים

אשי?

 הבבלי? לסוגיות מודע הירושלמי האם ולהיפך הירושלמי? את ראה הבבלי האם יב.

 ומה בבלי? הנדונות ירושלמי סוגיות עם יעשו מה בשלילה, העונים ולחוקרים

המרכזים? שני בין אגרות חילופי על יענו

 היו אסי, ורב דרבינא, אחתיה בר זוטי רבינא והלא הוראה" סוף ורבינא אשי "רב יג.

 מפעלו השלימו שרק הכוונה האם ר״ס? בשנת חתמו והם אחריהם שנה שבעים

אשי? רב של

 המשיכו הם האם שלהם. שלימות סוגיות וגם סבוראים דברי בתלמוד מצאנו יד.

רבות. שנים נמשך זמנם הראב״ד לפי [הלא זוטי? רבינא אחרי והחתימה העריכה

עליו?] חולקין שאין התלמוד נחתם מתי אז

מיארה מאיר ע״ה
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שליט״א מזוז מאיר הרב הגאון עינינו מאור של קדוש בכה״י משובות
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 עינינו מאור של הקודש מיד למרן האפייניות הקצרות תשובותיו
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והתלמוד המשנה עריכת מבואות שלפנינו בפרק

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ח.

ט.

 אחר בקידושם תוקפם והתלמוד, התוספתא המשנה עריכת על אחדים דברים

 האומה. בתודעת מקומם וחשיבות וההגות, ההלכה מעין היותם חתימתם,

 כולו. לדיון מנחות שאלות קובץ ומקומם. זמנם רקע על התנאים של מפעליהם

 מדברי בהתעלמות המלכים של השגויה המדיניות תעתועי הראשון החורבן נסיבות

 נסיונות השיבה, שם. וההשתרשות לבבל הירידה ושניה, ראשונה גלות הנביאים.

 הראשונים היסודות ונחמיה. עזרא תקנות אנכ״ג, תורת השני, הבית ובניין השיקום

ולתלמוד. למשנה

 ירידתם הבית, ימי סוף החשמונאית, התקופה השני, הבית ימי גלות, אחר גולה

 של הרוחנית הירידה חכמים, רדיפת חשמונאי. בית מלכי של רוחנית המוסרית

 האחים. וריב פוליטיים שסעים תמוהות, בריתות ובעקבותיהם הגדולה הכהונה

 הבית לחורבן עד בעם הפילוגים את נצלו אשר ביהודה, האחרונים הנציבים פעולות

 האומה. פיזור והמבצרים. ביתר חורבן הגדול המרד כשלון השני,

 האומה של חרותה ואבדן החורבן נסיבות על בתלמוד והאמוראים התנאים עדויות

 של ובעטיים השפויה, הרוחנית ההנהגה נגד ויציאה דרך אבדן של בעטיו

 אחים ריב המינים, תופעת קנאים, כיתות שסעים, צרים, כתתיים אינטרסים

 האומה. של והמדינית הדתית חרותה לאבדן עד רוחנית, והתדרדרות

 ותקנות הנהגות התנאים. ראשוני של בהנהגתם ההריסות קימום וניסיון ההתנערות

 ע״י האומה בניין חידוש הדרך. ואבדן לייאוש הנפילה אחר האומה של רוחה לשיקום

 המקדש. שבאבדן לנחמה שהביאו והנהגות תקנות אחת. והלכה אחת מנהיגות הקמת

מקדש". בית במקום מדרש "בית הרעיון ביסוס

 והמשכן ראשון, בית חורבן אחר ונחמיה עזרא מימי עוד תחילתן תושבע״פ, יסודות

שני. חורבן ואחר הבית בימי

 קודם עוד שרווחו הלכות בהרבה שנשתקפו כפי קדומות, הלכות תושבע״פ, קדמות

 מקיים. או מכונן מדרש הקדימויות, לדיון משמעותן המשנה. שנתגבשה

 והתלמוד המשנה בתוך משמעותו תוקפו. הקיפו, חלותו, המושג, מסיני, למשה הלכה

בכתובים. שאינן הלכות בכמה מעמיד ככח
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והתלמוד התוספתא המשנה עריכת

 אינה והתלמוד, התוספתא המשנה, עריכת לבירור המלאכה אל בגשתנו מוצאנו נקודת

 הקדושה תורתנו ח״ו כי רקעם. או זמניהם קורות לידע ספרותי היסטורי בירור

 ופתיל האומה של החיים ספר אם כי חוקים, מערכת או היסטורי ספר אינם ותושבע״פ

 וקורות רקעם לידע חשיבות שיש למרות לקיומנו. פינה ממנו יתד ממנו נשמתה נר

 לימודם, ודרך מדרשיהם ובתי חכמיהם שושלת והתלמוד, המשנה של בבניינם הימים

 למרות והאמוראים. התנאים ודמות התורה ועומק עוצם בגילוי חפצנו עוז מפני ולו

 לגלות בו שחתרו לחכמים ולהתוודע סוף להם שאין מים עומק במשהו לחשוף רצוננו

 עיקר אינם אלה כל הנה הקדושים. היוצרים דמויות והאמוראים התנאים הם צפונותיו,

והחתימה. העריכה לידע בחפצנו לסייע אחד צד רק הם מגמתנו,

 התנאים לפני שהיה כל גיבוש דרך להבין תחילה חוא מגמתנו ועיקר חשוב היותר

 ללמוד כן ואחר אשי. רב עד האמוראים לפני שהיה וכל רבי, ועריכת לכתיבה עד

 החכמים דעת ותוקף בזמן ברורים קוים מתחמים וחתימתם והתלמוד המשנה שעריכת

 הציגה הקדש כתבי שחתימת כשם לכת. מרחיקת הלכתית קביעה כאן יש יוצריהם.
 לקביעת אדנים לעשותם נתקדשו ואלו התקדשו לא פסוקים אלו חומה, ובנתה גבול

 בירור אחר ונחתמו שנקבעו כדי באותם אלא קדושה אין חתימתם אחר וכן ההלכה.

 המשנה חתימת גם הדין הוא חכמים!. של דעתם בעומק פסוקיהם ובדיקת עניינם
 ואופן מהותם לימוד דרך אחריהם. חולקין שאין התחומין והציבו נתקדשו והתלמוד

 הקדש בכתבי הנה אחריו. עונים שאין חתום כספר לקידושם נוגע ועריכתם גיבושם

 עליהם להחיל ספרים של תוקפן על ביניהם שנתעצמו חכמים מחלוקות מצאנו גופן

 תיבותיהם שפסוקיהם עמוקה, בסיבה היא אף זו מחלוקת ששקטה עד לא. או קדושה

.2 הלכה לביסוס תוקף יהיו
 גדולה, כנסת אנשי ד״ה: רש״י ראה ע״א, טו' וכן ע״ב, ידי ב״ב הקדש, כתבי ברייתת .1

בתום' רש״י עם החילוק וראה וסיעתו, חזקיה ד״ה: וכן כתב, ירמיה ד״ה: תום' שם ראה

פסוקים. שמונה ד״ה: תום' ראה התורה כתיבת על כתב. לא דיחזקאל פר״ה ד״ה:

 האי, רב פאי, סי' תשו״ג ראה [מצילין] קדושתם, על ע״א, קטו' שבת ראה .2

 כל כשאר קדושה בה נהגינן הלכתא, למאי ידיים, מטמאה אינה "ששאלתם...אסתר

סי' תשובות ראבי״ה גם ראה במטפחת". אלא בהן נוגעין ואין כסיית שהן הקדש כתבי

 ברוח דווקא ספרו כותב הספר כותב האם ע״א, ז' מגילה אבן טורי גם ראה כוי. אלף

 יחזקאל ספר לגנוז חכמים חזקיה...בקשו בן חנניה בעליית מ״א, פ״ד שבת ראה הקדש.

 בר שמואל א״ר ע״ב, ל' שבת ראה שמוי. רמזי ילק״ש ראה תורה. דברי סותרין שדבריו

 ראה מינות. לצד מטין שהן דברים בו שמצאו מפני קהלת לגנוז חכמים בקשו יצחק

 כל מחלוקת...שאין וקהלת ידיים מטמא שיה״ש אומר ר״י פ״ב, תוספתא וכן פ״ג, ידיים

 הקדש ברוח "אסתר ע״א, ז' מגילה גם ראה שיה״ש. שניתן כיום כדאי כולו העולם

 שמואל דסבר למימר הידיים, את מטמאה אינה אסתר שמואל אמר ר״י נאמרה...אמר

נאמרה". הקדש ברוח לא אסתר
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 לחלוק יכולים האמוראים שאין חתום ספר לעשותה אותה קידשה המשנה חתימת

 בידי שנותר כל לה. מחוצה נותרו והברייתות השערים ננעלו חתמה שרבי משעה עליו.

 וכוונתה ענייניה את והתוספתא הברייתות בעזרת התלמוד בדיוני לברר הוא האמוראים

 ורב שרבינא משעה בתלמוד. מעשהו במשנה כמעשהו להלכה. כחותרים המשנה של

 מסויימת, מידה היתה אחריהם הבאים לסבוראים מקודש. עשאוהו דלתותיו, נעלו אשי

 נעשה התלמוד חתימת עם .3האחרונה צורתו ובהקצעת בעיצוב מוגבלת, לומר, צריך

שג"סוף מתלבן כאן ישראל. בית כל את ומחייב מוסמך  לציין צריך הוראה". המו

 זמנים, סדרי ההיסטורית התודעה הגאונים, מימי ואפי' קדמונים מימים ישראל לחכמי

 בעניין. קטן נר היא באבות משנה הנכסף. יעדם היו לא עריכה וענייני הימים קורות

 או סוגיות ליישב לכך שצריך במקום אלא אותם העסיקו לא הדורות סדרי לזה, מעבר

 בצילן מלכויות אפיי להלכה. דעתם על לסמוך כדי חכמים דורות סדרי בעיית לפתור

 ביזנטיון בחסות אפי ,4ורומי יון ימי קורותיהם, שידעו היה וצפוי האומה, נתקיימה

 בסדר לעסוק או בכלל בהם להתעניין חכמים נטיית מצאנו לא הפרסית, והמלכות

 השתלשלות ידיעת לצורך כאמור אלא .5הימים בדברי עניין היה לא לחז״ל זמנים.

 גם מחלוקות. יישוב או סוגיות מסכתות לסידור שנוגע ובמה ותוקפה, ההלכה

 היו אשר התוספות» מבעלי והרבה רש״י בהתיחסויות שמצאנו מה ובעיקר הראשונים,

 של הנעלה המטרה את המשרת מוגדר עניין לצורך אלה היו שבסדר, לעניינים ערים

 של דבריו רש״ג, של איגרתו לולי לומר יש ואמנם ההלכה. גיבוש או הסוגייא סידור

באפילה. מגששים היינו הרמב״ם, של מבואותיו העיד, ר״ש של מבואו רס״ג,
 שנה, כשישים שפעלו והסבוראים ,599 דירנ״ט בשנת חתמוהו [אסי] אשי ורב האחרון רבינא .3

 מאותה שהקציעוהו. הם האייסלאם, עליית ימי מפתן על והיו יותר] הרבה גבולם הרחיב [הראב״ד

 ממנו לחצוב הראשונים הפוסקים ושל לפרשו הגאונים של הנכסף יעדם התלמוד נעשה שעה

חושיאל. רבנו לפני והר״ח הריין ע״י בקירואן היתה פירושו תחילת אפשר ההלכה.

 לא המעט גם הצדיק, שמעון מעשה ואולי אלכסנדר, מימי "השטרות" של ספירה נקבעה לא לו .4

 של מגופה לנו ידועה אינה חשמונאי, ימי של הארוכה המאורעות השתלשלות כל וכלל ידוע. היה

השמד, וימי במרידות ופולמוסין ומאורעות הרומאים הנציבים סדרי אפיי תלמוד. או משנה

 הידוע כל נודעים. היו לא שמותיהם אפי טרנוספורוס, פונטיוס, אספסיאנוס, קיטוס, של כפולמוס

במדרשים. אלא התפענחו לא שבתלמוד היסטויים איזכורים חיצוניים. ממקורות לנו בא

 "סדר זמן ואחר רש״ג, אגרת עולם", "סדר היה חכמים, קורות בענייני בידינו שהיה מה .5

 אלא לעצמן תכלית היו לא אלה גם ואמוראים", תנאים "סדר הראשון, לראב״ד הקבלה"

 הרמב״ם של המופלאים מבואותיו ההלכה. השתלשלות סדר לידע העיקרי, לעניין כרקחות

 כי תכלית. לאותה הוא גם חשוב, ומאור גדולה תעודה הם תורה ולמשנה חלק ולפרק לזרעים

מ״א. פ״י סנה' בפיח״מ ראה בהבל". זמן ההיסטורי"כאיבוד לעניין התייחס עצמו הרמב״ם

 חכמים בסדר נגעו שבסדר, בעניינים עסקו הסוגיות עם התוספות בעלי של התמודדותם במסגרת .6

 כמאתיים על שנשתרעה שבתקופתם לזכור צריך השיטין. מבין בהן צעק שהקושי סוגיות ליישוב

 פרובנס של ובמ״ד רש״י נכדי והתורה, התלמוד פרשנות של שוטף בזרם החלה שנה, וחמישים

 הנצרות מול נתעצמה אשר האומה של לקורותיה ההיסטורית בתודעה הוחל ואיטליה, ספרד

הלכה. כמשרת העניין הבנת למטרת מוגבל באופן נעשה הכל זאת למרות הוויכוחים. בספרות

ושיטתיהם. התוספות" בספרי"בעלי עליהם שכתבתי מה ראה כאן, היריעה מקוצר
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 סדרי ומסכת חשמונאי בית של כמעשיהם האומה, של בקורותיה גדולות פרשיות

 אלא היה לא כולו הגדול המאורע ובכלל שנה, וחמישים ממאה שלמעלה מלכיהם

 אלא במעט נלמדו לא החורבן, נוראות גם כך מדליקין. במה שבת, בגמ' אגב, איזכור

 במסכת ירושלים של האחרונים ימיה נוראות של ארוכים תאורים אותם כל ממדרשים.

 בזמן ואחריו הבית חורבן של נוראות תמונות רצף אם כי היסטורית מסכת אינם גיטין,

 לנו אין הגענו לא היסטורית מסכת לכדי המאורעות. שנתערבו ופעמים ביתר, חורבן

 ונחתמה נתגבשה מי ובידי כיצד מתי ללמוד מגמתנו כאמור סקרנות. בסיפוק חפץ

 שבו היוצר בית שהם התלמוד, ונחתם נערך כיצד זו דרך ועל הלכה. כספר המשנה

 מטבעות נעשה ובתלמוד במשנה שבא שכל האומה. של הקדושה נשמתה עוצבה

משמעות. יש עורכו וזהות חתימתו וזמן ההלכה בניין נבנה עליהם ואדנים

 המימד על ולהוכיח ללמוד גם וחתימתם והתלמוד המשנה עריכת בבירור מטרתנו

 מפעל המשנה מסיני. ותוקפה עוצמתה והיונקת מסיני החצובה תושבע״פ של העצום

 או מקרי צירוף ח״ו אינה המשנה ולפרקיו. לסדריו ערוך בניין קבצים ממאות מבורר

 גורנה, כעמיר קובצו שרק הלכות עם ספרותי קובץ חכמים, כמה שאמרו כפי ח״ו

 כי יען לכתבם. לא ודאי לשמעם שאין דברים בלבד, כמאסף היתה רבי ועבודת

 כוללת עריכה ונערכו נופו אנכ״ג, עד שהגיעו קדמונים קבצי מתוך נבררו המשניות

 אוסף ח״ו אינו בתלמוד, כך המשנה כמעשה רבי. של ועדו בבית פנימית ועריכה

 כאן אין שונים, מדרש בתי מבתי והוויות אגדתי קובץ אינו האמוראים, דברי שרידי

 ורבינא אשי רב של מדרש בבית עריכה עבר עליהם]התלמוד פרק [ראה דרך"הסתמאים״.

 ודאי .8 כאן היתה אמן שיד המלמדות רבות סוגיות מבין אלינו צועקת העריכה האחרון.

 רק לאורה ויצאו ונערכו נתגבשו והתלמוד שהמשנה לטוענים ראיה בא"צ לדחות שיש

 שאין בטלים דברים הגאונים, לימי עד בטעותם לכת שהרחיקו יש הסבוראים. בימי

 ושלחוהו העתיקוהו אף הם שלם, תלמוד היה הגאונים שבידי רואות עינינו ממש. בהם

 אנו השקפות. מגידי של בטלים כדברים שלנו שלימה תורה תהיה ולא לקחם. לשומעי

 הפרדס במעבה שביל לנו שסללו הראשונים וחכמינו הגאונים על אלא להשען לנו אין

 חיים לדרכי חכמים מדרשי לה כשנלוו ההלכה של הילוליה פרי אל דרכו להגיע כדי

האדם. של האישית לשלימותו המידות ותיקון הדעת בניין ומשניהם ומוסר.
 "גדולי אומר: תרס״ח, רי״ל של ישרים" ל״דור הסכמתו בדברי זצ״ל גרודזיינסקי עוזר חיים רבי .7

 תולדות ספר לכתוב כי אף לבנ״י. הימים דברי ביחס להעמיק ליבם שמו לא ומעולם מאז התורה

 ההלכה תכליתם כי מקרה, כדרך בכך עסקו מחכמים שעסקו הבודדים ומי ישראל. וחכמי גדולי

 המשכילים הם בעיניהם החכמים אחר הטועים מפני הדת בדקי לחזק היו אלה דבריו והתורה".

בידיים. ולדחותם מהם להבדל שיש סיגים מצאנו והתלמוד המשנה עריכת בעניין המטעים.

 דברים כתבו אשר המתחכמים, דברי ובודאי ישראל, אמוני משלומי גם חכמים דברי דוחים אנו .8

 לא התלמוד ובודאי שהמשנה הזמן לפי מתמשכת התפתחות על לכתבם. לא ודאי לשמעם שאין

 איסוף שום ואין נערכו והתלמוד שהמשנה להודות רבים שבים האחרון בדור דווקא הנה נערכו.

במקריות. גיבוש או
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זמנם רקע על והאמוראים התנאים של מפעליהם

 והחכמים, הגאונים של והאמוראים התנאים של הגדולים הרוחניים מפעליהם

 בגיבוש הן והתלמוד, המשנה ועריכת בגיבוש הן ובתפוצות, בארץ פעלו אשר

 בהנהגת והן לענפיהם, ובהגות בפיוט במחשבה הראשונים, הפסיקה ספרי

 הגלויות של היער בסבכי האומה את שימר אשר והנשק הנכס היו הקהילות,

 תמיד נוצרו לא הדורות חכמי של אלה רוחניים מפעלים דורות. במשך

 ותעצומות השכל כוחות את גייסו ישראל חכמי ושקט!. שלווה של באטמוספירה

 פסקי של לניסוחם הדרך לסלילת תשתית שהיו יצירות לנו להוריש כדי הנפש

 צרים משטרים, יד תחת בקיומן הקהילות להנחיית תשובות ומתן ההלכה

 מתקופת ישראל חכמי של תורתם על ללמוד מגמתנו עיקר בתפוצות. ומלכים

 2 הסבוראים ימי ובסמוך והאמוראים, התנאים ימי לעבר הזוגות דרך אנכ״ג

 תקופת ההלכה. ליסודות בתשתית נתבונן התלמוד. לחתימת ובסמוך שאחר

 אפריקה. ובצפון בפרובנס בספרד, הריינוס, גדות על באשכנז בעולם, תמורות

 את עיצבו אשר הקדושות המופת לדמויות להתוודע פעם מידי נפנה עיוננו דרך

 ולפי סגנונו לפי לבדו לו שנסולה דרכו לפי חכם כל שבילים לו וסללו עמנו רוח

 שתים, או מילה נקדיש גם כך וייחודם. יצירותיהם טיב את נכיר אישיותו. עוצם

הבמה. על 3 והאיסלאם הנצרות בעלית ההם, בדורות שנשבו ורוחות לזרמים

.1

.2

.3

 ההלניסטית התרבות תחת נתגבשו והתלמוד, המשנה עריכת של הגדולות היצירות

 והתלמוד המקרא פרשנות גם בבבל. הפרתית הסאסנית המלכות ובחסות בא״י, הרומית

 ואשכנז, צרפת חכמי של גם כמו ספרד, חכמי ויצירות הגאונים של התשובות וספרות

 יד תחת נכתבו הכל והפיוט, ההגות ההלכה בתחום היצירות כולל התוספות, ובעלי

 הריינוס, דרך הצלב מסעי תתנ״ו בגזרות וכלה המלכות מגזרות החל ומענים, רודפים

 גם כך אפריקה. צפון על דתם להשליט שבאו המוסלמים של המוואחידון מסעי וכך

 ועוד. רנ״ב וגרושי גזרות קנ״א, גזרות כך וצרפת, אנגליה בגירושי

 שנה 60כ בן כפרק לראותה ניתן בכ״ז הסבוראים. תקופת את לתחום קשה כי אף

 בה עמומה תקופה הגאונים. לימי עד הוראה, סוף ורבינא אשי רב ימי התלמוד מחתימת

 לזמן. מעבר הרחיבה הראב״ד המוגמר. נוסחו את התלמוד קיבל

 במסעיהם התיכון, המזרח על ופשטו ,622 דישפ״ב שנת מהמדבר! עלו המוסלמים

 גבול עד הגיעו לידיהם, נפלה שספרד אחר מחיה. שטחי ולכיבוש אמונתם להשלטת

 ישראל חכמי גדולי של והכתיבה הדיבור שפת זמן אחר היתה הערבית, שפתם צרפת.

 אחר שתחילתה הנצרות גם כך מלכותם. תחת ישראל קהילות התקיימו בהן בדורות

 אש ומדורות טבילה ובאגני מאורגנים צלב במסעי והמשכה מצומצמת בכיתה החורבן,

ישראל. קהילות נתקימו ובצילה בכיפה שלטה דתם ידם, תחת היצורים כל להכפיף
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 בהם בשנים שארע ואת עמנו קהילות של עולמם את להכיר כדי זאת אף

 רועה תמיד להעמיד ההשגחה יד את בחיבורנו בע״ה נראה ההלכה. נתגבשה

 חזון. ונסתם שכמעט בשעות הקהילות לבני ומגן התורה להצלת מעוז היה אשר

מזו. זו מרוחקות בקהילות אחת ובעונה בעת מתחוללת שהתופעה נראה

 אחר ההריסות וקימום ההנהגה בגיבוש ראשונים הימים נסקור בעבודתנו

 תוך והתלמודים. המשנה לגיבוש כתשתית והנהגתם, חכמים תקנות ע״י החורבן

 הניחו אשר הגאונים של התלמוד לפרשנות הגדולה היצירה נזכיר דיבור, כדי

 של לקיומן ברקע נתבונן שנה. כאלף לפני הבבלי התלמוד לפירושי יסוד

 שארע ממה נתעלם לא כאמור הגולה. ראשות והנהגת בבל בגלות הישיבות

 המזרח, את המוסלמים שוטפים בה קשה שעה העמומה, הסבוראים בתקופת

 מעט נתבונן אירופה. לב עד ומגיעים חדשה דת משליטים אומות, כובשים

 דרך 4מהגאונים כמה נכיר ההיא. בתקופה שגובשו המדרשים ובגיבוש ביצירת

 לסוגיית הצורך במידת לבנו תשומת נקדיש והנהגתם. פסיקותיהם מפעליהם,

 ועריכת התוספתא המשנה במקורות עניינים כמה להבין כדרך התוספות

 ראה בפ״ע. ברכה צריך התוספות בעלי של הגדול המפעל לימוד התלמוד.

 בהרחבה לו שהקדשנו מה וראה הספר, בסוף בנספח שהבאנו דברים קיצור

 את פירשו דין, בתי ראשי היותם בצד אשר חכמים התוספות". "בעלי בספר

 יצירות בצד זאת אף והנביאים. התורה מפירושי גם ידם הניחו ולא התלמוד

 קהילות מנת היו אשר והשמדות הרדיפות חשכת שהאירו וספרות חכמה

 במרובה הן במשנה הן העריכה בסוגיות לבעיותינו התייחסות נמצא בתוספות ישראל.

 מהן סותרות או כפולות סוגיות בבעיית בעיקר להם נזדקק בתלמוד. והן בתוספתא
התלמוד. עריכת לעניין מסקנות יהיו

 ואף ובגדלם. בכוחם שווים שאינם יהודיים מרכזים שני במקביל פעלו בה תקופה .4

 בבל וישיבות ישראל, ארץ גאוני עם הצבי ארץ ישיבת ההגמוניה. על ביניהם נתעצמו

 ימי מסוף אותה לתחום אנו נוהגים הגאונים, של זו תקופה וגאוניה. הגולה ראשות עם

 האי רב ). 1038(דיתשצ״ח בשנת גאון האי רב של לפטירתו עד !)560 הסבוראים(שנת

במעלה. וראשון בזמן לגאונים אחרון

 על קינות יתר ומאוחר ומהמחזור, מהסידור לחלק זמן אחר הפכו אשר תפילה, פיוטי .5

 ביצירות להתחרות ניסתה שאף ובשירה בדקדוק יצירות הצלבנים, בידי הקהילות כלוי

מאורם] להנות ניתן לא יריעתנו [מקוצר הזהב. תור
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ג.

 של ורחבה כוללת בראייה הכרוכות נכבדות בשאלות נעסוק בדיוננו

 הצילו רוחם ועוז ראייתם שעומק אלה ההם. בימים שפעלו והחכמים המאורעות

 רבנו ובשיא, ר״ע אלעאי, בר ר״י ריב״ז, שעשה כפי משבר, בעתות התורה את

 ובנסיבות הרוחנית, היצירה ולהיקף לנסיבות הנוגעות שאלות הקדוש.

מהמאורעות. כתוצאה החכמים של פעולותיהם

 לכבוש רומי של רצונה עוז של תוצאה הינו השני בית חורבן האם א.

 ובנפילה והמדיניות הפוליטיות בטעויות נעוצה שסיבתו או ולדרוס,

 חירותה אבדן האם אחרות, מילים האומה? של הדתית המוסרית

 צירוף או אוייביה של בידיים מעשה הינו האומה של והמדינית הדתית

בניה? של והרפתקאות אמונה העדר

 בתפקיד כמנהיג זכאי בן יוחנן רבן פעל בהן והנסיבות הרקע היה מה

 משושלת שאינו חכם[כהן] כיצד דוד. בית מזרע שאינו למרות נשיאות

דוד? מזרע הנהגה דוווקא נחוצה בהם בימים האומה את הנהיג הלל

הנשיא? רשב״ג היה כשלצדו הלכתיות תקנות לתקן הכוח מניין

 לאומרם רשאי אתה אי פה שבעל "דברים הקביעה, נסרה בחלל

 לערכן המשניות את בכתב ולערוך לקבץ סמך מה על בכתב".

ועוד? מזוזה כתפילין, יסודיות למצוות משניות השמיט מדוע ולחתמן?

 מי בקיבוצן? הוחל מתי המשניות? קובצי של להווצרותם הרקע מה

המשנה? בעריכת ועדו ובית רבי לפני עמד מה עתיקות? משניות הן

ועורכה? מחברה מי התוספתא? של וייעודה זמנה מבנה, מהותה, מה

התלמוד, פרשני בידי בידי ושימושה ערכה מה למשנה? זיקתה מה

הפוסקים? בידי ומקומה כוחה ומה

 בימי בבבל תנאים חכמים של מציאותם בדבר השתיקה פשר מה

 תנאי דורות של רשימות בידנו אין מדוע המשנה? ובתקופת הזוגות

 בבבל המדרש בבתי התנאים פעילות על מידע בידינו אין מדוע בבל?

בא״י? תנאים לדורות ביחס בידנו המצוי בהיקף

 נהרות על יחסי בשקט לרבבות התיישבו בבל שיהודי המפורסמות מן

וביזנטיון. רומי יד שתחת א״י כיושבי נרדפו ולא זועזעו לא בבל.

שם? נכתבה ולא נערכה לא נתגבשה לא המשנה כן, אם מדוע

 האם התלמוד? חותמי ורבינא אשי רב שאחר עמומה בתקופה קרה מה

ליד? מיד עובר חתום ספר היה אחריהם

ג.

ד.

ז.

ח.

שגע״פ. עריכת ארפן בבירור נעסוק ודומיהו אלה בשאלות תו
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גלות אחר גולה

 חורבן עם בבלה. הובאו והמסגר" "החרש ירושלים, של ושמנה סולתה

 האומה בחיי הגדול התפקיד את ומילאה דירה בית בבל נעשתה הראשון, הבית

 הגולה של ישיבותיה והוקבעו אדניה נשתקעו שם ונביאיה. מלכותה אבדן אחר

 ויעל עימו אלהיו יהי עמו מכל בכם "מי כורש: של קריאתו גם הגדולה.

 לא המקדש, הריסות לקומם לעלות עזרא קריאת נצטרפה אליה לירושלים",

 מכוון בתלמוד, המושג"גולה" בבל». נשארו הגולים רוב במועטין. אלא נענו

 ריב״ז: לדברי תימה אין הגולה". "ראש הוא בראשה, העומד והנשיא לבבל,

 אברהם שבית מפני כולן, הארצות מכל יותר לבבל ישראל גלו מה "מפני

 לאן בעלה, על שקלקלה לאישה דומה, הדבר למה משל משם. היה אביהם

 "מפני לשם, גלותם שסיבת סובר חנינא רבי לעומתו .7אביה" לבית משלחה?

 ר' בבל. יהודי בפי מדוברת היתה הארמית תורה". ללשון לשונם שקרובה

 מארצכם גליתם שלא היא, שלכם שתורה הייתי סבור א״י: לבני אומר יוחנן

 שגלו, שאע״פ בבל. בני של שהיא ראיתי אבל הדעת. טירוף לכם היה ולא

 עושי גבורים 'הכל דכת': יכניה. עם שגלו והמסגר החרש חכמת להם עמדה

 הנתונים אדם בני עושים גבורה מה וכי עולם], [בסדר ותניא מלחמה',

 ליה סבירא אלמא תורה. של במלחמתה היו שגיבורים אלא ברזל? בשלשלאות

 נבדלה בבל גלות כן, כי הנה מדי] [סוכה דבבל". תורה נשתכחה דלא לר״י

 בגלותה שדווקא לאומה, הבורא עשה נס היחסית. בשלוותה אחרות מגלויות

הבבלי. התלמוד של הגדולה ליצירה התנאים נתאפשרו שם
 לא המרכזים שני וקשרי השני, הבית ימי כל נמשכה ישראל לארץ שהעליה יצויין .6

נחותאי". "רבנן על ידיעות זרוע התלמוד האמוראים. בימי והן התנאים בימי הן פסקו,
 לפי משתנה אופי נשאו אלה עליות פסקו. לא הלכה בענייני בבל א״י חכמי קשרי

 או הלכות בירור או ללימוד עליות אלה היו והאמוראים התנאים בזמן העיתים,
 גדול יוחנן, (רבי עשוקה. ארץ עפר לחונן התרפקות של אופי שנשאו ויש גרסאות.

הירושלמי. על ידע הבבלי מסתמא להערכתי !)בבל! תורת הבמשבח הוא א״י, חכמי
 גולה היתה ההיא שבעת לציין חשוב ע״ב. פז' פסחים וראה ה״ז, ב״ק תוספתא ראה .7

 עמדות בעלי יהודים נתיישבו בה אשר במצרים אלכסנדריה גולת היא קטנה, לא נוספת
שבירושלים. לזה מתחרה מקדש הקמת להכיל שיכלה גולה פוליטיות. וגם כלכליות גם
 די ארכיאולוגיות עדויות יש החשמונאית. בתקופה הרבה שומעים אנו זו גולה על

"פילוסיון" מזח על יהודים ים יורדי חיילים של צבאית מושבה גם שם שהיתה יציבות
 אין ובנוסף הכיפורים. יום מלחמת אחר הצבא חנה גבולה על ימינו של בלוזה היא

מקולסין. פסח גדיי לחדש סברה מסויים בזמן שאף רומי מגלות להתעלם
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 היוני הצביון בעלת המצרית אלכסנדריה בגלות אפשרי בלתי שהיה דבר

 הסוחר המודרני, הגלותי החדש היהודי חי באלכסנדריה שם היוונית. והשפה

 השפה דובר החקלאי, היהודי חי כאן בבבל, כן לא היוונית. דובר העירוני

 בקהילות המתקיים בבל כאן לשפתו. הקרובה השמיות מהשפות הארמית

לירושלים», זיקה עם בד״ב מסורת הממשיכות יהודיות

 בשפתה מקורה, מתוך תורתם לימוד ואת תרבותם את המשיכו בבבל כאן

 ולא העיקה לא בבל תרבות המדוברת. הארמית בשפה פרשוה ואחר העברית,

 לא תורתם. ומוסדות ביטחונם חיזק הצפוף יישובם הראשונית. מנוחתם הדריכה

 ותרבויות מאומות הושפעו היווני, בתרגומה למדוה שם באלכסנדריה כן

 החקלאות חדשה, כמולדת בבל באדמת השתקעו ירושלים גולי זרות. אליליות

 שהבאנו המפות ראה הנהרות. שני לבין אותם קשרה עיסוקם עיקר שהיתה

 כך בחקלאות. בשדותיהם עסקו ישראל חכמי גדולי לעניין. בסיסי מושג ליתן

 כתובות מסכת סוף על הנסוכה הרוח ראה בתלמוד, רבים ממקומות משתמע

 עסקו אחרים ורבים ורבא, אביי הונא, רב בחקלאות. אים1 האמור! בעיסוק

 בכל .9בבבל גם בארץ התלויות מצוות לקיום חפץ כדי עד הקרקע במלאכת

 ולכוחה הכלכלית לעוצמתה ורע אח היה לא הגולה, בתפוצות עמנו תולדות

 של וכבודו כוחו היה יוצא פועל המשנה. בימי בבל גולת של והפוליטי הרוחני

 פרתי שלטון תחת התקיימה בבל שגולת גם מה השלטון. בעיני הגולה ראש

 נתאפשרה כיצד ברור עתה וביזנטיון. רומי יד תחת שהיתה ישראל ארץ לעומת

 בשקט הנתונה גולה של בתנאים רק הבבלי. התלמוד כיצירת אדירה יצירה

גדולותס!. ישיבות ומקיימת איתנה היתה תהפוכות, כמה למעט יחסי,

 וקהילותיה אלכסנדריה גולת על ראה היריעה. להרחיב הזה הקצר בחיבורנו נוכל לא .8
 יוניות כתובות וראה ,117 תתפ״ח ג' שנת שנה, 50כ לחורבן שתכף התפוצות יהודי במרד

 כתובות ציריקובר, של ספרו ראה יוונית. הכל ועוד, כנסת בתי הקדשות מצרים, גולת של
בי. הדורות" בספרי"סדר וראה כנסת, בבתי הקדשה

 הרובים שבאו עד ומעשרות תרומות מפרישין היו שבגולה רבותינו יוחנן רבי אמר .9
 ע״י נהרדעא חורבן עקב היה הביטול ה״ד. פ״ד חלה ירושלמי אותן. ובטלו (הצבא)

תדמור. חילות
 והבהיר המקיף הגדול הבבלי בין ההבדל ויובן יוחנן. ואייר ד״ה: ע״א, מדי סוכה רש״י .10

 יען בלשונו, וקשה המורכב [טברייני] הירושלמי התלמוד מן ובלשונו, בסוגיותיו יותר
 ראה לבבלי. קודם שנה כמאה נחתם ואף מהבבלי, הדעת יישוב בפחות נכתב אולי, כי

 לגלות שנה 11 שקדמה יכניה גלות על ע״א, לחי וסנהדרין ע״א, פחי גיטין הגמרא דברי
צדקיהו. של הסופית
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 רעב חללי "רבים הראשון, בחורבנה ירושלים של האחרונים ימיה תיאורי

 אינם ונביא, בכהן זילות כופרים, מלכים זרה, עבודה תוצאת חרב", מחללי

 על להתעלות היכולת העדר על יהודה בחטאת בשנית. חורבנה מתיאור רחוקים

 העיר. של הדגן אוצרות את אפילו שהציתו המפלגות שלוש ריב על הכיתתיות

 המדיני הדעת בשיקול ולפעול שפויה הנהגה סביב להתלכדות הרצון העדר גם

 הניסיונות גם רומי. לשווקי הובלו בניה טובי נפלה, ירושלים זעם. עבור עד

לשבר. מזור הביאו לא החורבן, שאחר במרידות להמשיך שקולים הבלתי

 וצרף עייב ט׳ ביומא הגמרא דברי עוד [ראה מרפא. שבר בצד שנגזר, מה עזר משמים

ת הגדול המקור נוי בגיטין הגמ' לדברי אותם ת.] לנוראו החורבנו

 והמסגר" "החרש גלות הקדים בראשונה, ביתו שבחורבן הקב״ה עשה צדקה

 בגלות התורה להצלת תשתית שתוכן כדי צדקיה. של הסופית לגלות יכניה, עם

 תילן על שעמדו ופומפדיתא סורא ישיבות נוסדו שנים, אחר בבבל כאן זו.

 האומה תולדות בכל עמנו. של זו ענקית יצירה התפשטה כאן שנה, מאות שמונה

 זאת אף ידיים, בהם שחלו בלא רב כה זמן ימים שהאריכו מוסדות מצאנו לא

 שאין יודגש דברינו בשולי העם״. אדמת על ולא בגלות היה שקיומן בהתחשב

 שתים או אחת בתמונה די השני. הבית לחורבן יחידה סיבה חינם בשנאת לראות

 האזן, את לשבר כדי האומה. אצילי מבית המוסרית ההתדרדרות עומק להבהיר

 אגריפס המלך בת דרוסילא את המתארת אחת תמונה הלב] את שמשבר [מה

 הגון אולי! היה הרשע, השני אגריפס לבנו שבניגוד הורדוס, של נכדו הראשון

 לרומאי ונישאה המירה התגרשה, חמת, מלך עזיז לגוי, נשאה זו בתו למלוכה.

 ממנה פחות לא דתה. רודף לרומאי ונתייחדה ובעמה בבעלה בגדה עמה. רודף

 שזלזל יהודה מלך השני אגריפס של אחותו גם היא בריניקי, אחותה היתה

 התגרשה קליקיה. מלך פולימון לגוי נישאה זו ברניקי הקודשים. בקודש

 היתה ברניקי בירושלים. המתבצרים נגד ללחום אגריפס לאחיה והצטרפה

מקדש בית מחריב בזרועות ישראל מלך בת עימו. וקלקלה טיטוס של אהובתו

שכת ד״ה: ע״ב ח' יומא הגמ' דברי לכאן [צרף !!עמה. מה בסוגיא.] שם שנתגלגל מה וכל פרהדרין, ל

חורבן? לסיבת נחוץ עוד
 אמונים בד"כ שמרו היהודים כי קטנות, הפסקות כמה למעט ברציפות, פעלו הישיבות .11

 שאחר הסבוראים בתקופת רק שקט. קיום שאפשרו לפרסי ואחייב הפרתי לשלטון
 של ימיהם עד היחסית השתיקה את לבחון מעניין לרעה. בשינוי הוחל הבבלי, חתימת

 כפי לומדיה, וריבוי בבל תורת בעוצם מהפכה כמעט חלה אחריהם רק ושמואל. רב
 ע״י כך בשל שנרדף נחמני בר רבה על ראה בתלמוד. אחדות בהזדמנויות שבוטאה
 התהליך השביתו כמעט תורה, לימוד בכינוסי היהודים שקיבוצי מפני אולי המלכות,
ע״א. פז' ב"מ ראה בבל, הכלכלי
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השנאה מדיניות תעתועי החורבן נוראות

 הבטה בלי יובנו לא ובתלמודים, במשנה הזרועות רבות וברייתות משניות

 ר״ג קורות נכיר לא גם המשנה. לחתימת שקדמו התנאים ימי קורות לרקע

 נהרג רבי של רבה סבא המאורעות. סערת בעין שהיו רבי, של אביו ורשב״ג

 במשהו שתתאר מדינית תמונה בעוד להביט כנכון ראינו כן על השם. קידוש על

 בימי בהיכל. האש לדעיכת עד ירידתם, גם ואולי הדורות התמודדות חשכת את

 חשעה גם נטרפה ]37 גיתת״ז שנת שלט [הרשע המטורף, קאליגולה הקיסר

 של זו על התעקש ובעיקר הפרוביציות בכל חובה הקיסר" "פולחן את בעשותו

 אלוה עצמו שעשה בשעתו, אוגוסטוס בתפארת קינא המטורף הקיסר ירושלים.

 בבתי נעשה שכבר כפי במקדש דמותו להציב קאליגולה ציווה לפיכך כפרעה.

 בהיכל" "צלם העמדת גזרת בפני עמדו היהודים האמפריה. ברחבי כנסיות

 פילון חיחודי הפילוסוף או המלך אגריפס משלחות השתדלות כעובדה.

 מהומות עוררה בהיכל" "צלם העמדת ערפו. קשיות רככו לא האלכסנדרוני

 רומאים, ויוונים יהודים המעורבות הערים מכל לגליל. ומשם ביבנה שהחלו

שנים] שלוש כעבור שומריו ע״י נרצח חזח [האכזר לאלפים. קרבנות נגבו

 את האפילה הפוליטיקה פעלה אגריפס, מלכות של אלה טרופות בשנים

 כוחם מכלים זח, את זה ועויינים נוגדים פלגים, פלגים נעשה העם פעולתה.

 האומה את בפררם המלכות מלאכת עושים שהם שיבחינו בלא בזה. זה וחיצהם

 התנאים, החכמים של הפרושים לכת הנוגדים הקיצוניים הפלגים מבפנים.

 בארבע העסקנים. מלאכת ככלי והחנופה השוחד התחזק עמהם מאוד, התחזקו

 בן [שמעון גדולים, כהנים שלושה נתחלפו הראשון, אגריפס מלכות שנות

 לא בעצמו ישראל מלך קייפא] בן עיני ואליהו חנן מבית מתתיהו בייתוס,

 חנניה, בן יהושע ורבי אליעזר רבי התנאים של הקדושות בישיבות כאן התחנך

 מילדות שלח חשני אגריפס בנו את האלילית. רומי של בכיכרות שם אם כי

 או טבריה ציפרי, חכמי של לישיבות אותו לשלוח במקום רומי. תרבות לינוק

 התחנכו שם לרומא. ביופיין המפורסמות אחיותיו עם אותו שלח ביתר,

 וחמוסר הערכים במקום ברומא. הפייצסות של והמוסרית התרבותית בהפקרות

 ותרבות יוונית פילוסופיה תרבות שם קבלו הקדושים, התנאים של היהודי

רומי. של אצולה מבתי חברים קניין תוך חהיפודרום
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 רומאיים ליגיונות הופעלו בהיכל" גזרת"הצלם לביצוע הקדש, לחילול נחזור

 בעיניהם וטימאו הביטו רומאים המקדש. אולמות את שמלאו מזויינים

 אליהם הקרבנות. מקריבי הרגל לעולי בבוז הלגלגניות הגסות ובהערותיהם

 לדחוק ובקשו רגלים לעולי שהציקו הארץ יושבי השומרונים אלפי הצטרפו

 ברחבי דמים התעשויות וגרמו יזמו השומרנים המקדש. מבית יהודים רגלי

 כפרים כמה בהחרבת התגרותם מחיר פעם גבה דינאי בן אליעזר והגליל. יהודה

 הקיצוניים הפלגים ראשי החלו כך ובין כך בין יושביהם. והענשת שומרוניים

 להיפך סברו המתונים הפרושים החכמים האימפריה. נגד בזרוע מאבק לאמץ

 לא הגדול, הכהן יהונתן ובראשה לרומי משלחת השתדלות למתינות. והטיפו

 התגרות מעשי עתה נתעוררו הלהבות הנמכת תחת המצב. את בהרבה שינתה

 שוב פרצו הגדולה הנמל עיר ובקיסריה בזרוע, התערבה המלכות פלג. מול פלג

 את דנו שחכמים אף דמים. קרבנות גבו אשר פרעות גויים, יהודים מהומות

 או ביכורים, בהבאת דמעותיו אתה"!! "אחינו זכות, לכף אגריפס המלך

 האדומי. הורדוס מבית יסודותיו את למחות יכולים לא המלך, בפרשת קריאתו

 ודאי אמונים. שלומי של לעולמם בינו המבדיל את בפנימיותו חש הכל ככלות

השני. אגריפס לבנו ביחס מזה, למעלה לא אם נכונים, אלה שדברים

 השתתפו יהודה להכנעת רומי שבמלחמות נציין אם די השבר, להבין כדי

 השני. אגריפס הפליאה, למרבה ובראשו יהודי לגיון מעורבים רומיים לגיונות

 עמו. מחריבי לגיונות בשיתוף היהודים אחיו על בעצמו עולה ישראל מלך

 ליהודה. שמחוץ בארמונותיו שהה הוא ירושלים בתוך הפלגים מאבק בשעת

 וחש בעיניו שראה למרות זאת במשתאות. הנציבים עם הוללות חגג אישית הוא

 הכהן בגדי את בידיו החזיק פאדוס הרומאי הנציב לעמו. ההשפלה צורת בליבו

 היהודי המלך בשלמונים. רק מוגבל לצורך ומסרם באנטיוכיה, למשמרת הגדול

 למסעות, היפות אחיותיו בליווי יצא רומי, של מדרש מבתי ההרפתקאות תאב

 את קשרו דקים חוטים רק הרומיים. הקלגסים לגדולי אהובות נעשו לבסוף

 החשמונאים ארמון מגדל את הגביה ליבו בגסות ליהדות. ואחיותיו ישראל מלך

 מלמעלה וצופה כוס בידו ואוחז יושב פנים בעזות ושם במקדש לעזרה הסמוך

 יומת" הקרב "והזר בו, שכתוב מקום ולפנים. לפני ואף הכהנים, בעבודת

 נינם הוא הרי הכל ככלות האדומי. הורדוס דם מעורב שבדמו מלך בו מתבונן

 הצדיק, פיאבי בן ישמעאל הגדול הכהן לב והורדוס. החשמונאית מרים של

 קיסר נרון אל לרומא יצאו הם התחמץ. כהונה משמרות ראשי של וליבם

פעלה הומניות לחלוחית בה שהיה פופיאה הקיסרית מלכם. את לרסן שישתדל
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 אגריפם של חמתו הבעירה לרומא נרון אל הכהנים עליית החרפה. להסיר

 כמותו, מקורבו את במקומו ומינה הגדול, הכהן את בזרוע סילק ובכעסו המלך

 מן נקנתה ולפנים, לפני הנכנס הכהן משרת הכל ככלות פיאבי. יוסף את

 או הבצע, רודף דהבאי בן כחנניה כהנים, ההם בימים ובחנופה. בממון המלכות

 בעצמם. השדות את להגיע טרחו לא בהשקפתם, צדוקים שהיו חנן, בן חנניה

 הגדולה הכהונה בכלל, בזרוע. תרומה ליטול לגרנות עבדיהם את שלחו הם

 את החורבן, קודם שנים כחמש ליוו, משפילות מהומות לפוליטיקה. עניין היתה

 זה רקע על גמלא. בן ליהושע דמנאי בן יהושע בין שקרה כפי הכה״ג מינוי

 ע"פ בעלה את שיבכר כדי לאגריפס דינרי" "תרקב בייתום בת מרתה נתנה

 למקדש, צדקה כמעשה התמימות בעניו הציבור שראה מה שכנגדו. המועמד

 עניינו אין אם בשוחד. גדולה כהונה קניין למלך, שוחד כמתן בפרטיו התברר

 ידיעת בלא נביא? ושעוד שההבאנו התיאורים כל מה לשם בהיסטוריה,

רבי. של מהלכיו יובנו לא ורשב״ג, ר״ג של מהלכיהם יובנו לא הללו העלילות

הכתוגים עדות

 בראשונה "ת״ר נז']: [בפסחים הגמרא מדברי משתקפת ישראל חכמי זעקת

 בית לאנשי אותם מחלקים ולערב הפרווה בבית קדשים עורות מניחין היו

 בטנית בן שאול אבא בזרוע...תנא אותם נוטלין כהונה גדולי היו אב...אח"כ

 הנין מבית לי אוי מאלתן, לי אוי בייתוס מבית לי אוי חניו, בן יוסף אבא משום

 ישמעאל מבית לי אוי מקולמוסן, לי אוי קתרוס מבית לי אוי מלחישתן, לי אוי

 וחתניהם גיזברין, ובניהן גדולים, כהנים שהם מאגרופן, לי או פיאבי בן

 צווחות עם עלתה חכמים זעקת במקלות". העם את חובטין ועבדיהן אמרכלין,

 עלי בני מכאן צאו ראשונה, עזרה. צווחה צווחות ארבע "ת״ר לשמים. העזרה

 את שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מכאן צא צווחה, ועוד הי. היכל שטימאו

 בכפפות בקדש [כשעבד בשיראי ידיה כריך דהווא שמים, קדשי ומחלל עצמו

 ראשיכם שערים שאו העזרה, צווחה ועוד עבודה. ועביד למקדש] זילות לידיו

 [אלא גדולה" בכהונה וישמש פנחס של תלמידו פיאבי בן ישמעאל ויכנס

 המלך] אגריפס ע״י סולק ליבו ואומץ צדקותו בגלל שבינתיים

אחים מלחמת האחרונים הנציבים

המלכות. של המקולקלת ההנהגה דואבות בעיניים ראו התנאים ישראל חכמי

 שבר שעת הקנאים. כיתות מנהיגי וביניהן רומי, בשל המעורה יהודה של זו

 מהם נבצר "שלא ופלורוס, אלינוס האחרונים, הנציבים של בהופעתם נתעצמה

ממון", כל וליטול ברוע עול להכביד ושוחד, רע כל בעיניהם ונקל נבלה דבר כל
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 לא וזה המרד, אש להבעיר היה יכול ניצוץ כל ידי. ב' היהודים במלחמות כמובא

 שנלוו מהומות קיסריה. של הכנסת בבית נוספת דמים בהתנגשות לבוא, אחר

 הפרשה לקיסר". זהב כיכר עשר "שבעה לתשלום אולטימטיבית בדרישה

 רבות ובערים בקיסריה בזויה במיתה רבים יהודים של בצליבתם הסתיימה

בארץ. אחרות

 לרומי בחנופתו זאת תחת מגדרו. יצא ולא זאת כל ראה אגריפס המלך

 שהה עצמו ישראל מלך קיסר. של כוחו בא לנציב להכנע ירושלים מאנשי דרש

 וסעודות במפגשים עסוק היה המלך מדמם. היה שעמו בעת הירדן בעבר

 אחיזתם חיזקו הקנאים כמרקחה. היה האזור הצפון. מושלי של בפוליטיקות

 סגן חנניה בן אלעזר רבי גם הצטרף אליהם בירושלים, ובעיקר במבצרים

 הבעיר זה דבר הקיסר". "קרבן את לבטל החליט ליבו בריתחת אשר הכהנים

 מחוץ שהיה לאגריפס פנו השלום תומכי אלה, דעת תעתועי בעת רומי. חמת

 אגריפס בקנאים. להכות ירושלים על הקיסר צבא עם שיעלה בדרישה לאיזור,

 ומלחמת העיר על עלה בליבו, איווה אשר את עתה הצדיק לתואנה, שהמתין

 שמות עשו פליפוס, ובראשם הרומאים הפרשים מדם. עקובה היתה האחים

 וממבצר באלה אלה היכו היהודים אגריפס. חיילי של נמרץ בסיוע גם בעיר

 ובעיר הבית בהר המבוצרים בקנאים נלחמו השלום רודפי של העליונה העיר

 בארמון והתבצר חדר המלך צבא בלהבות. עולה החלה ירושלים התחתונה.

 בליסטראות והשליכו צרו המורדים ומרים. פצאל היפיקוס ובמגדלי הורדוס

 אחר זה נפלו הגליל מבצרי ידיים. בחיבוק עמדו לא אספסיאנוס לגיונות ואש.

 בעירה. שמן מוסיפה רומי ויד המבוצרים אחיהם על זה צרים יהודים גדודי זה.

 משהו. להציל ייחלו אשר חכמים ביוזמת בירושלים הוקמה הרום ממשלת

 מן מוצא שביל לסול בניסיון זו חרום בשעת הסנהדרין בראש עמד רשב״ג

 בו אשר מלחמה מטה והקימה חורבנו טרם במקדש נתכנסה זו ממשלה הלהבות.

 הערמומי, הסופר מתתיהו בן יוסף העשיר, גוריון בן יוסף הכהן, חנן פעלו,

 שבסיבת אלא הקנאות, להבות את להנמיך ניסיון היה ועוד. חנניה בן אלעזר

 טיפת השיגו לא האומה פלגי בין נוגדות עולם ותפיסות המשקעים מרירות

 נגד אחת לחזית והקנאה התחרות סדקי את לדבק היה ניתן לא דעת. קירוב

אספסיאנוס] מול ריב״ז של ביוזמתו נעסוק [בעתיד רומי.

 לטיטום נלווה המלך אגריפם והפלצות, התמיהה למרבה לגליל. לרגע נשוב

מלך לקיסרות. שנקרא האב מלאכת להמשיך אספסיאנוס, ע״י מונה אשר
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 על יחדיו לעלות רומי חיילי אלף לשישים שחצטרף לגיון בראש בא ישראל

 התואר יפת באחותו מלווה כשאגריפם עכו בחורבן עשו שכבר כפי המקדש.

 עכו. את והחריב טיטום עם יחד עלה הוא ברוחו. משלה אשר הדעת, ומקולקלת

 ניצלה לעתיד, הסנהדרין מקום יוסי, רבי של מקומו הגדולה, העיר צפרי

 לצור שאמרו הקנאים אחיהם מפני להצילם לרומאים פנו היהודים כשיושביה

 מתתיהו בן יוסף של בגידתו בכל. אחז דמים בשפיכות הדעת טירוף העיר. על

 ונעשה עורו היפך רומי, נגד החכמים בממשלת היה שתחילה הגליל, מושל

 עמו את מכר נכלים. בהגרלות לוחמיו חיסול חשבון על עמו אוייבי של ידידם

 פנה רוסקו, הגליל ויהודי נפלה שיודפת אחר נבלה. במעשי לוחמיו ואת

 בבית יום עשרים נופש יותר ולא פחות לא בקיסריה. "לנופש" אספסיאנוס

 פטרונו לכבוד וסעודות משתאות אגריפס עשה שם אגריפס. של אחוזתו

 ישבו וטיטוס המלך אבותם, עיר על דמם מקיזים עמו שבני בשעה הרומאי.

האחים. במלחמת נבוכה וירושלים לשתות

אחרונים ימים

 על גמלא, צוק על אספסיאנוס עלה ומרעיו, אגריפס עם המשתה ימי אחר

 אל העיקרית מטרתו אל פניו שם ועתה חלב, גוש את הפיל טריכי, מבצר

 הקנאים יהודית. פנים למלחמה אם כי להסכמה הגיעו לא שם הפלגים ירושלים.

 גיורא, בר שמעון הגליל, קנאי הצטרפו אליהם רוח, לתועי דרך ממבקשי הפכו

 ברציחות הוחל עתה נפלו. שמבצריהם חלב מגוש ויוחנן שמעון, בן אלעזר

 קרית איכה. ובמדרש גיטין בגמ' כמתואר התבואה אסמי ובשריפת העיר בתוך

 הגדולים הכהנים היו להריגה ראשונים דמים. שדה הפכה עם רבתי העיר מלך,

 היהודים. אחיהם ע״י קבורה ללא הושלך הטהור שגופם גמלא, בן ויהושע חנן

 חשד בסיבת הקנאים, ע״י להורג הוצאו ונכבדיה חכמיה ירושלים עשירי

 קציני גוריון. בן ויוסף ברוך בן זכריה רבי גורל היה כך הרומאים" "כאוהבי

 "מוטב השיבם: וזה הכיבוש, במבצע להתחיל האיצו אספסיאנוס של מטהו

 בקיץ מלאכתנו". יעשו בידיהם הם בזה, זה כוחותיהם יכלו אשר עד להמתין

 ורומי קיסר נרון מת שעה באותה בדיוק המצור. נתעצם 68 שנת תתכ״ח ג' שנת

 האימפריה בכל הלגיונות ראשי הקיסרות. כס על במאבק מהומות לזירת הפכה

 תימה אין אזנו. גילה בחשאי בצאתו שריב״ז לפני לא באספסיאנוס, בחרו

 הכל ככלות הקיסרות. בכתר יזכה יהודה על ניצחונות יכולת שגילה מי שדוקא

רומי. של נצחונה סמל היא העורף, קשת יהודה של זו פרובינציה הכנעת
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 לעשות מיהר זה טיטוס. בנו בידי מלאכה גמר הניח אספסיאנוס, משהוכתר

 לגיונות שלושה בראש העיר, על הימה במשנה ועלה אב!! כיבוד מצוות

 מלווה טיטוס, אהובת ברניקי ואחותו המלך אגריפס בראשו יהודי ולגיון רומיים

 עמם!!! מקדש לחורבן לגיון בראש יהודים שלושה מתתיהו, בן יוסף בנובל

 כבוד [מפני היו שחץ אנשי ירושלים אנשי רב, אמר יהודה רב "אמר תימה, אין

 עסקי על זא״ז שואלין שהיו ירושלים אנשי על חכמים דברי נצטט לא הקורא

 א״י, בכל ריחן הדיף שהסיקן שכל קינמון היו שעציה עיר של יופיה מול עריות]

בשעתה. קדושתה כמעלת שעה באותה יושביה טיב שאין אלא

 חרב. מחללי רעב חללי רבים הנותר. את כרתה והחרב שלו את גבה המצור
 ככהן בעלה למינוי זהב" דינרי "תרקב עם שהזכרנו בייתוס בת מרתה אותה
"עלה הנורא. ברעב בהמה גללי מתחת שעורים מלקטת ריב״ז ע״י נמצאה גדול,

 נמצאו המצרים בין ימי תשע״ג, קיץ ממש, אלה [בימים ברחובותינו". בא בחלוננו מות
 שהיה מי נסתר, אכלו כנראה שם מיסתור, בתעלות הרס ונר סירים שני הכתל מנהרות בהפירות

 מטמון נמצא הנורא, הרעב מפני שנותר מה מהם יטלו לא שהבריונים הרואים, מפני מזון, בידם

 פנימה הלגיון פרץ החומה שנבקעה אחר ברעב] עזר לא זה אד בפז, יסולא לא זהב מטבעות
 נתפסו חלב מגוש ויחנן גיורא בר שמעון המרד מנהיגי בהיכל. אש והשליך
 כלי את בנושאם יהודה, על אדום ניצחון לתהלוכת גולים בראש והובלו

 אחא רבי "אמר עבדים. לשווקי הובלו ירושלים של וזקיניה גדוליה המקדש.
 מדבר חוץ לרעה בה וחזר הקב״ה מפי' טובה מידת יצתה לא מעולם חנינא, בר
 בתוך העיר בתוך עבור אליו, ה' ויאמר דכת' לדור] זקנים ערבות [של זה

 על ורשום לך לגבריאל הקב״ה ..א״ל האנשים מצחות על תו והתוית ירושלים,
 מידת אמרה דם. של תו רשעים של מצחן ועל דיו, של תו צדיקים של מצחן
 צדיקים הללו לה אמר מאלו, אלו נשתנו מה רבש״ע הקב״ה, של לפניו הדין

 לפני גלוי לה אמר מיהו. ולא למחות בידם היה לפניו והללו...אמרה גדולים
 מי להם גלוי לפניך אם לפניו אמרה מידם. מקבלין היו לא בהם מיחו שאם

 ששה הבית,..והנה לפני אשר הזקנים באנשים [המשחיתים] ויחלו גלוי?..וכתי'
 שורה שעורכים ממקום התחילו הקב״ה להו אמר בידו. מפצו ואיש אנשים

 גם נכון זה כל זאת". תעשה הי קנאת אבות, זכות תמה הסאה] ..[נגדשהלפני
 מיחו] לא זקנים חננאל, רבנו שם, שאמר נאה" גאון"טעם ר"נ ראה ע״א, נהי [שבת שני לבית

 בעלותה שכינה ראתה אלה כל בשלם. שני בבית גם התקיימה ירמיהו נבואת
 בידי שניצתו בלהבות עולים משמר כהני וגוזליה קינה רואה גג, פינת על

 ומחריש, רואה הי באילמים כמוך מי ה', תתאפק אלה העל ובניה. אוייביה
 של בליבה לטיטוס הניצחון שער הוקם מועט זמן אחר בקדש. נאדר כמוך מי

 כפירה מגיעה היכן עד קריעה. עליו לעשות שראוי מה ראינו שם רומא.
 תאפשר גם הזמן לנוראות אחר נוסף מימד תתן נוספת תמונה חכמים. באמונת

בתלמוד. מסויימים תאורים נכתבו מה רקע על להבין
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 חכמים דברי יובנו לא בה התבוננות בלא נוראה. תקופה אלא ואינה אחת תמונה אמרתי
 אדריאנום, טריאנום אליום בשמו או אדריאנום בתלמוד. פעמים כמה המוזכר לאדריאנום ביחס
 כשלון ימי טריאנום, קודמו מות בנסיבות עלה התפוצות. יהודי מרד בימי לקיסרות עלה

 לטובה בתמימותם קיוו א״י יהודי בבל. גולת שכנה בה הפרסית הממלכה את לכבוש הנסיונות
 שלו. המפורם בדקלרסיון שהבטיח כפי ירושלים את להם יבנה שאמנם באשליות שגו גם

 ידי עשו ידי "הידים חכמים: בדברי בתודעה נחרתו שנוראתיו עד מרה כה היתה האכזבה
 הלך שדמם מצרים כיוצאי כפליים רבוא, ם' על רבוא ם' באלכסנדריה שהרג קיסר אדריאנוס

 יהדות את הכחיד ובזעמו פרתיה קרבות כשלון בנסיבות במזרח היה הוא קיפרוס". עד
 את וכאמור [תוניס] קירואן קהילות את החריב [לוב] קירינאיקה יהודי את השחית קפריסין,

 את הי] ב' רבתי איכה ראה יז', סה' ב״ר ראה ע״ב, נז' גיטין [ראה הענקית. אלכסנדריה קהילת
 של קולו יוחנן א״ר יעקב, קול "הקול חכמים: שציירוהו כפי בעזות עשה כוכבא בר מרד דיכוי

 קרץ אוכל שאני "עד שלו: צבא לשר אמר אדם". בני רבוא אלף בביתר שהרג קיסר אדריאנום
והרגום". לגיונות הקיפום מיד אמצא, ולא מהם אחד אבקש זה תרנגול וירך זו גלוסקאן

 לכרך מלחמה קרני אלף שמונים "נכנסו התמונה: משלים ה״ה] פ״ד [תענית הירושלמי
 הצינורות...שבע ומן הסבכות ומן הפתחים מן דמם שיצא עד וטף נשים אנשים הורגין והיו ביתר
 גי. י' שם א', עח' ב״ר טמיה", שחיק מדמם".[בכינויו"אדריאנוס כרמיהן עכו״ם בצרו שנים
 סדי]"בימי פרי בבד״ר [כמובא ירושלים בניין בהצהרת בחכמים התל כאמור אי] ז' פאה ראה
 ועד מעכו טרפיזין ויוליאנום פפום הושיבו מקדש, שייבנה מלכות גזרה חנניה בן יהשע רבי

 רבי "נכנם והאירוניה האכזבה למרבה צרכם". כל וזהב כסף גולה לעולי מספקין והיו אנטוכיה
 ויצאנו זו לאומה שנכנסנו דיינו אנו בגרונו...אף עצם ועמד טרף ארי ודרש, חנניה בן יהושע

 אדריאנום קיא'] רמזי ילקו״ש ראה סדי, פרי בר״ר [ראה מקדש. בניין של מהאשליה בשלום"
 דברי יובנו זה רקע על שלו. במשפחתו ועעה ברומי שפשטה הגרים תופעת על גם זעם נתמלא

 יהושע ורבי אלעזר רבי ברומי, רבותינו שהיו כדי]"מעשה כ' דברים מדייר וכן יב' ע״ז הגמ'
 יהודי. העולם בכל יהיה לא יום שלושים ועד מכאן מלך, של סנקליטין וגזרו גמליאל, ורבן
 אלוהיהם לקיסר לו הדבר...אמר להם וגילה ר״ג אצל בא שמים, ירא מלך של סנקליטו והיה
 אותה ומוץ אחת טבעת טול לו אמרה ממנו, צדקת אשתו והיתה להם, עומד יהודים של

 לייחס בנקל אפשר לאדריאנום מלכות] של חוקיה [שכך גזרה". ובטלה ומת ומץ שמע [הרעלה]
 ושאיל קיסר אדריאנום קדם עבר יהודאי מ״א]"חד פ״ג רבה באיכה [כמובא האנטישמים ראש

 דעביד מא חמא אחרן עבר ראשיה. ונסבו איזלו אנא.. יהודאי א״ל את, מאן לו אמר בשלמיה.
 שאל ולא אדריאנום קדם עבר יהדאי ראית ליה אמר בשלמיה. שאל ולא עבר בקדמאיא,
 בשלמך דשאל עביד. את מה ידעין אנן לית שלו סנקליטין אמרו ראשיה. ונסבו אזילו בשלמיה,

 בכלל בשנאי"? למקטלא בעי אנא איך למידע בעין ואתון להו אמר מתקטיל? שאל ודלא מקטיל
 ע״א: יא' סנהד' ע״א, קכג' חולין ע״ב, מחי בסוטה המובא חכמים של תאורם אלה דברים

 על ליהרג יוצא לך מה המצוות. על נפשם שמוסרים ישראל אלו מצוותי, ולושמרי "לאוהבי
 מצה, שאכלתי על ליצלב יוצא לך מה בתורה, שקראתי על לישרף יוצא לך מה בני, את שמלתי

 שהטלתי על תפילין, שהנחתי על סוכה, שעשיתי על לולב, שנטלתי על בפרגול לוקה לך מה
] לבי ויק״ר וכן פוי, יתרו דר״י מכילתא גם [ראה תכלת". חוט
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 שני, בית בימי והחברה ההנהגה קלקולי נוראות שורשי בהבנת חפצים אם
 בלא הצועקים! הנוראים הדברים הביאו שהאמוראים כפי בהוויתו גמרא בדף נתבונן
מורא.

 ועומדין ירק טעונין שהיו לעניים ומצאן אביו ובא לירק, פיאה נתן בוהיין בן רבנן: תנו
 מפני לא במעושר, כפליים לכם נותן ואני מעליכם השליכו בני, להם: אמר הגינה. פתח על

 מפני לא להו למימרא ליה למה לירק. פיאה נותנין אין חכמים שאמרו מפני אלא צרה, שעיני
 טבל] שיאכלו חשש דוחקם, [מפני לן. מדחי קא דחויי לימרו דלא היכי כי - צרה? שעיני

 אותן מחלקין היו לערב הפרוה, בית בלשכת קדשים עורות מניחין היו בראשונה רבנן: תנו
 מערב אותן מחלקין שיהיו התקינו בזרוע. אותן נוטלין זרועות בעלי והיו אב, בית לאנשי

 נוטלין כהונה גדולי היו ועדיין בהדדי. ושקלן משמרות כולהו דאתיין שבת, לערב שבת
 את שחיפו עד מועטים ימים היו לא אמרו: לשמים. והקדישום בעלים עמדו בזרוע. אותן

 אותן מקפלין היו ולרגל זהב. דינר כעובי אמה על אמה שהן זהב של בטבלאות כולו ההיכל
 בה ואין נאה שמלאכתם רואין רגלים עולי שיהו כדי הבית, בהר מעלה גב על אותן ומניחין

 אותן נוטלין זרועות בעלי והיו ביריחו, היו שקמה של קורות אומר: שאול אבא תנא, דלם.
 בטנית בן שאול אבא אמר בהם כיוצא ועל עליהם לשמים. והקדישום בעלים עמדו בזרוע.
 לי אוי הנין מבית לי אוי מאלתן, לי אוי בייתום מבית לי אוי הנין: בן יוסף אבא משום

 לי אוי רעה]. אגרות [כותבי מקולמוסן, לי אוי קתרוס מבית לי אוי רע]. [יועצי מלחישתן,
 ובניהן גדולים, כהנים שהם ציבור]. נגד [כוהנות מאגרופן. לי אוי פיאכי בן ישמעאל מבית

האליטות] [השתלטות במקלות. העם את הובטין ועבדיהן אמרכלין, והתניהם גיזברין,
 הי. היכל שטימאו עלי בני מכאן צאו ראשונה: עזרה צוהה צווחות ארבע רבנן: תנו
 ברקאי כפר איש יששכר מיכן צא צווחה: ועוד יולדת] מקרבן שעכבום הנשים את [וישבבון

 בכפפות [עובד עבודה. ועביד בשיראי ידיה כריך דהוה שמים, קדשי ומחלל עצמו את שמכבד
 תלמידו פיאכי בן ישמעאל ויכנס ראשיכם שערים שאו העזרה: צווחה ועוד בקדשים] ומזלזל

 בן יוחנן ויכנס ראשיכם שערים שאו העזרה: צווחה ועוד גדולה. בכהונה וישמש פנחס, של
 שהיה נרבאי בן יוחנן על עליו אמרו שמים. מקדשי כריסו וימלא פנקאי, של תלמידו נרבאי
 גוזלות סאה ארבעים ואוכל יין, גרבי מאות שלש ושותה עגלים, מאות שלש אוכל

 ביה סלקא מאי במקדש. נותר נמצא לא נרבאי בן יוחנן של ימיו כל אמרו: סעודה. בקינוח
 מלכא יתבי, הוו חשמונאי!!] בית [ממלכי ומלכתא מלכא אמרי: ברקאי? כפר איש ביששכר

 של מוחם את שהעסיקה הנהנתנות מה [ראה יאי. אימרא אמרה: ומלכתא יאי, גדיא אמר:
 אחוי איהו אתא יומא. כל קרבנות מסיק דקא גדול, כהן מוכח מאן והמלכה]אמרו: המלך
 ניפסקו דמלכותא, אימתא ליה הוי ולא הואיל מלכא: אמר לתמידא! יסק יאי גדיא אי בידיה:

 בריך יוסף: רב אמר לימיניה. ופסקיה מלכא שמע לשמאליה. ופסקיה שוחד יהב לימיניה.
 אשי: רב אמר עלמא. בהאי מיניה למיטרפסיה ברקאי כפר איש ליששכר דאשקליה רחמנא
 לעזים קודמים כבשים אומר: שמעון רבי דתנן, מתניתין. תנא לא ברקאי כפר איש יששכר

 ששניהן מלמד קרבנו יביא כבש אם לומר תלמוד במינן שמובחרין מפני יכול מקום, בכל
 כבש בעי, אי עז אם כבש אם דכתיב קרא, לא נמי מקרא אפילו אמר: רבינא כאחד. שקולין
 גדולה כהונה לבעלה שקנתה בייתום בת מרתא את נשכח [אל לייתיה. עז בעי, אי לייתיה,
בהמות] בגללי שעורים חפשה הרעב שבימי היה סופה אבל זהב. דינרי בתרקב
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 רק ונלמדות משתקפות שהן כפי רק החורבן נוראות את לראות לנו אין
 כנגד בתלמוד. סוגיות בכמה והנציחום והאמוראים התנאים שראום כפי ממקורותינו

 של מקורותיהם שגם להבהיר יש ומחמירה, סובייקטיבית ראיה שהיתה החושבים
 הדברים. הגיעו היכן עד מלמדים כתובותיהם, מתוך שמשיחים כפי עצמם, חרומאים

 המרד מימדי על להסיק ניתן רומאים חיילים רבבות אבדן על רשימותיהם ומתוך
 לתקופת הגדול המומחה אלון גדליה רבי החכם מקדשם. על יהודים של ומסי״נ

 ב' ובחלק רומי. של חימים קורות כותבי של מדבריהם גדולים חלקים תרגם חמשנח,
 מימי הידועים הציורים את השלים המשנה בתקופת בא״י היהודים תולדות של

 יונה, אבי ורי״מ אי״ש מיכאל ר' וכן וביכלר, ייבין החוקרים דברי גם החורבן.
 ולאוייבינו. לעמנו גדול האסון היה כמה עד מושג נתנו רומי, בכתבי רמה היתה שידם

 שלא בלשון ברומי עליו לממונים כתב ואכזר, גדול בעינינו שהצטייר קיסר אדריינוס
 אלפי עשרות היהודים. החירות לוחמי מול חגדולות אבידותיו על ספק חותירח

 ועבדים. בהמות לממכר בירידים נמכרו הקדושים, התנאים דור היהודים, השבויים
 או"יריד בוטנא" של או"יריד חברון, שבאיזור חאלח" "יריד הם לשמצה הידועים

שיץת פ״א, ע״ז [ירושלמי עזה", של שה רבה ברא מזי] פר

 פ״א חגיגה בירושלמי [כמובא ממקומן" שנתלשו "עיירות על כותבת כשהגמ'
 של בחורבנן אם כי מצומצם, מרד באיזח מדובר אין כחנא] דרב בפסיקתא וכן ח״ז,

 על טו'] פ״י תרומות [תוספתא עיים ונעשתה חרבה יהודה כל למעשה גדולים, כרכים
 דתית יישות כל של מוחלטת מחיקה היתה המגמה אלילי. מקדש הוקם ביתנו חורבות
 ביתר חורבן פלסטינא". "סוריא לשם חוטב א״י של שמח גם לכן יהודית. לאומית

 ר״ע של להורג הוצאתו להרג, סיום היה לא הבית, חורבן אחר שנח כשבעים שחיח
 מה ואמנם התחילו!!! רק שהצרות הכוונה למופת", אלא ר״ע נהרג "לא נאמר:

 הנצרות בהפיכת יותר מאוחר נמשך אשר השני בגל תחילתו חיח חחרג לשיא שנחשב
 בנוסף חשבר. עומק על מושג לקבל כדי חחורבן קודם עמד מח לזכור יש מדינח. לדת

 הנה מוגזמים, כביכול שנראו בכתובות הגמ' דברי לראות יש בגיטין, הגמ' לדברי
 עד ללמד כדי אלא לדעתם, זקוקים שאנו לא מתאמתים, רומי נציבי של כתביהם עפ״י
ת הנוראה. המציאות את מדוייק ציירו חכמים כמח  מגוזרי המדי נחום אף ע״א: קהי [כתובו

שלים גזירות  מאות שלש אושעיא: רבי אמר פנחס ר' והאמר ליכא? ותו חכמים. לו הודו ולא היה, שבירו
שלים, היו דינין בתי וארבעה ותשעים דן בירו ע דן כנסיות, בתי כ ע דן מדרשות, בתי וב ע  סופרים! בתי וב

ת אגוזרי קאמרינן וכי הוו, סובא דיינין ת גוזרי אסי: רב אמר יהודה רב אמר קאמרינן. גזירו  גזירו

שלים, שכה, מתרומת מנה ותשע תשעים שכרן נוטלין היו שבירו  חהנחגח להם.] מוסיפין רצו, לא הל
 באושא, רשב״ג בידי חסנהדרין בקימום השיקום נסיונות לגליל, נדד היישוב ועיקר
ש היה ביתו ובני יהודה [לרבי נורא. ועוני רדיפות תחת נעשו שוהו אחד לבו ם לסירוגין שלב  בערו

ת נתכסו תלמידים כל. ובחוסר ב אחת בטלי  ה״א, פ״ג חגיגה ירושלמי ע״ב, מטי נדרים ראה עניים, לרו

 תקופה בין להבחין יש כאן ואף רבי, של לימיו עד נמשכה זו מציאות ע״א] כ׳ סנהדרים
 יד תחת זוחרת חיותר התקופח לבין האנטונינים יד תחת רבי נשיאות של ראשונה

].193-235 משנת [ששלטו הסיבריים
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 היא זו סוגיא בגיטין. המפורסמת בסוגייא במקורם הדברים מקצת נראה

ירמיה. וסוף מלכים סוף ולפרשנות איכה למדרש אספקלריא
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 ״ו-תתי אד. אמד 7נטוק א ^דיק לינוקא א'יל בירישליט
 לד־רובי ויבעי חוא בריך קוד*&א אמי .וגוי ־׳ש־יאל עמ.י כדי באדיב נקמתי אח

 מ”ד צדגיה וג.כ.ק ואיג״י 'ואזל קדת גנרא. בתדיא ידית לבבנך־ ובעי בידיד■
 הנדר כד. דווי שני דולה עאז Ti: ??■דא קימר■ לאפפפי־־נוס עיק׳זייחי יבדדידז
̂י־בו! עתירי דלתא p יט?ביע כלכא pו טדיון p ̂נ i נקדיט־ץ דכמת צחדת

̂יה!דנ<?יז א.ז. כשהוא לכיהו דנכנם ׳מכל ■בלכא p בקבוד-י תמה לד שנקרה גודיזן p -ר0י־ול ק־י* ־3עי־
 על נו.רדת ציצד־,ו עתיתת הכמת !רצית p 1ש.ב!, בשדיא ייצא בכלב כ5י?

א בק מובזלה בכרזי ״מהקתד ר»מ״י איכא ייכפהדת גבי ר אבד■ הי־ ר־ימי נ
 וששד־א ובדבזלחא בדד־&רא להד אצוד נדד יינר^ח בדימי לתז דעא אג.א להי

־יכי לדד אמד יתד «?״.־). דית בל דבדא דרב ליתיייכי רכנן ושכחי כ̂ד
̂̂' ניהי !ואי-חז5:־3̂<!. ■מיתיין‘ ב.?ך דהי־מי ״אכלבא חמדא רב דאטר מרציכי נרי למניעיה ^״ר-דש̂.

̂שץ דו תיי ימחא והר עישיריע למתן לדד דוה דיצ׳יבי אכליי זדי ste3i ר>* Ss «■שוי־ י  אמדי כריתי■ רבתי י
̂י ־זיר5 ^יז ̂יק רבנן להי ציו6ית רי־זו-קי ■*א רי  ונעביד ניפוק להו ̂*ברז שבק־נהו לא בהרייהד שלמא ונעביד ני־

̂ד p ̂י־י-״ייי־י אשכרי להנדו קאהו קבי טילתא ■טטחיתגא אא יכק לחו אטרי כהדי־יחו קי־בא ש־
^' *'5■»י ^ * ־ שדדתד דרא רי־דיזוצילים עהידתא בי־דוב בה כירהא ב־פבא. דדיה ימערי דד!־שי י

15c w ? 1 s®ל ליד? וא^״ד למליחה '׳ סט.ירא לה אטד אחא אתדב; איא?ל כטידא לי איידר ז
לה ואסד אהא א־זדבן אדאול ליי »־־■ירד ז־ל ל־דד אמדה. איבא היוףד?א לשא 1 -־■ י־■■ ■ ׳•

̂־בא דהיהא  לה יאמר אי!א אזרק אראזל לי אייתי דל א'ש איבא נושקרא ל
ז חכערי קיטחא ליבא נרכקרא  אתרק אזל ר א די איייהי זיל ליה אמרח אי̂ב

לד. איחיכ למיכל כדדי ■:דשב־־ינא אי ואה!י אי־מק אשרה טסאנא שלייפא היה
ק עלה ־:ךי וטתה ככדעא בדתא  אשיר והעגונה בל־ ^הו־בה באי5 בן יוהן; ר

p רדי־ גדתד״ה דאמדי אשא רו.לת כף בתת1 לא m וטדוה ■יאי־תניסא »כלה 
 אביל הוד בי שדטל־ט לשרב דלא בתעגיתא ש־ק ארבעין ייזיב עריק רד־

 דנגש מי׳ידזו r‘;■‘̂. נרוכי־ו־ת ליה מיידי־ ׳יא‘c הוה וכי סאכראי מיהרזי הור. מדדי
 ביצוקא ?צידיהש. ובטבא דתבא לבל אפיקתר נפשה ניחא קא דיה. בי להד

ד '■סספט ד-בדיב ודיינו לי משעי למאי חאי אמרה מו  מקרא אכא ישיליכי כד
תא ליד שלת היה זבאי ק יותען דרכן אתתית בד הידרשליב בדרגי דיש

̂ר: ̂־  »i י1ש ל־ז
̂־דו-:.י ̂ן< Ïpy. >>נ״ד: נ!ו ט *>

3ï!f> wfcE hp:■ ̂ו 3S3 .p ־ניש״
דגך. וי»ג' ̂<יו;3? ;?שרש
 ה־א■ בדו שיא̂מי עיז.ןי pSES וה£«

*דר.8י!ל P מי: דששריש
■שן י5־3י ה־דוז ;ש־׳3י '̂  ־־!־ז לשזיו ;•

 ז ?שי־ יזיג־ין־יישין nfisï שיי-ייש יוד־שי
 ■;7<־די זגז »■as ?S'E-sfi יו:יל

 ויידיש ■».& דש7יי!5 «■.‘«̂■̂!־1
כ^פנא לעלמא ליה וקצזליתי הכי עכדיתו א;מד. עד א״ל אר.א לנשאי כצקעא̂.ןר<ו: 63fs .!ï<־ ■IB* ת־-א; תקנ־תא לי■ הזי א'יל לי קמלו מדיי לרז■ אמינא ראי איעכיד כיאי אייל ®”̂ייי̂י

fis’T'ïte '!Ite■ עלמא בולי ולייהי בקצ̂י נפשך נקש א״ל פוידא דעלח דה-יי אכישר דאשוק כך וליעילו נפשך דנד .״לשיר־־ גנק״ אזבי ! סדיא מדדי וא״ידי בך ומישי-ילו '־׳ י ' אנא מלבא ל»̂■ רקאמדח לגבאי.ז־ירל א־״רת לא א־מאי האידנא עד אגא טלבא אי וחו טלכא ל' קריה איא מלבא רלאו דדא קטלא חרי מ־־תייכד א״ל מלבא עלף־ שלמא מלמא עק־־ שלמא אמר לחתב מטא בי מפק בבא ל׳ה בתתו דחפו דבן יאטרו לתו אטד לטדחפיה כעו הקו־?־ דק יאכידו לרו׳ אגע* למדקר־־ד כעו לכי־רגחא כי־טו כי אדר מ̂־ד ידלפע ירבי אחר מ־צד אלעזר רבי׳ בו נבנב הבי עב׳יד מט-יתא קלל דדוייא ידעי ראיינתי את רקלל כך לדנשק הלא אדהינא איגייט בך ליעוד ולא חלימידך
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 היריעה, מקוצר בדילוג, לפנינו החורבן, לנוראות מושג שמץ קבלת לשם ועוד

 העדר למרות זאת ובנוראותיה. באריכותה הסוגיה ראה בגיטין, שם הגמ' דברי

 לעצם אם כי חשיבות, לכרונולוגיה ייחסו לא חכמים ההיסטורית, התודעה

 השבעים שנת מאורעות כאן נתערבו ביתר. בחבל ואחייב ביהודה ההתרחשויות

בביתר. השני במרד 135 שנת עם

:ז״■

גיסץ דזמי״שי נורק הניזקץ .
.ÈstK-’s’t ::■-6■ ■;'י יל־יש:- '*rsï'î;;■ ̂צומ5 וז־ה:- ;

״ד si: iz! ??־s ti-\ 7S3«?■£-;ת:^ד;ד ע-ן SJ .¥י ־ן;.-■ 1»-<. £אי ’־'. b  h■? SJc _?׳îi SBSss ■M'■ :ïîï>5 Îï! ®fs ¥
הן "13י  p.'E ?î'J;'! הן?' s Sb ®■b׳v i»  f-f

» ו«»״ ־: ;l®'3 5s ?;.̂ ■3" ?•?■ י ®■ל? י®' '! Kîî>5 ï ; .?ç! .îfrp׳ ׳

5Kיד־־ייע׳ע דכי !יי.ע־ד אגין גר ח״א '3ר !!־ P 
̂י r?c לךדזה ■ ?קן ל ■ אוי>ר  !״על-יג!’’גי^נשי'.

יאחיז c'rif־״■} «בר?'ס רג .לגוזד^^דן וזדג זד

ל ״׳i- ל?לן גררימ

 מגע ר-גזן שהלך עה אכן על דנ^יא
■ ד זגדייר! ל54י כד-די ק״ ה ל דייג”׳' ”שגאגז ד

p׳־ri
יך. ל S : ׳=■V =5־p תי-״נ-ז ?3■קו־ 'אין 5׳

אי '84כי. אלגדי ידל-ק גההדו קא  דד לידו או״י־ז -
ה אידשז י׳דא דיד' אייתי ך  אג
ל ־איי ל3ק>נמדי^א לאו .יא' דדכזג לי ו

̂דו  דאי לד? אדה-י דג גסס̂ד לכידד
rï-p̂ ־י5-3־ י5;־י3 א כעכה הא דהית בי תיה נגייא לך ניש.א י־

̂גיא גדיל' ̂לעין עילדיה קדי;.׳ן ר״י י5-ךו וד.א ליית :י̂ד
ה ■;‘ל. יה-̂י ל& ד ■דסיליד' אייתי ליה ד£״ידגא אנא לה' אביד יב־.'ה3 גייה קא וילא שניז ג

ה נלא עילויה קדל קגצ\ת :■סגיי-הרי גדילה j;י ל !יבתולוזל. גהדר*ס נ עילויה קג
־ של הליקית י p ג i יל:» עיל־יית קציל K5 לך ניהא איגדהיפ שלה־ן טזביס וס־ייה וסייה איל 

 !^דה גגש יעל אד ידה אדרי דזי.ה5;כרז, תיד;יגה דדד־ה ׳■עעחא כד.דלא בה הגי ליה להאדה להו
ל דקדל גד״א ד־רי״יא בך הא ה;י ג שד ה עיל נ ה ה א ד ל ג ג כ  יאג״יה פביחיד: פדטתא שידיר ־'שידיר אנל ערק ו

 י־’׳:! בגי' בבגי בדק כבגי ה־־״י־ ”■״־ד־ ייבי ביי בגיי בנבג •יייי■ צייק '־s !בוזראיין '־״־ה תי׳פב גרי '־געבק הג\!
ל בבגי בידישדיג היווקית לולדי ס'ברא ם תידיה ■לבדי בנהיייג של בו  היל" יאגבזר״ין '־שיסעיה אלק מאן־ בדגי
t ?ה הקנל 'יר״ והדד-יב יעקב ד\ל "הקול הכפית. 'sלבלדי פדע צה״ה על תגיה !*ת. ״גתתי הבתיג

קול מצהיב צאי־.........־“.......................י......
ה דדיבע בילד בגדך שהדג גלב־יי אבבבילוב אי א אלביב- אדבעיה. לה. ואבידי לבוא ב בו ת זו עשל ל״ ויה־ד״ב י בלבי

'■ ̂; קים א ע־מימ' עיי '*ם^ו ש*מיב בצריב ׳של דאלבמנדו״א ישךד• בו  יה יעיקב קול מצהיב ביוצא' בבליב י
ב אדבעיה. לה. ואשלי ־בוא א אלבי בו  מלבית זו עישל ל״ ויהל״ב י

■ רבי״ בזאד^יבי והנדיחג'־ י חבלה לד אין י־עקב קיל הקיל אה^

סי־ ־־ י :, ■;a;‘־

............................. רו מאדצגי
ץ עשיד ש־־ והיהיב יעקב ׳מל ■מזרעו בה יווזאץ יממועלה  “1',״," ע־מי ל5י מסייעו בה שאין שכיידהת יילרשת יאיי א

ר אי שיע אלעגי׳ ד ב א דשון י ל־' תהב ה ל ה מר להבא לבי,ץ ג ג מאי דג אכיל יד.יד.ד לב א תי ג ד ר ע ל שהלוח י ג  ג
ת ב־זביוו בבתו בג ייגביו שים ש הקגייה שיהדיאהו בילמד עיק א ת הודבן לד שך גי ת רהולבן רא ^ 'מגי ב' ל  הו
ל הכתיב שיני ביה בביגו גב יימ-בגי יגע כבל מתלות על שגאבה רא^מיץ בית עו  'ליימליב '<יפ את אד־גב י5לב ת'־ י־

פ י עדי עדו האומד־ ש ע ה היפ א גמתגיהא לה ;•אבלי אמי לגי יא.יתיב'א שביאל אמד יהודה דג אבד ג  הי
' מעימה ב שאוה בי רי ב אנמדו שתכקימיב הן לגהה כעיעמ; הילויים׳ לקלוו "שדשבו דלרייה ל ע בובעיין אמי א ̂נו ב  ז

t' שבהן הגדול להק הלש הבא העילה לדדי באין s s ק אשיב ביבשן יש ממוגולרת אשיב אשיב שבשי הי  מג
 במאי ה*מ לתיך תבלו בילן קב?־'* בך יבדות ׳גישמעי בדז בי־ג י&םיגעל אלי *ם בישעולית א*גו'ב ארית ׳*גול'

ש ■ בעצמן ה'־י ילד ה יאשד ■ ב ת על לכך הרבמי ■מ־את אני בך לבך ■עדלכן הלל; ה  קכצי הם אף ובמיה בשד א
ך תי ב שבהה גציא: והימבגו היוג כל הולגוו עליך p*■ אויבי ה-גתוב ועילדש חייג ל  א״מש ו.י אביר יהודה וי

■׳?״ בדת ליה אביריו קיבר” ללשיה קש.א אתההו בשה ושבויעה. תגג להי אמר כרבב*ם “;’'ניעב̂ו  ה' ׳׳אגגי ”בהול כ
■ ואתייחי ו^גלו-חו !®גקיחי אלדזיך ■ דקיסיי ידקמיח לאירץי  ■מתילדז •כחוב דליי אשל כי-כגימ דעגולח גלל- ליה אבלו

 »בד בובבים לעמידה בלה ליד.. א״רג דאידך אחייהו יקמלוהג אגםיהו כיי עד אהדים אלהים <ך יהיה ילא
ה י’ בתדלה בושיג להר פ ליעשיד־ת גל-ל ■דת אגיזייי דאשיך אח״יתו יקמד-־־הו א£קוהו יחרב לאדהיג דג בי ג  גו

הי אמד א בתודה כתוב ל ל ד לאל הימתהיה " תי אר  '■ ז ליה אשדו לאידך אהייהי יקמלויהו אגקו
■5ק’: אפךילרו אתר ה' אדהינו ל.' יישיראל 'יישמיע בל״ידה כתוב לתו אבייל גובגרם ■  אתיודג עלו'!ש

ה ■בתוב לתי אשד שיבג'ם לעבודה §לה ליה י תי שבית הלש ייו'העת ג  ו הוא ת.'־ כ' “לגב. אל וה
תי רקטרודר אפקותי עוד אץ מחתת תאדץ ועל משעל שמשיש ה־י ־ ■בלח <יד, אמרר לאידך א

ת גומירה בחוג לרעי א ך והי ומי׳ חאשדת תי ״ שיי א ד ם הי: ה בדיר להיךויג׳ גימגעגי בג
חי באל אותי מעבידין אגו שאין הרא ת באושה איהמי מעביר שיאק לגר ישבע תגא ואך א תי ד א  אי

ד אייל רימ.לבא הייפנא ■עדיית ד^״ד דליכהיר היבי ג׳׳ דבקליה. וגד.״; 13ג."ביפב̂ו דך יי ד -קיפד עלך הג דב ל תמ.לבא ז  קיפד עלך חבל אי
א לדר אשדזה למיקמייה ;קודד י *־c־p עלך י עצשך כבוד ע ה גבוה על כ הה על הקג־־ ו בב?ש א

ל־ ■הכוהו ת ה אברכם לז^כ״הכ אמתי’■ לכר "P לי אמדה פודה״א ואץישק״ה ג ת ת׳ ואגי א.חר בשכד. עקריה א  עקר
ד היא אף מוכחות וגכעה ת ב י* ראמייה וד\ל בת ״צתת ומתה ונ&לה לגג על  לד P יתישע י׳ זמניחח הבנים א

■משדאץ ת*ת אק״ו אמו* ■ייק''® כן ישש;עין רי׳ כיממעי שכיהנה שילה זיו אמדי ת '  דכא האמד כעעבץ ׳מהישה הלכו
ה אכיש ליהז־ שילי כל שי ד גנכ  ■עששיתין הגשים הדמידי אלו אישד יעדוק בי נד.מן דג אחד ירגו־ שת־ח״םה ג

■בזעון כ־ה*' חידה דבר* על עיעמו  ימשמיח כשי אלא שדנקיימרן תירה דכדי ■יאק לקיעי ב; ד*ש' יידאשד לתיש p ׳«
■וזי.ת יענאשד עלינהמ יעצימו תירה " פאת אדבעיב יךתען ̂׳י!י ותמיי ב® כד רכה אשד וגרי גא.הל ישות כי אדה ה

̂צ-ועי



47זמנם רקע על התנאים

 שרומא אלא לאכזריותו, יעד להיות יכלה היא גם אשר בבל לגולת נשוב

 בבל גולת העולם. מן עבר הקיסר כך ובין פרתיה, כיבוש בנסיונות נכשלה

 לעוצמתה משנית א״י היתה לעיתים כולה, האומה עבור הרוחני למרכז הייתה

 למי חכמים בדברי בתלמוד מוחשת המרכזים שני בין ההתעצמות הרוחנית.

 אפיי עוררין לה היו ישראל, ארץ של קדושתה שחרף לתמוה ואין ההגמוניה.

 והאמוראים התנאים שבימי בפשטות לקבוע אין כאמור, החדש. קידוש בסוגיית

 מצרים גולת כי הערנו כבר ישראל. וארץ בבל מרכזים, שני רק קיימים היו

 אפריקה, בצפון יהודיים מרכזים עוד שהיו נשכח בל .12מאד גדולה היתה

 אלא השני, הבית בימי עוד נשמעים הדיחם בקפריסין. ואפילו באיטליה המרכז

 בימי התפוצות מרד מחוללי הם אלה מרכזים אגב האמור. בהיקף שאינם

 המקדש, בבית העבודה נמשכה עת השני הבית שבימי לזכור יש !.3 טריינוס

 בדמות עצמית הנהגה שלטון. ומוסדות שלטונית יישות בירושלים התקיימה

 היתה חפצה רומי גם והמשפט. הדת בחיי ששלטו והסנהדרין הנשיא הכהן,

 בפרובינציה השקט והבטחת המס גביית לאינטרס לפחות אחת בכתובת

 מפני היתה זו מרות לגולה. גם נתפשטה זו ומדינית תורנית הנהגה הסוררת.

 היתר בין שהתבטאה המקדש, שליד הדין לבית הגלויות בכל היהודים זיקת

.14ישראל לארץ מהגולה מגביות ושאר השקל מחצית של מסודרת בהעברה
 למקדש תחרות בנימת אלכסנדיה יהודי תפארת את מתארת ירושלמי הגמרא .12

 לא אלכסנדריה, של איסטבא דיופלי ראה שלא מי כל יהודה: רבי "אמר ירושלים.
 של קתדראות ושבעה עמודים] [אולם גדולה בסילקי כמין מימיו, ישראל כבוד ראה
ישראל", קרן נגדעה שעה באותה הרשע. טריינום החריבה? ומי שם. היו זהב

 מתקופת הכנסת בית תיאורי את לכך צרף ה״א. כה' פרק סוכה ירושלמי,
 לעוצמה מגיעה אינה התורה בלימוד אך גדולה. גולה לפנינו והנה החשמונאים,

בבל. של הרוחנית
 בלתי באופן )117(גיתתע״ז בשנת והתחולל כוכבא בר למרד קדם התפוצות מרד .13

 יצאו יהודים התיכון, הים באגן המרוחקות הקהילות בין ובעוצמתו בתיאומו ברור
 כוכבא בר למרד תקדים היה מסויימת במידה היוונים. שכיניהם ונגד רומי עד בנשק

 זה ואין תועד, האכזרי הדיכוי רומי. מחילות רבים קרבנות גבה גם אך אלפים, באבדן
 היהודים ל״תולדות מחקרים שהקדיש הירשברג ח.ז. החוקר דברי גם ראה מקומו.
אפריקה". בצפון

 הבית מימי השקל מחצית מטמוני ובהם אוצרות, מטבעות מלאים כדים נמצאו וכבר .14
 פעמון הבית הר בחפירות נמצאו שלאחרונה כפי לירושלים. בדרכם היו אשר השני,
 ודומיהם אלה ממצאים רבים החורבן. מימי מלחמה כלי או הגדול, הכהן מעיל משולי
 ככתוב שלימה כהנים ברכת בחפירות נמצאה לזמננו, בסמוך וימים לרבים. נחשפו
שם. ההתרחשויות מתוך אלינו מדברת ממש כסף. בטס גלולה בפסוקים, בדיוק



המשנה48

 [בשנת בטלה שזו ואחר ונשיאות, בסנהדרין תחילתה שהיתה זו הנהגה כאמור

 מלכויות של בצילן למקוטעין נמשכה השישי] ר״ג מות לאחר )425( דיקפ״ה

 הפרתי-הפרסי השלטון תחת היה בבל גולת של קיומה בבל, כך לא בה. שאכלו

 כלכלי מרעה כר בבל לגלות בד״ב שאיפשר מצב לרומי. מאוד ועויין המנוגד

 את איפשרו גלותא ריש כולל בבל, של זו רוחנית עצמאות רוחני. ובעיקר

 כך כדי עד בבל חכמי בכוח ביטחון בד"כ שהשרתה עצמאות התלמוד. יצירת

 לעליית מתנגד פומפדיתא, של הגדול המדרש בית מייסד יהודה רב את שמצאנו

 זאת למרות בעשה"!! עובר לא״י מבבל "העולה ישראל, לארץ מבבל חכמים

 במידה גרם סורא, ישיבת את יסד לבבל שירד רב ישראל. לארץ הזיקה נמשכה

 הסמיכה בסוגיות בעיקר זאת להדגיש יש א״י. מחכמת תורה לשאיבת רבה

 .15בבבל" קנסות דיני דנים "אין וכן לארץ". בחוצה סמיכה "אין והמשפט.

 לא הכלל דרך ועל מחלוקת סלע היתה המועדות, וקביעת החדש קידוש סוגיית

 בימי עצמה בא״י גם הכל ככלות זה. בתחום להגמוניה א״י של בכוחה כפרו

פילוג] חשש מפני [אמנם !.6זו בסוגייא חכמים נתעצמו החורבן שאחר התנאים

 עמים תהומי. הבדל עמים משאר היהדות נבדלה והתלמוד המשנה תקופת בכל

 את עליהם וקבלו נכנעו האחרים, הים וכיושבי היוונים כמו חירות מסורת בעלי

 אשר ישראל עם כן לא ממש. כאלילים הקיסרים ואת שמים" כ״מלכות רומי

 ו״השלום לכאורה, הסוציאלי" "המוסר מיער". "הזיר הרשעה כמלכות ראוה

 הדתית החרות תביעת ע״י ידיים בשתי נדחו אלה כל רומי, של העולמי"

 שכביכול לאוטונומיה ברורה התנגדות החברתית. הלאומית והחרות היהודית,

 שנאה ביטויי התבטאו האמוראים וגם התנאים מראשוני לערים. רומי העניקה

 על מעט לא נתייסדה תרבותם !.7 רשב״י היה שבהם המובהק הרשעה. לרומי

 המקולקלות. במידותיהם הועיל לא העמוק ששכלם היוונים, הפילוסופים

 ובבתי בתרבותם המעמיד היסוד היה האומה לדת הגמור הניגוד שהם העריות

דמים. שופכי ובמתגוששים בהן אלא עסקו לא שלהם שעשועים

 במנוי שאפילו מקרים שהיו יצויץ כזיע״ב. טו'ע״ב, קמא בבא סנהדרץידע״א. .15
ישראל. ארץ אישור בקשו בבבל הישיבה ראש הדיין

 במקלך אצלי שתבוא עליך יהושע"גוזרני רבי על מצווה ר״ג השנה, ראש משנה ראה .16
בחשבונך". להיות שחל הכיפורים ביום ובמעותיך

 נגד בחריפות חתבטא אשר ורשב״י יוסי רבי יחודח, רבי חחכמים, ויכוח את נזכור .17
ע״ב. לגי שבת גמרא לזנות. ומרחצאות למכס גשרים מגמתח, שכל מלכות
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 הפרסים מלכות כלפי כשמואל, חכמים, התבטאו שבבבל, בעוד ההבדל, כאן

 הנוטלים המוכסין "כל קבעו, רומי כלפי הרי דינא", דמלכותא "דינא בקבעם:

 זמן אחר התבטאה לאדום האיבה .18בעל«א" גזל אלא אינם למלכות, ונותנים

 רומי למלכות העוינות ברומי. במלחמתם לפרסים יהודים שהגישו בסיוע גם

 פונה קיסמא בן יוסי רבי ומסותרת. כבושה ופעמים שנאמר, כפי גלויה פעמים

 אמר הגזרות. בזמן תורה ולומד ברבים קהילות המקהיל תרדיון בן חנינא לרבי

המליכוה"? השמים מן זו שאומה יודע אתה אי "אחי, לו:

 הנשיאות מוסד זאת למרות חכמים, פעלו רומי תחת הכנועה ישראל בארץ

 הנדונה התקופה בסוף ופירותיהם פעלו מדרש ובתי ההנהגה להתקיים. המשיך

 זו שבתקופה יצויין הירושלמי. התלמוד עריכת ואח״כ המשנה עריכת היו

 הנציבים רוחני. כמרכז ולא שלטוני כמרכז לא לתפארתה חזרה לא ירושלים

 בגליל התרכזה הפעילות למעלתה. תשוב לא שירושלים הבטיחו הרומיים

 אופיינה הקדוש רבנו ימי עד כולה התקופה כאמור כי אם הדרום״. ובכפרי

 לציין די שקט. ימי מאשר מורדות יותר לאומה. השלטון ביחס ומורדות בעליות

 מצווה רדיפות. סבל השני גמליאל בן שמעון רבן הוא הקדוש, רבנו של שאביו

 ברומא הפוליטי שהמצב אימת כל אלא !.0 בימיו נאסרה מילה כמצוות יסודית

 תאוותם הנציבים, התערבות עולה כך קיסרים, חילופי לרגל מסתבך או משתנה

 זו ובעיקר בפרובינציות, הנתינים עם הסתבכותם יותר נכון או והשפעתם לממון

 כבתוך במקום ועשה נתיניו על כמולך עצמו ראה נציב כל העקשת. יהודה של

 שקרה דבר שם. נשמעה בכלל אם לרומי הגיעה הנתינים שזעקת עד שלו

החורבן. בשלהי רבות פעמים
 להתפשט כאן הקצר בדיוננו מקום אין ע״א. יא ע״ב, י' בגיטין פרסיים שטרות ראה .18

 תקופת בסוף ובעיקר וביזנטיון. רומי מלכויות יד תחת היהודים חיי של זו לסוגייא
 מוחשת יישות נעשים והמוסלמים ושוטפת עולה ישמעאל כשמלכות האמוראים

 ראה כך, על שונים. עמים של זרועם תחת או בחסותן חי עמנו כולו. במזרח ופעילה
שלום, איש של ובספרו וביזנטיון", רומא "בימי יונה, אבי מיכאל של דבריו בהרחבה

מלכויות". של "בצילן
 ימי באו הרשע, אדריינוס של מותו אחר הרומאית באימפריה שהתחוללו השינויים .19

 איש קאראקלה, שהוא אפשר הקיסרות. לכס ההומאני אנטונינוס בעליית יחסי שקט
 יצירה שאפשרו יחסים הקדוש רבנו לבין בינו נרקמו ואפילו יחסית, הגון היה זה

 שנפטר עד זה במפעל טיפלו ועדו ובית הקדוש רבנו המשנה. וחיתום כעריכת ענקית
.219 בשנת

 רבן על ציווח עת ברומי, חקיסר בארמון חתינוקות חילופי על ע״ז בתום' כמובא .20
לבנו. מילה מצוות קיים מדוע ולנמק ברומי להתייצב גמליאל בן שמעון
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 קודמות מתקופות נבדלו ישראל ארץ אמוראי ותקופת המשנה חתימת ימי

 מעמד פעולתם. פעלו ושמדות רדיפות האומה. של חברתית התלכדות בתהליך

 למינים האומה. מתוך סולקו הנוצרים המינים וכיתות המיוחסים, הצדוקים

 גם נעלמים. גויים, חצאי של סיגים ושאר הנתינים תקווה". תהי המשומדים"אל

 בזמן שהיו היחס משפחות מעמד משפחותיהם, ובני הגדולים הכהנים מעמדות

 יוחסין" "מגילות עם יחס" ריבוי"משפחות עוד אין נעלמים. הבית, בימי קדום

 מיני וכל בטהרה חולין אוכלי ואפילו משפחות. שאר עם מלהתחתן שנמנעו

 אנו סוף סוף והולכות. פוחתות וטהרה, טומאה בסוגיות מתבדלות קבוצות

 נאבקת האומה שארית עתה תילו. על הבית עמד בהם מימים ומתרחקים הולכים

 רבנו של ימיו והרוחניים. השלטוניים מוסדותיה של מחודש ובניין קימום על

 ואחריו ריב״ז של נשיאותו משנות .2זה! בנושאי יחסי לייצוב עדות הם הקדוש

 תיקון תושבע״פ, ויצירת בלימוד הפעילות פסקה לא דיבנה, גמליאל רבן

 משקפת המשנה המשנה. חיתום היה שסופן והנהגות הלכות ניסוח תקנות,

 באורח היהודית במחשבה ההלכה גיבוש של וממושך מורכב תהליך בתוכה

 זה התלמודים. בניין הוקם עליהם היסוד אבני היא המשנה והמשפט. החיים

 היסודות, שני קיימים במשנה .22משוכלל היותר הבבלי ואחריו הירושלמי

 חכמי מזזשגתי. הספרותי המשני והיסוד ההלני, המשפטי הגדול היסוד

 שרוב שסועה אומה של החיים בסבך דרך מורי ורועיו העם מנהיגי היו המשנה

 ראו ישראל בארץ פעילותם מעצם התנאים החכמים זאת עם בגלויות. בניה

 שבימים גם מה האומה. של צביונה את הקובעת ההנהגה כממשיכי עצמם

 מוסד סביב מלוכד יותר או פחות היה העם רבי, של בישיבתו לחתימתה שקדמו

 היה הקדוש רבנו דורות. כעשרה ונמשך הנשיא מהלל החל אשר הנשיאות

. 23 זו קדושה בשרשרת השביעי

 בימי שהיו קוטביים לזרמים ביחס מתון שהכל אלא מתנגדים, לרבי שחסרו לא .21
חורבנו. ובשלבי חבית

 בשנת שנחתם הבבלי לפני שנה כמאה בטבריה! יוחנן רבי בישיבת נערך הירושלמי .22
 יימלט ולא האחרון, רבינא ע״י הוקצע אחייב אשי, ורב רבינא ע״י )499( דירנ״ט

סבוראי. רבנן ע״י סופית שהושלם
 עשרת סדר את תמצא שם תשס״ט, מכללה מאיר. מ. הדורות" "סדר מפת ראה .23

למועדות. הלוח מתקן השני הלל עד הזקן מהלל בנשיאות הדורות
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 שינויים בזכות גם רבה במידה לתוקפה אלה בימים מגיעה חכמים הנהגת

 העדויות אנטונינוס. הקיסר ימי הסיברית, השוללת בימי ניכרים כלכליים

 שנבנו ההדורים הכנסת בתי זה. טיעון מאמתים והמטבעות הארכיאולוגיות

 ועוד. ועוד קצרין ברעם, הגולן, אלפא, בית נחום כפר שאן, בית עמק בגליל,

 כשלוש ואילך החורבן מאחר יהודי, יישוב מקומות בכל מהודרות פסיפס רצפות

 של ארכיאולוגיים או כלכליים בהבטים לעסוק נועד לא כאן דיוננו שנה. מאות

 תנא אלא בהם אין לכשעצמם, מרתקים שהם אף והתלמוד. המשנה תקופת

 הגדולות ליצירות רקע שהיה למה מאלפת עדות הם אלה כל .24דמסייעא

 כל חרף האמור. לכל א״י עדות חינו הירושלמי התלמוד והתלמוד. המשנה

 ונחתם נערך זאת עם וביזנטיון, רומי מלכות בנוראות ישראל ארץ על שעבר

 שאחר אלה בשנים שבדיוק לזכור אנו חייבים ישראל. ארץ של תלמודה

 העולם את שתכריע אדום דת הראשונים, הנוצרים הופיעו ואילך, החורבן

 מתחילה הרומית, הקיסרות חשוב, שינוי מאידך נשמות. וכובשת עולה כולו

 נלוית תוצאה שקיעתה. עד שנמשכה בירידה הירושלמי חתימת אחר

 ממלכות גברת רומי של הגדולה התרבותית ההשפעה היא אלה להתרחשויות

 לתוך עד האמנותית התרבות את הביא וטבעם החיים קצב ימים. אטותם של

 באלמנטים ועיטרים פסיפסים בצורת הנשיאים ובתי כנסיות בתי

סרך"בחוקותיהם". אז ראו לא אלה רומיים.בציורים

 הסנהדרין של מושבה מקום שהיתה סוף לטיבריום, תהילה בניין שתחילתה טבריה .24
 גם הגולה. לבני אף אלא לא״י רק לא ופעיל חי מרכז שימשה השלישית, המאה סוף עד
 קבורה יעד הייתה אשר שערים, בבית כך הכנסת. בתי בפסיפסי ההדר שרידי מצויים בה

 עמודי וכותרות עיטוריהם הכנסת, בתי גודל הבנייה, תעוזת הגולה. מבני גם למתים
 שלא קשה הנדונה. התקופה היהודית ההתיישבות לעוצמת מושג שמץ נותנים השייש,

 זה במקום שראו יש לרבי, המיוחם ובבית בציפורי בביה״כ הפסיפס מעוצמת להתפעם
 הנראות אמנות ליצירות חכמים יחם על מלמדים הפסיפסים הנשיא. של הרשמי כמשכנו
 ארמונות במתחם יריחו של חכנסת בתי דברינו בכלל ליחדות. בתוכנן זרות כיום בעינינו
 של חמפואר הכנסת בית כך חברון, בחר באשתמוע גם ובגמלא. בהרודיון כמוהו החורף,
 לדבר שלא הכנרת, על במגדל בצור. החזיקו הגבאים ואבותיו שהוא וואנום בן תאודום

 שבקצרין אדירות בכותרות השיש בעמודי המפוארים היומרניים הכנסת בתי על
 בכורזים, בברעם, המפואר כבי״כ רומא, של בפיאצות הפאר בנייני את המזכירים
 ביה״כ ריצפת נחום. וכפר אלפא בית חפציבה, שאן, בית עמק כנסת בתי של פסיפסים

 ההבנה להרחבת ועוד. ועוד בפסיפס. א״י למצוות הלכתיות כתובות עם רחוב תל של
ספיר, יצחק ראה בא״י. קדומים בתי״כ אילן, צבי של ספרו ראה, התקופה לעוצמת

 בתי״כ בספר, ברוך, ואייל פוסט אברהם ראה תלמודיים. מקורות לאור קדומים בתי״כ
והתלמוד. המשנה בתקופת והקהילות
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וההלכה? התורה בעולם לדיון לפנינו עומד מה

 שתלמיד "מה בכללה. תורה למושג הכלל דרך על התרחב המושג"הלכה"

 אדם של ואו״ח הגותו בעולמו וכולל המצוי כל רבו"!. בפני להורות עתיד ותיק

 מדרש וענף השכל, את ועיצב המעשה דרך שהתווה ההלכה הענף מישראל.

שכלל: ההלכה עולם אל מגמתנו האמונה. את וחיזק הרגש את שעיצב האגדה

.1

.2

.3

.2 שבכתב תורה א.

.3 קבלה דברי ב.
.4 הלכה שמועה פה, שבעל תורה ג.

•5 סופרים דברי ד.

.6 מנהגים תקנות, ה.
אגדה מדרשי ו.

 ע״ב. יט' מגילה וכן ו, ה" פי״ב פאה ירושלמי ראה ע״ב. צו' סנהדרין ראה
 בהם תרי״ג, במספר נפ"מ להם שיש ומכוונות מפסוקים יונקים ששרשיהן הלכות
הסמ״ג, במספריהן, נחלקו ורמב״ן רמב״ם שורשיהן, מפרט החינוך הראשונים. חלקו
בחלותן. טיפלו ועוד חבח״ג מקורביל, ר״י סמ״ק מקוצי, ר"מ
 בציווי שנאמר מקום "כל לרמב״ם, חמצוות בספר ב' לשורש בחשגותיו רמב״ן ראח

 דרך שהוא מקום אבל כתושבע״פ. כקבלה דינו לתורה, פירוש אלא אינו ואזהרה,
וכן, וממכר. במקח בנחמיה כמו דרבנן". ספק הם המעשים, מן ומעשה דברים סיפור

 תוקף בני הם קבלה דברי לפעמים נביאים". "תקנות בשם בגמרא שמובא מה
 אלא מסיני, למשה אותם שייחסו למרות כאלה יהיו רבנן דברי ולהיפך כדאורייתא,

משתה. ימי שבעת או אבל, ימי כשבעת רווח, מנחג חיזוק או תקנה בצורת שנמסרו
ליה. אמר ד״ה: ותוספות רש״י שם ראה מדי, סוכה ראה דומים, ספקות על

 ידועה סברות. ג. מסיני. למשה הלכות ג. שבכתב. לתורה פירושים א. כוללת .4
 הוא בדרש שנלמד מה קובע: המצוות ספר הרמב״ם רמב״ן. רמב״ם מחלוקת

 או סופרים מדברי הוא הרי בברור עליו מעיד תלמוד אין שאם אלא דאורייתא,
 שיש בין דאורייתא הוא הרי במדרש שנלמד מה כל הקובע הרמב״ן, לעומתו דרבנן.

 דרבנן. ממש שהוא מעיד התלמוד אם אלא עליו, שאין בין במסורת קבלה עליו
 או הראיה". עליו מחברו כגון"המוציא פסוק, טעונה אינה ראשון, מושכל היא סברא
כאכסיומות. הן רחוק שבדמיון דברים או"חזקה", שהתיר". הפה הוא שאסר "הפה

 ערלה, תפילין, לעריות, שניות כמו סופרים. מדברי ופירושם תורה שעיקרם דברים .5
די. ב' יבמות טי. ג' ערלה ע״ב. פחי סנהדרין ראה ועוד.

לישראל! להם הנח רופפת, שהלכה במקום מהלכה גדול שכוחם פעמים .6
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שי להסדיר ראוי תושבע״ס. כוללת מה להבחין דיוננו פרקי רא

דרשות ד. ג.הלכות דקדוקים ג. פירושים א.

פירושים: א.

 "ועניתם הדר", עץ "פרי לטוטפות", "והיו כגון: הסתום, לפסוק פירושים ב.

ועוד. שבתון" "שבת טרפה", בשדה "ובשר נפשותיכם", את

 בנים, בעדות בנים", על אבות יומתו "לא כגון: בקבלה, מסורים פירושים ג.

ועוד. ממון. בו", יינתן כן באדם מום יינתן "כאשר ממון. כפה" את "וקצות

 ותשע. שלושים יכנו" ארבעים "במספר כגון: לכתוב, נוגדים פירושים ד.

לנחלה. אחיו שם על יקום הגדול אלא בכור לא הבכור" "והיה יבום,

ודקדוקים: בכללים לימוד ג.

 ומיעוטין ריבויים וכן וכדי אב, בניין ק״ו, ג״ש, בהן, נדרשת שהתורה מידות

 ה' דבר הוא זה זה, מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל האומר "כל ותגין,

 עמהם. הסכים ובי״ד הקדושה בדעתם הסיקו שחכמים דקדוקים והם בזה".

דרכים: שתי חכמים סללו אלו ובדקדוקים

בג״ז. הנלמד ונותר פיגול או דבר, ובכל בעפר הדם ככיסוי החידוש: דרך

מק״ו. ואימו אביו מכה או בהיקש. הנלמד רודף דין או

 במידות נלמדו ולא מפרשנות נבעו שלא מקובלות הלכות הקבלה: דרך

 חלב, דם, באיסורין, שיעורין כמו ממשה מקובלות אלא נדרשת, שהתורה

 כחי חולין דוגמותיהן [וראה המים, ניסוך רביעית, מחיצין, טבילה, חוצצי

ע״ב] ג' מו״ק ע״ב, קו' זבחים ע״א, מדי סוכה ע״ב, לחי קידושין ע״א,

מקרא יונקות הלכות יש מקרא, פירושי שאינן למ"מ הלכות יש הלכות: ג.

 נטיעות, י' לנדה. נדה שבין יא' או ומחיצין. חציצין כשיעורין בעלמא. כאסמכתא

 להלכות מקרא יונקות הלכות בין להבחין שיש אלא בשחיטה, וקנה ושט ערבה,

 ספר לה וכתב חכמים. מאמונת שתוקפן מקרא. עוקרות או מקרא עוקבות

 בכל אלא תער דווקא לאו בתער וגילח שהוא. כל גם דווקא לאו כריתות,

לכתוב. בזיקה הלכות רובי ועוד שהוא.

 מוסר אמונה, עליהם הנסוכה שהרוח חכמים ודברי אגדה מדרשי דרשות: א.

גזרות. או הלכות שאינו חז״ל בפי שהובא כל ומידות.
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 להחזיק הכרח היה הלבבות, את החשיך הבית וחורבן הנבואה שנתעמעמה אחר

 צריכה שהשעה במקום גזרות לגזור או תקנות ולתקן במסגרתה האומה את

 כפי העברה, מן להרהיק כסייג באה שהגזרה במקום להבחין יש להם.

 להרחיב באה התקנה לעומתה הנה לתורה", סייג "ועשו כנ״ג אנשי שפעלו

 או קיים היה שלא מה לחדש באפיקם, לזרום לחיים ולאפשר חיובית בדרך

 מסילה על להלך הראשונים היו ונחמיה עזרא חיים. כדרך לתורה הצריך לתקן

החשמונאים. ימי לשלהי גם ובעוז לזוגות כוח נמשך ומהם זו

 עליהן יוצאין ישראל, עיירות על שגאו "גויים פ״ג: עירובין בתוספתא וכך
 עסקי על באו לא נפשות, עסקי על שבאו בזמן אימתי השבת. את עליהן ומחללין זין בכלי

 "עד דורש הזקן שמאי השבת. את עליהן מהללין ואין זין בכלי עליהם יוצאין אין נפשות,
בשבת". ואפי' רדתה"

 פחות גויים של עיר על צרין "אין בתוספתא, שם עוד שהמובא להניח יש

 מתאים מפסיקין", אין בשבת אפילו התחילו ואם השבת, קודם ימים משלושה

 של ראשונים בימים אך שמעון. בימי החשמונאים גבולות הרחבת לימי

 כמובא הדין הוא נפשות. אבדן חרף בשבת נלחמו לא יוון מלכות נגד ההעצמות

 שאין א״י של הספר לעיירות לדאוג חכמים להיתר בנוגע ה״ד, פ״ו בשביעית

 מחוצה פירות להביא היתר וכן שמיטה, דין בהן ואין מקלט ערי אותן עושין

 תקנות בגדר הן אלה כל העמים. ארץ עפר דאגת בלא הספר לעירות לארץ

 ומעולם מאז הדיוק, למען אוייבים. מצוקות בנסיבות היהודי הקיום לאפשר

 כן מנת "שעל יהושע".. התנה תנאים "עשרה יהושע. מימי עוד תקנות נתקנו

 התואמים בסיסיים ציבור סדרי תקנות הן הן הארץ". את לישראל יהושע הנחיל

 חשובים לעניינים ברזל צאן נכסי הפכו אלה הראשונים. ההתנחלות ימי את

עניינים. כמה לרגע נבחן בהם. עוסקים שני, ובעיקר ראשון פרק בתרא בבבא

 שורש נמצא תמיד בתקנות, ובכלל בתקנותיו לכשמעיינים עזרא: תקנות

כתוב: לפיכך בכתוב. מרמזים יניקתם

 בשני וקורין קרנות], יושבי [משום בשבת, במנחה שקורין עזרא, תקן תקנות ״עשר

 לעשרה פסוקים עשרה וסה״ב גברי, לשלושה פסוקים שלושה קוראין [שיהו ובחמישי,
 בשבת, בחמישי ומכבסין בסיפרא] למקרא ואתו [דשכיחי ובחמישי, בשני ודנין בטלנין].
 בסינר, חוגרת אישה ושתהא ואופה, משכמת אישה ושתהא שבת, בערב שום ואוכלין
 לבעלי טבילה ותיקן בעיירות, מחזירין חוליו ושיהו וטובלת, חופפת אישה ושתהא

אלא גזרות כאן אין כן, כי הנה ע״א) פב קמא בבא במקום, בתוספות עוד (ראה קריין".
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 עזרא קם להם, צריכה והשעה החורבן שלאחר בימים קיים. ליסוד הרחבות

יהודי. או״ח של מוגמרת חיים לעובדת שהפך מה ותיקן

 נתחלפו הראשונים החשמונאים של השם קידוש ימי כאשר כתובה: תקנת

 רומא, עם קשריה מסכת על החשמונאים" "מדינת שקרוי מה ביסוס בימי

 חכמים רדיפות בימי מאליהם. מובנים היו שבעבר הבית יסודות כמה נתרופפו

 שטח בן שמעון רבי עמד שלומציון, הצדקת של בעלה הרשע המלך ינאי ע״י

לאישה. כתובה והתקין

 על נתייסדה כתובה תקנת כאן גם לאישה". כתובה תיקן שטה כן "שמעון ערוכה גמי
 לאלמנה הורחבה והתקנה מדאורייתא אישה שכתובת פט', ביבמות הגמ' בדברי נוספת הבנה

 היינו חכמים, תקנת והיא דרבנן, אישה שכתובת היא שיטתנו זאת, למרות נכסים. ולאחריות
 בעיניו קלח תחא שלא טעמא.. מאי ד״ח שם ליבמת תוספות גם ראח שטח. בן ר״ש של דינו בית

 מאתיים לבתולח כותבים חיו בראשונח יחודח רב "אמר ע״ב; פב' בכתובות חוא וכך לגרשח.
 עד לכתובה] נכסים יניח ולא ימות שמא [חששו נשים". נושאים ולא מזקינין והיו מנה ולאלמנה

 מהתורה, קיים יסוד של הרחבה לפנינו לכתובתה. אחראין נכסיו כל ותיקן, שטח בן שמעון שבא
 היום) עד הכתובות נבדלות (בזה הבתולות". "כמהר יסוד על מדאורייתא, ליכי דחזי זוזי [כסף

 על ליוסף שאלתו אחר ליעקב כתובה שטר הראה כאשר אישה כתובת למדנו שמיוסף עוד מה
 אלא עוד ולא מותו. לאחר גם בעלה מנכסי לאישה ביטחון כשהיסוד אלה"?] מי "ויאמר הבנים

 והיה אביה בית הכתובה את מניחין שהיו משהתקינו בגמ'. לשון בהרחבת באה התקנה שכל
 ערך, עם ככלי שתהיה התקינו תחילה ועוד חמיח. בבית להניחה התקינו ומשלחה, כועס בעלה

 נכסיו כל והתקין שטח בן שמעון שבא עד זול. מעביט עניות או זחב או כסף של "קלתות
 יבמות וכן ע״ב, פב' כתובות גם וראה שם. ותוספות טז' וכן ידי שבת גמ' ראה לכתובה. אחראין

שם. ותוספות ע״א, פט'

 כלכליים בתהליכים מתערבים חכמים את אנו מוצאים פעמים השוק: תקנת

 זו, לתקנה דוגמא הקדוש. רבנו של בהנהגותיו זאת נראה עוד הכלל. למען

 זיבות".[תהליך חמש וספק לידות חמש ספק עליה שיש "האישה חי. בכריתות

 אחד קרבן קצוב]"מביאה זמן בתוך עוקבים בהריונות וזיבות לידות של מסובך

 בדינרי בירושלים קינים שעמדו חובה...מעשה עליה והשאר בזבחים, ואוכלת

 דין לבית נכנם בדינרין. שיהיו עד הלילה אלין לא הזה המעון רשב״ג: אמר זהב.

 מביאה ודאות זיבות חמש ודאות, לידות חמש עליה שיש האישה [ותיקן] ולמד

 ביום בו קינים ועמדו חובה, עליה השאר ואין בזבחים, ואוכלת אחד קרבן

 ואכילת טהרה בנושא עתיקות, תקנות מאותן תקנה לפנינו הנה ברבעתיים".

 היכולת מעוטות נשים התיר ורשב״ג הצפוי. נגד כביכול דאורייתא, זבחים

קדשים. באכילת



המשנה56

 ומפני ירושלים של המיוחד מעמדה מפני לירושלים: מיוחדות תקנות

 שהן מלמדת עליהן הנסוכה שהרוח תקנות תוקנו וטהרה, טומאה דיני חששות

 ואינה בה, חלוט הבית אין בירושלים, נאמרו דברים "עשרה עתיקות. תקנות

 נגעים", בטומאות טמאה ואינה הנדחת, עיר נעשית ואינה ערופה, עגלה מביאה

 המלאכה] משלימים ותוספות רש״י התקנות, כל את שם מנמקת [הגמ' וכוי.

הזמן. בנוראות הקשורות אחרות תקנות גם מציינת הגמ'

 האחים מלחמת בחרפת הקשורה תקנה בירושלים". חזירים מגדלים "אין

 העיר על צרים וצבאו ואחיו מבפנים האחד ואריסטובלוס. הורקנוס החשמונאים

 בחומה צפרניו משנעץ חזיר. להם והעלו דינרים קופה להם שלשלו מבחוץ.

 שהחל מאבק חשמונאי בית נגד יון בשלטון קשור הענין [אולי הארץ. נזדעזעה

 מפני בירושלים" תרנגולים מגדלין אחרת"אין לתקנה הדין הוא החזיר]. בקרבן

 כלים. ומטמאות למקום ממקום שרצים ומוליכות באשפה שמנקרות הטומאה,

 תקנת גם החומה. מן לפנים הנאכלים קדשים תטמא השרץ מן שכעדשה

 נבאים מימות שהיו ורדין מגנות חוץ ופרדיסות גנות בה עושין "ואין פרדסות,

 עצי מפני אולי אפשר אקולוגי, מחשש אפשר סירחא". משום הראשונים,

 אהל מפני זיזין בה מוציאין "אין בניין, תקנת לגבי גם כך ע״ז. של אשרה

 משום אשפתות בה עושין ואין רגלים. עולי בהו אתזיקו דלא ומפני הטומאה

 דברים ספרי ה״א. פ״ו נגעים ומשנה ע״ב, פב' קמא בבא עוד [ראה שקצים".

 מ״ז] פ״ז קמא, בבא משנה וכן ע״א. כוי ומגילה ע״א יב' יומא גמ' צבי. פיסי

 על לולביהן מניחין בתחילה בסוכה, שקראנו ציבור סדרי תקנות אותן בכללן

 מחטפין שהיו הסכנה לידי משבאו בשבת, אותם ונוטלין ובאין האצטבאות

 המזבח, את תורם מי פיס של תקנה אותה או בביתו. נוטל שיהא התקינו ומכין,

 ועוד בפיס. אלא תורמין שאין התקינו חברו, הפיל שאחד סכנה, לידי ומשבאו

בתלמוד. הרבה פזורות דומיהן

 תוקפם גבולותיהם, כי יען מה. ביאור צריכים ומנהגים תקנות ועוד,

 משתנים הדברים אחד. אהל המעמידים ביתדות תמיד מקובעים אינם וחלותם,

 רפיסות כאן אין להדגיש יש זאת עם והעדה. הזמן המקום השתנות לפי

 ״יסוד ערבה מצות האם חכמים נחלקו לדוגמא, כן כי הנה העניין. בתפיסת

 למשה כהלכה הוא יסוד האם לומר, רוצה . נביאים״ ״מנהג או נביאים״

 שם המחלוקת שורש הוא ואמנם שבת. דוחה ערבה ואין נביאים מנהג או מסיני,

התוספות. בדברי שם עיין מדי. בסוכה
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 וכן יורוך" אשר התורה פי "על בכתוב: משוקעות בד"כ וגזרות תקנות

 חכמים בדעת מחמירין כי יוער זה בשלב כבר תסור". "לא הכתוב מן היוצא

 במוקצין או יו״ט בהלכות הרבה כמצוי דאורייתא, על יתר לפעמים ובסייגיהם

 של דעתו לסוף ירדו כי לדבריהם, חיזוק חכמים עשו והכל שבת. יציאות או

בחטא. שדש מפני חמורה שעובר וסופו בקלה תחילה שמקל אדם.

 דין בית "הפקר ממון, בדין כמו: מהתורה. דבר לעקור חכמים בכוח א.

 בשבת שנאסרו שופר או לולב כמו תעשה", ואל או"בשב הפקר".

תורה, מדין לא הדין", מן שלא ועונשין או"מכין צדדי. עניין מפני רק

 שהשעה וסקלוהו בשבת סוס על רכב השעה. צורך לפי להרתיע כדי

.7 באשקלון מכשפות שמונים שהרג שטח בן שמעון או לכך. צריכה
 את פודין "אין כמו: החברה. תיקון או מציקין מפני הדת חומות תיקון

ועוד. הגזול" תקנת"מריש או דמיהן". מכדי יותר השבויים

 גזרה גוזרין "אין בהן. לעמוד יכולין שאין גזרות מפני הציבור שמירת ג.

 שיהו "מוטב או: רבנן". בה גזרו לא שכיחא דלא מלתא או: לגזרה".

.8 מזידין" יהו ואל שוגגין

א"כ... אלא חברו בי״ד דברי לבטל יכול בי״ד "אין כמו: דין, בית גדרי

 ואפילו להתירו אחר בי״ד מניין צריך שבמניין דבר "כל או: וכוי".

.9 בטל" הטעם

 כאשר הדרש. דרך על היינו ההלכות, הסקת בדרך למחלוקת מקום יש

 זקן הוא הרי הגדול, בי״ד חבריו על וחולק חכם ובא הוכרע העניין

פח: [סנה' בכתוב. ששורשם סופרים דברי על הוא חולק כי יען ממרא.

העניין הוכרע לא עוד כל וגזרות לתקנות ביחס ועוד, צ: שם וכן

 כהכרעה היא המשנה חתימת זה, במובן לחלוק. חכם יכול במניין,

ועדו. בית רבי של בראשותו חכמים ברוב

ע״ב. ד' יבמות וכן ה״ד. כדי פרק סנהדרין הלכות רמב״ם ע״ב. פט' יבמות ראה .7
 ג' ביצה ראה לגזרה, וגזרה ע״ב. ם' בתרא בבא ע״ב. עטי קמא בבא די. גיטין משנה .8

 ברכות השוגגין, על ע״א. ל' ביצה שכיחא, דלא מילתא וכן ע״ב. סג' עירובין ע״א.
ע״ב. יט'

ביצההיע״ב. מ״ה. פ״א עדויות .9
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מנהגים

 במה רק ומתבוננים דרכים בצידי כמהלכים אלא זו בסוגייא עוסקים אנו אין

 הלכה", עוקר או"מנהג דינא", דישראל כי"מנהג יען תושבע״פ. היקף שמבטא

 נמצא פעם לא בלבד. המטה בקצה נגענו לפיכך תורה". עוקר אפי"מנהג או

 או הזקנים" בפני היינו "נוהגים הישן, פרק כמשנת בברייתות, או במשנה

 שנהגו "מקום בפסחים, או העם". "נהגו סופרים, במסי וכן רבי", בבית "נהגו

 מגילה, בקריאת או היתר". חכמים בה נהגו "לא בכתובות, או למכור",

 "איסור בעירובין, או שתיים". שבת במוצאי לקרותה נהגו "לפיכך בסופרים,

בעוזם. היו מנהגים ועוד, ועוד בה", נהגו

 שנראה מה !.0 מנהג" שיהא עד נקבעת הלכה "אין הלכה. נגד מנהג א.

אמוני. ליסוד מנוגד נראה תמוה, כביכול

 רופפת שהיא הלכה "כל רופפת. שהלכה במקום גדול שכוחו מנהג ב.

 ונהג בה נוהג הציבור מה וראה צא , טיבה יודע אתה ואין בבי״ד

.11דבר" עמא מא חזי "פוק או: כמותן".

 בני נביאים אינם אם לישראל לחם "הנח רווח. וחמנהג שורש אין ג.

הם". נביאים

אורינן". אוריי דרשינן לא "מדרש ברבים. פרסום לו לתת שאין מנהג ד.

 היתר". נהגו דר״י "באתריה חבורה. או עיר, או עדה של מנהג ה.

.12 למעלה בדוגמאות וכ״יב כלי..." הכינו דר״א "באתריה

 מטענו אפשר הלכה". מבטל "מנהג לכת, מרחיקת באמירה להתבונן ראוי

 גרעינה שפעמים תוקף בעלת הנהגה המשמר גרעינו יותר נכון או הרגשי

 אלא מנהג ויוצרים קמים לא גרעין. לו שאין מנהג ייתכן לא לאמר אבד.

אמונה. חיזוק או מצוה חיזוק מגמת לשרת בו יש אם

פי״ד. סופרים מסכת ה״א. יב' יבמות ירושלמי .10
ע״א. מהי ברכות ה״ג. פ״ז יבמות ה״ב. פ״ה שני מעשר ה״ה. פ״ז פאה ירושלמי .11
 החכם של בספרו באריכות הכל על וראה ע״א. ז' מציעא בבא די. פסחים משנה .12

 פאה כהנים, מנהג מ״ד. פ״ד פסחים מ״י. פ״י עירובין ראה המנהגים. שפרבר, דניאל
 פעם לא מצאנו וכבר מ״ב. פי״ח שם או מט״ו. פי״ד סופרים מסכת מ״ג. פ״ד

כמר. שנהגו" או"מקום דבר". לנו אמרו ולא הזקנים היינו...בפני "נוהגים במשנה,
ועוד. מנהג" בה וכן"נהגו
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 במוצ״ש לאומרה העם "נהגו מגילה: מקרא בעניין אמרו סופרים במסכת

 נקבעת הלכה שאין העם כן ונהגו שלפניהן, במוצ״ש מתחילין וי״א אדר, של

 שאין מנהג אבל ותיקין, מנהג הלכה, מבטל מנהג שאמרו וזה מנהג. שהיא עד

 ברכות תוספתא [ראה הדעת". בשיקול כטועה אלא אינו התורה מן ראייה לו

הדעת] בשיקול טועה על הסוגיות וראה ה״ט, פ״ד

 הפתח. ע״ג מטפחת פורשין בירושלים היה גדול מנהג "זה רשב״ג: אמר וכן

 לאורחים רשות אין מטפחת נסתלקה נכנסין, אורחין פרושה שמטפחת זמן כל

 דבר נתקלקל אם לטבח, סעודה מוסרין בירושלים, היה אחר מנהג ועוד להכנס.

הבית". בעל כבוד לפי והכל האורחים כבוד לפי הכל הטבח. את עונשין בסעודה

 מצאנו סוכה במסכת במקדש. מציאות ושינה הלכה שנעשה במנהג נתבונן

 ההלל ושבעה, ששה וערבה "לולב דאורייתא. מצוות בצד מנהגים שלושה

 מצוות מ״א] פ״ד שם [ראה שבעה". המים וניסוך סוכה שמונה, והשמחה

 בשורש דנו חכמים נביאים. מנהג או דרבנן במצוות ובלולות מעורות דאורייתא

 מנהג או הל"מ, גבול על או דאוייתא ועוד, חליל המים ניסוך ערבה אלה, מצוות

 לעשות ישראל לכל תקנוהו נביאים יסוד אומר: רש״ג נביאים. יסוד או נביאים

ויסוד". תיקון מבלי עשוהו נביאים מנהג להם. ויסדוהו כן

 מסורות המשקפת התוספתא עפ״י עצמו, המקדש בתוך מעשים תרצה ואם

 התוספתא עדות לפנינו בעתיד, בה נדון ועוד ומדרשות, אגדות ומביאה קדומות

פי״גהי״ח. מנחות

 מתחלקים והיו הפרווה בית ללשכת הקדשים עורות מכניסים היו "בתחילה

 אותן ונוטלין באין כהונה גדולי והיו היום. שבאותו אב בית לכל בערבים

 היו ועדין ומשמר, משמר לכל שבת בערבי אותן מחלקין שיהו התקינו בזרוע.

 לשמים, אותם והקדישו בעלים עמדו בזרוע. מאותן ונוטלין באין כהונה גדולי

 על מאה זהב בטבלאות האולם כל פני כהנים שחיפו עד מועטים, ימים היו ולא

 את העם שיראו הבית הר מעלות ע״ג אותם מניחין זהב...והיו דינר בעובי מאה

 שכרם בחלוקת צדק בהסדרת שיסודו קדום מנהג לפנינו נאה". שהיא מלאכתם

 משמר שהמנהג הנמנע מן לא אגרופין. בעלי מול יכולת חסרי כהנים של

 מהנציבים בדמים נקנתה כשהכהונה השני הבית ימי סוף לקראת רווחת מציאות

החלוקה. מנהג ביטל לשמים ההקדש הרומיים.
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 "הכל ועוד. שכנים בדיני בממונות, הן באיס״ו, הן מצאנו הרבה פעמים

 בענין אמרה בסוכה שהמשנה כפי והנהגות, במצוות גם כי אף המדינה", כמנהג

 עלי שאין מנת על להם ואמור "צא הפועלים, במזון וכן ההלל. קריאת אופן

כמנהג הכל אלא לומר, צריך היה "לא אומר: ר״ג וקטנית", פת אלא

 פ״ג בסוכה או כתובה, מנהגי בעניין מ״ד פ״ו בכתובות [כמובא המדינה".

 לקצור שנהגו "מקום מחברו: שדה המקבל כן כמו מ״א] פ״ז ב"מ, מי״א,

מ״א] פ״ז בב"מ הוא [כך המדינה". כמנהג הכל יעקור, לעקור יקצור,

 אומר רשב״ג יקרעוהו, בי״ד לפני בא יקרענו, רבית שטר הדין"המוצא הוא

 דקה בבהמה בטיפול וכן הכ״ג. פ״ה ב"מ בתוספתא כך המדינה". כמנהג הכל

 מפני חדשים ששה בגסה אומר יוסי רבי יום, חמישים ובגסה יום שלושים

 והיסוד, המדינה". כמנהג "הכל אח"כ הוכרע שהעניין אלא מרובה, שטיפולה

 גויל, גויל לבנות שנהגו מקום בחצר. השותפין בבניין בתרא בבא בראש כבר

פ״ה]. מציעא ירושלמי, וכן ב״ב ראש [ראה המדינה" כמנהג גזית..כפיסין..הכל

 חרובין על ה' פרק בשביעית הלכה: מול מנהג כוח על נתעצמו וחכמים יש

 אמר ואת מנהג אומר אנא ר״י. לפני ר״ש מקשה תאנים], [סוג שוח, ובנות

 [אבלים] אבלייא חזא אתר, לאחד אזל אושעיא "רבי הדרך, זו על הלכה"?

 עליכם שלום אלא, מקומכם מנהג יודע איני "אני לון: אמר בון, שאיל בשבתא

 שראה מאיר בדרי משבח חלפתא ב״ר ר״י סמוך, כתוב ושם מקומנו". כמנהג

בשבת". אבל "אין להם: ואמר בשבת, לנחמם ושאל אבלים

 חולצין ואנו נעלו". "וחלצה כתוב בחליצה הלכה. מבטל ממנהג איך נראה

 לנו ויאמר אליהו יבוא "אם רב: בשם יהודה רב אומר במנעל. ולא בסנדל

 רבים שהרי לו שומעין אין בסנדל חולצין שאין לו, שומעין במנעל שחולצין

 בטל, לא רבים וכוח נהגו". "רבים כי הלכה", מבטל "מנהג בסנדל חולצים

 גמ' שם וראה ה״א. פי״ב יבמות ירושלמי וכן ה״א, פ״ז מציעא ירושלמי [ראה

ע״ב] קבי יבמות

 בתענית ביוה״כ. לנעילה בקשר גם בו לענות עניין היא בתענית כהנים ברכת

 יהודה רב "אמר ונעילה. במנחה כהנים בברכת שכרות גזרו האם מתברר כוי

 אמר ורבא מאיר, כרכי העם נהגו אמר יוחנן ורבי מאיר. כרכי הלכה רב אמר

 דאמר מאן בפירקא. לה דרשינן מאיר כרבי הלכה דאמר מאן מאיר. כרבי מנהג

מורינן, לא אורויי העם, נהגו דאמר מאן מורינן, אורויי דרשינן לא מדרש מנהג,
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 למה ברבים להורות לא דרך לפנינו הנה לה". מהדרינן ולא עביד עביד ואי

 לפני שהיא כיוון תענית במנחת כפיהם פורשים כהנים "ועתה בדעות. ששנוי

 נשתכחו נדחו התקיימו, רבים שמנהגים לציין יש לה". מדמינן כנעילה שקיעה

 שמו״ע בתפילת הבדלה לדוגמא בגמרא. מחלוקת יש ועליהם הוכיחו ושוב

 כנ״ג "אנשי כתוב: בגמ' ע״א. לגי ברכות גמ' וראה מ״ב, פ״ה בברכות כמובא

 הספק, מה על כן אם והבדלות". קדושות ותפילות ברכות לישראל להם תקנו

 לזלזל לא נזהרו חכמים תקון". היכי אנן "נחזי מפורשים. הדברים הלא

 עליל דאב מן למשתייא, נהגו דלא נשיאן זעירא, רב אמר [בירושלמי] במנהג.

 במגדל דשטין אעין מנהג הדברים כל חיננא א״ר השתיה. אבן פסקה שבו מנהג

 עבודה? בהון למעבד מהו דרבנן. חברהון חנניה לרבי ושאלון אתון צבעייא.

 נוחי אבותיכם מנהג תשנו אל באיסור אבותיכם בהן שנהגו "מכיון להן, אמר

נפש".

 בים לפרש לא עליהם קבלו אשר מישאן, בני למשל הם דברים בכלל

 אנו הגדול, בים לפרש שלא נהגו אבותינו ליה אמרו לרבי, שאלון "אתון הגדול.

 מנהג תשנו אל באיסור, אבותיכם בהן שנהגו כיון להם אמר אנו? מה

 המנהג מפני אשר ענינים וכמה כמה פ״ד] פסי [ירוש' נפש". נוחי אבותיכם

 גם ראה המועד. בחול מלאכה איסור כולל מעשיהם את ואמוראים תנאים שינו

 מימד להוסיף יש חכמים. שיטות לפי שנחגו לגליל יחודה בין מנהגים חילוקי

 מהשתקעותם כוח יש במנהגים הנפש. של ממכמניה אלא ההלכה מין שאינו

 המעשה. ובין הרגש בין הקושרת והתנאה ערגה מקור להיותם הנפש בנבכי

 הלל קריאת ומסורת. מורשת בשימור גדול שכוחם וערגה תעצומות המנהגים

 בריש היללא קרו דקא חזינהו לבבל איקלע "רב מנהג. בכלל היא חדש בראש

 בידיהם. אבותיהם מנהג אמר מדלגי דקא דחזא כיון לאפסיקינהו סבר ירחא,

 הבורות כל לא קד:] בעירובין [כמובא רגלים עולי לטובת הנהגות זה ובכלל

 רבו גולה בני וכשעלו בלבד. זו אלא התירו קרים] חיים מים [בור הקרות

 הדין והוא בידיהם". אבותיהם שמנהג מפני והתירוהו עליו בדין] [מרובין

 מ״ג] פ״ד [פסי שנהגו, מקום פסחים, בערבי למלאכה למשל הנוגעים לענינים

 מקום יוה״כ, בערב הנר הדלקת מנהג וכן מ״ה] פ״ד [פסי באב, בטי מלאכה וכן

 "אומות ע״ז. עובדי של לענינים ואפי' ועוד. שם] [פסחים מדליקין, שנהגו

 [כמובא בידיהם". אבותיהם מנהג אלא הם, עכו״ם עובדי לא לארץ שבחוצה

היום. להלכה גדולה נפק״מ לכך ויש ועוד] ע״א ב' ע״ז ע״ב סח' בקידושין
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מקרא של פשוטו לסוגיית הערה

 שיזדקק בלא הפסוק על ראשונה להבטה כוונתו האם מקרא, של פשוטו סוגיית
 או מיישב [מכונן ממנו. שחצבוה כפי חכמים דעת הוא שפשוטו או חכמים, לדרישת

 ונעשה הכתוב שפרשו כפי דרבנן או צרוף, דאורייתא אם מינא, והנפקא יוצר]
 מקרא, של פשוטו אינו מידות, עשרה בשלוש שנלמד מה הרמב״ם, לפי מדאורייתא.

מג״ן לעומתו דבריהם. והוא מהכתוב חצבוהו חכמים כי דאורייתא, אינו  עליו משיג הר
 הוא מידות בי״ג חכמים שלמדו מה בהשגתו, מאד הארוכים בדבריו וכותב

 מאוד דאורייתא מצות של הצרוף הלימוד [בתשובתו] הרמב״ם לפי דאורייתא.
 לפנינו. המקורות מצומצם.

נאי] עמי המצוות [ספר ב שורש לרמב״ם המצוות ספר
שני השרש  מדות עשרה משלש באחת שלמדים מח כל למנות ראוי שאין ה

שת שהתורה  המשנה(בראש בפרוש חבורנו בפתיחת בארנו כבר בריבוי: או בהן נדר
שת שהתורה מדות עשרה בשלש יוצאו התורה דיני שרוב ההקדמה)  בהן נדר

 הם דינין שם ושיש המחלוקת בו תפול פעמים הנה המדות מאותן במדה היוצא ושהדין
 באחת עליהם ראיה מביאים הם אבל בהם מחלוקת אין ממשה מקובלים פירושים

 הפירוש על מורה רמז בו שיימצא אפשר שהוא הכתוב מחכמת כי מדות. עשרה משלש
 לא הנה כן זה וכשהיה שם. הענין זה בארנו וכבר עליו. יורה היקש או המקובל ההוא

 נאמר שהוא נאמר מדות עשרה משלש בהיקש שהוציאו החכמים שנמצא מה כל

 משלש אחת אל יסמכוהו בתלמוד שנמצאם מה בכל נאמר בן גם ולא בסיני למשה

 מה שכל בזה הראוי לפיכך מקובל. פירוש יהיה פעמים כי דרבנן שהוא מדות עשרה

 מדות עשרה משלש באחת שלמדוחו בתלמוד ותמצאחו בתורה כתוב תמצאהו שלא
 למנותו, ראוי הנה דאורייתא שזה או תורה גוף שזה ואמרו בעצמם הם בארו אם

 דרבנן, הוא הנה בו דברו ולא זה יבארו לא ואם דאורייתא. שהוא אמרו שהמקבלים

 יראת מנה ולכן זולתנו בו נשתבש כבר שרש כן גם וזה עליו. יורה כתוב שם שאין
עשה. מצות בכלל חכמים

 מן במדח חנדרש שחדין יסבור "ואולי ב', שורש המצוות לספר הרמב״ן השגות
 ולא לפשוטו אלא המקרא נכתב ולא בכתוב רמז לו אין אבל אמת היותו עם המדות
 שהוא אומרים אותם וכשנשמע דרבנן נקרא הוא והרי ההוא הדין ממנו להוציא

 הרבוי כי בקבלה נודע שהוא מפני אותו נמנה תורה גוף שהוא שיאמרו או מדאורייתא
 באותן מקום ומכל הנלמד. ההוא הדין בו להוציא נכתבו ההוא בפסוק שוה הגזירה או

 לגמרי סופרים מדברי הוא אם בספק אצלו הדין אמתת הרי דאורייתא שהן הזכירו שלא
 רמז לו שאין לפי סופרים דברי ונקרא מרע״ה מפי אותו שלמדו או בב״ד אותו שחדשו
 מצינו לא ואנו מצות. תרי״ג כלומר משה לנו צוה תורה בכלל ואינו התורה בכתובי

בזה". חכמים דעת
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 של פשוטו אינו מידות מי״ג שנלמד מה : הרמב״ם לפי מקרא של פשוטו מכאן: העולה
 מידות, מי״ג שנלמד ואעפ״י דאורייתא, שהוא בפירוש ציינו שחכמים מה למעט מקרא.

 שחכמים במקום אבל אורייתא. שהוא מסכים הוא אורייתא שהוא בעצמם הם בארו אם
 דרבנן. זה ברמב״ם הרמב״ן ולהבנת סופרים. דברי הוא הרי ציינו, לא

 פשוטו הוא מידות בי״ג שנדרש מה שסובר משמע הרמב״ם, על חולק שהרמב״ן מתוך
 הרמב״ן. כך על חוזר פעמים כמה דאורייתא, והוא מקרא, של

 שורש המצוות לספר הרמב״ן מהשגות ציטוט עוד לפנינו הנה דבריו, מחדד והרמב״ן
 עצמו, סותר כביכול שהרמב״ם באריכות להוכיח מתפלפל שהרמב״ן לב [שים בי.

 בהפך, שנאמר הוא הראוי זה ולפי דבריו".... מערבב "והרמב״ם הרמב״ן, וכלשון
 עד מדאורייתא הוא מדות עשרה שלש מכל באחת בתלמוד הנדרש דבר שכל

אסמכתא: שהוא שיאמרו אותם שנשמע
 שנייה, סימן הרמב״ם בשו״ת מתמיהה פניה ועל מיוחדת חמאד לתשובח עתה נפנה

 לא ואלו דרבנן. או דאורייתא מצוות על הרמב״ם דברי הם הלב, ומבעיתי מדהימים
 אותה כלשונה.[ראה תשובתו לפניך מביא הנני כמהתל, תראני הקורא שאתה חששתי
 ]681 עמי בלאו, יהושע של במהדורתו נרדמים, מקיצי הוצאת ב' חלק הרמב״ם בתשובות במקומה

 התדושין. עניין תשונת הדיין. פינחס לר' שכתב שנייה הרמב״ם תשובת לפנינו
 ושטר ביאה שקדושי פ׳) (הש׳ אמרח ה״ב, פ״א אישות הלכ׳ אמרתי מה מפני השאלה

 לן מנא בכסף התורה מן להו ילפינן יcכולי והא ואמרת דרבנן כסף וקדושי מדאורייתא
 היא. כך קצרה דרך והתשובה השאלה. ענין הוא זה וכר. א׳ ב׳ קידושין קיחה, קיחה גמר

 על [מוסב תלמידנו ש״ז סעדיה מ׳ אצל והוא המצות מנין בעניו ערבי בלשון חבור לי יש
 ארבעה בתחלתו ויש במבוא, ועיי שט״ז ח״ב מאן (עיי המלמד], ברכות בר סעדיה ר'

 גדולות בכללות י״ב) העי שמונה ע', העליר לר״ח המצות לסי במבוא עיי פרקים, עשר
 המצות שמנה מי כל טעות לו יתברר כך ואחר אותם לידע אדם צריך המצות מנין בעיקרי

 שלמדין דבר כל שאין ביארתי הפרקים ובאותן עכשיו. עד גדולות הלכות מבעל ממני חח
 נדרשת שהתורה מדות עשרה משלש במדה או שוה בגזרה או וחומר בקל או בהקש אותו

 ראיות cזי על באחיcוי התורה מן שהוא כפירוש חכמים שיאמרו עד תורה דין הוא ב̂ר
 שם ואין ליה קרינן סופרים מדכרי מסיני למשה הלכה שהוא דכר שאפילו ביארתי ושם
 דכר או ועריות ושכח ופלאים שעטנז כגון כתורה מפורש שהוא דכר אלא התורה מן

 הספר ובאותו .כלכד דכריס ארכעה שלשה כמו והן התורה מן שהוא חכמים שאמרו
 הפרקים אותן שרוב ערבי בלשון שהוא אע״פ לך יתבאר אותו וכשתקרא הכל ביארתי
 שהרי התורה מן ודאי הבעילה לי ולומר בודאי לשאל יש וכן הקדש. בלשון חכמים בדברי

 הכסף אלא בביאה שנקנית מלמד ״ובעלה״ אלא מדות, עשרה משלש במדה למדוה לא
 על והתשובה מדבריהם. ויזכסף התורה מן שהשטר אמרת למה אותן למדו בהקש והשטר

 דאמרינן הא לולי באו הדין ומן הואיל מדבריהם והשטר שהכסף אומר הייתי כך שודאי זה
 רחמנא דאמר מאורסה נערה דאמרינן מאורסה נערה בענין ב׳] ט׳ [קידושין בהדיא

 שיש בודאי מינה שמע מאורסה בתולה נערה קרא מדאמר פי׳ לה משכחת היכי בסקילה
 יצחק ביר׳ נחמן רב אמר המימרא וסוף וטרו ושקלו ובמה. ביאה בלא התורה מן מאורסה
 הכל שלדברי מינה שמע ומכניס גומר ומוציא וגמר הואיל כשטר שקידשה כגון לה משכחת
אברהם ברכת [בשו״ת התורה מן שהשטר ופסקתי סמכתי זה ועל ומכניס גומר השטר
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 לנו וכמדומה בטוב שלכם הספרים הגיעו לא וז״ל בנו אברהם ה״ר כתב מ״ד סי'
 בתחלה סובר היה שכד אותו העתיקו זו הלכה זצייל מארי אבא שתיקן שקודם

 נוסח מקום ומכל וכוי,] אלא מדרשא אתי דכסף משום ולאו דרבנן כסף שקדושי
 ע"כ, תורה דין ושלשתן בביאה או בשטר או בכסף כך. ידו בכתב המתוקנים דבריו

 ראה לא שהר״א וצ״ע ה״ב, פ״א אישות ה' בכ"מ הרמב״ם בן הר״א בשם הביא [וכן
 עמי תשי״ז, ירושלים סופרים, דברי על הרמב״ם נויבואר, י״י ועיי זו, אביו תשובת

 עצמך תחלה ואל הענינין אלו כל על להשיב עצמך תצער אל אלופי ובחיל קנ״ד]. קנ״ג,
 ענינין בכמה הרבה טרוד שאני המועיל ענין על קצרה דרך אלא כחביך כל על שאשיב

 יהיו אם אלא עליהן להשיב וחומר קל הכתבים לקרות אפילו יכולת בי ואין חלש וגופי
 עצמי תלמוד ומפני תמיד גופי חלישות מפני כלל פנאי לי ואין חכמה. דבר על שאלות
 התשובה [בביאור זצ״ל. מיימון בר׳ cמשי בעומר. ל״ה ויגדל. ירבי: ושלומך ענייניו. בכמה

 שם םה"מ על אסתר מגלת ובפי' ב' שורש סוף המצות ספר על אליגרי להר״א שמח לב בם' עיי
 גם עכשיו ועיי היוצא, ד״ה א' אות שם טבא מרגניתא ובם' בי) ט״ז אמ״ד לי(די נראה ד״ה

כ״א.] העי בטוף המובא נויבואר של בםפרו
 מצוות רק יש אומר, הרמב״ם שכביכול כתובים, היו לא הדברים לו להאמין קשה

 מפורש שהוא דבר אלא התורה מן שם כלשונו"ואין ממש. מדאורייתא שהן בודדות
 התורה, מן שהוא חכמים שיאמרו דבר או ועריות, ושבת וכלאיים שעטנז כגון בתורה

בלבד. דברים ארבעה לשוה כמו והן
 מדאורייתא, בודדות מצוות רק לנו יש כלום התמוה, הרמב״ם לפענח אפשר שכך אלא

 הן אלה שמצוות הרמב״ם שכוונת לפרש יש לדעתנו שיש אלא אנחנו!? נח מבני פחות
 הטהור מקרא של פשוטו הוא וזה במדרשים. צורך בלא שבכתב מתורה דאורייתא

 ושלוש מאות שש ומבאר אותם מונה עצמו הוא והנה הן, רבות דאורייתא אבל והצרוף.
 פסח על רק כי בקדשים, ערל א. בהקשים. נלמדו מצוות שארבע אלא מצוות. עשרה
 נלמד לא נסך יין ב. הקדשים. לכל דאורייתא קבעוהו השמועה ומעתיקי ערל, כתוב

 נלמד בבת. עריות גלוי ג. מזבח. בג״ז נלמד ולכן דברים] ספור הוא נסיכם [יין בפסוק.
 שמש, הערב על פסוק אין במקדש, לעבוד יום טבול ד. בתך. וק״ו בתך, בת מהכתוב

 במידות. נלמדו אך מתרי״ג הן אלה ארבעת העבודה. על ולא העונש על פסוק יש
 שהם דוגמא לתת התכוון ועריות, וכלאים ושבת שעטנז אלה, ארבע כשכתב ובאמת

 גם אבל ממידות, השמועה, ממעתיקי הן האחרות והארבע .609 ככלל בתורה מפורשים
הלב. מהגמוג השקט הושב וכך דאורייתא. הן

הרמב״ם: בדעת שיטות שלוש דבר: של כללו

משנה. כסף משנה, מגיד וכן הראשונים, רוב דאורייתא- א.

עצמם. מדעת רש״י של רבותיו וכן הרמב״ם, בדעת הרמב״ן דרבנן- ב.
 שהתכתב הבבלי דניאל רבנו דעת מדרבנן. וגבוה מדאורייתא נמוך ביניים- דעת ג.

הרמב״ם. בן אברהם רבנו עם
 בחשן מאוד יסודי ש״ך וראה יוצר. ולא מקיים שהמדרש סוברים רלבייג וכן הכוזרי
 גם דאורייתא. הוא מידות, ג”מי הנלמד לשיטתו אי. סעי עדות הלכות לגי ם' משפט

יוצר. ולא מקיים שהמדרש ה' באור אומר והריב״ש הריין תלמיד קרקש הסדאי רכי
 גם קסח', סי' ח״א חת״ס ראה תורה". תשתכח שלא תחבולי זיכרון "זהו וכלשונו,

הלכה] מדרשי בפרק זה לנושא נשוב [בע״ה דאורייתא. זה גם נביאים דברי כשהמקור
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פה שבעל התורה קדמות

 הרוחנית המלחמה פתח הבית, בחורבן שהסתיים רומי נגד המלחמה כשלון
 מדיני שלטון חסרת החדש, במצבה האומה את לשמר שחתרו ישראל חכמי של

 ורוחנית, מדינית לעצמאות ביטוי שהיו ועבודתו המקדש רוחני. מרכז וחסרת
 עתה קמו מערכה, בשדות ובחיצים בחנית לוחמים במקום תחליף. לו צריך

 הבית שחרב מיום היהדות. מעוזי לביצור התורה חכמת נשק בידיהם לוחמים
 הישרדותה, את מבטיח היותר במעוז להאחז כוחותיה בשארית האומה נתעצמה

 מדיני שלטון בלא גם אותה ומשמרת האומה את הגודרת תושבע״ם במעוז
 הבדלות הנוכרית. מהסביבה בהבדלותה היה לשימורה התנאי מקדש. ובלא

 שיתידותיהם וסייגים גדרות חכמים. של וסייגים גדרות ע״י שנתאפשרה
 משמים. שבכתב תורה עם כרוכה ירדה זו בתושבע״פ. בחידושיהם משוקעים

 ללמוד היתה סיני, הר על הצור בנקרת משה של עמידתו שתכלית יימלט לא
 יסודותיה את לעם להנחיל הכתובה, מהתורה היוצא וכל ושורשיה ענפיה

 ובניו, לאהרן מלמדה החל מסיני ברדתו מיד לפיכך מצווה. כל של ושורשיה
 התורות שתי ניתנו בסיני ישראל. לכל להנחילה אח"כ לזקנים הקרוב, מעגל

 עקבותיה ביותר. עליה מרובה ואף שבכתב בזו משוקעת שבע״פ זו !.כרוכות
 וקבלות מסורות תוקפם. את מהם ויונקים הכתובה בפסוקי נכרים זו של

 את מהוים נדרשת, שבהם ההיגיון בכלי הלוגיים בהיסקים לחכם מחכם שעברו
 הם ובתושבע״פ סתומים הם בתושב״כ וגזרות. הלכות נחקקות ממנו האוצר
 יסוד הלכות כן כי הנה סיני. ברית נכרתה ועליהם ,2 בבירור ומנוסחים גלויים

 קידוש או ועלומות, בודדות שמילותיה נדה, כמו בתורה, עניינים פורטו שלא
 או האביב". חדש את "שמור הכתוב מכלל רק שהוסקו השנה ועיבור החדש

 המתינו כלום והתלמוד. המשנה קודם נודעו שלא ייתכן לא חולין, שחיטת
 המשכן זאת, לעומת בגמרא? ענייניהם שילמדו עד שנה אלף ישראל

פסוקים. מאות מארבע בלמעלה פרשות בחמש נדון קיים, לא שבעוונותינו

 כוונות הבין לא יתרו שנחי. פסי הברכה וזאת ספרי וכן פ״ח, בחקתי פרשת ספרא ראה .1
 ומכאן העניין שורשי ללמדם התכוון משה כי ערב. עד מבקר עליו עומד כשהעם משה

 העניין ויפתור משיבים שיעמיד התכוון יתרו ולשאול. לשוב נזקקים עוד יהיו לא ואילך
שעה. לפי

 ה' כרת לא יוחנן רבי "אמר חותם: תושבע״פ כתיבת על מחלוקת אחר ע״ב. ם' גיטין .2
 כרתי האלה הדברים פי על "כי שנאי: שבע״פ, דברים בשביל אלא ישראל עם ברית
ישראל". ואת ברית אתך
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 למה מגן דרך למצוא חייב 3 סנהדרין, ושלטון מקדשו מדינתו, שאיבד עם
 הוא זה רוחני נשק שאבד. מה את מחדש להצמיח החיוניות בו ושיהיה שנותר

 של בקוד המונחת תושבע״פ שכולו והמוסר ההנהגות וההלכות, הסייגים
 מחרשתנו נשקע לא .4 זה קוד מפענחים כיצד תמיד היתה ההתעצמות תושב״ב.
 תושבע״פ סוגיית את לברר מגמתנו כי יען התופעות, של ההיסטוריים בהיבטים

 שהם הלוגיים הכללים עפ״י מתושב״ב היונק האומה של טבורה וחבל כיסוד
 ובנביאים. בתורה אדניה שוקעו היכן אפוא נבחן בהם. נדרשת שהתורה מידות
 ע״א], פוי [פסחי השבת" מחרת כעמר עניינים, ולהבין ללמוד אפשר אי כאמור

 הניחו והבערה,[לכן זריעה חרישה רק מצויות שמדאורייתא שבת" "מלאכת
 ימים "ששת ימים" "שבעת הסתירה או לו] יעשה מה לדעה במשמר למקשש

 ובימי ראשון בית בימי רבים דורות במשך באומה שרווחו ועוד. תאכלו", מצות
 לקבל מבלי רבי. של בימיו המשנה של התגבשותה לפני הרבה עוד שני, בית

 שיקע שמשה כפי חכמים ע״י ופוענחה בסיני כרוכה ירדה שבע״פ שתורה
 סיני המנחה...בהר תורת זאת כז', בחוקי ויקי ובספרא ובליבם. באזניהם אותה

 ישמעאל, רבי שיטת נגד ר״ע, כשיטת מסיני יחד ופרטות שכללות משה", ביד
 אותם בכל עמלו עיקר זה היה ואמנם מועד. באהל ופרטות בסיני שכללות
 לשנה מתייחס בתורה הכתוב כל לב שים במדבר. שנה ושמונה שלושים
כניסתם. טרם הארבעים ולשנת ממצרים לצאתם ושניה ראשונה

 על וביכר וקדושיו לחכמיו נאמנות בהעדר ותהילה מקדש שאיבד עם לומר, יותר נכון .3
 ההרפתקאות את שביכר עם מצביאיו, מפלגות ראשי על ההישענות את פניהם

 לדרך עתה מגיע מקדשו, מחריבי נעשו שאח״ב האומות עם חולפים פוליטיים שבקשרים
 אחרוני בימי ראשון במקדש בראשונה כמעשו האומה. של חייה יער בסבך אחרת

הראשונים. התנאים בימי שני במקדש מעשהו כך הנביאים,
 להבנת נוגדות ופעמים שונות שיטות לתפוס החכמה כוחות נתפצלו עצמה האומה בתוך .4

 הטבולות אישיות פניות של מסיגים טהורות היו לא אלה שסיעות כמובן הפסוק. כוונת
 בשלהי משיחיות תנועות להם צרף הפרושים, כעד הצדוקים ומלכות. כבוד לכוח ברצון

 התורה את תפסו אשר הקראים כעד האומה נתעצמה הגאונים שבימי כמו החורבן. ימי
 והלאה. לזקנים ממשה שנמסרה כדרך בהבנתה ולא בטהרתה כביכול שלהם בדרכם
 היה בעדם הלוחמים ראש .ב' יב' שמות ראב״ע ראה והחכמים, הגאונים לחמו בעדם
 יב"צ רס״ג ספר רס״ג, מלחמת ראה לה'. ג' מאמר הכוזרי ראה ריה״ל. גם כך רס״ג,

 אלבו לר״י העיקרים ספר ראה הדעות. רוב ד״ה פע״א ח״א נבוכים, מורה ראה תשס״ב.
 ממש בימינו גם חדש אין בזמן, גם מוגבלת בלתי שתושבע״פ וכיון פכ״ג. ג' מאמר

 דיוקנו את ועיוותו ההשכלה בתקופת שצמחו הכיתות כעד מישור אותו על מתנצחים
האומה. של המתוקנת צורתה את והחריבו ישראל בית של
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 התורה. מסירת את המסדירה זו באבות, ראשונה במשנה להתבונן ראוי
 שאין ברור וגוי. ”לזקנים ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל משה”

 שמעו ובאזניהם שם היו ישראל כל שהרי שבכתב. לזו תורה" "קיבל הכוונה
 את משה "ויכתוב משה, של מותו טרם נאמר בפירוש עוד מה יהושע. רק ולא

 כל ואל ה' ארון את הנושאים לוי בני הכהנים הלויים אל ויתנה הזאת התורה
 מה ספרו. שבט לכל ונתן ספרים יב' כתב משה בגמ': למדנו וכבר ישראל". זקני

 סיני טרם עוד ליהושע? ומסרה מסיני תורה קבל משה הכתוב כוונת איפוא
 סיני קודם הרבה אגדתא. סתם ח״ו זו ואין האומה אבות בידי התורה היתה

 ייבום מצוות או ובניו, אברהם אצל מילה כמצות שבה, הלכות נתקיימו
 ממש לאחיך" זרע והקם אותה ויבם אחיך אשת אל "בא לבנו: האומר ביהודה
 קידושין הדרך, זו על וכן יבמות?! מסכת בידיו היתה כלום הפסוקים. כלשון
 זאת". את גם לך ונתנה זאת שבוע "מלא ליעקב: לבן באמור חופה, ימי ושבעה

 בדיני הדין הוא קידושין?!. במסכת החזיקו כלום כדין] חופתה ימי שבעת [מלא
 שהגיש מעשר מצות או ימים". שבעת אבל לאביו "ויעש ביוסף: ככתוב אבלות
 מכל". מעשר לו ויתן עליון, לאל כהן "והוא ירושלים: מלך צדק למלכי אברהם

 בידיהם כלום לך". אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל בנדרו: מתחייב שיעקב כפי
מעשרות?! ירושלמי

 ממש, הפסוקים כלשון כאן האמור כל בעלמא, דברים סיפור כאן אין
 "כי באברהם: בכתוב בקנה עולים והדברים תורה. למתן קדמו והמעשים

 צדקה לעשות ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצווה אשר למען ידעתיו
 בקולי אברהם שמע אשר "עקב דכתיב: ההוא דברים? אותם הם מה ומשפט".

ע״א] כחי יומא בבלי [ראה .ותורותיי' חקתי משמרתי וישמור

 "כפועל שהוא ללבן, טוען יעקב כחי: בפסחים שמובא מה הדברים בכלל
 ולבן לרבו. קנוי גופו ואין כסף בשווה או בכסף ועבודתו לבן בבית שכיר"
 אם כי ממון על משפחתי ויכוח אין לרבו". עבד קניין וכל אתה "עבד טוען:
 טוען שיעקב כפי בדיוק לו. והולך שכרו את יעקב נוטל מכוחו משפטי מאבק
 וגנובתי יום גנובתי תבקשנה מידי אחטנה אנכי אליך הבאתי לא "טרפה כלפיו:
 אליך". הבאתי לא מדין"טרפה פטור הוא באונסין גם שומרים מדיני כי לילה".

 מציעא בבא מסכת כלום באומה. מהלכות הלכות סיני קודם הרבה אז כבר הנה
הרמאי? לבן בידי היתה
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 כידוע המתות. חטאות חמש בסוגיית מעיון נוספת משמעות יקבלו הדברים
 מיוחד, לימוד יש בחטאת מזה. זה ובדיניהם בפרטיהם נבדלים וזבחים קרבנות
 חטאת, ותמורת חטאת ולד זמנה, עברה בעליה, נתכפרו בעליה, שמתו שחטאת

 חמש האם מבררת, הגמרא הכתוב. עומק לפרש עוז בכל נתאמצו חכמים מתות.
 ריש "אמר חכמים: כמחלוקת אולי או מסיני? נחתו מחתא בחדא המתות חטאות
 להם ניתנה אחת אומר נתן רבי חמש. על והעמידום להם ניתנו ארבעה לקיש

חמש". על והעמידוה

 מתה אחת [חטאת] להם. ניתנה בסיני ״פירוש שם: התוספות דברי שייכים לענייננו
 לפיכך רועות, ננהו והי מיתות ננהו הי משה. של אבלו בימי הלכה ונשתכחה רועות, וארבע

 או ציבור חטאות מסדר סדר, מאיזה שכחו, שכחות שתי מבאר: רש״י שימותו. כולן על גזרו
נשתכחה. חטאת איזו שכחו וכן יחיד, חטאות מסדר

 אשר ותלמוד, משנה פה, שבעל לזו כוונה מסיני תורה האמור, מן העולה
 אחת, בידו עליו נצטווה ליהושע, להעבירה לבבו במורשי טרח רבנו משה

 בימיו. כבר לזקנים וכן מוצאותיה, דרך וגם תורה גם לו ליתן ידיו, בשתי וסמכו
 מדעתם שיסיקו כדי העקרונות גם אם כי ההלכות רק לא להם לימד משה

 הזה הדבר "מה באמרו: יתרו של התערבותו מובנת לא כן, לא אם ההלכות.
 עד בקר מן עליך נצב העם וכל לבדך יושב אתה מדוע לעם, עושה אתה אשר

 ישירות תשובות להם לתת למשה לו שדי בליבו חשב הגוי יתרו ערב".
 שורשי בהסברת להשקיע שיש סבר משה עוזרים. ע״י ענייניות לשאלות

 אלא הנדונה בשאלה ספק רק לא להתיר בידם יהיה וכך וסיבותיו ענפיו העניין
 שחפץ מה והוא כולה, התורה בכל למילתא מילתא ולדמות לה הדומה בכל
 לפענח עניינה שכל תושבע״פ היא היא והזקנים. יהושע עם שעשה ומה משה

 מזו ממנה הברית. בארון ומצויה שנמסרה שבכתב זו של ועומקה סתריה את
 חכמים של העיון ובדרכי הפסיקה בכללי אלא ההלכה את להסיק אין הכתובה

 יונק להלכה שיוסק מה כל ואילך ומכאן בהם, נדרשת שהתורה ובמידות בכלים
קדושה. מקור מאותו
 מותו, טרם תורה במשנה מצווה משה לכן סיני. של כוח מאותו הכל בה וחידשו שקבעו כל

 לך והגידו ועלית..ודרשת וקמת למשפט.. דבר ממך יפלא "כי יסודי. ציווי לארץ כניסתם ערב
 ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור יורוך...לא אשר ככל לעשות ושמרת המשפט.. דבר את

 כי הסייגים. יוצבו או ההלכות יורחבו או הספקות יותרו ההוא, הדין מבית משם ושמאל".
 לא המרכזיות מצוותיה כן כי הנה בע"פ. ורובה בכתב תורה של מיעוטה יוחנן רבי לפי כאמור

 להבנה ייתכנו יהיה" תרועה "יום שופר, מצות או עיניך", בין "לטטפות הסתום בכתוב מקופלת
או לכם", הזה "החדש כתפילין מרכזית מצוה וראה צא חכמים. של פירושיהם בסיס על אלא
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 עץ פרי לכם או"ולקחתם פריו", את ערלתו "וערלתם או לכם" או"וספרתם תכלת", "פתיל
 פתח שום בפסוקיה מסגירה לא התורה הלא כאלה. רבות ועוד נפשותיכם", את "ועניתם הדר",
 ביום בחשיכה היושבים השם, מחוקי חקראים התועים, כדרך התורה נבץ כלום סתומות. להבץ
 .5 ממשה שנמסרה תושבע״פ דרך אלא פתח אין כן כי הנח המסולפת? הבנתם מפני השבת
 כיצד שבע״פ. תורה נתגבשה טרם עוד מרובה זמן האומה בידי נתקיימו האלה המצות כל והלא
קיומן? פרטי ידעו אפוא

 ועדים". "עדות הוא תורתנו ובמשפטי בחיינו מרכזי בנושא חשובה דוגמא
ם על אבות יומתו :יילא התמים הפסוק ם גני אין אבותיי, על יומתו לא וגני
 חידוש, כאן ויש עדות. פסולי לכל המקור הוא הפשוטה. במשמעותו להבינו

 "מפי הרמב״ם: דברי והם בעדות. פוסלת שהקרבה אבותיי. בעדות יומתו יילא
 מן פסולין אין קרובים. לשאר הדין והוא בנים בעדות יומתו לא למדו השמועה

 אישות...הוא מדרך או האם מן אבל בלבד, האב מן קרובים אלא התורה
 פי על יומתו לא מהכתוב, למדו ועוד להלכה. גדולות נפ"מ ויש מדבריהם".

 פשוט שנראה מה הנה פסול. שהוא יילעבדיי הכוונה בנים, להם שאין אבות
 ממנו לחצוב חכמים ע״י מוסע מהכתוב, כמשתמע אביו, עוון על נתפס הבן שאין

 בלא גם מסתברת הראשונה הסברא כי האמיתי. פשוטו הוא שהוא חידוש
 כז' סנהד' ראה בכללו, הנושא על ללמד יש זו שבדוגמא כיון הכתוב. לדחוק

 ע״א, מזי ברכות נוספת, משמעות ראה ע״א. פחי קמא בבא גם ראה ע״ב,
 יביע מרן וראה פי״ג עדות הלכות רמב״ם ראה בידיהם. אבותיהם כשמעשה

 פסולים בעדים כסף קידושי אישה למקדש הנפ״מ כט' סי' או״ח ו' חלק אומר
אלו. לקידושין בכלל לחוש היש מדרבנן,

 הובנו ומתוכו נתפרשו עצמו המקרא שמתוך קדומות הלכות כמה נראה
 התגבשות מושג מתבהר מהן דוגמאות כמה תושבע״פ, כדרך המצוות

תושבע״פ.
 למעלח משח שעשח יום ארבעים כל אבחר: רבי אמר משח, אל "ויתן בשמו״ר: כמובא .5

 הקב״ח, עשה מה דבר. יודע ואיני יום ארבעים לי יש לו אמר ומשכה. תורה לומד היה
 התורה כל וכי משה. אל ויתן שנאי מתנה. התורה את לו נתן יום ארבעים כשהשלים

 למדה יום ולארבעים ים, מני ורחבה מדה מארץ ארוכה בתורה כתוב משה?! למד
אתו) דבר (כללים אתו". לדבר ככלותו הוי, למשה. הקב״ה לימדהו כללים אלא משה?!

 במד״ר וראה משה. אל ויתן ד״ה יא' תשא כי תנחומא גם וראה .ו' פמ״א בשמו״ר כך
 מרועה נתנו אסופות בעלי נטועים וכמסמרות כדרבנות חכמים "דברי ד', ידי פרשה
ליהושע. ומסרה מסיני תורה קבל משה אבות, מסכת פתיחת גם להבין אפשר כך אחד".
 רק קבל משה כי אחריו. לבאים מתייחם מסר והפעל למשה מתייחם קגל הפעל מדוע

 אבל ישיגנה. לא אנוש ובן מדה מארץ ארוכה ובאמת לקבל, אישה ילוד יכולת לפי
הי. מפי ולמד שקיבל מה מסר מסירה, יש לאחרים
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 כתוב: מזבח, בבניית למקוטעין. נכתבו כביכול שענייניה מצווה מזגה. . א
 כי ברזל, עליהם תניף לא לי תעשה אבנים מזבח ואם לי.. תעשה אדמה "מזבח
 אבנים מזבח אלוהיך לה' שם "ובנית כתוב: תורה ובמשנה וגוי. הנפת" חרבך

 : שלמה ובבניין אדמה) (אין וגוי. שלימות" אבנים ברזל, עליהם תניף לא
 גזוזות משמע גזית גזית". אבני הבית ליסד יקרות אבנים גדולות אבנים "ויסיעו

 כיצד בהיבנותו". בבית נשמע לא וברזל "ומקבות עוד, כתוב ושם מהוקצעות.
 על מזבח של תורה איסור את החילו חכמים הללו? הכתובים יתיישבו אפוא
 והביאום בחוץ סיתתום עשו? אפוא כיצד ברזל. בהנפת יתחלל שלא כולו הבית

.6 גזית נבנה לא עצמו המזבח אמנם פנימה.

 משנה. שנתגבשה טרם רבים דורות השופטים, בימי רות ממגילת קניין. ג.
 נימוסי ואפי' וכסף, שטר קניין נישואין, הלכות וקניין, גאולה הלכות הוסקו
 גאולת רק כתוב בתורה מבועז. למדו שמים, בשם שלום לשאול האדם כבוד

 ממכר את וגאל אליו הקרוב גואלו ובא מאחוזתו, ומכר אחיך ימוך "כי אדמה,
 נכסיו לגאול חייבים המת קרובי רות ובמגילת לאחר) נמכר (שכבר אחיו".
 שלום בן חנמאל מאת השדה קונה עצמו הנביא ירמיהו לאחר. שעברו קודם
 השדה את "ואקנה קונה, ירמיהו ולכן לקנות". הגאולה משפט לו "כי דודו,
 ואחתום בספר הכסף...ואכתוב לו ואשקלה בענתות אשר דודי בן חנמאל מאת
.7 במאזניים" כסף ואשקול עדים ואעד

 ע״ב, מחי סוטה וראה ידי. הלכה הבחירה בית הלכות ורמב״ם פ״ג. מגילה תוספתא ראה .6
 במקום המפרשים ראה הי. כז' ודברים כבי, כ' שמות ראה באבנים. שנעשו ניסים על

 ע״ב. כ' תמיד במסכת וכן ביתרו, שם לפסוק מכילתא וראה אלו. אבנים תכלית להבנת
 שיהיה צפוי שם דווקא לארץ, בכניסתם שנבנה במזבח עוסקים בדברים שבספר למרות
 סיני מעמד חידוש כעין התורה, דברי בשיד עליהם לכתוב שמשו האבנים אדמה,

לארץ. בכניסתם
 דרך עדים, בשטר, קניין אדם, של יום יום בחיי חשובות הלכות חבילות לפנינו .7

 היות לפני עוד לדורות אח"כ ונקבעו להלכה הוסקו אלה בעשרה. ונישואין קידושין
 המשך לבי בירמיהו ראה שם. המפרשים ז', ד' רות ראה חתום. ספר תושבע״פ
 מציעא בבא ראה קניינים, סוגי ובכלל רות, במגילת הקניין ועל והמפרשים. הפסוקים

קס' בתרא בבא ראה ע״א. כוי בבלי קידושין וכן ה״ה. פ״א קידושין ירושלמי ע״א. מזי
אחריו. בפרק וההמשך ה״י פ״ח גיטין ירושלמי גם כך ע״א. לוי גיטין וכן ע״ב,
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 מבואר, בגמרא וגוי. תרומה" לי "ויקחו נאמר המשכן בפרשת תרומה. ג.
 כמובן זו פירט. רש״י ולקרבנות, למזבח לאדנים, כאן, אמורות תרומות שלוש
 "כי תשא: כי ובראש המשכן. לבניין שעה כהוראת במדבר שנאמרה מצווה
 נתבהר וגוי, השקל" נפשו...מחצית כופר איש ונתנו ישראל בני ראש את תשא
 נאמר: הבית בדק לחזק בחפצו יהואש, הצדיק המלך בימי אבל המפקד. מימד

 איש עובר, כסף ה' בית יובא אשר הקדשים כסף כל הכהנים אל יהואש "ויאמר
 לפנינו ״. ה' בית להביא איש לב על יעלה אשר כסף כל ערכו, נפשות כסף

 מצאנוה זו דרך והלא נדבה. כסף ערכין, כסף שקלים, כסף כסף, סוגי שלושה
 ובירושלים ביהודה קול "ויתנו הימים בדברי חוזר והעניין המשכן. בבניין רק

 בשעתו שהיתה שקלים שמצוות סברו כי ״. ה' עבד משה משאת לה' להביא
.8 דורות כמצוות פרשוה למשכן

 של ממעשים נלמדו פרטיהם בתורה. נאמרו לא אבלות הלכות אבלות. ד.
 את לוקח הנני אדם בן לאמר, אלי ה' דבר "ויהי מצווה הנביא יחזקאל נביאים.

 מתים, דום האנק דמעתך. תבא ולא תבכה ולא תספוד ולא במגפה עיניך מחמד
 שפם על תעטה ולא ברגליך, תשים ונעליך עליך חבוש פארך תעשה. לא אבל

 הושלמו אשר אבלות, דיני פרטי כל לפנינו וגוי. תאכל" לא אנשים ולחם
 כיסוי דום) האנק (שלום, ושאילת לימוד ובאיסור בהספד, חייבים מאיוב.
 טרם הלא אלה, כל ומניין האבל. הבראת סעודת הסנדל, נעילת ואיסור הראש

 ולא אבלות הלכות תושבע״פ למדה מכאן הלא תושבע״פ. לגבש לב על עלה
קטן?! מועד מסכת לאיוב או ליחזקאל לו היה כלום .9 להיפך

 "תקחו ד״ה: הגמרא, עפ״י לפסוק רש״י דברי פירוט ראה תרומה, לתחילת רשב״ם ראה .8
יב' ב' במלכים כולו המעשה ראה תשא. כי בראש ואילך, יא' ל' שמות וכן תרומתי", את

ע״ב. כט' מגילה ראה ואילך. ו' פסוק כדי פרק ב' בדבה״י המפורט ומקבילו הי. פסוק
 לקרבנות נועדה השקל מחצית אמנם ע״ב. ח' ב״ב ראה ה״ו. פ״ט שקלים ירושלמי וכן

שם. המסכת של עיקרה והוא שקלים, בירושלמי כמובא שנה כל של ציבור
 רחוקה קרובה שמועה אבלות, הלכות ע״ב, כ' מו״ק מסכת ראה טו'. כדי יחזקאל ראה .9

 פ״ג מו״ק ירושלמי וכן ומקוננות. המת כבוד על ע״ב כחי וכן ע״א. כאי שם ראה וכוי.
די. פנ״ז רבה בראשית ה״ה.
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 קשיא, בזרעים. במסכתותיהן נתפרשו ומעשרות תרומות דיני מעשרות. ה.
 , וגוי תדרשו "לשכנו כתוב: חוקיהן? נתגבשו טרם הבית בימי עשו כיצד

 אנו ידכם". תרומת ואת מעשרותיכם ואת וזבחיכם עולותיכם שמה והבאתם
 ,במקומם ולויים לכהנים במקומו כ״א הניתנות ומעשרות תרומות בין מבחינים

 בימי לפנינו והנה לירושלים. העולים וקרבנות ביכורים שני מעשר לבין
 בדיוק וכך ״. ה' בית המעשר כל את אלי "הביאו כתוב, הבית ימי סוף מלאכי

 נביא ויצהר תירוש העץ כל ופרי ותרומותינו עריסותינו ראשית "ואת בנחמיה:
 הלשכות אל "כי וגוי ללויים" אדמתנו ומעשר אלהינו בית לשכות אל לכהנים

 ימי על הימים, בדברי ושוב וגוי. הדגן" תרומת את לוי ובני ישראל בני יביאו
 ויתנו הביאו ויצהר.. תירוש דגן ראשית ישראל בני "הרבו כתוב: המלך, חזקיהו
 חלוקה בשיטת אמנם תרו״מ הלכות קיום לפנינו הנה וגוי. ערימות" ערימות
 שמסכתות לפני עוד דורות בפועל נעשו אלה כל במקומם. בכפרים ולא במקדש

 העם על אותם והחילו התורה דיני הרחיבו הנביאים !.0 לעולם באו זרעים סדר
כמחדשים.

 כיצד בשערה. התלויים כהררים מרובות והלכותיה מועטין פסוקיה שבת ו.
 בחיי זו מרכזית מצווה בראשית?! מעשה "ויכולו" מיום האבות קיימוה אפוא

 אם כי המקרא מן לא ורובם ענייניה נתפזרו ובמעשה, באמונה כיסוד האומה
 במקרא ונלמדות זו את זו משלימות הלכותיה נמצאו דווקא! בנביאים

 נודע! לא שדינו עצים מקושש פרשת שבת. מסכת נתגבשה טרם עוד ובנביאים
 איסור בצד מתריע נחמיה עניינה. כ״א מלמדות תחומין, לעניין המן ופרשת

 מהם ניקח "לא בשבת, ומתן משא איסור מתריע הארץ" לעם בנותינו נתן "לא
 הלכות יש כבר המשנה נתגבשה טרם עוד כביכול הנה קדש". וביום בשבת
 מסכת של ענפיה בין הנכנס כל אמנם האומה. של בחייה רווחות מרובות שבת
 משנה לדוגמא העיון. מעומק ההלכות הסקת דרך בסוגיותיה יחוש שבת

 לכוונות אפשרויות ושתיים שלושים להסיק אפשר כירה פרק של ראשונה
בישול. בסוגיית בתוכה האצורות

 ותירוש. דגן של בתרו״מ מדובר שאין המבאר רש״י לפירוש לב שים ו' יב' דברים ראה .10
 וראה הי. יג' ובפרק מדי יב' פרק המעשרות, אוצרות על בנחמיה הפירוט גם ראה

 התוספות שם קרא ע״א ט' תענית ראה יי. ג' מלאכי וראה לחי. י' בנחמיה הפירוט
 ע״ב לבי שבת ראה ע״ב. כבי שם וראה המעניין. הסיפור תעשר, עשר ד״ה הארוך

 הן הן ומעשרות, ותרומה קודש שהלכות רשב״ג ברייתת שם מביא חננאל רבנו לב שים
הארץ. לעמי ונמסרו תורה גופי



73וההלכה התורה

 כבר ובאמת כיו״ט. ר״ח בכבוד וזלזול במסחר, שבת חילול על מתריע עמוס
 גתות דורכים ביהודה "ראיתי הקשה, המציאות על מתריע נחמיה שגם ראינו

 לרשות, מרשות הוצאה איסור למדים "מירמיהו בשבת". בשבת...ומוכרים
 למדנו כבר גם מה השבת". ביום משא תישאו ואל בנפשותיכם "השמרו
 התקין בברה״מ שלישית ברכה ומלבד נט״י מצוות בצד התקין כבר ששלמה
 ממצוא רגליך.. משבת תשיב "אם חול, מלאכת על מזהיר ישעיהו עירובין.

 ענייניה אוסף אפוא לפנינו כחול. שבת דיבורך יהא שלא דבר". ודבר חפצך
 מה כולו. במקרא נתפזרו הלכותיה הדברות, בעשרת מקורה אשר שבת של

.11 תושבע״פ התגבשות טרם הכל בנביאים. התבאר במקרא שרמוז

 שפתינו", פרים "ונשלמה בתפילה, קרבנות נתחלפו הבית משחרב תפילה ז.
 מצאנו אבל קבועה, תפילה בעניין פסוק אף מצאנו לא שבתורה למרות
 בבית אליך והתחננו "והתפללו אומר: בחנוכתו שלמה הבית. בפני עוד תפילות

 הזה" המקום יתפללו אשר ישראל ועמך עבדך תחינת אל וכן"ושמעת ,הזה"
 ה' עצרה...בית קראו צום "קדשו כתוב: הנביא יואל של המשבר בימי וגוי.

 תפילות, שלוש מתפלל דניאל הדגה, ממעי מתפלל יונה ״. ה' אל וזעקו אלוהיכם
 תפילות סדר וכן ״. ה' אל בעדכם "ואתפלל במצפה עצרת מקדש הנביא שמואל
 היה מה מעניין !.2ועוד פ״ב, בתענית הארוכות במשניות הבית, מימי קדומות

 שחזן כתוב עליו בביהמ״ק להיכל סמוך שהיה כנסת בית באותו התפילה נוסח
 לולביהם מוליכין "היו וכן: לכה״ג. והסגן לסגן ונותנו ס״ת נוטל הכנסת

תושבע״פ!! שיש קודם זה כל מדי] [בסוכה לביה״כ".

 ובקציר בחריש תשבות השביעי "ביום כג' טז' ושם גי. לה' כאי, לדי שמות ראה .11
 לאיסורין הפליג שם לשביעית. בראשית משבת והפליג העניין נתפרש כיצד תשבותו",

 ירמיה ראה טו'. יג' שם וראה לבי. י' נחמיה ראה לבי. טו' במדבר ראה שביעית. שקודם
 תקנות וראה במפרש. שם הכוונה למה ה' ח' עמום גם ראה . כאי יז' רשויות איסור
 לבמדבר במד״ר תעניות וארבע הלל לאמירת נביאים תקנות וכן ונט״י, עירובין שלמה
פי״ח.

 במלכים שלמה תפילות ראה .יט' ח' זכריה הצומות תפילות ראה הי. ז' א', שמואל ראה .12
 בעניין למקדש. פניו וכיוון פעמים שלוש התפלל יא' ו' דניאל פ״ב. תענית ראה .ח' א'
ידי. א' יואל ראה פ״ד. שם וי. פ״ג שם וירושלמי ע״א, לאי ברכות תוספתא זה

 "ויצא הכתוב: וראה ואהימה. אשיחה וצהרים ובקר ערב בתהלים, הכתוב על וראה
ערב". לעת בשדה לשוח יצחק
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 שני, כפסח שעה, שאלת מעצם שנתחדשו תורה וגופי פרשיות יש חידוש. ח.
 פרשיות בתורה מחדש עצמו רבנו משה עוד. הנשיאים פרשת צלפחד, בנות

 העבודה סדר את סיבך המשכן חנוכת ביום אהרן בני מות נתינתה. אחר חדשות
 וגוי, שורף" והנה משה דרש דרש החטאת שעיר "ואת שם: כתוב אנינות. בגלל
 "ויקצוף אהרן: על קצף לכן חדש. ראש חטאת דין לו התברר טרם

 ההלכה, תשובת השיב אהרן היום"? חטאת את אכלתם לא לאמר...מדוע
 חדש ראש חטאת לגבי נוהג זה דין ואין באנינות נאכלים שעה קרבנות שאמנם

 ויטב משה "וישמע אלה. בנסיבות נאכלת לא זו חטאת דורות, קרבן שהיא
 למסכת אנו צריכים כלום נשתכחה] [או למשה, נתחדשה זו הלכה בעיניו".

 גם .13 ידע?! שמשה כדי זמנו! אחרי שנה מאות ושש אלף הנערכת זבחים
 דרשו אשר ההמה" "האנשים תרעומת מפני למשה לו נתחדש שני פסח קרבן

 עמדו משה אליהם "ויאמר ביום. בו הטומאה ספקות בנסיבות הפסח להקריב
 אולי יוסף, ארון נושאי [אולי האלה, האנשים הנה לכם". ה' יצווה מה ואשמעה

 פרשה נתחדשה בזכותם מהעם] מתים טמאי סתם אולי הנותרים, אהרן בני
 נחלות. בפרשת חידשו צלפחד בנות !.4 הלכותיה ידע לא משה אשר בתורה
 החכמניות של לתביעתן קודם. ידע שלא מה מ נתחדש התורה כותב למשה
 הי". לפני משפטן את משה "ויקרב לכן: , סדורה הלכה למשה היתה לא האלה

 ,יאות ״ חכמים: אמרו דברות". צלפחד בנות כן לאמר, משה אל ה' "ויאמר
 של עינו ראתה שלא מה עינן שראתה מגיד במרום, לפני זו פרשה כתובה כך

 עם עניין כאן דברינו לנושא אין אגב פרשה, חידוש כאן יש היינו !.5 משה"
 דוגמתו בתלמוד. מקומות בכמה המצוי הוא" "חידוש הציטוט של מציאותו

 הנאה אכילה איסור יוצר ביחד שצירופם היתרים שני שהם וחלב, בשר איסור
אומרת"חידוש". הגמ' שם ובישול.

 ופירוש במקור שם וראה כהנים, תורת את המביא רש״י ראה ע״א. קא' זבחים ראה .13
 חולין יציאתה, על ראה ,ע״ב סבי מנחות ראה ע״ב. בגי פסחים וראה נג'. נב' י', תו״ב

ע״ב. מחי
 ראה ושאלום. באו המדרש בבית יושבים ואהרן כשמשה כבי כ' ט', במדבר ספרי ראה .14

 הדיון ראה ה״ז. פ״ז פסחים ירושלמי יג'. פ״ג במד״ר ע״ב. צג' שם עבי. םו' פסחים
לפסוק. באב״ע הפשט האנשים, זיהוי וראה ז', לפסוק יקר בכלי

 ראה לפסוק. זוטא ספרי וכן קל״ג פסקא ספרי א',וכן כז' במדי למקום יחי ספרי ראה .15
 ראה אפיי ע״א. קטז' ב״ב בבלי יב'. פכ״א שם א', פכ״א במד״ר זי. ז' פנחס תנחומא

זי. לפסוק יקר כלי וראה ירושלים. ממונות, בפס״ד ממוני דיון
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 של קדמותה בדבר לסוגייתנו משלימות הערות למקצת אני מחוייב עדיין
 ניתנת ובלתי סתומה נתנה שבכתב שתורה ולהדגיש לשוב יש תושבע״פ.

 וכל סתום, הוא שבתורה ״הפשוט אומר: ריה״ל חכמים. דעת בלא לפענוח

 בכתובים סתירות לכאורה אף פעמים גי] מאמר [הכוזרי שבה״. הסתום שכן
 הפלילי. בדין כך האזרחי בדין כך והיתר, באיסור כך חכמים, פענוח הטעונים

 יב' בשמות מצות" תאכל ימים בין"שבעת לכאורה הסתירה להבין ניתן כלום
 "מכה העונש לדעת ניתן כלום טז'? שבדברים מצות" תאכל ימים לבין"ששת

 מות אדם נפש כל יכה כי או"איש יומת? כיצד כתוב לא יומת". מות ואמו אביו
 הכתוב משמעות מה וכן הזה?! הרוצח יומת כיצד יכה? כיצד כתוב לא יומת".
 בשדה? משמעות מה הזו? הטרפה היא מה תאכלו". לא טריפה בשדה "ובשר
 על דבר בכלל מי שוחטין? כיצד תאכלו". לא בדמו בשר וכן"אך לא? ובבית

 או בשערה", התלויים הררים שבת "הלכות הזכרנו וכבר חולין? שחיטת
 והם בתורה נרמזו שרק רבות הלכות יש כן כמו באויר". פורחים "נדרים
 אגב נלמדת בגירושין הגט על הידיעה וגירושין, נישואין הלכות חיים. יסודות
 בפשט הכתוב פי על פלילים דנו כלום לאחר. שנישאה גרושתו מחזיר איסור
 הכל כפה"? את "וקצות מקיימים כלום עין"? תחת "עין משפטים, פרשת
לעולם. המשנה בוא טרם למעשה הלכה שהגדירו חכמים ע״י פוענח
 הם חכמים האומה. עם והילכה קדומה שתושבע״ס מוכיחות ידיים לנו הנה

 מצווה קודם, שהוזכר כפי גבולותיה. והרחיבו גדריה וביארו כוונותיה שפענחו
 שהינו מה שבת. גדרי הרחיבו והנביאים בו לענות עניין היתה כ״שבת" מרכזית

 מוקצה ענייני מסחר. צורת כל לאיסור עמוס הנביא ע״י הפך בלבד שבות
 בשבת, ניטלין כלים שלושה אומרים היו "בראשונה בתוספתא: כמובא הורחבו
 חזרו השלחן. גבי שעל קטנח וסכין קדירח, של ליטרין וזומח דבילח של מקצוע

 הגדול המסור מן חוץ בשבת ניטלין חכלים כל שאמרו עד והולכין מוסיפין וחיו
 הגבילו. ושוב הרהיבו אח״ב הגבילו, שתהילה נראה מחרישה". של ויתד

 ניטלין הכלים כל היו בראשונה אבהו רבי פי״ז]"אמר שבת בירושלמי [כמובא
 וגוי, דכתי', הוא הדא ושבתות, טובים ימים מחללין להיות שנחשדו כיון בשבת
 והולכים להם מתירין היו לכבודה, חזרה שנגדרו,ושבת כיון הכל. להם אסרו

 מצאנו אמנם מחרשה. של ויתד הגדול המסר מן חוץ הכל להם שהתירו עד
 כל זו". משנה נשנית חכליה בן נחמיה בימי חנינא רבי "אמר עתיקה. זו שמשנה

ההיפך יובן זו דרך על ע״ב] קיג' [שבת הרחוק העבר את משקפת שם הברייתא
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 הרחבות מאד בדומה וראה בשבת. מלחמה להשיב החשמונאים בהיתרי
חדתין. ותקלין ריבב״ן ראה השקל. מחצי שיעור סוגי ע״א, ו' בשקלים והגבלות

 מציאות המשקפות ועוד בסוכה משניות וביומא, השנה בראש משניות
 ואחר התקינו" "בראשונה הידוע הביטוי את אנו מוצאים הבית. בפני קדומה

 בענייני קודם] נזקקנו [לה דוגמא והתקינו". "חזרו חשש או תקלה עקב כך
 דרבנן. או דאורייתא כתובה, חיוב לשורש כרגע להיכנס מבלי נישואין,

 נושאין ולא מזקינים והיו מנה ולאלמנה מאתיים לבתולה כותבין "בראשונה
 כועס כשהוא ועדיין אביה, בבית [הכתובה] אותה מניחין שיהיו התקינו נשים.
 עד וכוי חמיה", בבית אותה מניחין שיהיו התקינו כתובתיך. אצל לכי לה אומר
 [אחראין] ערבאין נכסי "כל לה: כותב שיהא והתקין שטח בן שמעון שבא

 שלומציון בימי לה והתיקון מאוד קדומה מציאות ציור לפנינו לכתובתיך".
 , המקדש בעבודת היה כך לחורבן. הרבה שקדמו המלך ינאי ימי המלכה

 עניין כל זה. את זה שדחפו לתקלה עד למזבח" רצץ היו "בתחילה בפייסות,
 התקינו זה, את זה ומכין מחטפין והיו בעזרה אותן שסודרין בביהמ״ק לולבין
 קדומות. הלכות המשקפים במעשים הדין הוא בביתו. נוטל אחד כל שיהא

 ואכלנו בפסח שלמים של פרה לנו שהיתה מעיד אני פפיאס, רבי "אמר מעשה:
הדרך. זה על וכן תאחר"] "בל על במחלוקת ו' ברייה [שם בחג" ולדה

 על והן ההלכה קדמות על הן בדוגמאות שהובאו לדברינו עדויות הנה
 שהתורה עד דעתם. בעוצם הלימוד בדרכי בה חוללו שחכמים התמורות
 על ועלתה נתעצמה ותושבע״פ מיעוט נעשו העתיקות ההלכות וכן הכתובה
 דברים "נאמרו נחמן: בר שמואל רב בשם חגי רבי דברי יובנו כך גדותיה.

 הא מן אלא חביב. מהם זה אי יודעים אנו ואין בכתב. דברים ונאמרו בפה
 אותן אמרה, הדא ישראל. ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי דכתיב:
 עתה נפנה ובמגילה] בחגיגה גם מצוי ה״ו. פ״ב פאה [ירושלמי חביבין" שבפה

 להתלות. במה להן ואין בכתובים סמך להן אין שכלל להלכות
 שבכתב. מתוך תושבע״פ מקור ידע משה האם הקדוש האו״ח בדברי לעיין ראוי

 בפירושו הקדוש, האו״ח דברי שלפי להוסיף יש כאן, הדברים בתורף כן, על
 האמירה שבין בסתירה כביכול התקשה, הקדוש [האו״ח לז', פסי יג' לויקרא
 חכמים של פלפול הבין לא במרום, בישיבה ומאידך כולה, התורה למד שמשה
 חלשה מה מפני התורה, כל ידע אם מעלה. של בישיבה בהלכה שנתעצמו ור״ע,

 שישראל בתורה, העמל מושג את להדגיש רצה הקדוש האו״ח דעתו?]
ידע אמנם רבנו שמשה אומר הוא לכן בעמלם. מתוכה ומשיגים בה מחדשים
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 עקיבא רבי על המדרש שראה ומפני לחדש, תלמיד שעתיד מה וגם כולה התורה

 למשה "הלכה הכלל שנאמר: עד משה, של דעתו וחלשה התורה, שדרש

 תמיד ידע לא שמשה אלא ידע, שמשה הקדוש, האו״ח הסיק מכאן מסיני",

 חולק הקדוש האו״ח דברי ועל ההלכה. את מתושבעייס הסיקו בדיוק מהיכן

 המקור גם ידע שמשה הוא אף הסובר במהר״ל שורשם אלה ודברים הנצי״ב.

 הקדוש או״ח [ראה בסיני. הקב״ה שלימדו התורה היא היא שכן מתושבע״פ,

 פותח אי: פסוק יג' פרק ויקרא החיים אור ליישב. וראיתי ד״ה לפסוק בפירוש

 נגעים. בעניין עוסק שם הפסוק כי התורה". בפירוש נכון כלל "וזה דבריו

 הוא שהכהן למדנו, וכבר נתון. העניין כהן של בידיו כביכול הכהן" "וטיהרו

אחר. מומחה כל ולא המטהר, או המטמא

 נמסר שלא דבר היה שלא פכ״ב) (ויק״ר שאמרו רז״ל מאמרי ליישב "וראיתי
 פי״ט) אחר(במד״ר במקום ואמרו לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו בסיני, למשה

 נאמר לא אעשה עשיתים הדברים כאומרו משה ידע שלא מה דורש היה עקיבא רבי כי
 המאמרים ישוב כי ונראה אה. שדומים מאמרים כמה וכן דבריהם, שם יעויין וכוי.
 שידע ממה יותר לדעת יכול חכם ואין למשה נאמר תורה דבר שכל אמת הן כי הוא.

 אין דעה הארץ שתמלא עד תורה מתן מיום ישראל דורות כל שתצרף והגם משה,
 ותורה שבכתב תורה ה' לו נתן משה כי הוא ההפרש אבל משה, ידעו שלא חידוש
 פה שבעל תורה כל שבכתב בתורה רשם יתברך בחכמתו ב״ה האדון והנה פה, שבעל
 רמוז הוא היכן פה בעל לו שנתן מה כל למשה הודיע לא אבל למשה, שאמר
 למשה שנאמרו ההלכות ללבש תורה עמלי ישראל בני עבודת היא וזו שבכתב בתורה
 באו תמצא ולזה שבכתב, בתורה מקום להם יתנו כלן והדרשות והסודות בסיני

 פי על אלא אינם בכתובים דרושתם וכל וכוי וספרי כהנים תורת וחברו התנאים
 עבודת היא זו היום ועד ואחריהם שבכתב, תמימה ה' בתורת והלבישם ההלכות
 פה, שבעל תורה שהם המאמרים פי על וליישבם המקראות לדייק תורה בני הקודש

 כל לדעת כולו למשה נמסר לא זה וענין החיים, ארץ הנקראת התורה עבודת היא וזו
 רבי שדרש ז״ל אמרו ולזה שבכתב, בתורה רמוזה כולה היא היכן פה שבעל תורה

 ממנו הלא דברים של עקרן משה ידע שלא הכוונה אין משה, ידעם שלא דרשות עקיבא
 רמוזים היכן ודיוקם סמיכתם ידע שלא אלא לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו הכל

 פה בעל למשה שנאמרה ההלכה מהכתוב הלל שדרש שלפנינו מה האות לך וזה בתורה,
 על כאמור הם: נכונים אלו ודברים ודרשה, הלל ובא בכתוב עיקרה למשה ה' גילה ולא

 בקביעה לפקפק ראו לא הם המהר״ל. מדברי ינקו ומסתמא הנצי״ב, חולק אלה דבריו
 נתקשה שמשה אחר, במקום [והערנו הגבורה. מפי שלמד האדם בחיר ממשה שהכל
 להבין, היכולת לו שיתן מהקב״ה שבקש עד הלימוד יתברך לו וחזר אחת, בפעם להבין

קצוב] קצר בזמן הכל להבין ומאורו טובו משפע יתברך לו שהעניק עד



המשנה78

במקרא מקור להן שאין הלכות מסיני, למשה הלכה

 עתה נפנה המשנה. של לגיבושה שקדמו במקרא הלכות ראינו עתה עד
 מדור שעברה במסורת אלא במקרא מקור להן שאין הלכות פרטי או להלכות

 דבר כל” הרמב״ם: מגדיר אלה את תושבע״פ. לקדמות עדות הן אף מסיני, דור

 מדרכי בדרך להוציאו אפשר ואי גו, נקשר ואינו במקרא רמז לו שאין

 ה' מפי שנאמרו הלכות .”מסיני למשה הלכה נאמר לבדו עליו הסברא,
 אין אמנם מסיני". למשה "הלכה מגדירים אנו פסוק, בלא הצור בנקרת למשה

 אולי ניתן כי זה, נכבד מושג של המדוייקת בהגדרה מוחלטת דעים תמימות
 האם לאמר: משה. חידושי לבין ממש למשה הדברים בין דקה הבחנה להבחין

 בעל וכמוהו משאנץ, שמשון רבנו כדברי או ממש, משה אל ה' דברי הם
 הלכה כעין אלא ממש, מסיני" למשה "הלכה תמיד זו שאין ישראל, תפארת
 רמזיו בהבנת הקשי למרות מזוזה, בסוגיית דן מוילנא הגאון מסיני. למשה
 לראותה מסיני למשה ההלכה היא כולה פ”תושבע לדבריו כוונתו, ועומק

 "פשטא כתב: הגר״א הפוכה. ואפיי תושב״כ שנחצבה כוח מאותו כחצובה
 פרשה של ברובה וכן המקרא, את עוקרת הלכה אבל כשרה, המזוזה גם דקרא

 הלכה שהיא פה שבעל תורתנו מגדולת והן בתורה פרשיות בכמה וכן זו

 הרמב״ם בדיוק נתבונן .16הותם" כחומר מתהפכת והיא מסיני למשה
 ובאמת למקרא נסמכת זו שהלכה פעמים כי מסיני", למשה "הלכה בהגדרת

.מהותי תוכני ולא דידיקטי לצורך בעלמא אסמכתא אלא יסודה זה אין

 תחומין. ונערב נטעה שלא נבואה סוגיית באריכות להבהיר ראה הרמב״ם
 מידות, בי״ג הדינים ולמידת התורה בפירוש בעיון תועיל לא שהנבואה "ודע
 ורב רבינא שעשה מה והוא והדין, העיון בענייני ופנחס יהושע שעשה מה אלא
 היסודות מן נפשי חי במצוות, ופעולתו הנביא יתרון הוא מה לשאלת אבל אשי.

[ומבארם] והעצומים". הגדולים

 ד' פרק ידים למסכת משנץ שמשון רבנו פירוש ראה למשנה, הרמב״ם הקדמת ראה .16
(הלמ״ם) רמב״ם דברי המביא מ״ב, ב' פרק יומא ישראל תפארת כמוהו וראה מ״ג.

 משם מזוזה". אל "או ד״ה משפטים לפרשת אליהו" "אדרת מוילנא הגאון ראה הל"מ.
יומת, בעליו וגם או עין תחת עין בהבנתנו. לצפוי הפוכה להיות יכולה שתושבע״פ נבין

הקראים. הטועים להבנת הפוכים
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 ממשה מקובלים התורה פירושי היו אם לומר, לטוען "ויש מבאר, הרמב״ם
 ופרטותיה כללותיה נאמרו התורה "כל אמרם, כשהזכרנו שאמרנו הכללים כפי

 בהן"הלכה שנאמר המיוחדות ההלכות אותן הן מה כן אם מסיני", ודקדוקיה
 שהפירושים והוא שתדענו שצריך יסוד זה ״והנה ועונה: מסיני"? למשה

 מחלוקת בהם שנפלה מצאנו ולא כלל.. מחלוקת בהם אין ממשה המקובלים

שום החכמים בין  עין, תחת עין דוגמאות, נותן (הרמב״ם הזמנים״. מן זמן ג
 שהם "לפי ) הלכותיהם יודעים הכל וכדי, הדר עץ פרי כפה, את וקצות

 כולה התורה כל אמרו, בהם כיוצא ועל ועליהם ממשה מקובלים פירושים
 מדקדוק מקובלות היותן על מסיני. ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו

 והאסמכתאות הדיון בדרכי הפירושים ללמוד ואפשר לנו שניתן המקרא
 וכל מסיני... למשה הלכה נאמר לא אלה על במקרא. שיש וההוראות והרמזים

 המידות באחת ללומדו אפשר ואי אסמכתא ולא במקרא רמז לו שאין עניין

 אסמכתא קרא אמרם עניין וזהו מסיני. למשה הלכה אומרים לכד האלה
שנזכר". מקום בכל בעלמא

 מסיני למשה הלכה שיעורים שאמרנו מה "ולפיכך המבהירה: לשאלה מכאן
 והרי מסיני למשה הלכה שהם עליהם תאמר "איך ואמרנו: זה על הקשנו

 זה, על התשובה "והיתה ושעורה"?! חיטה ארץ בפסוק, רמוזים השיעורים
 המידות, באחת ממנו שילמדו יסוד שום להם ואין מסיני"! למשה הלכה שהם
 כדי סימן כעין זה לפסוק הסמיכום אלא התורה, בכל רמז שום להם ואין

 אסמכתא ״קרא אמרם, עניין וזהו הפסוק. מעניין זה ואין ויזכרום, שישמרום

 רשימת מסדיר (הרמב״ם לך״וגו'. מסדיר והנני שנזכר. מקום בכל בעלמא״.
 .17ולהיפך) נכללו, שלא אחרות הלכות שיש הסוברים ויש מסיני למשה הלכות
 בשיעורין, ירבה "מאי יומא: בתענית כמו הכלים, ונושאי בגמרא הרבה ונמצא
 הל"מ, ועונשין שיעורין יוחנן א״ר שיעורין מחמת בקרבנות ירבה שמא

 טעם "נותן בחולין, וכן מסיני". למשה הלכה עונשין של שיעורין .. שיעורין?
 למשה הלכה דשיעורן בשר והגיד לפתות הירך כאילו רואין בלפתות, כבשר
 פ״א, פאה ע״א, ז' ביצה ע״ב, צה' שם ע״א, ד' עירובין וראה שם. רש״י מסיני.
זה. לימוד על מבוססים ופרטיהן השיעורין כל לב שים ע״א. ז' ביצה

 דבריו"שהנבואה שבתחילת להבחנה הרמב״ם. בדברי הדגשות לשתי הדעת ליתן יש .17
 העיקר להדגשה"וזה וכן מידות", בי״ג הדינים ולמידת התורה בפירושי בעיון תועיל לא
 בשום בהם מחלוקת אין משה מפי המקובלים הפירושים והוא סודו על לעמוד לך יש

פנים".
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 דבריו תלה מסתמא הרמב״ם אשר אמרו", "באמת המושג את עוד לבחון יש
 לפניו, פרושה היתה קירואן גאוני שתורת יימלט ולא מקינון ר״ש ועל בה״ג על

 ותרומות פ״ב כלאיים הירושלמי עפ״י מסיני. למשה כהלכה אותו מונה הוא
א". הל"מ אמרו" "באמת כל פ״ב,  באמת "כל יא' שבת בבבלי גם מצוי כך הי

 בפירושו כמובא להרמב״ם פשוטים הדברים כאמור היא". הלכה אמרו
 מתוך שיטתו על חולקים ויש ה״ז. פ״ה תרומות ה״ט, פ״ז נזירות בהל' למשנה
 נראה אם וכן האיסור. מן הרחקה שם שהמטרה רואה, החזן יא', בשבת המובא
 רל״ט דף גדולות בהלכות כהרמב״ם. לא נמצא למשניות, והרע״ב הר״ש פירוש
 הל"מ". בזמן, ואימתי ובד״א, "באמת" במשנתנו, ששנינו מקום "וכל כתוב:

 לר״ש כריתות בספר וכן ]13ע' כהנא [מהדורת ואמוראים תנאים בסדר הוא כך
 בזמן, אימתי.. בד״א, במשנתנו, ששנינו מקום יט']"כל א' עולם [ימות מקינון,

 רבנו סמך עליו האי רב על יריעותיו תלה הרמב״ם מסתמא הל"מ". באמת
 עקנין, אבן יוסף רבי וכן הל"מ". באמת כל לן "וקיימא צבי, שבת חננאל,
 מפרשי מחלוצי העיד, ר״ש של ממבואו ינקו מסתמא הל"מ". הוא "באמת

התלמוד.
 הל"מ. רוח נסוכה עליהן דרבנן הלכות שורשי עם להתמודד לנו קשה כאמור
 ויסודם דרבנן הלכות הרבה יש כי יען לתמוה, אין בהקדמה. מביאם והרמב״ם

 ועמקות אריכות [ראה אבלות. ימי או משתה ימי כתקנת רבנו, משה מימות
 בתורה שנרמזו שכיון אפשר א']. אות ט' מערכת הכללים [קונטרס חמד" "שדי

 להיות היה שעתיד מה קובע, קלז'] שאלה [בהעמק הנצי״ב משה. שם על נקראו
 של כהסברו אח"כ. נתקנו וענפיו למשה נאמר יסודו לעתיד, ונקבע נתקן

 שיבואו היכא מסיני להו גמירי "דהכי הי], לעירובין שלמה [בחכמת הרש״ל
 מרובה בעומד והחצר וקורה, לחי ע״י יתקנו אזי והחצר, המבוי ולאסור לגזור
 מה "כל אסמכתא. בעניין טז'], השנה [בראש הריטב״א של דבריו כעין ״. וכדי

ש  אלא כן, לעשות שראוי יתעלה הקב״ה העיר הפסוק מן אסמכתא לו שי

 אבוהב מהר״י של לדבריו [מתאים לחכמים". ומסרו חוגה קבעו שלא
 מתקנות כולם אלו "כי של״ו, סי' החינוך דברי הם הם המאור] מנורת בהקדמת

 היקרה חכמתם כי והאמת דבריהם. בהם לסמוך הכתובים והביאו הן, חכמים
 שאותן הכתובים. בתוך וגנוזה רמוזה היתה ידם, על להיגלות עתידה

 בלב שמימי גילוי בבחינת אחרת, הבטה כאן יש מתוכן". הן נלמדות אסמכתאות
 על אם עיונם". עומק מפני נבעת שכל וכל וכל ייתר לבב כל הלא חכמים.
לירד יכלו לא כי יען גרונם מתוך מדברת ששכינה נאמר אחרונים פרשנים
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 גם אלא ראיות, לו צריך שאין דבר התנאים בחכמים מדובר ואין דעתם, לסוף
ימינו! של חומר שוכני יאמרו עוד מח באחרונים.
 הל"מ שנאמר במקום שאפי' ולחבחין לדייק יש זה, בשלב מהאמור העולה

 באסמכתא אלא מדובר אין שמא להתבונן יש פסוק יש כאשר לב, לשים יש
 כאלה נמצא ובאמת משאנץ]. שמשון רבנו שהתכוון כפי [אולי בעלמא.

 בעלמא אסמכתא וקרא נינהו "הלכתא ומדייקת, חוזרת שהגמרא בתלמוד,

.18 הוא"
 כללות על עקיבא ורבי ישמעאל רבי במחלוקת כרוכה שסוגייתנו יימלט לא

 ורבי מועד, באהל ופרטות בסיני נאמרו כללות אומר ישמעאל "רבי ופרטות,
 בערבות ונשתלשו מועד באהל ונשנו בסיני נאמרו ופרטות כללות אומר עקיבא
 "אף לשמיטה: המפורסם היסוד שהם הספרא דברי אלה דברים בכלל מואב".

 זאת להדגיש חשוב מסיני". ודקדוקיהם כללותיהם נאמרו המצוות) כולן(כל
הצור. מנקרת שהוצבה תושבע״פ תוקף מפני

 אלא מסויימות הלכות רק לא המושג, חלות של התחומים שהרחיבו יש כאמור
 הגר״א מדברי להבין אולי שניתן כפי מסיני, למשה הלכה כולה התורה כל

 ר״ע לפני שבאה אשה "מעשה ר״ע: לפני מקרה בא כן, כי הנה שהבאנו.
 את כשרה לה, אמר לכהונה? אני מה שנים שלוש בתוך נבעלתי רבי, לו, ואמרה

 ראה לכהונה. את פסולה כן אם לה, אמר מדעת) (שהרגישה לו.. אמרה לכהונה.
 לו אמרו בעיניכם? קשה הדבר למה להם אמר בזה. זה מסתכלים התלמידים

 כשרה שנים מגי פחותה כך מסיני״ למשה הלכה כולה התורה שכל ״כשם
 לסמוך ויש !.9 התלמידים" לחדד אלא אמרה לא ר״ע ואף הל"מ. לכהונה
 ישראל בני ובין בינו ה' נתן אשר והתורות והמשפטים החוקים "אלה לפסוק:

.20 סיני" בהר משה ביד

 וכוי, כרימונים, שיעורן בתים בעלי כלי "דתנן, שיעורים, סוגיית ע״א, י' סוכה ראה .18
פסח, קרבן יחיד, קרבן על סמיכה ע״ב, צבי מנחות וראה בעלמא". אסמכתא וקרא
בעלמא. אסמכתא קרא

 יג'. ח' בחקתי פרשת שם עוד וראה אי. א' סיני בהר ספרא ראה ע״א. מהי נדה ראה .19
 שהקריבו עולה וניתוח הפשט בסוגיית, מסיני, ופרטות כללות ור״ע ר״י מחלוקת ראה

ע״א. ו' חגיגה במדבר, ישראל
 ואחת בכתב "אחת לכתוב רש״י סומך עליו נדי, כוי כהנים תורת ראה מוי. כוי ויקרא .20

 ראה סיני. לברית רומז לפסוק, ראב״ע בסיני". למשה נתנו שכולם מגיד בע"פ,
 רחמנא אגמריה היאך בעיית ועל . ב' פי״ב בר״ר פ״ג. בחדש ד״ה יתרו מכילתא
שוחטין. כיצד ע״ב, כחי חולין ראה למשה,
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 ערבה. מצוות היא לביייתוסץ חכמים שבין פולמוס זכר המשמרת המצוות אחת
 גרר זה מנהג נביאים". "מנהג קראוה בסוכות, בשביעי ערבה בחיבוט העם נהגו
 כדי בשבת, יחול לא רבה שהושענא הלוח בקביעת להתערב לכת הרחקת אפיי
 פנים כל על .בא״ו יחול לא יוה״ב כ״ב בשבת. ערבה חיבוט בעיית לסבך לא

 השבת את דוחה "לולב בתוספתא: כמובא שאול לאבא חכמים בין היא מחלוקת
 שבת. מערב גדולות אבנים ביתוסין עליה וכבשו מעשה בסופו. וערבה בתחילתו

 שאין לפי בשבת אבנים מתחת והוציאום וגררום ובאו ארץ עמי בהם הכירו
 אבא מסיני, למשה הלכה ערבה השבת. את דוחה ערבה שחיבוט מודים בייתוסין

 וערבה ללולב ערבה שתיים, נחלי 'וערבי שנאי: התורה, מן אומר שאול
 מסיני למשה הלכה המים, נסוך מצוות גם נוספה בסוכה בסוגייא למזבח".

.21מדאורייתא שהיא הסובר ר״ע לדעת בניגוד
 הלכות רק לא מעלה, של בפמליא שארע את להבין ניתן אלו דברים מכלל
 הן בבימ״ד חכמים בעולם המתחדשות הלכות כל אלא מסיני, שמע שמשה
 של ופמליא אותיות, כתרי קושר להקב״ה מצאו למרום משה "כשעלה זה. בכלל
 משה של דעתו חלשה בהן, דורש עקיבא ורבי בהלכות מפלפלין מעלה

 למשה "הלכה אומרים, שמע בהן, וכשנתקשו בפלפולן. הבין לא שכביכול
 שם דרקיעא" במתיבתא מפלגי "קא במציעא התיאור דעתו. נתקררה מסיני",
 כביכול עע. או שיער קדם בספק צרעת, בעע מעלה של בפמליא נתווכחו
 של רבם נחמני, בר רבה ותשובת משמים פתקה ע״י אם כי הכריע לא הקב״ה

 ופסק בשפתיו מלמל האחרונים ברגעיו בעעים. וגדול ראשון הוא ורבא אביי
 נטולי צרופים לוגיים אינטלקטואליים לדיונים ענין ח״ו אינה התורה "טהור".
 עמוק ששכלם משכילים פילוסופים של למו כסל דרכם היא זו דרך קדושה.

 רק כי האמוראים. התנאים של קדושה מתוך העיון עומק כן לא עכור. אך
 הזך בשכל לעיון מגשמיותו יתנתק אישה שילוד אפשר ופרישות בקדושה
ההלכתי. להיסק הנדרש

 דוחה. לולב בשבת, לסוכות ראשון יחול אם בתחילתו, לולב מ״א. פ״ג סוכח תוספתא .21
 גטי ראה שם. לנוסח הגר״א הגהת וראה דוחה. ערבה בשבת לסוכות שביעי יחול אם וכן

קי' בזבחים עקיבא רבי דעת ראה מחלוקת, המים ניסוך בעניין שם ראה ע״א. מדי סוכה
 דוחה בסופו דווקא הערבה דחיית סיבת עוד וראה מ״א. פ״ד סוכה ובירושלמי ע״ב

 תוקף כלל על כמובן היתה לבייתוסין חכמים בין ההתעצמות ע״ב. מגי דף שבת,
 בסוכה, ראה המים ניסוך ולבעיית זה. מאבק מכלל יצאה לא ערבה ומצוות תושבע״פ,

 מכלל להוציא ואין בתושבע״פ. הודה לא שבלבו מפני רגליו על המים ששפך אגריפס
הרשע. השני אגריפס שהוא אפשרות
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 נפשא, באפי מסיני למשה הלכה מצאנו לא בבבלי קטנות, במסכתות למעט
 עליהן הנסוכה והרוח הבאתן שנסיבות מקרים שלושה רק מצויים במשנה
 אני "מקובל הלבלר: נחום אומר פאה, במסכת א. ותוקפו. המושג על מלמדת

 למשה הלכה מהנביאים, שקבלו מהזוגות, שקיבל מאבא, שקיבל מיאשא מרבי
אחת". פאה נותן אחת, גורן עשאן חיטין מיני שני שדהו בזורע מסיני,

 ששמע מריב״ז אני מקובל יהושע רבי "אמר אחרות: בפנים עדויות ובמסכת ג.
 לרחק אלא ולקרב, לרחק ולטהר לטמא בא אליהו שאין הל"מ מרבו ורבו מרבו

 הירדן בעבר היתה צריפא בת בזרוע. המרוחקין ולקרב בזרוע המקורבין
 כשבא הקדומה. בהלכה היא אף שלישית ועדות ג. בזרוע". ציון בן וריחקה

 לכם היה חידוש מה לו: אמר בלוד. אליעזר רבי אצל דורמסקית בן יוסי רבי
 בכה בשביעית. עני מעשרין ומואב עמון וגמרו, נמנו לו "אמר היום? בביהמ״ד

 תחושו אל להם ואמור צא להודיעם. ובריתו ליראיו ה' סוד ואמר: אליעזר רבי
 מסיני למשה הלכה מרבו ורבו מרבו ששמע מריב״ז אני מקובל למניינכם.

.22 בשביעית" עני מעשרין ומואב שעמון

 מפסוק דיוק או מסיני למשה הלכה היא האמנם חכמים נתקשו פעמים כאמור
 וממחו מסיני, למשה הלכה התפר שיור יוחנן א״ר במגילה: כמובא הל"מ. כעין
 אפוא לפנינו ייקרע. שלא כדי אלא אמרו ולא מוחה) על (היכה אמוחא ליה

 מצוות להעצים כדי רק שם, אגב .23 ונדחתה הל"מ שחשבוה להלכה דוגמא
 זאת אף מסיני! למשה הלכה מגילה מצוות שגם כביכול לומר רוצים מגילה,

 חוצבו הקדש מכתבי הכלל ככלות כי דאוריייתא בגדר להשאירה חפצם בעוז
 להבחנות וטריא השקלא דוגמאות נמצא ועוד, ובעירובין סוכה במסכת ענייניה.
הכתוב. מן היסק ולבין סופרים דברי לבין הל"מ שבין הדקות

 קדומות ההלכות לב שים מ״ג. פ״ד ידיים מ״ז, פ״ח עדויות מ״ו, פ״א פאה משניות, .22
 אלה שהלכות בסיני. ממש משה עד מגיע הכל כן כמו ראשונים. תנאים בהן ועוסקים
 עבר על א״י קדושת החלת היה אלה ממחלוקות יוצא פועל משה. עד לפה מפה מועברות

שבסוריא. ושדות הגולן הירדן,
 הל"מ התפר שיור יוחנן א״ר ״ לענייננו: כשלעצמו חשוב זה מקור ע״ב. יט' מגילה ראה .23

יוחנן: א״ר אבא בר חייא רבי ואמר יקרע. שלא כדי ומגילה) בס״ת היריעה (תפירת
 לעמוד יכולין היו לא סדקית מחט כמלא ואליהו משה בה שעמד במערה נשתייר אלמלי

 למשה הקב״ה שהראהו מלמד יוחנן.. א״ר אבא בר חייא רבי אמר וכוי. האורה, מפני
מגילה". מקרא ניהו ומאי לחדש, עתידין שסופרים ומה סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי

שם. מהרש״א ראה
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 עוד מצאנו בדומה בשורשו, חלקו חכמים אשר ערבח מנהג ראינו למעלה
 נראה מקרא אחד לתנא שנראה מה שמיטה, בעניין קטן במועד כמובא הלכות

 בו כיוצא .24עקיבא" לרבי קראי ישמעאל לרבי "הלכתא הלכתא. לשני
 מה אומר ר״ע תניא לתודה, שמן לוג "חצי תודה: חלות של שמנן על מחלוקת

 אמר וגוי. וחוצהו שמן לוג חצי מביא כיצד, הא פעמים... שתי בשמן בשמן ת״ל
 אלא לך, שומע איני בשמן כולו היום כל מרבה אתה אפילו עקיבא, ראב״ע, לו

 לנדה, נדה שבין יום עשר ואחד לנזיר, שמן לוג ורביעית לתודה, שמן לוג חצי
 בפסוקים מדיוק כדרכו להסיק רצה עקיבא שרבי מה מסיני". למשה הלכה
.25 מסיני למשה הלכה בידו מסורת ראב״ע הביא

 המאירים הלכתיים מושגים שלושה נקבצו לארץ בחוצה ערלה בסוגיית
 מדברי והכלאיים הלכה, ערלה התם "תנן הל"מ. ספק בבעיית גם ענייננו

 מדינה) מדינה,(מנהג הלכתא שמואל אמר יהודה רב אמר הלכה, מאי סופרים.
 הל"מ דאמינא לדידי בשלמא עולא, א״ל מסיני. למשה הלכה יוחנן א״ר עולא
 אין דפומפדיתא חריפי אמרי וכוי. כלאיים לספק ערלה ספק בין לן דשני היינו
 ספיקא סתום ליה שלח יוחנן, דרבי קמיה יהודה רב שלחה לארץ. בחוצה ערלה
 על והכרז יזלזלו) שלא הודאי, את ובטל הספק את (סתום ודאה. ואבד

 ניו לו יהיה לא כהו״ל ערלה אין האומר וכל גניזה, שטעונים פירותיהם

2ונכד״  המזהים פעמים להל״מ, סופרים דברי בין מבחינים שכאן לב, שים .6
 במסכת ומוצאיה מובאיה על זו סוגייא ראה אחד. תוקף אחת, כוונה בשניהם

 באופן השנה לוח את מסדירים אפיי בעטייה אשר ערבה, למצוות ביחס סוכה
 לכדי משמעות מקבל נביאים, מנהג שולי, כביכול שעניין לב [שים תיבטל. שלא
 ראה שבת. למחרת או בער״ש מחלות הכיפורים יום הזזת כמו העיבור שינוי

בסוכות. אלו מנהגים חלות לאפשרויות שם הגמ' חשבון החליל בפרק גם

 קרא? ועקרה שווה גזרה אתיא הלכתא, דאמר "ולמאן שם: מקשים ע״א. ד' קטן מועד .24
 גמירי הלכתא דאמר ישמעאל כרי לה סברי דינו ובית גמליאל רבן אשי, רב אמר אלא
 ביהמ״ק שאין בזמן אבל המים. דניסוך דומיא קיים שביה״מ בזמן הלכתא גמירי וכי לה.

מקרא? או מסיני הלכתא האם המצווה בשורש נתקשו המים בניסוך גם כי לא". קיים
 ההלכה בעצם חולקים אינם שניהם מודים חכמים פי״א. צו' ספרא ראה ע״א, פט' מנחות .25

כמקרא. או מסיני למשה כהלכה לראותה במקורה,האם אלא
 שם ראה שם, יוחנן רבי של קללתו תקיפותו, ראה ע״ב, לחי בקידושין הסוגייא כל ראה .26

 בספיקה דנים שכאן אלא דאורייתא, מפורשת בא״י ערלה באמת כי מדינה, ד״ה רש״י
שם. וט״ז ושייך ב״י ראה .רצד' יו״ד ראה בחו״ל.
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 שהם יודעים שאנו למרות סופרים, מדברי שהם טומאה בשיעורי שנאמר כמו
 המושגים שני בהבנת הרמב״ם של המפורשים כדבריו מסיני. למשה הלכה

 לעיין שיש אחרות בסוגיות ה״ה .27מת בטומאת מקדח לשיעור בפירושו
.28אלה יסוד מושגי שני בין ובנבדל בדומה

 וכך וטעם. ראייה צריכות אינן והרמז, הפסוק חסרות אלה הלכות של תוקפן
 תפליגנה אל טיבה מה יודע אתה ואין ידך תחת הלכה [באה] באת "אם הוא:

במשנה. שקועות וכולן בסיני למשה נאמרו הלכות כמה שהרי אחר, לדבר

.29 להל״מ טעם נתנו שאפשר ובמקום

 הקביעה כדי עד מחלוקת, בו שאין לומר חכמים הביא הל"מ של זה תוקף
 מחלוקות מצאנו כן האמור למרות הל"מ. שאינו בידוע מחלוקת בו מצאת שאם

 טהור טמא או והיתר באיסור הדבר, בעיקר מחלוקת שאין כוונה אלא בהל״מ
 יש ובאמת הענף. מן היוצאים כעלים בפרטים חולקים אלא פסול, כשר או

 כל שיעור הקב״ה לו פירט לא אבל ההלכה כלל מסיני קיבל שמשה שחשבו
 בשאלה לנציב הקדוש האו״ח במחלוקת כבר שהבאנו מה ראה ופרט. פרט

 בפרטי מחלוקות נולדו אולי (לכן לז'. פסוק יג' פרק ויקי באוה״ח זו, יסודית
 נביאים, מנהג נביאים, יסוד מושגים בין להבדיל כמובן יש וכאן .30 השיעורים)

 חננאל רבנו דברי מדי בסוכה העניין פירוט ראה ממש. אורייתא או הל"מ
 לדברי המתייחס בגבולין, כאן במקדש כאן ד״ה: הארוך התוספות וראה למקום,
נביאים. יסוד בגבולין, הל"מ במקדש, רש״י,

 שהרמב״ם לב שים מ״ז. פ״ו מקוואות גם ראה מי״ב, פיזי כלים פיהמ״ש רמב״ם ראה .27
התועלת". גדול כלל לך "אומר שם, מציין

 הדיוק ועל ע״א. ד' שיעורים סוגיית עירובין וראה ה״ד, פ״ה מקוואות תוספתא ראה .28
 ספר רמב״ן ראה ה״ד, פי״ד סנהדרין ירושלמי והל״מ, סופרים דברי תורה דברי

הרב. והנה ד״ה: ב' שורש המצוות,
 ד״ה: ע״א ידי גיטין רש״י ראה פ״א. חגיגה לו מקביל ראה ה״ד, פ״ב פאה ירושלמי ראה .29

 ואיכא ד״ה ע״ב לחי פסחים וכן כולן. ד״ה: שם רש״י ע״א סח' עירובין וכן כהלכתא.
 כלים תוספתא ראה להל״מ טעם נתינת ועל נפלה. ד״ה: ע״א מבי חולין גם ראה דאמרי.

מ״ב. פ״ב לאהלות הרמב״ם ופירוש פ״א,
 מ״ג, פ״ג תמורה ראה הלכה. ד״ה: ע״ב עזי יבמות תום' ראה במבואו, הרמב״ם ראה .30

 פ״א ממרים ראה באמת. ד״ה: ע״א לחי לסוכה רש״י ראה שם. תוי״ט מ״ט פ״ד סוכה
ד״ה: ע״ב צבי מנחות תימא. לומר ד״ה: ע״ב עטי יומא תום' ראה הרמב״ם. פירוש ה״ג

 אסורות מאכלות הלכות רמב״ם וכן ע״א. פט' מנחות ראה בפרטים מחלוקת על גרסא.
הי״א. פ״ב
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 אלפים "שלושת אותן. ושנו וחזרו שנשתכחו כאלה הלכות על קראנו
 חסרו מסתמא בפלפולם וכשהעלום .31משה" של אבלו בימי נשתכחו הלכות
 רבי דאמר שמע "תא בסוטה: כמובא הפסוק, עוקרת הל"מ לפעמים פרטים.

 (כסוי בעפר אמרה התורה מקרא. עוקבת הלכה מקומות בשלושה יוחנן
 בכל והלכה מצורע) (תגלחת בתער אמרה התורה דבר. בכל והלכה הדם),
 איתא ואם וגוי. דבר, בכל והלכה גט) (כריתות ספר אמרה התורה דבר.

 עוקבת הלכה אמר פפא רב וכוי. מצורע ושייר, תנא האי? נמי לשייורי
 בסול אפיי והלכה במרצע ורצע אמרה התורה מצאנו, ובדומה .32 ועוקרת"

 ואינן אחרות בלשונות שמובאות פעמים אלה הלכות אגב ועוד. מעץ) (מחט
 לה", גמירי "גמרא המושג או המושג"גמירי", את כשמוצאים הל"מ. אלא

 המושג וכן למשה. הקב״ה אגמריה הכוונה רחמנא", "אגמריה לשון או
 נכר בן "כל כמו: .33 הל"מ שהן כנראה אמרו", או"באמת רחמנא", "אמר
 אלא אמרה? מי יחזקאל דאתא מקמי מקדשי, אל יבא לא לב ערל וכל ערל

 מת מצא וכן" ע״א] עא׳ יומא אקרא.[ ואסמכא יחזקאל ואתא לה גמירי גמרא
 שנא, מאי טהור פסח ועושה בנזיר טמא, בתרומה דרך של לרחובה מושכב

א] לה. גמירי גמרא התהום טומאת אלא ״ ע סגי ר ב, [נזי " ע גי ב " ב ב, " ע ב' כ הי סנ ד עו ה א ר ]

ב שים ועוד. ע״א נג' שם ע״א, מזי סנה' ע״א, סג' ע"ב,מנח' פב' פסי  על הם אלא לימודים ל
בליבד] אסמכתאות

 ראה ה״ט. פ״א מגילה ירושלמי ראה אמרום, צופים מנצפ״ך אותיות וכן ע״א, פ' יומא .31
 ראה ע״א. מדי סוכה ראה עסקנו בה ערבה מצוות וכן ע״ב. ב' מגילה בראש רש״י

 תמורה למשה, הלכות על שם. המשניות פירוש ה״ד פ״ב פאה ירושלמי פאה שיעורי
ה״א. פ״ד המוקדשין פסולי רמב״ם ע״א. יחי

 ראה מקרא". עוקפת או קובעת, אטו מוספת, או ועוקבת, עוקרת "וכן ע״א. טז' סוטה .32
 טז' סוטה ראה הנסקלין. כל ע״ב, מהי סנהדרין וכן ה״ב. פ״א קידושין ירושלמי גם

 רש״י דבר. בכל והלכה ד״ה, שם רש״י ראה עוקבת. מאי וא״ת ד״ה שאנץ תוספות
 רבי את שימש ישמעאל רבי שם: למטה דבריו וראה בירושלמי. משנה מצא שהוא מעיד

 נחום את שימש ור״ע ובפרטי. בכללי כולה התורה כל דורש שהיה הקנה בן נחוניא
 "וכבר שם: אומר ורש״י ומיעוטי. בריבויי כולה התורה כל דורש שהיה גמזו איש

 שם ראה החליל. פרק בסוכה וחילוקיהן ומיעוט וריבוי ופרט כלל משמעות כל פירשתי
ודוגמאותיו. להסברו לב שים ופרטי. בכללי מנורה במילף והכא ד״ה, רש״י ע״ב נ' דף

 על ע״א לבי ר״ה שחיטה. הלכות למשה שלימד ע״ב, כחי חולין ראה ע״ב. פדי שבת ראה .33
 אגמריה ד״ה, רש״י ע״ב, טו' עירובין ע״א. לאי ברכות ראה במוסף. מלכויות ברכת

 פ״ב כלאיים ע״ב. כ' ברכות מ״א פ״ב תרומות ראה אמרו" המושג"באמת על למשה.
מרגליות, החכם של הערותיו ראה ע״ב. צבי שבת אמרו, באמת הדיוק על ראה מ״ב.
 לבי יומא וכוי טבילות חמש גמירי יוה״ב טבילות ועל מב. עמי ועריכתה המשנה יסוד
ע״ב. סבי מנחות צבור" בקרבנות סמיכות שתי בקרבנות"גמירי סמיכה ועל ע״א.
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 של להתגבשותה קדמו התקנות בסוגיית שנעיין בלא מתוקנת תהא לא משנתנו
 להל״מ, בניגוד אשר משה כתקנות תושבע״פ. של לקדמותה עדות והן המשנה

 או בדוגמא נתבונן וחלותן, התקנות נגדיר טרם הכתובים. מן כוחן שואבות הן
להגדרתן. מצע שיהיו שתיים

 ללויה, ושמונה לכהונה משה התקין משמרות "שמונה בתוספתא: שנינו א. ״
 יסד "המה בדבה״י: שנאי וארבעה... עשרים ועשאום הרואה ושמואל דוד עמדו

 כתוב: בדבה״י שם תקן? שמשה מצאנו היכן באמונתם". הרואה ושמואל דוד
 ציוהו כאשר אביהם אהרן ביד כמשפטם ה' לבית לבא לעבודתם פקודתם "אלה

 תקנת לפנינו כהונה. משמרות נתקנו משה בימי שכבר מכאן ישראל". אלוהי ה'
.34 תחילתה על מעיד המקרא שסוף משה

 הגמ' ומועדות. בשבתות בתורה הקריאה את מסדירה ג', פרק מגילה מסכת ב.
 קורין שיהו מצותן ישראל, בני אל ה' מועדי את משה וידבר "נאמר שם: אומרת

 ודורשין שואלין שיהו תיקן משה הברייתא, מובאת ושם בזמנו". ואחד אחד כל
 מועדות בענייני במועדות לקרוא יש משה" "וידבר מהדיוק וגוי. בחג חג הלכות

 משה שהיה מלמד הפסח, לעשות משה וידבר הפסח, בעניין שנדרש כמו וכוי.
 להם קניא "משה סופרים: במסכת ובמפורש וכוי. בפסח פסח הלכות להם אומר

 של ובחולו חדשים ובראשי ובמועדים בשבתות בתורה קורין שיהו לישראל
 לישראל להם תקן עזרא ישראל, בני אל ה' מועדי את משה וידבר שנאי מועד
 נסמכת משה תקנת במנחה". ובשבת וחמישי בשני בתורה קורין שיהו

 בתלותם בתפילה, כמו מקומות, בעוד חכמים הילכו זו בדרך .35 למקראות
 המתקנים מכוח וכוי. שחרית תפילת תיקן אברהם באבות, תפילות שלוש

 להם ונתקן בואו יוחנן "א״ר מאד. מהותיים בנושאים חכמים פעלו הראשונים
 חזרו נחמן, רב הספיקו..אמר לא מר והאמר מתייבמות. ולא חולצות שהן לצרות

 ב״ה חזרו וי״א כנידות עשאום כלים הטבלת ע״ב, סט' בנדה וכן ותקנו"...
ועוד. ע״ב] יב' [כתובות כהן לאלמנת מאתיים כתובה גם ראה כב״ש. ותקנו

 בי. פ״ד תענית תוספתא ע״א. כז' תענית ראה .יט' כדי א' דבה״י וכן כבי, ט' א' דבה״י .34
לוי. מ״ע לםה"מ הרמב״ן השגות ראה

 בסדר דנה הגמרא לב שים ואילך. ע״ב כאי בעיקר ג' פרק במגילה הסדר כל ראה .35
 וכן הי. פ״ד מגילה תוספתא וכן ע״א לבי שם וראה ראה מאליו. מובן כדבר הקריאה
 לעשות ,סו' בהעלותך ספרי גם ראה יב'. פי״ז אמור ספרא ה״א פ״א פסחים ירושלמי

ע״ב. כוי ברכות לתפילות, האבות תקנת על ראה הפסח.



שנה88 המ

 דומה תורה היתה "בתחילה ותקנו. גדרו אחריו הבאים הנביאים משה, מכה ג.

 ששלמה מצאנו וכבר אזניים". לה ועשה שלמה שבא עד אזניים לה שאין לקופה

 תקנה תוספת נתקנה זו תקנה מכוח אפשר עירובין. שתיקן כפי ידים נטילת תיקן

 נביאים להם התירו הבאר על וחנו הגולה בני "כשעלו גולה, עולי בזמן

.36 ביו״ט ממנה ממלאים להיות שביניהם

 זכריה חגי משום העיד סימאי "רבי תקנו. שמואל אחר שבאו נביאים גם ד.
 שניהם עושים, מלאים שניהם לעשות רצו שאם אדר חדשי שני על ומלאכי
 יונתן של שתרגום מייחסים גם להם עושים". חסר, ואחד מלא אחד או חסרים

 "שעל תקנות: מדוכת על ישב הנביא שחגי מצאנו כן נעתק. מפיהם עוזיאל בן
 ומואב עמון אסורה, הבת צרת דברים: שלושה ואמר הנביא חגי ישב זו מדוכה

 .37התדמוריים" ומן הקרדויים מן גרים ומקבלים בשביעית, עני מעשר מעשרין
 חברה סדרי באירגון הכרח היה לא״י המדבר דור בכניסת שמיד להניח יש

 וכן המזון. בברכת הארץ ברכת תיקן שיהושע נאמר בכדי לא מדינה. ותיקון
 תקנות הכלל. סדרי למען היחיד כוח בביטול והשדות, העיר הנהגת סדרת תיקן

 יהושע שהתנה תנאים יהודה, רב ליה "אמר כמובא: מקום, בכל עולמית שנעשו
 עירובין תיקן שלמה הארץ". את לישראל יהושע הנחיל כן שעל .38בבבל אפיי

 ע״א] מדי נביאים[סוכה מתקנת ר״ה של יו״ט שני ע״א] כאי [עירובין ונט״י.
 נביאים מתקנת מגילה מרובה] פרק [ב״ק מתקנתם וחמישי בשני הת' קריאת

 [ערוך נביאים תקנת הלל הבחירה] בית ע״ב יט' [מגילה אנכ״ג. תקנת וי״א
 יחי נביאים[ר"ה מתקנת ישראל על קבועות תעניות וכן ע״א] מחי סוכה לנר,

 תימה ואין תקנות. מתקני היו האחרונים ומלאכי זכריה חגי הריטב״א]. חידושי
התורה. חומות ביצור שדרש הראשון החורבן ואחר סף על היה הזמן שכן

 יצאה לעריות שניות שגזירת לראות ואפשר ע״א. טו' שבת ע״ב, כאי עירובץ ראה .36
 הלכות ראה אחרת, סבור שהרמב״ם למרות אי. כאי יבמות ראה שלמה, של מבי״ד
ע״ב. פאי ב״ק ראה הרשות, בשבילי מהלכין שלמה, מתקנות עוד ה״ו. פ״א אישות

 "מימות הוגדרו, העיבור חדשי השנה, את מעברים חדשים אלו על ע״ב, יט' ר״ה ראה .37
בלוח. לתקן נזקקו אחרונים שנביאים מוצאים בכ״ז מעובר". אלול מצאנו לא עזרא
 לגדור שנתאחדו כשלושה ומלאכי זכריה חגי את מצאנו פ״ב], ברה״ש הסוגייא [ראה

ע״א. ג' ובמגילה ע״א, נחי בבכורות ע״א, נג' נזיר ע״ב, קלז' בחולין שונים. עניינים
 לעכב, יכול היחיד שאין וביטחונו. ציבור סדרי הותקנו כיצד שם ראה ע״ב. פאי ב״ק .38

 ועוד הרבים צידי מצודות, זבלים, תקנות ראה עינו. צרות מפני שלו, השדה אפי
אלה. מתקנות יונקים בתרא, בבא למסכת האופייניים עניינים
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 תושבע״פ לימוד שיטת הגיעה בימיהם לתורה, ידות עשו כנ״ג אנשי ה.
 שמות אין בזמנם לב [שים לרבים. כבושה מסילה לכדי שבכתב בזו המעורה

 עשו משמרתי, את "ושמרתם הכתוב על תקנותיהם ביססו הם התקנות] מתקני
 תורה" דברי על תעבור שלא לך במותר עצמך "קדש למשמרתי". משמרת
 שרי דבריהם בהמראת דבריהם על העובר וכל ע״א]. כאי ביבמות [כמובא

 היו זמנם רקע על אשר בתקנות האומה לגדור שקדו הם עבריינא. ליה ליקרי
 ותקנו כתבו הם והבדלות". קדושות ותפילות, ברכות "תקנו הם גדול. צורך
 תקנותיו. בעשר מפורסם הדור על שנמנה הסופר עזרא מגילה. מקרא

 שבת במנחה התורה קריאת כאמור היא תדיר אדם לכל הנוגעת המפורסמת
 ראש וקודם עצרת קודם קללות פרשת לקרא נהגו זו מסילה על וחמישי. ובשני
.39 שנים לשלוש אחת קראו בשעתם כי לפרשה, כתוספת השנה,

 נחמיה ימי ותקנות מגזרות החל האומה, לגדור כדי תקנות נתפזרו ואילך מכאן

 השבת, גדרי ולגדור לגזור הראשון הכהן, צדוק רבי כדברי אולי, שהיה
אחריהם. הבאים וכל חשמונאים של בי״ד תקנות וכן ,והעריות המוקצה

 מהלכה בהבחנה התקנה של מהותה את להגדיר עתה מאפשרות אלה דוגמאות
 משמרת עשו משמרתי את "ושמרתם מהכתוב יונקים הדברים מסיני. למשה

 רק היא שאולי הדבר", מן תסור "לא המפורסמות, מן או למשמרתי".
 אלא עוד ולא .40תוסיף" "בל איסור מפני בתקנות לחשוש אין כ״ב אסמכתא.

 לרוב נדיר. דבר מקודמתה, גבוהה סמכות ע״י בדוחק אלא לבטלן כוח שאין
מוחלטים. הדברים שאין למרות .41 בטלה לא תקנה בטל הטעם אם גם

 וכן ע״א. ב' מגילה ראה מגילה, מקרא תקנת ועל ע״ב, יז' מגילה ע״א. לגי ברכות .39
ע״א, פב' ב״ק ראה עזרא תקנת על ע״א. טו' ב״ב ראה כתיבתה, ועל שם. פ״א ירושלמי

ריקם. חזרו לא ודבריו לקלל וי״א לקנוס כח היה לעזרא ה״א. פ״ד מגילה ירושלמי וכן
 חכמים כח ועל לי. יחי ולויקרא יא'. יז' לדברים הפרשנים וראה ע״א, כא יבמות ראה .40

ע״א. מהי שם וכן ע״ב, ג' כתובות ע״ב, צ' ע״א פט' יבמות ראה התורה, מן דבר לעקור
 הרמ״א שו״ת בי. ב' ממרים הלכות רדב״ז והאידנא. ד״ה ע״א, ו' ביצה תוספות ראה .41

ואילך. יא' יו״ד טוש״ע למקום. מקובצת ושיטה ע״ב ג' כתובות יט'. סימן קכד' סימן
סי' לרש״י האורה ספר קפ״ג. ג' חלק תשב״ץ גם ראה טעמה, בטל שבטלה תקנה על
 הקשר על המרתקות הידיעות שם ראה מדרב, לאפוקי ד״ה: ע״ב נז' ע״ז תוספות ידי.

נסך. יין בסוגיית רש״י נכדי בין והמחלוקת
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 "יסוד במושג דעים תמימות מהעדר להתעלם אין הנושרים כפירות
 עסקה הגמ' בסוכות. ערבה למנהג בקשר נדון זה עניין הל"מ. הוא האם נביאים"
 בין לבחין שיש נחל" "ערבי מהכתוב כאמור שהוברר אחר המצווה, בבירור
 נביאים" "יסוד היא ערבה האם למחלוקת, באנו ערבה, מצוות לבין לולב ערבת
 כמנהג ונעמידה נביאים" אולי"מנהג או בברכה, שחייבת הל"מ בגדר היא ואולי

 שאם מפורשת משנה אכן שבת. דוחה אם נחלקו שחכמים עוד מה בעלמא.
 לאמר: ביניים למסקנת הגיעה הגמ' דוחה. ערבה בשבת חל סוכות של שביעי

 אמר וחד נביאים" "יסוד ערבה אמר חד לוי, בן יהושע ור' יוחנן ר' "אתמר
 היא נביאים" "יסוד ערבה יוחנן א״ר תסתיים נביאים". "מנהג ערבה

 מתקני שהיו ומלאכי זכריה חגי תקנת נביאים, "יסוד מבאר רש״י תסתיים".
 להם. תקנו ולא העם את הנהיגו גדולה...מנהג כנסת כאנשי לישראל, תקנות
 אמר ומי הגמ' שואלת שם וציוונו". למימר דליכא ברכה בעיא דלא מינא נפקא
 חדא כשעה אשתומם היא?... הל"מ והא היא נביאים יסוד והלא הכי? יוחנן רבי

 משה כשל תוקפם ומכאן הדיבור עפ״י יסדום ויסדום. וחזרו שכחום ואמר,
 יסוד בגבולין, הל"מ "במקדש, מבאר: רש״י מחוורים. כ"כ לא הדברים מסיני.

 יסוד שאמר יוחנן רבי דברי כי "ונתברר במקום: מבאר חננאל רבנו נביאים".
 הם קאמר, מסיני למשה הלכה היא כי הנביאים יסדוה כלומר היא, נביאים
 נביאים יסוד לא ואינה היא, מדרבנן ערבה כי אמר כהנא רב כי דחויים, דברים

 המושגים, תוקף במוחלט לברר שיש יימלט לא הזה. בזמן כוונתו הלכה". ולא
.42הזה ובזמן הבית בפני דרבנן, דאורייתא ולהבחנות להלכה מינא הנפקא כי

 רחבה הכלה למעשה והן בכתובים. תמיד נתלו התקנות האמור, מכל העולה
״י הנעשית הלכתית הקיקה מכלול והן הפסוק של יותר  המרהיבה הכמים ע

ש להלכות התורה דיני את ש ממש דאורייתא מהן שי ש דרכנן. מהן וי  וי

 ליצור כדי ולצמצם להגביל לאסור, באו שאלה בעוד חכמים, מגזרות להכחינן
 וסלילת הרחבה ידועה, במידה הן התקנות הרי ההלכה, תיפרץ שלא סייג

 "זקנים" אם כי נקראו"תנאים" לא ראשונים דורות לב [שים נוספים. שבילים
 זקנים" א]"סמיכת [סנהדרין במשנה שומעים שאנו למרות "חכמים". "סופרים"
מתנאים. בנבדל לא [בסוכה] וב״ה" ובזקני ב״ש בזקני או"מעשה

 וראה כאן. ד״ה ובע״ב והא, ד״ה תוספי רש״י. ראה בע״ב. והמשכה ע״א מדי סוכה .42
מ״ו, פ״ד יום טבול ראה זקנים, תנאים, השמות על .33 ,32 בהערות דברים הרחבת

 אגרת .672 עמי המשנה, לנוסח מבוא ראה מ״ג. פ״ד ידיים מסכת מ״ז, פי״ג כלים
בי. חלק ח', ראשונים", ראח"דורות .59 עמי רש״ג
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החורבן אחר המרכזית ההנהגה התהוות שלפנינו בפרק

 נסיונות החורבן. אחר ביבנה המרכזית ההנהגה התהוות הראשונים, התנאים א.
 המקדש את המשאירות והלכות תקנות הרוחני. ההרס לשיקום ראשונים
הלאומית. בתודעה

 פלגים, שלושה מול שפויה הנהגה ע״י ההצלה נסיונות זכאי, בן יוחנן רבן ב.
 הקטן והסיכוי הגדול הסיכון לחורבן. והביאו בזו זו שלחמו כיתות שלוש

חלופי. זמני כפתרון יבנה השגת אספסיאנוס. אל ביציאה
 הנהגה תחת האומה לאיחוד מתפשרת הבלתי חתירתו דיבנה, גמליאל רבן ג.

 בבית מקדש בית המרת ע״י רוחה וחיזוק שבורה אומה הנהגת אחת. רוחנית
והתפילה. ביה״ב מדרש.

 האומה. כל על אחת אחידה בהנהגה אחת הלכה החלת ביבנה, הגדול הדין בית ד.
 מול הגדול ביה״ד כמקום א״י של מקומה על עיקשת עמידה הסנהדרין, נדידת

הגלויות.
 ותיקון התלמוד עדויות הראשונים, הנוצרים שורשיה, התופעה, המינים, ה.

 ניצני הראשונות בכיתות חכמים למלחמת התלמוד עדויות המינות. עד הברכה
הקדוש. רבנו נולד אליה המדינית הרוחנית האטמוספירה הבנת הנצרות.

 שורשיה, הסמיכה, על העקרונית המחלוקת שורשן. תחילתן המחלוקות, ו.
זו. עקרונית מחלוקת מתוך לצדוקים הפרושים בין המאבק השתקפות

 כשיטת האחידה ההלכה את להחיל הרוחנית ההנהגה הצלחת ביום, בו קול. בת ז.
הרוב. וכשיטת הלל בית

 לשנות הקדוש רבנו את הניע מה בכתב. לאומרם רשאי אתה אי שבע״פ דברים ח.
כתבו? לא בכלל האם לכתוב. ההיתר שורש זו. מוסכמה
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 הבית חורבן אחר חמרכזית חחנחגח חתחוות

דיבנה גמליאל ורבך זכאי בן יוחנך רבן

 אבדן עם שבורה אומה הותיר רומי, של גייסותיה בידי השני הבית חורבן
 במבצרים להיאחז הניסיון הרוחנית. חירותה על עיקש במאבק בניה אלפי מאות

 רק לא הביא הגדול השבר החל!. טרם עוד אבוד קרב היו ובביתר ביהודה
 אפשרות כל ונטישת לייאוש גרם אלא הרוחנית, והחרות התורה חכמי לאבדן
 הכי בלאו כי התנזרות לכדי בתוקף היתה האבלות ההריסות. ולקומם לשוב
 "רבו המקדש בית משחרב כי יען משמעות. כל נטולי היו החורבן אחר החיים

 והוכיחם, יהושע רבי להם שנטפל עד יין" לשתות ולא בשר לאכול שלא פרושין
 התבוסה עם ההשלמה יכולת העדר 2מים"? נשתה ולא פירות נאכל לא "שמא

 החטא, בשגיונות התודעתית האמת והכרת האומה, של והמדינית הצבאית
 יהודי אצל ביטוי מצאו ישראל, תפארת חורבן עם להשלים יכולת העדר

 נואשים ובניסיונות במרידות ישראל, בארץ השרידים אצל כמו התפוצה
 לחרבן, סמוך והגלילות ביתר במרד ביותר הוחש זה ביטוי רומי. נגד להתקומם

 כוכבא בר ובמרד 117 תתפ״ז בשנת טראיינוס בימי התפוצות במרד אח"כ
 .3הגדול מהמרד שנותר מה כלוי תוצאה, לאותה הביאו כולם ).135( גיתתצ״ה

 על להתעלות היכולת העדר על יהודה בחטאת חרב, מחללי רעב חללי רבים
 גם העיר. של הדגן מחסני את אפילו שהציתו המפלגות שלוש ריב על הכיתתיות

 עד המדיני הדעת בשיקול ולפעול שפויה הנהגה סביב להתלכדות הרצון העדר
 מחקר בספרות שנשתקפו כפי האומה של קורותיה הקורא כל זעם. עבור

 גם פעורה. התהום היכן עד ישתומם תעודות, סמך על אמינה ודי אוביקטיבית
 וכבוד קשר מנותקי ומושלים מלכים של הפולטית שהכסילות בעליל יחוש

האומה. של בעוכריה היו חכמים להנהגתת
 יש מזאת לבד ירושלים. סביבות ניגר שדמם אלפים מאות על מדברים המקורות .1

 של המפורטים התיאורים הרוגים. 580.000 כדי בביתר הנופלים את האומדים
 הרוגי התנאים, החכמים של מותם נסיבות כולל הקינות ותיאורי לאיכה, רבה מדרש

 שאירע על מושג נותנים מתתיהו, בן של היהודים בקדמוניות המידע בצירוף מלכות,
ביתר. וחורבן האומה בנפילת

 חיי את להמשיך חובה זאת עם אפשר", אי להתאבל "שלא סיע״ב. ראהבבאבתרא
 יהודית יישות של קיומה להמשיך האפשרות מן הייאוש בתהום ליפול ולא האומה
המפוכחת. הראליה מכוח מוכרחת החיים זרימת פועלת,

 גדליה החכם דברי וכן ואילך, ע״ב' נוי גיטין מסכת ראה רבה, איכה בהרחבה ראה
 וידועים מוכרים ממקורות כמובן לבד והתלמוד, המשנה בימי היהודים בתולדות אלון,

החורבן. בספרות הפזורים

.2

.3



93ביבנה המרכז הבמים הנהגת

 הנהגה חדשה. מרכזית הנהגה של גיבושה תחילת היו לחורבן הסמוכות השנים שלושים
 הבניין. לדרך הייאוש ממסילת לנטות שיש הבינה אך החורבן נוראות וצפתה האמת את שראתה

 זכאי בן יוחנן רבן גמליאל. ורבן זכאי בן יוחנן רבן זו. תקומה דרך של סולליה היו חכמים שני
 של מציאות בלי בתורתה יהדות לייסד האומה. בתולדות חדשה תקופה שפתחה מופלאה דמות

 שלטוני, מענון בלי תורה של יהדות ראשון בשלב מייסד זכאי בן יוחנן רבן מדינית. יישות
 הוחלפו אלה כל כלכלי. פוליטי מרכז בלי משטרתי, מנגנון בלי חברתית, ארגונית יישות בלי

 עשנים, באודים חיים רוח להפיח כל קודם הרוחני. האמוני היסוד וחזק, עמוק היותר בכלי אצלו
 הייאוש. לתהום ונפילה הנשיאות שושלת של מאבדנה חשש ריב״ז שיפוטי. מנגנון להקים אח"כ

 כתוב לכן דוד]. בית את לחסל רומי של חפצה עוז מפני השושלת מציל בו ראה [החיד״א
 המתונים] לחכמים מפלט החורבן קודם שנה ארבעים [שהיתה יבנה דברים, לשלושה שביקש

צודק". רבי את דמסיאן ואסוותא דר״ג "ושושלתא

 בימים אישיותו על מעט לעמוד בלא ריב״ז של מהלכיו את להעריך אפשר אי
 עברו. על מקורות בהעדר דיוקנו דמות לשרטט קשה ובמהלכו. לחורבן שקדמו

 ואף ייעוד היתה התורה .4 היה תלמידיו ומקטני הנשיא הלל את ששימש ידוע
 תורה למדת "אם אמר: וסודותיה, מכמניה בכל מסוייגת הבלתי שליטתו עם

 מדרש בית החזיק ריב״ז נוצרת". לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה
 כי היכל. של בצילו כשדרש ממעיינותיו לשאוב חכמים הגיעו אליו בירושלים

 מהמסתורין גם כי היה, הלכה ועמוד להנהגה כמופת גם התורה, עמוד רק לא
 רבן .5ידיו הניח לא השנה עיבור וחשבונות האסטרונומיה סודות החן, תורת
 בכל ניסה הוא חורבנה. ערב קשים היותר בימיה בירושלים פעל זכאי בן יוחנן
 חפוליטית המפה את נכון קראו שלא הקיצוניות הקנאיות הסיעות את למתן כוחו
 גברת רומי עד להרפתקנות חצבאית המפה את פיענחו לא נכון יותר רומי. מול

 מהלכי הן לחורבן. שקדמו המהלכים שרשרת את הקורא כל ממלכות.
 ובמדבר בגלילי והמאחזים מהמחוזות אחד בכל המרד ראשי של הנהגותיהן

 ובמערות ירושלים בתוך פנימה הכיתות מנהיגי של אלה ובעיקר והן יהודה,
 המרידה רוח ושטפון שהכוח מבין אלה על הקורא כל שגוי. היה הכל סביבותיה,
מראש. אבוד היה הרשעה רומי עד המשחק המעמיד. הכוח היו הקיצונית

 אשר תלמידיו, חמשת של אפיוניהם ועל החכם על ידיעות נמסרו ב' פרק אבות בפרקי .4
 שכל התורה לימוד עוצם לפי שבחם מנה הוא התנאים. ראשוני קבוצת למעשה היו

 של לימודו היקף על נתן, דרבי אבות גם ראה לבדו. לו שנסולה בדרך קנה אחד
ומלאכים. דקלים שיחת הכולל ריב״ז

 הוא מרכבה. במעשה בפניו דיברו חנניה, בן יהושע ורבי ערך בן אלעזר רבי תלמידיו, .5
 זרה עבודה ירושלמי ע״א. כוי פסחים גם ראה תושבע״פ. יסוד מניחי חמשת של רבם

ע״א. כחי סוכה פ״גמג'.
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 נגד זה יהודים חיילים גייסות יצאו בעטיו הפנימי, בריב נסתבכה כשירושלים
 שאלות המעורר צעד זכאי בן יוחנן רבן עשה נפילה, לפני עמדה כשזו זה,

 שנותר מה את ולהציל מוצא למצוא לבקשותיו שעו לא כאשר נוקבות.
 שנה 480 הראשון בחורבנה נביאיה לדברי שעו שלא כפי בדיוק מההיכל.

 בעיצומו העת באותה שהיה אספסיאנוס עם ולהיפגש לצאת החליט ריב״ז קודם,
 של אחותו בן הקיצוני, הקנאים ראש עין ובהעלם תלמידיו בעזרת המצור. של

 לכמה מכאן .6 אספסיאנוס עם ונפגש החומות את יוחנן רבי יצא ריב״ז!!!
שאלות.

 בנסיבות הנציב עם ומתן משא לנהל ריב״ז את שהניעה הדאגה מה א.
 עמדת שנגד זה במעשה העיר את להבעיר היה יכול הרי החורבן?
בתוכה? שהתבצרו העקשניים הפלגים

 מוביל היה תלמידיו בידי היציאה לנסיבות פשוט דעת שיקול הלא ב.
 הלא העיר? על והמצור הענישה להחמרת והן אישית, לחכם הן לאסון

פעולה? משתף כבוגד ח״ו לראותו עלולים
 לדברים רקע הוכן האם המפגש? תוצאות את ריב״ז ניבא כלום ג.

המוזרה? ולבקשה
תורה, מקום היתה היא האם הבקשה? לנושא שעשאה ביבנה היה מה ד.

המעשה? קודם ידיעה כל כך על לנו אין הלא
 לא הנשיאות. מזרע אינו כלל זכאי בן יוחנן רבן הרי השאלות. שאלת ה.

7 כהן? היה שהוא סבור ואני גמליאל. רבן למשפחת שייך
 רבן כך ואחר הזקן, גמליאל בן שמעון רבן חי העת באותה הרי ו.

 לו וניתן לכך הוסמך האם זו? יוזמה נוקט ריב״ז מדוע בעצמו. גמליאל
גמליאל? רבן אישור

 בתלמוד, נשתמרו ותוצאותיה השיחה תוכן ואספסיאנוס, ריב״ז בין המפגש נסיבות .6
 נתפלפל אם גם וחכמיה" יבנה לי "תן בנוסח ע״ב. נוי גיטין החורבן בסוגיות
 הנה קיסר. נתמנה אספסיאנוס שאכן הדברים באימות כמו הבקשה. ובאופי בנסיבות

 הסנהדרין. מקום הועד מקום אח"כ היתה בשפלה. עלום מקום שהיתה יבנה בקשת
האפשר. שבגדר מה לבקש שידע חכם לפנינו

 ועל תוספי, ע״ס כהן היה שריב״ז חכמים') כנכונה(בספרי'אמונת זו סברה הנחתי אני .7
קכג. פ' חוקת פרשת ספרי אדומה. לפרה כהנים בגדי בסוגיית עיסוקו סמך
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 רבן החורבן. קודם עוד לנו מהידוע הנלמדת אחת בתשובה הכל לקפל אפשר
 המדיניות ותבונת התורה חכמת המקפלת כדמות ידוע היה זכאי בן יוחנן

 רבן עם יחד פעל זכאי בן יוחנן רבן רבו. הלל של מדרשו מבית השקולה
 ענייני שנסתבכו קודם עוד דיבנה, גמליאל רבן של אביו גמליאל בן שמעון

 שנשלח מכתב רשב״ג, הנשיא מכתב על חתום ריב״ז את מוצאים אנו החורבן.
 מסמכים מתוך מסמך מסתמא מעשרות. ביעור בנושא הארץ פלכי לכל בתפוצה

 למרות .8הנשיא חתימת בצד עליהם חתום וריב״ז הנשיא מבית היוצאים רבים
 רומי. במתנגדי רשב״ג של התומך לקו נגרר לא הוא רשב״ג, עם זו שותפותו
 לא אם מזוהה שני, מצד היה שרשב״ג אף המלכות. ע״י נרדף זו ובסיכה

זעם. יעבור עד השלום של מאוד הקטן המחנה עם חיצונית לפחות אקטיבית

 רומי, עד המזויינת להתנגדות או למרידה סיכוי שום נתן לא ריב״ז
 להכרה סופי תוקף נתן אספסיאנוס עם שהמפגש אפשר זאת. ידעו והנציבים

 לנוכח מפוכח היותו עם רומי. נגד המתלהמים עמו בני כשאר אינו זה שחכם
 למסלולו ולפנות חמורות היותר הסכנות את ליטול איתן היה המצב, מורכבות

 המדיניות תבונת הוא לחכמה השני המימד נוסף כך רומי. עם ההידברות
 אלא תילן על ישיבות עמדו ששם מפני היתה לא יבנה בקשת גם השקולה.

 לפעול יוכל ששם הבין שהחכם אלא גויים. מעורבת עיר זו היתה להיפך,
 רק בכך. הצליח אכן מרבצו. הדוב את שיעיר בלא הסנהדרין להקמת

 הרי לך ויאמרו ידך בתוך נטיעה היתה "אם יאמר: כריב״ז חריף ראליסטיקן
 על מקובל היותו .9והקבילו" צא ואחייב הנטיעה ונטע לך בא. המשיח מלך

 פעולתו לפעול לו איפשרו ממתנת כאישיות רומי על מקובל היותו העם, קצוות
 והנהגה לסנהדרין בסיס ואחייב גדול! רעש בלי הגדול הדין בית הקמת הגדולה,

 שהרי יראה, מתוך גמיש היה שריב״ז מכאן ללמד אין אגב מצילה. דתית
 וקבע ביבנה בשופר תקע האומה, של החדש לצביונה ובמאבקיו בתקנותיו

 מזרע במנהיג מדובר שלא נשכח אל ושוב היום. עד עמנו המהלכות עובדות
 שנטלו חשמונאי לבני ארע מה ידע שודאי כהן אם כי המלוכה, ומשושלת דוד

מלכות. גם כהונה גם לעצמם

.8

.9

 שבדרום לאחינו זכאי בן ומיוחנן גמליאל בן "משמעון תבוא. כי פרשת תנאים מדרש
 שהגיעה לכם יהא ידוע שלום, הדרום, פלכי ולארבעת גלילי ולשאר והתחתון העליון
נתבערו".... לא שמים קדשי ועדיין הרביעית השנה
 זיק כל בהעדר ההיא, הקשה שהשעה נשכח בל ל״א. פרק ב' נוסח נתן דרבי אבות
נטיעה! מעדיף וריב״ז למשיח, ציפיות הולידה אורה,
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 קבלת אחר נשיא בתואר שימש זכאי בן יוחנן רבן האם כתובה ידיעה לנו אין
 החכם האם השאלה יוחנן. לרבן נשיא התואר את מוצאים אנו אין כי יען יבנה.
 התשובה זה? תואר לשמו הוצמד שלא למרות בנשיאות פורמאלי תפקיד מלא

 התואר גם כנשיא. האומה את הנהיג ריב״ז מעשים. מתוך ומוכחת חיובית
 היה יכול זה מכוח הקדוש. לרבנו שניתן כפי הכולל, כרבנו זאת מעיד "רבן"
 אפשר אי תקנותיו חכמים. של אופוזיציה עם התעצמות תוך נועזות תקנות לתקן
 כגון ובנושאים בהיקף מתקנים מצאנו לא כי נשיאות. מכוח אלא שיתוקנו להן
 .10 לנשיאים או גדולים לכהנים בשעתו, הסופר לעזרא בזמנם, לזוגות אלא אלו
 הזמן חכמי את בסביבתו מצאנו לא כי מסויימות. התנגדויות למרות זאת אף

 הסגן בן שמעון רבי גמזו, איש נחום הקנה, בן נחוניא רבי צדוק, רבי והכהנים.
עמו. הלכו לא אלה ועוד,

 ריב״ז של פטירתו בשעת אחרת. מזוית דמותו נאיר לתקנותיו, נפנה טרם
 דרך לאיזו יודע איני השיב, לשאלתם בוכה. שהיה ראוהו לבקרו, תלמידיו באו

 תמהו, !!. עדן? לגן מכיניסין או הינום לגיא אותי מכריעין אם אותי, מוליכין
 העוה״ב לחיי לזכות ידו על מעכב יש מלאכים, ושיחות דקלים שיחות היודע

 הבלתי התורה למימד ליחסו הן האמת, לחיי הערכתו למדו מכאן בשלם?
 מתיירא אם העצמית. להערכתו ביחסו והן יקיף, אנוש שבן בגבולות מסוייגת

 לעלות רשאים כהנים אין "ת״ר לחכמתו: דוגמא בריות? שאר יאמרו מה הוא,
 ,גר פירקא..ואידך דהאי שית ריב״ז. של תקנות מתשע "זו בסנדליהם לדוכן

 את התקלה". מפני ובטלו ריב״ז לקינו..בא רובע שיפריש צריך בזה״ז שנתגייר
 להעלותו, וא"צ בפדיון ריב״ז התירו רבעי כרם ואילו ביטל. זהורית של לשון

בפירות. ירושלים שוקי לעטר כדי חרב] הבית הכי [בלאו

 נפגעים כנועים עצמם ראו אשר מתנגדים ליב״ז לו שהיו אפשרות מכלל להוציא אץ .10
 הלך ואיך ירושלים. את הציל לא המהלך הכל ככלות אספסיאנוס. עם מהקשר

 כפי פעולה, כמשתף ו ח" לראותו יכלו הבית?! מחריב עם להדברות לקיצוניות,
 הוא כוכבא, בר של דודו שהיה המודעי אלעזר ר' כשהצדיק ביתר בתוך שארע
 בר ע״י למוות והוכה פעולה, כמשתף נחשד שנה, ארבעים העיר את שהציל החסיד
הקדוש] דודו את רוצח המקווה [המשיח כוכבא.

 נושא משמשת כשלעצמה הסוגייא כהי. נתן דרבי אבות באריכות, הפרטים ראה .11
 לאי ביצה ריב״ז, ע״י מסויימות הלכות וביטול הלכות קיום על ראה חינוכי. לימוד
וביקש. ד״ה: וחתוספות חנננאל רבנו ראה שם. רש״י לפירוט לב שים ע״ב,
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 מירושלים לצאת החלטתו רקע על זה מעשה נבחן אם יותר מתבהרת התמונה

 שמא הדין, מפני מתיירא ריב״ז המפורסמת. בקשתו את ולבקש הקיסר אל

 על לוותר בכוחו נתן מי שכן, המדרש. בבית המקדש בית את החליף שמא טעה,

 בית על בעיניו עדיף ביבנה המדרש בית כלום המקדש? להציל המזויין המאבק

 החכם נתחבט אלה בלבטים בארון? ממנה ברח שכביכול בירושלים, המקדש

 וחכמים כהנים ע״י נחשד שאמנם כפי התכלית, את ישיג לא מעשהו כל שמא

 הם הרוח חיי האומה. נשמת את בתורה ראה ריב״ז מדברינו, היוצא אחדים?

 הקוטביים, החברתיים המאבקים שבנסיבות הארעי הבניין פני על הנצחיים

ללהבות. הוכרע בתוכו, חכמים ורציחת

 רבן של לצידו אלא בשלם נשיאותו מלא לא גמליאל רבן מדוע לשאלה נשוב

 לה אין חנכו, וריב״ז שעה באותה צעיר היה שרשב״ג הטענה זכאי? בן יוחנן

 בחיסול החורבן, אחר המלכות של רצונה רקע על זה מהלך להבין יש בסיס.

 בידי מבוקש והיה המלכות מפני ברח גמליאל רבן ואכן הנשיאות. שושלת

 "בעל גמליאל, רבן את שחיפש השליח על הגמרא דברי יובנו כך שליחיה.

 בעצת ונמלט להריגה המלכות ע״י שנדרש לנשיא הכוונה מתבקש", החוטם

 נראה אך העם, של חפצו עוז כמובן היה גמליאל רבן !.2 עצמו השליח

 רבן שב העניין, מן רפתה המלכות שיד אחר רק בפתח. עמדה שהמלכות

 זכאי בן יוחנן רבן הלך מה יובן, גם זה רקע על הפורמלית. לנשיאות גמליאל

 דרומה? ירד הדור שמנהיג שגרם שם היה מה בדרום? חיל בברור לעשות

 הנשיאות משושלת גמליאל רבן של לשובו התנאים שהבשילו שאחר נראה,

 לא כדי זאת אף !.3 חיל בברור לישיבה וירד יבנה את ריב״ז עזב לכסאו,

 מרכז את יעזוב מדוע מובן לא כי הדעת. בחירות לפעול ידו על מעכב להיות

 שם להקים חיל לברור ההם הימים בנסיבות הרחוק לדרום וילך ביבנה התורה

ישיבה. שם היתה שמעיקרא נאמר אולי כן אם אלא תורה, מרכז

 התואר ע״א. כט' תענית בסוף האחרונים, ברגעים החורבן על כולו הסיפור ראה .12
הי" ביראת "והריחו בבחינת (אולי הנשיא, של להדרו תואר היה החוטם" "בעל

 בל באזור. השקט בהבטחת נוסף צעד בהריגתו ראתה המלכות למשיח) המיוחסת
השם. קידוש על נהרג גמליאל בן שמעון שרבן נשכח

 אחר יפה, דין בית אחר הלך תרדוף", צדק "צדק יפה, דין בית ע״ב, לבי סנהדרין ראה .13
 את גם מצאנו מ״ט. ב' פרק מעשרות תוספתא גם וראה חיל. לברור זכאי בן יוחנן רבן
חיל. לברור זכאי בן יוחנן רבן אצל הולך יהושע רבי
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 שהיה גמליאל רבן כיצד להבין, לנסות חובתנו ריב״ז, של בתקנותיו נגע טרם

 ריב״ז של פעילותו לנוכח שתק כיצד רשב״ג, של בנו הוא הנשיאות, משושלת

 מול בנשיאות לשמש ולמעשה המנהיג, להיות והפך הנשיא ממשפחת היה שלא

 שהמתח אחר רק ביניהם. שבקשר במורכבות טמונה התשובה הרומאי? השלטון

 נשיאותו עובדת עם הרומאים השלימו מעט, נרגעו החורבן ונוראות הפוליטי

 ולנהוג לבוא ריב״ז של מועט לא לסיוע זכה גמליאל רבן גמליאל. רבן של

 לכן העם. על התורה לשלטון האוטונומיה השבת היתה, שניהם מטרת ברמה.

 הנשיאים מקרוב. הציבור חיי את ולבחון הישובים אל לצאת נהג גמליאל רבן

 שבין עניינים להסדרת מסתמא לרומא, הדיפלומטיות בנסיעותיהם הגיעו גם

 תלמידי להם נלוו אלו בנסיעות לה. הכפופה ישראל בארץ לנשיאות המלכות

 לפי בנשיאות היה שאף עזריה, בן אלעזר ורבי עקיבא רבי גם אחייב ריב״ז,

 רבן של רגישותו על כמו תקיפותו על לשעה. נשיא היה טרפון שרבי כפי שעה,

 החובה בנושא יהושע רבי הענשת בדרך אם בתלמוד. עדויות יש גמליאל

 אחר יהושע רבי את לרצות הלך כאשר חכמים, בכבוד ולהיפך ערבית. בתפילת

 רבי של ביתו כתלי את ראה זה בביקור בקהל. ומואבי עמוני ביאת על הדיון

 אלא לשררה כמיהה מתוך לא זו בדרך פעל גמליאל רבן !.4 מפוחמים יהושע

 חכמי לאומה. מבחן בשעות הדרוש ברור מנהיגות קו והעדר לפירוד מחשש

 באומרם: וחבריו גמליאל רבן המנהיג של מעלתו רום להסביר ידעו הדורות

 מלכות בכל הקב״ה שנתן צדיקים ארבעה כנגד מי? כנגד בסוכה מינים "ארבעה

 מישאל חנניה דניאל בבבל, הן: ואלו בתוכן. תורה ולרבץ להושיען ומלכות

 שכבר חשמונאי בני ארבעה ביון, ונחמיה. מלאכי זכריה חגי בפרס, ועזריה.

 אלעזר ורבי יהושע ורבי גמליאל רבן [רומי] באדום הבכור. יהודה מהם נהרג

15 עקיבא". ורבי עזריה בן

היטב. הללו העניינים את מאירה כחיכט', בברכות הגמרא .14
 הנהגה מימד הארבעה, מן דמות שכל לב שים .103 ענלאו הוצאת אליעזר רבי משנת .15

 בעניינים הקיסר עם להתעצמות ככתובת ידוע היה חנניה בן יהושע רבי אחר.
 הורדת בנסיבות נתמנה עזריה, בן אלעזר רבי ע״א. נ״ט חולין כך על ראח שבאמונח.

אשתו]. עם חכמה [בעצה הנשיאות מן גמליאל רבן
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 שתיים או במילה שעה לפי נסתפק ר״ג בדמות בשלם לעסוק שנשוב עד

 שמעון, רבן אביו כמו שהיה מוכיחות ידיים אין דיבנה. גמליאל רבן של לדמותו

 כנשיא ריב״ז את העדיפו הרומאים שהרי המרד. בפרוץ המתונים ממחנה

 מן לעקור הרשעה מלכות של רצונה רקע על זאת להסביר יש הסנהדרין.

 את ידעו הם שגם למשיח הציפייה אבדן ישיגו כך דוד. מלכות את העולם

 גמליאל בן שמעון רבן סבו שאת לזכור יש המלך. מדוד שמוצאו המפורסמות

 כך גדול. כהן ישמעאל רבי עם יחד להורג הוציאו במרד, שהשתתף הראשון,

.16הכהונה עם יחדיו המלוכה את שעה לפי הרומאים חיסלו

 פילוג של צורה כל אופן בשום לאפשר שאין שעה, באותה הבין גמליאל רבן

 הנהיג הוא בתורה. ממנו וגדולים ידועים חכמים כבוד חשבון על אפילו

 חרף מסודרת בהנהגה וביטחון יחסי חוסן להבטיח ובתקיפות ברמה נשיאותו

 קידוש על שהתעורר הפולמוס את להבין קל זה רקע על המקדש. בית אבדן

 הכיפורים ביום ליבנה לפניו לבוא יהושע מרבי דרש גמליאל רבן כאשר החדש

 גמליאל רבן התכלית, על מעיד הסוף ובמעותיו. במקלו בחשבונו, להיות שחל

 יש .17בחכמה" "רבי גלויה בענווה וקראו ראשו על יהושע לרבי ונשקו עמד

 זה הנהגה סגנון כאשר פנים. נשיאות גמליאל לרבן מדדה לא שהגמרא להתבונן

 פנים. משוא בלא נגדו פעלו חכמים, בכבוד פגיעה לעבר מפליג הנראה את עבר

 להשיג כדי הקדוש רבנו בימי הונהג זה נשיאות סגנון היכן עד נראה עוד אנו

כתות. וכמה תורות כמה ולא אחת בתורה האומה גיבוש יעד. אותו

 דומיטיאנום, של לרציחתו עד המלכות. מפני תקופה באותה הסתתר גמליאל רבן .16
 כשעלה אז רק .96 שנת הרשע. טיטום של אחיו הפלאביים, הקיסרים שושלת אחרון
 לסוריה הלך גמליאל רבן הנשיאים. למשפחת רומי יחם מעט התרכך הקיסר, נירווה
ע״א. כט' דף בתענית העניין על ראה הרשמי. האישור את קיבל וממנו הסורי לנציב
הנשיאות. לבסס סייעוהו הסורי הנציב עם הטובים קשריו אגב,

 הגלויות ובעיקר כולל האומה, כל לעיני בעליל ומוחש עקרוני עניין הוא החדש קידוש .17
 לוי החכם הנה, שם. והתוספות רש״י עיין ב', פרק השנה ראש מסכת ראה בתפוצה.

 ע״א כאי השנה ראש במסכת שם הכיפורים. יום בחשבון טעותם וראה לבבל אקלע
 חמין מבושם [כמה דמערבא" רבא ביומא דבבלאי תבשילא בסים "כמה להם: אמר
החדש. עיבור על שמעו לא כי בא״י!!! נדרי בכל עומדים שעה ובאותה בבליים של
 סוף עד עקרוני ונשאר היה הלכתית, וסמכות הגמוניה המבטא זה שנושא נראה עוד

 הספירה שיטת עד אפיי הלוח בשינוי בעצמו התערב הקדוש רבנו הגאונים. תקופת
 ראה דערכין ב' פרק בראש כמובא מועדות, להתאים כדי בשנה, העיבור חדשי למניין

בלוח. רבי של התערבותו שם
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 שונות, מכיתות כיתות והיווצרות אמוני מתח רוויים אלה ימים להדגיש, יש

 רבן של רצונו עוז מובן כן על למרחב. הנצרות של יציאתה כמובן כולל

 החלטתו הבית]. חרב בעטיים רבה [במידה הפלגים כל לאיחוד להגיע גמליאל

 בית הזרמים שני בעליל. ניכרת פתוחות מחלוקות להשאיר ולא ההלכה לאחד

 לתגרות במחלוקותיהם הגיעו הבתים שניה הירושלמי שעפ״י שמאי ובית הלל

 הגיעו הדברים !.8הלל כבית לנטות הוחלט בהם לימיו, עד נטו הזרמים דמים,

 נהג הסנהדרין, כנשיא דעתו לכפות גמליאל רבן ברצון מורכבים למצבים

 קיצוני היה גם הוא התנאים. מגדולי חנניה בן יהושע רבי כלפי רבה בתקיפות

 אלה, מאבקים רקע על !.9 הורקנוס בן ר״א הוא הגדול, אליעזר לרבי ביחסו

 מאבקו עזריה. בן אלעזר רבי נתמנה ובמקומו מהנשיאות גמליאל רבן הורחק

 אחת, הלכה לפסוק החכמים כל את להכריע היה חייב מבית ומחוץ. מבית היה

 הותקנה גם ההיא בעת לכן האפיקורסים, במינים להילחם היה אנוס ומחוץ

 מטבע עוררו החורבן שאחר אלה ימים .20עשרה שמונה בתפילת המינים ברכת

 של בכבשונה הרהורים תוך אחה״י וחשבונות משיחיות ערגות הדברים

 הנצרות של ערשה ימי אלה מרובות. ותהיות פילוסופית הפקרות גררו האמונה,

 את לנתק אין לפיכך בתפילה. והן בהתבדלות הן מעשה נקיטת חייבו אשר

 אותן מפני אחת הנהגה תחת האומה לגיבוש הנשיאות משפחת של מאבקה

 וההתנזרות הפרישות במעטה שהתעטפו ואפי בדלניות. פילוסופיות רוחות

כנגדן. האומה לגבש היה חובה בכ״ז השכינה, של ביתה חורבן מפני כביכול
 תמיד לנטות שיש שקבע כפי מיתה". חייב הלל בית דברי על העובר "כל שקבע הוא .18

א' פרק יבמות ירושלמי ראה המתווכח. חכמת עוצם אחר ולא הרוב אחר ולהכריע
 לרוב כאלה מובאות עוד וראה ביבנה. זאת ואמרה יצאה קול שבת מוזכר שם ה״ו,

בירושלמי.
 עד רבים. מול יחיד דעת למחלוקת רקע רק שהיתה עכנאי של תנורו בסוגיית .19

 תהא שלא הכל הרוב. כדעת לנהוג שיש גמליאל רבן לשיטת השמים מן שהסכימו
 רבי של אשתו גמליאל. רבן על אליעזר רבי של הקפדתו מפורסמת תורות. שתי תורה

 למות תביא בעלה שהקפדת וידעה גמליאל רבן של אחותו היתה שלום אימא אליעזר,
עולמו. לבית גמליאל רבן נפטר אליעזר רבי של אפיים בנפילת ואמנם אחיה.

 רבו גמליאל רבן "בימי תפילה. הלכות אהבה, ספר תורה, במשנה כותב הרמב״ם .20
 כיון השם. מאחרי לשוב אתם ומסיתין לישראל מצירין והיו בישראל, האפיקורסים

 שתהיה אחת ברכה והתקין דינו ובית הוא עמד אדם, בני צרכי מכל גדולה שזו שראה
צדוקים, האיסיים, כיתות אלה היו האפיקורסין". לאבד השם מלפני שאלה בה

 לכן האומה. של השלם לקיומה איום היוו אשר דרך, אובדי ועוד הנוצרי ישו תלמידי
 "למינים ברכה, נוסח לקבוע לשמואל וציווה עדם מלחמתו כלי גמליאל רבן חגר

תקוה". תהיה אל ולמשומדים
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דיבנה גמליאל רבן

 הכושלות למרידות הבית חורבן שבין המהומות רבת לתקופה נולד דיבנה גמליאל רבן
 תוצאות שראה דיבנה גמליאל רבן !. הזקן גמליאל רבן של נכדו הוא שאחריו.

 כהן ישמעאל רבי עם יחד להורג הוצא אביו הסיעות, ומלחמות הכיתתיות המחלוקות
 ידיהם, על נרדף הוא אף להיות לו עזר שלא מה במרד. המתונים מן היה לפיכך גדול.
 זכאי בן יוחנן רבן מונה לכן דוד. מזרע הנשיאות שושלת את לכלות חפצם עוז מפני

 ע״א: כט' בתענית [כמובא המלכות מפני למחתרת ירד עצמו גמליאל רבן דוד. מזרע שאינו

שה גמרא. שחרב תניא: העיר. נחר פוס כ רנוסרו  להריגה. גמליאל רבן על גזרה נגזרה ההיכל את הרשע טו

ת ועמד הגמון אותו בא  גמליאל, רבן שמע מתבקש. החוטם בעל מתבקש, החוטם בעל ואמר: המדרש, בבי

 הן, ליה: אמר דאתי? לעלמא לי מייתית לך מצילנא אי ליה: אמר בצנעא. לגביה אזל מינייהו. טשא אזל

 מינייהו, חד ומית גזירתא גזרי דכי וגמירי, ומית. נפיל לאיגרא סליק ליה. אשתבע לי. אשתבע ליה: אמר

 כעשרים כעבור רק הבא.] העולם לחיי מזומן הגמון אותו ואמרה: קול בת יצתה לגזרתייהו. מבטלי
 האחרון הקיסר היה זה דומיטיאנוס טיטוס, של אחיו דומיטיאנוס נרצח כאשר שנה,

 יותר. מתון היה נרוה הקיסר חדשה, שושולת עלתה המרושעת. הפלאבית בשושולת
 פ״ז בעדויות כמובא סוריה. מנציב לנשיאותו אישרור וקיבל ממחבואו גמליאל רבן יצא

 בסוריא פ?הגפ?וו רשות ליטול שהלך גמליאל ברבן ומעשה תנאי על השנה את שמעברים העידו הם מ״ז:

שירצה תנאי על השנה את ועברו לבא ושהה  השנה ונמצאת אני רוצה אמר וכשבא גמליאל. רבן לכ

 החדש!!!אלא קידוש בהלכות עימו לדון לנציב הנשיא הלך לא מסתמא מעוברת.
 השעה, לנוראות המרפא היתה והזהירה המפוכחת אישיותו נשיאותו. את לאשרר

ליבנה. מירושלים במעבר ההריסות לקימום בהמשכיות והביטחון

 ר״ג מלכות, הרוגי מעשרה השם קידוש על שנהרג הראשון רשב״ג של בנו הזקן, גמליאל רבך .1

כ ג' תש״ע־עד ג' בשנים הסנהדרין נשיא היה ר״ג הלל, של נכדו היה הזקן ) ״י ת 2ת  לפני שנה 0

שר הסנהדרין. גלתה בימיו הבית). חורבן ם שהדיון אפ  המלך עם קשריו על מלמד ע״ב, פחי בפסחי

הרשע. השני אגריפס לבנו יחסית הגון שהיה הראשון אגריפס

 שני עליהן ושחטו ויצאו הפסח, את עלינו ושחטו צאו לעבדיהם: שאמרו ומלכה במלך "ומעשה

 אמרה המלכה, מן ושאלו באו המלכה. את ושאלו לכו להם: אמר המלך, את ושאלו באו פסחים.

 קלה דדעתן ומלך מלכה להם: אמר גמליאל, רבן את ושאלו באו גמליאל. רבן את ושאלו לכו להם:

 נמצאת אחת פעם ושוב השני. מן ולא הראשון מן לא נאכל לא אנן, הראשון, מן יאכלו עליהן,

ת הלטאה  לכו להם: אמר המלך, את ושאלו באו כולה. הסעודה כל לטמא ובקשו המטבחים, בבי

 ושאלו באו גמליאל. רבן את ושאלו לכו להם: אמרה המלכה, את ושאלו באו המלכה. את ושאלו

 כוס עליה והטילו לכו להם: אמר רותח. לו: אמרו צונן? או רותח המטבחים בית להם: אמר אותו.

 נמצא כולה. הסעודה כל גמליאל רבן וטהר וריחשה. צונן, של כוס עליה והטילו הלכו צונן. של

 גמליאל". ברבן תלויה הסעודה כל נמצאת גמליאל, ברבן תלויה מלכה ונמצאת במלכה, תלוי מלך

ם אלה דברים  עבודה. ובטלה הבית חרב שכבר דיבנה, ר״ג לנכדו ולא הזקן לר״ג ביחס מסתברי

שב״ג, שמדובר אחרת גרסה אמנם (יש ת הרשב״ץ וראה חננאל, רבנו גירסת ראה בר  פ״א לאבו

 שגם הראשון, אגריפס מול הזקן לר״ג העניין לייחס יש ולדעתי שם. למשנה המאירי ראה מט״ז,

הגון) נחשב הרשע לבנו ביחס רק הגדולים, הצדיקים מן היה לא הוא
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 כל ואבדן כשייאוש לחורבן. הסמוכים בימים האומה של בליבה היה מה נדמיין אם רק
 נשיאותי ממלכתי כוח כל הריסות. ולקומם קומה לזקוף היכולת להעדר הביאו תקווה

 נהרגו אלפים מאות ההם. הנוראים הימים בנסיבות חדשה רוח להפיח יוכל לא
 שיש סברו ועדיין ריב״ז, של דרכו עם השלימו שלא כיתות היו ובמרידות. במלחמות

 היו חלקם להורג, הוצאו חלקם וחכמיה הושבתה הסנהדרין קרה. כך ואכן למרוד,
 של דמותו באה וכאן לאומה. וחיוניות להשיב כדי נפש, תעצומות נחוצים כבויים.

 ולפעול לשוב ממנו מנע שלא מה צווארו, על הונחה החרב דיבנה. גמליאל רבן
כאלה. לשעות הדרושה בנחישות אך הראויה בזהירות

המקור.] מן עדויות על דברינו נבסס כאן [גם דיבנה. גמליאל לרכן לו היו מטרות שלוש
פלגנות. כלא ההלכה איהוד ע״י אהת הנהגה תהת האומה את לאהד א.
והתפילה. המדרש כית ע״י המקדש לכית תהליף כ.
שפויה. ודיפלומטיה כמינים מלהמה ג.

 בפרק דברינו [ראה בישראל. מחלוקות רבו צרכם, כל שמשו שלא תלמידים משרבו
 למעט, ככלל הסמיכה] על הראשונה למחלוקת שיחדנו מה ראה המחלוקות, על

 הוכרע עניין כל כי גדולות, עקרוניות מחלוקות היו לא הסמיכה, על עקרונית מחלוקת
 בעליל הוחש הבית חורבן לפני כבר האומה, של מעמדה ערעור עם בסנהדרין. סופית

 ועמעום המקדש לכילוי בסוף שהביא מה חכמים. נגד יד ובהרמת בכיתות בפילוגים
 בהלכה. לזה זה שהתעדו בתים שני בישראל נהגו יבנה ימי עד סנהדרין. של תוקפה

 הלל. בית כשיטת אחת דרך להנהיג למטרה שם גמליאל, רבן הלל. ובית שמאי בית
שלמי כמובא מיתה". חייב הלל בית דברי על העובר "וכל  הרוצה כל ״דתני ה״ד: פ״ג סוטה בירו

ת כחומרי ולנהוג עצמו על להחמיר ת וכחומרי שמאי בי שך הכסיל נאמר זה על הלל בי  כקולי הולך. בחו

ת כדברי או אלא רשע נקרא אילו וכקולי אילו ת כדברי או וכחומריהן כקוליהן שמאי בי  כקוליהן הלל בי

ת יצאת שלא עד דתימר הדא וכחומריהן, ת משיצאת אבל קול, ב ת הלכה לעולם קול, ב  וכל הלל. כבי

 הלכה אבל הן חיים אלהים דברי ואלו אלו ואמרה קול בת יצאת תני מיתה. חייב הלל בית דברי על העובר

ת יצאת [חיכן] ואיכן, לעולם חלל כבית שם ביבי רבי 2 קול, ב ת יצאת ביבנה יוחנן, רבי ב  קול". ב

 בהענשת ומעשה איום לכדי רחוק, חיותר הקצה עד היתה גמליאל רבן של נחישותו
אחת. הלכתית הנהגה לרעיון עצמם כפו לא אשר בהלכה] ממנו גדולים [אפשר חכמים,

רב .2 רו, גאון עמרם ו ת בסידו  חומרת מפני המקור להביא הקפיד וברכותיה, שמע קריאת בהלכו

שראל ארץ כמנהג שאומרין האנשים ואותן ״ טרפון. רבי של מעשהו שם והוסיף העניין,  אנו י

שראל, ארץ בתלמוד גורסין כך הלא עושין, ל בת יצתה תניא י  אלהים דברי ואלו אלו ואמרה קו

שראל ארץ בתלמוד עניין באותו ועוד לעולם. הלל בבית הלבה אבל הם, חיים  יצתה שלא עד י

ת שך הכסיל נאמר עליו אלו, וכחומרי אלו כחומרי עצמו על המחמיר קול, ב  כקולי הולך. בחו

ת או אלא רשע. אלו, וכקולי אלו ת או וכחומריהון, כקוליהון שמאי כבי  כקוליהון הלל כבי

ת משיצאת אבל וכחומריהון. ת הלכה קול, ב ת דברי על העובר וכל לעולם, הלל כבי  הלל בי

 שמאי בית כדברי עשה אמר יצחק בר נחמן רב הלכה, אותה בענין א״י ובתלמוד מיתה. חייב

ת והטיתי בדרך בא הייתי אני טרפון א״ר מיתה, חייב ת כדברי לקרו  בעצמי וסכנתי שמאי בי

ב היית כדאי לו אמרו הלסטים. מפני ת דברי על שעברת על בעצמך לחו הלל. בי
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אחת והלכה אחת תורנית חנחגח תחת חאומח איחוד ראשונה מטרה א.

 את הניח בכך בתלמוד. שנשתקפה כפי זו מטרה להשגת למאבקו בדוגמאות זאת נראה
המשנה. עריכת ויכולת הנהגה ליכולת רכי לנכדו התשתית

 לה שאין ערבית, תפילת עקרוני, בעניין בגמ': שהובא במה התמודדותו נראה א.
 מגדולי היה יהושע שרבי לציין [יש הלילה. כל נשרפין וחלבים אברים וכנגד קרבן,

 דמותו עוצם ידע גמליאל ורבן עקיבא, רבי של ורבו ריב״ז של תלמידו התלמידים,
 יהושע רבי אחידות] להלכה לשוות כדי עדו מלצאת נתיירא לא ובכ״ז בהלכה, וכוחו
 כשבעלי בפרסום יעשה שהעניין היה חפץ גמליאל ורבן רשות. שערבית לשיטתו חלך

ת כמובא תורות. שתי תורה תהא שלא כדי שונע, והציבור נכנסים תריסין רכו  ע״ב, כז׳ בב
 לו: אמר יהושע, דכי לפני שבא יוחאי] כר שמעון דכי היה זה [תלמיד אחד בתלמיד מעשה רבנן: תנו

שות ערבית תפלת  לפני בא ישראל] לכלל ולא השואל, לפי ענה [מסתמא רשות. ליה: אמר חובה? או ר
שות ערבית תפלת לו: אמר גמליאל, רבן  לי אמר יהושע רבי והלא לו: אמר חובה. לו: אמר חובה? או ר

ת תריסין בעלי שיכנסו עד המתן לו: אמר רשות! שנכנסו המדרש. לבי שואל עמד תריסין, בעלי כ  ושאל: ה
שות ערבית תפלת ם לחכמים: גמליאל רבן להם אמר חובה. גמליאל: רבן לו אמר חובח? או ר  אדם יש כלו

 יהושע, ליה: אמר רשותו לי אמרו משמך והלא לו: אמר לאו. יהושע: רבי ליה אמר זה? בדבר שחולק
 להכחיש החי יכול - מת והוא חי אני אלמלא ואמר: רגליו על יהושע רבי עמד בך! ויעידו רגליך על עמוד

ש החי יכול היאך חי, והוא חי שאני ועכשיו המת, את אל רבן היה החי? את להכחי  ורבי ודורש, יושב גמלי
ת ואמרו העם כל שרננו עד רגליו, על עומד יהושע ועמד. עמוד! התורגמן: לחוצפי

 , בגרמא עקיפא בדרך להתירו בבכור מום הטלת בסוגיית היה אחר מקרה ג.
 [למשל בתחבולה, בבכור מום להטיל שאין אנו ויודעים ע״א. לוי בבכורות כמובא

 לעם חבר בין הבחנה עניין על מום!!] בו ויטיל הכלב שיטלנו באזנו בצק לו להדביק
 בין לחלק הקל לא לאחידות ששאף גמליאל [רבן יהושע. ורבי ר״ג נתעצמו הארץ,

 קלופה], ערבה ערובה כיילי [נסריה בסלי שערי ליה רמא בוכרא, ליה הוה צדוק "רבי ] לע״ה ת״ח
ם ליה: אמר יהושע, דרבי לקמיה אתא שיפתיה, איבזע דקאכיל בהדי  הארץ? לעם חבר בין חילקנו כלו
 רבן ליה אמר הארץ? לעם חבר בין חילקנו ליה: אמר גמליאל דרבן לקמיה אתא הן. יהושע: רבי לו אמר

ת תריסין בעלי שיעלו עד המתן לו: אמר הן! לי אמר יהושע רבי והא ליה: אמר לא, גמליאל:  המדרש. לבי
ת שנכנסו כיון שואל עמד המדרש, לבי  לאו, יהושע: רבי א״ל הארץ? לעם חבר בין חילקנו כקיום ושאל: ה
 רגליו על יהושע רבי עמד בך! ויעידו רגליך על עמוד יהושע הן, לי אמרו משמך והלא גמליאל: רבן א״ל

 היאך חי, וחוא חי שאני עכשיו המת, את להכחיש החי יכול מת והוא חי אני אילמלי אעשה, היאך ואמר:
 ואמרו העם כל שריננו עד רגליו, על עומד יהושע ור' ודורש עומד ר״ג והיה החי? את להכחיש יכול חי

ועמד". עמוד, חמתורגמן: לחוצפית

 משמעויות ובעל מאד עקרוני עניין חיתה עכנאי, של בתנורו המפורסמת הפרשה ג.
 היום ״באותו תנא: ע״ב: נטי מציעא בבא כמובא אמוניות. מסויימת ובמדה והנהגתיות, הלכתיות

שובות כל אליעזר רבי השיב ב כמותי, הלכה אם להם: אמר הימנו. קיבלו ולא שבעולם ת  יוכיח. זה חרו

ב נעקר  חזר החרוב. מן ראיה מביאין אין לו: אמרו אמה: מאות ארבע לה: ואמרי אמה, מאה ממקומו חרו

 ראיה מביאין אין לו: אמרו לאחוריהם. המים אמת חזרו יוכיחו. המים אמת כמותי, הלכה אם להם: ואמר

ת כותלי כמותי, הלכה אם להם: ואמר חזר המים. מאמת ת כותלי הטו יוכיחו. המדרש בי ש בי  ליפול. המדר

 לא טיבכם? «ד, אתם כהלכה, זה את זה «נצחים הב«ים תלמידי אם להם: אמר יהושע, רבי בהם גער

 ואמר חזר ועומדין. מטין ועדין אליעזר, רבי של כבודו מפני זקפו ולא יהושע, רבי של כבודו מפני נפלו

 שהלכה אליעזר רבי אצל לכם מה ואמרה: קול בת יצאתה יוכיחו. השמים מן כמותי, הלכה אם להם:

 רבי אמר היא? בשמים לא מאי היא. בשמים לא ואמר: רגליו על יהושע רבי עמד מקום! בכל כמותו

שגיחין אין סיני, מהר תורה נתנה שכבר ירמיה:  אחרי בתורה סיני בהר כתבת שכבר קול, בבת אנו«

להטות". רכים
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 היא במובאה, היסודית הנקודה הגמרא, כל את כאן נפרוש לא היריעה מקוצר
 [אותה קול" בגת משגיחין "ואין היא", בשמים "לא הדברים. של הסיפא דווקא

 נדרשת כאן מיתה, חייב והעובר הלל כבית שהלכה הבניין את בנינו עליה קול בת
 עומק את נראה שם הגמ' בהמשך כשנתבונן באחידות. הגדול הצורך מפני רק להיפך,
 של גיסו שהיה הגדול, אליעזר [רבי העולם לגדול הנידוי גמליאל. רבן של כוונתו

הו. עליו ונמנו שלום]. אמא הנשיא של לאחותו נשוי גמליאל, רגן  נדוהו] [הכוונה וברכו

 מחריב ונמצא ויודיעו, הגון שאינו אדם ילך שמא אלך, אני עקיבא: רבי להם אמר ויודיעו? ילך מי ואמרו:

ש עקיבא? רבי עשה מה כולו. העולם כל את ק לפניו וישב שחורים, ונתעטף שחורים, לב  ארבע בריחו

 ממך. בדילים שחבירים לי כמדומה רבי, לו: אמר מיומיים? יום מה עקיבא, אליעזר: רבי לו אמר אמות.

 הדין עליו קבל [אפשר דמעות. עיניו זלגו קרקע. גבי על וישב ונשמט מנעליו, וחלץ בגדיו קרע הוא אף

ת הכרח מפני שיאות להודו שת יהושע רבי שעשה כמו בנ  את להוסיף טורחת הגמ' המועדות] בפר
שול עליו עמד בספינה, בא היה גמליאל רבן ״ואף בים. הספינה בנסיבות גמליאל רבן דברי  נח

ל אלא זה שאין לי כמדומה אמר: לטבעו. שבי  של רגונו ואמר: רגליו על עמד הורקנום. בן אליעזר רבי ב

 ירבו שלא לכבודד, אלא עשיתי, אבא בית לכבוד ולא עשיתי, לכבודי שלא לפניד וידוע גלוי עולם,

אל דרבן אחתיה אליעזר דרבי דביתהו שלום אימא מזעפו. הים נח בישראל. מחלוקות  מההוא הואי. גמלי

 בין לה ואיחלף הוה, ירחא ריש יומא ההוא אפיה. על למיפל אליעזר לרבי ליה שבקה הוה לא ואילך מעשה

פל אשכחתיה ריפתא. ליה אפיקא אבבא, וקאי עניא אתא דאמרי: איכא לחסר. מלא  אמרה אנפיה, על דנ

דשכיב". גמליאל רבן מבית שיפורא נפק אדהכי לאחי. קטלית קום, ליה:

 להתבונן ניתן אחידות, להלכה לשוות גמליאל רבן של ועמלו מאבקו בפרשת
 מחלוקות על חתשלום ונורא כואב מח שחש ר״ג חוא רק נוספות. מבט נקודות מכמה

 בצירוף [כמובן העניין. על למלחמה ממש לצאת חנחישות חיתח בו רק וכיתתיות,
 אחותו נגד משפחתו, בני ונגד חבריו נגד יוצא הוא ועוד, כנשיא] לו שהוקנתה סמכותו

 עמד כי הסכימו, לא השמים מן כביכול, אחד, מצד נמצא, בקפידתו. בעלה שהרג
 בן אליעזר רב של למותו הביאה קפידתו שני, מצד בים. לטבעו נחשול עליו

 נאמר שם לרוב, אליעזר רבי נכנע לא שם עכנאי, של לתנורו עתה נשוב חורקנוס.
 במרוצת חכמים חיו ואמנם קול". בבת משגיחין "אין בחלכח, חגדול חיסוד בפירוש
 בעלי [בימי להכריע. עמוד היו לא מעולם אך וכדי, חלום שאלות שעשו הדורות

ת התוספות בו שו ד בהן השגיחו ולא ממרוייש, ר״י של השמים" מן נודעו"ת  בירור ע
 "נצחוני שמחה, שם שהיתה כתוב, מדוע בעניין, התנצחו בשמים אם ועוד, הלכתי]

 ופועלת חיה מהיותה נצח תורת תורתי את עשו בני שישראל הדברים, פשט בני",
ד היציאה הלכותיה. דיוק על ובוויכוח התורה בלימוד נצח עשוני ונדרשת,  קול, בת ע
 מוכיחה מקום", בכל כמותו שהלכה אליעזר רבי אצל לכם "מה בפירוש שאמרה

שהכריעה. היא בנחישות, דרש גמליאל שרבן שחאחידות
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 על א״י של ההגמוניה היתה הדורות, כל במשך עקרונית אחרת, פרשה ד.
 בשלבים מעומעמת כך גם [שהיתה הסנהדרין והנשיא. הדין בית וסמכות המועדות,

 רבי אם גם תוקף, בכל בנחישותו בראשה עמד והנשיא המלכות] של ידה מפני אלו
 משנה במשנה. כמובא יהושע רבי את נדה בכ״ז היה, כך וכנראה בחשבונו, צדק יהושע

ם ובמעותיך במקלך אצלי שתבא עליך גוזרני יהושע] [לרבי גמליאל רבן לו שלח מ״ט: פ״ט ר״ה  ביו

שבונך. להיות שחל הכפורים  ללמוד לי יש לו אמר מיצר. יהושע] רבי את [ עקיבא רבי ומצאו הלך בח

 ביו בזמנן בין אתם תקראו אשר קודש מקראי ה' מועדי אלה שנאמר עשוי גמליאל רבן שעשה מה שכל

 אהר לדון אנו באיו אם לו אמר הרכינס בן דוסא רבי אצל לו בא אלו. אלא מועדות לי אין בזמנן שלא

 עכשיו ועד משה מימות שעמד דין ובית דין בית כל אהר לדון אנו צריכין גמליאל רבן של דינו בית

שו לא ולמה ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה ויעל שנאמר:  אלא זקנים של שמותן נתפר

ת שעמדו ושלשה שלשה שכל ללמד שראל על דין בי  יהושע] [רבי נטל משה של דינו כבית הוא הרי י

ם יום שחל ביום גמליאל רבן אצל ליבנה והלך בידו ומעותיו מקלו שבונו, להיות הכפורי  רבן עמד בח

שה, רוחו [באצילות גמליאל ם בוא לו אמר ראשו על ונשקו בחכמה] רבי וקראהו הקדו שלו  ותלמידי רבי ב

דברי" שקבלת ותלמידי בהכמה רבי

 כיפור יום עושה זה ומתפלגת, מתפרקת האומה היתה אלו, מהלכים בלא וראה, צא
 השליט חנניה, בן יחושע ברבי מאד שפגעח אף בהחלטח, פלוני. ביום וזה פלוני ביום
 ולהנהגה לנשיאות זו קשה שבשעה לזכור חשוב באחידותה. ההלכה את דיבנה ר״ג

 ועצמאות מא״י ניתוק ליזום ויכלו יחסי שקט היה בבבל הגדולה בגולה שם בא״י,
 כדי ההרים, ראשי מעל לאבוקות להמתין סיבה שום להם אין המועדות. קביעת בעניין
מחר. רק ויתקעו ידחו או קדש השנה ראש היום אם שידעו

 גמליאל רבן חשש לא כאן גם עקיבא, רבי חחכמים, גדול עם חיתה אחרת פרשח ה.
 רבי כמו גדול לחכם איפשר לא גמליאל רבן בחלכח. דעתו ולבטל נגדו בחריפות לצאת

 פ״ה דמאי בתוספתא כמובא הכלל. על השפעה מפני לעצמו אישי דין לדון אפיי עקיבא
 ירק לפניהם הביאו הדרך יד שעל כותים של לעיירות רבותינו שנכנסו מעשה ה״כד:

 דברי על לעבור ליבך מלאך היאך גמליאל רבן לו אמי ודאי ועישרן עקיבא ר' קפץ
 ירק לו אמי בישראל? קבעתי הלכה וכי לו אמי לעשר? רשות לך נתן מי או חביריך

 רבן וכשבא שלך. ירק שעישרת בישראל הלכה שקבעת תדע לו אמי עישרתי, שלי
 וכשחזר וודאי. פירותיהם כל ושאר דמאי שלהן וקיטנית תבואה עשה ביניהם גמליאל

ודאי. פירותיהן כל ועשו שנתקלקלו ראה ביניהם, גמלי בן שמעון רבן

והתפילה המדרש בית ע״י המקדש לבית תהליף שניה מטרה ב.

 צוקותיה, על ליבה לשפוך מקום וחסרת כיוון חסרת האומה את הותיר המקדש אבדן
 כנגד תחליף להתקין הכרח ראה גמליאל רבן ותחנוניה. בקשותיה בו לשטוח ומקום

 זח, בעניין כנר לו היח שאפשר ריב״ז של ממשיכו חיח זח במובן ששבתו. חקרבנות
 יז' במגילח כמובא בו. לענות גדול עניין חיתח חתפילח ומקוריות. תעוזח חצריך אשר
 רבן לפני ברכות עשרה שמונה הסדיר הפקולי שמעון דתניא: לן? מנא תפלה ע״ב:

ועשרים מאה תנא: במתניתא לה ואמרי יוחנן, רבי אמר ביבנה. הסדר על גמליאל
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 מנין רבנן: תנו הסדר. על ברכות עשרה שמונה תיקנו נביאים כמה ובהם זקנים
 לה' הבו שנאמר: גבורות, שאומרים ומנין אלים, בני לה' הבו שנאמר אבות, שאומרים

 בהדרת לה' השתחוו שמו כבוד לה' הבו שנאמר: קדושות, שאומרים ומנין ועז, כבוד
 המינים, ברכת את כוללת כבר שהיא מוצאים שם, בגמרא מתבוננים [אם קדש.

 גמליאל רבן בקשת לפי יותר מאוחר נוספה וזו ברכות יחי היו תחילה ובאמת
 ע״ב: כחי דף שם כמובא משמואל ר״ג בקשת על מלמדת בברכות הגמ' כי משמואל.]

שרה שמונה הסדיר הפקולי שמעון ת״ר: ת ע ה. הסדר על גמליאל רגן לפני ברכו  רבן להם אמר גיגנ
ם לחכמים: גמליאל ת לתקן שיודע אדם יש כלו שנה ותקנה, הקטן שמואל עמד המינים? ברכ  אחרת ל
ת דוחה והנני הזקן, ר״ג לפני זה היה אם לפולמוס נכנס [לא שכחה. שרו ב כי זו, אפ ש כתו  ביבנה] בפירו

ד גמליאל רבן התנצח התפילה, בענין כאן גם ד חכמים, ע  יהושע ורבי עקיבא רבי ע
 לשיטת שם. בגמ' לעניין המאירי דברי ראה 3 שמו״ע מעין הקיצור, ע״י להתיר שאמר

ת במשנה כמבוא כתיקונה, תפילה דרש הוא הנסיבות. לפי ר״ע  גמליאל רבן מ״ג: פ״ד ברכו

ל אומר כ שרה שמונה אדם מתפלל יום ב שרה שמונה מעין אומר יהושע רבי ע  שגורה אם אומר עקיבא ר' ע

תפלל בפיו תפלתו שרה שמונה י ד גם י״ח. מעין לאו ואם ע  לעשות שראה אליעזר, רבי דעת ע
 לעשותה אין אך יתברך, לבורא הכמיהה כשמתעוררת רק מקורית כביכול התפילה את

 ״רבי מ״ד: פ״ד שם כמובא חובה. קבע תפילת בדרשו גמליאל רבן יצא זאת נגד קבע.

ם המהלך אומר יהושע רבי תחנונים. תפלתו אין קבע תפלתו העושה אומר אליעזר ה במקו  מתפלל סכנ

שראל שארית את עמך את השם הושע אומר קצרה תפלה כל י שת ב  בא״י לפניך צרכיהם יהיו העבור פר

תפלה". שומע

 את גמליאל רבן איבד החורבן, שאחר היהודי בקיום כיסוד התפילה עניין בסיבת
 תפילת שסבר יהושע רבי של עלבונו לשאת היה יכול לא העם מכסאו. והורד נשיאותו

 שריצה לאחר רק הצעיר. עזריה בן אלעזר רבי את תחתיו שהעמידו סוף רשות. ערבית
 מי] של לסרוגין.[שבת שבת דרשות של ידועות מגבלות עם למלכותו השיבוהו ר״י את

 לבית [המודח] הנשיא בא שארע, כל ולמרות נחישותו. בגלל עומעמה לא רוחו אצילות
 תורה של ומקומה כוחה מה וללמד ללמוד כדי רק הבתים, מבעלי כאחד חמדרש
 רבי מול הראשון בדיון כבר4 ועוד, לביהמ״ק. כתחליף ובעיקר היהודית בתודעה
יהושע. כרבי אלא גמליאל, כרבן לא הלכה נקבעה ישמעאל

ת .3 ת הבחירה בי כל אומר גמליאל רבן המאירי "אמר בי: כחי ברכו  י״ח אדם מתפלל ויום יום ב
ה עצמו לפטור רשאי ואינו ת והיא י״ח מעין בברכ  שיכול אומר יהושע ר' האמצעיות כל הכולל

ר טרוד הוא אם הוא כל עצמו לפטו שונות ג' ר״ל י״ח במעין יום ב ת וגי רא  וברכה אחרונו
ת שאנשי אע"פ האמצעיות כל שכוללת אמצעית  דעתו לכוין יכול ושהוא תקנו י״ח הגדולה כנס

 לכוין יכול שהוא אע"פ טרדא איזו לו יש והוא בה איתנהו כלהו כלל ודרך הואיל מ"מ לכלם
ר יכול לכלם שמנה שבקי ר״ל בפיו תפלתו שגורה אם אומר עקיבא ר' בה עצמו לפטו  עשרה ב
ן ויכול טי תפלל בהם ל תפלל לאו ואם מעכבתו טרדתו ואין י״ח י  ויכוין שיקצר מוטב י״ח מעין י

יכוין". ולא משיאריך
 הלכה היתה ולא הוה. יומא ההוא ביום, בו דאמרינן היכא וכל נשנית, ביום בו עדיות "תנא: .4

ת תלויה שהיתה  המדרש מבית עצמו מנע לא גמליאל רבן ואף פירשוה. שלא המדרש בבי

ת לפניהם עמוני גר יהודה בא ביום בו דתנן: אחת, שעה אפילו  אני מה להם: אמר המדרש, בבי

ר גמליאל: רבן לו אמר בקהל? לבא  אתה מותר יהושע: רבי לו אמר בקהל; לבא אתה אסו

 לבא התירוהו מיד יהושע] רבי לשיטת והוכרע נמשך, ור״י ר״ג כין [הדיון בקהל. לבא

בקהל".
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 שושלת הנשיא, הלל נצר דוד, מזרע והוא שהדיחוהו, למרות דמותו כבר ראינו
 על המעידה נוספת תמונה הנה מתלמידיו. לאבוש המדרש לבית שב בכ״ז, הנשיאות,

.5ולרצותו מחילתו לבקש ר״י של לביתו הולך גמליאל רבן הדמות.
במינים ומלחמה שפויה דיפלומטיה שלישית מטרה

 רצח אחר שקמה החדשה מהשושלת נרווה, עליית אחר בקיסרות שחל השינוי
 דרך שפתח מה בפרובינציות. יותר מתחשבת היתה הרשע. טיטוס של אחיו דומיטיאנוס

 בן אלעזר ורבי ר״ג היה ע״ב:"וכבר כדי מכות ברומא. גמליאל רבן של דיפלומטיים לנסיונות

 ועשרים מאה [ברחוק] מפלטה רומי של המונה קול ושמעו בדרך, מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה

 אתם מה מפני ואתם להם: אמר משחק? אתה מה מפני לו: אמרו משחק. עקיבא ורבי בוכין, והתחילו מיל,

 ואנו והשקט, בטח יושבין כוכבים לעבודת ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים הללו לו: אמרו בוכים?

כן ולא שרוף אלהינו רגלי הדום בית ״ו ״ ה ב ב .6ואתחנן דברים במד״ר כמובא גזרה ביטול נ
 חזינהו לביתיה, מטא כי יהושע. לרבי ואפייסיה איזיל הוה, והכי הואיל גמליאל: רבן אמר .5

 לדור לו אוי לו: אמר אתה. שפחמי ניכר אתה ביתך מכותלי לו: אמר דמשחרן. דביתיה לאשיתא

סו, שאתה נזונים. הם ובמה מתפרנסים הם במה חכמים תלמידי של בצערן יודע אתה שאי פרנ

 מאן אמרו: פייס. אבא! כבוד בשביל עשה ביה. אשגה לא לי! מחול לך, נעניתי לו: אמר

מדרשא: לבי יהושע רבי להו שלח אזילנא. אנא כובס: ההוא להו אמר לרבנן? להו ולימא ניזיל

 ואנא מדך שלח מדא דלביש למאן ליה יימר מדא לביש דלא ומאן מדא, ילבש מדא דלביש מאן

שיה?[אחר שיב שיש הורה התפייס, יהושע שרבי אלב שיאותו, גמליאל רבן את מיד לה  שהוא לנ

שיאות להמשיך ואין דוד, מזרע  דלא גלי, טרוקו לרבנן: עקיבא רבי להו אמר הצעיר] ראב״ע בנ

לגבייהו. אנא ואיזיל דאיקום מוטב יהושע: רבי אמר לרבנן. ולצערו גמליאל דרבן עבדי ליתו

מזה: בן למזה יאמר מזה בן ולא מזה לא ושאינו יזה, מזה בן מזה להו: אמר אבבא. טרף אתא,

 עשינו כלום נתפייסת? יהושע, רבי עקיבא: רבי לו אמר מקלה? אפר ואפרך מערה מי מימיך

שביל אלא [לראב״ע] נעבריה נעביד? היכי אמרי: לפתחו. נשכים ואתה אני למחר כבודך! ב

ש מעלין גמירי:  חדא ומר שבתא חדא מר נדרוש בכדי] נבטלו לא עלה [כבר מורידין! ואין בקד

ש אלא: לקנאויי! אתי שבתא,  חדא עזריה בן אלעזר ורבי שבתי, תלתא גמליאל רבן לדרו

תלמיד, ואותו היתה. עזריה בן אלעזר רבי של היתה, מי של שבת מר: דאמר והיינו שבתא.

שאלת פולמוס כל התחיל [שממנו הוה. יוחאי בן שמעון רבי ערבית] תפילת ב

שלם] הבאנוהו זה מדרש של יופיו [מפני כד: סי' ב פרי ואתחנן רבה דברים .6  שהיו מעשה ב

ל' ועד מכאן לומר מלך של סנקליטין וגזרו גמליאל ורבו יהושע ורבי ר״א ברומי רבותינו

 וגילה גמליאל רבן אצל בא שמים ירא מלך של סנקליטו והיה יהודי העולם בכל יהיה לא יום

 ועד מכאן תצטערו אל שמים ירא אותו להם: אמר הרבה מצטערים רבותינו והיו הדבר את לו

שתו גילה ימים כ״ה בסוף להם, עומד יהודים של אלהיהן יום שלשים  לו אמרה הדבר את לא

 לו אמרה ממנו צדקת אשתו והיתה ימים, חמשה עוד לה אמר ימים וחמשה עשרים שלמו והרי

 לה שמע עוברת. והגזירה אחרים ימים ל' עליך נטל וסנקליטין ומות, אותה מוץ טבעת לך אין

 חבל רבותינו אמרו פנים. לה להראות אשתו אצל ועלו רבותינו שמעו ומת טבעתו את ומץ

 מה אני יודעת אשתו להן אמרה מל לא הזה הצדיק כלומר המכס נתנה ולא לה שהלכה לספינה

ך נכנסה מיד שלה מכס שנתנה עד הספינה עברה לא חייכם אומרים, אתם  והוציאה הקיטון לתו

 רבותינו עליו וקראו עליה נתונים דם מלאים וסמרטוטים בתוכה המילה שהיתה קופסא להן

 הקב״ה אמר כיצד, הרבה. מגינים נעשה אני לזה לך מגן וגוי. נאספו עמים נדיבי הזה המקרא

 מאד מהו אותו, הבטחתי לא וזה מל. ואחייב שמך, ואגדלה ואברכך גדול לגוי ואעשך לאברהם,

מעלתו. כפי מחיצה זה לגוי נתנה שלנו שלימה תורה מאברהם. מאד נתעלה זה נעלה
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 לסייר נהג לכן, רועה. תחושת בלא לפעול לשטח להניח לא היתה, הדיפלומטית דרכו
 כמובא נאמן. לרועה כיאה הכלכליים הרוחניים ענייניהם על ולעמוד בישובים

 לפני בעניין לעיין שעליו לשואליו לומר דרכו על ללמוד חשוב מקור ל בתוספתא
ת משנה שמעתי", "לא ענה [לפעמים הלכה. פסק  עדות8 פסחים בתוספתא מ״ז] פ״ג כריתו

 בערים מהלך כשהיה עמו ומהלכת מפעמת הקדש ורוח בכפרים, להמצאותו נוספת
 גמליאל רבן של מציאותו על למדנו דברים, ספר בסוף מהמדרש בענייניהם. ומעיין

 שראתה והמלכות הסנהדרין. של החדש מקומה את שם לבסס שהלך אפשר באושא,
 של יחסה אחר להתחקות האפשר כל עשתה היהדות, של וכתרה ראשה בר״ג

 סוכני את הפליאה שדמותו אפשר בכלל. לגויים יחסה זה בכלל למלכות, היהדות
.9לדברים בספרי כמבוא המידע, את משולחיהם הסתירו אשר המלכות של החרש

ת תוספתא .7 מו שארתי לב, [שים הי״ג: פ״ב תרו שונה, התוספתא ה  ספינה ירושלמי] לשון כל

ת בה והיו לארץ לארץ מחוצה חבאח בקרקע] [נוגעת גוששת, היא אם ולפנים, מחוץ פירו

 לארץ חוצה עפר אומי לעזר ר' חשבון. לפי חייב אינו לארץ לחוץ והיוצא חשבון, לפי חייבת

שראל, בארץ לגוי שוין חכרם וכלאי ערלה אבל חשבון, לפי חייב א, י רי  אלא לארץ, בחוצח בסו

א. רבעי כרם לנכרי אין אוי יודן שרי שביון מעשה יודה ר' אמי בסורי כזיב, של הכנסת ראש ב

א רבעי ברם הגוי מן שלקח  עובר שהיה גמליאל רגן את ושאל ובא דמיו, לו ונתן בסורי

 ביד לו] [שלח הוא אף ראיה משם לו אמי בהלכה שנהיה עד המתן לו ואמי למקום ממקום

ש שליח שות תשנה לא אבל עשית שעשית מה הדבר] יתפרסם [שלא חר כן. לע

 אחד גלוסקין מצא לכזיב מעכו מחלך שחיה גמליאל ברבן מעשח הט״ו: פ״ב פסחים תוספתא .8

 אחריו רץ זה גלוסקין טול מבגאי לו אמי אחד גוי ראה הגלוסקין. את טול טבי לעבדו אמי בדרך

 מבגאי לו אמי שמך, מה לו אמי אני, בורגנין של הללו מעיירות לו אמי טובך מה לו אמי לעיי ר'

אל רבן מכירך לו אמי  הקדש ברוח גמליאל רבן שכיון למדנו מיכן לאו. לו אמי מימיו? גמלי

 על מעבירין ואין מיד, מותי הפסח אחר נכרי של שחמץ למדנו דברים שלשה למדנו ומדבריו

דרכים. הולכי רוב אחר והולכין חאוכלין,

שת דברים ספרי .9 בב אף אחר דבר שמדי: פיסי הברכה וזאת פר  להם הלק שלא מלמד עמים חו

 אמרו שהרי שכן לך תדע לישראל שחלק כדרך העולם לאומות חיבה הוא ברוך הקדוש

של מותר נכרי של גזילו שראל ו ר י  לכו להם ואמרה סרדיטיאות שני מלכות שלחה וכבר אסו

שיל שיצליחו הנחה [מתוך טיבה מה תורתם וראו יהודים עצמבם ועשו ל להכ ע ב " ת החוטם" א

 מדרש המשנה את ושנו המקרא את וקראו לאושא גמליאל רבן אצל הלכו גמליאל] רבן הוא

שעת והגדות הלכות שובחת נאה התורה כל להם אמרו פטירתם ב  שאתם זה אחד מדבר חוץ ומ

 למלכות. מודיעים אנו אין זה ודבר אסור ישראל ושל מותר גוי של גזילו אומרים

אר לשימוש נזקקנו אחרת [בהזדמנות שר לר״ג, זה בתו ת תואר הוא החוטם" ש״בעל אפ  המלכו

שר לנשיא, שראל למלך תואר הוא החוטם בעל שהכוונה, אפ  ישפוט עיניו למראה לא אשר י

שית רד״ק ראה בנביא. כמובא ה' ביראת והריחו  יעמדו השכליות כי זה עליו ונאמר מט: לברא

 רוח וגבורה, עצה רוח ובינה חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה שנאמר כמו ההושיות, במקום לו

 ושפט יוכיח, אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה לא ה', ביראת והריחו ה', ויראת דעת

ם ראה ע״א, כט' תענית ראה וגוי. דלים בצדק  יוחסין ספר גם ראה חי. סי' ח״י הלכות, משנה ג

ע״ב. קלי נשא רבא, אדרא זוהר ראה גי. אות ראשון מאמר
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 ברוח הוא דרך. בכל ולעקור לרדוף שיש כת הנוצרים במינים ראה גמליאל רבן
 הפילוסופים נציגי עם התווכח הוא זה. טמא מגרעין להתפתח עלול מה צפה קדשו

שנה כמובא הגויים, ס "שאל מ״ד; פ״ג ע״ז במ קלו ס בן פרו  רוחץ שהיה בעכו גמליאל רבן את פילוסופו

ב לו אמר אפרודיטי. של במרחץ ם כתו  רוחץ אתה מה מפני החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכ

 באתה היא בגבולה באתי לא אני לו, אמר וכשיצא במרחץ, משיבין אין לו, אמר אפרודיטי? של במרחץ

 אחר דבר למרחץ. נוי אפרודיטי נעשה אומרים אלא נוי, לאפרודיטי מרחץ נעשה אומרים אין בגבולי.

 פי על עומדת וזו בפניה, ומשתין קרי ובעל ערום שלך לע״ז נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנין אם

ר אלוה משום בו שנוהג את אלהיהם, אלא נאמר לא לפניה. משתינין העם וכל הביב  נוהג שאינו ואת אסו

 כחי ברכות כמובא בשמו״ע המינים ברכת הוסיף ושכמותם כנגדם מותר: אלוה משום בו
 עליו והשקר השוחד מימד מוסיפה ע״א קטז' בשבת הגמ' ע״ב. יז' ומגילה ע״ב

בגמ'. שם כמובא בדבריו זאת ורמז זאת חשף גמליאל רבן !0 משפטם, מבוסם

 וההנהגה, ההלכה באחידות שאמרנו, כפי האומה, דמות את לעצב החל גמליאל רבן
 מטלו לא קרבנות, שבטלו למרות מכונו. על המועדות לוח מערכת כל בקיום וכן

 כל להתענות שישובו תיקן כן כמו התפילה. תפסה הקרבנות מקום את מועדות,
 סבו תקנות שהן אפשר גיטין, בענייני תקנות כמה גם שני. בית בימי שבטלו התעניות

 שמוצאין המת, בכבוד ואחידות שיוויון שקבע זה גם הוא אולי ידו. על התבססו הזקן,
 או הזקן בר״ג מדובר אם ברור לא שם ע״ב, ח' כתובות [ראה בפשתן. המת את

דיבנה]

 את הניח ובנחישות, עמוק, דעת בשיקול ר״ג, של זו גדולה דמות העולה, כלל
 לעשותה המשנה, את ולערוך ההלכה עולם את לבסס הקדוש, רבנו לנכדו היסודות

זקנו. אביו שחתר כפי אחד מטבע

 ההוא הרה הואי. גמליאל דרבן אחתיה אליעזר דרבי דביתהו שלום אימא ע״א: קטז' שבת .10

תיה פילוסופא שבבו  שוחד, נוטל שלא כהגון [התפרסם שוחדא. מקבל דלא שמא שקיל דהוה ב

מנורת דדהבא, שרגא ליה אעיילא ביה; לאחוכי אצלם!!]בעו חריגה תופעה  ואזול כשוחד] זהב [

 לן: כתיב ליה אמר פלוגו. להו: אמר נשי. דבי בנכסי לי דניפלגי בעינא ליה: אמרה לקמיה,

דמשה, אורייתא איתנטלית מארעכון דגליתון יומא מן ליה: אמר תירות. לא ברתא ברא במקום

 למחר ירתון. כחדא וברתא ברא ביה: וכתיב גליון, עוון ואיתיהיבת משה] תורת דיני בטלו [ח״ו

 לא אנא ביה: וכתב גליון דעוון לסיפיה שפילית להו: אמר לובא. חמרא איהו ליה עייל הדר

ם ביה: וכתיב אתיתי. דמשה אורייתא על לאוספי [ולא] אתיתי דמשה אורייתא מן למיפחת  במקו

ך נהור ליה: אמרה תירות. לא ברתא ברא רי כשוחד] מנורה לו שנתנה [רמזה כשרגא! נהו

שרגא. ובטש חמרא אתא גמליאל: רבן ליה אמר ל
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המינים

 אמוניות לבעיות והרקע הקדוש רבנו נולד לתוכה המציאות הבנת

 לא מחייבת השורה המינים. בסוגיית מועטת ולו נגיעה בלא יובנו לא שבמשנה,

 על לכת מרחיקות השלכות בעלת שהיא המשומדים, המינים מסוגיית להתעלם

 נחוץ חעניין יובנו. לא בע״ז שלימות סוגיות אדום. שנולד מיום וקורותיו עמנו

 או זח בלבוש הנוצרים בה תקופה הקדוש. רבנו נולד אליה המציאות להבנת

 אביו שלימות. תלמודיות וסוגיות משניות נכתבו כנגדה קיימת עובדה היו אחר

 מימרות גם החיים, מציאות גם המינים. הופעת כעד התנצחו סבו ובעיקר

 ממסילת לנטות כנכון ראינו לכן יובנו, לא בתלמוד שלישי מדור האמוראים

 לבעור ברכה נקבעה הכל ככלות בסוגייא. שתיים או הערה ולהעיר דיוננו

 ראוי פועלת. יישות היו כבר הקדוש רבנו של הופעתו בימי והמלשינים המינים

 החורבן. שאחר ביהדות הרוחנית התסיסה על חשופה ולו הבטה להקדיש אפוא

 של המושבעת אוייבתה הנצרות הופעת היה שלה הקצף מגלי שאחד תסיסה

הורתה. מבטן עוד עמנו של הייחוד אמונת

 שכל עכורי יהודים של אלילות אחר ונהירח כפירה שראשיתה הנצרות

 תועה בכת תחילתה אלילות. במסווה יהדות ראוה, אלילים עובדי יהודי, במסווה

 דמיונית אמונה האימפריום. ברחבי הוזות בכתות והמשכה דרך מחפשת

 ההמון לבבות על נתיישבה מעשית, מצווה שום דרשה לא שבסופה זו, תמוהה

 דחתה זאת ועם רומיים, יווניים שמושגיח אמונח אל. חאדם את בעשותח

 חקיסר ע״י גם חרמה עד נרדפה לכן הקיסר". פולחן"האלהת את בראשיתח

 שנבדלו הנוצרים" "היהודים היא נוספת כת צמחה כך בין ונציביו. טרייאנוס

 שלחם הבראשתיות חיהודיים. חייהם מעץ נותקו אך האביונים" מן"הנוצרים

 עולם של הקטסטרופה את להכיל יכלו שלא אמונה תועי דרך למבקשי קסמה

 אחוותם כביכול, התמימים אורחותיהם קסם, בהם מצא ההמון בחורבנו.

 בשיחם קסמו. לעניים, וכבודם בעושר זלזולם חברח, מחיי חתנזרותם ורעותם,

 המושיע ועל סגפנות, ע״י האישית והשלימות הוותרנות אל הנטייה על דברו

 הרבה אחריהם משכו חאביונים" "הנוצרים ליבם. אפילת שיאיר הדמיוני

 שחכמים למרות נפלאות. ועושי תחלואים מרפאי כביכול עיניים אוחזי בהיותם

 להתפשטותם. מחסום היה ולא עובדה היתה הופעתם הנה עוז, בכל כנגדם יצאו

 איש בימי בזמן הרחק שקרה (כפי לרשתם, נפלו תורה תופשי שגם כדי עד

 שהכישו ישמעאל רבי של אחותו בן דמא בבן צבי!!)"מעשח שבתי חתעתועים

זה יעקב ישמעאל". רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב ובא נחש,
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 להוציא היה הכרח ע״ב] כז' ע״ב טז' זרה עבודה [ראה המינים, מן מסתמא היה

 קו האביונים בעיני היתה המינים" "ברכת התקנת לגדר. מחוץ המינים את

 יסודי אימננטי מרכיב נוסף כאן היהודים. ע״י לרדיפתם והוכחה מבדיל

 ההבל לאמונת הטיפו הנוצרים שהאביונים משיח המושג ובמאבק, בפולמוס

 בעיני שנתפס כוכבא בר במרד עוד הסתבך הענין החורבן, לפני הופיע שכבר

 ונכנס מרכבה במעשה שהביט ר״ע שבהם שהגדול אלא עוד ולא כמשיח. חכמים

 חברו על ידי בחגיגה חכמים דברי על תתמה אל משיח. בו ראה ולפנים, לפני

 נכנם שהיה ובשעה מפיו פסק לא יווני ש״זמר אבויה בן אלישע ר״ע, של

 נשתבשה שדעתו זה גדול חכם מחיקו. נושרים מינים ספרי היו לביהמ״ד

 ועונש. בשכר כפר המות] לסם חיים [מי למים, מים בין הבחין כשלא במינות,

 של אומנותו כאן, ועוסקין ישבין הללו "מה ואומר: תורה בתלמודי מהלך היה

 ומצותיה ישראל לתורת ח״ו לומר (רוצה נגר". זה של אומנותו בנאי, זה

 של סכלותם היא ה"א][היא פ״ב חגיגה ירושלמי [ראה תכלית) אין המעשיות

ובייתוס] צדוק

 דואליסטית-כפולה אמונה בעלי הגנוסטיים כמו מיסטיים, זרמים היו

 שתתרחש רוחנית לגאולה שאיפות עם רשויות שתי לרע", "טוב בין המחלקים

 נתפסה התורה כי מיסטיות. אמונות ע״י אלא מעשיות מצוות קיום ע״י לא

 בצד היהדות את וראו מופשטות אידיאות פיתחו דעתם, בעכירות בסילופה

 האנטישמיות את פיתחו לכן הרוח. של ולא הבשר" של "ישראל שלה. הגשמי

 בקיום עולם של יישובו נישואין, מעשה, חיי גשמיות, כל בעיניהם כי הראשונה.

 שהבורא טענו העכור בשכלם כי דעתם. סילוף של לתוהו גמור ניגוד הם מצוות,

 הברואים. של הקטנים במעשיהם עניין לו ואין רחוק ולכן ונישא" "רם גדול

 הגאולה, מעכבת וראוה באו מחיקה אשר היהדות לרדוף נגד כתגובת החלו לכן

 השחיתו אלוהים, אין בליבו נבל "אמר נאמר: עליהם אוייבתם. היא מעתה

 הכתוב: את חכמים הקדימו כעדם אחד". גם אין טוב עושה אין עלילה התעיבו

 שמע לקריאת כפתיחה הכל", את ובורא שלום עושה חושך ובורא אור "יוצר

 שיוחד תואר בנטיעות". "מקצצים אלה בכיתות ראו שמים. מלכות עול לקבלת

 וסייגים. גדרות והצבת מעשים ומזקיק גלוי המאבק מעתה אבויה. בן לאלישע

 מלשינים מוסרים בהם ראו היהודים כאשר דת מלחמת מימדי קיבל העניין

 ההוא הדור בן של כעדותו חכמים. ע״י עוז בכל נרדפו לכן למלכות,

 הערים תוך אל החורבן מן שנמלטו רבים יהודים הצטרפו אליהם יוסטיניאנוס.

ואבדן בייאושם שני, דור שם גדל ובסוריא, הירדן שבעבר הרומאיות היווניות
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 את הביאו ביהודים והטבח אדריאנוס גזרות בהתבוללותם. הוחל מקדשם,

 החלוטה נאמנותם להוכיח כדי מהיהודים יותר עוד להיבדל הנוצריות הכיתות

 כי האמיתי". "כישראל עצמם שראו מי של גיבושן האיצו אלה כיתות לקיסר.

 והלאה מכאן רומי. לגיונות ע״י הדין חומר בכל ונענש נרדף שבבשר ישראל

 כתבו חדשה" "ברית שאף רבים בדעת שאחזה חדשה לאמונה נסולה המסילה

 הם אלילם. של מוצאו נסיבות להוכיח מכוונים ומגמתם כתביהם תוכן להם.

 חזקיהו על הנבואות בעיקר ישעיהו, ספר כי מרחוק, לחם הביאו לא כמובן

 להם שימש חזקיה!!] בימי אכלוהו [שכבר משיח, להיות היה שראוי המלך,

 לאמר: ז' פרק בעיקר הכתוב. של מסולפת בהבנה לאמונותיהם חשוב מקור

 וכן עימנואל". שמו וקראת בן ויולדת הרה העלמה הנה אות לכם ה' יתן "לכן

 דעתם. שיבוש משקפים שכמו", על המשרה לנו..ותהי יולד בן "הנה הכתוב:

 לכן החדשה. לאמונה עדות כביכול להיותו הכפירה מחיר את משלם ישראל עם

 "אל לאמר: החדשה לאמונה כעדות מותירם אלא אותם, מאבד לא הבורא

 כהוכחה האומות בין ודוויים סחופים ישארו ישראל עמי" ישכחו פן תהרגם

תיפלותם. השתיתו ודומיהם אלו פסוקים על הנצרות. לאמיתות

 ביצות על מוצבים שעמודיה באמונה שלימות אומות מעמידים דברים, קיצור

 אב. ובלא שליה בלא אישה ילוד בהופעת דמיונות על הבלים. של עכורים מים

 הנדרש וכל טוב. שכולו עולם המבטיחה אמונה נבנית מסתורין גרעין וסביב

 בנויה מושיע ע״י הגאולה במושיע. מיסטית אמונה אם כי מעשי מאמץ שום אינו

 ובינה, חכמה רוח ה' רוח עליו ונחה ישי... מגזע חוטר "ויצא יא' פרק על גם

 מכאן יוכיח". אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה לא כי ה' ביראת והריחו

 נגד תיאולוגיים ובכתבים עזים פולמוס בדברי היהדות לתקיפת קצרה דרך

 א״י יהודי אל מאיטליה כנראה נשלח העברים" אל "אגרת הספר עיקריה.

 על ולבכר משה תורת לבטל אמונתם את ח״ו לזנוח במגמה וסוריה. מצרים

 תפילה ובקטעי פסוקים בשברי נביאים בדברי השתמשו הם תיפלותם. את פניה

 פעלו כתביהם וכנגד התחזקה בא״י אחיזתם היהדות. על בפולמוס לצאת

 שאשרוף לידי [ספריהם] יבואו אם בני, את אקפח טרפון רבי "אמר חכמים.

 להם וכותבים לעכו״ם משרתים "הם רש״י: שבהם״. האזכרות ואת אותם

 ואיו [לבור] מורידים "אותם המינים: אותם על חכמים קבעו לכן ס״ת".

 מין שכתבו תורה "ספר כ"כ זכה". להרגם הקודם וכל מותר מעליך"..."דמם

 יש חשד כשיש גם ויתור, שום אין ושארית". שם להם להניח שלא כדי יישרף

הוא". מין להכעיס נבלות אוכל יוחנן רבי "אמר רחוק. היותר לקצה לנקוט
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 נזרקה אפיקורסות מאלה העושה "כל שו״ע, וכן רוצח מהלכות פ״ד רמב״ם

 מלשינים שהיו הקראים גם זמן ואחר הצדוקים, הם אלו דברים ובכלל בו".

 חכמים. נגד לו" עשה אפיריון "ספר שחברו והם ישראל. על המלכות בפני

תשצ״ו] סי' שני חלק סוף רדב״ז [שו״ת

 את להכיל יכלה לא שנפשם מפני ואולי זניחות, שוליות בכיתות שהוחל מה

 חכמים, קורות את להכיל יכלה לא דעתם באומה. הטבח ומעשי החורבן נוראות

 אלה עינויים. במיני להורג הוצאתם ונסיבות מלכות, הרוגי ותנאים נשיאים

 שבעצים הארעיות את לקלוט יכלו לא ועונש. שכר מושגי את להבין יכלו לא

 מעדת גדולים, למחנות הפכו אלה כיתות שלימה. אמונה נצחיות מול ואבנים

 על הכנסיה אמונת את השליטו שנים שאחר מאמינות לאומות מאמינים

 לא הדרך הטבילה ובאגני האש במדורות יהודים להכנעת ועד ומשם המלכות.

 בעת אדישה. נשארה לא היהדות זה, בפולמוס למו". כסל דרכם "זו רחוקה.

 או"חזון הסופר, לעזרא כביכול המיוחס עזרא" "חזון הספרים נכתבו ההיא

 מבכים יותר נכון או המתארים נריה, בן לברוך כביכול המיוחס ברוך"

 חכמים חשו כאן שגם אלא בניו. וצרת ביתו חורבן על ה' לפני דמעתם ושופכים

 טובים בין תבחין שלא אנדרלמוסיה להביא עלולים אשר ספרים" ל״ריבוי

 הטעונים ספרים בלבול מתוך דעות בבלבול הסכנה ראו הסנהדרין חכמי לרעים.

 במים לחתערב עלולה היתה עכורה ספרות משיחיות. חגיונות מיסתורין,

 מסגרת להם וקבעו הקדש כתבי את חכמים חתמו לכן הקודש. כתבי של טהורים

 ואין שלמים חכמים ע״י שנכתבו ספרים אפיי חולין. נעשה שבחוץ כל קדושה.

 החיצוניים" "הספרים הם הקדש. לכתבי מחוץ נותרו מינות של סיגים בהם

 חכמים למחלוקות נתמה לא כן על הקדש. כתבי וארבעה" ל״עשרים שמחוץ

 מטמא "קהלת ספר האם ידיים"? "מטמאים מסויימים ספרים אם הקביעה על

 שאלות המעוררים ביטויים מפני ידיים"? מטמא השירים "שיר האם ידיים"?

 תורה", דברי סותרים מפני"שדבריו לקדש יכנס יחזקאל" "ספר האם אמוניות.

 רבן במקום אלעזר רבי שעלה ביום ייגנז?! אולי או שבו? כהנים הלכות

 עקיבא רבי של דעתו נגד פי' המסגרת, וחתמו הקדש ספרי על נמנו גמליאל,

שבו. הגות דברי מפני קהלת את שדחה

 החיצוניים בספרים הקורא כל עקיבא רבי "אמר נדחו, חחיצוניים הספרים

 אותם מצילים הספרים"ואין לשרוף אומר טרפון רבי הבא". לעולם חלק לו אין

בכתביו הקדש ספרי למסגרת מתייחס מתתיהו בן יוסף הדליקה. מפני בשבת"
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 ע״ב. ק' סנהדרין גמרא מ״א. פ״י סנהדרין ע״ב. ל' שבת עוד [ראה אפיון". "נגד

 הספרות זו ישראל. אמונת נגד ספרות הפיצה עצמה רומי מ״ה]. פ״ג ידיים

 אומות מדוע מעולם, להבין הצליחה לא רומי בעולם. הראשונה האנטישמית

 העולם, מן ונעלמו בהם התבוללו ידם תחת כנועים עמהם בקשר שהיו ועמים

 אמונתם נתעצמה כך וחיצים, אש בהם שלחה שרומי שככל היהודים זולת

 של שטנה דברי ידועים זו, ברוח אמונתם. על ליהרג נפשם מסירות ונתחשלה

 לבודד נועדו השטנה דברי היהודי. של ערף לקשיות שבח בעצם שהם טאקיטוס

 היו התוצאות הפלא למרבה באמפריה. הרומאים את מהם ולהבדיל היהודים את

 דבר הקיסרים. ומשפחות האצולה מקרב אפיי גרים בריבוי והתבטאו הפוכות

יותר. עוד נפער הגאה, ליהודה העריצה רומי בין התהום הרעיון. יכיל שלא

 שתהלך מיוחדת ברכה לתקן להכרח באו חכמים שאם אלה, בנסיבות יוער

 להוסיף או לתקן באו בכך ולמעשה המינים" "ברכת תפילותיו, בכל היהודי עם

 הנשיא בעליל. מוחשת סכנה שעת זו שהיתה להבין יש נתקדש. שכבר במטבע

 שניבא שמואל הוא אם יודעים [אין ברכה. לתקן הקטן שמואל על ציוה או בקש

 בין להבדיל יש אולי מכוונים. לא הזמנים כי חכמים, של עולמם על החורבן

 וישמעאל "שמעון ניבא: שמואל המימרא. בעל שמואל לבין הקטן שמואל

 לעלמא" למיתי עתידין סגיאין ועקן לביזא עמא ושאר לקטלא, וחבריה לחרבא,

 יבנה בדור המינים ברכת שתיקן שמי מסתדר לא כי היו שמואל שני ולומר

 הקטן שמואל הוא הוא אולי או בזמן. שקדמהו חכמים של הריגתם על יתנבא

 ראשונים דורות [ראה החורבן. ימי עד וחי בגיל) הלל(הקטנים מתלמידי שהיה

יא'] סנהדרין יעב״ץ הגהות ,199-202 מעי

 סוטה תוספתא ראה ע״ב כחי ברכות ע״ב, מחי סוטה ראה ע״א, יא' סנה' [ראה

 ראה ואמוראים. תנאים תולדות גם ראה .25 עמי יוחסין ספר ראה ה״ד. פ״ג

 הי. יג' שמחות ידי, ג' רבה איכה ע״א סא' נדה גם ראה אזכרה, אלה מדרש

 כדי גויים של בולשת שהאכיל התימני שמעון מעשה ז', ב' ביצה תוספתא ראה

העיר. בבני יגעו שלא

 של וביה״ד הנשיאות הנשיא. גמליאל לרבן האומה, לקורות עתה נשוב

 לגיונות הגשמי האוייב בצד חדש. אוייב עם להתמודד מעתה נאלצו חכמים

 תובן גם כך האומה. של תוכה בתוככי אוכל שהחל רוחני אוייב עתה בא רומי,

 ובקעים מסדקים חששם אחריו. ורבי רשב״ג הנשיאים ובניו ר״ג של תקיפותו

 דעתם, עם הסכימו שלא חכמים כלפי סובלנית בלתי לגישה הביאו באומה

המסיתים. האפיקורסין על ב', תפי' הלכי רמב״ם [ראה יהושע. רבי עם כמעשה
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 נשאר זאת ועם יהושע, רבי עם שנתפייס אחר רק לנשיאותו שב גמליאל רבן

 כאמור, זאת עם בשבת. הדורש שכיהן, נשיא במעמד עזריה בן אלעזר רבי

 שהרי שברונה. אחר האומה את לבצר בצורך נעוצה הזו התקפות סיבת

 מבית רגלו הדיר שלא אמרנו כבר יהושע. ברבי כבוד נוהג לחכם מצאנוהו

 מנשיאותו. שהורידוהו אחר בלימוד ולהשתתף האדם כאחד לבוא המדרש

 בן יוחנן מרבן שספג מה לימודו פרי היתה הנשיא, של זו הנהגה שמגמת אפשר

 גם הוא לאומה. קריטית כה בשעה לנשיא ודוגמא וחונך מכוון כעין שהיה זכאי

תקנותיו. בכל זכאי בן יוחנן רבן עם דעתו שהסכימה זה

 הלכתית בחינה זכאי בן יוחנן רבן של תקנותיו את לבחון המקום כאן אין

 הכללית. מגמתן לבחון אלא הזה, הקצר בדיוננו לנו ואין מעמיקה. ועניינית

 לריב״ז, היו מטרות שתי בתקנותיו. להשיג יוחנן רבן ביקש מה לאמר,

 המקדש הכלל. של בתודעה שכינה כחיבור המקדש בית השארת הראשונה,

 כמקום כנו על להשבתו בתפילותיו לשאוף היהודי של בדעתו מכונן כמושג

 בית בתוך המקדש את משאירות שכביכול תקנות תיקן כן על השם. עבודת

 מעתה במקדש. רק בשבת שנהגה כפי ביבנה שופר תקיעת קבע לכן הכנסת.

 הניטל לולב לעניין גם כך למקדש. זמני חילוף הוא ביבנה וביה״ד ביה״מ

 תקנות כמקדש. שבעה ליטול ריב״ז התקין אחד] יום ובמדינה שבעה במקדש

 ממאוויים ולנתקה האומה של רוחה את להחזיק שניה, מסיבה היו אחרות

 החדש. במצב גם וריאלית מפוכחת אומה להיות לייאוש. נפילה שמסלולם

 באבלות השקיעה תקווה. ואבדן לייאוש תוביל אפשרי הבלתי על ההתרפקות

 כשהיתה הבית בפני שהיה למה מסוגלת שהאומה המחשבה מזור. תביא לא

 ההיפך. את אלא תשיג שלא מחשבה היא שעה לפי בתוכה, והשכינה מתוקנת

 לקינו, כסף מעה להפקיד הגר, תקנת את למשל ביטל המפוכחת בראייתו לכן

 הסוטה מי לבטל עוז אזר הוא קודם עוד מכשול. יגרום זה כסף כי הגר] [קרבן

 על סמוכות הלכות שהם וביטולים שינויים עוד ולעשות ערופה, עגלה ולבטל

 מה גם וביומא השנה בראש גם ראה משה!!! בתורת מפורשים 2פםוקים!

זהורית. של לשון בעניין שיחסו

 סוטה, מסכת בסוף הכל על וכוי, הרצחנין" "משרבו סוטה", בטלה המנאפים "משרבו .21
 סוף עד ע״א מזי סוטה החורבן. תוצאת שהיו ומעשים שינויים על ארוכים דפים

 תכיל לא המדורדרת שהמציאות וחכמים ריב״ז ראח דעתו בעומק ואמנם חמסכת.
בכתובים. שתשתיתן מצוות של לקיומם תנאי שחן חקדושח ועוצם עומק
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 שתי בלא חורבנה מעפר להתנער לאומה לה היה אפשר אי מדברינו, היוצא

 בלעדי דיבנה. גמליאל רבן וממשיכו זכאי בן יוחנן רבן האלה. המופת דמויות

 גמליאל רבן של רוחו עוז בלא ריב״ז. של והשקולה המתונה המפוכחת ראייתו

 רומי של החלטתה עוצם מפני לאומה תקומה היתה לא רשב״ג. בן הנשיא

האומה. לתקומת יוזמה כל ולדכא להדעיך ודרכה הנשיאות שושלת את לכלות

 אמונת העדר על החינם, שבשנאת ותעתועיה שיגיונותיה על שילמה האומה

 לא מקדשה ראה שלא מי אשר הגאה האומה משכנה. חורבן בתשלום חכמים

 והשגיחו במבצר שישבו הרומיים לנציבים כפופה מעתה נעשתה יפה, כרך ראה

 זאת עם ומשועבדת. כבושה בפרובינציה בארץ לנעשה הצריחים גבי מעל

 והנשיא. הכהן המנהיגים, שני בזכות הייאוש אל ונפילה התקווה מאבדן נחלצה

 לקיום פרצות ולגדור למקדש, חלופי לקיום נחוצות תקנות לתקן ידעו הם

 השיפוט כוח בזכותם. ופעל חזר כאבוד, שנראה מה לנשיאות. מסויים שלטוני

 ישראל, לארץ הגולה כל את להכפיף ההחלטה כוח [ונפשות], ממונות בדיני

 למרות במוגבל. לתוקפם חזרו שוב הבית] בפני [שבטלו קנסות דיני ואפילו

פעם. מידי פגע הרומאי שהשיפוט

 וחמשת זכאי בן יוחנן רבן ההלכה. לבסוס האיתנים היסודות הניחו שניהם

 רבי הכהן, יוסי רבי הורקנוס, בן אליעזר רבי חנניה, בן יהושע רבי תלמידיו,

 באה אחריהם התנאים. לתורת הבסיס הם ערך. בן אלעזר ורבי נתנאל בן שמעון

 אלה .תנאים22וחבריו עקיבא כרבי השמד לדור עדים שהיו החכמים קבוצת

 אבות אינון מאן ע״א, ח' שקלים בירושלמי כמובא העולם" "אבות מכונים

 האומה נשענה עליהם עמודים היו הראשונים התנאים שהניחו היסודות העולם.

 הן .23הירושלמי התלמוד לחתימת סמוך החמישית במאה הנשיאות לביטול עד

 של יסודה אבני הם ותקנותיהם הלכותיהם מימרותיהם המשנה. של אדניה הם

 החכמים הם ובחורבנו. בעבודתו למקדש עדים היו אלה תנאים רבי. משנת

 שאינם האגדה מדרשי [וכמובן ההלכה מדרשי בשבילי מהלכים ששמותיהם

דמותה. את שעצבו כמי במשנה מצויים ושמותיהם לתורה] פרשנות אלא

 כל העריך שריב״ז לב שים ידי. פרק נתן דרבי אבות וראה ב', פרק אבות משנה ראה .22
 חכמת בים שביל אחד לכל נתייחד בה חכמתו, ונטיית אישיותו עוצם לפי תלמיד
לבדו. לו שנסול כפי התורה

 בבלי ג. א' פרק שבת ירושלמי קנם. שהטיל עקיבא רבי על ח', פרק קמא בבא ראה .23
 פחי סנהדרין טי. הלכה ב' פרק חגיגה ירושלמי ע״ב. פחי גיטין ע״א קטז' שבת,
במדרשים. ועוד יג'. יב' פרק יבמות ירושלמי ע״ב.
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 תחליף הגדול הדין כבית ביבנה המרכז הוקם גמליאל ורבן ריב״ז של מכוחם

 שהיה התפקיד כולו. לעולם ספקות והכרעת הלכה הוראת וממנו לסנהדרין סמוי

 הדין בית בידי עתה מצוי תפארתה, בימי בירושלים הגדולה הסנהדרין בידי

 היה בכוחם ועריה. הארץ למחוזות דיינים מינה גם זה דין בית ביבנה. הגדול

 עצמאות יוזמת ליטול וניסו שקטו תמיד לא הגלויות ההלכה. לגולה להכתיב

 שר״ג אלא זאת, איפשרה הראשונים יבנה ימי של משבר ושעת בהחלטותיהן.

 נזכור האוזן את ולשבר כזאת. כוונה כל לבלום בתקיפותם הקדימו דינו ובית

 מקולסים. בגדיים פסח קרבן זכר לקיים שרצה רומי איש תודוס של עניינו

.25ממרא זקן מעשה וכן .24 כרת וחייב בחוץ קדשים שמאכיל כמי עליו איימו

 שמואל של באיום עמד לא רב, הגדול האמורא אפילו יותר מאוחר אגב

 בשמן בושלה שהוגשה סעודה הקדוש] רבנו של [נכדו נשיאה. ר״י היתר מכוח

 ידו משך המסובין בין שהיה רב נשיאה. יהודה רבי ע״י בשעתו שהותר נכרים

 נשיאה, יהודה רבי של דינו בית פסק עליו שקיבל שמואל זאת כשראה ונמנע.

 זה כוח ממרא". זקן עליך] [גוזרני עלך כתיב אנא כן, דלא "אכול, לו: אמר

 אדני ששיקעו הראשונים התנאים של במפעלם האמורים היסודות תוצאת הוא

 כלכלי מוצא שאין ראה כשהנשיא הנה בהגיוניהם. מוצקה קרקע על המשנה

 נשכח בל דעת. לקירוב חשש בלי התירו גויים, שמן היתר על פשרה בלי

 עצמה ברומי אפילו קטנות, לא קהילות נתבססו כבר עצמה בגולה ההם שבימים

 שנמכרו יהודים עבדים או גולים סוחרים מאותם שצמחה יהודית קהילה היתה

 דיניהם. עליהם וקבלו א״י חכמי בסמכות הודו הם המהומות, בתקופת בשווקיה

 כלפי הן הכרח היתה ההיא בעת הנשיא בית חכמים של שנחישותם לזכור צריך

משלהם. קן נוטלים שהחלו המינים של בעטיים והן פנים,

 מנדים היינו [תאודום] תודום שאתה אילולי לו ואמרו חכמים "שלחו פ״ז. פסחים .24
 את מאוד המזכיר מעשה מא״י. בניתוק דתית עצמאות נטילת סוג כאן היה אותך"?
 בזה והיה בגולה חדשים ולקדש שנים לעבר שהעז יהושע רבי של אחיו בן של מעשהו

התורה. שלטון מסמלי אחד על א״י של ההגמוניה אבדן של לתקדים חשש
ממרא. כזקן הוא הרי הגדול, דין בית נגד הלכה המורה שכל פי״א. סנהדרין ירושלמי .25
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 סמויה השפעה בעלת היותה מפני נוסף ורידוד עיון טעונה המינים של זו סוגייא

ההמון. של המחשבה הלד ועל חכמים. של פעלם על גלויח וגם

 נזקקו לא ורבינא, אשי רב של ועדם בבית התלמוד עריכת לעניין כי להקדים יש
 על מאד שהשפיעו גדולים למאורעות התייחסות מצאנו לא לכן היסטוריות. לסוגיות

 הנצרות את הפך אשר קיסר, קונסטנטינוס שבעליית העולמי המפנה כמו היהודים,
 מעשים טריינום. בימי התפוצות כמרד בהקיפו שהיה גלום למרד וכן מדינה, לדת

 הכופר", "יוליינוס בעליית למפנה וכן ורדיפות. למצוקות היהודים את שהביאו
 השוא לתקוות שהביא גם הוא הנצרות. של בעוצמתה ופחיתות לשינויי הביא אשר

 לנו ידועים היו לא אלה כל הזבחים. פולחן וחחזרת היהודים של מקדשם בית בבניית
 מצויות כן אלה כל על מרובות ידיעות אך בבבלי. השיטין מבין אלא בהיקפם

 כי בתלמוד. ולא במדרשים מצוי הרבה ועוד, שבבבלי. לרמזים מעבר הרבה בירושלמי
 ביותר שהציקו השפעות אלא להלכה, גדול עניין בהם ראו לא העורכים כאמור

ברמזים. או הסוגיות של בצידן היו אלה לכן לישראל.
 דפוסי פני ושינוי ההיסטורי המפנה עוצמת אלמלא זו לסוגיא נזקקים היינו לא

 תופעת אלה. לסוגיות בתלמוד חכמים ברמזי והתייחסות העולמית. האנושית המחשבה
 של והשלישי השני הדור על ובעיקר התנאים תקופת על השלכותיה ובעיקר המינות

 מספיק נבין לא ועוד, האימפריום. בכל מדינה דת הנצרות נעשתה עת האמוראים,
 במעשהו שולית כהערה מצער שראשיתה זו דת ע״ז. בסוגיות חכמים של הגדול עמלם

 זמן כעבור בפרובינציה] לשקט דרישה שמגמתו [מעשה פילאטוס, פונטיוס הנציב של
 שחכמים מה הדרך. בראשית מיד היה הפירוד היהדות. של המושבעת לאוייבתה הפכה
 היתה לא ליהדות המינים. לברכת מועט זמן אחר הביא תמהונית לכת תחילה חשבו

 מה וכל נפשות. לדון הכוח מהסנהדרין שניטל מפני האלה, הכופרים ענישת אפשרות
 היא המינים ברכת והרחקות. מוגבלים אמצעים נקיטת היה לעשות, לחכמים שנותר

 שבבבל לציין יש בסנהדרין. תורה כדין ע״ז לעובדי לענוש יכולת לאי ביטוי למעשה
 מאיים] [אבל מיעוט, היו הם בא״י גם רגל. מדרך לנצרות היה לא הגדולה, הגולה
 בדיוספוליס- קיסריה, בבירה שאן, בסקיטופוליס-בית בירושלים, ישבו קטנות כיתות

 ובכפר בציפרי בנבוריה, בסכנין, קשים גרעינים וביריחו, באשקלון, בסבסטיה, לוד,
 ושם ח', א' רבה, קהלת ראה כבי. ושם ב', חולין בתוספתא מקומותיהם על נחום.[ראה

 היהדות, של היסוד מצוות את קיימו האלה המינים שהיהודים, היתה, הצרה כאי] ז'
חיצוניים. עדיים המקושטת הכזב באמונת שנשתבשו אלא ותפילה, ושבת מילה כולל

 נגד האומה עם יצאו לא הם השתתפו, לא הם החורבן, שבמלחמת לציין יש
 כעבור נחגו כך בדיוק יחרב. שהבית הנוצרית התיאולוגיה את קבלו הם אספסיאנוס.

 הם בא. כבר משיח העכור, בשכלם דידם אליבא כוכבא, בר במרד השתתפו שלא שנים
בגמרא שנמצא אימת כל האומה. את שסיכנו התיאולוגיים הוויכוחים במסכת היו גם
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 גם לכן מאוד. הורגשו לוי בן יהושע רבי בימי מהם. שהוא אפשר אחד", מין "שאל
ת, לחי בסנהדרין [כמובא בשנינותו. כנגדם יוצא החכם את בגמרא הרבה מוצאים  באריכו

קורוס. שתשיב מה ודע תורה, ללמוד שקוד הוי אומר: אליעזר רבי התם, "תנן  לא יוחנן: רבי אמר לאפי

שראל אפיקורוס אבל נכרי, אפיקורוס אלא שנו  שפקרו מקום כל יוחנן: רבי אמר טפי. דפקר שכן כל י

שובתן המינים  שם ונבלה נרדה הבא בצלמו. האדם את אלהים ויברא בצלמנו, אדם נעשה בצידן, ת

ת ה' וירד שפתם,  מי כי צרתי. ביום אתי העונה לאל האלהים. אליו נגלו שם כי המגדל. ואת העיר את לראו

ם אלהים לו אשר גדול גוי כל אלהינו כה' אליו קרבי שובות בגמ' ראה אליו. קראנו ב  שעוררו קשיים לכל ת

 זמן ואחר נרדפו הם אלה. בכיתות ממלחמה הרפו לא כאמור חכמים הלללו] הפסוקים
 אפשר היהודי. למקורו בעוינותו בארץ נשאר והגרעין נכר. בחיק מקום לחם מצאו חלק
 מודים מודים "האומר הגמ' כוונת את להבין כפולים,ניתן חיים במין קיומם רקע שעל

 בכל "טעה ציבור, שליח על רב דברי וכן רשויות. בשתי שמודה אותו", משתקין
 הוא". מין שמא אותו מחזירין המינים, בברכת טעה אותו, מחזירין אין כולן, הברכות

 שהשגיר ציבור "שליח לומר: מעמיק פ״ה] ברכות, ירושלמי [ראה לוי בן יהושע רבי
 זדים ומכניע המתים מחיה אמר שלא ממי חוץ אותו, מחזירין אין ברכות, שלוש שתיים
 הראשונים, שהיהודים=הנוצרים למדים מכאן הוא". מין אומר שאני ירושלים, ובונה

 חכמים רדיפת להבין אפשר לכן הכנסת. מבית חלק ואף מעורים בקהל, עדיין היו
 בשאר מאידך, להרחקתם. חכמים הטפת מכוח ונתמעטו הלכו הם אלה. למשומדים

 לא ובכ״ז ברשתה. נפלו מישראל והרבה נפשות לעשות החדשה הדת חפשה ארצות
ד למאבק צריך היה האמוראים שבימי יימלט,  החדשה הדת את שקבלו יהודים אותם ע

ם. למלחמה חכמים את הביא יגררו, שאחרים והחשש  סתם בין הבדילו חכמים עד
 כמובא בו, וכופרים בוראם המכירים שלנו אלה לבין ע״ז, עובדי פאגנים גויים

 מכירים הללו והמינים בו, וכופרים אותו מכירים אין ע״ז "עובדי יג', שבת בתוספתא
 אספסיאנוס נגד במלחמה השתתפו לא אלה, נוצרים יהודים בו". וכופרים אותו

 היו הם מסויימת במדה הירדן. שבעבר לפחל ועברו העיר את עזבו הם הבית. בחורבן
דרכם. אמיתות את ביתנו בחורבן להוכיח הנצרות בידי ומכשיר עזר

 שלפנינו [הברכה התפילה. בתוך קללתם להכניס ראו שחכמים תימא אפוא אין
 "מוסרים" "המשומדים" ביטויים כלל שהנוסח ואפשר שתוקן. הראשון במטבע אינה
 בכת״י נוסח שינויי וכן הנוצרים". "למינים נוסח הקהירית, בגניזה שנמצא וכפי

 מדברינו כזכור הזדון". ומלכות "למשומדים 5616 הבודליאנה שבספריית אוכספורד
א על נתייסדה הבית, חורבן אחר חספר, בראש תיו"אלי סו  היה שם קפיטולינא". הרי
 וכמה הרומאי, הלגיון של בצילו שהתקיים זה גרעין האלילי. החזק הנצרות גרעין

 בתוספתא כמובא הפרדה גדר נבנית החלה כעדו איום. היוו בגליל נוספים גרעינים
 ויינם כותים פת פתם זרה, עבודה שחיטתו אסור, המין ביד הנמצא "בשר פ״ב. חולין

 ואין להם. מוכרים אין ממזרים. בניהם קוסמים. ספרי וספריהם טבל פירותיהם נסך. יין
 לא מהם מתרפאין ואין אמנות. בניהם את מלמדים ואין להם, נותנים ואין מהם נושאין

ע״א] ו' בעיקר ע״ז בראש הרבה [ראה נפשות". רפוי ולא ממון רפוי
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 הכשלת הנוצרים. הכשלת ניסיונות על המדברות גמרות מובנות גם זה רקע על
 שלהם. ערכאות להכשיל שלום ואימא גמליאל רבן שניסו כפי שלהם ערכאות

 כפי המכה על בלחישותיהם ממש שיש יחשבו שחכמים חשש לכדי חגיעח השפעתם
 גם ראה אי. רבה קהלת ראה ע״א. קטז' שבת [ראה דמא. בן אלעזר לרבי שקרה

 משלי וכן קא'. ק' פרידמאן מהדורת רבתי פסיקתא גם ראה וכדי. כבי ב' חולין תוספתא
 שיש ישראל אפיקורוס ועל ח', ח', רבה בראשית וראה כדי, במדבר ילקוט .ד' רבה

 הנה המינים, בניה את רדפה שהיהדות בעוד לחי] סנהדרין ראה בידיים, לדחותו
 אם יוצרות, בהיפוך בא המפנה עליהם. לקבלה היהודי את להכניע הצליחה לא הנצרות

 של שלישי דור בימי עתה הנה הנוצרים. המינים נגד פועלים חכמים את ראינו בעבר
 ברדיפת ומתחילה עצומים למימדים מתפשטת הנצרות רביעי, דור לקראת האמוראים

 בידיים ולרדוף [מתגיירים] יהודית השפעה למנוע כיוונים, בשני זאת עושה היהדות.
 המינים, על גזרו שחכמים מה כל היפוך אלא שאינן תקנות באמצעות זאת ישראל. את

 של בידודה על גוזרת הנצרות עתה הנה רבות] ועוד אלוירא תקנות לאדיקי, תקנות [
 יהודים, עם תערובת איסור משותפת, אכילה איסור חתנות, איסור תקנות היהדות.

 כנסיות, לבתי נוצרים כניסת איסור ] מצות [קבלת בחגים, מזון מנות משלוחי איסור
מחיצות. וחקמת מידור דבר של כללו בשבת. לעבוד נוצרים חובת

 על נוצרית שליטה המפנה. ועימו למלוכה קונסטנטינוס עלה 324 דיפד' בשנת
 חוקים ארבעה להם. שייכים הקדושים מקומותיה ממילא הנצרות, כערש וראייתה א״י
 על הגנה לרגל, עליה גיור, [העירוניות] בבולאות היהודים שעבוד בפקודתו. היו

 נימול עבד לדוגמא, הנצרות. מול היהודים לידי אזיקים שהבטיחו חוקים משומדים.
 בסוטח הגמרא דברי מובנים עתה המלכות. ע״י מוגן המשומד כ"כ מיד. לחופשי יוצא

 זו ביתה פתח אל תתקרב ואל מינות זו דרכך מעליה "הרחק יז' זרה ובעבודה ט'
 הגמרא דברי יובנו זה רקע על והקיסרות] הנצרות השתים נתחברו [מעתה הרשות"

 לא שהנוצרים כדי לשבת הכיפורים יום צום העבירו רבא, שבימי ע״ב, קא' בחולין
מי ח' תעניות.[תענית ביטול על גזרו שהרי בכך, יחושו  שמד גזרו זעירא רבי ע״ב]"בי
 בתענית" נשב חשמד ואחר עלינו אותה נקבל זעירא, רבי אמר בתענית, לשבת שלא

 וגזרות שמדות וי]"כמה ה' טוב שוחר [ראה פזי, בן שמעון ב״ר יהודה רבי אמר וכן
 או לבטל בקשו פסח מצוות ואפי ממנו". ואדנותך מלכותך לבטל כדי עלינו גזרו קשות

סתרים. ככתבי העמומים הגמ' דברי מכוונים לכך ואולי שלהם. הפסחא חג מפני לדחות
ה ואם השנה, ראש לפני השנה את מעברין אץ רבנן: תנו ע״א, יב' סנה' דוגמא לפנינו  אינה עיברו

 איני? אדר. אלא מעברין אין כן פי על ואף מיד, השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק מפני אבל מעוברת,

שר, ותפשו מרקת, בא זוג לרבא: ליה שלחו והא ם ובידם נ ת תכלת, ניהו ומאי בלוז, הנעשה דברי  בזכו

שלום. יצאו ובזכותם חרחמים שו נחשון יריבי ועמוסי ב ע בק  אבל הלז, אדומי הניחן ולא אחד, נציב לקבו

ת בעלי  מאי מגלו. לא גלויי מחשבי, חשובי הכהן! אהרן בו שמת בירח אחד נציב לו וקבעו נאספו, אסופו

שראל כל על נצבים עשר שנים ולשלמה דכתיב הוא דירחא לישנא נציב דהאי משמע  המלך את וכלכלו י

 על ממונה אחד אמר: חד נחמן, ורב יהודה רב בארץ! [אשר] אחד ונציב וחכתיב: בשנה. חדש ביתו ואת

המסותרים. הדברים כוונת שם ראה העיבור, חדש כנגד אמר: וחד כולם,
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ת ס עליי  חיי כאמור א״י. של ובצביונה בחיי חחד לשוני מיד חביאח קונסטנטינו
 חקיסר של בלהיטותו עיר. בכל בארץ נבנו וכנסיות מעד, לו תלויים נעשו היהודי

 נוצריות שהפכו למשל שאן כבית ערים שהיו לכדי הדברים הגיעו דתו, את להשליט
 את אבדה הנשיאות גם הבריות. של ובליבן פניהן על נכרו והירידה הדכדוך לחלוטין.

 לא הצעירים. בנשיאים בזלזול הביטה הנצרות נשיאה. יהודה רבי הנכד בימי גם זהרה
 אומר: חמישי] [דור הלל ר' ללב. היאוש מתגנב עתה הקדוש. רבנו של ההוד ימי עוד

אין צט' [בסנהדרין " א]  נתמה אל חזקיה". בימי אכלוהו שכבר לישראל משיח להם ע״
 ביטויים אפי היו בהלל. בו גערו בכ״ז זאת, תאמו הנסיבות כי הזמן, ועל האומר על

 יג' טוב שוחר [במדרש ברכיה רבי אמר ליבם. את זעזע שהמצב חכמים מפי מאד קשים
 אותנו"? שוכח הקב״ה ואתה אביון ישכח לנצח לא המקום, לפני ישראל אמרו אי]"כך

 אחרי להוט ח״ו שהקב״ה כביכול: הקב״ה לפני מתלונן פזי בן ר״ש בן יהודה רבי
מבי.] א' ורטהיימר, מהדי ילמדנו [מדרש לך"? עשו כשפים "שמא רומא,

 תיאולוגים בין לויכוחים הביאה ישראל, שנאת והרוויה הטעונה האטמוספירה
 רומאי מקיסר שנעשה קונסטנטינוס של עלייתו כאמור ישראל. חכמי לבין נוצרים
 להשליט לבבו בעומק אדוק שהיה וסוף עמומות כוונותיו שתחילה נוצרי, לקיסר

 לוויכוחים היסוד מניחי כמראשוני בו לראות יש למעשה כולו. באימפריום הנצרות
 בעלי של מימיהם הביניים ימי ויכוחי את מכירים אנו היהדות. נגד התיאולוגיים

 וויכוחים בברצלונה, הרמב״ן מימי ספרד ויכוחי מפריס, יחיאל רבי ויכוח התוספות.
 אלה שויכוחים להאמר, נדרשת האמת אך הידועה. הווכיוחים ספרות את שהולידו

 האמירה את לקבל אין האמוראים. של שלישי בדור ונתעצמו התנאים, בימי החלו
 יש חנניה", בן יהושע רבי את אחד מין "שאל הציטוט, מובא שכאשר הפשטנית,

 הנצרות שבין במאבק עמוק יותר העניין כן. לא אינטלקטואלי. כשעשוע זאת לראות
 עליהם שקבלו הקיסרות תושבי כשאר לעשותם לדתם, ישראל את לכפוף יהדות לבין
 ובריאה. אמונה על חכמים שנשאלו בשאלות אלה ויכוחים עקבות כדת. הנצרות את
 רקע שעל אפשר נציגיו. מול אם הקיסר בפני אם פעם, לא לעניין נזקק עצמו רבי

 עמו". גיהנום נכנסה עשיו שנכנס "בשעה אחא: רב אמר לקיסרות קונסטנטינוס עליית
 שקע מתפרסם. יעקב של אורו אין קיים, עשיו של שאורו זמן "כל נחמן: רב דברי או

 חום זו שושנה "מה אבין: רבי דברי וכן יעקב". של אורו מתפרסם עשיו, של אורו
 עם קיים, שעשיו זמן כל כך מפרחת, והיא הטל יצא כמושה, והיא עליה יוצא שרב

 וכן והולכין". מרטיבין ישראל עשיו, של צילו עבר הזה, בעולם כמושין נראין ישראל
 קרה ולחשך יעקב, זה יום לאור אלהים "ויקרא פזי: בן שמעון בן יהודה רבי דברי

 ראה גי. ו' רבה בראשית [ראה יעקב". זה בקר ויהי עשו, זה ערב, ויהי עשיו. זה לילה,
ועוד.] ג', ב' רבה בראשית שוב ראה בי. ב' רבה השירים שיר גם ראה בי. טז' רבה בראשית
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 גם אם בכ״ז שהשיבם. כמי ידוע היה הנציבים, של מקומם דקיסרי חכם אבהו רבי
 מלהיכנס נמנעו שחכמים ודאי לביתו, שבא מתווכח אותו מפני דאג הקדוש רבנו

 חשש נחמן רב מדוע מובן לכן הדבר. הפך תוכנם אם גם ידועה שתוצאתם לוויכוחים
 ד' זרה בעבודה הגמ' יענה". לא ולא, יענה, אידי כרבי למינים להשיב שיודע "מי ואמר:

 בנפשם. נסתכנו הגוי, את שכנעו וכשלא לוויכווח, חכמים נדרשו בו מצב מתארת ע״א
 [למינים למיני אבהו ר׳ להו ״משתבח מידיהם: ספרא רב את מציל אבהו שרבי כמעשה

ם]ברב המתווכחים שכחוהו, חד יומא שנין. דתליסר מיכסא ליה שבקו הוא, גדול דאדם ספרא הנוצרי  א

שפחות מכל ידעתי אתכם רק כתיב: ליה, אמרו  דאית מאן עונותיכם, כל את עליכם אפקוד כן על האדמה מ

 וקא בצואריה סודרא ליה רמו מידי. ולא להו אמר ולא אישתיק ליה? מסיק ברחמיה [כעס] סיסיא ליה

 דאדם לן אמרת ולאו ליה: אמרו ליה? מצעריתו אמאי להו: אמר אשכחינהו, אבהו רבי אתא ליה. מצערו

 אמרי מי בקראי בתנאי, לכו דאמרי אימר להו: אמר פסוקא]! דהאי פירושא לן למימר ידע [ולא הוא? גדול

 ומעיינן, אנפשין רמינן בא״י] [כאן גביכון דשכיחינן אנן להו: אמר דידעיתון? אתון מ״ש ליה: אמרו לכו!

ם מעייני. לא אינהו שול להו: אמר את, לן לימא ליה: אמרו כלל] קיימת נוצרים בעיית היתה לא [לבבלי  אמ

 מעט, מעט ממנו נפרע אוהבו שונאו, ואחד אוהבו אחד בנ״א, משני שנושה לאדם למה״ד? משל, לכם

ת ממנו נפרע שונאו ב אחת". ב

 של הגדול היסוד על או בעולמו האלוקים הנהגת על או תמיד היה הוויכוח לב
 זה בפרק [דווקא ז' פרק בישעיהו הפסוקים האלוקים. בן על תיפלותם, בדברי הנצרות,
 התפלה אמונתם עמוד נמצא שם התורה] את שפדה חזקיהו נולד הרשע אחז מהמלך

 נסובו ילידתיך". היום אני "בני תהילים, הפסוק על וכן בן" וילדה הרה העלמה "הנה
 המשיב כאמור שהיה אבהו, רבי דברי יובנו זה רקע על המינים. עם האמוראים ויכוחי
 מולך הוא ודם, בשר למלך משל אבהו, רבי הי]"אמר כט' רבה [בשמות למינים. הגדול

 אחרון אני אב, לי שאין ראשון אני כן, איני אני חקב״ה אמר בן, או אח או אב לו ויש
 אנכי הה״ד אלוהיך ה' אנכי ד״א בן. לי שאין אלוהים, אין ומבלעדי אח, לי שאין

 לגמרות להתייחס ואין הוכוח. לב השתקפות לפנינו ״. וגוי והשמעתי, והושעתי הגדתי
 של ועולמם היהדות רדיפת ימי כאמור היו אלה ימים כי בישיבה!!! כאגדתא אלה

איננו חנוך של שעניינו פלא, אפוא אין האמוראים. שית"ו  אלקים" אותו לקח כי בברא
 כי ואיננו האלהים את חנוך ״ויתהלך אי] כה' רבה בראשית [כך שונה. ברוח נדון ואף עומעם

תכ אינו הושעיא כר חמא ר' אמר אלהים, אותו לקח כ ך נ תו ך אלא צדיקים של טימוסן כ תו  של טימוסן כ

 א״ר אסלקנו, כצדקו שהוא עד הקכ״ה אמר רשע פעמים צדיק פעמים היה חנף חנוך איכו א״ר רשעים

ש איכו ם עולם, כאי כל דן שהוא כשעה דנו השנה כרא  אנו אין לו אמרו אכהו לרכי שאלו אפיקורסי

 את לוקח ה' היום כי להלן, ונאמרה לקיחה כאן נאמרה לו אמרו למה, להם אמר לחנוך, מיתה מוצאין

שים אתם ללקיחה אם להם אמר ראשך, מעל אדונך  את ממך לוקח הנני להלן ונאמר לקיחה כאן נאמר דור

 מוצאין אנו אין לו אמרה יוסי ר' את שאלה מטרונה אכהו, רכי השיכן יפה תנחומא א״ר עיניך, מחמד

שתק, האלהים את חנוך ויתהלך נאמר אלו א״ל כחנוך, מיתה  ואיננו אומר כשהוא כדכריך אומר הייתי ו

אלהים". אותו לקח כי הזה כעולם ואיננו אלהים אותו לקח כי

 אחר שכביכול שלום, בן יהודה רבי לדרשת נזקקנו תושבע״פ כתיבת על בפרק
התוצאות מפני נזדעזעה שהארץ למרות תלמי, בימי יוון) (בתקופת תושב״ב תרגום
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ת, העתידיות שבע״פ. כן לא לגויים. אחיזה בה היתה בכ״ז הרחקו  יהודה רבי "אמר בתו

ש שלום, בן  העולם אומות שעתידין הקב״ה וצפה בכתב, המשנה אף שתהא משה בק

ת התורה את לתרגם לקרו  להם אמר ישראל. אנו אף אומרים והם יוונית. אותה ו

שבו זר כמו תורתי רובי לך אכתוב חקב״ה  של מסטורין שמשנה תורתי] כל [לא לו, נח

 ומיסטורין סוד היא תושבע״פ לצדיקים". אלא שלו מסטורין מגלה הקב״ה ואין הקב״ה,

שראל שבין  פניו מעל הנוצרים דחיית באה וכאן בה. חלק לגויים ואין לקב״ה, י

שראל את חכמים בודדו כך יתברך.  על וטענתם בתורתנו. אחיזה מכל לחרחיקם י

שראל  מעולם להם היתה ולא להם אין ובאמת בטלים. דברים אלא אינה האמיתי, י

שבע״פ. אחיזה ת לבבם ברוע ידעו שכן מה בתו ש התלמוד להעלו  פעמים. וכמה כמה בא
שת בתנחומא לו מקבילה וראה יי. סי' ידי נשוא רבה מדרש למוסלמים,ראה גם העניין מייחס [המדרש  פר

שיר יזי] תשא כי ם ג', ז' רבה השירים ב ם הדברי רי שם אמר נחמיה ר' .לחלוטין ברו  ר' ב

ק ושלשתם שרש, להם אין זריעה, להם אין נטיעה, להם אין העולם אומות אבון  בפסו

ל אף זורעו בל אף נטעו בל "אף אחד.  וגוי. ישאל, כן לא וגוי, גזעם" בארץ שרש ב

 אומרין והללו העולם, נברא ובשבילנו ישראל אנו אומרין הללו העולם אומות "כך
שראל להם אמר העולם. נברא ובשבילנו ישראל אנו  של היום שיבא עד המתינו לי

שביל יודעין ואנו הקב״ה ער בא היום הנה כי הה״ד העולם, נברא מי ב ר בו  וגוי, כתנו

שאם, ורוח תזרם וכתיב שראל אבל ת ש בה' תגיל ואתה עליהם נאמר י שראל בקדו  י

 כנגדה. מתנצחים שחכמים הנוצרים של המרכזית טענתם בדיוק זו תתהלל".

 הצעת מובאת ע״א, לטי בסנהדרין המינים. עם במאבק הרוח הלך את מבטא והמדרש

שראל להיות הקיסר שראל את להביא הצליחו שלא [אחר אחד. עם ואוה״ע י  תחת י

בסנהדרין. מהגמ' עולה הדת לויכוחי ההד ידם]
א תנחום: לרבי קיסר ליה אמר לן ליהוד ת א כו מ ע  מיהוי מצינן לא דמהלינן אנן לחיי, אמר: חד. ל

תן! והוו מהליתו, אתון כוותייכו,  לשדיוה למלכא דזכי כל מיהו קאמרת, שפיר מימר ליה: אמר מו

 ליה שדיוה הוא, כפין דלא משום אכלוה דלא האי מינא: ההוא ליה אמר אכלוה. ולא לביבר שדיוה לביבר,

שרה בי כל אמריתו, גמליאל: לרבן קיסר ליה אמר ואכלוה. לדידיה  איכא? שכינתא כמה שריא, שכינתא ע

 אכולי שמשא ליה: אמר דקיסר? בביתיה שמשא על אמאי ליה: אמר באפתקא, ביה מחא לשמעיה קרייה

ך קודשא דקמי שמשי רבוא אלפי אלף מן דחד שמשא, ומה ניחא. עלמא  עלמא, לכולי ניחא הוא ברי

וגוי. הוא, בריך דקודשא שכינתא

שרה, היתה כשהשעה ת בגלוי דברו חכמים כ ת בגנו  של בדמותו המתבטאת הנצרו

 אורידך משם קנך שים בשמים "אם הנביא: עובדיה בפי נדון כבר הוא הרשע. עשו

 עובדיה, בפי נאמרו כבר העתידות מצפוניו". נבעו עשו נחפשו איך ה'.. נאום

סו והאמוראים ת נבואתו. על גם אמירותיהם בס שת זו מלכו ם, להדמות מבק  לכוכבי

ש אדום של "שר אבינו, אברהם שראה כמראה כביכול  שנקראו לאותם להידמות מבק

ם, שראל של גופם מסרקת זו ומלכות כוכבי  זו אדום "מלכות וכן, ממונם". ונוטלים י

 אמונת על הכזב (דברי בכזביה". אותו ומטעה העולם את שמסיתה הרשעה מלכות

ש וכן ] יא׳ ב׳ רבה בשיה״ש [כמובא השניות) ם במדר ק, כאי רבה דברי  צפונה. לכם פנו לפסו

לימי מיוחסת מלכות של זו הסתח מפניו". עצמכם הצפינו עשיו של שנאתו באה "אם
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ם. בימי הדת את שקבלה מלכות  נכנסה כאילו שבעליתו שכאמור זה הוא קונסטנטינו

ס, על בירתה, את קבעה הביזנטית שהמלכות סוף גיהנום. רו  של קושטא היא הבוספו

טינופול היה ששמה איסטנבול היא ימינו, הזה. הרשע שם על קונסטנ

3(דיצ״ז שנת ניסן בחדש 3  בנו עלה בניו, בין דמים מאבק ואחר קונסטנינוס מת )7

 רשעים שם [בשמו דודו. בן הרשע גלום שותף ועימו מאביו, גדול רשע השני קונסטנטינוס

שור ירקב, ד היהודים למרד בדומה היהודים פעלו שבו גלום", "מרד המכונה המרד ק  בימי רומא ע

ת הרשע. טריינוס ת עקבו  של אויבה היה זה חדש קיסר בתלמוד] חכמים בדברי מצאנו אלה מרידו

ד גזרותיו את פרסם צ״ט ד' שנת של אב ובחדש היהדות ת ישראל. ע  שהרחיבו גזרו

שת איסור ע״י היהדות, את לדכא ומגמתן הקודמות את  איסור המשומדים, היהודים הענ

טול וכן ההיא] בעת שנתרחבה הגיורים מכת [עקב נוצרים יהודים בין נישואין  בי

 התרגיל ע״י היהודים עבדי את שחרר כן כמו לנצרות. הנשים והחזרת יהודים נישואי

 פרץ גלום" "מרד האוצר. לטובת הוחרמו אלה עבדים מרבו". שברח "עבד חידוע,

 מרכזי ועכו, לוד וכן הסנהדרין, היתה שם וטבריה, ציפרי הגדולות בערים אמנם

שור היה אך היהודים. בבל. האמוראים בחכמי ק ר המלך ב אבו ש "  שהיה מלכא" הפרסי

שור שראל, עם ק ארם מכיבושיה רגליה לדחות רומא על למלחמה יצא י  נהריים, ב

שבם מקום א הכתובה בקינה מהתלמוד ההדים זה רקע על האמוראים. של מו  בפסיקת

כט'. ח' רבתי
ך הקדוש "עתיד שות הוא ברו ת אלא ירושלים את מפשפש אינו לע רו  ולעקר זרה עבודה משם לבער בנ

שלים אחפש נאמר לכך יצה״ר, ת, ירו ם בנרו  שהיא עכו זו הדגים משער צעקה קול ה', נאם ההיא ביו
שלים, משנה שהיתה לוד זו המשנה מן ויללה דגים, של בחיקם נתונה שבר לירו  ציפורי זו מהגבעות גדול ו

שת, שעמוקה טכריה זו המכתש יושבי הילילו בגבעות, שנתונה ך הקדוש אמר כמכת  את עשיתי הוא ברו

שלים את אחפש שעה באותה עכו״ם בהם שעשו מה הללו מקומות בארבע הדין  רקע ועל בנרות". ירו
ת גם זה שלים, לפני האמוראים, של עלייתם סיבת מובנ  יוסי ורבי יונה רבי כמו המו

ת לאניוכיא שראה הגזרות. מפני הרשע פני לחלו  כמובא זהרם. מפני עמד פניהם, כ
שלמי ת בירו  דקיסרין אנטיפותא קומי עלון לוי בן יהושע ורבי חנינא "רבי טי. דף ה פרק ברכו

 רני חמית דמלאכין אפיהון לון אמר קאים את יהודאי אילין קומוי מן ליה אמרו קומיהוו «ו וקם חמתון
 איליו קומוי מן ליה אמריו קומיהיו מן וקם המתין באנטוכיא ארסקינם קומוי עלון יוסי ורבי יונה

 נפיק כי מלכותא קומוי על אבון רבי ונצה בקרכא חזי אנא דהני אפיהון לון אמר לך קאים את יהודאי
שבקוה מקדליה נפקין דנור זיקוקין תרין וחמון מיקטלוניה בעיון אתון קדל הפך  וראו שנאמר מה לקיים ו

שית יודן, רבי דברי זה ובכלל ממך״. ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל  נוי. רבה ברא
שראל המעשים, כל אחר יודן, רבי אמר אחר. איל והנה וירא עניו את אברהם וישא  י

ת נאחזים עברו ת ומסתבכין ב צרו ר בקרניו. להגאל וסופן ב ת הד כאן שיש [ברו  לתקוו
הכופר] יוליאנום בימי שהיו משיחיות

ת שוב מנסה לאמוראים, רביעי בדור שראל את להפיל תרגיל הנצרו שתה. י  מה בר

ם האמינו חכמים שבאמת  אומות מחסידי אולי יוליאנוס, החדש שהקיסר לבבם, בתו

תו היה, העולם ת ברצו שלים. את לבנו שלייה עצמם ומצאו התבדו שמהרה אלא ירו  בא

 את מה במידת גילה הכופר". "יוליינוס הנוצרים בפי המכונה יוליינוס מכאיבה.

 ועומק תחבולותיה את ברצון שלא או ברצון חשף הנוצרית האמונה של אפסותה

ת מקום היה אמנם שוא. אמונות אלא בהן היה שלא כוונותיה מהקיסר חכמים לתקוו
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ש שכביכול "הכופר",  הנוצרי הפולחן את החליף שהוא עם הנצרות. את לערער ביק

ת ובנח ת, פולחני את חידש וכן צדקח מערכו ת הבטיח גם כך ומשום הקרבנו  את לבנו

שלים ת ירו ת!!!] זו. לתכלי  ואולי הנוצרים, צעדי את רבה במדה צמצם במעשיו [קרבנו

ת זה רקע על ליהודים. חדש צוחר ופתיחת חרחבח בכך סיכן בנ  ירושלמי הגמרא מו

שם יוחנן רבי זעירא "א״ר ח״ב: פ״ד שביעית שם יוחנן רבי ירמיה ר' ינאי רבי ב  יוצדק בן שמעון ר' ב

ד לבזח בית בעליית נמנו שראל גוי יאמר אם מניי' התורח כל על בלו  מצות מכל אחת על לעבור לי

ח חאמורות ת וגילוי זרה העבודה מן חוץ בתור שפיכות עריו  לבין בינו דתימא הדא ייחרג ולא יעבור דמים ו

 זכוכית בכלי מים להם שנתנו אחיו ופפום לוליינים כגון לו ישמע לא קלה מצוה אפילו ברבי' אבל עצמו

 רבנין רבים הן כמה חמימא פיתא מיכול אלא אתכוון ולא משמדתון אתכוון לא אמר מהן קיבלו ולא צבועה

שרה אמרין דקיסרין ך ונקדשתי דכתיב ע שראל בני בתו  שיהו מהו גוים אימי רבי קומי בעא אבונא רבי י

שתי א״ל השם קידוש על מצווין ך ונקד שראל בני בתו  על מצווין הגויי ואין השם קידוש על מצווין ישראל י

שם נסא רבי חשם קידוש שראל וגוי לעבדך ה' יסלח חזה לדבר חדא מן לח שמע לעזר רבי ב  על מצווין י

מי ארמאי חד גגי «חייט חוח זמינא בר אבא רבי השם קידוש על מצווין הגוים ואין השם קידוש  ברו

שר ליה אייתי ל ליה אמר אכיל לינא ליה אמר אכול ליה אמר דנבלה ב  ליה אמר לך קטילנא אנא דלכן אכו

ת דאילו לך מודע מהן ליה אמי דנבילה בשר מיכל ליכא דאנא קטול מיקטל בעית אין  קטיל הוינא אכל

 מחמדיניות לזה] מדמה זה ואין בגויותו ומין ביהדותו [יהודי ארמאי. ארמאי או יהודיי יהודיי או לך

תו. שמהפך מי לא אבל יהודי הוא שיהודי הבינו ההוא, בזמן הזו, ת באמונ בלנו  זו סו

שרית היתה לא אמיתי ליהודי  הכופר, יולינוס בימי אך וגלום. קונסטנטינוס בימי אפ

שר שלים בניין על ההכרזה נהגו. שכך אפ שבת ירו שראל וה  עוררה למכונם י

ת עתיד מקדש "בית אחא: רבי אמר האמוראים. של ציפיותיהם ת קודם להבנו  למלכו

שראל גואל התקינו מה "מפני אחא: רב אמר ועוד דוד". בית  שאין שביעית, בברכה י

שראל אלין י שנת מיוחסת זו אמירח גלו!] [שבעטיה בשביעית" אלא ע  של שמיטה ל

ת ירושלמי [ראה העיר. בניין שהבטיח הקיסר יוליאנוס ימי רכו  ראה ואילך, ה״ג פ״ב ב

שלמי ש יודן רבי דברי והם ה״ב] פ״ה שני מעשר גםירו  באה "הגאולה לוי] יחי טוב שוחר [במדר

שראל ת שרויים הם שעתה קמעא, קמעא לי  קמעא, קמעא באה והישועה גדולות. בצרו

ת וכשתבוא ב ל יכולים הם אין אחת ב גדולה". ישועה לסבו

ת יותר עוד נתעצמו ואחריו נחרג יוליאנוס באח. לא זו גדולח ישועח  חנוצרים רדיפו

 אל עשו יבוא "אם לאמר: זאת מבטאים הדור בני האמוראים דברי היהודים. את

שונים חדרום כפרי שבדרום". אחינו אלו וחכחו, חאחת חמחנח ת שחרבו רא  ברדיפו

 לאותם נתכוון השעה", "נטרפה האומר: חמא בר פנחס רבי דברי וכן הנצרות.

מר מאורעות. א " כן שת בשעה רבש״ע סימון, ב״ר רבי ו  אותו מסרת עולמך, לדון שבק

 הכנסיה בין נקרעה שהנצרות אחר מאבק [כשחיח ורומילום", רומום בידי שנים ביד

שתנו שברומא] לזו הביזנטית המזרחית שראל העיתים נ  למשיסה. בידיהם מסורים וי

שית רבה מדרש [ראה אלה. למאורעות מיוחסים חחכם דברי  גם ראה גי. עו' ברא

שית וראה ה״א, פ״ה עירובין ירושלמי  אלח רקע דברי אחר יב'] מטי רבה ברא

הכרת ההכרחיים שוב התנאים, ראשוני של עולמם ל לענייננו. נ
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בי "אמר סי ר ה יו ל חי ת א מ בין היו ל ר ת מ קו לו ח ל מ א ר ש א בי ת אל ל דין בי  ש

ם עי חד שב א שבין ו ת יו כ ש ל ת ב שני הגזי תי ו ל דינין ב ם ש רי ש ה, ע ש שלו חד ו  א

שב ל יו ח ע ת ר פ ת ה בי חד ה א שב ו ל יו ח ע ת ה. פ ר עז ר ה א ש תי ו ל דינין ב ם ש רי ש  ע

ה ש שלו שבין ו ל יו כ ת ב רו אל. עיי ר ש ך י ר צ ר הו ב ד ל, ה או ש אלין ל ת שו  דין בי

רן, עי ם שב מעו א רו ש מ ם א ה ם הן, ל א או ו אין ל ה ב ך לז מו ס רן ש עי ם וכוי ל א  ו

או אין ל ה ב ל לז ע ח ש ת ה פ ר עז ר, ה מ או ך ו תי כ ש ר ך ד כ שו ו ר רי ד ב ך ח תי כ ד מ  ל

ך כ דו ו מ רי. ל ב ם ח מעו א רו ש מ הן, א ם ל א או, ו אלו אלו ל אין ו ת ב כ ש ל ת ל  הגזי

שם שבין ש ד יו מי ת ל מ ר ש ח ד עד ש מי ל ת ם. בין ש ביי ר ת ע תו ב ש ב ם ו מי ם וי בי  טו

ם שבי ל. יו חי ה ב אל ש ה נ אל ם. ש ה פני ם ב עו א מ ם ש רי מ ם, או ה ם ל א א ו ם ל די מ  עו

מניין. בו ל ם, ר אי מ ט מ או. ה מ בו ט ם ר רי ה ט מ רו. ה ה בו ט ר ש די מ מי אי תל מ ל ש ל ה  ו

א שו של מ ל ש כן, כ ר בו צ ת ר קו לו ח ל מ א ר ש ת בי שי ע ה ונ ר תי תו ש ת. כ רו ם תו ש  מ

בין ת חין כו שול ל ו כ ת. ב מו קו ל מ א מי כ הו ם ש כ ל ח פ ש ך, ו ר ת ב ע ד ת ו ו רי ב ה ה ח  נו

מנו, רו. דיין יהא הי עי ם ב ש תו מעלין מ ר או ה ת ל בי ם ה ש ה, מ ר עז ם ל ש ת מ כ ש ל  ל

.!" ת ג [עד הגזי שון הזו א ר סי ה ר בן יו עז סי יו חנן, בן ויו א יו ת. היו ל קו לו ח אז מ  מ

קו ל ח ל נ ה, ע כ מי ס ל ה ל ה אי ו מ ש קו ו ל ק ח ה ר ש שלו ם, ב ה, ענייני ד ה, נ ם חל מי  ו

בין]. או ם יש ש קו ת, מ שו ק ה ע ל בו מדו ת, ר קו לו ח א מ רין הל ד ה ה סנ כ שי מ  ה

מי ת, בי בי ם ה מנ ם א עי ב ר ה א פני שנ ת ל בי ה ה ל ט ה ב ת כו מ דיני ס ת, ל שו פ מיו נ  י

ע של ש ר ס, ה דו ר ל הו ב ״ז א כ ן ב רי ד ה ת סנ מ ע , קיי א מדו ? היו אפו ת קו לו ח  מ

ה א ר ם נ מנ א ן ש רי ד ה ד סנ ס מו ה כ ת ת, הי מ א קיי ה אל ר או ם ש ע מ עו ה ואין מ ר ה  ז

ם מי בי ם. כ מי דו בו כי יען ק ר ע ת ה נ ד ב ה בי מ ם ר ם ג קי דו צ ם, ה ה מ ע ש ה ו ל  א

ם ה רי רו ג מו ו צ ע ת פ. נגד נ ״ ע ב ש ט תו ר ה פ ת מאד. עד וחשוב מחותי ז ב סי  ש

ת קו לו ח מ ת ה ע א, ב הי  חצדוקים שבין דמים מאבק איתנים, במאבק נעוצח ה

ם על הפרושים, לחכמים עוד .תושבע״ס של נשמתח שחם עקרוניים ענייני  ו

ב שו עניין א ה ל ה ז מ נו. נ ו די ד ב ם אז שעד עו שי רו פ ה היו ה ע ת, סי ח ה א ת ע מ ף ו ס  נו

ת ר צ ם, ל קי דו צ ם היו ה שי רו פ ם ה מ צ ם ע קי לו שני ח ת ל חנו ם מ ה ה ש ש ע מ  שני ל

ם תי ב ם ה רי מו א ש ה ה. ב״ ב״ ם ו מנ ם א ר ג ב כ ש ה כ ת ת הי רו ש פ ה א ק חו ע, ד רי כ ה  ל

ת עיי ב ך איזון [ תו ב רין ש ד ה סנ ה] ה ת ש ק א ה רו ל ש כ ת. הו בו ב ל ה

 ד״ה, הדף על מהרש״א וראה במקום, רש״י הערת וראה ע״ב, פחי סנהדרין ראה .1
 החשש ה״ד. פ״א למקום ירושלמי אי. פ״ז, סנהדרין תוספתא ראה התורה. ונעשית
העבר. זיכרון מפני בעליל תמיד היה מפילוג
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ת חו פ ם, שני בין ל תי ב ם היו ה טי מ ת ש ה מ ב ר ה ה ל א או מ ר ם ש מ צ ט ע עו מי  והדין ב

א ע. ל ר כ מי הו ל ש רו ת יש בי דויו ל ע ם ע קי ב א ם מ רי ם. שני בין מ תי ב ה ה  כן כי הנ

אנו צ ה אפיי מ ח כפיי כו ל ב עו ת לנ תו ל ע ד רי כ ה ל מניין ו מו ב ת כ לי ע ה ב  בן חנני

ה!. קי ל חז כ ם מ קו ד מ ס ר מו ד סו רו מ ה ר בז ב ם כ ע מ ע ת ה ה ת ע מ ת ו ח ת ת ע ה ד א  ב

ת. ק לו ח ת מ לו כ ל כ כ ת ה שי א ך ר ר ד ה ה ת ת הי ק לו ח ה מ שונ א ה ר ק תי א ע  של

ה ע ר כ ת הו גיי סו ה ב כ מי ט. ס ״ ת ביו ק לו ח ה מ ר ב ע ר ש דו ר מ דו ך ל ר ל ד ת כ גו  הזו

ה ת נ כו ת מ ש .3ב ה, וי מו ת ם ל לו תין יש כ מ ה ה ל ש מ ת ח רו ם דו ת ע ק לו ח ? מ ע זו  מדו

א ה ל ע ר כ ת כפי הו ע ר כ מו ל ש ת כ ק לו ח ן מ רי ד ה סנ ת ב נ כו ת מ בנו ב ת כ ל ש עי  עפ״י ל

לי ב ם ב ן. ש רי ד ה סנ א ב כלו הל ת י מנו הי ? ל ר מו לג ו
שך להכריע יכולת באי אימננטי גורם כאן קיים שר בעייה יש כי הזוגות. תקופת כל במ  בק

מר דין, שבבית ל״מופלא" ב התקבלה אם גם החלטה על וטו להטיל יכול כאב״ד גדול חכם כלו  לכן .4ברו

 יצא נחלקו, לא ומנחם "הלל המשנה, אומרת להלל, כשמגיעים במחלוקת, הזוגות את אורגת המשנה

 מזרם ממסגרתו, ממשרתו, יצא מנחם, יצא לאן כשלעצמה, ועלומה מסובכת [בעייה שמאי". נכנס מנחם

 סבר ששמאי מכך נבע השינוי אב״ד. והשני נשיא הראשון זו במחלוקת והלא ואכמ״ל] הפרושים?!

שונים הזוגות שלושת כנשיאי  לכאורה הנראית בהודעה חותמת המשנה מדוע מובן לכן לסמוך. לא הרא

ת אב להם ושניים נשיאים היו "הראשונים מיותרת, לסמוך..." אומר "הלל הרבותא?! מה דין" בי

שך מחלוקת הוכרעה לא מדוע מספקת, בלתי פשטנית תשובה  הפשטניים הפתרונות אהד שנים? במ

שבת פנויים היו לא הדין שבית הוא, דוהה כאמור שאני  המלכות. רדיפות מפני הדעת ביישוב ולהכריע ל

ת רדיפות תחילה  סנהדרין. רודף הורדוס זמן, אחר חכמים, שהרג ינאי אלכסנדר מלכות אח״ב יון, מלכו

 היה שלא מפני לדון סנהדריך ישבה לא שנה מאות שלוש משך כלום העניין. יישוב זו בטענה אין בכ״ז

 כי לחכמים, גדולה מכשלה שהיוו הצדוקים של קיומם עמוקות. יותר כאמור היו הסיבות הדעת? יישוב

 ולא לסמוך לא סבר שמאי עקרוני. היה כנראה אך צדדי הנראה בענין זו יחידה מחלוקת סיבת תובן לא

ת הוקדם לכן להלכה,  המובא האחרון לפי שההלכה רבי של כללו לפי אב״ד אם כי נשיא היה שלא למרו

 זו מחלוקת נמשכה לפיכך התנגד, שבבי״ד שמופלא מפני להכריע היה ניתן שלא מדברינו העולה במשנה.

טל האחרות, הפונקציות שבטלו לימים שהגענו עד דורות. טל כה״ג, של מעמד ב טל אב״ד, מעמד ב  חכם ב

 הטיל שם יבנה, דור אחרי קרה כמובן וזה אחת. כתובת היה הנשיא רק אלא הדור, חכמי גדול לא הישיבה,

שקלו כובד כל את גמליאל רבן  הסיפור ששרשי אלא מחלוקות. עקב פילוג של מצב יווצר שלא מ

ת תחילת שאלת החשמונאים. בימי עוד קודם הרחק משוקעים קו  מימיו כאמור, ליבון. עוד טעונה מחלו

ת עד ואילך, משה של בל גלו שרות היתה לא גדולה כנסת לכינון ועד ב ת, אפ  בי״ד כי יען למחלוקו

שכת שתמר היחס מגילות בידיהם היו כנראה כן על יתר בהלכות. גמגום כל הכריע הגזית שבל  מפני לה

עצמם. לבין בינם אישיות רשימות בידי היו חכמים כך יחוסיהם מגילות בידיהם שהיו וכשם היחס, ספיקי

.2

.3

.4

 המקוה. את לפסול הצינור תחת קטנים כלים השוכח ע״א, יזי שבת ראה
 עד יוחנן, בן ויוסף יועזר בן מיוסי החלה ע״א, טז' בחגיגה לשלביה באריכות אותה ראה
 בין לחילוף לב שים לסמוך, והשני לסמוך שלא הראשון תמיד ושמאי, הלל האחרון הזוג

 העניין. מיישב אחרונים, מזוגות שניים ד״ה תוספות שם ראה להלל, שמאי
 וראה לה", סביב גיבורים שישים שלשלמה מיטתו "הנה מפסוק: פ״ג רבה שיה״ש ראה

ה״ב. פ״א סנהדרין ירושלמי וראה ג', יא' פרק רבה במדבר
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 של קצרות רשימות כעין מגילות עצמם, לבין בינם אישיות רשימות חכמים בידי היו כך יחוסיהם. מגילות

ת הלכות קו ת ההלכות לזיכרון שנכתבו פסו שכת הדין בית של הכרעותיו גם מסתמא .5המקובלו  הגזית בל

שימות נרשמו  לרעה העיתים נשתנו יוונים שבימי כיון .6 מסיני למשה כהלכה היו דבריהם כי יחידים. כר

דורות. משך אחת מחלוקת סיבת לכלכל בזה אין בכ״ז הגדול. ביה״ד של ומעמדו אורו נתעמם

ת אני מבקש כאן  כמה התבהרו יהודה, מדבר מגילות גילוי אחר זו. תמיהה ולהתיר הדרך לצד לפנו

ת ימי של שברוח עניינים  המקדש״ ״מגילת היא המגילות אחת לחורבנו. שקדמו ימים בעיקר שני, בי

 הבלתי מאבקם את חשפו המגילות להילינזם] ברוחם [קרובים הצדוקים. של העצום כוהם את שהשפה

 לדחות שפעל מעמד אריסטוקרטים. כהנים עצמם ראו הם המקדש. על ההגמוניה בידיהם להחזיק מתפשר

שותפים העם המון מעמד את ולבטל  בכל הצדוקים ע״י נתפס יומת״, הקרב ״והזר במקדש. פעילים כ

שיטתם תוקפו. שראל אין ולכן, חכמים. שיטת נגד בזר״. פסולה ״שחיטה ל  למתחם כניסה לנשיא ואפי לי

 אחזו תושבע״פ. נגד המאבק את שיקפו ובייתוס, צדוק סוכו, איש אנטיגנוס של אלה תלמידיו המקדש.

 הם פ״ד] ידיים תוספתא ראה ע״ב, סו מנחות [ראה מציבור. דווקא ולא יחיד באין תמידין שקרבן בשיטה,

 פרה, עשיית באופן השבת, ממחרת עמר בסוגיית ביוה״כ, קטרת הכנסת בנושא עקרוני בעניין חלקו

ך סו ם, ני מי  בסיני, תמידין הקרבת על ור״י ר״ע מחלוקת ועוד. קרייך, בעלי טבילת ערבה, מנהג ה

 סוגיית גם במקדש. ההגמוניה על למחלוקת זכר שריד היו תענית] במגילת עניין אותו וכן ע״ב, ו' [חגיגה

שקפת שקלים, ירושלמי בראש לפנינו שמובאת כפי שקלים,  האם ידועה מחלוקת שם יש זו. בעייה מ

בכלל לא? או שוקלים כהנים  ולא הלויים מכספי פעל המקדש בתחילה, מקורות, ועוד הספרי עפ״י ו

שקל ממחצית שראל. של ה שור י  ה', פרק עמוס עפ״י במדבר, תמידין היו אם שהזכרנו מחלוקת באותה [ק

שמות ראב״ע ראה ישראל"? בית שנה ארבעים במדבר לי הגשתם ומנחה "הזבחים  ורמב״ן ב' פסי כט' ל

שו ועוד ] ב' פסי כג' לויקרא  וערל לב ערל "כל תורה. שסותר עניינים עוד מפני יחזקאל ספר לגנוז בק

שר כי אל יבוא לא ב שי.. ם אם מקד טו המה הלויי ה ש ם "והכהנים ..."י  את שמרו אשר צדוק בני הלויי

שמרת ת מקדשי מ שרתני. אלי יקרבו המה מעלי, בנ״י בתעו לל העם ל ם!! מחוץ הנשיא כו  "ובא לתחו

 כן וישראל הכהנים". יאכלו לא וטרפה נבלה "כל משונה, ועוד .."בהו^ השער אולם דרך הנשיא

שראל את הרחיקו מדוע להבין אולי ניתן עתה בנבלה?! מותרים  בכל חכמים לחמו ובזה יסמכו. שלא י

שראל שעם כוחם,  כי כאן אין העניין? עומק מה ומנורה. שלחן להם מראין וכן שוחטים. כן נכנסים, כן י

שראל כל מקומו על לצדוקים, הפרושים ההכמים בין מאבק לאותו הדים אם  במקדש. חלק להיות י

 עד נמוגו לבסוף הכח. עיקר הם היו תחילה ובנכסיו. בעם השליטה על וכוחני פוליטי מאבק ובשוליים

ת אין כהנים, אין כבר רבי, של הנשיאות בעניין שאמרתי כפי ולכן הבמה. מעל שנעלמו ת שררו  לצד נוספו

הנשיאות.

 כי בכתב", לאומרם רשאי אתה אי פה שבעל "דברים קושיית כאן ואין לפנינו, בדיון עוד ראה .5

שם נאמר זה איסור ם. לדור  רשאי אתה אי שבע״פ "דברים ע״ב, ס' גיט' מגמ' ומדייקים ברבי

שם רשאי אתה אי בכתב, לאומרם ברבים". אם "כי שמדגיש רש״י ראה הכתב". מתוך לדור

ם כי ליחיד. מרבים השינוי שהדגישו ע״ב, ידי תמורה מסי וראה שו  שקיבל הלכה עיקרי לעצמו לר

"היזהר על מעולם. נאסר לא סור  פסיקתא וכן די. פי״ד נשא מדייר ראה הרבה", ספרים עשות האי

וי. דף ועריכתה", המשנה "יסוד מרגליות, ראובן הרב החכם שהרחיב מה וראה גי. פסי רבתי,

 המקום"... אל ועלית "וקמת לפסוק חי. יז' שופטים פרי ספרי ראה הגדול, ביה״ד של כוחו על .6

שכולות "כל ע״ב. טו' תמורה מסכת וראה שראל להם שעמדו הא  בן יוסי שמת עד משה מימות לי

 משה מימות מכאן, היוצא רבנו". כמשה למדין היו לא ואילך מכאן רבנו, כמשה למדין היו יועזר

ת ובמסכת כלל. מחלוקת שום בלי משה כמפי לומדים היו הזוגות, התחלת עד רבנו  הוזכר אבו

ב כנ״ג משיירי הצדיק שמעון ת [אגב הגדול. ואב״ד כה״ג שהיה חשיבותו לרו  המתייונים בימו

 גם היתה הלב שלדאבון כפי לשונית, השפעה תוצאת כמובן "סנהדרין". לשם כנ״ג שם הוסב

תרבותית] השפעה
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 הזוגות לתקופת הראשון הנשיא יועזר בן יוסי חכמים. נרדפו אלה רעה בימי

 שמעון גם המלכות. מפני ברח פרחיה בן יהושע שגם נשכח אל לתליה. הוצא

 נתעמעם כך ך. הרשע תלמי רדיפת מפני למצרים ברח שאחריו מהזוג שטח, בן

 אחד עליון כמוסד שנתבטל עד צומצם וכוחו הגדול הדין בית של מעמדו

במחלוקות. הוחל אז מכריע.

 המחלוקת עתה, שאמרנו כפי הוכרעו. שלא מחלוקות בעליל אנו רואים

 ואחייב בה]. נפרט [תכף ביו״ט, קרבן על הסמיכה בסוגיית והמפורסמת הקדומה

 בזמן שכבר מלמדת וב״ה, ב״ש בגלוי, החולקים בתים שני של קיומם בעצם

 הגיע הזקן הלל המחלוקות. החלו החורבן לפני שנים ממאה למעלה מרובה,

 שאין לציין ראוי כאן גם החורבן. לפני שנה כמאה הורדוס ימי זה, בזמן ופעל

 ההוא בזמן ההיא. בעת ששרר הנורא הפנימי הפוליטי מהמצב זו עובדה לנתק

 מקבילה חילונית מועצה נהגה לה ובמקביל חכמים של סנהדרין נהגה אולי

 להשגת חפץ כלי שהיתה מועצה המלך, מטעם הממונה הגדול הכהן עם שהיתה

 חכמים על מבוססת סנהדרין היתה לה בניגוד .8המלך של החילוניים מאווייו

 "שלוש יג'] [עירובין מעידה, הגמרא בתורה. חכמתם מעוצם נובע שכוחם

 אומרים והללו כמותינו הלכה אומרים הללו הלל, ובית שמאי בית נחלקו שנים

 הלל ובית טפי", "מחודדים שהם בדעתם נאחזו שמאי בית כמותינו". הלכה

 על המפורסמת המחלוקת .9המרובין והם הרוב עפ״י שהלכה בדעה נאחזו

 מאד עניין על הייתה היא אף דווקני, כבוד מאבק אינה עכנאי של תנורו

 אלא ציבור ברוב מדובר לא הדעת. עומק נגד להכריע רוב כוח מה עקרוני,

 מחלוקת אין והוא, סודו על לעמוד לך "יש הרמב״ם: דברי זכור חכמים, ברוב

 תושבע״פ על והחולק בסברות רק משה" מפי מקובלים בפירושים פנים בשום

[עדויותפ״המייו] מהללאל p עקביה ימי זו, עתיקה מחי על אפיקורוס.
 חזרתו החשמונאי!! המלך תלמי בידי חוסלו ומרביתם ישראל חכמי נרדפו ההוא בדור .7

המלכה. אחותו התערבות עקב רק נתאפשרה שטח בן שמעון רבי של
 ימים בחמתו. בהם והרג ישראל חכמי את שכילה הרשע הורדום של האימים ימי .8

 בן של עדותו ראה החורבן. קודם שנים 115 ושמאי. הלל של לימיהם בדיוק מקבילים
 התמוהה ההשערה את לקבל שאין ודאי הורדום. בידי הדין בית חברי הרג על מתתיהו

 בשתי נדחו דבריו אשר ביכלר החכם הידוע החוקר שחשב כפי סנהדראות, שני שהיו
 חילונית סנהדרין והיתה פרושית סנהדרין שהיתה סבר ביכלר מרגליות. הרב ע״י ידיים

זאת? מאפשר היה הרשע הורדוס כלום הללו, הדברים להלום קשה "מטעם".
 שמאי בית ספ״ב, נתן דרבי אבות וראה ע״א. ידי יבמות ראה טפי", חריפי שמאי "בית .9

 ובית ועשיר. אבות ובן וחכם עניו שהוא למי אלא אדם ישנה "אל תורה. ילמד מי הגבילו
ישנה". אדם לכל אומרים, הלל
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הסמיכה על העקרונית המחלוקת

 ראוי ויסודו. רקעו שהם הקודם בעמוד דברינו על מאד נשען זה דיון

 [ונקדיש קדומות משניות בין מבחינים אנו שנתקדם. לפני שוב, בהם התבונן

 אופיה רבי. של לדורו הסמוכות אותן לבין דיוננו] בעתיד לב תשומת לזיהויין

 מתוכה. המדבר החכם של זהות והעדר קיצורה בתמציתה, קדומה, הלכה של

 ביטאה הקדומה ההלכה בתוכה. מחלוקות בהעדר הוא ניכר היותר הזיהוי אך

 נשיאים המדברים, ראשי אלה היו חמים שמות הוזכרו ואם מוחלטת. סמכות

 היו לא "בתחילה יוסי: רבי כבדברי אנונימית. החלכה בד"כ הזוגות, מן ואב״ד

 "הראשונים רשייג: דברי ואחד"..הם שבעים של בי״ד אלא בישראל מחלוקות

הון מחלוקת הוא דלא משום שמהתיהון אתיידע לא  דאורייתא טעמא כל גיני

 כדברי רוחם ועוז קדושתם לפי משמייא נסתייעו אלה חכמים לחון". ידיע הוא

 להון מסייעין הוו שמייא ומן פחדא. ובלא עקתא על להון אית "וממשלה רש״ג:

 בהו ולית חלוף בהו ולית מסיני למשה כהלכה תורה טעמי להון ברירין והוו

 אמר רב״י "אמר טו'] [בתמורה שמואל בפי יהודה רב דברי והם פלוגתא".

 יועזר בן יוסי שמת עד משה מימות לישראל להן שעמדו אשכולות כל שמואל

 רבנו כמשה תורה למדין לא ואילך מכאן בסיני. רבנו כמשה תורה למדין היו

 תרצו: משה? של אבלו בימי נשתכחו חלכות אלפי והלא הקשו, כך על בסיני".

 בן יוסף עד משה מימות לישראל להם שעמדו אשכולות כל תני "במתניתא

 יועזר בן [יוסי דופי". בהם יש ואילך מכאן דופי, בהם היה לא צידה איש יועזר
המזרח] על יוון בעליית מוקדון אלכסנדר ימי הצדיק, שמעון תלמיד

 ואילך ימים שמאותם הידוע מן הזוגות, ימי לראשית נוגעים שדברינו כיון

ט. קרבן על הסמיכה מחלוקת היא דורות, משך אחת מחלוקת נמשכה  יש כיו״

 לכאורה הנראית מחלוקת והתמידה נמשכה מה מפני גדולה, תמיהה התמהים

 סמיכה מה מפני בזבחים? אחד לפרט ונוגע הלכח לקיום מרכזי שאינו בעניין

 שורשה, מה דורות? הוכרעה לא ציבור] יוה״כ [למעט יחיד לקרבן עניין שחיא

 כל חלקו ובה עקרונית נותרה וזו לפסוק, יכלו שלא מהותה מה עוצמתה, מה

 עליה לוותר רצו לא העם על המצווה מחביבות שמא ע״א] טז' [חגיגה הזוגות?

 מקרבנות עצמם מנעו ולפיכך סמיכה". לשחיטה "סמוך קרי בזמנח, שתחא

 אף חוכרע? לא שהעניין השנים אריכות סיבת לפרנס בכך היש ביו״ט?

 לקרבן ביחס משקל ומעוטת מעומעמת נראית פוסלתו, אינה קרבן על שהסמיכה

 שממון לכדי במועדים לרגל לעליה קריטית הדברים משמעות הלא עצמו,

תכליתם? זו הלא להקריב, בידם ואין יעלו טעם מה כי רגל, מעולי המקדש
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 בה הצורך עצם על אלא ביו״ט הסמיכה עצם על היה לא המחלוקת שורש שמא

 מ״ז] פ״ט [מנחות סמיכה. טעונים אינם המעשר הבכור הפסח, שהרי בכלל.

 באים אינם ואלה עליו" לכפר לו ונרצה קרבנו ראש על ידו "וסמך הכתוב: ע״ס

 אולי מכאן סמיכה. טענים אינם ולכן כפרה ולא חובה שהם ריצוי, לשם

 אלא אינם או וכפרה, ריצוי הוא חגיגה קרבן האם היא הזוגות בין המחלוקת

 שאינם אלה אפוא הם מי סמיכה. טעונים לא ולכן לרגל בעליה הכרוכה כחובה

 שחפצה הצדוקית האריסטוקרטיה זו אפשר למקדש?! ההמון בעליית חפצים

מקדשה. דרך האומה על בהגמוניה

 לעלות יחפצו ודאי וכפרה ריצוי הוא הקרבן אם השפעה. יש זו למחלוקת

 ובית הלל לבית שנמשכה המחלוקת אולי אחרת, לדרך לך כלך אפשר למקדש.

 בכך איסור. מדין ביו״ט, מקריבים בכלל האם העקרוני, העניין על היתה שמאי

 מן והשלמים החולין מן באות במועד "עולות חגיגה: הגמ' דברי קשורים

 אומרים הלל ובית החולין מן אומרים שמאי בית חג, של ראשון ביו״ט המעשר

 בסיפא, חלוקים האם לשורשה נזקקו שהפרשנים מחלוקת לפנינו המעשר. מן

 המיוחדים דיניו את לו שיש בהמה מעשר לנצל כבר, אם אפשר האם וכן

 ופסח] מעשר בכור מקומן, איזהו פרק [ראה חגיגה? קרבן לעשותו
 מן אפשר שמא או החולין מן שתבוא צריך האם חובה, אולי הרגל שחגיגת כיון כן, אם

 אמר בירושלמי: אכן ה״ה. פ״ז במנחות כמפורש החולין, מן רק בא חובה הבא כל כי המעשר.
 מן מן אלא יביא שלא לעולם הבאות עולות על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא אלעזר בן ר״ש

 ולטפול לצרף להסמיך = לסמוך רוצה שאם השנה ימות בשאר הבאים שלמים ועל החולין
 מן הכל יביא אומרים שבייש עצמו יו״ט חגיגת על נחלקו, מה על סומך=מצרף. המעשר, מן

 ושאר סומך. המעשר מן לסמוך=לצרף רצה ואם החולין מן חובתו יביא אומרים וב״ה החולין
 שלפי המסקנות, ואחת בחינות מהרבה מוקשית הבריתא החולין. מן חובתו יביא השנה ימות כל

 ההרבה. עצם אלא מורה הסמיכה רק לא כי שלמים, ביו״ט להקריב אפשרות שום אין ב״ש
 ומביאים מרובה כשהחבורה הפסח עם הבאה עשר ארבעה בחגיגת כאן מדובר בכלל ואולי

 לאכול מניעה אין כי לבייש, אף המעשר מן לבוא יכולה וזו פסח. שאחריה כשעודה שלמים
 פ״ו פסחים ירושלמי [ראה חול. יום עדיין בחצות עשר ארבעה והזמן הפסח, לפני זה מעשר

ה״ג]

 עוד נפנה מחלוקות, של זו יסודית בעייה להבנתנו עקרוני זה שעניין כיון

 לשמור לחכמים עקרוני הנושא שכל אולי ייתכן אחרת, צדדית לדרך ללכת

 במקדש לזלזול חששו שמא בו. לענות עניין והוא שבת, כקדושת יו״ט קדושת

 ואולי מצווה חלק רק היא שהסמיכה למרות בו. שבות יתירו אם וקדשיו

 הסייגים, מפני כאלה בפשרות חפצו ולא להתפשר, אפשר מצווה, מכשירי

חשש אתי פעמים דאורייתא שקרבנות למרות ״. אח"כ נגיע "לאן בבחינת,
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 בשופי. הספק להתיר אין זה בטיעון אך בשבת. ולולב כשופר להר. ודחי דרבנן

 בקרבן הלל של בחידושו שקרה כפי העבודה, בפני נדחים תורה איסורי שהרי

במועדו". "במועדו שבת, הדוחה פסח

 נקודה: בעוד זה עניין המאירה כהנים בתורת שורשית מחלוקת לציין חשוב

 אתה המועד] [חול במועד "אך", ת״ל ביו״ט אדם יחוג יכול אומרים שמאי בית

 ת״ל בשבת, אדם יחוג יכול אומרים הלל בית ביו״ט. חוגג אתה ואין חוגג

 לא הזוגות שבמחלוקת לב שים בשבת". חוגג אתה ואין חוגג אתה ביו״ט "אך",

 ובייש שבות משום ליו״ט, הכוונה לסמוך לא שאמרו ומי במופרש, יו״ט מוזכר

 יסמכו אם תיפתר הבעייה שמא העניין, על אור עוד שופכת התוספתא אסרוה.

 שנחלקו סמיכה היא זו "אי מעיו״ט. הכנה כעין למחרת, ויקריבו יו״ט בערב

 עליהן סומך בהן חוגג ושלמים ביו״ט סומכין אין ומארים שמאי בית עליה?

 ביו״ט. עליהם וסומכים ושלמים עולות מביאים אומרים הלל בית יו״ט. מערב

המועד? בחול או ביו״ט אלה קרבנות מקריבים האם א. אפוא: המחלוקת

 למחרת ולהקריב בעיו״ט לסמוך האם ג. ביו״ט? עליהם לסמוך האם ג.

 תוספתא וכן פ״ב, חגיגה [ראה לשלמים? עולה בין להבחין האם ד. ביו״ט?

 ה״ב. פ״ב סוכה תוספתא ראה ה״ד. פ״ב ביצה ירושלמי הי״א, פ״ב חגיגה

 מרכזי כגורם הצדוקים את להזכיר [ושוב טו'] יבמות ה״ג. פ״ב עדויות

 הכהנים שהם בטענתם המקדש. על ההגמוניה על ובמאבק במחלוקת

 מעמד למעמדות ההתנגדות גם לכן לבדם. המלוכה משפט להם האריסטקרטים,

מ״ב] פ״ד בתענית כמובא במקדש ישראל

 בעזרה עולה סמך "הלל מעשה. עשה ואף לסמוך שאמר הלל של כוחו כאן
 המחלוקת בהכרעת נקבעה שכבר הלכה לבטל וחפצו נתעצמו שמאי כשבית ובאמת
 שמאי, בית מתלמידי אמנם שהיה בוטא בן בבא הצדיק שם היה ביו״ט, לסמוך כהלל

 שיממון כשראה עשה מה הלל. כבית ולהכרעה שלו הפנימית לאמת נאמן היה אך
 את שהשמו אלה של בתיהם "יישומו אמר: זו, מחלוקת מפני קרבנות בהעדר העזרה

 מה לסמיכה] כניסה מההמון למנוע שפעלו לצדוקים מכוון [אפשר אלהנו. בית
 כהר והעמידן ממומין ביקרן קידר, מצאן טלאים אלפים שלושת הביא עשה,
 ויסמוך, יבוא עולות רוצה שהוא מי כל ישראל, בית אחי שמעוני ואמר: הבית

 דבר". אדם אמר ולא הלל כבית הלכה נקבעה שעה באותה ויסמוך. יבוא שלמים
 פ״ד כריתות גם רא פ״ב חגיגה ירושלמי ע״ב טז' שם ובבלי הי״א, פ״ב חגיגה [ראה
דורות. זו מחלוקת נמשכה סיבה מה נבין עתה אולי להאריך, טרחנו ה״ד]
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 החכם של יכולתו עפ״י או הרוב, עפ״י נקבעת ההלכה האם להתבונן, עוד יש

 חכמים בין התנצחות היתה מה שזמן להניח יש ההיגיון. בכלי שיטתו את להוכיח

 דעות. ברוב בהלכה ההכרעה נוטה מעתה מקום מכל במחלוקות. להכריע כיצד

 17 הערה ראה הועד. בית לשבת מגעת שמעלתם חכמים של דעות רוב מובן

 ושמאי, הלל תלמידי מימי דווקא היו שהמחלוקות ולומר לצמצם אין אולי לקמן.

 שמאי תלמידי עליו וחברו עליה לסמוך לעזרה עולה הביא עצמו הזקן הלל כי

 שעלו חזקיה בן חנניה בעלית לכינוס רקע אולי !.0 זה ממעשה לדחותו הזקן

 גם .1דבר! י״ח ביום בו וגזרו הלל בית על שמאי בית ורבו ונמנו לבקרו חכמים

 שלוש רק היו לשמאי עצמו הלל שבין עדויות] [עפ״י אנו מקובלים אם

שראלי. המחלוקות נתרבו תלמידיהם משרבו כן כי הנה מחלוקות,  חשוב בי

 [כדוגמת הלל על חלקו תלמידיו קרי עצמן, הלל שבית מצבים שהיו לציין

 שמאי שתלמידי מוצאים כ"כ אחת] בבת ואכלן כורכן שהלל פסח בליל הכורך

 על חולקים שבייש שני, מעשר כרשיני על המחלוקת [דוגמת !.3עליו חלקו עצמו

שמאי].

 עליה לסמוך לעזרה עולתו שהביא הזקן בהלל "מעשה לעיל, שהבאנו כפי ע״א. כ' ביצה .10
 נקבה להם אמר זו, בהמה של טיבה מה לו אמרו הזקן, שמאי תלמידי עליו חברו ביו״ט.

 של ידם גברה יום ואותו להם. והלכו בזנבה להם כישכש הבאתיה, שלמים ולזבחי היא
שמאי, מתלמידי אחד זקן שם והיה כמותן. הלכה לקבוע ובקשו הלל בית על שמאי בית

 שבירושלים קדר צאן כל ושלח הלל כבית שהלכה יודע שהיה שמו בוטא בן ובבא
 בית של ידן גברה היום ואותו ויסמוך, יבוא לסמוך שרוצה מי כל ואמר, בעזרה והעמידן

כלום". בדבר שערער אדם שם היה ולא כמותן, הלכה וקבעו הלל
 ע״א, יז' בשבת מרדעת, טומאת בעניין איזכורה וראה ע״ב, יג' בשבת המשנה ראה .11

 בוחנות היא זה מקור על הנסוכה הרוח שמאי. לפני כפוף יושב הלל את המתארת
 אל והיוצא ייכנס הנכנס ואמרו המדרש בבית חרב "נעצו הדלתות, שננעלו דווקנית,

במניין. הרוב עפ״י הכרעה להבטיח כדי יצא".
 ועל מ״ט. שם וכן מ״ד, פ״ב מע״ש וראה עדויות, ראש ראה אלו, מחלוקות שלוש על .12

 הרמב״ם דברי ראה שטעו, וב״ה שמאי בית תלמידי משרבו מחלוקות, של תחילתן
במבואו.

 "על שנאמר: ואוכלן אחת בבת כורכן שהיה הלל על עליו "אמרו ע״א, קטו' פסחים ראה .13
 בפני זה אפיי וגוי הלל על חבריו עליו חולקים יוחנן רבי אמר יאכלוהו". ומרורים מצות
 תוספות שם וראה הלל, דעת נדחתה שם ע״א. לה' ביצה וראה עצמו". בפני וזה עצמו
חיטים", כור הלויני לחברו "האומר בנושא: ע״א, עה' מציעא בבא גם וראה שבת. ד״ה
עליו. חלקו וחכמים ריבית חשש מפני אוסר הלל
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 וגזרו [נטילה] אחת בידו להאכיל רצה שלא הזקן בשמאי מצאנו"מעשה עוד

 הכרעת נוטה מעתה מקום מכל ע״ב] קז' [חולין ידיו". בשתי שיאכיל עליו

 מחולל כגורם הצדוקים את הזמן, כל ברקע להחזיק [חובה דעות. ברוב ההלכה

 בפרט] המקדש ועל ההלכה על ההגמוניה על הפרושים עד במאבק ומסבך

 לעשות "הרוצה אמרו: ביבנה] [שנשמעה קול בת קודם כי להבחין עוד יש

 כבית שהלכה ידעו כי אף עושה". שמאי כבית לעשות והרוצה עושה, הלל כבית

 לעשות והרוצה !5הלל כבית הלכה "לעולם !4בגמ' שם הוא וכך המרובים, הלל

 יהא שלא אחת, בשיטה לדרכו נאמן שיהא בתנאי כמובן עושה". שמאי כבית

 הוכרע טרם כאמור אלו. ומקולי אלו מקולי לעשות יהפך הולך, בחושך ככסיל

 בית נגד שהלכו הלל בני נשיאים אפילו מצאנו הלל, כבית ללכת העניין ופשט

 בתו צרת ייבם גמליאל רבן ביבמות. כעריות חמורים בעניינים ואפי' הלל. זקנם

 כפוגע כן "העושה ואמרו: שהחמירו הלל בית דעת עד להקל מעשה ועשה

 לבית ייכנס מי ספ״ב] דר"נ [אבות המחלוקת, על הנסוכה הרוח גם !.6בערווה"

 רוח היתה אז [גם והעיון השכל לעומק שזכו מיוחסים רק האם המדרש,

 הבדלי של של העשנים שהאודים כנראה הבריות. על נסוכה המעמדות

 חשש יש לגמרי. דעכו לא החשמונאים מימי לפרושים הצדוקים בין המעמדות

 של זו מסויימת במידה ועתה כהנים של בעבר שהיתה שהאריסטוקרטיה אולי

תורנית הנהגה כח להיות מסוגלים או ראויים בכל ראתה לא כזו, והיתה חכמים
 שם גם קול. בת לאחר כאן ד״ה: תוספות שם ראה קול בת ועל ע״ב. ו' עירובין ראה .14

ע״א. מגי חולין ע״ב, ידי רה״ש עוד וראה הלל, כבית שהלכה לומר, הגמרא חוזרת
עבד. שחציו מי ד״ה ע״ב ב' ערכין תוספות וראה

שמאי, כבית הורו שבירושלים דין שבית שמצאנו למרות .15
 בירושלים שהיו גדולות משפחות שתי על יהושע רבי דברי שם ראה ע״א. טו' יבמות .16

 ב״ש והדם שמן לפניו "הביאו ע״ב, מגי ברכות וראה גדולים. כהנים ומהן צרות בני שהן
 ואחייב ההדס על מברך אומרים וב״ה ההדס, על מברך ואחייב השמן על מברך אומרים

ע״א, יחי שבת גם וראה ״. כב״ש שמן אכריע אני גמליאל רבן אמר השמן. על מברך
 קודם ימים ג' נכרי לכובס לבן כלי נותנים שהיו אבא בית היו "נוהגים רשב״ג: אמר
 בורר אומרים ב״ש ביו״ט קטנית "הבורר ע״ב, ידי ביצה גם וראה שמאי". כבית שבת
 אמר תניא: ושולה, מדיח אף אומר גמליאל רבן כדרכו. בורר אומרים וב״ה ואוכל, אוכל
 מלא דלי מביאין שהיו גמליאל רבן בית של מנהגן היה כך צדוק. ב״ר אלעזר רבי

 רבן דברים "שלושה ע״ב, כאי בביצה שם בפירוש וראה מים". עליו ומציפין עדשים
 של קול" לפני"בת היה זה שכל אפשר זאת, כל עם שמאי". בית כדברי מחמיר גמליאל

קטו' פסחים נשיאם, על חולקים הלל שבית עוד וראה דיבנה. גמליאל רבן בימי יבנה
 הלכה קיימו שחכמים מצב אפילו ויש ע״א. עא' מציעא בבא ע״א, לחי ביצה וכן ע״א,
מ״ג. פ״א עדויות ראה יחד, גם וב״ה ב״ש נגד גרדיים שני עפ״י
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 בית כשיטת מוכחת בלתי שיכולתם מי גם נכנסים הכל או שמאי, בית כשיטת

 חובה", או רשות ערבית בעניין"תפילת המחלוקת על הנסוכה הרוח וכן הלל.

 ביסוד לאחוז שיש מובן הלל. כבית במחלוקות לפסוק נסללה שהדרך מלמדת

 ר״ע עמד עליה דרך להטות" רבים "אחרי במחלוקות, הדרך נסובה עליו

 כך ע״י כי יען וב״הל!. ב״ש בין המחלוקת משורשי הוא זה יסוד בעקשנות.

 בן אליעזר רבי הגדול השמותי שיטת נגד גם ורבין, פרין תורה דברי

 שם היה לא גמליאל, רבן במקום רבאב״ע למינוי שגרמה בתקלה !.8הורקנום

 להחלטה סימן משום גם היה תלויות. בהלכות הכרעה אם כי החכם, מינוי רק

 ביום בו הלל. וכבית ברוב תוכרע הדעת שבמהלוקות הסופית, כנראה

 בן חנניה בעליה קדום כינוס אותו את המזכיר קיבוץ מחדש, חכמים שנתקבצו

 ולא תלויה שהיתה הלכה היתה ולא הלל בית רבו מעמד באותו חזקיה,

 נמנו עדויות מסכת בראש הלל. כבית ללכת שבו יחידים גם ומאז !.9פירשוה

 אלו שהודו הלכות גם ונמנו במשנה עדיין נסדרו שלא ושמאי הלל מחלוקות

 דיה נדה בודדים, ענינים בשלושה חלקו עצמם ושמאי שהלל [למרות לאלו.

 חלקו עצמם הבתים למקוה, שאובין מים לחלה, קביים, קב שיעור שעתה...

 הדעת? עומק היכן דעים תמימי תמיד לא הבתים בתוך וגם אסכולות, כשתי

 רק שהרי המשפט. בתודעת דירה קנתה לא רוב עפ״י הכרעה שהמושג אלא

 יחי בגזרת שקרה כפי ורבו" או"נמנו וגמרו" שמענו"נמנו בודדים במקרים

 מקום בכל אגב ע״א] טו' [יבמות השעה". לדון"נטרפה באו כשכבר וגם דבר.

 לקולא, וב״ה לחומר ב״ש מסתמא פירושו, ידעינן ולא ובייש ב״ה שחולקים

ביצה. בראש הסוגייא ראה לקולא. שבייש בעדויות בפ״ד דחשיב מאותן חוץ

 מסובין שהיו והזקנים גמליאל ברבן "מעשה האורז, ברכת בעניין ע״א, לז' ברכות .17
 גמליאל, רבן לו אמר וברך. עקיבא רבי קפץ כותבות... לפניהם והביאו ביריחו בעליה
 כן אומר שאתה אעפ״י רבינו, לו אמר המחלוקות, בין עצמך מכנים אתה מתי עד עקיבא

 בתוספתא כן וראה כרבים". הלכה ורבים שיחיד רבנו, לימדתנו כן אומרים וחבריך
 ללמד אלא הפסוק, לנשיא להזכיר לא התכוון שרבי פ״ד. ברכות ותוספתא פ״ב, ביצה
קובע. הרוב מחודדים, שאינם למי מפולפלים בין לחלק שאין

 ה״ח, פ״ז סוטה ירושלמי וראה ע״א. ג' חגיגה הקהל, בפרשת ראב״ע דרשת ראה .18
 ראה בנסתרות". עסק לכם אין ואמרה קול בת יצאה הרצועה הותרה "ביבנה שאמרו:

 ביום זקנים ושנים שבעים מפי אני "מקובל ע״ב, יא' בזבחים עזאי בן עדות גם
חכמים". לו הודו ולא וגוי, פסח על בישיבה ראב״ע את שהושיבו

 זוטא מדרש גם ראה מ״ג. פ״ה עדויות וראה מ״ה, פ״ג ידיים וראה ע״א כחי ברכות ראח .19
 ורבנו חננאל רבנו פירוש ראח ביום, בו על חרב. אחוזי כולם ד״ח פיסקח פ״ג לשיח״ש

ע״ב. קנ״ג בשבת בקירואן) התלמוד מפרשי ניסים(ראשוני
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 שמאי "בית מצאנו, וכבר הנושא. נחתם אולי שם ב״ש, וקולי ב״ה חומרי וכן

 דרך על ביום". "בו של כינוס באותו אולי .20משנה" אינח הלל בית במקום

 עפי״ר נעשתה אלא שרירותית היתה לא הבית בפני במחלוקות הכרעה כל הכלל

 חכמים בכינוס או קדמונים, בימים הגדול בי״ד או בסנהדרין אם חכמים, בכינוס

 התורנית ההנהגה נסיבות לנתק שקשה למדנו הגדול. המרד שלאחר בימים

 קבועה יהודית הנהגה כינוס לאפשרות המדיניות. הפוליטיות מהנסיבות

 הביאו השלטונות ברדיפות הפוליטיות התהפוכות סלולה. דרך היתה לא ויציבה,

 הגדול המרכז שלו. מדרשו בבית אחד כל ההלכה לדרוש ישראל חכמי את

 וסנהדרין"גלתה" תילו, על נשאר לא לירושלים, זמני תחליף שהיה ביבנה

 את יבנה שכביכול כוכבא בר מרד בימי באומה שפיעמה הרוח לפעם. מפעם

 סערה כרוח הסתיימה עוררין, בלא הנהגה וישיב העבודה יחדש ירושלים,

 הראשונים היעדים שאהד לציין יש החורבן. אחר שנותר מה גם שעקרה

 הסנהדרין. של מהדש הקמה היה אדריאנוס, גזרות אחר השלטון לקימום

 הגחלים היו שהם אפשר מפעמת, ומאבקם הצדוקים של רוחם להזכיר, [ושוב

 מחדש הקודם בתוקפה הקמתה הנוצרים] המינים של רוחם הופחה שמהם

 קשיות את לשלטון שהזכירה לביתר, קרבתה מפני אפשרית היתה לא ביבנה

 ואב״ד. חכם ולידו נשיא במתכונת לאושא לצפון הרחיקוה לכן האומה, עורף

 מקלט מקום בבבל שם הרי הסנהדרין, לקומם חכמים נאבקו שכאן בעוד

 סנהדרין כעין הוקמה נהרדעא ליד פקוד בנהר שם רומי, מפני רבים לחכמים

 הראשון צעדו אשר יהושע, רבי של אחיו בן חנניה של ובראשותו ביוזמתו אולי

 למוסד מקבילה ממש סנהדרין לקום תוכל שלא מובן מועדות. קביעת היה

 תצא מבבל "כי הגמ' דברי יובנו כך זה רקע על אולי הגולה. רשות של ההנהגה

 "גדיים לבוא, אחרה לא מא״י חריפה תגובה פקוד". מנהר ה' ודבר תורה

 הסנהדרין מהרעיון. נסוג החכם ה״ח]. פ״ו נדרים [ירוש' תיישים" נעשו שהנחת

 דברי ראה הסנהדרין [על הקדוש. רבנו בימי זמן, אחר רק לתפארתה שבה

המחקרים] בחלק אלון גדליה ודברי ביכלר,

 בעניין"מסלקין ע״ב, יא' ביצה וראה לאחים, צרה התרת סוגיית ע״א, ט' יבמות ראה .20
 בכרם" כלאיים אומרים "ב״ש צלף, סוגיית לוי ברכות גם ראה ביו״ט". התריסין את

לחומרא". והבא לחומרא הבא ועבדי להו מספקא ספוקי שמאי "בית אחייב. עצמן וסתרו
ד״ה: תוספות שם ראה הלל, בית חומרי גבינה, עם עוף סוגיית ע״ב, קד' חולין גם וראה

 העולם, מן לאבדנו בקשה שמאי של קפדנותו "אמרו ע״א, לאי שבת וראה יוסי. רבי
השכינה". לפני קרבתנו הלל של ענותנותו
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 הדרך אבדן תחושת כי מאין, יש היו לא שמחלוקות להבין בהחלט אפשר

 שבנבכי היסודות עד פיעפעו הנפשות, שבנבכי ופניות האחים ריב הבית באבדן

 בר להיות יכול אחד כל מכאן התקוה. אבדה החכמים באבדן כביכול הנפש.

 .2בביתר! נרות" "להדליק חושים בשיכרון הפליגו המרד שבימי אמרנו הכי.

 נדרש דרך אותה על לירושלים". נרות שהדליקו על אלא ביתר חרבה "לא

ת, כצוואר [ירושלים בצווארנו שבגדנו על נרדפנו", צוארנו "על הכתוב:  הרג או לתלפיו

 הדברים היכן ועד פעורה התהום היכן עד ולמד צא האומה], של צווארה שהם החכמים

 לפי לפחות ירושלים!! של חורבנה על שמחה נרות מדיליקים בביתר מגיעים,

 שלאחר שבנסיבות להבין יש זה. מדרש לכוונת קרובים היותר ההסברים אחד

 עם רוח תועי נציבים של עויין שלטון ימי ביתר, וחורבן המבצרים חורבן

 להחיל בכוחה שאין הנהגה לפעול. אפשרות כל היתה לא גדלות, שגעונות

 בנוראות לשרוד עיניהם ותולים מפוזרים שבניה חרבה מדינה על דיניה

 הכנעה המבטאים ממטבעות ניבטות הזמן נוראות התקפות רומי. של רדיפותיה

 גאה גבירה מול וכנועה שבורה כאישה האומה ציור עליו כסף מטבע בהטבעת זו

 ימי אלה היו ואכמ״ל. הארכיאולוגיה בספרי ההוא הזמן מטבעות ראה ושולטת.

 לנוכח חיוניות כל ואובדן יאוש מול גאולה באמונות גדולות תקוות של בלבול

 הרבה הבאים. לדורות גם נשמעו זו תופעה הדי דתית. שלטונית מערכת אבדן

 קיטוס" של כמו"פולמוס אלו, רדיפות רקע על מובנים בתלמוד ציטוטים מאד

 חתנים" "כעטרות זה. ענין רקע על הן בחורבן הקשורות הלכות הרבה וכן

 ישראל חכמי גם היו ועוד. לבוש מיני חתנים, או"כילת" חתנים, "אירוס"

. אנשים משמח שהיה קפרא בר מפני נזהר רבי חורבן. חייהם על שמשכו
 גאולה זו מראיך את "הראיני ידי: פ״ב זוטא שיה״ש במדרש חכמים אמרו אלה ימים על .21

 תלו כביכול, זו בגאולה ישמעאל". ורבי שמעון רבי בימי לישראל הקב״ה שהביא
 "כוזביות" [מטבעות מטבעות טבעו בה ההרואית הצבאית ההתעוררות תקוות,

שווא. תקוות אלה שהיו התברר אח"כ מרומי, עצמאות על ללמד חשבו "ירושלמיות"]
 ולא בכוח הביטחון בשיכרון ששורשם שגויים צבאיים משיקולים שנבעו תקוות

 ולא תסעוד "לא שמיא: כלפי הנוראה האמירה את המרד למנהיגי ייחסו שחרי באמונח.
 כביכול בצבאותינו" תצא ולא זנחתנו אלהים אתה תפגע]"הלא ואל תעזור [אל תכסיף"

 מסתבר) אינו ולדעתי בתמיהה, לחיוב, שדרשוחו (יש תעזור!! אל אמרו, מעלח כלפי
נב' ״ ירושלים. חורבן על בביתר נרות שהדליקו הנורא למעשה הביא העצמי הביטחון

 לחורבן נרות שתדליקו על נחרבה, ולמה הבית, חורבן אחרי ביתר עשתח שנים
רבח, איכה ראה אידה. אלי השמחה ירושלים של צרתה ביתר הפכה כביכול ביהמ״ק",

 לגוף כצוואר ירושלים ועל הי. בלע ד״ה: ב' פרשה גם וראה צעדינו, צדו ד״ה: ד' פרשה
נרדפנו. צווארנו על ד״ה: ה' פרק איכה ראה האומה,



1 3 המשנה8

 מנוראות מפלט להיות יכלה אולי אשר ביתר בחורבן ההוא הסופי הכישלון

 אובדן תוצאתה אשר שממה העולם את והחזיר החכמים רדיפת גרר החורבן,

 חכמים שאין רק לא העיתים, נתהפכו מעתה הדעת. ופיזור הפסיקה שלשלת

 הרשעה מלכות גזרה אחת "שפעם לפסוק. אחת כתובת אין שגם אלא סמוכים

 הלך בבא בן יהודה רבי ייהרג". הנסמך וכל ייהרג הסומך כל ישראל על גזרה

 כינוס לכל סיכוי היה שלא מובן .22 משממון העולם והציל זקנים חמשה והסמיך

 מסתור בנסיבות שונות בהזדמנויות אלא במחלוקות להכריע חכמים של גדול

 "ברבי מעשה או בלוד", פזי של בחנות ששבתו "חכמים כמעשה שונות.

 כגוי"נמנו מזדמנים, כינוסים עוד על שמענו כך .23 לארדיסקוס" שהלך אלעזר

 בלוד". שנמנו זקנים ושניים שלושים "אלו או זקנים", וארבעה עשרים עליה

 למניינכם". תחושו "אל להם: אמרו שכן העניין נגמר לא וקבעו כשנמנו וגם

 ממרים: בהלכות הרמב״ם דברי הם הם מחלוקות. נתרבו חכמים משנתפזרו

.24בישראל" מחלוקת רבתה הגדול הדין בית "משבטל

 ובין גדולות, עיירות שתי בין לו וישב הלך בבא, בן יהודה עשה "מה ע״א. ידי סנהדרין .22
 נגד פעולה כמשתפי האיזור יושבי יענישו [שלא שבת תחומי שני ובין גדולים הרים שני

 אלעאי, בר ור״י ר"מ, את וסמך סנהדרין] נדדה [שם לשפרעם אושא בין המלכות]
רוצו, בני להם, אמר אוייביהם, בהם שהכירו כיון שמוע. בן אלעזר ור' יוסי ור' ור״ש,
 לה שאין כאבן לפניהם מוטל הריני להם אמר עליך, תהא מה ואתה רבי לו, אמרו

 שעשאוהו עד ברזל של לונביות מאות שלוש בו שנעצו עד משם זזו לא הופכין.
ככברה".

 וראה לנשיאות. שעלה לפני צעיר שם היה רבי מסתמא הי״ח, יחי פרק אהלות ראה .23
 רבי כשבא ומואב. עמון בעניין מ״ג ד' פרק ידים מעשה. באותו הי״ד, ד' פרק אהלות

 ומואב שעמון בביהמ״ד החידוש על לו וסיפר בלוד, אליעזר רבי אצל דורמסקית בן יוסי
 למנייניכם, תחושו אל להם ואמור צא ליראיו ה' "סוד ואמר: אליעזר רבי בכה מעשרין,

מסיני". למשה הלכה עד וכוי מריב״ז אני מקובל
 מטמאים כאן ויש "הואיל פ״ד, אהלות וכן זקנים, ושניים שלושים על מקואות סוף ראה .24

 עוד ראה ה״ד. א' פרק ממרים הלכות רמב״ם ראה המניין". על נעמוד מטהרין כאן ויש
 כתבי קדושת על ידיים", "מטמאי על המחלוקות ורביעי, שלישי פרק ידיים, במסכת
 ביום כי זקנים, ושניים שבעים מפי הוא שמקובל מעיד עזאי בן שם גם הקודש,

העניינים. הוכרעו בישיבה ראב״ע את שהושיבו
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 הדעת יישוב להעדר עדות מסתם יותר היא ותלאותיה הסנהדרין נדידת

 שהיתה השכינה של טלטוליה כביכול הן אלה .25 הכלל על ההכרעות להחיל

 המחלוקות הוכרעו לפעמים סנהדריה. בהעדר גג פנת על קוראת כציפור

 "חכמים במעשה או כזיב", של הכנסת בית "גבאי של כמעשהו ובסתר, בחשש

 בידיהם לשמר מאד התאמצו חכמים .26בציפרי" חרש שישבו ראב״ע לפני

 תלמידי רבותיהם. הכרעות בידיהם נוספו ומעתה מוסריהן, ומסורת ההלכות

 הלכות כך רבם, על סמכו טרפון רבי ותלמידי רבם משניות הוסיפו עקיבא רבי

 להלכה ההכרע העדר תוצאת בעליל שראה הקדוש לרבנו עד .27 מאיר רבי

 וחשש העבר, סמך על העתיד את צפה הקדוש רבנו שעשה. מה ועשה כתובה

 דרכו תורות. לשתי תורה תעשה המחלוקות של שבעטיין העיתים צוק בנסיבות

 קודקס ליצור לא היתה ששיטתו למרות כתובה. תושבע״פ שתהא נסולה

 שלא ולדעתי בצדק, שלא לחשוב מלומדים כמה שנטו כפי משלו, הלכות

 על המשנה מפעל כל את שהעמידו הכמים תלמידי על גם ותמהני בהיגיון.

 מופלגים. הדברים היכן עד תמהני דעתנית! שנראית מפני רק זו, שגויה הנחה

 מה הרומאי? המשפט את לחקות עניין היה ישראל מחכמי למי או לרבי כלום

 רומי משפטי את לחקות הרשעה רומי נוראות בנסיבות הקדושים לתנאים

 המתחדשות עם קדומות משניות התורה. כל את לשמר חפץ רבי ודיניה?

 עם הדעות משתמרות שבה ומשוכללות מסודרות טבעות טבעות ולעשותה

 הביא מדוע האלה, המלומדים כדברי חוקים בקודכס חפץ הוא אם המחלוקות.

נפ"מ להן שאין משניות יביא בכלל מדוע מוכרעות? בלתי מחלוקות עם משניות

שב בדיוק [כך מתמיהים. אלא ואינם דעתנות, סתם זו למעשה?  מפעל על אורבך ח

ם חקוי שהוא התוספות, סרי ת] בעלי פרק א' בנספח דברי, ראה רומי, של החוקים ולכותבי לגלו התוספו

 תקנותיו בנסיבות הובא העניין הסנהדרין. נדידת על באריכות, ע״א לאי השנה ראש ראה .25
 יימלט לא דברינו שבכלל ואפשר לאושא. ומיבנה ד״ה: רש״י שם ראה ריב״ז. של

העיתים. צוקי של בעטיין היה אולי ברק בבני עקיבא רבי אצל פסח בליל שהבינום
 לו ונתן בסוריא נכרי של רבעי נטע שלקח כזיב של הכנסת בית ראש "בשביון כמעשה .26

 עד לי המתן לו ואמר למקום ממקום עובר שהיה גמליאל רבן את ושאל ובא דמיו,
 שעשית מה חרש, שליח ביד לו שלח חוא אף ראיח? משם לו אמר בהלכה. שנהיה
 בתרא בבא ראה בצפרי, חרש היושבים חכמים ועל כן". לעשות תשנה לא אבל עשית,

 בשם ההלכה מביא חכם כל כיצד שם וראה נדה] בסוף [מופיעה כלים תוספתא ב' פרק
לו. טימא או לו שטיהר חכם

 כז' סנהדרין ראה ונקי". קב יעקב בן אליעזר רבי "משנת על ע״ב, סבי עירובין ראה .27
 "דודו ראשונה משנה אבל עקיבא, רבי משנת זו יוסי רבי "אמר יורשין, בעניין ע״ב,

ליורשו". הראוי וכל דודו ובן
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שאי אתה אי שגע״פ דברים תג לאומרם ר גכ

 אליו בכתב", לאמרם רשאי אתה אי שבע״ם "דברים האיסור לברור עתה נפנה
 יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא דרבי בריה אבא רבי "אמר הדברים: מכוונים כביכול

 דרשת את לכאן צרף שכר". נוטל אינו מהן והלמד תורה כשורף הלכות "כותבי
 וכתיב האלה, הדברים את לך "כתוב לקיש: דריש מתורגמניה נחמני בר יהודה רבי

 לאמרם רשאי אתה אי פה שבעל דברים כיצד,... הא האלה. הדברים פי על כי
 החומרה ובעיקר יוצרות בהיפוך היתרה החומרה מה מפני מפורש. האיסור בכתב",
 השרת כמלאכי להיות הקב״ה של מברואיו מצפים כלום תושבע״פ, בכתיבת
 "כי שהמדרש, עוד מה חכמה? תעלומות בדעתם שיקפלו משכחין, ואינם הלומדים

 אותה המרת ואם ברית, אתך כרתי ותושבע״פ תושב״ב האלה, הדברים פי על
 נאסרה מה מפני שכר". מקבל אינך בע"פ שבכתב ומה בכתב שבע״פ מה ועשית

 מוסר הקב״ה ואין הקב״ה של [מיסתורין] מיסטורין היא שהמשנה מפני כתיבתה,
 שבין כתובה שטר שהוא אפוא נמצא וירא] לצדיקים.[בתנחומא אלא שלו מיסתורין

 מעלתם ותהיה עליה ויטענו בה יחולו אוה״ע של שידיהן ראוי ואין לקב״ה, ישראל
 הקב״ה להם "אמר ליוונית, התורה יתרגמו שאוה״ע הקב״ה צפה ישראל. כשל

 בני. הם אצלו, שלי שמיסתורין מי אלא יודע איני בני, שאתם אומרים אתם לעכו״ם

 את משקף כאן העולה שההד אפשר פה". על שניתנה משנה זו היא, ואיזו
 האמיתי, הבכור שהם לעצמם המייחסים הראשונים הנוצרים המינים עם ההתעצמות

 כך על ראה בידיהם. האמיתי הכתובה ושטר בתיפלותם, גדול עיקר הוא שידוע כפי
המינים. על בפרק דברינו וראה ח', פרק ישעיהו

 לא וכלום המשנה? את לכתוב פנה כיצד הקדוש, רבנו על ח״ו תמיהה מעתה
 טיב מה ועוד כתבו? כן אחרי וגם קדומים מימים בידינו מסורת והלא ימיו? עד כתבו

 שנה [לשישים העיבור לוח לו ששלח יוחנן, לרבי שמואל בין והאיגרות התכתובות
 שלח אביתר שרבי וכפי טרפות? בספיקי [גווילים] גמלים ששים לו שלח ובעד

 ידי, תמורה מסכת ראה בהירות וביתר הלכה? איגרות ששלח ורבין לבבל? כתבים
 מנחת תסמי לא [לבבל] יוסף לרב אגרתא דכתיב איניש אשכחית אי דימי רב "אמר
 לו מותר כלום שיכתוב, מי לידו היה אכן ואם מקשה הגמרא ממתניתין". נסכים

 שם מיישבת הגמרא תורה"? כשורפי הלכות "כותבי יוחנן, רבי אמר והא לכתוב,
 מתוך גם למדו ור״י לקיש רי״ש ואמנם שאני". חדתי מלתא "דילמא הכתיבה, סיבת

 אחת, [אות תיעקר מוטב תורה, לאיסור ואשר תורה. תשתכח שלא כדי אגרותיהם
מישראל. תורה תשתכח ואל כתיבח] איסור
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 של זו מסיבה אלא אינו נחותאי עניין וכל והתכתבו. כתבו חכמים דבר של כללו
 לבימ״ד. ומבימ״ד לא״י מבבל העברתם ע״י ושמועות גרסאות ודיוקי הלכות חילופי

 מהפסד נבע חומרתו שגודל לומר יש לאיסור. שורשית עמוקה סיבה למצוא צריך
 שלא באופן לאוזן מפה ונמסרת סדורה תורה שתהא החמורה ההקפדה רק ביטולו.

נצחיותה. תבטיח לימודה בקוצר וקולות ברירות יותיר
 תובטח כך רק ובאברים בלב משוקעת שתהיה עד פה על ושינון בהתייגעות רק

 גם מה הלב. קירות על לכתוב החובה מן משחררת הכתוב על ההסתמכות רציפותה.
 בלימודה. ומתחדש שמתחדד כל לרגע מרגע ומולידה פועלת יישות היא שתושבע״פ

 עליה. לדאוג ואין ומשתמרת קיימת ומסויימת נעצרת שהיא תחושה תתן כתיבתה
 שבכל לדעת כדי וכן הגווילין, על ולא בדעת שתשתמר כדי כתיבתה אסרו לפיכך

 הן קדושה מצד הן שיקול כאן יש שביליה. של צדדין וצדדי חידושיה בה יש רגע
 בשכחה אובד לחיות שעלול מה עמוק. פסיכולוגי והן דידקטי פדגוגי מהיבט

 אותיותיה למנות הסופרים בידי היתה שבכתב שתורה כפי לשמרו. בו מתאמצים
 בו להפך מטבע תושבע״פ היתה כך תורה, ספר ייפסל ח״ו או יוכשר ובכך ותגיה
 הקדוש רבנו ימי עד המתחדשת. ולחיותה להשתמרותה כתנאי גירסא בכל לדייק

 רחוקה היותר בתפוצה התפזרה האומה הלכותיה, נתרחבו התורה, של ענפיה נשתרגו
 האיסור ושכר הקיים, לאבדן חייו בעליל חשש היה החשש הסמוכה. בבל רק לא

 הזמן מפתן על וכתב חצנו ניער כן על ביטולו. סיבת תהיה ותועלתו בהפסדו, יצא
 תורגמה זו והלא לבדה תושב״ב עם ח״ו תשאר שהאומה חשש היח מכרעת. בשעה

 נקלש וביה מינה שבכתב תורה של תוקף קבלה רבי שמשנת כיון תלמי. בימי כבר
וכתב. עמד המכשלה, ח״ו דווקא יהיה שהאיסור רבי ומשראה האיסור.

 "תורה לענייננו. העירני שליט״א אלמליח יצחק הרב ירושלים אב״ד הדיין הרה״ג
 הקב״ה למדו למרום משה כשעלה תשא, לכי תנחומא במדרש הקב״ה של מיסטורין שבע״ם
 מגלה, אני שבכתב הקב״ה, לו אמר תושבע״ם, גם לכתוב משה בקש וטעמן. מצוות שורש
 החומה] שנזדזעה כיום לישראל קשה היה שתרגומה [למרות תורגמה. ואף נכתבה היא ואמנם

 מגלה אני אין למשה, אמר לפיכך הקב״ה. של [מיסתורין] מיסטורין היא תושבע״פ אך
 אם הוא יום אם משה ידע מניין שם: בתנחומה שאלו לישראל. אלא לאוה״ע שלי מיסטורין

 שהוא ידע שבע״פ תורה כשלימדו יום. שהוא ידע שבכתב, תורה כשלימדו אומר, הוי לילה?
 "קומי דכת' בלילה, תורה כלימוד עליו, משוך חסד של שחוט לימוד לך שאין ידוע וכלל לילה.

 כתוב: ערבית בתפילת ערבית. ושל שחרית של ק״ש שלפני בברכות הוא וכן בלילה". רני
 תלמוד בדברי ונעלוז ונשמח לימדת... אותנו ומשפטים חוקים ומצוות עולם..תורה אהבת

 להבין בינה בלבנו אהבתנו...ותן עולם "אהבת כתוב: בשחרית, כן שאין מה תורתך".
 אלא שמחה לך שאין כאן. כתוב אין ונעלוז" "ונשמח אבל בתורתך" עינינו ולהשכיל..והאר

 נכרתה תושבע״פ על ואמנם בלילה. הנלמדת זו תושבע״פ, של ועומקיה מטמוניה בגילויי
 מעיינה כך בה שמהפכין וכל מטמוניות. מתוכה לגלות ישראל של חכמתם היא והיא הברית,

מצרים". לה ואין גבולות לה ואין נובע
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 יש בנשיאות. גברי בחילופי שהסתיים ביום" "בו של כינוס לאותו נשוב

 בא לא המעשה שכל אפשר כמשנה, ערוכה כתובה היתה ההלכה אם להבין,

 דמותו תיאור בנסיבות לו נזדקק [שעוד המעשה מספרת בברכות הגמ' לעולם.

 או חובה ערבית תפילת לשאול יהושע ר' לפני שבא תלמיד באותו ר״ג] של

 רבן יישותו. כל היתה שהתורה רשב״י מאשר אחר היה לא תלמיד אותו רשות.

 תריסיו". "בעלי בכניסת הרבים, בכינוס העניין את לברר החליט גמליאל

 התוצאה רגליו. על יהושע רבי את גמליאל רבן הנשיא העמיד הברור מן כתוצאה
מנשיאותו. ר״ג להעברת הביאו יהושע, רבי לחכם ביחס דומיו עם זה במאורע הסופית

 דעתו לומר ולא להתיירא צריך חכם שתלמיד בסיני שמענו כלום לשאלה, מכאן
 מפני עצמו ולהבריח דעתו להסתיר צריך חכם מדוע המנהיג? או הנשיא חמת מפני

 בה, ולפסוק להבינה יכול חכמתו שבעוצם מי וכל מונחת תורה והלא האמת? אמירת
 היראה, מפני לפיהם יד ישימו שחכמים כזאת מציאות לנו מניין בכתובים. דעתו יוכיח
 רבי על לתמוה יש ועוד שם? קרה כן אם מה תורה. דעת הפך היא זו שיטה הלא

 שאמר למה הפוכה דעה אמר קהל שבפני ריב״ז, תלמיד הדור חכמי גדול עצמו, יהושע
 בסוגיית לנשיא אומר יהושע רבי את שמענו כבר והלא מתיירא? הוא מי מפני קודם,
 כן אם שתק. גמליאל רבן ושם כלום", בדבריך "אין המפורסם, עבדו טבי של הרותו

 בנושא השנה, ראש במסכת ראינו כבר גם מה .28להלכה? האמת את לומר היראה מה
 הנשיא לפני ובא האמת היתה שכנראה דעתו, ביטל יהושע שרבי החדש, קידוש
 נשקו גמליאל רבן שם והרי בחשבונו, להיות שחל הכיפורים ביום ובמעותיו במקלו
 להתבונן יש דברינו ובכלל הפחד? מה בחכמה"?! רבי בשלום... "בא לו, ואמר

 שעורים לפניו הניח צדוק רבי הבכור, על לשאול שבא צדוק רבי על בבכורות, במעשה
 איבזע אכיל דקא בהדא בסלי, שערי ליה "רמא מום. בו נפל מכך וכתוצאה בסל

 ליה אמר הארץ? לעם חבר בין חילקנו כלום ליה אמר יהושע דרי לקמי אתא שפתיה,
 לעם חבר בין חילקנו א״ל גמליאל, דרבן לקמיה צדוק) (רבי אתא הן. יהושע רבי

 המתן א״ל הן?! לי אמר יהושע רבי והא לר״ג) צדוק ליה(רבי אמר לא. א״ל הארץ?
 בין חילקנו כלום ושאל: השואל עמד שנכנסו כיון לביה״מ. תריסין בעלי שיעלו עד

 הן"?! לי אמרו משמך והלא ר״ג: אמר לאו. יהושע: רבי ליה אמר הארץ? לעם חבר
 הפולמוס של מתכונת באותה הסתיים המעשה וגוי בך". ויעידו רגליך על עמוד "יהושע

 לרבי שאמר מה היפך דעתו את יהושע רבי שינה כאן גם מדוע ערבית. תפילת על
 של ותוצאותיו הקדושה יראת כי הגורם היא השררה יראת שלא נראה עוד אנו צדוק?
 ראש הוא ימים באותם אשר הנשיא כבוד זה במקרה החכם, בכבוד זהירות העדר

 על בדיוננו כך על ראה ועוד, כהנא לרב לאבדן, שארע את נראה [עוד הסנהדרין.
רבי] של הנהגתו

ע״ב. עדי ב״ק כלום". בדבריך הביטוי"אץ את וראה ע״ב, כז' ברכות ראה .28
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ש שיטות שבין במחלוקת טמון העניין שורש  "עשה אמר: שמאי וב״ה. ב״

 כמו להיפך. או לאחרים ותקל לעצמך תחמיר לא מידותיו, חשווח קבע", תורתך

 .29שמאי כבית מידותיו השווה השמותי הורקנוס בן אליעזר שרבי שמצאנו

 שהלך ר״ג בין ההבדל וכאן לנסיבות. בהתאם פועלים הלל בית בשיטת אבל

 בשאלת ובאמת הלל. בית בשיטת שהלך יהושע לרבי לחומרא, ב״ש בשיטת

 הציבור במעמד הארץ. לעם ת״ח בין חילק ולא החמיר גמליאל רבן צדוק, רבי

 לכן ת״ח. שאינם למי תקלה להביא עלולים כי המקילה הלכה תפורסם לא ודאי

 לאותו שהשיב כציבור.(כמו גמליאל ולרבן כיחיד צדוק לרבי השיב יהושע רבי

פטור. כת״ח שהוא ערבית, תפילת על תלמיד(רשב״י)

להקל, מאיר כרבי מורי הוי לתלמידיו, מורה(הלכה) הוא "כי רבי: נהג כך

 הארץ שעמי להחמיר". יהודה כרבי מורי הוי (לציבור), בפרקא דריש הוי וכי

 ועמדו יהושע רבי דרך את הבינו הלל מבית שהיו החכמים כל לכך יזלזלו. לא

 לא אשר האחרים החכמים שמות את דחו גם ולכן מנשיאותו. ר״ג את והעבירו

 בן אלעזר רבי את העדיפו כן על כב״ה. דעה אחדות של הנכספת למטרה שרתו

 בנסיבות התחשבות לכולם. ביהמ״ד את ופתח ב״ה שיטת את שהנהיג עזריה

 את הניעו חיים, תורת התורה לעשות הדרך את סוללת עצמה שההלכה

 את החריבה אבקולס בן זכריה רבי של קפדנותו הכל ככלות האלה. המהלכים

 בדמותו להתבונן עתה נפנה במקום. הלכתי פתרון כשהיה בעיקר מקדשנו, בית

הקדוש.* רבנו של

 בברייתות יותר מצוי הנשיא" יהודה "רבי השם הקדוש", "רבנו בשם נקרא באגדה בד״ב *.
 בו כתואר "רבן" ולא "רבי". השם מצוי ובתוספתא במשנה ואלו דר״י. ובמכילתא הבבליות
 כ:] ובמגילה קמז' שבת [כמובא ר״ש אצל למד רבי הנשיאים. שושלת אבותיו הוכתרו
 טפי דמחדדנא כעדותו"אנא מאיר, רבי אצל וכן בתקוע. ר״ש אצל תורה לומדין כשהיינו
מוריינא] ד״ה תום' ע״א, קדד' מנחות ע״ב, יג' עירבין [ראה ״. לר"מ דחזיתיה מחבראי

 המעזיבה את פיחת שמאי לכן ע״א. קחי ביבמות או מ״ז פ״ד בשקלים שמצאנו כפי .29
לעני, עשיר בין לחלק לא או ע״ב, עזי ביומא ביוה״כ, ברחיצה או לתינוק, וסיכך

 לנשיאות רבי נשיאות בין להשוואה מקום יש כאן, דידן בנידון מ״א. פ״י דמאי במשנה
 230- תתק״צ (משנת שנים, כיובל בנשיאות עמד הוא שאף נשיאה, יהודה רבי נכדו
 מצפורי הסנהדרין העברת ע״י גם תורה של למטרופולין טבריה את שקבע הוא )286

 הנהיג נשיאה יהודה שרבי אוריגינם) הסופר (בדברי מעידים עצמם הרומאים לשם.
ופיתם, שמנם איסור כביטול גזרות, מיח' חלק ביטל הוא וממונות. קנסות (בחשאי)

 גיטין ראה נוחה, היתה לא חכמים שדעת למרות השעה, לבעיות כסבו ער שהיה מפני
כלכליות. משמעויות גם היו חכמים של למעשיהם ע״ב. עו'
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שיאותו שלפנינו בפרק רגי של נ

 הפוליטי הרוחני האקלים חייו. ולמגמות לדמותו ראשונים קוים הקדוש, רבנו א.
 בדרך נשיאותו קיום איפשרו אשר הרומית באימפריה השינויים נולד. לתוכו

 עריכה איסוף יכולת לכדי האומה של הרוחניים אוצרותיה גיבוש שאיפשרה
המשנה. וכתיבת

 בבבל הרוחנית ביצירה השתיקה פשר התנאים? של בימיהם בבל תורת היכן ב.
הראשונים? התנאים וימי שני בית ימי במשך

 רבן זקנו אביו של מגמותיו חיזוק המשך הנהגתו, דרך רבי, של נשיאותו ג.
דיבנה. גמליאל

 שעה הקדש, בלשון דווקא המשנה את לכתוב העניין שורש הקדש. ולשון רבי ד.
 בקשת ואי קראקלה לאנטונינום יחסיו וארמית. יונית המדוברת שהשפה
מהקיסר. ירושלים

 ודרך יחסו הכלכלית, ההנהגה רבי. של בנשיאותו ציבור וסדרי הליכות ה.
ושמיטה. מעשרות א״י למצוות ביחס התנהלותו

 נשואי ולחכמים לחסידים ויחסו זהירותו הסמיכה. ולסוגיית לחכמים רבי יחם ו.
האומה. של פנים

 הנשיא של בביה״ד המעודות קביעת על בעמידה העקרוני העניין הלוח, קביעת ז.
בא״י.

 הנהגות קביעת כולל בתוכו, ציבור וסדרי הישוב על ופיקוחו הנהגתו דרך ח.
לישובים. רוחניות

 של נכדו נשיאה יהודה רבי עד הלל מימי הנשיאות שושלת הנשיאים, סדר לוח ט.
האחרונים. עד העולם מבריאת הדורות סדר רבי,
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הקדוש רבנו

הקדוש, רבנו של תקופתו בזוהר הבהיקו עמנו של הקדומים הזהב תור ימי

 )165 תתקכ״א [בשנת השני רשב״ג מאביו נשיאותו שירש הנשיא יהודה רבי

 וכרשב״י. כר״י החכמים מפי תורה וספג אדריאנוס, גזרות ימי לתוך נולד רבי

 הכל רוחנית, ומנהיגות ענווה כלכלית, והנהגה מדינית תבונה וחכמה, תורה

 שבעל התורה יסוד את לעמנו הנחילה אשר דמות אחת. מופלאח בדמות מקופל

 ותבונתו זהירותו המשנה. וחיתום לעריכת הגדול במפעלו ההלכה יסוד פה.

 ביחסים הרומאית. האימפריה עם תקינים יחסים אפשרה הפוליטית המדינית

 דרך נסולה עתה ויהודה. רומי שלטון שבקשרי החיים בסבכי הדרך נסולה אלה

 לפניו שהיה כל בקיבוץ הרוחנית, ההלכתית היצירה וסיכום תורה ללימוד

 שנקראו"קדוש"!. האומה של בחייה חבודדים מן משנח. סדרי בששח וחיתומו

 מעיים חולי היח, דאגה נטול לא שרבי ביודענו תוקף משנה מקבלים אלה דברים

 מי .3תקופה ופותחת תקופח חותמת אישיותו .2מנוחתו את חדריכו ושיניים

 את האיר קטנה, כאצבע הזה העולם מן נהנה ולא אבנטו תחת ידו חניח שלא

 בשני הנשיאות לעיצוב מסילה לסול הקדוש רבנו זכה במפעלו. הימים חשכת

 והלכתית, רוחנית מוסרית דתית גדלות אחד, מצד באישיותו. שהיו היסודות

 צורך ולפי וזהירה, מפוכחת מדינית הנהגה וכוח שלטונית סמכות שני ומצד

 זה בשלב כבר אני מבקש אחת. באישיות מאוחדים שניהם גמישה. גם השעה

 דיוני מתוך חכמים. של בעיניהם שנשתקפה כפי רבי למעלת הדעת ליתן

בתודעתם. משנתו כוח תפס מקום מה להסיק ניתן בגמרא האמוראים

 שלי". במילה נסתכלתי לא הקדוש"..."מימי רבנו ליה קראו טעמא "מאי ע״ב. קיח' שבת .1
 ואמר חלוקי". אמרי ביתי קורות ראו לא "מימי שנאמר: כדרך אבנטו. תחת ידו הכנים שלא
לאחורי", וחזרתי דבר אמרתי לא "מימי חברי". דברי על עברתי לא "מימי יוסי, רבי עוד
ענווה". בטלה רבי "משמת סוטה, בסוף לכן רבי. של מופתיו הם

גם מעיים. חולי עקב קרובות, לעיתים תפילין לחלוץ כשנאלץ וצערו סבלו מתארת הגמרא .2
 עד מלמדים בכאביו, צעקותיו להסוות כדי הסוסים בצהלות שנמהלו בגניחותיו סבלו תיאור

 מן נהנה לא שלו, מלכים שלחן למרות מעיד, עצמו הוא ממש. בגופו בער תורה קניין כמה
 התורה להחזיר אלא לתכליתו היו לא שנהג שרר מיני וכל קטנה. אצבע כמלא הזה העולם
החיים. למרכז

שנשתנה במה גם אלא ושמואל, רב ימי האמוראים תקופת ותחילת המשנה בחתימת רק לא .3
 הנשיאות ואילך מכאן ותוקפה. הנשיאות מעמד בייצוב גם ליישוב. הרומאית המלכות ביחס

 עת , 325 בשנת הנוצרים של בעטיים לביטולה עד שנה כמאתיים עוד ופועלת מוכרת
הקיסרות. רחבי בכל מדינה דת הפכה שהנצרות



1 4 המשנה6

 של חשוב היותר במפעלו המשנה של מקומה את שתיים או בדוגמא שנחדד לפני
 ועליו ביבנה. זקנו אביו כבר החל שבהן המשימות עמדו שלפניו לזכור יש רבי.

שלחנו. על חשוב כעניין תדיר לראותן
 לכל תורה יוצאת וממנה הלכה כמקור א״י את להשאיר יש התורה, גתחום א.

א״י. של הגמוניה תתבטל שלא התפוצות.
 ביה״ד יהיה שבא״י הנשיא שבראשות הגדול הדין בית המשפט, בתחום ב.

האומה. תפוצות לכל הקובע היחידי
 בתפוצות הדיינים את וממנה המסמיך הוא שבא״י הנשיא הסמכות, בתחום ג.

בידיו. נשארת חכמים סמיכת בא״י. ובודאי
 בהמשך הכלכלי בתחום גם תתבטא לא״י הגולה זיקת כלכלית, בתלות ד.

חכמים" "מגבת העברת
 בתחום אינן אלה מצרים, גולת וכן בבבל, הפוליטית המציאות לאור מתחדדת הבעייה

 מעל א״י נשיאות של עולה לפורקן הנטייה ומכאן א״י, על השלטת הרומאית הקיסרות
 על א״י של מרותה להחיל עזים וכהות תושיה נדרשה כאן בבל. הגדולה הגולה

 העזה המשטמה על בנה לא רבי רבי, של אישיותו עוצמת לתמונה נכנסת כאן התפוצה.
 הגישה על אלא מקדשנו. בית מחריבת רומי עד האומה של בליבה קבועה שהיתה

 היא התפוצה, כלפי א״י נשיאות של כוחה והחלשת שקיפוח העניינית, הפרגמטית
 שנשתנו הזו בעת כנכון ראה לא שרבי גם מה הרחוק. לזמן והנהגה תורה תחת חתירה

 נגד השנאה אלמנטי לחזק הגיונית סיבה שום אין נתחלפה. והקיסרות ברומא, העיתים
 אריסטוקרטיה עוד אין שהרי, א״י. למנהיגות והזיקה הקשר לחזק במקום רומי,

 כהונה עוד אין מיוחסות, ומשפחות היחס אילני של אריסטוקרטיה עוד אין צדוקית,
 בטהרה חוליהן האוכלים חכמים תלמידי "חברים" מעמד עוד אין משפיע, ככוח גדולה

 שם ע״ב, טו׳ קמא בבא ע״א, ידי הוריות [ראה אחת. נשיאות אחת כתובת יש מעתה שיתנשאו.

 ] מ״ד פ״ג נדרים משנה ע״ב, י' גיטין ע״ב, פדי קמא בבא ע״א, ידי סנהדרין ע״ב, כז'

 ומוקדי נשיאות למרות הכל, למרות העניין, כל של הכובד לנקודת אני חוזר וכאן
 ההלכה, השתמרות עניין היה קדשו ברוח שפיעם ומה רבי, של בליבו שקינן מה כוח.

וכתיבתה. עריכתה גיבושה, איסופה,
שבר כדי [מחלוקת מוקצה, של יסוד בסוגיית תלמודי במו״מ א. דוגמאות: שתי נראה האזן, את ל

שבת מוקצה, ליה דלית ר״ש עם ר״י מפורסמת מר מהי ב א "  אמרו יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה ע״ב]

 היה הרי יהודה"? כרי יוחנן דרבי תסברא לא ואת יוסף, לרב אביי ליה "אמר הגמ' מקשה כר״ש". הלכה

 רבי תלמיד שהוא מפני מאליה, נופלת והיא גלגלה אלא נטלה ולא יוסי רבי גלימת על מנורה ונפלה מעשה

ר [שדעתו יוחנן.  הלך אחת פעם לוי, בן יהושע רבי "אמר וממשיכה, המהלך... את דוחה הגמ' כר״י] לאסו

 להו "אבעיא הישיבה. בני נסתפקו [להיתירא] בנר" משעון כרבי במנורה והורה [מקום] לדיוספא רבי

ר שמעון כרבי במנורה הורה ר שמעון וכרי לאיסורא במנורה הורה דילמא או להיתירא, בנ  להיתירא? בנ

ת תרי דילמא הואי...או הוראה חדא להו "אבעיא הישיבה. בני התקשו עתה תיקו".  במנורה הוה? הוראו

ת [מנורה חידקי כדאמרן לאסור ר הורה שמעון וכרי חוליות, אטו וגזרינן ] מסומנ להיתר". בנ
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ע, חכמים ביד היה לא  קבעו לכן הנשיא. יהודה רבי הורה בדיוק מה מסורת בידם היתה לא כי לקבו

ת תיקו. ת להימשך. היה יכול שהדיון למרו  רבי, של רבותיו שהיו תנאים שני בדעת חלקו הכל ככלו

ם מפני אבל הקדוש. רבנו של רבו ממש היה רשב״י  שהגמ' דבר בתיקו, העניין הושאר רבי של מעלתו רו

בכלל ממנו. נמנעת בד״ב  בחולין, גם הוא וכך לחומרא] נקטינן בדאורייתא כי לזכור יש תיקו יש כאשר [ו

שבתו בלוד שנה לעבר שהלכו צדוק ורבי סימאי ברי מעשה ת״ר בזפק". כרבי [רחם] בטרפחת "הורו  ו

א בסוגייא [וגם בזפק". כרבי בטרפחת והורו באונו, "איבעי  וכרבי לאיסורא בטרפחת הורו להו שם]

 להו, סבירא לא בזפק כרבי [אבל] בזפק? כרבי להתירא בטרפחת כרבי הורו דילמא או להיתירא, בזפק

 להתיר, שיורו היה צפוי האמת למען בתיקו. והשאירו לאיסור הורו רבי של מעלתו משום ואכן תיקו".

הלכה "ל  מה ידעו שלא ומפני מסיני, כחצובים היה רבי לדברי היחס בכ״ז כשרה". האם ניטל אם שהרי

אל רבנו ובאמת בתיקו. השאירו נאמר, בדיוק שבת שם חננ  לה ומוקמימנן לחומרא בה "ועבדינן אומר: ב

ר שמעון וכרי לאיסורא במנורה רבי הורה  לרבי מדדו מידה באותה הנה לדעת, נפשך ואם להיתרא". בנ

 בשבת", לטלטל מהו המיטה על "מעות בנושא משנתנו העמידו הירושלמי. עורך א״י חכמי גדול יוחנן

שנתנו תהא זירא א״ר יוחנן. כרבי שבור שלא כדי השמשות בין כל מעות עליה היו שלא מ  של דבריו ל

 על ותוס' ר״ח עביד[ראה דלא הוא יוחנן רבי של כבודו ומשם ליה סבירא כר״ש ..."לעולם יוחנן" רבי

לל מאד עד מרתק ארוך דיון פ״ג, חולין שלמה של ים [ראה הדף,  ] רבי נגד הגאונים שיטת הכו

 דוגמא בעוד נסתפק עתה לעת מפורטות, ובדוגמאות רחב בפרק בנושא לדון בע״ה נשוב עוד אנו ב.

שבת תמימה ממשנה אחת שורה רבי. משנת כוח לעוצם  יוצאות ...העיזיםבמרדעת יוצא חמור ע״ב: נב' ב

 צרורות יוצאות עיזים אומר יהודה רבי הכבונות. הרחלים מן חוץ בכולן אוסר יוסי רבי צרורות,

 הזו?!! התמימה במשנה הנשיא יהודה רבי טמן מה נראה ליחלב. לא אבל [החלב] לייבש

חלב לבין שמותר, לייבש בן מחלק יהודה רבי בכולן, אוסר יוסי רבי ע״א נדי במשנה מחלוקת א: שלב  לי

שאסור.

 יוסי כרבי הלכה ושמואל להבחין, יהודה כרבי הלכה רב ושמואל רב אמוראים מחלוקת איתמר ב: שלב

הכל. לאסור

 אמרו ב' דמתני איכא ויש לאסור. יוסי ברבי ושמואל יהודה רבי כדברי רב א' דמתני איכא יש ג: שלב

 אנו שאין מתוך אבל ההלכה. זאת אמרו ביתירא בן יהודה רבי משום ליחלב לא אבל לייבש יוצאות עיזים

לן, אוסר לכן סגורות, נראות שתיהן כי לייבש ואיזו ליחלב איזו יודעים ת בכו  מותר נראה שלייבש למרו

בתירא. בן יהודה כרבי הלכה שמואל אמר זה ועל אסור. נראה וליחלב

 דשרי כמתניתין מסביר: ורש״י ליחלב. בין לייבש בין הכלל התיר יוחנן רבי אמר רבין אתא כי ד: שלב

ש מדוע ובאמת שמותר] מובן ממנו המשנה של [ת״ק בתרוייהו.  כתנא ולא המשנה של קמא כתנא נפר

לליחלב? לייבש בין שחילק הברייתא של קמא

 המשנה של כת״ק והלכה נפשיה. באפי מלתא זו רבין אתא כי האומר: רש״י בין מחלוקת ה: שלב

תוספות בשניהם. ומותר  כת״ק הלכה רב "אמר גריס ר״ת ד״ה תוס' שונה.(ראה הגרסה סוברים: ו

שמואל")"כי  שניהם. בין לחלק יהודה כרבי שהוא הברייתא, של כת״ק הלכה רב אמר רבין, אתא ו

 ורבי ר״י תנאים ממחלוקת כביכול כשנתעלמו מחלוקתם אמרו ושמואל רב מדוע לבדוק, יש
 לא והם המשנה. של מתהלפות גרסאות היו ושמואל רב שלפני אמר רב ד״ה: תוספות יוסי?

 בכמה שיש מעיר, יהודה](הריטב״א ’כר או כר״י רבי לפני היה [מה בהלכה להסתפק רצו
 ע״ב) ל' מנחות ע״א לאי מגילה ראה זו, כעין תופעה בתלמוד מקומות

 של יוסי כרבי הוא הרי כן אם שאוסר. ברייתא הביא בתירא בן יהודה רבי הרי נבדוק: עתה
 יוסי? רבי דעת במשנה לנו יש הלא לדעתו, נזקקה הגמרא אפוא מדוע שאוסר, המשנה

 "מראית משום דבר, אותו נראין כי שניהם אוסר ריב״ב שונה. שניהם של הנימוק כי התירוץ:
נוספת) מינא נפקא יש אמת (שפת להלכה. מ”נפ ויש משוי. משום הוא הנימוק יוסי רבי עין".
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 גם המשנה, דברי דיוק לברר האמוראים נתעצמו כמה עד שראינו אחר

 מאוד. חששו סברתו לעומק הנח כמותו, לא שההלכה כביכול, שנראה במשניות

 המרובה האוכלוסין מרכז שם בבבל, הדעת, ליתן יש אחר, מכיוון לרבי נשוב

שויות, שתי הגיעו לא הגולה, של  מצוי שם לאיחוד. והתורנית המדינית הר

 כך הקדוש. ברבנו כן לא התורה. נשיא בצד נפרדת מדינית כיישות הגולה ראש

 .4אחד" במקום וגדולה תורה מצאנו לא רבי ועד משה "מימות רבה: דברי יובנו

 ב״ג. שמעון רבן לאביו בכור היה הנשיאות בשושלת השביעי הקדוש רבנו

 התנאים מגדולי ינק תורתו .5אדריינוס של הנוראים השמד בימי שנולד אמרנו

 כן כמו יהודה. רבי וכן שמוע, בן אלעזר ורבי רשב״י עקיבא, רבי תלמידי

 ורבי קרחה בן יהושע רבי ולפני רשב״ג אביו לפני ישב הפוליטי המתח בשוך

 שיטות הגדולה בדעתו הכיל .6המובהק רבו כנראה שהיה קורשאי בן יעקב

 תלות מכל אותו שחרר רבי של האיתן מעמדו שונות. מאסכולות שונות

 תביעה ומאחרים מעצמו לתבוע הרוחנית החירות בו ניטעה ומסתמא

 כלכליתד, תלות מכל משוחרר היה רבי גבוהה. רוחנית תורנית להתעלות

 השליך לא רבי נשיאותו, ביסוס עם תורה. של עולם לביצור נתונים היו מעייניו

 הפשוטים החקלאים ממעמד ואף יהודי בכל ראה הזמן עם חכמים. על רק יהבו

 יתן שלא הארץ עמי על מיצר שהיה אף תורה, למסילות להעלותו נכסף יעד

 הקדוש, רבנו של אימו מחלב אנטונינוס של יניקתו על חכמים דברי ממונו. להם

 בן קראקלה [אנטונינוס לקיסר. הנשיא בן אישי קשר על הידיעות את מאמצים

רשב״ג אביו מבית קרקעות שמלבד להניח יש סיוורוס]

 בריה הלל רבי ואיתימא דרבא, בריה רבה "אמר ע״א. לאי סנהדרין ע״א, נטי גיטין .4
אחד". במקום וגדולה תורה מצינו לא רבי ועד משה "מימות וולם: דרבי

 136 שנת עקיבא. רבי בו שמת [הכיפורים] ביום נולד רבי לז'. י' פרק פסחי ירוש' .5
 כתלמיד הרבה לישב זכה לא ע״ב. עבי קידושי ראה לערך. 219 תתקפ״ט בשנת ונפטר

 בתוקף היתה המילה גזירת המלכות. ע״י שנתבקש מפני ברח אביו רשב״ג אביו. בפני
 היו מילתו נסיבות שגם הרי יהודה. בנו מילת סיבת להסביר לרומי נקרא והנשיא

מיוחדות.
 מציעא בבא יב'. י' פרק שבת ירושלמי ע״ב. פדי מציעא בבא ע״א. ל' פסחים ירושלמי .6

יי. פרק פסחים ירושלמי ע״ב. פדי
 גויים תקרי אל בבטנך" גוים שני לה ה' "ויאמר ע״א. יא' זרה עבודה ע״ב. נז' ברכות .7

 צנון לא משלחנם פסק שלא ורבי, אנטונינוס אלו רב, אמר יהודה רב אמר גאים, אלא
 על אמרו דורות אחר ועוד גשמים. בימות ולא חמה בימות לא קישואין ולא חזרת ולא
 [כמובן מלכא". משבור עתירי הוו דרבי "אהורייריה הפרסי, מהמלך עשיר שהיה רבי
אנאכרוניסטי] הגד
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 היו אלה קרקעות .8 מאנטונינום לו שניתנו אריסות שטחי גם בידיו היו

 הכלכלית הבעיה את רבי פתר מצוא לעת שמיטה. ולשנות משבר לימי הערובה

 לפקח כדי הנשיאות לבית העשירים את קרב בדאגתו, אוצרותיו. בפתיחת

 תלמידי בין התעצמות היא המפורסמות מן בעניים. התמיכה בסוגיית עליהם

 ראשי האמידים הנשיא. לבית הקירבה על האמידים העשירים לבין חכמים

 כדי הקדוש רבנו הנהיג זאת ממנו. ומושפעים לנשיא בקרבה היו היישובים

 כוח את ויבטלו יעמעמו לא השוק כוחות הכלכליות האליטות שמעמד להבטיח

 תלמיד ממזר "אפילו בנאה: רבי של בבי״ד דרשו כך התורה. מחזיקי החכמים

 הארץ". עם גדול לכהן קודם חכם, תלמיד ממזר הארץ, עם גדול וכהן חכם

 נראה אותה גם הארץ, לעמי יחס של זו נקודה נברר אנו אמת. של כוחה ללמדך

משתנה. והאליטת המעמדות נושא כל יותר, הכוללני רקעה על

 דור באותו שרווחה חברתית פוליטית מציאות נגד היה זה רוח הלך

 הם ההון בעלי לפרובינציות. טבעי באופן דרכה ומצאה הרומאית באימפריה

 בחתירתו .9בידיו החבל קצות שני את בהחזיקו רבנו פעל זה כעד הדעה. בעלי

 בשנת ארצות עמי לפרנס בתחילה סרב התורה לימוד להעמקת המתמדת

 פורענות לדבריו"אין כי הארץ". לעם פתי שנתת לי "אוי מיצר: והיה בצורת.

 סמוכים יהיו התורה שחכמי דאג לכן ארצות". עמי בשביל אלא לעולם באה

 מצרפים יש רביס!. שלחן על סמוכים היו ובניו הבבלי חייא כרבי שלחנו, על

 של בעירו לחיות סיבה גם לציפורי, הנשיאות מוסד בהעברת בריאותו לסיבת

 המרכזית העיר לחזק רבי רצון משום רק ולא התנאים. מגדולי יוסי רבי

 "דייני הדור, גדולי חכמים תלמידי עיר מהיותה גם אלא הרומאי, לשלטון

דציפורי".

 הקיסר, בפני להתדיין שמעון רבי אביו עלה עת הקדוש, רבנו של מילתו נסיבות על .8
 הקיסר אשת בין הוחלפו שהתינוקות ע״ז, בתוספות ראה כך על המילה. עניין לחקור
 ירושלמי ראה הקרקעות על קדוש. חלב אנטונינוס ינק אלה בנסיבות הנשיא. לאשת
 "רבי [בבשן]. בבינתין ופירין הבא [שדות] פירין ליה הוו רבי נדי. ד' פרק שני מעשר

 כדי עשירים"! מכבד "רבי על ע״א פוי עירובין ובמסכת בשביעית". אוצרות פתח
עניים. לפרנס להכפיפם

מחי. פ״ג הוריות בסוף ע״א. פוי שם ע״ב, פה' עירובין .9
 ע״א. מגי ברכות ע״א. עג' עירובין ע״א. ח' בתרא בבא בתלמוד. דברים פרטי ראה .10

ע״א. כחי ביצה
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הארץ לעמי היחס א.

 שאינו הארץ" ל״עם בין"חבר" הבחנה היתה אח״ב, מה וזמן הבית בימי

 יאכלו או שייטמאו האחרים להכשיל גם יש באלה ובמעשרות. בטהרה מקפיד

 ולא לת״ח אלא בתו אדם ישיא "לא הארץ. מעם להתרחק חונכה האומה טבלין.

 של רבו רשב״י מתפשר. בלתי היחס פנים". בושת לו ואין "שכופתה... לע״ה,

 אפיי ישרן, אפיי חסיד, אפיי הארץ "עם הקדוש] דרבנו [בפרקא אומר רבי

 בפסחים [כמובא בתחילה עצמו רבי ישראל". לאלהי הוא ארור ונאמן, קדוש

 שהוא מי הבהמה, תורת זאת בשר, לאכול אסור הארץ עם אומר ע״ב]"רבי מטי

 אלה הארץ. עמי וקירב זו מגמה זמן אחר שינה שרבי אלא בשר". יאכל בתורה

 שהתורה מפני המדינית. הראשות בברכת עתה מקורבים מביה״ד נדחו שבעבר

 ההרחקות סממני וכל מעשרות, וטהרה, פרישות דקדוקי ע"פ הועדפה

 החורבן אחר עתה כחש״ו, לעדות" בעבר"נפסלו אם הבית. ימי של המחמירות

 שבימי כפי הארץ", של"עמי וסיעות של"חברים" סיעות לקיים היה אפשר לא

 "מפלגת האיסיים" "כת הפרושים", "מפלגת וכיתות, סיעות היו הבית

 עצמה הפרושים כת ההיסטורי, הדיוק [למען הארץ". "עמי וכת הצדוקים"

 עם הלל, ובית שמאי לבית שהתפצלה טהרה שומרי חברים כת למעשה היתה

 הדבקים בין זה רקע שעל נשכח אל הלל] בית כשיטת היו הפרושים כת הזמן

 שלא מי יהודים. היו שראשוניה "הנוצרים" "המינים" "האביונים" כת צמחה

לאומה. מחוץ עצמם מצאו הלל בית דרך הפרושים כשיטת הלכו

 התורה לימוד בהעדפת התבטא הארץ ולעמי בכלל להנהגות הגינוי כאמור

 כמצוי ומקואות טהרות סיגופים, התבדלות, התקדשות, של הריטואלים ע"פ

 תוצאות את בדאגה ראו בצעירותו רבי למד בה באושא יהודה. מדבר בכיתות

 ביבנה. בכרם להתגבש שהוחל מה כמסכנות בעקבותיו והגזרות כוכבא בר מרד

 הגליל זקני אצל "שלחו נאמר: בי] רבה שיה״ש [עפ״י באושא, הגדול בכנס לכן

 וילמוד". יבוא למד שאינו מי וכל לאחרים, וילמד יבוא למד שהוא מי כל ואמרו

 פדת בן אלעזר רבי "אמר ע״ב] קיא' [כתובות כמובא מקפידין היו שבתחילה

 לכת [להרחקת מצטער דקא דחזייה כיון המתים, בתחיית אינם ארצות עמי

 הדבקים 'ואתם התורה, מן תקנה להם מצאתי יוחנן: לרבי ליה אמר כלפיהם]

 בתו המשיא כל לדבוק..אלא אפשר וכי היום', כולכם חיים אלוהיכם בה'

בשכינה". מתדבק לת״ח...כאילו
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 אומר יהודה בן "ר״ש כתוב: כך למענם, ופעל העתיד ראה בקדושתו רבי

 והבנים והתפארת והכבוד והשיבה והעושר והחכמה והכוח "הנוי ר״ש: משום

 שבע אלו אומר: מנסיא בן שמעון "רבי לעולם"... ונאה להם נאה לצדיקים,

 פי״א. סנהדרין גם ראה ובניו". ברבי נתקיימו בצדיקים, חכמים שמנו מידות

 לכל החכמים את משגר או בעצמו יוצא היה המחוזות בכל התורה לביסוס

 עבדיו את הפעיל שצריך ובשעה ולפקח. להדריך הרבים, צרכי להתקין מקום

דיניו!!. פסקי מסרבי ולהעניש ולרדות להכות [המכונים"קצוצי"]

 יש זאת עם חכמים, של כוחם להעצמת רבי של פעולותיו ראינו אמנם

 סמכותיות שלטוניות במשרות קודם ידועות שהיו שמשרות היטב, להבחין

 דין" בית "אב משרת את עוד מוצאים אנו אין רבי. בימי נתבטלו הלכתיות,

 שלטון מעתה נעלמת. הנשיא ליד ה״חכם" משרת גם קודם. ידועה שהיתה

 עימו שפעלו חכמים היו שני מצד סמכויות. כל ובידה אחת אישיות מרכוזי,

 שהיה יוסי ב״ר ישמעאל רבי או האישי, מזכירו אפס כרבי או ובניו, חייא כרבי

 חסרו לא אלה, כל ועם עימו. ופעלו במחיצתו היו אלה בציפורי, הדין בית ראש

 לסדרי הנוגע וכל הנשיא בית הנהגת דרך כלפי הן לרבי. מסויימות התנגדויות

 להם, שאמר חייא, רבי בני בדברי ביטוי שמצאו כפי המלכות, פרוטוקול

 לתלמידים ישנו דרישתו"שלא נגד בעיקר וכן בעיני". נותנים אתם "קוצים

 וצמצום אחת, וסמכות ובגרסאות, בשמועות דיוק שמגמתה דרישה בחוץ".

 חנשיא, בית נגד ומליצות במשלים מלדבר נתיירא לא קפרא בר במלכות. חיכוך

 החסיד, יאיר בן פנחס רבי מתנגדו גם הכלכלי. הרם המעמד בנושא בעיקר

 הסמוכים אפילו וכאמור רבי. של בביתו להתארח סרב רשב״י, של חמיו [נכד]

 שאין האסטרטגיה בעומק הנהגתו קו את המשיך רבי נגדו. דיברו שלחנו על

 רבים חכמים העניש לכן הנהגה. יציבות ע״י אלא התורה יציבות להבטיח דרך

!.2האומה שלום מהכרח אלא השררה רצון מכוח לא סמיכה. כתב מהם במנעו

 קראנו: כן ע״א. לגי פט' כתובות ירושלמי גי. י' פרשה רבה קהלת ע״ב. טז' ברכות .11
בלוד". פזי של בחנותו ששבתו הקפר אלעזר ורבי יוסי ב״ר ישמעאל ורבי ברבי "מעשה
 שבת תלמידיו, עם מהלך שהיה וראה הנעשה. על בעצמו לפקח סיוריו במסגרת מסתמא

 ולהדריך לפקח ולכפרים לערים חכמים שיגור ועל ע״ב. לה' זרה עבודה ע״ב, קכה'
 ברכות פ״ג. נדה ע״ב. צחי בתרא בבא ע״א. קהי יבמות ע״ב. ט' ביצה ראה, האומה,

יב'. פ״ט
 ע״א. לחי סנהדרין ע״א. כבי פ״א דמאי ע״ב. ז' חולין ע״א. סח' פ״ד תעניות, ירושלמי .12

נאות. ולא רב, סמיכת בעניין חייא, כרבי למקורבים שייענה היה צפוי
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שיותו עומק הועד בית בהנהגת אי

 שום לעצמו להתיר ראה לא רבי מעלתו, ורום עשרו ייחוסו, למרות

 אם ישראל, תפארת אבדן מפני אם בחיוך. לא אף הלב צהלת של צד

 ע״ב] נ' כמובא[בנדרים התורה. השתכחות ודאגת הציבור עמל מפני

 רבי ראינו. לא בעינינו אפיי אנו טובה' אמרו'נשינו אבותינו רבי, "אמר

 איש [שהיה קפרא לבר אזמניה לא בריה לר״ש [חופה] חילולא עבד

 ביה דמחייך יומא שישחוק"] דבר שום יעשה שמא רבי בדחן"ומתיירא

 לך ויהבי תיבדחן לא קפרא, לבר ליה אמר לעלמא. פורענותא אתיא רבי

ישראל. של בצרתן דואג שהיה חיטי". גרווי ארבעין

 וישב נתעטף המרחץ מן יצא רבי על המובא אלה, דברים בכלל

 לא הטרדה ומפני הכוס את לו מזג עבדו הבריות. של בצרכיהן לעסוק

 ואמר: רבי בו "נסתכל וישן. העבד נתנמנם כך בתוך מידו, לקבלו נתפנה

 מניחו אינו לעשיר והשובע יאכל, הרבה ואם מעט אם העובד שנת מתוקה

 אין לישון אפיי הבריות של בצרכיהם עוסקים שאנו אנו כגון לישון,

 המפורסמת באגרתו כמתואר לרמב״ם ארע כזכור, [כך לנו". מניחים

שנחי.] סי' בתשובות ראח חדיין, פנחס לרבי ובאגרתו לתלמידו

 חיח אשר חייא רבי חיו ועדו בבית ופעלו לפניו חיושבים מהמקורבים

 לרבי משנתברר השררה] [בעניין רבי של קפידתו מפני בנידוי מה תקופת

 נזהר חייא, רבי בדמות אליו נגלה הנביא שאליהו בשיניו, חושש כשחיה

 לפנים ראשונח בשורח חייא רבי את לחעמיד רבי וכשחפץ בכבודו.

 רבי לו אמר ממני"? "ולפנים יוסי: ב״ר ישמעאל רבי לו אמר בביה״מ,

 לפני יוסי ב״ר ישמעאל ורבי לפנים, חייא רבי אלא כן, יעשה לא ח״ו

 ראש הגלילי יוסי רבי הגדול אביו של מקומו מלא ישמעאל [רבי ולפנים.

 הובא זה בעניין ימיו] סוף שנות בי״ז רבי הגיע לשם צפרי, ישיבת

 תדיר שהיה הנביא באליהו מבינתנו, והנשגב נתפס הבלתי המעשה

 "מפני רבי: לו אמר לבוא, שהה חדש בראש "פעם חקדוש. רבנו בישיבת

 ידיו ורחצתי אברחם את שהעמדתי עד לו: אמר היום"? מר שהה מה

 דוגמתם ויש רבי לו "אמר ליעקב. וכן ליצחק וכן וחשכבתיו, והתפלל

 וחזקיה יהודה חייא רבי בני הם הם ובניו". חייא רבי לו: אמר בעולם?

חייא רבי בני וחזקיה "יהודה הנשיאות. מוסד על נוקבת ביקורת שמתחו
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 אגברו [רבי] להו אמר מידי. ולא אמרו ולא רבי קמי בסעודתא יתבי הוו

 כיון לדובבם] לנערים יין [השקו מילתא. דלימרו היכי כי לינוקי חמרא

 בישראל, אבות בתי שני שיכלו עד בא דוד בן אין ואמרו: פתחו דאיבסום

שיא שבבבל גולה ראש הן, ואלו  ולאבן למקדש והיה שנאי שבא״י. ונ

 אתם קוצים בני רבי: להם אמר ישראל. בתי לשני מכשול ולצור נגף

 סוד". יצא יין נכנס בעיניך, ירע אל חייא רבי לו אמר בעיני". לי מטילים

 ע״ב] סבי [כתובות כמובא הזו. הקדושה במשפחה חפץ רבי זאת, חרף

 מטא כי לבנו] חייא רבי בבת [חפץ חייא. רבי בי לבריה ליה איעסק "רבי

 ושלום חס רבי אמר נפטרה] [הנערה דרביתיה נפשא נח כתובה למכתב

 ועיינו יתבו זאת] היתה קפידתו שמא יהרהרו [שלא איכא, פסולא

 אחי משמעי אתי חייא ורבי אביטל בן משפטיה אתיא רבי במשפחות,

זמרא] בן יוסי רבי בי לבריה ליה איעסיק [אזל דוד".

 רבי. של הקרוב משמשו תלמידו אבדן של מאסונו גם נלמדת במעלה אישיותו עוצם
 ר' אתא אדהכי בביהמ״ד. יתבי ברבי ור״ש חייא "רבי ע״ב] קהי ביבמות [כמובא

 אתא אדהכי בתפילה... ליה אמרו עסקיתו במה להו, אמר לגבייהו. יוסי ב״ר ישמעאל
 יוקריה אגב יוסי ב״ר ישמעאל ר' בדוכתייהו, יתבו קלילי דהוו אינו למתיבתא, רבי

 קדוש? עם ראשי על המפסיע זה הוא מי אבדן: ליה אמר ואזיל. מפסיע הווא כבד] [
 וכי [אבדן]: ליה אמר רבי. מפי תורה ללמוד שבאתי יוסי ב״ר ישמעאל אני ליה אמר
 מפי תורה ללמוד הגון היה משה וכי ליה: אמר רבי? מפי תורה ללמוד הגון אתה

 יוסף רב אמר הוא? אלקים [רבי] רבך וכי לי אמר אתה? משה וכי ליה: אמר הגבורה?
 רבך בתקיפות, מיחא ולא שמע [אבדן רבי. ולא רבך ליה דקאמר למטרפסיה רבי שקליה

 [האם בדקה פוק לאבדן רבי ליה אמר דרבי, לקמיה יבמה אתיא אדהכי שלי] רבי ולא
 כתוב איש אבא, אמר כך ישמעאל רבי ליה אמר דנפק לבתר להתייבם] שערות הביאה

 [הוא זקן" הורה "כבר צריכת, לא תא ליה אמר קטנה. בן גדולה בן אישה, אבל בפרשה
 קדוש עם לו שצריך מי ישמעאל רבי ליה אמר ואתי. אבדן קמפסע הגלילי] יוסי רבי

 קדוש. עם ראשי על יפסע אל קדוש עם לו צריך שאין ומי קדוש, עם ראשי על יפסע
 סרך [עונש אבדן נצטרע שעה באותה תאנא בדוכתיך". "קום לאבדן: רבי ליה אמר

 כאלה, מעשים אחר להרהר עוד יש כלום כלותיו". שתי ומאנו בניו שני וטבעו טעות]
חכמים. של קפידתם לעוצם ייתר לבב כל חלא

 לר״ג עלה מה ראינו כבר חכמים. של גחלתן על אלו דברים בכלל אגב, [כהערת
 כהנא לרב לו עלה ומה יוה״כ, בערב רב של מקפידתו לקצב לו עלה ומה ר״א מקפידת

 כמובא שילא רב של גחלתו מפני שנפטר אמי לרב ארע ומה יוחנן, רבי של מקפידתו
טעח.] אסי שרב מפני תכריכין חכיני לח ואמר לאשתו שילא רב כשחלך ע״ב. ל' בנדה



1 5 המשנה4

התנאים? מתקופת בבל משנת היכן

 ומרובת השלווה ברוכת בבבל נעשה לא המשנה של הגדול המפעל מדוע לשאלה
 ע״י המשנה חתימת של הגדול שהמפעל להבין חשוב בינתיים נידרש. תכף החכמים!

 מעוז נפילת וחורבנה. ביתר מרד נוראות ששככו אחר היה מדרשו, בית וחכמי רבי
 אלפי עשרות באבדן אנושה מכה היה החורבן, אחר אחדות שנים התורה של זה גדול

 135 תתצ״ה שנת כוכבא בר מרד של ההרפתקאה באה והנה מדרשיהם. ובתי חכמים
 ישראל. לארץ הגולה בין הקשרים התרופפות היתה נלווית תוצאה הנותר. את מחקה
 יובן זה רקע על המאורעות. עקב שנותרו שלטון לשברי זיקה העדר כמעט ידועה במידה

 את ישראל לארץ שהשיב מדיני המנהיגותי וזה הלכתי התורני זה רבי, של מפעלו עוצם
 שבארץ החכמים ממוסד נתייאשו כבר שבר, ימי באותם הרי הפסיקה. על והריבונות ההגמוניה

 מבבל כי [ואמר] נתן רבי "קם לארץ. בחוצה השנה ולעבר החודש לקדש עוז ואזרו ישראל
 שליטתה אבדן מבטא הדעות שלכל יומרני צעד פקוד". מנהר ה' ודבר תורה תצא

 "רבי ע״א] פו [ב"מ הגמ' עפ״י לשפוט אם א״י״. של הלכתית התורנית הממשית
 אלא הן? היכן כן ואם משלו, משניות היו עצמו נתן לרבי מכאן משנה", סוף נתן ורבי

המשנה. בעריכת רבי של הגדול במעשה שותף היה נתן שרבי נפרש כן אם

 והתחזקות חכמים של כוחם העצמת ע״י נתאפשרה בא״י המשנה לעריכת התשתית הכנת
 הארגונים הציבוריים בחיים גם אלא ובהלכה, שברוח בעניינים רק לא זאת ביישוב. השפעתם

 עשה עצמו רבי והאסכולות. הזרמים בן השלום לקיום בפעילות אפשרי היה זה מעשה בכללם.
 אם הגדולה לשאלה ועתה ולמשפחתו. אישית אליו חכמים ולקרב להתקרב מאמץ כל

 היו שהרי בביטול, לדחותה אפשר ואי בבל? משנת אפוא היכן תורה" תצא "מבבל
 ימינו של בחריין גבול על וגם ובחדייב, במישן, הרחק וגם בבבל גדולים תורה מרכזי

 שנהגו למנהגים היתרים בקשו או הלכה בשאלות לרבי פנו אשר יהודי ישוב היה
 חוזאי, בי מישן, מוצול, נציבין, שכנציב חכמי של תורתם היכן כך אם אבותיהם.

 בבל, נהרות יושבי אלפי מאות תורת היכן דיסתיא, בירתא הומניא, חדייב-חדיף,
ועוד? נהרא, פום פומבדיתא, נהרדעא,

 אגרות]. [שלוש אגרן תלת מרבי שלח לארץ, בחוצה עיבר יהושע רבי אחי בן חנניה .13
ע״א. סג' ברכות וכן ע״א. יט' סנהדרין ראה ע״א. מ' דף פ״ו נדרים ירושלמי ראה

 יהיו שמעשיהם איום. להם שכתבו עד בארץ. תלות וביטול לעצמאות נערכה הגולה
 שבארץ הדין לבית שומעים להיות ושבו בבכיה געו אז רק ישראל! באלוהי ככפירה
 או בנהרדעא, שנים לעבר בשעתו עקיבא רבי של יציאתו מובנת זה רקע על ישראל.

 בן חייא רבי או יהוצדק בן שמעון רבי על או שנים, לעבר לאסיא יוצא מאיר רבי של
 של גורליות בהחלטות הגולה את ולשתף לרצות כדי זאת כל לגולה. יוצאים זרנוקא,
 חרף ישראל לארץ ההגמוניה את להשאיר מגמה, באותה הכל המועדים. חשבון

הגולה. של היחסית ושלוותה עוצמתה
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 ננסה בבבל? כאלה בכלל היו אם בבל? של משנה סדרי בידנו אין מדוע

 בו שבמקום היה צפוי כאמור, מוכיחות. ידים להן שיש שאפשר השערות לשער

 אחרי ירושלים של ויופיה" "זיווה שכנו בו מקום והמסגר", "החרש שכנו

 כי ידיעה עליה לנו ואין משנה היתה שאמנם אפשר משנה. תצא משם חורבנה,

 תורה. ממרכזי לשמוע היינו צפויים אולי ואודותיה נכתבה. ולא פה בעל נשארה
 אתא ימינו]"כי של אירן [איזור חוזאי בי בבל, חכמי של מעולמם דוגמאות שתי רק אני נוטל

 דגזור חוזאי דבי [מגפה] דמיתנא או"מעשה בידיה". מתניתא ואתי אתא חוזאי דבי אבימי
 מפקין" חוזאי דגי רבנן מפקין, לא דבבל רבית"רבנן לעניין וכן ע״ב], כאי [תענית תעניתא"

 מרכז מישן או ע״ב] פה' [בכתובות הוו" רבים חוזאי דבי או"דהנהו ע״א] סז' ב"מ [רבית,
 המזרחיים בבל חכמי ועם א״י עם תורה בקשרי היו חכמיה אשר "מישן" בבבל, אחר יהודי
 אגב ע״ב] לז' [שבת יוחנן" כרי נעביד אנן אשי, לרב ממישן עוקבא מר ליה כמו"אמר להם,
 דמישן" "ביצה החרם ספינת בעניין הסיקו ממישן וכן ע״א] לוי [ביצה דבורים בכוורת גם חלקו

 ואם ע״א] יז' [יבמות ודהרפניא" דמישן "פסולי בייחוסין נתלבטו וגם ע״א] קא' [שבת
 גאונים ישיבת יש הגאונים בתקופת גם ועוד, מישן". נטלה עזות של קבין "תשעה למוטב!!

 היכן שנה, ממאתיים למעלה של השקט מובן ולא רש״ג] [אגרת ממישן" חייא רב במישן"מר
 כשירד המפורסמות, מן ועוד, הקולמוס?!! אור ראו לא שלהם הלכות-משניות משנתם?

 רבי] קודם שנה ושלושים בבבל.[מאה שנים מעבר היה לגולה יהושע רבי של אחיו בן חנינא
 הבית בימי שהיה קבוטל בן זכריה של בנו ובן הקיפר בן יוסי רבי את לו כששלחו באיום, רק

 וכי א״י!! של נשמתה המועדות, בקביעת אפיי התנאים, בימי בבל לתורת עדות לנו הנה בו. חזר
עיברו? איך בחשבון, ידעו לא אם

 לא שבבל לשער יש אלו? תורה מרכזי של משנתם כן אם היכן

 לכתי צמודים נשארו ככל חכמי שכע״פ. דכרים לכתוב א״י היתר את קבלו

 אתה אי שכע״פ דכרים האלה. הדכרים עפ״י "כי ולכי: תורתי" רוכי לו "אכתוכ

 אמר אלו, ריש״ל דכרי נאמרו שלאזניו יוחנן שרי וכודאי ״. וכוי רשאי"

 יצאו לא אגדה דכרי וגם תורה". כשורפי הלכות "כותכי ע"כ] ידי [כתמורה

 אין הכותכה אגדתא הדא ריכ״ל פט״ז]"אמר שכת [ירוש' כמוכא איסור, מכלל

 אפשר כתכוה. ולא ערכוה לא משנה להם שהיתה אף לכן לעוה״כ". חלק לו

 ישראל ארץ של הגמוניה ככר היתה כאשר הנשיא יהודה שרבי עוד לשער

 מסורת בידם היתח אם כי כעיניו. כדוקות שלא מסורות על סמך לא כידיו, איתנה
 הלכה לידע מרחוק לחמם להביא יטרחו מישן אנשי למשל מדוע בדוקה, משנה של מדוייקת
 שאלון אתון הגדול, בים לפרש שלא עליהן קבלו מישן בני אבא רבי "דאמר הנה: פשוטה?

 מנהגים מפירוק רחוקה גולה לשמור כדי שכלו בעומק רבי מנהגם] שיתיר [ציפו לרבי"
 נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו אל באיסור, אבותיכם בהן שנהגו מכיוון להם "אמר ותקנות,

 בענין שאלות לרבי ישלחו ננוה אנשי מדוע הלכה-משנה, של מדויקת מסורת בבבל אם וכן,
ליה "שלחו הנה: ספקותיהם? להתיר צריכים לכאורה וחכמיהם שונות העונות והלא גשמים?
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 ע״ב] ידי [תענית נעביד"? היכי מיטרא בעינן תמוז בתקופת דאפי' אנן כגון לרבי נינוה בני
 בלתי והלכות שמועות מסירת של מסורות על סמך לא שרבי נראה

 שולית, לידיעה [רק רבי. של ועדו בית אל פנו ולכן זאת ידעו והם מדוייקות,

 כמו תנאים, של מנוחתם מקום שערים בבית לקבורה מיתיהם שלחו מישן יהודי

שערים] בבית נחשפה מצבתה שאבן מקסימה" הקרויה ממישן קבר"שרה

 הנה בטל. בבל אנשי של תורתם שכוח לקבל אין לענייננו, נשוב

 אפשרות מכלל להוציא ואין ידועות לא משניות בידיו הביא חוזאי מבי אבימי

 אבימי אתא כי פעמים, כמה כתוב עמו, שהביא בבל משל גם משניות שהן

 א״י של משניות אולי או ע״ב] סח' [חולין בידויי מתני ואתא חוזאי מבי

 שבוניוס וסיפר לבבל פעם חזר אבימי אגב, ולהיפך!! להבא מהתם שהלכו

 ז״א ע״א] פג' עירובין [ראה בא״י, לרבי ארטישוק שלח החקלאי, מנאוסה,

 כנראה המעלה, לרום רבי עלה שכאשר לשער יש זיקה. והייתה קשרים שהיו

 זעירי ע״ב]"אמר [הי בנדה מצאנו וכן רבי. למשנת שולית משנתם נעשתה

 חוזאי מבי אבימי אתא כי והא ומושב...איני, משכב עושה שבנדה, לעת מעת

 "והא מתעקשת הגמ' שבנדה"...ושם לעת מעת בידיה, מתניתא ואייתי אתא

 אם כן אם משנתנו. נגד משנה כלומר אמר"? קא מתניתא הוזאי מבי אבימי

 ידו את עובר הוציא בסוגיית ע״ב] סח׳ [בחולין, לאבימי? לו מניין בבבל משניות אין
 חוזאי מבי אבימי אתא כי והא איני, חתך, למקום אלא נצרכא לא נמי "הכא אימו, את ושחט
 בהמח "כל מחב' שנלמד אכול" החזיר פרסות אכול, החזיר פרסה בידיה, מתניתא ואייתי אתא

 ניתר דעובר ע״א] סטי [חולין לן נפקא קרא ומהאי פרסות" שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת
 ופרסות ופרסה תאכל שבבהמה מה ומשמע דסיפא אבהמה דרישא בהמה ודרש אימו בשחיטת

 אלא אוכל אתה שאי ופעמים אבריו, כל אוכל שאתה פעמים לך לומר אתו, להכי ביה, דכתי'
 אותן. אוכל שתיים החזיר אותה, אוכל אחת, והחזיר ידיו שתי הוציא החזיר פרסה מקצתן.
 שבבבל, הרפניא ליהודי ביחס לבדוק יש כן כמו דהחזיר. דמה חתך מקום אוכל וכוונה

 והולך נפנה מכיר לו שאין כל תנא "במתניתא הברייתות: באוצר שכתוב מה

שנית זו שברייתא אפשר לשם,  טו' מגילה ע״א, עבי קידושין [ראה בבבל" נ

 בכלל שם חדייף, או חדייב יהודי של הגדול המרכז עם נעשה ומה ע״ב]

 לנו הידועים המלך מונבז ובנה הליני המלכה גיור. לכדי הושפעו הגויים

 ופעיל. גדול יהודי יישוב על מספר מתתיהו בן משנה? היתה לא שם מסוכתם.

משנתם? היכן ושוב, בתורה. גדורים היו שיהודיה ודאי התגיירו גויים ואם

 ונשארו משנה לכתוב א״י היתר את קבלו לא שבבל משערים שאנו אמרנו

 [עדויות בתוספתא שנאי ומה לתושבע״פ. ביחס קדמונים ציווי בשמירת איתנים

תורה] מהשתכחות החשש בעניין פותחת מכולן, הקדומה שהיא עדויות אי. א'
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 מבקש אדם שיהא שעה עתידה אמרו ביבנה לכרם חכמים "כשנכנסו כתוב: שם

 דגר יהא שלא מוצא... ואינו [משנה] הלכה דבר מוצא, ואינו תורה דגר

 ואיו וכוי כיכר שתיטול אישה "עתידה גם: שם .”לחגרו דומה תורה מדגרי

 לרדיפות היחסי השקט ברוכת בבבל בעליל התקבל לא כנראה זה חשש מגין".

 שתשתכח יום מ' התענו לא״י שעלו בבל חכמי מדוע לבדוק, מעניין שבא״י.

קלטי] שבת [ראה מהימנות? לא גרסאותיהם האם בבל?!! תורת מהם

שניות נראה ל שמ  ואין געולם. פשטה רגי שמשנת אחר ונעלמו דענו גג

 נבדוק בבל. כלפי היחס חשים כבר עצמו רבי בימי אפיי אלא רבי, מימי להתרחק
 והביטו בעצמם סלסול נהגו והמעמדות הכהנים הבית בימי נשכח, אל אחר. מכיוון העניין עתה

 החיים זאת עם נקיה" כסולת "בבל הותיר עזרא כשעלה ואמנם מיוחסים. כבלתי ההמון על
 ע״י האומה את שטיהר רבי ייחוסין. סוגיית באויר ריחפה עדיין רבי ימי ועד פעולתם פועלים

 וכך האחרונים, ברגעיו גם הייחוסין על בכ״ז הקפיד עטרתה, את לא״י והחזיר התורה עסק
 כולה בבבל איכא הומניא אמר: דרבי נפשיה נח הווא ע״א]"כי עבי [קידושין : לבבל התייחס
 שם יש אחים שני בבבל איכא בירקא היא. דממזריא כולה בבבל איכא מסגריא היא. עמונאי

 פירא דאכפי המקום מאחרי פרשו היום בבבל איתא דסתיא בירתא לזה. זה נשותיהן ומחליפין
 יאשיה ברבי אחוי רבי ושמתינהו בשבתא, בה וציידי ואזול בשבתא דגים] [מצודת בכוורי

 להעברת כמדוייקות והלכותיהן שמועותיהן קבל לא ודאי מייחוסיהן חשש רבי אם ואשתמוד".
 סבא פפא רב "אמר ע״ב] עא' [קידושין רב בשם פפא רב דברי אלה דברים בכלל מסורת.
 עילם פסולין. שמיעוטיה חולה מדי בה. פסולין שהכל מתה מישן בריאה, בבל דרב משמיה
 לחיים". ואלו וייעלמו] [יתבוללו למיתה שאלה לגוססין? חולים בין ומה פסולין. שרובם גוססת
 מבוססות בלתי בשמועות תושבע״פ מהעברת מאד חשש הקדוש שרבנו נראה

 והיתה פשטה כנראה זו קפידא בדוקה. בלתי שגרסתם ממקומות משניות או

 נערכה רבי שמשנת שמשעה התפיסה את חיזקה רק מסויימת ובמדה ידועה

 מחוור אינו הייחוס שאפי' ממקומות הבאות למשניות לחשוש סיבה אין ונחתמה,

 נוכיח ועוד הגרסאות, בבעיית נטפל כאשר יותר יתלבנו אלה דברים צרכו. די

 שכאשר גרסאות בה היו למשל, התוספתא כמו וערוכים שלימים שקבצים

 כי עשר ולא שתיים ולא אחת לא נמצא שלפנינו למה יד כתבי בין אותן נשווה

 וממילא הפוכות. הלכות למעשה שהן ומנוגדות, הפוכות משניות הרבה הרבה

 חכמים שדברי לרגע נשכח אל הגדולה. לעבודתו נגש כאשר מאד נזהר רבי

 בנדרים הגמ' את צרף דייק. שבד״כ יוסיפון על נסמוך ואם ע״ב, ידי [בחגיגה

 סדרים, מאות שש היו רבי שלפני הגאונים,] בדברי הנתמכים דברים ע״א מאי

נוסף. טעם אפוא לפנינו משנתו. את כסולת ניפה מהם עצום, מאגר
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 עם להתחתן ניסיון אפילו כנכון ראה חכמים, לקשר רבי של חפצו בעוז

 שישתה ראוי אין מלך בו ששתה שכוס מפני שדחאתו ברשב״י, ר״א אלמנת

 טרפון רבי של לבנו בתו את הציע כ"כ חייא. ברבי להשתדך כנסיונו אחר, בו

 את השיא כשרבי ה״ה קצוב. זמן לפרק נשיא היה שאף בדורו החכמים מגדולי

 לעגו שחכמים למרות כלכלית, השפעה בעל הדור מעשירי אלעשא לבן בתו

 ולמשוך החוטים כל את לקשור ברורה, מגמה מסמנים אלה כל !.4זה! למהלך

 בניגוד חברתית. משפטית הלכתית אחת להנהגה כוחות איחוד אחת. למטרה

 לכה אמיתית העצמה היה נכסף יעד פלגנות. של בעטיה בעבר שארע לכל

 הוראה יורה אל תלמיד גזרו, רבי "מתקנת רבי. של בתקנותיו שהתבטא חכמים

 הוראות. יורה לא הוסמך שלא מי היה, הגזרה כוונת מרבו" רשות נטל אם אלא

 בבבל. היו שאולי משניות לדעיכת שהביא מה אחת. תורה אחת משנה מגמתו

 בבא בן יהודה [כרבי לתלמידו. מחכם הוענקה הסמיכה זמנו, שעד לדעת חשוב

 כאמור !.5סומך הנשיא רק מעתה בשפרעם] הרים שני בין תלמידיו שהסמיך

 אחד. כגוף המדרש ובית הנשיאות הסנהדרין, את לקבוע המשמר על עמד רבי

 השלטונית הרשות בתוך ומעורה תפוסה הלימודית הרוחנית הרשות דהיינו,

 נתפרדה רבי של מותו אחר פסגתה. לרום אותה העלה שאף בסנהדרין

 כך על ציווה רבי החבילה, את התיר שיקולו בעומק עצמו, הוא החבילה.

 בני גמליאל חכם, בני "שמעון קוראים: אנו בצוואתו האחרונים. ברגעיו בהיותו

 ברגעיו רבי רצה זה שבמינוי ספק שום אין בראש". ישב חמא בר חנינא נשיא,

 כדי הישיבה. משרות על בהתנצחות הזמן יוקשי ולסקל מסילה לסול האחרונים

 [רבי תורה. של שלומה מפני בעצמו הכריע הזה המינוי בעיית את מבניו למנוע

 לחכמי קרא האחרון ביומו !.6אפס] רבי של כבודו משום סרב חמא בר חנינא

 מוצעת. ומטה דולק נר ערוך, שלחן מכונו, על חדרו להשאיר וציוה ישראל

 לקיום היסודות שלושת על לשמור הדור לחכמי לצוות הייתה כוונתו מסתמא

כשרות. ערוך- שלחן טהרה, מוצעת־ מטה דולק-תורה, נר האומה.

 ע״א. פה' מציעא בבא ע״ב. סבי כתובות יב'. י' פרק שבת ירושלמי אלה, כל על ראה .14
 ביתו וישיא חכם,.. תלמיד בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם רבנן: וכן"תנו
ע״א. מטי פסחים חכם". לתלמיד

 שרבי בדיוננו אמרנו וכבר ע״א. ה' סנהדרין מג. א' פרק גיטין לו. ו' פרק שביעית .15
כעדו. שקמו ממי סמיכה מנע הנשיא יהודה

 תעניות, בירושלמי שונה מעט נוסח יש ע״ב. נטי שבת ע״ב, נחי ברכות ע״ב. קג' כתובות .16
 הזכרנוהו רבי. של מזכירו סופרו גם היה הגדול החכם אפם רבי ע״א. סח' ד' פרק

אנטונינום. עם רבי של ההתכתבות בנסיבות
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 שפעל כפי כלכלה בתחומי גם רפורמה יוזמות נקט וגמישות, מכוון בכוונת

 החשבתו יותר נכון או תמיכתו את תאמו כלכליות רפורמות ההלכה. בתקנת

 רומי שלטון אכן נגדה. יד להרים שאין וקיימת פועלת כיישות רומי שלטון את

 זקנו ואביו רשב״ג אביו לתקופת בניגוד ישראל בארץ עניין לכל כתובת בו ראה

 שלא מה נפשות ודיני ממונות דיני לשפוט היכולת הושגה כך גמליאל. רבן

 יותר נכון או היה יכול רוחו בעוז רבי הממלכה. של אחרות בפרובינציות אושר

 השמיטה תוקף לבטל או בשבת!] באב.[שחל בתשעה התענית לבטל בקש

 בהתחשב מהמהלך. בו חזר חכמים התנגדות ראה כאשר מדרבנן. היא שעתה

 לו הקנתה כשליט סמכותו עדםל!. להתעצם דרך ראה לא בתוקפם או בדעתם

 הרומיים השלטונות שיד מורכבת סוגייא המס. מתשלומי חכמים לשחרר הכוח

 המימד באישיותו. המימדים שני על מלמד בטבריה המיסים מעשה בה. מחוללת

 המיסים בתשלומי מעשה המנהיגותי. השלטוני והמימד התורה, וכבוד האמוני

 מס חכמים "ייתנו לו: ואמרו רבי לפני באו טבריה. על הטילה שהמלכות

 ברחו "ברחו"! להם: אמר בורחים". "אנו לו: אמרו "לא". להם: אמר כמותנו",

 רבי לפני אלו, חצי הנותרים, באו המס. חצי בטלה שהמלכות נודע חציים.

 בורחים", "אנו לו: אמרו "לא". להם: אמר כמותנו". חכמים "ייתנו לו: ואמרו

 ברח הכובס. על [המס] הכתר דמי את הטילו כובס, אותו נשאר כולם. ברחו

.18הכתר בטל הכובס

אוי ם מאד ר שי ב ל בי ל ר א ש ם ל ל ע ת ה ה כ ל מ מ ה ת מ תי ר פ ה ה ת ב ל אויי מי ש  רו

ת סו ח ב ה ש ר ס ל קי ע !! פ בי ך ר ל מ בן ה ט ר ך א ל ה מ תי ר ת פ שנ 2 מ 1 2 - 2 2 ך 4 מל ש ] 

ש מ מי מ א בי שי ל ה ], ש בי ח ר בי של ר ת ל לי רג ה מ ר די ה, נ פי בי ביו ח ר  לו של

ה.  טבא מרגליתא חד הקדוש רבנו לי שלח ארטבן הט״ו: פ״א פאה בירושלמי הוא [וכך מזוז
 שלחית אנא מה ליה אמר מזוזה, חד ליה שלח כמותה. דטבא מילה שלח ליה, אמר אטמיטון.
 שלחת אנא בה.. ישוו לא וחפצי חפציך ליה אמר פילר?! חד דטבא מילא לי שלחת לך...ואת

 הצד עם הפוליטי הקשר על ויתר לא רבי לך".. «נטרא והיא [ישן] דמיך שאת מילה לך
שבעד.

 עשר בשבעה צפורי של בקרונה רחץ רבי חנינא: רבי אמר פדת בן אלעזר רבי "אמר .17
זבדא, בר אבא רבי לפניו אמר חכמים. לו הודו ולא באב השעה לעקוד ובקש בתמוז

 ואמר השבת, לאחר ודחינוהו בשבת להיות שחל באב תשעה אלא מעשה, היה כך לא
ע״א. ה' מגילה חכמים". לו הודו ולא ידחה, דנדחה כיון רבי

 רבי של מלחמתו נלחמים השמים מן הדגשה, כאן שיש אפשר ע״א. ח' בתרא בבא .18
 שלטונות כלום עניין"הכובס". יובן לא אחרת כי התורה. את לבצר ובכך חכמים לקיים

ממון? ולאבד כובס עם להתעסק כסילים המס



המשנה160

 בשעת בקיסר. המרד נושא היא רבי של זהירותו על המלמדת מעניינת פרשה

 באיזור [שהיה השישי הלגיון ע״י שנתמך סיוורוס ספטימיוס בין המלחמה

 העשירי הלגיון ע״י שנתמך ניגאר, פרסקניום המורד לבין ימינו], של עפולה

 הביא הדבר הלוחמים. בשני התומכים מחנות לשני היהודים נתפלגו שביהודה,

 באיזור בקרבות נפגעו רבי של כפרים וארבעה ועשרים השעה" ש״נטרפה לכך

 עבר העניין לגליל. מיהודה היהודי המרכז עבר מכך כתוצאה יהודה. חבל

 היתה רבי של הפוליטית שערנותו יימלט לא הקיסר. של מחילתו ע״י בשלום

 כעין והשלטון העם בעיני היה רבי כ"כ יחסי. בשלום תסתיים זו שפרשה סיבה

למלכות". "לעלות הביטוי מופיע אליו ביחס במרידה, הסתבך שלא מלך

 כוח מצאנו לא תקופח שבשום ונדגיש, נשוב אם יימלט לא זו ממסכת

 לסמוך הבלעדית היחידה הסמכות את בידיו שיאחוז תורני, הלכתי ממלכתי

 שסללה זו עצומה יכולת השיג רבי רק סמיכה. כתב מחכמים למנוע או חכמים

 נתפשט זה שכוחו יצויין המשנה. חתימת עד רוחנית שהושג לכל הדרך את

 רבנו האמוראים. ניצוץ בהדלקת פעלו ידיו ידועה במידה ישראל. לארץ מחוץ

 רב בסורא. הישיבה ומייסד בבל אמוראי ראשון רב, את שהסמיך הוא הקדוש

 ראה רב הקדוש. רבנו עם פעל שכאמור הגדול חייא רבי של אחותו בן היה

 בדמותו נחלקו נחמן ורב רב כמשיח. אותו תאר ואפילו החכמה שיא את ברבי

 חייא מן "אי רב: לו אמר הוא. אני הוא, החיים מן אם אמר, נחמן רב משיח. של

לנשיאים. שביעי רבי !.9הקדוש" רבנו כגון הוא, [מהחיים]

 הכרתו עומק את עמעם לא זה שלטוני כרה בדמותו, אחר קו לשרטט ראינו עוד
 התיר לא פזי] [בחולין כמובא אמונה, בשאלות רבי עם להתעמת בא כשצדוקי במגבלות,

 יתב תיובתא. לך ומהדרנא יומי תלתא זימני לי נקוט ליה "אמר הכנה. בלא לדון לעצמו
 אמר: אבבא. קאי צדוקי ליה אמרו לסעוד] [ישב מבריך בעי קא הווא כי תעניתא. תלת רבי

 להטרידו שבא צדוקי איזה עם דיון תוצאות מפני חשש רבי ראש". בברותי "ויתנו
 לבסוף בסעודתו] רעל שנתנו כמי [ צער חש הזמן, לפני שהגיע כשומעו ויהי בפולמוס,

 הודה בסכלותו, הכיר הפילוסוף, הראשון שהצדוקי לרבי לבשר שבא אחר צדוקי זה היה
 דמותו היא כך המפגש. מפני רבי נתיירא כ"כ הגג. מראש עצמו השליך בטעותו,

רבי. של המורכבת

 דוד עד הלל של היחס שושלת ביררו ס״ח ד' פרק תענית בירושלמי ע״ב. צחי סנהדרין .19
 בשושלת חביב השביעי שהיה יהודה שרבי מעניין הנשיא. יהודה רבי בא ממנו המלך.

 בשם להקרא מכוון בכוונת אפשר משפחתו, כמסורת סבו שם על נקרא לא הנשיאות,
יהודה. השם לו הוענק לכך מלכות,
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הקדוש רבנו הנהגת

ב שו ה, נ ת ר ע ח ה א ר קי ת ס שוני א דון זו, ר טי ל ר פ ם ב רי ב ד ד כדי ה מו ל ע ל ק  ר

ת מ תי ה. ח שנ מ ר ה ק ו עי תנ מ בין מג ה צד ל ר כי ש פ ה א ע הי הגי ה ל ר ט מ ה ל ל דו  הג

ה ל ע ת. הנ א טון אבדן הז של ת ה פו פי כ ה מי ו רו א ל ל ל ח ם כפי ה עי טו ב ש שו ח  ל

בן ר חו ת. ב בי מי ה ה רו ח כ אן נ ד ברוחה כ מי עו ת מי תו ריי ב ת ה קו פ ק פו מ ל ה  ש

ת פ קו ם, ת אי מונ ש ח ת ה שנ מ צ״ב ( ק ת 1 גי 6 8( מי ובכוחה - ם מי פיו מ ש פו ב  כו

ם לי ש רו ת י שנ ״ז ג' ( צ ר 6 ת 3( ת - ב סי כי ב כ ה. ת טי אן שלי ך מכ ל אי ה ו ר ס מ  נ

ה מ או ב מיד ה צי ע נ ש הו ר שנ מ ה עד ל ב שי ה ה ש ת מ ש כוי נ די פי ב סו ל ה ר ש  דו

מד ש ל ה ק ר״ע. ימי ש ל ר ב ו ת בי תו שנו כו ל ל מ בי ש ח ר ר ר ז או מ ת ה או מ צ ע  ב

ת חני ה רו ד מי ב ת ו מ סויי ת מ או מ צ ע ת ב לי כ ל ת. כ ת מדיני ע ש כ ת י כו ל ג מ סו ר, מ ח  א

ה ל חי א ת ל א ב ש ך מ ל קצין. מ ה ו ת ע ם, מ כ ח ה ה כ ל ה ח ה רו ה ת ו רי ס מו ה ה כ סו  הנ

ה טו עלי ה. של מ או מי ב בי בי ה ר ר צ ה נו מ כ ס ה ה ק תי ש ב ר ואחייב ש שו  אי

ה מ כ ס ה ב תו ש גו הי מנ ל ל בי ש ת ר כו מ ס תי ב ל ת ב ר ע ר עו ל מ  "פרובינקיה ע

ג יודיאה", הי מנ ה ל צי בינ רו ה זו פ ד ב ל ל ד ב ר בנ א ש ת מ ציו בינ רו ת, פ איו מ  רו

ה ק ענ ת נפשות לדון הסמכות הו כו מ ה ס רג ח ת ש מו כ ס מו ת. מ רו ס קי סיו ה ח ל י  ש

בי ם ר ה מ לו ע ע ם. פ ת ל עו פ

ש אין ח כ ת ה ה ל ד ב עו מי ל ל ש ח ה ח ש ת מני דו סו ת י רו ש פ א ה ל ק חו ה זו ד  הי

״ז ב ק שידע רי ר ל פ דו ם ג סי ח ם בי ת. ע כו ל מ ף ה א א שי ה ב ר ע ס א ה ר כון ק ת נ  א

ה. מפ א ה ת אל חו ל צ ה ה ש ל עו א ט ק "כ נ ם אח ת ע או ק ת פ ר ס ה מו ל ל "פו ", ש ס טו  קי

ם ד ימי ה ר ת מ שנ ) ת צו פו ת ״ז ה ס ת 1 ת 1 מן )7 תו ז לו עי ל פ בי ש ן, ר פו ר ף ט א א  של

ת היה ל ש שו ה מ הי ת( או שי הן) הנ ר כ ש פ ש א מ שי ם ש מי ם בי לי פ ר עו ה מ ל א א שי  כנ

ל קן ע ש ת מ שי ״ז ש ב תו. רי ע ש ט ימי ב ם שק מניי ה ז ל ב א עו שו ט ק ת נ ענו ש הי  ב

ל ה ע אוו ת הג אי ב צ מי ה ר בי א ב ב כ חו כו טי ה ש פי כ ל א, כ מי חו ש ט ב ל ו ר ע ש  ב

ם. ע רו אנו ז צ מ ם נ די מ ה ל הג הנ ה א ש ם, הי ר תו הגו צו ר ך ב רי א תו מ צו ר ר, ב צ ק  מ

ה ימי שלוו מי או ה ת. י פו די ל ר ת כ מ טו אי ע ת שב נ מו א ם ב מי כ מו ח ל ר שי חי  מ

ת. ו קנ ת פ ר ה ל ה כ ל ה חי ת ם מ תיי ס מ ה ו ד קו ר זו. בנ ח מו א ע מ עו ם ש די או ם ה טי ה  הלו

ם של מי ם הי ה ב ה ר שו ש פ ה א ע הי פי תו תו ש כו ל ל מ בי ש ה ר ב ת ו ר ה. צו מי טונו  או

בן מו ר זה ב ש פ ר א מ ה שאין מה לו ל הפ כו ר, י מ בן לו ר חו ה הפיזי ה  הבניין הי

י. חנ רו ם ה קו מ ש ב קד כזי מ ר חד מ ה, א מ או ה ל ת ע ש מ ל י כ ד ל חי ש י קד מי מ  פני

בו לי ם ב קו מ ה ו ל פי תו לו ת ח פ ש מ ל תו. ו ל הי ק בן ו ר ח ק ס ר פ ה ת ב בי ף ח ל ח ת  נ

ל לי ר, ב ד ס ת ה ד בו ע ה״ג ו ם כ ם ביו רי פו כי פני ה ם, ל י פנ ל ה ו פ ל ח ת ר נ ד ס ב
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ה, ד בו ע דוי ה ה בוי ל פי ת י ו פנ ל ם כ פני ל ל ו ב ש ל ל די. כ הו ה י א כן כי הנ ק ל  ר

ם הני ם כ לי דו ם ג סי ח לי או מיו ע סין ב ל כי ת ש ם שני, בי סי כנ י נ פנ ם ל פני ל  ו

ר פ כ ל ל ל ע אל, כ ר ש ל כי י חד כ ה א מ או ה א מ ל כהן הו דו ע. ג ״ פ ח ב ק מכו מ  עו

תיו עו מ ל ד כו ך י סו ל לנ תו ע מיו ס פני כנ הי פני ל ם ל פני ל תי ו ב ש ח מ י, ה חנ רו הרי ה  ו

א מד הו עו ל כ ת. מו ר פו כ ר מה ה פ כ ת בן שנ ר ק ר ב פ כ ת ן מ קו תי ה ב מ ש ה הנ ר תו  ב

ה. ל פי ת ב ת ו הג ם הנ כי ל ם מ הני כ ה ו פ ל ח ת ה נ ת ע ם מ מי כ ח שי ב פ ה. תו ר תו  עבודת ה

א אין המדרש. בית בעמל נתחלפה המקדש בית צי הו ל ל ל כ ת מ רו ש פ ל א כ  ש

ל ל חו ת ר שנ ב ש מ ל ב דו ת הג רו ס קי ת ב מי רו ה ה ל ח ה ת, ש ר ר פו ת תן מ ת נ תו  או

מי כ ח ל ל א ר ש ר י צ ב ה, ל מ או ם ה קו מ ר ב דו ת לג מ ם חו בני ש א קד מ פו ו די ע ח ה  ת״

רי ד ה גו ר ה. תו הלכ ו

מנהיגות

תו מ כ ת ח טי לי פו ל ה בי ש ך ר ר ד תו ו גו הי ם מנ כי רי ד. צ מו ל לי ש כ חפ טה מ  שי

ת לו סי מ ה ו הג ל הנ ל כ ת ב לו ה תנ ה ם ו ע ע ״ ה ם או א צ מ ו י נ ב ר ש. ב קדו ת ה ב  חי

ת רו ס קי ת ה אי מ רו מדו אליו, ה ע מ ך ו שי מ מ ך כ ר ״ג ד ב ש א ר מו ל ל ע תו נ ע ד תו  מ

ה ע פ תו ת כ מני ם . ז ת ע א ד ידע ז ר ן לי בי טין ל שי ת ה שו מי ה בג אוי ר פי ה ך ל ר  צו

שעה. ב ה ת כ ת ה ש ם כ ר ע ס קי ד ה פי ק ר ה אי ש ה ת לגוי ל מו א קו דו, מ בו כ ד ו גו  בני

ה מ ב ל ש ח רו ש כי ם מז כ ח בי ה ס ר פ ה א מו שהי צ ע של ת כ מו ם ד מ ל עו ל ב ם ש מי כ  ח

בי !. ס ר פ א א ע הבין ל ט מדו מע בי מ דו ר בו כ ף ב פ כו שו ו א י ר פנ ר ב ס קי בו. ה ה  או

ב כאן אד. מסיייגת בהערה אני חיי ו לראות אין מ נ רי ב ד ל ב רי ע ש בי ק ה ר ד הו  י

א שי מי הנ רו ת או אידיליה שהיא איזו ו או צי ת מ רי טו ס ל הי ם ש סי ח ם י בי רו  ק

ם של חי ר ה. פ ב ה א ר יש ו כו ם הרשעה, רומי תמיד נשארה רומי לז תו ג ל שו  שו

ס של רו וו בנו סי ס ו רו וו ה סי ל א ק א ר שראל. אוהבי צדיקים היו לא ק א י ל  א

ס ח ת בי לו פ שי ת ל ריו כז א ל ל ו ם, ש ה מי ד ם קו ר היו ה ת ם. יו אניי מ ם הו א ה ל א ה  ל

רו ת ל וי ר ע חד דינ פי א ס כ ס מ מ ת. ה ניו רנו א ה א ו ב אל צ מ ט ש ק ש ת ה ר ש ם. מ ת  או

עוד בי ו ר ק ידע ש מ עו לו ב כ ד ש בו ע ם ל ה מ ת ע רו הי ה בז אוי ר ד ה בו כ ב אוי. ו הר

 אפם: לרבי אמר רבנו לאמר. אותם ויצו ד״ה עה', וישלח בראשית, רבה מדרש .1
 למרן נשיאה יהודה מן וכתב: קם אנטונינום. מלכא למרן מני אגרתא חד "כתוב
 אמר המכתב] את וקרע קרא לקח, [רבי וקרעיה קרייה רבי נסבה אנטונינום. מלכא
 מה מפני אפם: רבי ליה אמר אנטונינום. מלכא למרן יהודה עבדך מן כתוב, ליה:
אמר, כך לא םבי, מן טב אנא מה למזכירו) (רבי ליה אמר כבודך? על מבזה אתה

וכוי. גרתי" לבן עם יעקב, עבדך אמר לעשיו)"כה ששלח אבינו (יעקב
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ף ר נו עוז ח צו ל ר בי ש ת ר צו מ ת ל ה מה א ע ש ה ת ש תנ די נו ס ח מי, ב א רו ל הו ל חו  מ

ת רו מו ם ת ת ע רו הי ת. ז ח כ פו ת מ א אינו ז ל ר לי ע ה ב ע ש ש ב ק בי ל ש ט ב ה ל ע ש  ת

ב א ה, ב ח ד ר שנ חז תו בו ו או ר ת ב ב ם. תגו די סי ״ב ח ה כ ע ש ה ב ל כ ל כ ה ה ש ע ב  ת

ה מ ר פו ה ר ט מי ש ה ב מ צו מ צ די ו כ ה, ל ל טו ר בי א כדי בו חז ר ל ע ר ע ם ל מד ע ל מ  ש

ם. מי כ א ח ה צ א ר ה ו מ כ ת ב כו ל ה ה תו שינ ע עו ד מ שו ת ב בי א ר ר עז ל ר א ״ סי ב  יו

מיד תו מע ל או כו בי ל כ תו, ע עו א ט ך של הג כ בי נ סי ר ר אביו, יו מו א א כ ו ל ר ס  ח

ם די ג תנ בי. מ ר ל

בי ח ר ק ל עינו פ ה ע ש ע ם הנ מ ל עו ל ב ם ש מי כ ם ח ס ח ם. וי ה די מי ל ת א ל ם הו צ מ  צ

ם עד מו מיני ת ל תן א ה, מ כ מי ס א ה ה ל ר תי מי ה א ל כן של אוי הו ר א כ ל מן ו  כדין או

ת היו ך. ל מ ס ה מה נ הי ר ש סו ה עד מ די כ מי בי ת חכ ש בי ר ד מ ך, ה מו ס כז ל ר ת  ה

ה ת ת ע די ע ל דיו ב ח כדי בי ק פ ל ל ת. ע כו אי א ה ך הו מי ס מ א ה הו ל ו ט ב מ ל ה ט  ונו

ה כ מי ה ממי ס ט ה. מן שנו ל סי מ ל ה ע ע ק ה ר בן ז סו יו ח ל י בי ש כון ר ר נ ת  יו

תו ד פ ק ל ה בי ש ל ר ם ע כ ל ח דו ר ג ב א, כ ר פ ר ק ש ר א ק ק בי פ ת ס צנו לי ק ב פ ז ס עו  ב

ת רו א צ ל ח בי ש פן ר או ת ו ר פו ס ה״ג ת ה כ הי ה ש ש תנו עו בי אפיי כי יען .2ח ר קו  מ

רו צ בי ח ר א כ ם חיי יו וג ה בנ ד הו ה י קי חז א ו או ל עין עין ר ן ב ל סגנו הו רו. ני צ ם ח  ה

א דו ל ר ף י סו תו ל ע " ד ל קו טו הפרו ל ש״ מי מו ב רו חיי ל מ עו פ ת ל טו שי או ב בי  שי

ה כ ר ט ב ק ש דן. ב ם שבצי שוו ה ת ה רו א צ ר ח צ ח ש ל א ה ר ל ל. הגו ב א ב ו ל נ כוו ת  ה

ה א שוו ה ם זו ב די ד צ ם ל ביי חיו ל ה ת ש שו א ה ר ל ה הגו הג הג שנ ר מנ צ ת, ח כו ל  כי מ

ם ת א רו ת מו ה ל אוו ר ק שהיו ו עניין, חל ה ם מ צ ע ה ב א שוו ה ת. יש זו ה ר קו  ב

ת בו ר ת ת ה אי מ רו ה ה ת ם הי צניני ם ל ה עיני ל ב ם ש די סי ח ם ה מי כ ח ם ה ת ע ד תו  ש

ה עדיין ע קו מי ש ד בי הו ל ה ר. ש ב ע ר ה כ בן ז ר ת חו בי ם ה טיי ע ל ב ני ש רו ח כי א  מל

ת אי בי מונ ש כו ח נ חו א ש מ רו א ב ל ת ו בו שי ת בי שו דו ק ל ה א ש ש פרי. או צי ת ו בו ר  ת

ה טי ע ה ב ד מ ה ב ב ה ר ד ב ת א ר ט אל. ע ר ש י

 ברבי. דר״ש הילולא לבי אזמניה הווא. גדול ועשיר הוא דרבי חתניה אלעשא "בן .2
 את אלעשא בן פיזר לחינם לא דתניא וכוי. תועבה מאי לרבי קפרא בר ליה אמר

 את יכסמו "כסום דכתיב: גדול. כהן של תספורת בהן להראות כדי אלא מעותיו
 נדרים גדול". דכהן תספורת יחידתא, תספורתא היא לוליאנית, ראשיהם"...תספורת

 שם פ״ג. קטן מועד ירושלמי ראה רבי, הכשלת או היתול ניסיונות ועל ע״א. נאי
 עמא כל אלעשא, לבר קפרא בר לו אמר אלעשא. לבר מוקיר הווא "רבי מובא:
 רצה קפרא בר וכוי נישאול"? מה ליה: אמר ליה. שאל את לית ואת לרבי שאלין

 אינו רבי של חתנו לאמר, הארץ. כעם הציבור בפני להציגו אלעשא בר את להכשיל
החכמים... מן
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ת כי שו א ת ר ל ל גו ב ה ב ת ת הי שו א ת ר טי לי ת פו תי כ ל מ ת מ ל ד ב ת ונ שו א ר  מ

ה ב שי ל הי און. ש א הג ״י כן ל א בי ב א ר ש הו א עד ר ם הו מי כ ח א ל ת הו כו מ ס  ה

ת טי לי פו ת ה רני תו ה חד. ו א ם כ בי ג א ר דו מונ מי ל תל בי ש ה ר ד הו ר י אי ב ע  אל

ד תנג בי ה ר יו. ל פנ ה ב כ שז בי כ ר היה ש חו י ר ב או ר א ס ל מ ת ל ש ק א ב שי ש הנ הגי  ל

ת לו ר ע ק. ק ר ח כי י ר א מ ק ה ל ל ח א ע שי ת הנ גיי סו טה. ב מי בי ש ש ר ק ת ב נ ו כו  ב

א מכוון ק ת דוו ר ע ק ת כדי ירק" " ת ף ל ק תו תו ע ד ל ל טה ע מי כו ש ע ך .3 ב רי צ ] 

ר כו ה, לז פ ה י פ קו ת ה זו ש פיינ ר, או עיו ה ב ת ה הי ר מו דן ת מ ע מ ב ת תי הו ל מ  ש

ם רי ע ב ה ק ת ע דיניו ם מ רי וו סי ד ה גו ס. בני אנו רי ד א ת דיניו מ ר ל עי ה יש ל ת ר ע ת  יו

ח ל כו ת מו ד רי ] י ר. פ כ דיו ה ג תנ מ ם מ עי דו ל הי בנו ש ש ר דו ק א ה בי הו ס ר ח  בן פנ

ר. אי לי] י או בי זה אין [ו ס ר ח ר בן פנ אי ד י סי ח מיו ה ל ח ״י, ש ב ש א ר דו אל כ  נ

י רו ק ל ה מו. ע טעו ש ה ו ב ר ם ה רי ק א חו ק דוו ה מן ו מי ד ק א א ה חינו של ב  בין ה

ם. שניי בו ה ר ד ע כ א נ ב ס ל ב ע ת ב ת י רי ״י ב ב פ ל ר ם ע ל ה סו ש דו ק בי .4ה ס ר ח  בן פנ

ר אי שני י ה ה דו הי ג תנ ל מ בי, ש אף ר ב ו ר ס ס כנ הי תו. ל בי בי ל ס ר ח ר בן פנ אי  י

א מד הו עו ש ה א ר ה ב חנ ם מ די ג תנ מ ת ה מו ר פו ר ת ל ו צו מ ת ב ו י לו ת ץ, ה ר א בי ב ר  ו

ב ש ח ת אוד ה תו. מ ע ד ר ב או תי ת ב גו הי בי מנ א ר ם ל לי ע ה עין נ מ דיל ת מ ח  רוו

ה פ ק ש ה ל ב ת ע דו ל ה. תו מ או ם ה לו כי כ הל ה מ תי רו ת קו דיניו מ ת ה ו תי ר ב ח  ה

ר ק עי ב ת, ו תיו ד ה הן ה א צ ל תו ת ש בו סי מן נ ת הז פו אי ש ת ו מו או הן ה ה, ב מ קיי ת  ה

ם או ה ה ש א צ רי תו פ ם ו ה תי לו עו ל פ ה ש היגי ה מנ מי חכ ב ו טו ? או ל ב ט מו ה ל צ  רו

ר, מ ת תוצאת הוא האומה גורל האם לו  עם המקריות אלה גם הזמן געיו

 של הלכתחילית דעתם עומק ושיקול אישיותם עמל פרי או אויביה,

מנהיגיה?

 מנא. רבי גבי ואיתקבילון לעכו נחתון יהודה בר יוסי ורבי רבי ישמעאל: ב״ר עולא .3
 ליה עבד ירק. של אחד קערה] [אלפס לפס לנו עשה רבי מנא] לרבי [רבי ליה: אמר

 עבד ירק. של אחד לפס לנו עשה למארח] רבי [שוב ליה: אמר למחר [בשר] קופד.
 רבי ליה אמר שמואל. של מפתח שהוא זה הוא ניכר רבי, להם אמר תרעולתא. לון

 דרבי מתלמידוי דתלמיד כן, עבד ולמה אינו. שמואל של מפתח אפיי יודה: ב״ר יוסה
 לידע זאת לז'. פ״ו שביעית ישראל". ארץ בספרי אסור הירק שאומר הווא, יהודה
 רבי לכן נוכרים, דרובא רובא פאגאנית עיר פלשתינא, פיניקיה בגבול היתה שעכו

ערים־פוליסים. כמה שהתיר כפי לשביעית להתירה נטה
 למעלה לפני רשב״י של חמיו הזקן יאיר בן פנחס שרבי העיתים בחשבון יעלה לא .4

 בן ראה .219 בשנת המשנה שחתם הקדוש רבנו לבית להיכנס יבוא שנה ממאה
 ליחס קשה גם ונכדו, בסבא שמדובר ע״ב, ר' שמות זוהר וראה ז', לחולין יהוידע

 ישמעאל רבי בין טועים לכך בדומה הנשיא. כלפי מסוגל שהנכד מה הראשון לרפב״י
שם. באותו נכדו לבין אלישע בן
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ת ידיים חו כי ל מו ל כ ב ה ש מ א זו דיל ס ל כנ ו נ בנ ש. ר קדו ל ה בי ע א ר ל ל חו ה ת ל א  ש

ל כ ב. ב צ ם מ צ עו תו ב שיו ע אי קי פ מו ה צ מי ע א כ ת של עו ר או מ הו ה לו בי א הו ל  א

א ל הו בי ת הו ת. א עו ר או מ ך ה צב כ ת עי ה א ת מו ל ד ה ש מ או ה ה ת שו ע ה ל מ ל או  ש

ה ר פי תו ת ל רו ט ע. מ ב ק תו ש או שי תיו נ לו עו פ ת ו מו ר פו ר ע ו צ ת היו שבי ליו  שו

לי או י (ו סו א כ ע) של ד מו ה ב ר ט מ ת. ל רי ק עי ר ה מ ש ת ל ה, א ר תו ך ה רו ע ת ל  א

ה כ ל ה ה ה ת שו ע ל ד ו מו ה. ע פינ ל ו ל מה כ סו ת שנ ו קנ ת ״ז ב ב מי רי בי בן ו ל ר א לי מ  ג

ה, בנ ל די ף מה כ ס א ר שנ דו מד ב ש מי ה "מ, ר״ע בי ל ור כ ר, ה אג לג, מויין, נ ט  קו

ח ס ך נו ר ע ה. ונ שנ מ ל ב כ שה ה ע ל נ קו שי ת ב ע פייני ד ת או שו מי בג ה ו ה עלי כ סו  נ

ת, שו חי ל נ כ ל ה פ ת קו מו ד ת. ב ח א

תי אי כון ר ת כנ טו ס ה מן ל ל סי מ ש, ה הדגי ט ול ע מ ם כ ה מי ל מי ם ש אי מונ ש ח  ה

תן מעון יונ ש מיו עד ו ל י בי, ש ה ר פ קו ת ת כ רו ם א ל שני ע ש מ ת שלו או ה, מ א שנ  ל

אנו צ היג מ ר מנ עו שי תו ב מ ל קו בי ש ק ר ט שדיי ת בניוו רו ע ס מן, ב ט הז ע מ לי ל  או

ת ״ז א ב בי אפיי .5רי א ר ב קי עליו ע ה ש כ סו ה, נ ש דו א ק ר ל צ ת ק רו ה פי ל ש מ מ  ה

ת מני מי הז ד בי ר מ א .6ה צב ם ה ציני ק ה חו ו ט ל ב ם ע ע רו ת ז אי ב צ לו ה לז ז ה ו מונ א  ב

ם ש״מן מי ש ". ה סו יסייעו רי ת פי ה ל א כ ם שמי ר מ א א ב ת ע א סיי מי ש א מ ה, ל צ חו  נ

ה תסעד" "לא שכינ ה ר ש א ש ם ח״ו תי ם!! ש קי ח ש ו ב בנ ש ר דו ק ט ידע ה  לנוו

ת ע ר ב ב ש ת מ רו ס קי ת. ה מי רו ה ה ע ש מי ב רו ה ש א ל מ ת ת נ מו ת מזי שויו ק תנ ה ל ו  ע

ס ת, כ רו ס קי ל היו ה ת כ ציו בינ רו פ די ה ה, בי בי צי ת נ ע ש ח ב ת ה. מ א ר ו נו בנ שך ר  מ

ם טי חו רי ב חו א ם מ עי ל ק ך כדי ח מו ת ס ל מו טי פ ס ס, ב רו ו ו ת סי ח פ ש מ ] 

ם ריי סיווי ה ה ת על ר ש ח ך א פ ה מ א] ה מ רו ב

 מנהיגי חורבנה. לפני העיר את לעזוב החלטותיו על בשאלותינו שכתבנו מה ראה .5
 הם הצלה. להיות יכלה רומי עם יחסיו שמסכת בשעה לו לשמוע איוו לא המרד

במצור. שנים שלוש עוד לעמוד יכלה שהעיר למרות החורבן את בידיהם הקדימו

 בהקמת הוחל ההם בימים כושלת, זמנית התקוממות כוכבא בר במרד לראות אין .6
 בר של חרות מטבעות נטבעו אספקה, אפיקי סודרו שלטונית. ומערכת ממשל

 תזזית אחזה בכל בעליל, המוחשת רומי עול הסרת רוח היתה שנשבה הרוח כוזיבא.
 כוכבא בר החנית. את העדיפו פניה ועל באמונה שבעטו אלא בטוח, בנצחון הקרב

 ועיכב ביתר בתוך ישב אשר הקדוש, המודעי אלעזר רבי דודו את גסה ברגל רצח
 נוי גיטין ראה תענית, ירושלמי ראה ובתעניתו. בשקו שנה ארבעים החורבן את

גי. פסי פ״ב רבה איכה גם ראה ואילך.
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ס רו וו הו נגד סי ר ח ת ס מ ו י קנ ס ר ר פי א ג ב ני צי ה. נ רי ר סו ח א ח ל צ ר ר ס קי  ה

ס קו טני ר ה פ מו על קו מ ס ב אנו לי ס, יו דיו ה די הי ת ש ר מו ם ל ח ל רו ם. ש בי צי  הנ

ק ב א מ ם ב ה ני ה בי ט בי נ ת ר ב טו ם ל ריי וו סי ם ה ה ה די ס ל מיי ת ש ל ש שו ה ה ש חד  ה

, מי רו ת ב ל ש ה שו ע ד ט שנו ע מ ת ב מניו פי הו ל ם. כ שי ב כ ת נ בו סי ם בנ מי ם, הי ה  ה

ת עו ה ט ל ל ק קו שי ת ב ע ד ה ה כל א י בי ה ה ח״ו ל א צ תו ה ל מ ה דו מ ע ל ר אי  ש

ם רוני מ שו מכו ל ת ם ש ה רי ח ת מ ל ב ם ש ריי וו סי .7 ה

לירושלים השלטון העברת

ה פנ מ ת ה רו ס קי א ב ה הבי פנ מ סי ל ח מי בי ה. רו ד הו ה י ע ש ם ב רוני מ שו ה  ש

או, כ ה דו תנ בי ני ר ה ל מי טונו ט או ע מ ת כ ט ל ח ט מו לו ש ת ל כו ל ה. מ מ ם שלי מנ א  ו

ם עי ב ר א ש כ מ ח ת ו ת שנו או שי בי נ ט ימי היו ר חסי. שק אן י ה, מכ אל ש ע ל  מדו

בי א ר ק ל תי ע ת ה ם א קו בו מ ש ת מו בי עד ו ם הו מי כ ח ה מו ו ? שעי ם לי ש רו א לי ל  ה

ל כו ה י ת הי כ ס מ ריו ב ש ם ק ר, ע ס קי ש ה ק ב ר ל ב ע ת מ דו ס מו ? ה ר עי עון ואין ל ט  ל

ר ב ד ה תי ש ל רי ב ש פ ח א כ צו לנו ם ה דו ק ר ה סו א ת ל ב שי ם י די הו ה י אלי  "ב

." ה לינ טו רי קפי ר ה ב מו כ מ ם ע לי ח ה ג ל ל א ס, ימי ש אנו רי ד ה א ת ת ע כו ל ת מ מני  הו

אי ד א שו ע ל מנ ה ת ר בי חז ר ר. עי ם ל ב ידע ג טו בו ש מני] לי הז ל [ ר ש ס קי ס ה רו וו  סי

שב ק היו ח ר א, ה מ רו ה ב הי אני י מ שי הו אנו ה ו מ ה, כ הי ם אינו שי ב לי ל כ  ש

ם בי צי רו הנ א ש ב שנ ח ר מ ה ב ד הו א. י רי סו ב א ודאי ו ם ל ב לי ל כ ם ש לי חיי  ה

ם בי ש א עדיין היו ר ק ח ם ב לי ש רו ה. בי ב ר ח ל ה ץ כ צו אן ני ל כ כו ר י עי ב ה ת ל מ  ח

ט סינ א. ה מ רו ת ב לו כ ל כ ל כ ר ה ב דו ת מ כו ל מ ת. ב ע ת ע ת כן מ אל שב ל ה ו ש ע  ת

ף. ם מה עדי ל ג ע פו ב ה היו ש ץ ב מ ם. קו די הו א "קהילא י ש ". קדי ם של רו בי ל ד  ע

ה רי ב מנו ח בי נ סי ר ם, בן יו ל שו בי מ ר מעון ו א. בן ש סי בי מנ ר מו ל צ ם היו ע רי ש  ק

ם ה ע מי אף חכ א ו ם הבי מ ש ת. מ עו בי ד ך ר רי ע ת ה ה א בי ש ת יו א ם, ו כ ר מר: ד א  ל

ה רבי: "אמר ך קנ ת ל מנו ם א ה ע ר ה שהיו תו רי ב ל ח א [ ש ל הי א ק ש  קדי

ם] ל ש רו די

 על מאבק למעשה היה א״י, אדמת על שהיו הנציבים שני בין הדמים מאבק .7
 כאן בהיותו למלוכה נבחר כשאספסיאנום הרחוק בעבר שקרה (כפי הקיסרות.

 שברומא). המובחרים תמיד נשלחו הזה הרגיש שלאזור ייתכן ירושלים, על במצור
 השישי הלגיון עד בירושלים, שישב הידוע העשירי הלגיון הלגיונות, שני בין מאבק
(ניאפולים) העיר מן ונטל השומרונים את העניש המנצח סיוורום בצפון. שישב
 שתי הושגו כך כפולים. מעמדה את אבינו) יעקב מימי עוד מדם (העקובה שכם

רווחה. היתה וליהודה דוכאה שכם מטרות,
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ה דידעין ר תו א ב ל חו ו " ידם הני ה אכ מל אן .8 מ ש מכ בין י ה ו ל בנ ר ש ש דו ק  ידע ה

ת צו מ ת ל דו מי ם ה מי, ע רי רו ד ל בג עי מו תיו ה רו ט מ ת ל ו י רנ תו ת ה ו י חנ רו א ה ל  ו

ת ניו טו ל ש ת. ל תי כ ל מ מ א ה ה ל ת בי הי ר ל ל ה כ ב ר סי ר עו ם ל בי ר דו צ ח ר, ב ס קי  ה

א ואפי' בו, הו הו ם א ם שו ש ת רו פו אי ש ת ל או מ צ ת ע דיני ת. מ רז פ תו מו ר ט ה מ ת  הי

ה ר תו ה ה תי דו ס מו ה ו כ ה, ו מדי ל לו כ ר ו א ש א ה ת הו נ חי ב ת ב חו ק ב לעניין ר שו ח  ה

ה. א הז ה ל ל הי עם כ ל ט טו ת לי ל א מ ה ס ת ט לי ל ש מי ש ה רו צי בינ רו פ ח ב פ ס ל  ו

תו ע או שו ע ש ה ב א ק ת פ ר ה ם ב לי ש רו ב שי שו מי ת ו לי קנ א ז שי בן הנ ל ר א לי מ  ג

קן. ם אין הז ה שו ב ר סי ר עו ם ל דני ת מ שו ע ל ה מה ו הי ם שי צניני עיני ל ר ב צ  ח

ת רו ס קי א ודאי ה ם ל רי ס לי ח כ א או ציי ר א. קו מ רו בי ב מן ידע ר הז ה ש הוו  אינו ב

חון ט ל בי ת מו כו ל מ ד. ה תי ע ר ל ב רנו, כ מ ת א דו אג ל ה סי ע ח ה י ב ר ת ק עו ר  בין ו

ר ס קי בי, ה ר א ל שו ל ת ע ר א ס קי ק ה ! צדי ל! דו א ג בי אל ר ת כי ידע ש ת, ע שו ע  ל

ת ת ל ת לגוי ו קו א ל דו, ח בו כ ם ו עה ג ש ת ה אי ר ת נ ק ח ש ה מ ב טו ת אין ל בו ר ך ע כ  ש

היה ד. י תי ע ל

הקודש ולשרן רבי ה.

ל ל כ ם ב רי ב לו ד ן יש א נ בו ת ה פן ל ר ב ח ל א ת ש הג בי הנ ק ר ש היונ ר שו  מ

תו. ש דו ע ק דו ה כי ה שפ ק אינ לי ר ת כ ר שו ק ת, בין ת ריו ב ם כי ה ם א טוי ג  בי

גי הגי מי ל ש, ני פ טוי הנ ת בי ו נ מו א ת ל עו קו ש ם, ה לי מ ת ב בו תי ם שהן ב לי מ  ס

ם צגי מו ם ל שי ח ם. או מו טי ש פ ם מו פי רו ם צי בי ה, וני פ ש ם ב ם ה טויי ם בי רי צ או  ה

ם כ תו ם, ב לי לי ת, צ רגו ת ע נו ו כו ר ו ש ק א ד מי ר ר ה שיו קי מ ע ת מבין ל נ ו  כו

ם. רי ב ד ש ה ם י חי ם מונ לי בו ט ם ה גי פו ס ה. ו רג ה ע ה שפ תי בו כ ש ת ב א ט ב ם מ ר ב  ע

ה. של רי ב ד ם מ לי מי ב ה רו ק אינן ל פי ר רו ת צי רו ב א ה ל ם א עני ט ם מ רי צ או  ה

ם כ תו ם ב לי ק ש ם מ חי ענ פו מ ם ה א ת ה תו ב ל כו ת לי לי א טו ק ל ט אינ ת ה ר בי צ ו ו סיונ  ני

ר של ב ד מ ע. ה מ שו ה שון ו ש ל קד ה ה ת מלוו ה א מ או ם ה ה מיו ת ם היו ע  ועד ל

ם. לו ן ה שו ל ש ב ד ק ה ה ר ס מ ה, נ ר תו ה ה ב ט ו חלי בי מ ך ר שי מ ה ת ל ה, א ת ר ב ע  ה

אן מכ ך ו ר עלו ע ל פ בי ש ת ר גי סו שון. ב ד יש הל בין עו ה ם ל ה שג ט ל ח ה ה זו ב  הי

מן ת סי או מ צ ע ת, ל חני מן כי רו מ ס ר ה ת לי היו מ ת ס רו חי ה ל מ א או ה. הו שונ ם ל  ע

ת א בי ז ה ר א ן ר שו ל ק ב מ מוני עו א א טוני. ול ף של בי כאן א הג ר ד נו גו פוי, בני צ  ל

ד ה ניגו מ שב ל תיי ל שי ב ע ר ל בו צי ם ה ת שפ ת ש ת או יווני מי ר ת א רי ל סו  א״י, ש

בי ר ב ו ת ה כו פ ש ה ב אינ פי ש ת. ב ריו ב ה

 זו קדושה קהילה על העדות למרות ולומר, לסייג יש כי אף טי. ט' רבה קהלת .8
 העשירי שהלגיון עדות שום לנו אין וכן בסביבותיה, רק שהיו אפשר בירושלים,

משם. הסתלק בעיר, החורבן מאז שהוצב



המשנה168

ץ לו ה חפ ו הי בנ ש ר דו ק ת ה תיו כ ל מ מ טון ב של ב ה החי ו ד צי ל ב מי, ש ה רו  הי

ר כ ב ת מ ת א ת או היווני מי ר א ל ה ם ש מי ע ם ה ה ה ב מ קיי ת ה. נ מ או א ה ת הל  היווני

ת או מי רו ע היו ה ב ט מ ר ה ת ר. היו ב ע עו בי מדו א ר ץ ל מ ה א ת ה או פ ש  כפי כ

אוני מי שג ל חכ א ר ש מצו י ל אי ש מ ת ל ת א בי ר ע לי ה כ ? כ טוי בי בי קד ר ל ש כ  ב

ל עוזו חי הנ ת ל שון א ש ל ד ק ה. ה מ או י ל נ ו בי ח בו ב ה לי צ שון ר ש של ד ק ל ה די ב  ת

ה עוד ל ד ב ל בין ה א ר ש ם. י ת לגויי ת א ר היוני אי ש ה ה טי מ לו פ די ה ל ר תי ה ם ו י ג בנ  ל

תו ך בי ר צו ל ל ב ג מו ה. ה הו של רו ק בי ל [ ך]. ע בי כ ר ר ב שון ד ש ל ד ק ת ה רי ב ע  ה

תו בי רו. ב צ ח ב קד ו ה ש ע מי ט ה ה ל ל חי הנ ל ת ו פ ש ר כ בו די ה. ה ב תי כ ה ת ו פ ש ש ד ק  ה

ה כ פ ת ה שי את המתקנות לבקיאות רבי של שפתותיו א ל השפה שיבו אי ש  ב

תו ל בי ל ם כו מי כ א ח שרן ידעו של ל פ ם ש לי ת מי רו די  של ששפחותיו כפי .9 נ

דעו גמליאל, רגן זקנו, אביו דיני י ה, ב ד ת, ני י גי סו מה", "בדקה ב בדיני עצ  ו

ת, רו ה ת ט פ ה יין, מגו א ר ה [ ד בי ו']. נ תו ר מ כ ח ר ב ק שי ע ר שו ה מ ע ד תו ת ה  א

מו" שי ל ה״ר ם ש שגי ם מו שיי ח ר מו ק עי ב ם ו טי ש מופ ם ה ם היוניי איי מ רו טע ה  ונ

ם מ קו מ ת ב שון א ש. ל ד בי הק ש ר ה קיד ר ת חז חו א ל מו די ש הו הו הי פינ  ו

ה, ק טי מנ ס ה ת מ ציו ט קונו מ ה ת מ ציו א צי סו א ה א מ ת. הל רו הו ת ט גיו לו מו טי א ה  מ

ת ת היווניו איו מ ל רו ם, ש עינו כדי הגויי ט ה ת ל ש דו שגי ק ה. מו ר תו ח כי ה די מו הו  י

ת בו עו קו ם ש לי רי מי ציו ם ו שגי ת מו נו שו ל ם, ב ה הגויי ש ה ק ר תו ה שכון ש  בו ת

עוז ה. ב ת ר ה הו ט ש ע ל מ בי ש ק ר ״ ה ל ר ב חזי ת ה ה א ר תו ר ה קו מ ה. ל ת תינ  צא נ

ה א ר ה מה ו ו לו הי בנ ש ר דו ק ה ה ר הי ש פ ת ב מ תו כ ת ל מי ר ה או א ת שפ ר ח  כפי א

ה ש ע ? שנ ד מו ל ת ם מעניין !.0 ב ״ ב מ ר ה ר ש ח ת לו ב שון א ה ל שנ מ ר ה כ בי ה ו ת  או

שון ע"פ א ל ר ק מ ב ה תו כ ה ל ת ב תו א ר צי ה י ל דו ה הג שנ ה. מ ר תו

 מפכה. למעיין העברית את שהפכו מילים אוצר המקרא ללשון בשוני המשנה ללשון .9
טלית, בגד קיר, כותל חמה, שמש אילן, עץ למשנאיים: הפכו מקראיים עצם שמות
 אולי מתיירא, מפחד זה, הלה אחרים, שימושים כולל ביברין, בריכות קרקע, אדמה
 כדי עד הקדש בלשון ההקפדה על ראה ה״ב. פ״ה מגילה ירושלמי ראה שמא,

יוונית, לשון סורסי לשון על וראה מ״ח. פ״ט גיטין משנה יוונית, גט לכותב הלקאה
ע״א. צ' ב״ב ע״ב, מטי סוטה ע״א, פג' ב״ק

 בסיבת רק לעם, הגמרא פשט הבנת על בימינו משתברין קולמוסין כמה וראה צא .10
 ו״תלמוד מתורגם", ו״תלמוד המבואר" מ״התלמוד נחו ולא הארמית? השפה

 וזה בכה זה ועוד, ועוד עברי ארמי מילון התלמוד, מילון לעם", "תלמוד מפורש",
 לבדו ההמון בעיית זו אין הלב. גמגומי השקיט אחד לא אף אבל נטויה!!! והיד בכה

המדוכה. על מתייגעין ישיבות ראשי גם כי
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ם לי ד ב ה שון בין ה א ל ר ק מ שון ה ל ה ל שנ מ ם ה רי כ א ני ק ל ק ר דו ק ד  כי ב

ם ר ג בי ח ת ר ב צ או ב ם. ו לי מי שון ה ה "ל ר מו תו צ ע שון ל ם ול מי כ " ח  לעצמו

שון נחי]. [ע״ז ה ל שנ מ ה ה ת חי ל ע פו ש ו ה וי ת ל ניו חיו ת. ה חיו ה שון ו  ל

ה שנ מ ה ה ת ר הו ה ש ת ד לי ל מזו ו א, ש ר ק ה מ ת ת הי שו ה יי ת חי ל ע פו ם ו נ שו ל  ב

ם של די הו ״י הי א ר ב ק עי ה ב ל ה א ד הו בי לו ש ד ב ם שנ ה חי א ל, מ לי ם בג  ש

עו פ ש ת הו מי ר א ה ת. מ לי לי ה אין הג מו ת ל ל ה ע ע שפ ת ה ת יווני מי ר א ן ו שו ל  ב

ה. שנ מ ם ה ת ג מו ש עו, ה שפ בי הו רי, ר ד סנ כ ל בי א פון, ר ר ס ט דו ש תו מי אי  רו

ד. עו שון ו ה ל שנ מ ת ה א ב ח מו סו טי בני שפ טי מ ס אי א וחי. כזו ן ל רו ק ע ל ב  ש

ת לו ל כ ת ה ביו טי מ ר ך נו מ ס מ טי כ שפ ט, מ ש פ ם כי מו ם א רי ב ם ד ל חיי כו בי כ  ו

ם שי ח ר ת נו. מ י פנ ם ל רי ב ד ם ה בי תו ר כ ב עו תן. כ שיי ע א ל מ ת ס ה מ ל הי ד ב  בין ה

ה שפ ת ה ר ב דו מ ה לזו ה ב תו כ בי ה ר הג ש ה נ ת ב דנו פ ק ק דיו ל. ו לי ע ריני ב ע  ה

ל ה ע ר אל ״ ר מו ״ ח ר א סו פ רו ה פ מ ם של קיי ל ״ו. א אי ל

תו ר מי ל ש בי ש ת ר קו די א ה ב ה כ ב רו ל מ ת ע פ ש, ש ד ק ה ה ת  זו הי

ה מר שי ם ש ת ג ך א ר ד ד מו ת הלי ט שי שינון ב ת. ה רוזו ח מ ה ה ו ל טו א ר ל ח ב ע  ל

ם רי ע ת הנ ה א ר תו ה ה נ שו ל ה. ב ש דו ק ה ה ת ב תי ה כ ר מ ת ש "כ נ ב בד תי א כ  מל

ת רו צו ב ל ו ע פו ת ההיפרך. ואו אין ה מ עו ת ל א א ז צ מ ת נ ר ם נתפעל צו קו מ  ב

על. פ ת מו, ה תנו כ ש ם, נ תי עי רו ה ב ת ש סין, נ מו ל כו קו פ ה ת ת נ רו צ ד. יו עו  ו

ם ת ג פ ס ל תו ע פו מו "היה" ה תי כ א היי ך ב ר ד תי ב ט ה ת, ו רו ק ם ל קו מ  ב

תי, א ב ש ם או כ הגי ם היינו, נו קו מ הגנו, ב ם היינו או נ שבי שונין יו ם ו קו מ  ב

שבנו, א או י א ל ל תה ת רגי שו ע ם כן, ל קו מ ל ב ה. א ש ע ם אנו ת אי צ  צורות מו

ד תי ת ע רו צו ר ו ב א ע ל ל רג מו ו כ נ פי ו ב נ נ שו ל ם. ב מו היו ח. יהא כ ם מונ  ג

ן שו ל ה ב מ צ תנו ע ש ם. נ לי מי ם ה קו ה «' ה מ ס פ לין, נ ה ת כ רין, שונין, או  קו

ם שבין. ם א ה ג שי ר שו ה, ב ל פ ם נ אי ר רין, קו א קו ר ק ת, ל רו ק ה ל א צ  מ

ה, ת צ ו מ אנ ר נו, ק רי ה פעלים, וכן ק ק סי פ ת, מ ק ס פ ה מ ק פי ס ת, מ ק פ ס  וכן מ

מו, צירופים אינן מה כ ם ש אי ש ת ר שו ע ם או כן, ל א תו, ו ח ט ב טלין ה  נו

ם, די כן ליי ת, השפעה ו ס, יווני טני ס טליז, אי ס, א רי רין, ת ד ה  זוג, סנ

ן, רי ד ה ל ד פ עו ד. ו עו ת ו פ ש ש ד ק ה ה ש בו ל ש ב חד ל ה בי ימי ש א ר ה הי פ ש  ה

ה ה ב ת שנ ה נ שנ מ נו. ה י פנ שון ל א ל ר ק מ ר ה ת ה היו ש ה ק ת ח ד  מה מפני נ

ו בנ ר ש ש דו ק ה ה א כון ר ת. כנ שו ע דינו ל בי בי ת ה. יד כ שנ מ ם ל חי ב שו מ ה  מ

מן כ״י פ אוי ה ק א מ ה ט יב', היא' מ ש פ ד ד בו ק ח מנו ס ת״י א״י. נו כ ה, ו מ ר א  פ

תו צי ח ד. מ ק ה מנו א ר לי [ ד ב ת ה שנ מי מ של רו לי י ב ל ב ש מ ם ל לי ד ב ה  ה

ם טי ל בו ר ה ד ס ת] ב רו ה ק אין ט פ ר ס קו מ ה ה ש חד הי מנו א טו מ ש ע״י פ
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ם רי פ סו ם ה קי תי ע מ א שינויי ה ס ר שינוי ג שון. ו ם ל ם כי א א שינויי ם ל גי פלי  מ

תי ואין ע ד ת ל ו בנ ם ל ה ם עלי א בנייני ל ס ו ח ם ליי ה ת ל עו מ ש ר מ ב ע ם מ שינויי  ל

ם מיי קו ם שאין מ ח כו ת ב טו ה ה שטף ל שנ מ לי ה לו ס מ ה. מ כ לו ר הי ש פ  א

ם שינויי ה ם ש ת ה א צ לי תו ד ב ד ה מו ת בין לי בו שי ל י ב ת ב בו שי ץ לי ר  א

אל. ר ש ת י ר סו מ ה א״י [ ד ר ו ש ״י לנ ת כ מן] ב פ אוי ר ק ש פ ם א שינויי ה  ש

ם עי ב ם נו ני קו תי שו מ ע ך שנ ר צו ם ל די מו ל ת ם. ה טיי ע ב ך ו ך, או כ בי כ  ר

ר די ח ת ה שון א ש ל ד ק ה וזו ה ע ם הגי רי ג ב דו ת ל מי ר א ת ה ל גו ל. ב ב  ב

ת ק לו ח מ ת ב כו ר ב ב ת ע״א] יג' [ ע ג שון הנו ל ת :ל א מע "קרי ה ש ב ת כ רי כ ב  ד

בי ם ר מי כ ח ם ו רי מ ל או כ ל לשון" ב ע ה ו ל סי בי זו מ חנן ר ״י, יו א ת ב ב ש ב  יב' [

ל "כל ע״ב] א שו כיו ה ר ן צ שו ל מי ב ר כי אין א א ת מל ר ש חין ה שגי  בו". מ

ם רי ב ד לו ה ח ל ל ח ב ב ם ל ב "אמר שם: וג ה ר ד הו ר י מ ב, א ם ר ל עו ל ל ל א א ש  י

ם רכיו אד ן צ שו ל ". ב ם ארמי ה ם ו רי ה ב בי ד תן ר ת יונ בי ן ד רי ב ה גו ל מגי ב ] 

ע ב ר א " [ א ״ ת פ נו שו רי ל ב ע .. ם. אי ". נ ר בו לדי

ש ר, י כו נו מה לז י פנ ל ם ש ם היו די מו ל ת ם, ב סי פ ד מו ם ה ה ה ב שנ מ  ה

ה ע פי ה מו ת מו לי ש פני ב מ', ל ה אינו הג מ א דו ה ל ר צו א ב ל ה ו בנ מ בי ב ת כ  ל

א היד ם ול סי פו ד ם. ל ני שו א ר ר ה ב ע ת ב ל חי ת ק ב ר א או פ גי ה סו ת ה הי ל  מי

ם או תי ך ש תו ה מ שנ מ א ה מנ סי א. כ מ ל ע ן אין ב חו ט ת בי מו ל ש ה ה ת ש קו ת ע ה  ב

ת. היו קו דויי ר מ מו א ד כ רי נג ב ה ד מ ם כ מי כ ם, ח רי ק תנו חו ח א הנ ה הי שנ מ ה  ש

ה ת ה הי ב תו ד כ עו מי ו בי בי ה. ר ט ש בניו פ ת ו בי עדו ו ד ו לו עו ל כ ה ש לו אי ב א

ם, קי ך דיו ת כ ע ״ן ד דו הרי מי ל ת ד ו סי ח מ ה צ״ ע ״ל. ה צ  משמעות לייחס אץ כאמור ז

 גימון אכוזו, עכוזו שוזות, שחוזות עידיהן, אידיהן מאברין, מעברין כגון לשון לשינויי מכרעת

ת גימול, או ס רדי ת, ה ת, דקלים כמושין, כבושין להלכי ואפי משחילין, משילין רודיסיו דקרי

ת ההבעה, המבעיר טני, ריטני מוצרות, מוזרו פני, רדפני רהי ת עינינו הרדו או  שאין רו

ס ח ם ליי לי ד ב ה ת ל עו מ ש ר מ ב ע ס. מ מו ל קו תי ל אי ה ר ע פ ת זו תו בו תו כ  ב

ת ל יווניו ת ע רו ש קי תי שיי ב ת ב ס ת ביוון, כנ יו נ רו ת הג כיו ח ה ת ו פו ל ח ת  מ

ה. ב ר כון ה ש נ ה שי מ ם כ ם שינויי חי ס ך בנו תן א ם ני ב ש ל לי ע ע ק ם. ר  עניינ

ל ש מ ל ל כ א״י מעלין ה חד ל ם א שי אחד אנ ם ו שי ת נ מ עו א, ל ס ר  "הכל ג

״י מעלין א חד ל ם א שי חד אנ א ". ו ם ם מה עבדי ר ג ש א ה הגמ' כ ש  ח

ם, לי ד ב ה א ב די הדיון ב מו ל ת ר ה תי ה ת ל ך. א ב ס קון או ה ת, תי או ס ר  או ג

ת מ של ת, ה ו נ רו ס ן ח קו תי שון, ו רי ל סו א "חי ר ס ח הכי מ ", ו א קתני ר ב ת "  מי או

שנה א זו ש ה ל ", "סמי או, זו" שנ ה. מכאן מ כדו ב ו "כ הגמ' אג ת בד צ מ א ת  מ

א ע ל הגי ת ל ו נ רו ת פ ה ל ל א ת כ ל ד ת ש מ ר ו אי ש ה ה ל שנ מ ל ה ה. ע ק מכונ  ר

ר ד ע ה א ב צ ר, מו בי ת ס ט ק ת הגמ' נו ו נ רו ת ה. פ אל כ
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שלטת רבי של חתירתו כי להוסיף עוד יש  היות רקע על תובן הקודש לשון לה

שר שפת היונית ערב שימוש היתה הלטינית [השפה ולסביבה. למלכות הק מ  ב

ת, ת השימוש במזרח] השפה היתה והיונית הקיסרו ת. ראשון צעד היה ביוני התבוללו  ב

שרה הכתיב החיים שקצב אלא ביהדות. כופרים מעט ללא הביאו שלהם מינות ספרי  פ

ת עם אלא הלשון בעניין רק לא המציאות, עם תרבו מסכת בכללה. ה  זרה, עבודה ב

ם גם משמעות. אלה עניינים מקבלים  בין להבחין יש הגויים של ובאיקונין בפסלי

ש גם כך זרה, לעבודה קישוטין  היתה לא הקדש שפת אמרנו, כבר ובתספורת. בלבו

 דברו והדיפלומטיה הנשיא בית ארמית. שדבר העם של רובו רוב בפי בשימוש כלל

 נראה התנאים, מתקופת העלמין בבתי מצבות על הכתוב ממצאי עפ״י יוונית. וכתבו

ם יווניים. שמות היו והשמות ופועלת, חיה שפה היתה שהיוונית  לכדי הגיעו הדברי

את אפיי ביונית השימוש ת שמע. בקרי מרו  בר לוי רבי בלה״ק, לקרא קבע שרבי ל

סרי שמע חייתא  כמובא !!] יוונית [הלניסטית אלניסתין", "שמע שקורץ בקי

שלמי שון אלא נאמר אינו שמע קריאת אני אומר אומר, "רבי כאי: פ״ז סוטה בירו  בל

 קלון שמע לקיסרין אזל חיתה בר לוי ר' האלה הדברי' והיו טעמא [מאי] מה הקודש,
 מי אני אומר כך אמר ואיקפד. יוסי רבי שמע מעכבתון בעא אלרניסתין, שמע קריין

ת יודע שאינו שורית לקרו ל יוצא אלא עיקר, כל יקראנה לא א כ  יודע. שהוא לשון ב

ה ר' השיב תה יודע היה אסתר מגילת הרי ברכי שורית לקרו  אלא בה יוצא אינו ולעז א

 יוצי אינו ולעז אשורית לקרותה יודע היה אסתר מגילת מנא רבי אמר אשורית?
 זה דיון יודע". שהוא לשון גכל בה יוצא וכן בלעז, בה יוצא בלעז אשורית, אלא

שלמי שות את מבטא בירו שתר רי לכדי היונית ה ת ברו שורות הלכו  הטעונות במצוות הק

ם, כגון, בפה, אמירה רי ת חליצה, ביכו  לעניין נזקקו חכמים אם לפיכך ועוד. כהנים ברכ

ב רבי פעל נגדה תופעה חיה. יישות חיתה שחיוונית סימן הקדש. לשון המשנה לכתו

 מילים נשמטו הזמן, שבמרוצת אלא המקרא, היא המשנה לשון של הורתה

 "לשון יוחנן רבי כדברי שנעשתח, עד משנאיים, תחתיהם ובאו מקראיים ופעלים

ת ע״ב] קלז' ובחולין ע״ב, נחי בע״ז [כמובא לעצמח", חכמים ולשון לעצמח תורח מרו  ל

 שרידי נותרו עדיין בכ״ז המשנה, בו שטבעו מטבע רבי בידי נעשתה הקדש שלשון

שנה, הארמית  מט״ו, פ״ט בסוטה כמו תנאים דברי [ המעתיקים. ע״י שהוכנסו או במ

ת בג בג בן דברי או אבו ת יועזר בן יוסי ר' עדות או מכ״ב, פ״ה ב  מ״ד. פ״ח בעדויו

 תנאים וכן ארמית, מנוסחת הכתובה כיצד וראה צא ה״ד. פי״ג סוטה תוספתא וכן

ם אשתו, עם שמתנה מסכת הפזורים דברי ת, ב בו  פט״ו יבמות ראה מ״ז, פ״ד ראה כתו

 מגילה גם ראה מ״ב. פ״י בתרא בבא מ״ג, מציעא"ט בבא ראה שטרות, לשון וכן מ״ג.

 תוספתא וכן ט', פ״ח רבה שיה״ש ראה מ״ה, פ״ב תענית מ״ה, פ״ו שקלים מ״ט, פ״ד

 התורה. לשון של הבכורה הבת היא המשנה לשון כאמור ועוד] הט״ז פ״ד מגילה

שנה, הלכה מונחי יותר, נכון או יסוד ביטויי מאד הרבה ואמנם  העברה אלא אינם שבמ

ת בכמה המפתח שמילות ונראה נתבונן התורה. מלשון [ראה מקראיות. הן מסכתו
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 המושג למכשירין, פתיחה לאשתו". "המקנא מ״א פ״א סוטה מסכת פתיחת לדוגמא,

את וכן חטאת" אפשר או חטאת "מי פרח, מפתח יותן". "כי  פתיחת בפרה. מים בי

ת ראה "זוב". זבים, חו הפ " שג ם והסגנים" מו רי כו  את ועשה "ויצא ראה מ״ג. ג' בבי

ת שירדה נערה מ״ג. פ״ז ביומא אילו" ת המעיין, מן מים למלאו בו תו  מ״י. פ״א בכ

מחתרת "הבא על מ״ו פ״ח בסנהדרין וכן ביטוי". "שבועת שבועות, פתיחת  יש אם ב

ם, וכן דמים",  מתים" "זבחי ראח הגפן". מן "היוצא בנזיר, או "קדש". הזורע בכלאיי

שונות אלה כל ועוד. מ״ג, פ״ב בע״ז משנה] יסוד המשמשים מקרא ל

ת שמילים להוסיף, יש המשנה, לשון בדקדוק דברים ראשי אלו אי הערנו כבר  רבו

מקרא, אינן משנאיות  יותר רבה מדה יש המשנה, שבלשון רואים כן, כמו ולהיפך. ב

 "וו כלל אין המשנה בלשון כי המקרא. מלשון מכוונת יותר נראית והיא בזמנים לכוון

." ך פו הי  כמו לביטויים משתנה הווה, הבינוני עבר. לשון רק הוא קל-"פעל", הפעל, ה

ה בדרך", בא הייתי "אני הי " ר זמן", והגיע בתורה קורא או מ או "  או רבי.." היה או

 "נתכוון", ל השתנו ע״י או ע״ו בפעלי הכבדים, הבנינים וכן וכי״ב. עד" מונח "יהא

שתנו פ״י או פ"נ פעלי או [קוצים], שנתקווצה" "שדה "מזדווגין",  למלים נ

 "קריתי", ל השתנו ל״ה, פעלי או ל״א פעלי נטיית או "לישב". "ליתן", "ליטול",

"ניסת". או"נישאת" "באת" "באתה" "יצתה", "ליקרות",

 משם מאד, קדומה שהיתה זו לשון כאמור כי המשנה, על פעולה פעלה הארמית

 כולו, האיזור לשון היתה הארמית האומה. של הורתה שם אברהם, הראשון אבינו בא

שנה. רשמיהם השאירו אלה בינלאומית. כשפה נכנסה היונית אחייב  חסרו לא ואמנם במ

שמות מילים שנה. שנשארו ביוונית ולפעלים עצם ל  אלה יווניות מילים ומסתמא במ

 שבשבת, דרכונות, קופה, אמתלא, [כמו, קודם. נספגו שבה הארמית דרך אליה עברו
 בארמית שאינן משנאיות מילים ויש הרבה. ועוד פיס, טפח, חזזית, ורידין, רובים, שיירא,

 שרוול, גדודית, אשבורן, אגודל, עכוז, סרסור, עיבור, אילונית, אביונות, בירית, כמו; כלל,
 ] ועוד, מדוך, כבל, יצול, טינופת, חיסום, הקפדה, הלקט, מזחילה, תרקב, גיגית, מכתשת, תמד,

ל הגדולה שהגולה לזכור יש ב ב ב בא״י וכן יוונית, דברה לא ב  בפריפריה הכפריים רו

 שימוש חייבה שהדיפלומטיה אלא הגויים. עם במו״מ צורך מפני רק זו לשפה נזקקו

שר בלשון שרים שתאפ ם שימוש וכן וכלכליים. פוליטיים ק תבי  "חותם וחותמות בכ

ת הפרצופין" ר שו  אנדרטאות ועל מ״א, פ״ג זרה עבודה [ראה הדיפלומטית. בתק

ת גי] פרק זרה עבודה ראה ומרחצאות רו שונים בדו שאלה נתחבטו עוד לאמוראים רא  ב

שפת וחשאירו יוונית ללמד שאסרו סוף זו. ת קישוט כ  פג' קמא בבא [ראח בלבד. לבנו

שלמי ראה ע״א, שית ראה ה״א, פ״א פאה ירו  נגענו לא בעבודתנו בגי] לוי רבה ברא

שלמי, שונית ההשפעה את בו רואה הקורא כל אך בירו  במדה שהיתה שפה היונית. הל

שם ידועה שימו ת בירידותיהם [כלום חכמים. של ב  ר״ע ר״ט, ר״ג, התנאים של התכופו

עברית?!] דברו דיפלומטי, לצורך לרומא, ועוד



1המשנה איפיוני 7 3

ציבור וסדרי הליכות

ה מ ל קיו ה ש מ או ת ה בו סי ם בנ מי ם, הי ה בו ה ת חיי טו ל ח ה ה ת הי ם ש ה א ל ק פ  נ

א חיי מינ ל ל ל כ ה ה כ ל ה ה. ל ש ע מ ל בי ו ש ר ש ה ח ת ע קי ש ל מ ה ש מ או ה ה ר ב ע  ב

ם קו מ ה ב ת איי ת ר ה א ד תי ע ע ק שו מ ר ה מו שי ה ב ר תו ה. ה מ קיו בי ו כי ידע ר ב בנ  ש

ש, פ ת הנ שו חו דן ת ב או ל ה ש ש ד ק מ תו ה ל הי ת ו או בי ש, מ או פי ליי ע כ ר א מיו ש  בי

״ז. של ב בי רי ה ר ס ל ני ט ב ה ל ע ש ב ת א ל ב ח ת ש ב ש ה ב ח ד ם ונ שון. ליו א  ר

תו או ר ת כ ב ם, תגו די סי ח ר ה עיון, בו חז ר ה ה כפי מ ר ק סו ש ח ם בי ז. יז' ליו מו ת  ב

א ב מו ש כ רי ה, ב ל ץ "רבי מגי ח ה ר נ רו ק ל ב ", ש ר צפרי מ לו ר כ תי ת. ה עני ת ם ה  וג

ם שם רי ב ד א ה פה. עלו ל ך י ר ד הג זו ב ם נ ת ג צוו מ ת ב רו ח תו א מ מג ה ש ת  הי

מן צו מ ת צ ר ג ס מ ה ב כ ל ה ם כדי ה קיי ת ל ה א מ או ת ה בו סי ת, בנ שו ד ח מו ה ת כ צוו  מ

טה מי ה ש דון ב ד. נ תי ע ב

ר מה ש פ אי ה שינוי ש ר פי ס מו ט א ני ה כיוו ה ל ב ש ח ה אלו מ ם הי סי ח  י

ם טיי מ פלו ם די מי. ע ם רו סי ח רגו י ח ל ש קו טו רו פ ה פכו מ ה ר ו ש ק שי ל בי אי ר  ש

ת טיפח רו הי ה בז אוי ר ם ה ר. ע ס קי ם מן ה מי ש מו ה ח ל תו נ מ ח ל ל מ בי. ש א כי ר  ל

ם די רי ה מו מ ש ה נ ל דו ם ג ל עו א ל א אל לי מ פ ב ל ש ה ש ל ע או מ ת ר מו ד ל זו ש צי ת ת  א

ה מ או ת ע״י ה ל צ ה. ה ת ר ם תו מי ע ם פ אי מ רו ל ה ש ת עניין הי פו ק ש ה ת ב פיו סו לו  פי

א ת, ל כו ל ה ש ב ת וי ע ד צד ל כין כי הל ם מ ל ן מו סי מו ל פו ה. ב כן אל תן ל ה נ ״ ב ק  ה

בו לי ת ב מ כ ט ח ר הניוו ת אוי. היו ת ר חו ה שי מ ם בין חכ רי ס ם או קי בי צי  נ

ם מי כ ח א ל ר היו ל ב תי ד ל ר מצוי. ב ב כ ס ו ס טיניו פו או רו ן ( שו ל ם ב מי כ  ח

ס) רו פו ס רנו ח טו ח ם שו בי ע א ר ב קי ת ע לו א ש ם. ב ל ם עו בי ג ע ר ש הו ה בן י  חנני

ש ר ד ת נ בו ם ר חי כו ם לוי ם ע רי ס קי ם או ה ה ציגי ר !!. נ ש ק ם ה מי ע רג רו ר ח מו א  כ

ם סי ח ם מי טיי מ פלו ם די לי ד ב ת הנ לי כ ה ת ל ד ב ה ס ה ח הי ר מ א ש ת ל ציו בינ רו פ  ה

ת פו פו כ מי. ה רו ס ל טונינו אנ שה " ה ע ר ת מנו בי ". ל ת ס מע הכנ בי ש מר: ר א ך ו  "ברו

ם קי לו ר א ש תן א ב נ ל ס ב נינו טו ת אנ שו ע ה ל ר ת מנו בי " ל ת ס .12 כנ
 חנניה בן ר״י שיחות באריכות ראה האסורין. בבית גם כאלה שיחות התנהלו ר״ע עם .11

 לב שים במהרש״א. בפרוטרוט הנדונה הוויכוח מהות שם ראה זי. בכורות במסכת
אדום, של הנוצרית לאידואולוגיה האמת למי לעשו. יעקב בין נסוב כולו שהוויכוח

 לבין חכמים בין הרבה רווחו אמונח ויכווחי ישראל. של אמת לתורת לחבדיל או
קבע. של עניין היתח חאומה של טיבח על לעמוד האבסיסיביות וקיסרים. מושלים

 על השפלח חיו חוויכוח מטרות חתוספות, בעלי ימי ובעיקר הביניים שבימי אלא
 בספר [עליהם יזומים. וויכוחים שגרר דבר להגמוניה. הנצרות תביעת רקע

הוויכוחים]
אנטונינוס. של וגרותו מילתו למעשה המקור שם פ״ג. מגילה ירושלמי .12
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ת יש רו קו ם מ סי ח תיי מ בי ה ר מי ל בו כ לי ה ש ח הי תו ץ פ ע ר, כיו ס קי אף ל ] 

גו לי פ ר ה ס קי ה ף היה ש פ שו כו א י ר פנ בי] ב כון או ר ר נ ת חו בן יו שי שי ל האי  ש

ר ס קי ת ה ב תו כ ת ב ם ו חי ת שלי יו ג סו ה ב ט ב שלי ח ר מ ם ב ן הי כו תי ם !.3 ה סי ח ה י ל  א

מו ר ל ג א ר ש בו שי שי ר י ס קי תו ל או ע. ב טב ם מ ם ג ו ה לי בניין בנ ת או ת בי ס  כנ

דו בו כ ל ל ר ש ס קי על ה מו. ו א ש "כ הו ציון. בי ת דק ר ת ה הבניין כו ר ט ם עו ש  ב

ר ס קי ר ה א תו ר הנערץ". "החסיד ב ש פ ט א ל ח ה ם ב ת שג לו הי ל ק א ר ש א י מ רו  ב

מעו ש ל ש ם ע סי ח ם הי תי או ה, הנ אל ו ה ת בנ ת בי ת בי ס א כנ מ רו ד ב בו כ ר ל ס קי  ה

רו ב ל ח א, רבי. ש . דאסווירום" "כנישתא הו ן א מ ו ר ב ה ש ת ת ע בנ ת מו ב  סי

ת ק ענ ח ה דון כו ת דיני ל סו ת קנ שו פ מה !.5בא"י ונ ע [ ק פ ה מ' ש פני שנ בן ל ר  חו

ת, בי ר ה ל]. חוז עו פ ה ל מונ ה זו ת ר הי ת ב נו מו ת ת מ כו שו אינו ח ר מי ש ביו בי  א

חד מיו ב מי ו ביו בי ו א קנ ״ג ז מי ר ת. בי פו די ר רין ה ד ה ה סנ ת ב ה ש מ ם כ מי ע  פ

ה טרפ שנ שעה", "כ מי ה בי בי ו ה ר ר רי חז פו צ ה. ל רי ב ט ו

כלכלית חברתית מנהיגות

ת רו מ הגיגי ל חו ש ל רו בי ש ם ר תוני ה, נ שנ מ א ל ח ל דו הני א י ל ם ו צ מ טונו צ ל  ש

ת גיו סו ת ב ו י רנ תו ת ה ו תי כ ל דן. ה ה ידו לב מ ך ר ר ד ה ב הג הנ ת. ה לי כ ל כ ך ה כ פי  ל

ר ב ת אליו חי ת א טו אלי ת. ה רו שי ע ה ידו ה מ ם ר ת ג ל טי ל בנ עו ם ה ח. ע ר אז  ה

א ובאנפרות ובגולגולת גארנונא רבי "הנהיג הד ס, דבן כ נ א נ הד ן כ בי רי בי ק ר  ד

סי ץ יו בנ ) ז ת ו א ל ק ח ) ן א ו ל ק ץ מן ח ל ר אי ב ", ד קפן ך וכוי. תו ם כ תו ג בו ר עו  מ

ת טו ל ח ה די ב קי א פ מ שו ם ה אי מ רו סי ה מי ת, ב כו ל מ ר "רבי ה מ ה או ת הי רן ו ה א  ל

יו, בנ ל ה ו צ ח רן מ ה א צה ל ח יו, מ בנ א כי וכוי. ל ת ב א ק ר ח צ ר י ף ב ס מר: יו א א הו  ה

א דמי ל לי שדי כ ר בי ד ס לי קי בו א א גי פלג טי ר ט ס א ". ו א ם פלג אי מ רו ף ה  א

ה ח ם של חי ם שלי מויי שו ס ע ם ש מ צ ם ע רי ד כג מו ע ל ל ה ע ב ל טי ה. ש מ או ה
 ההד ראה רבי. עם נדונה אלכסנדריה, על למלחמה לצאת אם הקיסר של החלטתו .13

השניים, התכתבו או דברו ובפילוסופיה במדיניות גם בשלח. דר״י, במכילתא לעניין,
 בעיות מצויות גם שם ונשמה. גוף בעיות נדונו שם ע״א, צאי סנהדרין ראה

 מכילתא וראה קדומים. היסטוריים בנושאים הגויים תביעות כולל שונות פילוסופיות
שירה. בשלח, דר״י

 על"כנישתא פינה. ראש באיזור בקציון בצפון, נחשפה זה כנסת מבית האבן כותרת .14
חי. מהי רבתי בראשית מדרש ראה ברומא, דאסוירוס"

 מסתבר יב'. יבמות תוספתא ראה למקום. ירושלמי ראה מ״ח. פ״ט משנה גיטין ראה .15
 קראקלה הפילוסוף, אסווירוס אורליוס מרקוס אחרי שבא מי הוא המדובר שהקיסר

חוזרים) תואר בשמות (שושלות אנטוניוס.
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בי ק ר ל ת חי ס א מ ב ה ש ח ת ה ת ב בו סי בי !.6 בנ ב ר ר ע ת ת ה כ ר ע מ סוי ב מי  כדי ה

ח טי ב ה ת ל ת הגנ ו גי ל בי רי פ די ה מי תל ם. ל מי כ אוי ח א ר בי ה ת ל ר א קו מ ר ה כ הוז  ש

ם, ד ד קו עי מ ל ה ת ע ל טי ם נ ני כו ל סי בי ש ל ר ת מו כו ל מ ך כדי ה כ ס ל ל ח, ע ״  וכן ת

ל ם ע לי ק א לי ה כ ל כ ל ה מן. ש א הז מי "כההו א ד ל לי שדו כ ה. ד רי ב ט תו ב ה א מי ק  ל

בי ר רו ד מ ה: א בו לי ת ן לי בנ דן, ר ה פו ב ת ת ש שי ם ( ם ג מי כ ל ח ט ) בנ ס! מ ר ה מ  א

הו, א. ל רו ל מ ה, א נן. לי קי רו ) ע ח ר ב נ ר ( מ הו, א קו. ל רו מי ע כ אינו ( א ש ר תיי  מ

ם מי איו ח מ רו ב ר ל תי הו ל ל ו ט ם) הנ רי ח א קו ל ר הון. ע א. דלויי פלגי תו פלג א א הו  ה

א מי פלג בי, ק רו ר מ בו ליה: א ת ן לי בנ דן. ר ה ר ב מ א. להו: א נן, ל קי רו ר ע מ הו, א  ל

. קו רו קו ע ר חו ע ר ב ) הו, ל ל כו ם כ מי שו ס) הני מ ש ל א פ הו ס. ה ב ר כו א ש ם (נ  ש

ס ב ד) כו ח הו א ס. שדיו ב כו לו א טי ה ל ( ס כ מ ל ה ס ע ב כו כן ה ס מ ה ה ש ע מ ה של  הי

ה א בז כ א, חו ל לו ט א א כי ו ם ל של ם) י לו ע כ ק א. פ ל לי ל כ ט סל!. בו מ בי ה  שידע ר

ת עו מ ש שיויון מ עינו ה ה ו ח קו פ ל ה טון, ש של ״ז ה כ ה ב ט ה, מן נ ל סי מ ה ה ד מ ב  ו

עה דו ל י כון, ש מד סי בי לי ש תו ה ל רי ב ת ט עו מ ש ה מ ר ה. תו מדי לו די ו מי ם תל מי כ  ח

או צ ל הו ל כ ת מ כ ר ע סוי. מ מי ה

לשמיטה רבי יחס

ם לי מ ס ה ם מ קי ה ב מו ת ה עיו ב ה ל ל כ ל מי כ ם בי מי כ ה ח ת ת הי גיי ה, סו ט מי ש  כי ה

ב שו לו היי ה כו ם. הי אי ל ק טה ח מי ש ה ה ת רי הי בו י ג " ל מ ח ס שי כ רו, עו ב ע ד מו ש  ל

ל קו רו ב ב ם !"8ד מי ע פ ם ו די הו עו שי ל ק בי נ צ מ ב ל ע ת ר שנו טה. ב מי ף ש  א

ת רו ס קי ל ידעה ה ך ע ם כ מי ע פ ה ו ב ש ח ת ה ה ש ל ט בי ת ו ו י נ ו רנ א ת ה שנ טה. ב מי ש  ה

בי ה ר א ת ר ת א ק צו עה מ ש ב ה חיי ה ו א הי צו מ ן ל רו ת תי פ כ ל שב ה תיי ל שי ב. ע ל ה

 רבי לכוונת לב שים למושגים. רש״י פירוש שם ראה ע״א. קמג' בתרא בבא ראה .16
 יומא ירושלמי גם ראה מלכות. במם שמדובר למרות שונה, מיסוי במערכת להפעיל

לטי. פיסי פ״א
 היטב מוכר שלטון ומקום מחוז עיר היא חכמים, תלמידי של ואם עיר היא טבריה .17

 מוסדות את העביר אליה רומי. באישור קולוניה של מעמד לה הקנה רבי למלכות.
 בתרא בבא ראה התורה. מחזיקי את לחייב לתושבים נכנע לא ובכ״ז מצפרי. ההנהגח

ע״א. י' ע״ז ראה העיר מעמד ועל פ״א. יומא ירושלמי וכן ע״א, ח'
 בשומרי יצחק: רבי אמר מדבר, הכתוב במה דברו, עושי כח "גיבורי אי. א' ויק״ר .18

 לחדש אחת, לשבת אחד, ליום מצוה עושה אדם בעולם בנוהג מדבר, הכתוב שביעית
 ויהב ביירא וכרמיה ביירא לחקליה חמי ודין השנח, ימות כל לשאר שמא או אחד

מזה"? גדול גיבור לך יש ושתיק, ארנונא
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בי ה ר א ת ר ק צו ב מ שו ל היי ע פ ל ו כ א עוזו ב צו מ ח ל ת ל פ ק ה ת. ל עי בי ש בי ב א ר  ל

ם מן היה כי מ סו ל ה ה ע פוג חון ה ט בי מני. ו י כי ידע ז חנ ב מ ת ל או ב ש ה ך י רו ע  ל

ב שו ן יי סו ה ע״י ח חיז א ״י ה א ל ב כ ש יד. ב ק ם ב צ מ צ ת ל ה א ט מי ש ה. או ה ל ט ב  ל

עי "רבי רי ב ש מ א, ל ת ט מי ח ש בי של ס ר ח ר בן פנ אי ה, י בי ר לג מ ה א בי, לי  מאי ר

א ר בו ? עי דין ה עבי מ צב ( ?) מ ת או ל ק ח ר ה מ ה א שין לי ת. עול פו ר י מ ה א  לי

ב) שו א מאי ( ר בו ? עי דין ר עבי מ ה, א שין לי ת. עול פו בי ידע י ת ר לי א ד א הו מ כ ס  מ

בי !.9 עמיה" א ר ט ל ק הבי מד ר מי לי ב כ ל כ א ה סו אל ס שו בי ר שו תי. ב כ הל  ה

ב תו ר "וזה כ ב ה ד ט מי ש ט, ה מו שני ש טין ב מי ב ש תו כ ר, ה ב ד ת מ ח ל א ב ת יו ח א  ו

טה. מי ה ש ע ש ל ב ב הג שיו טה נו מי ת ש הג ר נו ב ה, ד ר קו תו ס ת, פ לו ב טה יו מי  ש

" ם ה ך .20 מדברי כ ם ו מנ ת א ע בי ד ריו, ר ב ח טה מ מי בנן. ש ר ד מ

ל דו ל ב ד שו די היי הו ם ע״י הי בי צי א הנ ר הבי מו א ת כ בי א ן ר סיו ל לני טו  בי

טה, מי תו ש או ר כ ם ו צ ת עו דו ג תנ ה ה, ה מ ר ליוז תו בו חז נ ו כו ת מ לי חי ת ם ה צ מ צ  ו

ה מ ר פו ר ק ה ם ר רי ע ת. ב רו ד ג ם מו קו מ ר ב ת ף הי ר ש גו ר ה פי מ ת כ כו ל פן ה או  ב

ל. ק ל מ ש מ ת ל קו ר ל י אי ש צ ת מו עי בי רו ש ת ר "רבי מיד. הו תי ה ה ק ק לי ר אי י צ  מו

ת עי ף מיד". שבי ת א א ל ז ך ע מ דו מה ס עי ה ו ש פני ה, ב ש ע מ ) ב ן ו צנ ) ן י ל ג פו ב " 

תו איי מוי ד ש בין ק א רי ת א ש מ צו ". ל א ק רב ר ח י מ צ ש בין ש ה״ כ ר ״ ה א ליו ב  הו

יו פנ ע ל תי פ מ לו! ב ד ך בגו כ פי ר ל תי ק ה ר ל י אי ש צ ת. מו עי בי א ש ב מו כ ת [ עי בי ש  ב

ה פ״ו א פ ב א אין פ״ז] ו צי הו ל ל ל כ ם מ רי ב בי ד ר ל ש ק ק ש ל ר קו לי. שי כ ל  כ

ה ט ב ה ת ה ל ל כו ל ה ה ע צוו מ ה ה לוי ת את הן ה " "בבי ם לכ ת והן כו לו ח ל ב ב ו  הי

נו בו ש ח ד, ש ב שעה א ל "ב ב ם שיו טה קיי מי מת". ש ק קיי ה אז ר א ל. ר ט ב רי ל ה  ש

א ם ל קו ק י ח מ ה ח״ו וי צוו ת מ ש ר פו ל מ מ שן ס ר שו ל ל ל ש ת כ צוו מ מסיני. ה

 שם שמיטה. מצוות על יבנה דור זקנו אביו של מםי"נ לזכור חשוב פ״א. דמאי .19
חי. שביעית תוספתא כך על ראה דין. בית לרשות החקלאי מרשות הפקיעוה

 מדרבנן. שמיטה יובל, בטל יובל, חשבון שיבחו שחגלויות כיון ע״א, לוי גיטין ראח .20
 למען ע״א. פאי יבמות ראה מדרבנן. בזה״ז שמיטה לכן מחברו. רבי דברי לן קיימא
 "מאליהן וקבעו: דרבנן, לעשותם במעשרות דנו עזרא בימי שכבר להוסיף יש הדיוק
פ״ב. מעשרות ירושלמי ראה בזה״ז. פטורין לכתחילה המעשרות", עליהם קבלו
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ף ר ל ח ר כ מו א א ה ה ל ר ת ס בי נ ר ת מ ד ר ה, ח צוו מ ה ה הי תון ו נו עוז בין נ צו ל ר צי ה  ל

ב שו , היי סו ס ב ל בין ו ם ל ת ט ב ה ה א ת ש מ ל ה ם ש מי כ ח ם ה די סי ח ם ה ש א ר בי ב  ר

ס ח ר בן פנ אי ה י די שהי ג תנ מ בי, מ א ר שי הנ שה ו צונו ע ם ר פני ג מדו מ ע ם מ בנ  כ

ם של שי דו ע ק ב ט ה ה ש תנ ש ם. נ ת ל פי ת טה ב מי א ש ה ל ת ק הי ה ר עיי ת ב אי ל ק  כי ח

ם ד א מו ה ע מונ א ה ה טי ע ה שב ר ז ת ע לו ה ג שונ א ל ר ם ש עי ב ה. ש ה שנ ת ב סי  ב

סו ל ק ת ם נ אי מ רו !. ה ל! א ר ש בי בי הו ר ב ש א א ת ר ן דין בי רי ס קי קונן ד ר מ מ בו ב  לי

ל ה. ע צוו מ ה

ר מו א ם כ רי ב ה ד ל א א מו ל ל ע ת תו נ ע ד תו ל מ בי. ש ״ז ר כ ג ב הי ש מנ חו ע נ ד  היו

ם שלו די ת תי ר, ע ק הג י קן נו טי ס לי א ר ש כ ש חו ת ה או ב ט ל מבי עין ו ת ב אג  דו

ה. הוו ת מ ל ב ר כ ה עי בי ש תו ם, ש רי כ ה נו ב ת ו לו הי ם, ק די הו ה י ט בי נ ם ר לי קו שי  מ

ם תיי כ ל ם ה ה שוני ר תי ה ת. ל עי בי ש א ב ב מו כ אי [ מ ד בי ב ר " [ ב ״ ר פ תי ת ה אן, בי  ש

בי ר ר תי רין, ה ס בי קי ר ר תי ת ה רין, בי ב בי גו ר ר תי ר ה פ א צמח". כ הל  הן [ו

ה ב לי ל ב א א״י, ש ם שהיו אל פי ם סני פי ס רן] נו תי ה ת ל ב תו כ ת ה תי כ ל ה ה ה פ ש ח  שנ

ת פ צ רי ס ב פ סי פ ל ה ב ש ״ ה ל בי ת ב ב חו ד ר ת לי אן, בי ת ש כ פ ר שו ל או  העניין. ע

ל ל כ ם ב רי ב לו ד ה א ר ת ל הי קלון ש ש ת. א עי בי ש ם [עד ל ם יש היו ה דני עניינ ל ב  ש

[ ן... לו ק ש בי "אמר א מון ר ר סי מ בי א  יוסי ב״ר ישמעאל ורבי רבי חלפי: ר

בי ר ש מע ( ת ש צו ע בי ל סי ר ה יו כ ל ה ) ש תו מו  אויר על נמנו קפרא, ובר כ

איר בן פנחס רבי עפייי וטיהרוהו אשקלון ר, י מ א ם ש די ר ק היינו יו שו  ל

קי רי ל סי קלון ש ש חין א ק לו ם ו טי ם חי לי עו ו ו רנ עי בלין ל טו לין ו כ או . ו ו תנ מ רו ת  ב

ר ח מ שו ל ק ת בי מנו הי ה ל רו עלי ט פו "!!. מן ל ת שרו ע מ א ה ק ל ת ר ל א ת ש לו בו  ג

הן ה ב ל ת ח ש דו ה וכן א״י, ק ש ה קד ת ע ש ד או ל תי ע א ל בו מדה ל אן, ע  כי כ

ת או צי מ ה ה ק ע ן. צ רו ת פ ל

 יושביו שהן אוה״ע אלו שיכר, שותי ונגינות שער יושבי בי ישישו פתח, אבהו "רבי .21
 ואוכלין יושבין שהן מאחר שיכר, שותי ונגינות קרקיסאות. ובבתי תרטיאות בבתי

 שלחם גמל ומכניסין בי. ומלעיגים בי ומשיחים יושבים חן ומשתכרין, ושותין
אומרים: וחן מתאבל, זה גמל מה על לאלו: אלו אומרים והן עליו. שלו וחלוקין

 מתאבל והוא זה של החוחים ואכלו ירק להם ואין הן שביעית שומרי הללו "היהודים
 העומד קיסריה של בתיאטרון פעם לא ארע זה מחזה מסתמא יז'. רבה איכה עליהם".

היום. עד
 ומן המעשרות מן פטורים שהמקומות אעפ״י פ״ז. יבמות פ״ו, שביעית ראה .22

 בסוסיתא בא״י המובלעות "עיירות כי העמים. כארץ לראותם אין השביעית,
 הן אין השביעית ומן המעשר מן שפטורות אעפ״י וחברותיה, אשקלון וחברותיה,

יחי. אחלות חעמים". ארץ
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בי ל ר ע ץ יינה. את ומשמר החבית כשובר פ ל חפ ק ה ה ל ל ל עו ת ש עי בי  ש

ת בו סי ת בנ ו לי כ ל ״ב כ ח א הו ש צו ל ח א תו פ תיו ל רו צ ם. או עניי ח "רבי ל ת ת פ רו צ  או

." ת עי שבי ם ב ת ע א ה ז ר איוו אי ש ה ת ל ץ א ר ל א א ר ש ה. י ת ש דו ק תי כפי ב ר מ א  ש

שען ב נ ״ ד ל ב ת ע שנו ר תן פ ם שנ בי תו כ ח ל רו ש ב ק בי ת, ש שו ע ע כדי ל הגי  ל

תו. ר ט מ עניין ל ר ב ת ת הי אן בי רנו, ש מ א אנו ש צ ש מ ר פו קו מ ל ח ך עליו, ש א א  הו

ך מ ל ס ם ע מי די ק ם ת מי חו ת ם. מ רי ח בי "העיד א ע ר ש הו רוז בן י מיו בן זי ל ח  ש

בי ר, ר אי ל מ בי ע ר ר אי ל מ כ א ה ש ל ל ע ק ש ר ת י בי אן ב ר ש תי ה בי ו ר ר אי ת מ  א

ת ה שאן בי ל ל כו רו ידיו. ע ב חיו עליו ח ת א בי ביו ו רו א מ א ם לו: ו ך "מקו תי בו א  ש

ת בו א ך ו תי בו הגו א ר בו נ סו ה אי ת ג א הו ? בו תנ " תר ש הי ר ם ד ה א: ל ר ת מק ת  "וכ

ת ש א ח ת נ ש ח ר הנ ש שה א שה ע ם עד כי מ מי ה הי מ ח י היו ה ל בנ א ר ש ם י רי ט ק  מ

א לו ר ק ". לו וי שתן ר נח ש פ א א א ב ס א א ל רו, ו ע א בי ט ב שפ הו א י ל רו, ו ע א בי הל  ו

ל ה כ ד בו ה ע ר ם ז ל עו ב א ש ס ט א שפ הו ה. וי רו ע א בי ם אל קו חו מ תי לי הני בו  א

ר ד תג ה .23 בו" ל

ה רי ס ה קי ת הי כז ש ר טון מ של אי ה מ רו ״י ה א ל ב מ הנ ל ו דו ח הג ת פו מ ה ח ו ר מז  ב

לו, ה כו ת ה הי ד סו ר בי ת עי אי מ ת. רו לי ם אלי ם שכנו ש בי צי ת הנ רו ש ע ם ב שני  ה

מו קד בן ש ר חו ת. ל בי ם ה ן ש בו א ד ב ל ל מד ה ם ע מון ג ר כי א ת מל אי בי מונ ש  בו ח

ה ת ה ש ר כ שו ס ל פ רי שני אג תו ה חו א קי ו י רנ ם ב ס ע טו ב טי רי ח ת. מ עי הבי תו ע  ת

ה ק טי לי פו ה. ה מ איו ר ה עי ה זו ב עין הי ר די ג הו ך י ל ה ק. ש חז ת ה בי ו ר ר ת ר ח תו פ  ל

ה ת ת או עי שבי ר מ א ש ם כ רי ת. ע ריו כ תו נו ר ט ה מ ת לי, הי ק או ב חיזו כי ר מ די ה הו  הי

ה. ת סי לו כ או אכן ב ם ו ק ה הו ת ב ש בי ר ד ה מ ת הי ם ו קו ה מ ם, עלי מי כ ח ן ל נ ב ר " לו  א

." סרי ק ת ד מ עו ת, ל א ה עכו ז ת הי ר ש ת עי אני אג ת. פ לי כז אלי ר ת מ בו ר טי ת ס לני  ה

ק ה ב ה מו ד עבו ה ש ר ה ז מ קיי ת ה ה ר. ב ש תדי ת אפיי י נו רו כ י ם ז לי פ ר א ב ע ה  מ

ק, חו ר ה ה ת עינו ב שבי א ם תו לי ש רו ל י מי ש בן י ר חו ביזו ה ת ו ם. א ה תי בי בנו  ר

ה ר אי ש ת ה א מ טו ץ ב ר ם, א מי ע א ה ק ל ם ר שו ה מ ת ר היו פ ל ס ל א״י ש בו ה ג קי  פיני

א, טינ ס ל פ א ו ם אל שו ה מ ב כ ר שי. ה אנו ת ה רו מ שכנו ל ה ש ם ב מי כ בי ח ר א, כ  מונ

״ז כ ה ב א ר בי נ ר הג ש ת נ רו הי ס ז ח ר בי עי .24 זו ל

 היהודים גדול. נוכרי ותרבות מסהר מרכז רומאית עיר היתה שאן בית ע״ב. ו' הולין .23
 ההקלה נוספים. יהודים לשם למשוך וגם אחיזתם לחזק חפץ ורבי שם התיישבו

 הארכיאולוגיים ממציאיה על מהבטה זו. מגמה מחזק בשמיטה הכלכלי בנושא
לעיר, סמוך שנמצאה שמיטה גבולות של הפסיפס ומכתובת שאן, בית של העצומים

מגיעים. הדברים היכן עד ולהבין להתפעם אפשר רוויה, בתר
 על בשביעית, לארץ מחוצה ירק מביאין באריכות שם ראה פ״ו, שביעית ראה .24

פ״א. גיטין ירושלמי פ״ה. כתובות ירוש' פ״א. ע״ז ראה רבי. של היתרו
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לחכמים רבי יחם ט.

סו ח ל י בי ש ם ר מי כ ח ר ל ב אנו כ ט ת בי מ ג דו תו ב ד מי ת ע ש ק עי שבי נגד ה  תו

ה רי ב ת בדין ט ו גי ל בי רי פ ם ה מי כ ח שי ל פ ה. תו ר תו ה ה אל ש ם ה א בי ה ע ר שפ  הו

סו ח ל מי בו, ש בי ר ר, ר אי מי מ ע ץ. ל אר בי ה ר ר אי א מ ט סו בי ח ת י פו רי ח ה ב ר ת  י

ר: מו א שא "לא ל ם י ת אד ץ עמי ב ר א ץ שהן מפני ה הן שק תי שו ץ, ונ ל שר ע  ו

הן תי א בנו ר הו מ ר או רו ב א כ ם שו ". ע מה ל בה ל כ ם ב רי ב לו, ד ה "תניא א בי הי  ר

ר אי ר מ מ ל או א כ שי מ תו ה ם ב ע ץ ל אר לו ה אי ה כ ת פ ה כו ח מני י ו פנ  מה ארי. ל

רי ס א ר ל דו כ או ת לו ואין ו ש ם, בו ף פני ם א ץ ע ר א ל ה ע ה בו מכ ת לו ואין ו ש  בו

ח פנים". ה נני ל א ש ם ל ם א טויי ה בי או אל ל ב די הג ם ל הו ת מי ת״ח בין ה ע ץ ל ר א  ה

ם או א אינ ח אל ד לי לי מפני ס ב ם חיי מ ל ם. עו מי ש מגו ר ה ש פ מי א ץ שע ר א  היו ה

ר א מגז טן ל ם ק מי כ ח רו ש ת מו. ח צ מ צ בן ל פני מו ב ת ש בי לו ה כ ם א שי  קד

ת רו ש ע מ ה, ו ר ה ט ל ב בו ה הג ח הי ר כ ה. דיני מפני ה הר אף ט מן ו ה ז ב רו "כ מ  אח

ם בי לו ר כ הן א לי ה חו ר ה ט ם ב בי חיי ל היו ו ד ב ת ה מי ל ץ. מע אר ת אפיי ה ש ר א ב  ח

ה ר ה ת מפני נז ש ם א ץ ע ר א ה הן ה ס עי ת. הן ב רו ה ט בי ב ך ר ל ל הי ה ע ל סי  זו מ

ת רו הי ר בז ת ת. יו לג פ ף מו ף סו ר אי סו ש פ ם א ר אי ש ה ר ל ב א דל. כ ל דו מ

ר ח בן א ר חו לו ה ט ם ב שי ה קד ה ק ת ט ונ ע ד מ ת. חו לו ד ב ת ה עפ״י ה  עדיין כן א

רו מ ק. ש ח ר רי מ ה ם ש ת ג פ קו ת ם ב אי ר מו א ם ה בי הגו ר ה נ ר ה ת. ט שו רי פ  היו ו

רו ה ט מי שנ ת ב א ט רן ח פ א ר ש מ ת ש ת. נ דיו סו א, "אמר ב ל  מדכאו חבריא עו

מי הא בגלילא, מי נ ר .25רבי" בי מו א רו כ ה פני נז ץ. עמי מ אר ן "תנו ה בנ ה ר ש  ש

ם רי ב רו ד מ א מי נ ע ץ: ב ם אין האר רי ס ם מו ה ת ל דו ם ואין ע לי ב ק מנו מ ת. מ  עדו

ם ואין לי ם מג ה ד, ל ם ואין סו מני ם מ ת ן או סי פ רו ט פו ל א ם ע מי תו ם ואין הי מני  מ

ם ת ן או סי פ רו ט פו ל א ה ע פ ל קו ה. ש ק תלוין ואין צד ם מ ה מ ך. ע ר ד ף וי״א ב  אין א

ן ל מכריזי ". ע ר אבידתו צו קי ם ב ץ ע אר א ה ה הו ח ס ת נו ק פ ק פו ר מ ש ק ק. ל ס ע  ו

ם בויי ל רי מי ש ץ ע ר א ת אינו ה מ ח צון מ ר ת. ה רו ק פ ה ם כי ל ה א א צ ל תו  זמן ש

ך רו קו בו א ח ד ם נ מי כ פו ח ד ר ת ע״י ונ כו ל מ די עד ה כ ל ל כ ך ש תיי ש מ ם ה מי כ ח  ל

ה ל ד. חייו תו ד מה מנג די עו שרי ם ש מי ר ם הז קיי דו צ ת ה חו רו ה ת ו שו ד ח ל ה  ש

ם מיני לו ה ע ם. פ ת ל עו מן פ בי בז ל ר ח ך הו פ ה מ טי ב אי ך ה שך. א מ הנ

 שהיו הלומד רש״י ראה ע״ב. ו' נדה האמוראים, ובימי רבי בימי טהרה על ראה .25
 ולעולם שם, והערתו מקדש. ייבנה שמא טומאה מפני ומשמרים ושמנם יינם מטהרים

 כדי לחגיגה המאירי וכן דקדשי. הא ד״ה, שם לדף הרשב״א חידושי ראה הוו. קדש
המאירי. אמר ד״ה: ע״ב,
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ד כיצד ד מו ת היג מ ם מנ ם ע די ה היג ל ל א בוי מו תי רי ל ל ב ט בו ל מ ? עמי ש ץ אר  ה

ם מי ג ץ ע ר א א ה מדו ל ד. ע ע ר די מ כו רי לז ב ע ד ״ מו ר צ ל ע ס ע ח ם הי מי כ ח  ל

ם מי מו בי ד ק תו ש ליי ע ה. ל ש דו ק ע "אמר ב ״ תן מי ר ם לי י ץ ע ר א שכנו ה א  ו

," ר מו ח א כ ב ל ל כ ך כ ש מנ ר ה ש ב א ב ר אל מו ח ר כ ב ש מ ת. ה מו צ ר ע מו א ה כ מ  זו מג

ת של מו צ ע ת ח בין ה ה ת״ ״ ע ה ל שי ר ם שו ת או צי מ ל ב ת ש תו ת כי נו בלי שו מ ם ו ל  עו

ח רו ה ה ש כ סו ל הנ ח ע ר ם או ה ם חיי מי דו מ חיי כ אי ל מ רו ן או ה י ל ב ר סו מ " סי ר פ  ה

ב דו לין כ כ או תין ו שו ", ו ך כדוב ר תנין ד הנ ת הנ ד ג מנו ח ה רו ה. ל ר ם תו מי כ עלו ח  פ

ך פו ה ה ל מ מג ל .26 ה קו זה עניין ע ל ח בי נ אביו. ר ר "רבי ו ב א ס ח ה ני ר לי ב ח  ל

ד בי ע א דל א הו ר סו א אי ל לי א ק ל ד ו בי ע ם ל ץ ע אר א ה ר סו ה. אי ב בן ר עון ר מ  בן ש

ל א לי מ ר ג מ א א ח ה ני ר לי ב ח ד ל בי ע ם דל ץ ע ר א א ה ר סו ה אי ב הו ר אי לו ו פי  א

א ר סו א אי ל לי א ק 2לעביד" ל 7.

מי בי מי ך ר ל אי כו ו כ ר ת הו נ ק ת די ונ ת חו חני תי שבין ה ת. ש תו כי ר ה ח או מ  ו

ר ת ש יו צני אפיי י ת ני ו לנ ב ב עד סו צ מ מי ל ע ץ ש אר ם ה ה ה ד ב ת עו או צי מ ת, ו מ  קיי

א ק ול חי ר ת נ כ מי ל או ל ר ם ש ה ח. ב ר כ ת שאין ה ר ט ה ק ר ש א כ ם אל ש א ם י ח ג  רי

ה. בנ ל כפי ח ת ו ע ב ר א ם ש מיני ם ה עוני ה ט ב ר ה שאין ע ם ב לו ך כ ל כ ה ק ך ה רי  צ

ן אפיי רייני ב ע ל ל כ דרי. ד ל נ כו בי ריינין כ ב ע ם ה ר ה שי כ ת מ לו ע ה ה. ל ל פי ען ת מ  ל

ק דיו ד ה ם עו ד בי קו ר ל ל ח ב הו רו קי א ב בי אל ר ה ש א ר ץ כנ ך. האי לי ה ת בי ה  ר

שע הו ה בן י ע חנני ב ת ק א שנ ת ש ריו ב ה ה א צי ת מו ם א ד א ם. מן ה ל עו צד ה  כי

א החכמים את אהב לומר, אדם יכוון שלא יימלמד שנ ת ו ם, א די מי ל ת ב ה ה  א

ת ם א די מי תל א ה שנ ת ו ץ. עמי א אר  המינים את ושנא כולם את אהוב אלא ה

ת, .28 המסורות" ואת המשומדים ואת מ סיו ף ה די ע ה ת ל ץ עמי א ר א ם ה ב ר ק ל  ו

ד ב ל ב ק ו מ ע תו ה ש א שנ ם ה די מ שו מ ת ל רו סו מ ל ם] ו שיני מל ה ת [ ד מ ל ה עד מ מ  כ

ה ח צלי ת ה כו ל מ ר ה דו ח ך ל תו קי ל ד קי ס ב ה. ד מ או ד ה כנג ת ו א לו ז ע ם פ מי כ ל ח כ  ב

ם. עוז

 ובדיבורם "בהילוכם ההבדל ראה לת״ח בינם ההבדל על ע״א. פאי גיטין ראה .26
שמגי. דברים בספרי בשוק" ובעטיפתן

 גם ראה ע״א. צבי חולין עוד ראה רבי. של גישתו בעליל חשים ע״ב. לבי עירובין .27
גי. ט' רבה ויקרא וכן יב'. לבי רבה וירא

 המינים כיתות של עליתן בשעת שמדובר לזכור יש טז'. א' נוסח נתן דרבי אבות .28
 לעומת תקנה יש הארץ לעמי הכלל ככלות עשרה. תשע ברכה נתחברה כעדם

 שאפשר ע״ב. קיא' בכתובות המתוקנת הגישה גם ראה השם. מחוקי המשומדים
בחכמים. ודיבוקם תמיכתם ע״י בשכינה להתדבק יגיעו הארץ שעמי



181המשנה איפיוני

החסידים אל היחס

ם ר מני ז ף י ס ד נו צ ם ב ר כזי הז ר מ ל ה ם, ש שי רו פ ם. היו ה די סי ח ר ה כו ה נז מ  שכ

ת מו ר פו ר ה ל מ בי ש בו ר כ ם שונו או עו ת ב סי ל ב ם ש די סי ם. ח רי מי ח בי מ ס ר ח  פנ

ר בן אי ד י כ ד נ סי ח ל ה ע ם ב ל סו ל ת ל, ש ״ ח מ מד ר ץ ע ר פ תיו נגד ב מו ל מג בי. ש  ר

ת ט שי בי ל ח ר שרי מ אפ ד ש חי ל אינו לי ג סו ם. מ בי ר א ל ם כן ל די סי ח ר ה ש ם א מי  בי

ם מי דו לו ק פ ל נ ש ע דו ם קי ש ם כי ה מי ע פ שו ל ר א פ כון ל ת נ ת א עו בי ה. ת כ הל  ח

פי כ ה ( ר ק ם ש ה בי אויי ם עלו ש ה לי ם ע ת ביו ב ם ש ה רו ו ס מ ם נ ד צון! לי מו מר קיי  ו

ם מ צ ע ת ב מ ם ו ה א ב ל ה ו חי ?) שי ם! ה ת ב דו מי א ה ת היו ל ת שוו רו מ ם ל ת דו סי  ח

ח רו ם ו סי ן הני רי תו ס מי ה ה ו כ סו ל הנ ם ע ת ל פי שי ת מע ם ו ה סי ד ני רי הו ם ל מי ש  ג

ח קו פ ל ם. ו מי ם אפיי סו ת מ ה ת ב ר מ ש ת מ רו ש ע נו מ תו א כ ל [ בי ש ס]. ר ח בי פנ  ר

ם ד ב ד כי או אף מ ם שעה ו ה תי שו ק ב א ל ק ל חי ר ה ת ל כ ת. ל מו ר פו ר ם ב ת ע א בי ז  ר

ך שי מ ר ה תו ח ה ל מ או תי ל ל ת ב לג פו ם מ מי ר ת לז ת ל ם. ו מי ר בי ז שיג ר שו, ה ק בו  מ

ת ל חי א ת ם ל ל ש ל ב ב ר א ח מן א ג ז שי ל ה צו. כ חפ

ם כ ח א ת ח ל כ א ש ל ח ו שכ ת י ש ר ביו מו קנו א עניין ז ת ב דו ח ה א מ או ם ה ם ג קו מ  ב

ק שאין ם צד א. ע שי ה הנ א ר ך ( ר ק ע ב א ה״כ מ ל יו ח ו ש נ בו ש ח ל ב ״ג נגד ר״י ש  ר

ש א ר ה). ב שנ בי ה ה אפיי ר ס תן ני ח ת ה ת ל חו פ ש מ ת שהיו ב פי שונו או ת מ ח פ ש  מ

ת או שי ד הנ ב ל ב שיג ו ת שי ת א דו ח א ט ה ק ש ה חל. ו מיו ן כן ה עני י ב ב ר " י ל כ ל כ  ה

ח ת ת פ " א תיו צרו מי או ע ץ ל ר א ה כדי ה מ או ה ל ש ה תנ ם ת לו ש ם ב ת ג ע ק. ב צו מ

ל נו עוז ע צו ב ר ר ק ב ל ר ק ת ה ל גי ו חו ם ל די סי ח א: ה ב מו ס "רבי כ ח ר בן פנ אי  י

א ל הוו אזי ן ק דיו פ ם ל ע שבויי כוי. בו פג אי...ו מע גנ בי ש ק ר פ ה נ פי א ר ל מ  ליה: א

ך צונ ד ר עו צלי. ס ר א מ ״י לו א ב פ בו חן. ר ה ל פניו צ בי ש ה] ר מח ש מ ר [ מ  כי לו א

א רנ ד א ה תינ א א ל ך. עיי ב א כי לג ת מי א ר ת א א הו ה א ב ח ת הוו פי ה ד א בי ת דניי  כו

א ת ר ת חוו דו ר פ ת]. [ ו בנ מר: ל ך א א ל ת מ מוו תו ה בי ל ב ה ש אני ז ד ו ע "? סו אצלו

״י ב א רפ ת ל או ס נ כנ הי ף ל ר ת ח רו צ פ בי, ה ר כי ר ב ה כ ב ר ג ם. ה ה ה ביני כ  ב

בי מר: ר א ת וכמה". כמה אהת על כמיתתך כך "גהייהך ו ב בי תגו ת ר ד מ ל  מ

ם צ ת עו מו ד ה ה א ל פ מו ל ה א, ש שי ת הנ לו כ ל כ כ ״י ה ב פ א ר ה ל היג הי א מנ ל ר ו ב  ד

ר, דו בי ל ר ם ו א שג ד חו סי ש, ח דו ק ס ו ח תיי ם אליו ה רו ה ב על מ א ה ר תיי ה  ל

תו. ש דו ק מ

בי ת ר מ עו ת ל א ס ז כנ תי נ ב ו ל תיני עד נ ס ל ו ם ע חנ ל ם ש ם ג א א תו ל או דו נ ב כ  ל

פי תו ל ש ק ח ב א ר ו [ נ רי ב ל ד רו ע קו ת בי בי בי ב א ר ] מונ כו ע ו ב רי קו ל בי בי ש ר
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רו צ ת י גו הי ג מנ סו ר מ ח ג .29א הי ם מנ ך ר ב. א רו א ק שי הג הנ ר נ ק ב ו ל חי לו ל ש כ  ב

ם קו ד מ מו ע ל ל ו לוי ע ם מי ת חו לי ה. ש ב טי ד ו ח א ו ב רי קו בי ע מ ה הגי א מונ סי ם ל  ש

ש ר ד א נ ש ת לנו גו הי ת, מנ מי קו י מ ה בנ א מונ שו סי ק בי ב ר ת מ מנו ם ל ה ם, ל כ ם ח  ע

ת שו מי ת הג פייני או שה לו, ה שה ע ד מע מי ה ו ם מינ ה ת ל בי א סי. בן לוי ר  סי

שן הביי ] [ ! ש! רג מו הנ ל כן כ צי א תיו ה יו כו מ ס ח מ של ם ו חי ר שלי בו עי ש ל חד  ה

ש דו קי ל ה. ו שנ ק יצא ה דו ב ת ל כ ר ע ך, מ חינו ר ה ך ש חינו ה שלו ה בי הי א, ר  חיי

מר: עליו א שה נ ה ע ר תו א ל ח של כ ת ש אל, ת ר ש ם מי לי דו שי ג א, מע  "ריבץ חיי

ה ר ". תו אל שר ם בי ה ג ל ב בגו צי ת יד ה ק מ ע ה ה ל ר תו ה מדה .30 ה ק ב ד דו ש כ  בנ

בי ה ר ד הו אה י שי ב נ ר ע ת ה ף ש ר א ת בו יו ס פן מ או ל ב עי ץ פ ר מ אי ונ ש ך בנו נו חי  ה

ת ש רי ת ו ץ א ר א די ה מו ל ת ה. ב ר ה ר״י תו א שי ך נ ל ל הי ת ע ל סי בו, מ בי ס ה ר ד הו  י

אה שי ה נ הי ם ש ל ג ע ת ב קנ ט. ת ם הג א ש ר [ מ רי א ה ה טך ז ם גי א א תי ל א אן ב  מכ

ש יב' ועד ת חד מ ך ו תו מן ב ה, ז ט ז ל הג ה ח ר טו פ ם ו בו ה. מיי צ חלי ה ו ל ת ה ו קנ  זו ת

ת ע ד בי ב סי, ר א יו ה אל קנ ת א זו ש ] ל ה. ס פ ל ת ב ת א ד מ ל ל מ תו ע תיו ר צי ד י צ  ב

, תו תנו ר כי ענוו ש א רו כ ת גז עני א ת ל ה, ו ענ ר נ מ ה א מ א כ כ ל בן אי א מו תי ש מ ר  ה

ה ד הו אל, בן לי לי מ  בימיו, לו עלתה שכך למי לו או לו שכך לדור לו אוי ג

בן מו כ תו כיוון ו לו ד דו שלו. ל כ ל נ בי, ש ה ר הי א, ש שי ר נ כי ט ה עו כו מי ר די ע כ  ל

ה ר מי ל א ל ש טו ט בי חל י מו פנ ם. ב ני שו א ר ה

 מעניינים מאד ההבדלים פ״א. דמאי בירושלמי והמקבילה ע״א. ז' חולין ראה .29
 שארעו ניסים לכל ז' בחולין לב שים הנשיא. בית על לביקורת שוב ומעוררים

 החסיד דעת. בקירוב שלחנו על סועד ביתו בן בחסיד לראות חפץ רבי לרפב״י.
 אגב להיענות. שנאות בלא והמשיך ביתו" בתוך המוות "מלאך בנשיא דברים הטיח

מרבי. רחוק התגורר רפב״י
 ראה חו״ל פיקוח על ע״א. קג' כתובות ע״ב. פה' מציעא בבא פיקוחו על ראה .30

 . ב' פאי רבה בראשית ראה סימונאה בני על לבי. פיסי פ״ט כלאיים ירושלמי
קכה' שבת חי. עו' רבה בראשית ע״ב. ה' חגיגה בבלי יג'. פי״ג יבמות ירושלמי

ע״ב. יחי ברכות פסחיםגיע״ב. ע״ב.



1המשנה איפיוני 8 3

חכמים סמיכת

ב תו ה: כ ר תו אמר ב ל ה' "וי שה א ה מ פ ס ם לי א עי ב ש ש קני אי ל מז א ר ש  י

ת ושוטריו. העם זקני הם כי ידעת אשר ח ק ל ם ו ת ל או ל א ה עד א צבו מו תיי ה  ו

מך. שם תי ע צל א ח מן ו רו ר ה ש ך א לי תי ע מ ש ם ו ה לי או ע ש ך ונ ת א א ש מ  העם". ב

ת כ מי ל ידו ס ם ע קני א הז  בנקרת משה זכה ממנה הקדש רוח השראת הי

ה הצור. כ מי ס ת זו ו עד ם מיי ת ת או היו תו ל מו ת כ א ש א ל ש מ ם. ב ע צבו ה התיי  "ו

מך, שם " ע תך מו ד .3! כ ב: עו תו ת "ויקח כ ע א ש הו ך י מו ס ת וי  עליו ידיו א

הו צוו ר וי ש א ר כ ב ד ה' ד שה". בי ה מ טו צ כו שנ מ סו ד ל ת, בי ח מכו א ס תי ו ש  ידו ב

תן ה לו לי ר ה תו לוי לי ג כ ב ו צ ח ק מ פי ה ה ל מנ ם. מ ע״ ב ש ת תו כ מי ם ס מי כ ה ח ת  הי

אי תנ ך ה ש מ ה ת ל ר סי ה מ ר תו ם מפי ה מי כ ם ח כי מו אוזן ס ם ל די מי ם. תל כי מ ס  נ

ח אי הכו בו רד הנ סיני שי שך מ מ ה נ כ מי ס ן עד זו ב רו ח א ם ל מי כ ח ם ה כי מ ס  הנ

ח ע ש מי מידי זו ב אל. חכ ר ש ת י כו ל מ ה ה בינ ת ה צ רו מ ל ב ת כ רו דו ה ה מ או ל זו ש  כ

ח ת ק אינו חיו א יונ ה אל מי חכ ם מ ה עלי ה ו ת ט ר נ די ם ת שי ל יד. ל ל כן ע ח א מ ת  ת

ל ת ע רו סי ש מ פ ל הנ בי ש ה ר ד הו א בן י ב שה ב ע פו שנ ש גו דו ק ה ה ר ב כ ת כ ו בי נ לו  ב

ל רז ל ב ת ש כו ל ה, מ ע ש ר ק ה פני ר ך מ מי ס ה ת ש לי א דו ם. ג אי תנ די ה ע ״נ בל סי  מ

ה שלו ם הי ל עו ם. ה מ ת ש ש מ ם ח כי מ ס ל הנ שב״י, ר"מ, ידו: ע סי, ר' ר ר ר״י יו  ב

אי, ע א אל ר״ ע, בן ו מו חו ש טי ב ל ה חד כ תו א ל סי מ ת ב ך א ש מ ה. ה ר תו ה

ל ך זו ע ר ד נן ה בו ת שנ ת כ רו קו ה ב מ או ם ה מני מו בז ד ק בי, ש ר ה ל א ר  נ

ת פ די ר ה ש מ או ה ה ד ק מ ת ת ה פ די ר ם, ב מי כ ם כי יען ח מי כ ם ח די כ ל ת, נ כו ל מ  ח״ו ב

ליון ה. ככי מ או ת ל פ די ם ר מי כ אי ע״י ח ע, ינ ש ר ס, ע״י או ה דו ר א הו ה ל ל פ  נ

ה ת ר מ חו ם ב שי ע מ גי מ רו ה ת. ב כו ל ל מ כ ה ה ת או ה. ל ר ט ע, מ דו רין כי ד ה ה סנ ב כ ר  הו

ם מי כ ח ם, מ כי מו אספח [ ס ם לי " עי ב שך איש"] ש ת מ רו בנו עד דו ש, ר דו ק  ח

ה כ מי ס ה ה ת ת הי מ א תו ת בין מ דו ס ה מו הג הנ ת ה דו ס מו ם, ל רניי תו ת בין ה או שי  הנ

רין. לבין ד ה סנ ה

 לפסוק, יונתן כתר ראה נבואה. כח כהענקת זו סמיכה תופסים מהמפרשים כמה .31
יט' לויקרא רמב״ן ראה ידי. ה' פרק ולשמות למקום רש״י ראה נבואה". להם "נתנה

 על מדבר כצפוי, שלא עזרא אבן ראה לפסוק. רקאנטי ראה כאן. למקום ורמב״ן לבי.
 זו סוגייא על ההתעצמות להבין יש מכאן כבי. כז' במדבר גם ראה נבואה. סמיכה

 שעל צפת בימי והן הגאונים, בתקופת הן היהודי העולם כל כן כי הנה דורות. משך
 התנאים בימי שקרה כפי ממש סמיכה. לסוגיית נדרש מרן, דור החדש, הזמן מפתן

המועדות. על להגמוניה החודש קידוש בסוגיית
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א מי כן ל בי. בי ת ר כו מ ה זו ס כז ר ת ת ה די ע ל דיו. ב ל בי ם כ אויי ר ה ה כ מי ס קו ל ק  נז

רו שו אי תו. ל מ כ ס ה ל בי אפיי ו ר א ל בו חיי ר קו ך מ מו ס חנו, ה ל א ש ק ל עני ה ה  כ

ך מו ס א ואפי' ל ה ל ענ תו נ ש ק ב ך ל מי ס ה ת ל ב, א חיו בן ר או א בי ה ר ש עי ל. צ ב ב  מ

א ב מו ן: כ רי ד ה סנ ת "כד ב חי ה נ ב ר ר ר ב ה ב ל, חנ ב ב ר ל מ ה א בי לי א ר בי. חיי ר  ל

חי בן ד א ר ל. יו ב ב ? ל ה ר ר יו מ ה, לו א ר דין, יו ר י מ ר ידין. לו א תי ת, י רו כו  ב

..." ר תי א "כי י ת הוו חי ב נ ל, ר ב ב ר ל מ ה א בי לי א ר רבי: חיי תי בן ל חו ד א ר  יו

ל, ב ב ה, ל ר ה. יו ר ר ידין. ידין, יו תי ת י רו כו שיא יתיר"! אל ב ם הנ כי ס ה ה כ מי ס  ל

ת. ל ב ג ל מו ל כ ה ב ת בי הי ר מה ל א מג ז ל רי פ ה ם ל כי מ ס ק בנ דו ב ל פה ו ם י ת כנו  מו

ם. ת או קי ב  ואיו מתקיימיו, היו כדאי הוו אי מנויין. תרין ממני הווא "רבי ו

ל מסתלקין". היו כדאין הוו לא ב ר א ח מן, א מך ז בי] "כדד ר ד [ קי ה, פ רי ב  ל

ר מ ה, א א לי ד ל ב ע ל כן, ת א ל [ ע פ תי] ת מו א כ ן מני אל הו ל א, כו ד ח מני כ בי ו ר  ל

א מ ר ח א ב " חנינ ה ש א ה .32 בר א ה' ר ספי ה' סנ ה תו א ד״ הכ ט ד ב ם ש ת ה ק, ו ק חו  מ

ת ט ש ת, שלי ״ א ה"מ ״ ר ת ל מי ר ב סו אי ר ד ת הי בני ו מי א״י ד א טפי הכי ר אוי  ד

ם, כי ח ל מ ב עניין א ת ל ע ק פ מון ה ר מ ק פ ה ד ו ״ ר, בי ק פ הו ה ל אינ ב ב ". ד  עדיפי

ת ל א ה ש מוני הג ה ה פ ח ל רי מן כ ר. הז י או ב

ל ל כ ם ב רי ב ה ד ל ר א בי ס בי מ א ר ר ת זי ק: א סו ל אלוהי ה' "ובא הפ שיו כ  קדו

מך. ר ע מ ה ר״ז: א מ ם כ די סי בני ח ה ו ר ם היו תו אויי ת ר מנו דה כגון לי הו  ור' י

ה, קי ם חז ה ר, עלי מ ם או ם. וג י נ רו ח א ל ל ב ד א תי ע א ל בו ה ל ״ ב ק ד ה תי ת ע מנו הי  ל

ה לו ר בו ל ח ם ש קי די שלו צ בן מ שי מו צלו ו ה א ב שי ה. בי ל דו ה שנאי ג ר פ ח ה ו בנ ל  ה

ה ש בו ה ו מ ח יו ונגד ה קנ בי .33כבוד" ז ר ר ה ד נז או ת מ ר ה ט ם ב מינויי א ה או של בי  י

ל שו כ מ די. ל תי ת ע א ו ידע ז רי קו בי ת מ ר כ ה טח. ב ש ר ה ב כ ש ו ת ח א ה ז מינ ש  מינוי כ

ד הגון או א מ ת אל שיו אי ה ה, ש ה כפי עדינ ר ק שי ש אנ א. ל מוני חו סי קו פי ו ב רי ו סי  ב

ר ב ה כ ל ר גי חי ת מ עויו ט ם. ה נויי מי א "רבי ב כו הוו ע תון ב מ ן ה לי כ ת או  נקיה". פ

לו ש כ ה נ ת ב א מ טו לין. ב כ ם או מי ה ש רו [ שי כ טין ה ל החי ב ק ת ל א מ לין] טו כ  או

ה א צ תו ה ה ת ל ציוויו הי ,הוראה" מורה תלמיד יהא "לא רבי: ש כן ו .  "תלמיד .

מרבו". רשות נוטל כן אם אלא הלכה יורה אל

 לב שים פ״ד. תענית ירושלמי ראה יא'. א' רבה קהלת ראה ע״א. ה' סנהדרין .32
זי. ז' רבה קהלת וראה לפירוש,

 הנשיאות אין אם כביכול, הביקורת, רוח נסוכה זו מובאה על יא'. א' רבה קהלת .33
 פניות בגלל אולי נסמכים, ואינם לסמיכה הראויים כבוד למען יעשו משמים מסמיכה,

אחרות. צדדיות
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שר אי ואמנם  יהודה רבי של מםי"נ הסמיכה. מסוגיית הנשיאות סוגיית את לנתק אפ

ת, מהרוגי שהיה בבא בן  היתה מגמתו דיינים. חכמים להסמיך כדי רק היתה לא מלכו

שרדות שיבטיח מנגנון בניין מקפת, יותר הרבה  שרידי בצירוף תלמידיו האומה. הי

שר הסנהדרין של יורשיה למעשה היו בחיים שנותרו סנהדרין חכמי  התפרקה א

ת בו סי  חדשה. להנהגה מכונן מעשה היתה באושא האסיפה רומי. של השמד רדיפות בנ

ש החורבן אחרי כבר התחיל דיבנה גמליאל רבן שית הנשיאות בגיבו שתלטות הפרו  וה

ת הסנהדרין. על מרו  מכונן. כמוסד הסנהדרין את העמיד הדחה, וניסיונות התנגדויות ל

שב״ג מה] לזמן הסנהדרין ראש שהיה ריב״ז הדבקים [ובין ממשיכו בנו  היה יכול לא ר

שתתף שה באסיפה לה ת, רדיפת מפני באו  ביצור .33* אביו את שרדפה כפי המלכו

שרות לצידו שהיו בלא הנשיא ובראשה הסנהדרין מעמד  בהזדמנויות התבטא נוספות, מ

 שלא מינה ונשיא מינוי, מינויו אין נשיא לדעת שלא שמינה דין "בית בתלמוד. שונות

 על שם ראה ע״ב, יא' סנהדרין בבלי וכן א', סנה' [ירוש' מינוי" מינויו דין בית לדעת

סת הסנהדרין בכינוסי הטכס בגינוני או בלבד, הנשיא בפני שנה לעבר הדרישה  בכני

ת כמובא זו, מגמה העצמת שמגמתם הנשיא, ריו  הגיעה זו מגמה ועוד] ע״ב, יג' בהו

שיאותו שכלול לכל ת להדגיש, אני וחייב הקדוש. רבנו של בנ מרו  על שכתבנו מה כל ל

תו שלומו שהתפללו ממש, כמלך רבי של מלכו  בעיקר קשיים חסרו לא בכ״ז בחייו, ל

שברים ת כלכליים מ סרו קי ף גררו ב  שמחופה מה פשוטות. לא לבעיות רבי ימי בסו

שות בעיות על השיטין מבין מתגלה הרמה, נשיאותו על באמירות שבר עקב מאוד ק  המ

ת. סרו שבר בקי  המיסים על ויתרו לא הם לאנטונינים, הקרובים יחסיו שלמרות מ

 ומימיו האומה על גדול בצער היה שרוי ליבוי בתוכי שרבי, מפני גם מובן והארגוניות.

פניו. על שמחה חעלח לא

שוב  ימים ובעיקר תקופתו לבין רבי שלפני הנשיאות ימי בין ההבדל את לזכור ח

 מול מתמיד במאבק [אמנם ששלט יהודי וצבא שלטון מנגנון היה בעבר זמנו. שאחרי

שת, פועלת יישות היה אך רומי, תר] לחורבן עד ומורג  כוח אין צבא, אין מעתה בי

ת שיבטיח שלומי מחוייב המנגנון גם הנציבים. יד תחת נתון הכל הנשיאות. מרו  המם בת

ת ולא לרומי המרכזיים. היהודיים למוסדו

שר ע״א: בטי תענית 33 * שב״ג יותר הולם זה שמעשה בהחלט אפ  ששניהם או לאביו, מאשר לר

שהחריב תניא: נרדפו. ממש פוס כ רנוסרו אל רבן על גזרה נגזרה ההיכל את הרשע טו  להריגה. גמלי

ת ועמד הגמון אותו בא ש, החוטם בעל ואמר: המדרש, בבי ש. החוטם בעל מתבק  ["בעל מתבק

שר יופיו, מפני או החוטם", שות, כל להריח חכמתו עוצם מפני אפ  כנאמר ה', ביראת והריחו התרח

 אי ליה: אמר בצנעא. לגביה אזל מינייהו. טשא אזל גמליאל, רבן שמע ] ה' משיח על ישעיהו בדברי

 לאיגרא סליק ליה. אשתבע לי. אשתבע ליה: אמר הן. ליה: אמר דאתי? לעלמא לי מייתית לך מצילנא

ת יצתה לגזרתייהו. מבטלי מינייהו חד ומית גזירתא גזרי דכי וגמירי, ומית. נפיל ל ב  אותו ואמרה: קו

הבא. העולם לחיי מזומן הגמון
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ל ע ע ק ל ר ר כ מו א ר ה ש פ לי א ן או בי ה ח מניין ל רו כו סו ל אי בי ש ל אפיי ר  ע

ם מי כ ם, ח לי דו ר ג סו א ד ל מו ה לי ר ת, תו צו חו א ב ם ל קי שוו א ב ל ם. ו ד בגני מו  לי

ה ר ך תו רי ה צ הי ה שי ר פי ס מו ט א ל ב ת ש רו ת ת ס ה ת ה עו צני ה ה ו א בי מ ד ה ב כו  ל

ש א ר ב ה שו ת ויי ע ד אי ה תנ לוי כ ה לגי ת תו מי ה. א ר ה ט ש, "מאי ב ר קי ד מו ך ח כי ר  י

מו ם. כ אי ך מה חל ר ר י ת ס רי אף ב ב ה ד ר " תו ר ת ס ם .34ב קו מ הו ב אינו ר ד ש ג תנ  מ

ת כ מי ס ם ל מי כ ל ח ל ג ת ב נו בו ש ם ח לויי ם, או ג מויי מו ס בו כ רו ך סי מי ס ה ת ל ר א  ב

א, ר פ יו או ק ל בנ בי ש א ר ל חיי ל ג ם ב ת ר ק ל ב ת ע א, בי שי א כי הנ בינו ל  ה

ת עויו מ ש מ ת ה טיו לי פו ל ה ל ש קו טו רו פ ל ה ת. מו רו ס קי ך ה ש כ ן י בי ה צונו ל  ר

ק חז ר ל ש ק ם ה ה ע ל ביו כפי הגו א ה ש ת מינ בי א תן ר ד נ ״ ב א ל, כ ב ף ב ת א א  ז

ת רו מ בו ל רו ת סי שו ק ב א, ר' ל ״ז חיי כ א ב ח ל ך ידו הני תו ס ידו מ ח תיי ה בי ו ר  ל

ד חייא בו כ ל. ב דו אף ג ש ה [ א ר ם] לו נ לו ח ב

הלוח קביעה

לי מ ס ה מ מוני הג ר ה ת ם, היו עי רי כ א מ ח הו ד כו ״ ת בי ע בי ק ת ב דו ע מו ץ ה ר א  ל

ה. ל לגו ם ו מי ה בי ל ל א ו ש בנ ש, ר דו ק ם ה ר ע ט ב ק  הלל של הקבוע הלוה נ

ם ועדיין השני. שי ד ק ה. עפ״י היו מ אי ר ת ה כו מ ס ת ל ש הדין בי ד ק ם ל שי  חד

ר ב ע ל ם ו ה יש שני ע ל נגי כ די ל הו ר י ש א א. ב ל הו מ ה ס מוני הג ל ה ל א״י ש ה ע ל  הגו

ת היה ע בי ק ח. ב לו ל ה ך ע מו כ צ ע ת ם נ מי כ א ח ם, ל ע ם פ ת ג פ קו ת ם ב אי תנ ם ה  וג

ס מו ל פו ל ב דו ל הג ת ש פ קו ם ת אוני מי הג ״ג. בי ס ם ר ל עו די ה הו ט הי ע מ ע כ ק ב  נ

א גיי סו ם זו. ב ר ג ב כ ש ה כ ב ר רנו ח ל עי ט ו, וני דנ בו ש אין כ קד בן ואין מ ר ח ק ס  פ

הג, ת נו עו מ ש מ ר ו מו ש שי ב חד בי א ה ה מ ע מ ם מאד. עו ר אז ג א ש דו. העניין נ ק מו  ב

ם כי ם יו רי פו כי פו ה ק תו ר ב סו אי ת, ב ר ט כ בו חי ה ו ב ר פו ע ק תו ם. נגד ב מיני  ה

א ש ה נו ה ז ת עניין הי ו ענ ם בו ל ר ג רו ב ש תן כ ע שני בו ק ם ל לי ג ת ב איי ה. ר בנ  ל

הרי מן ש ה ז ב רו רי מ ח בן א ר חו ד ה כו עו שי מ ה. ה איי ר ״ז ב כ א ב ש ה נו ר ז מו א  כ

א ט ה בי מוני ד הג בו כ ל א״י. ו ך כ ל ה מ ת ה יו ג סו ש ב דו ש קי חד מם' ה ה ב ״ ש ר ת ח  א

ת עו בי ל ידו ט בי. ש ר

 ירושלמי חכם, מנוי אי בעניין בצפרי לו שארע מה וראה ע״א. טז' קטן מועד ראה .34
 בר אלעזר רבי של לעירו נקלע שרבי כאשר פלאים, קורות וראה פ״ד. תענית

כהי. ר״ה מסכת ראה ע״א. פה' מציעא בבא רשב״י,
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ת תו מ ע ת ה ב ה בי א העניין ס ה ל ד ר ר אף י ל דו ע ק. מ ר פ ה ה א ת העניין ר כ ס מ  ב

ה. ץ ר״ מ ש ת ו בו שי ח ה העניין מ א מי אפיי ר ם בי אי ם תנ שוני א ת ר ש ר פ ת ב לי  ע

ה ע ם שב כי מו ר ס ב ע ה ל שנ ה ה ת ה הי ד ל קפי א מי ע א של ר ק ה, נ על אל ו מו ש טן ו ק  ה

ל ע מי פ ל כ כו בי כ א ש ה ל ם בן הי אי רו ק ה. מפני ה ש בו ר ה ב כ ם ו רי כו  אנו ז

תו ד פ ק ל ה ״ג ש ל ר ה ר״י ע ק שהי ד נו, צו בו ש ח ״ז ב כ ש ב ר ד ת. נ סג ש ל דו ש קי חד  ה

ת עניין היה או שי ך, כדי עד לנ ת כ היו א ב שי ה הנ צ חו ץ ב ר א ת ל בו סי ת, בנ טיו לי  פו

ו מנ רו נ ב עי ה ו שנ ר ה ד ע ה א ב שי ״ג, הנ שו ר ת "על ע ע " ד ם סכי א שי שי  הנ

ב. שו שי כ בי ל מו ר צ ב ע ר ע ת ת ה ע בי ק ח ב לו הג ה ן נגד ונ בו ש ח סי ה סי ב תי ה ל ב  ה

ר ע ר עו ם מ ת ס ה ב שנ ת, מ ש ר פו תין "אין מ ח ה פו ע ב ר א ם מ שי ם חד רי ב עו  ואין מ

פין סי ר מו ת ל י ד שמונה" ע ע ה כ כ ל שה זו, ה שה "מע ע בי ו ה ר ע ש ם ת רי ס  ח

ה א ר ש ונ מנו. חד ר בז מ ו א פני בי ל מעון ר : ש ( ו נ ב ) י ב ר ה "שמא ב ת שנ ר ב עו  מ

ת היתה"? מ שו בו ת ל לי בי ש ה, ר ר עו על: נ תפ ה, "אמר ה ר לי ל נ א ר ש ך י  היה". כ

ן [ כי ר ע ב, ט' ב ״ ה ע א ם ר ת ש פו ס ה, ד״ה תו ש ע ה מ א ר ו ו בנ ם ר ש ר ם, ג קו מ  וכן ל

ת]. שיטה צ ב קו מ

ש דו קי ש ל חד ה ה ם הי קו ת מ ע ד תו ה, ב מ או ם ה ע פ א מצא אף ו שי ה הנ ב  סי

ב כ ע ת ל ש א דו ש קי חד ל ה כו בי תו כ היו ק ב סו ה ע איז ד ב פ ס ל ה ה, איזו ש ש  כדי אי

בינו ל שי כ ש שאין ה חד ש ה ד קו ן יש .35 מ נ בו ת ה ה מה מפני ל ת ה ק ת הו פו רי ח  ה

ס ח ש בי דו קי ש ל חד מי ה בי. בי ע ר ר מדו י ת ה " י ב הו ר צאין שי ב עליו יו ר ע ב  מ

ת ק חז "! ב ש א שנתקד הל ל ו ע פו א ב ? ל ש ד ק ת א ה בן ל ע מו ל "רבי מדו ט  בי

?" ת או שו א מ ל צעי ה מ ר א א ה ד ה ז חי הי ר כ ע ה די הו ? ל ה ל ם לגו הי מ ד אנו ת  עו

ר, ת ה מה יו א בי ר א ר ל קו ה ל ל דו ה הג ה מי ת מ ר "רבי ה תי ח ה צ ר רו תי ה  מפי עד ו

ש עד" דו קי ש? ל חד א ה הל ם ו ם ה לי סו ל פ כ ? ל ם ה רי ב ם ד לו מו כ ל ע ת נ רו קי  ח

ם מי כ עניין ח ת ב דו ש, ע ד ח ר מי ה ש ? כ ה א ל ל ם ה עדי רו ה ק ח ל נ מ ע ה, ב ב רו אף מ  ו

ת דו עו ת ס לו דו ם היו ג שי ם עו ה ל ל בי ש היו ב ם שי לי ? רגי א בו ה מה ל ר ם ק קו מ ב  ש

בן ר ל ש א לי מ ר ג ק ש עדי ח חד ת ה רו צו ה ב בנ היו ל ה לו ש ל ב ט , ב תו לי ע ה ב  בן הנ

ו ל בנ ק ל מ ט ב מ ? ו דו .36 כנג

 ר״ג שיסכים דעת על השנה עיבור תנאי, על חישוב ראה ע״א. כה' השנה ראש .35
 פ״ב השנה ראש במשנה ר״ג הקפדת ראה מ״ז. פ״ז עדויות (סוריה) בעסיא, שהיה
 וירושלמי ע״א סג' ברכות בחו״ל השנה בעיבור לעצמאות ההתעדות וראה מ״ח.

יט'. פ״א סנהדרין
פ״ב. רה״ש ירושלמי וראה העדים. את בודקין היו כיצד השנה ראש משנתנו ראה .36

למקום. בירושלמי ע״ב, כאי השנה ראש רוצח התיר רבי וראה
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ר ש פ ר א ד ג ת, ב רו ע ש מי ה בי שבי ה ר ת ר הי ב ה כ טי ה נ ע בי ק ת ל ר ד סו ל מ ה ש שנ  ה

ה ל לי כו ת ב לו ש ת דו קי ת ב ל כדי הדין, בי סו ך ל ר ת ד ר ס ה ת ל לו ק ת, ת דיו תי  כפי ע

ם מנ א ה ש ם הי טיי ע ל ב ם ש תי כו ם ה ה לי ח ת. עוד שג טו ה ר אכן לו רי דו ח בי, א  ר

ר ב ה כ ח הי ע לו בו ל ק ל נינו ש ל שני. ה אן ה ה מכ ל א ש ם ל ך א ם מה כ קו  מ

ם לי ש רו תו י ע ד תו ל ב ? ש בי ד ר עו ל ו ד תנו, תג ה מי ה מה ת א בי ר ש ר ק ב ״ד ל ה  שבי

עניין ר ל בו ה עי שנ ד ה ר ה י ד הו שב לי ה וי ד הו שם בי ם ו קיי א הדיון. י ת הל דו ס מו  ה

? היו ל לי א בג ב מו א: כ ת פ ס תו עברין "אין ב ת מ ה א שנ א ה ה, אל ד הו ם בי א ה ו רו ב  ע

ל לי ג רי ב ". זו ה ת ר ב עו שם מ ן מפני [ רי ד ה סנ ה ה ש צ ל ד או דו ה לנ פונ ק צ ח ר  ה

ת מ שו ת ה מ ב ל לי ת] ש כו ל מ א ה שמ ם כי כאן אין ו ת. הד א או ב עוד ל ה מה ו א  ר

ו בנ ש ר דו ק ת ה צוו מי ל כ ח רו, ל בי דו ק ר בי צדו ר אי ו מ ת סי כ ל ר ל ב ע ל ה ו שנ  ה

? ד לו בנן, "תנו ב ה ר ש ע בי מ ר אי ב מ בי סי ר ק ו דו כו צ ל ה ר ש ב ע ה ל שנ ד ה לו  ב

תו ב ש " ו אונו ת ב רי ק ) .( ! ו נ תי או ת ש בו שו ר. ת ב ד ד ב ה לו ל ב מד ק ע ל מ ס ש לי  פו

ס מידי מו טי פ ס, ס רו ו ו בי סי ר ה ו ץ הי ק חפ חז ת ל ת ל ך ו כ בי ל מ ט כדי פו מנ ל א ה  ש

די הו ר הי עי ק. ב חז ת ר י ש ר א בו עי ה ל שנ ה ה ד הו ך בי מו ס חוז ב מ ם, ל לי ש רו ל י כ ב  ו

ע ם הנוג שי ע מ א ל ם של רי ר עו ת מ ת א כו ל מ ה ה צ ב ר ש מ ם וי ה לי עניין ב מ מוי ס  ס

ע אך פ ע ש מפ פ ה, בנ מ ם או ל ש ע בי פ ת ר ת ם ל ה ק. ל ל חיזו כ  יד שאין מה ב

ת כו ל מ ת, ה ע ג טה נו בי נ ר ר חזי ה ה ל ר ט ה. ע שנ ם ליו א פי ו ה שעה ל א ם ר לי ש רו  י

ה ע שה כנו שה ע ע ת מ חו פ ש ל ד ק ת ת ה ש ד הו .37 בי

א מ ת ס רי מ ת ס בו ב ב ה ל בי איוו ת ר או ר ה ל ד בו ח ע ב מז ם ו הני כ ל ו כן. ע  דו

ת לו כ ל כ ל כ ך זה עניין ה פ ק ה ל ה ח ל פי ת בו מ ס קין ש ת מנו. ה ך בז ת א או צי מ ר ה ת  יו

ה תנ ם אי אוויי מ ם מ לי לו ע ר ה רו ג ם ל שי ע מ א ל תו של ר ש ת י ם העניין. א מנ  א

ו תי חו שי ם ב ר, ע ס קי שאל ה ס " נינו טו ת אנ בי א ת מהו ר ו בנ ? ל ח ב ר מז מ ה א  לי

הו גנוז בנ !! ו אל, אבניו ת מהו ש שו ע ? ל ת ר טו ר ק מ ה, א ר לי ס ה ח חד ב  א

." ה מני מ ק מס פ ם ס ס א נינו טו ל אנ א טוי ש בי תו ל מ כ ס ק ה פ ה ס צ ן ר חו ב כי ל ב  נ

ש !! נפ ! בו ה בי או ב ר שי ך ה ר ד ם. כ רי הי ה הז ע ש  בית עדיף רבי בעיני זו ב

ח מקדש. בית על מדרש ת מכו ש בי ר ד שי מ ק שור חז ה ו בנ ת יי ש בי קד  מ

ת. מי ל ת עו בו שו ת בי מ ר ר ס קי רי ל ב ד ה ב ד ה אג ל אי א ד ק שאין ו סי ה ה ל ל לי  ח

ל טו ך בי ר ה, ע ד בו ע ניו ה עני ל ב בי ש א ר ב אל צ מ ב מדיני ש ם ה ה ענייני ל אוי א  ר

ם א ט ב פי ל ה ל לי א ר ם. ה ה ב לפי ש ם שעה ו ם ה לו ק. ח ח ר ת שנ

 ואונו ליהודה. השפלה שבין מרכז עיר לוד היתה ההיא בתקופה ע״ה. נוי חולין ראה .37
 על ראה יג'. ב' סנהדרין תוספתא בגליל, שנה עיבור ראה סמוך. יהודי כפר היתה
פ״א. מגילה ירושלמי מזבח, בניין
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עי ד מו ך ל רי ד אני צ ה עו מ כ ת ל צו צו מו ני שלי רו שי אי ת וי מו בי. ד תי ר ר מ  א

בי ר ר היה ש צ ל או ל כ תו ש ע ד תו ת ב טו ת שי ח שונו תו מכו ב שי י י פנ ם ב מי כ  ח

ם ך שוני ר ד ם. ב ד מו ש לי ף י סי הו בי ל ר דד ש ה נ ב שי ה מי ב שי ם לי ר א ו חו ת  לו נ

שם הו יימצא ש ש א מ ד של מ ם כה. עד ל רי כו בי אנו וז ר ך ש ל ר ה ע פני כנ בי ל  ר

דה הו ר י אי, ב ע ר אל ש ד א ב ת כי ר א ע ר הנ ה ב צו א מ רו ק ה ל ל בי מגי ר ר. בו צי ה ב  הי

ק אז דיו ש בן ב ה. שלו ר ש דיו ע דו ר בנ ח ה א ר ע תו ת הגי ב שי א לי ע, בן ר״ מו  ש

א שם צ ם מ די מי תל ה ה ש ל ש ס פ ס חד ב ת א דו ם ע צ עו ם ל קו ד מ מו ה. לי בן ז מו  כ

א ר של ת ל וי ד ע מו פני הלי ״י ל ב ש דד ר ע. ונ קו ת רנו ל מ בי א ר מ ר ש אי ה מ כ ק ז  ר

ד. הו ד ל ה עו ך הי רו בו כ לי ר ב ח בי א סי, ר ל יו כ ת ו מ מע אי ש ה ש כ ל ה ה ר קו מ  ש

בי סי, ר שר יו כו יי ר טה עפ״י ד ך כדי עד זו. שי ה כ הי מר: ש ם "אנו או בי לו ע  ה

ה ש ק ל נ בי ע סי, ר ם יו ש שי שבין כ ם קד שי ד ק בין ה לין ל חו ך ה ו בין כ רנ רו דו דו  ל

בי של א יוסי" ר ל ה (ו ק הי ח ר ). מ ת! רו בי דו ר ב מ ק ע אי י ש ר ג קו פ ת ס שניו  מ

ת, תו ריי ב ש ו ח י הני א ל הו א ש ר הו ס מ ר לו ש ק ת עי ר א .38 ר"מ תו בן ל צד יו  כי

ו רו בנ כו ל ב א ש שי ר הנ ב ה עו ב שי ה מי ב שי ה לי ל כו ס א ה מ ל כו ס א ם ל ע אין א  מני

בוי תו ח ל כו ת בי ד ח מיו תו ה ו רנ ק ס ב ה ו ק מו ע ש ה ק ב ה ל ר תו ם ה כי ר ד ת. ב שונו

ת ל ע בי מ חנן ר ש יו רי ש ו קי מי ל שי א״י חכ א ד ר ״ מ ה ה בי רי ב ט חי ב ד מני סו  הי

ת כ רי ע מי, ל של רו לי שני הי דו ם ג ל ה עו ל חו א ב ת ש ם: ה ר מ א א "אנו ב נו ל כי  ז

ד מו ל ה ל ר א תו כינו מפני אל ת שז או ר ת ל עו ב צ ל ידיו א בי ש ת ר טו ל ת בו בי  מ

ש .39 ידיו" לו ש ה ב ר ש ה ע ל שנ ריו ש סו ם יי פניי ל הגן הגו ר, ע דו תן ה או ם ב  שני

ה "לא ל פי שה ה רי אי ה, פ טנ א ב ל א ו מ ט ד, נ ל א הוו ל ך ו ר צ ם נ ל עו " ה ם שמי .40לג

 בישיבת לימודיו על כוי. מגילה ראה הצעיר לרבי אלעאי בר יהודה רבי הערכת על .38
 הערצתו על ע״א. פדי יבמות ע״ב, עטי יומא ע״א. ע' עירובין ראה שמוע, בן ר״א

 מאיר רבי של הודו על ה״ז. פ״ו גיטין וירושלמי ע״א קלז' חולין ראה יוסי, לרבי
 ירושלמי ע״א, יג' הוריות ראה מובהק רבו ועל ע״ב. יג' עירובין ראה אליו, בזיקה
ע״ב. יג' גיטין ה״א, פ״י פסחים

 אבדימי, בר יצחק רבי אך אצבעותיו, לקצות רק זכו הם ה״ב. פ״ה ביצה ירושלמי .39
 בן שמעון רבי החסיד, פלימו חמא, בר חנינא רבי הסופר, אפס רבי אבדן, רבי

 מקבצי על לדבר שלא בלימוד. לפניו והסתופפו לאורו להתחמם זכו חלפתא
אושעיא. ורבי חייא רבי הברייתות

גי. לגי רבה בראשית ע״א. פה' מציעא בבא .40
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ת רו פי ם, כ רי ש ה הנו ל ת מי גיי סו רי ב ש ר ק ס קי א. ה שי ען לנ מ ק ל דיו  ה

רי טו ס הי ם אין ה עי ד ם יו ת א כ ס ם מ רי ש ה זו ק ת ם הי ס ע נינו טו ס, בן אנ רו ו ו  או סי

ר זה שהיה ס קי ר ה או ס הנ קו ר ס מ ליו ר ס או נינו טו ם אנ ס ר פו מ תו ה שיו אי  ב

ף סו לו פי מי כ כ ח ה מ א טו ס ש ה אי ר, וכ ס ת מו נו כו ת ת רו די ר נ ת ל ביו צ ם א רי ס  קי

ם. בי צי ס ונ ו לי ר או ס ל נינו טו ת זה אנ מו אי ת ת מ חו ש שי פ ת הנ עניינו ת ה ה א. ו ר בו  ב

א מ ת ס ר ידע מ ס קי ו ה רי סיו ח מ ר מז ל ב ש ע ת. שלו לו פי ל ת א ת ש בנו א ש: ר  הקדו

ל "מהו ל פ ת ה ל ל כ ר שעה"? ב מ ל "אסור". לו: א א ר, ש ס קי ר מה"? "מפני ה מ  א

שלא רבי: לו הג " ת ינ לו ש ק א ". ר ה ר בו ה בג ב שו ת א ה ה ל ב ש תיי ל ה ב ע  ל

ר, ס קי א ה ל. ל ב ה מה קי ש ו ע בנ ש, ר דו ק ם ה שכי צלו ה ר א מ  כירי" "קירי לו: א

ם ך. שלו ל מ ר ל ח א ס שעה ל כנ ב נ ר שו מ א ם ״ לו: ו לו ". ש ר טו א ר מפ ר אי ח א  ל

ס שעה כנ ב נ ר שו מ א ם לו: ו שלו ך " לי ". ע מלך ר ה ס קי ה ה א ת ר ד א דנו ה הנ א ל מ  ה

ר מ א רבי: ו ה "מה ל ת ה א בז ? מ " ת לכו מ ר ב מ בי, לו א שמעו ר ך "י ך מה אזני פי  ש

ר. מ מה או ה ו ת א ר ש ש ם ב ד ל ו א שו ך ה מ לו ש ל ב כ ה שעה, ב ת ר א מ ה, או בז ך מ ל  מ

כי ם מל כי ל מ ל ה ת ע ח ה א מ ה כ מ א וכ ם יהא של ד ח א טרי ל מ כ .41 שעה" ב

ת ר טי בי פ ה ר פ פו ם א כי ל ה ם. מ מיי מי אינו ש ר ם [ מנ ם א רי ק ם, מ מי תו דו ר טי פ  כ

ה של ב חו ר ר ב ת, מפני ב כו ל מ ה ה א א] פוי ב"מ ר א ע״ אן אל בי שכ מו ר צ ה ע  ציוו

ת ע ד ה ב ל לו ל צ פן ע ך או ש מ ת. ה או שי ם הנ ציוויו ג ב ב ״ ב ר ל אי ש ה חן ל ך של רו  ע

מיטה ת ו ע צ ר מו נ ק, ו ל א דו ן ל ו כו ת א נ בו ן ל שכו ם ל עפ״י ש ל א כ ש ש  כן ער״

ע, א הגי ן אל כוו ת בניו שנ בו ש חיי ת ע י י רג פנ תו ל ת מו חו כ ל בנו מי כ אל, חכ ר ש  י

ה מ או ה ד ש מי ת ת ת ר מי ש חן ב ר, של ש ת כ ר ה ה, ט ח שפ מ ר ה ה. ונ ר ב תו ר ת ע ב  ש

ר ט פ סו שנ כנ ת ל נ ת כ רו עיי דו. ה פי ס ה נו ל רו ב א צ ח הו ״ תי בי ת, ב סיו "כ כנ  אח

הו כו לי ת הו בי ם ל רי ע ם "ותלה ש ה ם ל ה עד היו ל שהי חד כ חד א א ע ו תו מגי בי  ל

א מל מ ת לו ו בי ל ח ם ש ק מי דלי מ ת לו ו ר. א ה כיון הנ ע שק ה, ש מ א ח ר ר. ק ב  הג

לו ח ם, ה רי ע ט צ רו מ מ מא א ו ש לנ ל ת ח "? א שבת ה ה ת צ ת י ל ב ה קו מר א ם: ו ה  ל

א מי "כל ל של צ ע ת דו נ פ ס ה ל ב בי ש ר יהא ר ש בו חיי מ ם ל ל עו .42 הבא" ה

 יצר על די. יא' ב״ר ראה שבת, בעניין כאלה שיחות על עוד טי. מקץ תנחומא, .41
 של גיורו על ע״ב. י' ע״ז גם ראה ע״א. צאי סנהדרין ראה באדם, מתחיל מתי הרע,

הי״א. פ״א מגילה ירושלמי ראה אנטונינום,
 ההוא היום על ה״ג. פ״ט כלאים ירוש' ה״ה. פ״ג מו״ק ירוש' ע״ב. קג' כתובות ראה .42

ע״ב. קג' כתובות ראה
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הנשיאים סדר כאן לערוך ראוי

ו נ י פנ ר ל ד ם ס אי שי ם הנ עלו מיו ה ת ש ל א ל ת. ה או שי ט לנ ע מ ל חנן רבן [ אי בן יו כ  ז

א ע היה של ר ד, מז ה דו מנ ת ס ע״י נ אנו סי פ ס א א ה ול א הי שי ר נ א תו ם כי ב  א

[ ל, ע פו ל ב ם כ רי ח א ם ה ע ה ר ת. מז כו ל מ ה

א הזקן, הלל א. שי ח ג' הנ ״ שכ 2( ת 5 ( ע - ר ד מז ה דו ל ל, ע ב ב ה מ א ה מ  שנ

פני בן. ל ר חו ע ה רי כ ת ה גיי סו ח ב ס ל פ ח ת ש ב ש ת ב ח א ע ב ב ש ת מ דו  מי

מד. של

ח ג' גנו. שמעון רבי ג. ס״ ש +) 8( ת

ת הזקן. גמליאל רבן ג. ״ ת י 4( ג 0( +

גי השני. גמליאל בן שמעון רבן ד. רו ה ת מ כו ל ת״י ג' מ 5(ת 0( ה + א ת ר  א

בן ר חו ל ה ע פ ם ו בן ע חנן ר אי בן יו כ ה ז מונ ת ע״י ש כו ל מ ת ה הג הנ ה ל מ או .ה

״ג ג' דיבנה. גמליאל רבן ה. ל ת 7 (ת 3( ם + מ קו ת ש סו רי בן ה ר חו חד ה ם י  ע

ב״ז. ם רי קי ה ת ו עד בי ה. הו בנ בי

שי, גמליאל, בן שמעון רבן ו. שלי א ג' ה ״ פ ת 1( ת 2 1( ביו + ל א בנו ש  ר

ש דו ק ש ה ר ד ת שנ כו ל מ ת ל ר ה. בגזי ל מי מנו ה ע בז ר ד א ר ר מ א. ב ב  כו

ריו ח א ה ו ב ר ר. ח ת בי

שיא יהודה רבי ז. ל הנ ע ת עד פ ח ג' שנ ״ ע ק ת 2( ת 1 8( ל + בי ק ר מ ב ח  ו

ר ס קי א ל ל ק ר ס. ק נינו טו ם אנ ת ה. חו שנ מ ה

ח ברבי. גמליאל רבן ח. ״ ע ק ת ת 2(ג' 1 8( +

ל נשיאה יהודה רבי ט. ע ת עד פ 3(דיסא שנ 0 1( ר + תי ה ם ש מנ ם. ש ת פי ו

הרביעי גמליאל רבן י.

שני נשיאה יהודה רבי יא. 3(ה 2 0( מיו ! בי ה [ ת ע ש ת נ רו צ ת הנ ה] ד מדינ

שני הלל יב. א ה שי ט ד' הנ 3(קי״ 5 9( קן + ת ח מ לו ת. ה דו ע מו ל

החמישי גמליאל רבן יג.

שי נשיאה יהודה רבי יד. 4(השלי 0 3־0 8 0(

שי גמליאל רבן טו. שי ף ה ד ר ר ע״י נ ס קי ס, ה סיו דו או ר ת ס א ת נ שנ ב ) )4 1( 

ם תו ביו ר טי תהנשיאות בטלה פ נ ש ) 4 2 5(
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בעריכתה חכמים ושיטות המשנה קבצי גבוש שלפנינו בפרק

 המשנה עריכת המשניות, גיבוש לסוגיית מנחות שאלות רבי, של הגדול מפעלו א.
וכתיבתה.

 והאחרונים הראשונים החכמים הגאונים, דעות המשנה, בעריכת הראשונים שיטות ב.
רבי. של למפעלו ועד הזוגות מימי ההלכה התגבשות בעניין

 המצפה, איש שמעון רבי קפרא, בר קובצי רבי. של ועדו בבית שהיו משניות קובצי ג.
 את רבי ערך שמהם משניות קבצי ועוד ועוד הבבלי, נתן רבי יעקב, בן אליעזר רבי

המשנה.
 רבי של במפעלו השתלבותן זיהויין, דרך עיסוקן, תחומי אופיין, קדומות, משניות ד.

הבית. שבפני מציאות כמשמרות בצביונן
 משניות כפולות, משניות רבי, דעת עד משניות סתמיות, משניות המשנה. איפיון ה.

 במחרוזת. קבוע כמוטיב חוזרים מטבעות עם משניות וביניחן, בתוכן סותרות
המשנה. בגוף מחלוקת חכמים, מעשה משניות מנהג, משניות

 לבניין כתשתית המדרשים מדרשיהם, בתי מקורם, מהותם, הלכה, מדרשי ו.
תושבע״פ.

 למשנה הלכה מדרשי בין הזיקה ותלמידיו. ר״ע דמות דר״ע. אליבא כולהו ז.
ולתלמודים.

 מידות והניגוד, ההשוואה החידוש, מידות נדרשת. התורה מידות עשרה שלוש ח.
 ההיסק דרך ההלכה. של לכינונה הלוגיים ככלים נתגבשו כיצד והפרשנות. ההרחבה

 של מידות יג' הלל, של מדותיו שבע היסוד, מידות שלוש המידות. ע״י הפסוקים מן
 של השוואות לוח חגלילי. יוסי ב״ר אליעזר רבי של מידותיו לבי ישמעאל, רבי

מסיני? למשח הלכה הן מידות יג' האם השיטות. שלוש
 משמעויות גרים! בני מאיר, רבי אונקלום, ר״ע עולם, עמודי בישראל. הגרים נספח: ט.

לתופעה. ועמוקות נסתרות
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ה שנ מ ה

 בכל והתכלית הכותרת גולת הוא המשנה, וחתימת בעריכת רבי של הגדול מפעלו
 מפי שנאמר כל פה, שבעל לתורה הראשון ההלכות קיבוץ היא המשנה עמלו.

 וקיבץ עמד מישראל, תורה תשתכח שמא וחשש הצרות שתכפו רבי כשראה התנאים.
 כל את הנמרץ ובדיוק מרובה בהשגחה וניפה בירר שלפניהם. כל עימו וחכמים הוא

 את הגדיר הערוך בעל הקדמה] [רמב״ם ענייניהם. כפי סדרים בששה וערכן ההלכות
 הדבר ונתברר הגבורה, מפי בסיני המשנה שמע רבנו משה לתורה" "שניה המשנה:

 המשנה כתיבת לסוגיית יורדין שאנו עד שבכתב. לתורה שניה היא שהמשנה
מנחות: שאלות בכמה להתבונן יש ועריכתה,

ע א. בנו מדו ש ר דו ק ט ה חלי ל ה ץ ע בו ה קי שנ מ ה ה ת כ רי ה, ע ת מ תי ח ם ו לו  כ

ל ט ר ב סו אי ם ה ע״ם "דברי ה אי שב ת אי א ש ם ר ר מ א ? ל " ב ת בכ

ת מה ג. לי כ ץ ת בו ת קי שניו ש מ שי צי כ ב שי ק ה מדר כ ל א, ה ת ל כי מ ] 

א, ר פ רי] ס פ ם ס רי ד סו פי מ ר ל ד ם. ס קי סו פ ם מה ה ת ק ל זי שי ש  מדר

ה כ ל ה ה, ה שנ מ מה ל ם ו מ שו ? רי ה כ תו ב

מע מה ג. ש שנת מ ר "מ " ב א שנת קפר מ בי " שנת מאיר" ר בי "מ  יוסי" ר

שנת עוד? ראב״י" "מ ס מה ו ח בי י ם ר צי ב ק ? ל ה ם מה אל ש מו  שי

? תו שנ מ ם מה ב ת ס " א שנה"? הי מ

ם ד. לו שה כ ם ש רי ד ס מ״ן ה ט ז ״ ק ם נ ם ה טי חל ש או מו ד שי ם עו רי ד  ס

ם פי ס ? נו ם מי לו ם ע א ל ה ר כ ד י ס ו ר בנ ד ס ? ב שרי ק ה

ה מה ה. סו הי ח ל י בי ש ת ר שניו מ ת ל מו דו היו ק ? ש פניו צד ל ה כי ה ? נז תן או

ם א ה ה ? שינ הן ל ב ט ? בי פן ק חן תו ? הני תן תינ כנ

ם ו. א בי ה ך ר ר ם ע רי ד ס פי ה ם ל ה ה או ענייני ט שי ? ב ת ר ח צד א הג כי  נ

ת כ רי ע ת ב שניו מ ת ה דו ד בו לו ה ל כ ? ש ת קו לו ח צד מ ? כי ק ס פ

ע ז. בי מדו א ר ב ל ת ת כ שניו ם מ אי ש ם לנו דיי סו רי י ק עי ת, ב דו ה  כגון הי

ה שנ לין, מ פי ת ה, ל ך מזוז ם, חינו בני ם, ה רי ? ג ה כ חנו

ה ח. ל א ש ה, ל ל דו ע הג ה מדו שנ מ א ה ה ל כ ר ע ל, נ ב ב ם ב ה ש בוי הי ם רי מי כ  ח

ם בי ש ה היו לוו ש ת ב סי ח א י ל ק ב צי מ ? ה אי מ רו ם ה ה ש כ רי ה צ ב תי  כ

ה כ רי ע ה ו מ הי ? זו מד ל ל חו ת ה ם ל לו ת היו כ שניו ? מ ל ב ב

ת מה ט. עו ם ד מי כ ח ם ה רי ק חו ל ה כ ם ב מני ל הז ת ע כ רי ? ע ה שנ מ  מי ה

? ה כ ר צד עו ? כי ך ר ת מה ע רו קו מ ? ה ם ה תי טו שי ל

חס מה י. ה י שנ מ ? ה א ת פ ס תו ה מה ל ק ? הזי הן ם ביני א ס ה ח ם י אי ר מו א  ה

הן תי ש א ל ס הו ח ה י לן שונ ק ש מ ? ב ה כ ל ה ל
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י פנ ש ל ר שנג ר ב ת ל גיי ה, סו ת כ רי ד ע מו ע ע נ רג ל ל ה ע פ ק ם תו קו מ ה ו ס פ ת  ש

ת ע ד תו ם. ב מי כ ה ח שנ מ פי ה ה ל פ ק ש ת ה ח ה א ת עד הי די י כ ל ל טו ד בי מו ל ת  ה

ה. בי "אמר מפני א ר ר ר זי מ ב א ה' ר סנ ב ב מאי ע״ב] י' [ תי כ ם; עני ימי יכל ד עי  ר

לי אלו ע ד ב מו ל ה ת כוונ ה אן [ ם כ ד מו ל ת ל ל ם]. ש אי  תמידי משתה לב וטוב’ תנ

שנה". בעלי אלו ש מ רו וי ב ס ך, ש פו ר "רבא ה מ א, א פכ היינו אי ר ו מ א ב ד  ר

א שי שר ה מ מי ש א, מ ב ר ב מאי ד תי כ מסיע ד ם ' בני צב א ע ם' י לי אלו ב ע ה, ב שנ  מ

ע ק בו ם 'ו צי סכן ע ם] י מ ח ת ם' [י לי אלו ב ע ". ב מוד ש״י תל ר ר א ב ר מה מפני מ כ ב  מ

ה שנ מ ? ע"פ ה ד מו ל ת שה ה שק ד " מו ל ב ל רו ת מ שיו ת קו גיו סו ש ו ה בו, שי שנ  מ

ה ח ד. נו מו א לל ב ר ר ו מ א א פכ לי אי ע ב ד ד מו ל הנין ת עו נ עו מיגי ד ת שי רו הו  ל

ר סו היתר" אי ץ שאין מפני ו ר ה מו כ ל ך ה תו ה. מ שנ ד, מ עו חנן "רבי ו י יו כ ר' מ ו  א

ת לו בו ח ת ה ב ש ע ך ת ה' ל מ ח ר מל מ בי א א ר מ ר ח א ב ר חנינ מ ב א סי ר ר א מ בי א  ר

חנן, מי יו ה ב ת א א צ ה מו ת מ ח ל ל מ ה, ש ר מי תו ש ב  משנה. של חבילות בידו שי

רי ב ק ף ר ס ה יו שי פ ב אנ ר ת ו או בו ח ת כו ה שור". ב מ ח ל א זו מ פי הי ש״י ב  ר

תיה ריו הו ל " ש ה] [ שנ ד מ מו ע ל ל ו ה ע רי ל בו ע ה ו ר ק א עי ם ל ד א ל כ פ ל פו דד מ חו מ  ו

ל ע ב א ו ר ב ת משניות למד ולא ס תו ריי ב ה ו ב ר א הסוד. יתגלה מהיכן כי ה  אל

ל ע ב ת כ שניו ה מ ב ר ם ה א ך ש ר ט צ עם לו י אן ט כ דנו ב מ ל ה י שנ ת מ ר ח ם או א  א

ה ש ק ר לו י ב ר ד ח ל א ר ע ב בין ד ך י תו ת מ שניו ". מ ה א הרב הי ת [ ק לו ח ״ג מ ב ש  ר

בנן ר ת ו ו רי הו ר סיני ע״ב, ידי ב ק עו ם. ו רי ה מי ה שנ ה ש שנ א מ ת ריי ב ן ו רי דו  לו ס

תן תינ ני כנ סי ל ב כ ה כין ו רי רי צ א מ א"]. ל חטי
 כאמור הכוונה זדון", עולה תלמוד "שגגת דרש רבי] של [מרבותיו אלעאי בר יהודה רבי

 במובן תלמוד אין עוד בזמנו [הלא המשניות. הן שהן הלכות דברי בהבנת תנאים של לתלמודם
 דבר תשמע שאם המשניות, טעמי תרוץ שהוא בתלמוד זהיר "הוי דבריו: עיקר שלנו] הגמרא
 טעם ידעת שלא בהוראה שגית אם תלמוד ששגגת שנאה ומי טעמיה לשאול הזהר ברבך משנה

 שלא ממנה ולמדת לידך שבאה הוראה או דין לה דמית כך ומתוך אחר, טעם בה ונתת המשנה
 מרבך...שאין טעם שאלת שלא כמזיד עליה אתה סבור...ענוש שהיית כמו הטעם שאין כדת,

ם בשווה״. בקיאין מנ א ה ו שנ מ ה ה ס פ ם ת קו ם מ ת ע ד תו ל ב ם. ש מי כ ב ח ק ר ח צ ר י  ב

ה, ד הו ר י כ ת בי ט ד שי מו ל לי ב ש ת ר ש ת ע"פ ש ט מי שי ר ר א. ב מ א ח ב מו כ ] 

ם חי ב ב צו' בז ר " [ ב ״ ק ע ח צ ר י ה ב ד הו א י ל הוו ה רגי מי מי ק ר ר ד א, ב מ ה ח קי ב  ש

ל אז ב ו ר ת. ל ש א ש מ ה פגע חד יו מי בי ר ר [ א ב מ ] ח דו מי ל ת ר ב מ ה א א לי ט פ ק ל  א

טן ק א נ ח תי רי ה א ם ליד?! ל כי כ ח ת מ ש כ שי [ אנ ה ב ר ר ש ם ה מי ש ב ת ח מ רי  מ

ת! כו ל מ ח ה ה שרי אוו ס הג פ ת ה נ ש עו ם ו ש ו רו חז או ם] ב ה ל ב ״ א א ה, ל ש״ ר מ  כי מ

א עינ א ב ת ל ט מי שי ה פ א. ל ר ב ס א כי מ חנ כ ש א מ ת תני א מ כ ר ה. פ ב ל ת ר ש  כי ש

א עינ א ב ת ל ה מי ת מי דכי ממתניתא לי פשיט מיני ח כ ש א מ ת תני א מ כ ר פ ו
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א ת תני א מ ת תני מ אכן היא". ו אנו ו צ בין מ רו עי ב ה ע״א סז' [ א ר ש״י ו ם ר חי ב  לז

ב צו'] שן ר ח ר ה מ תי פוו א שי ת תני מ ב מ ר ת, ד ש מעיין שהיה ש ת. כ שניו מ

 הלכה במובן "במשנה" הטועה לדיין כוונתה חוזר", משנה בדבר "טועה המפורסמות מן
 למשנה המושג לצמצם ואין דין]. דינו [אין חוזר וידוע מפורש בדבר בגמ' או במשנה ידועה
 במאי דטעה אבא לרבי ספרא רב "א״ל ממש. למשנה המכוונת הבנה שמצויה אלא לבדה.
 הדין את "מחזיר רש״י: חוזר" משנה בדבר טעה ששת רב והאמר משנה, בדבר דטעה אלימא

 לגי בסנה' שם אחריה ובסוגיא דין". דינו אין מפורש בדבר דטעה דכיון בביתו משלם ואינו
 אין. א״ל אושעיא? ודרי חייא בדרי טעה אפיי החותמים] [העורכים אשי לרב רבינא ליה "אמר

 קטלי אנן אטו א״ל ודידך? בדידי אפי אין. א״ל איסורי] ממוניה [שהיפך ושמואל? בדרב אפיי
 שסתמה כמשנתנו כך כל עיקר הוו אושעיא...ולא ור' בר״ח טעה ואפי רש״י: אנן? באגמא קני
 והעמידום בדברים עמו ודקדקו נשיא שהוא ע״י אצלו מצויה הישיבה וכל מהם גדול שהיה רבי
ל *. בוריים״ על ל כ ה כ ל רי א כ ף מרן ד ס כ ה, כ שנ ם מ רי א כ ה מ פ ק ל תו ה ש שנ מ  ה

שו שדר ם "וכ מי ש זה חכ ר דה דו מי ה זו מ ה וז ד מי ת מ ר ח מי הכי אין א ל נ כו  שי

ל ט כ ריו. ל כ ם ד א ר ו מ א ם ת אי כן א מ א א לי ל אי ליג ר מו אי א תנ א א ה ל ד כ א כ ת כ  דו

שינן א מק ר מו א א ל ת תני מ ר או מ ש פ א א.. ת ריי כ ר מ מ ם לו ת מיו מ תי ה ח שנ מ  ה

מו לו קיי כ ק ת ו רו דו ם ש ני רו ח א א קו ל ל ח ל י ם ע שוני א שו וכן ר ם ע ת ג מ תי ח  כ

ד מו ל ת *. ה ד וכן * מו ת הלי ל ה ק ת גי: מ ע ד ל י ר כ ש שה א ם יע קי ל א א ה ה הו הי י
ן , י ^ ^ ץ ן ווו א

 חוזר, משנה בדבר טעה אסי רב אמר ששת רב דאמר ע״א לגי שם וראה ע״א י' סנה' ראה *
 שהביא במקום חננאל רבנו דברי וראה רש״י דברי לגי בפני ראה חוזר. אינו הדעת בשיקול טעה

 גם ראה בחולין. מפורשת במשנה וטעה שלה האם שניטל פרה שהטריף טרפון רבי טעות
 כחי בכורות גם ראה ע״א. ק' שם וראה ע״ב. פדי כתובות בלי וראה ה״ב פ״ט כתובות ירושלמי

 בה״ג, זו לסוגייא ראה ע״א. ו' סנה' ע״ב, לחי שבועות ראה משנה בדבר טעה על ועוד ע״ב.
תקס״ד. עמי דיינים הלכות בה״ג וראה ש"צ. עמי כתובות הלכות לוי סימן

 ז' ע״ז ראה שגזרו. בי״ד משנה לחם גם וראה ה״א פ״ב ממרים הלכות משנה כסף ראה **
 ע״ב מגי חולין ראה את. טיהר ד״ה: תוספי ע״ה ק' ב״ק ראה לחכם. הנשאל ד״ה: תוספי ע״א

שלים. זיל ד״ה תוספי

 רבנו ודאי כולהון משנה סדרי "דשית ואומר: ]7 עמי [באגרת הפסוק מצטט רש״ג ***
 י' דבר״ר ראה לגרוע". ואין להוסיף שאין הלכתא בתר הלכתא דגרסנא הכין כי תרצינון הקדוש

 וכן לפיהמ״ש. והקדמה די. א' ט' התורה יסןדי רמב״ם וראה ידי. ג' לקהלת טוב לקח וכן ב'
 ראה ותוקעין. ד״ה: תוספי ע״א, טו' ר״ה ראה אי. א' ממרים והלכות ב' שורש םה"מ רמב״ם

ע״א. נדי גיטין ע״ב. צ' שם ע״א. פט' יבמות ע״ב. כט' ר״ה ע״א. קי״ג חולין
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ועריכתה המשנה גיבוש זמן

 אחד כל וחדשים, קדמונים חכמים נתעצמו וחתימתח חמשנה עריכת בשאלת

 והחכמים הגאונים דברי נראה הספקות, להתיר היער בסבכי שביל לעצמו סלל

השיטות מן כמה לפנינו אחרונים. חכמים בדברי גם ונתבונן הראשונים

גאון סעדיה רב א.

שר אחד למשנה ! רס״ג  רבנו עד הגדולה כנסת מימי יצירה של דורות ע

 הקראים, נגד נשק כלי לחגור הכרח היה הנבואה שפסקה כיון לשיטתו, הקדוש.

העריכה. למפעל המקדים היה רס״ג תשתכח. שלא ההלכה לשמר הוא והיעד

און ב. אג ר שרי ב שערי ר גאון בתשובת תשובה״ ו״

״ג ש שאלתנו נזקק רס״ג אחרי שהיה 2 ר ת אליו קירואן חכמי פניית עקב ל  בסוגיי

שלות שתל  ור"מ ר״ע דרך ושמאי, הלל מימי מתמשך, תהליך על דבר רש״ג ההלכה. ה

רת היה לא רבי ימי שעד ואמר, הזמן הגביל כרס״ג שלא רבי. עד מסו  נוסח ההלכה ל

שרת הקרובה בדרך לימד חכם כל קבוע. סדר לא גם אחיד, וסגנון  בדרך שיטתו ל

שפה גרסו והכל וצורתה המשנה לשון את וקבע רבי שבא עד שחפץ  אחד. בפה אחת ב

ת לפניו היו מסתמא רש״ג. של שיטתו את לפרט אני עתיד רו ת מסו מקורו  ביסס עליהן ו

אן לגאונים ענה הוא תשובתו. את  להגיש ראה בודאי ומשנה. מקרא מעייני שהיו בקירו

רם לדבריו נשוב עוד לענייננו, ופינה יתד ממנו נקיה. סולת בפניהם מקו באגרתו. ב

הנגיד שמואל רבי ג.

 עד ע״ה רבנו ממשה שהעתיקו התורה יסוד והיא תושבע״פ היא המשנה

 חלקים שני וכוללת הקוראים. מלב תשתכח פן שכתבה הקדוש רבנו

 במשנה, שהשאיר זו דחויה ב.הלכה רבי. שקבעה זו מקויימת, א.הלכה

ודחויה. לפניך, היא הנה לו עונים פלוני, מרבי למדתי כך הטוען, יטען שלא

 882- דיתרמ״ב בבל, אח"כ בפיום תחילתו נועז, לבב וברר מקורי יוצר היה רס״ג .1
 לשאלתנו נזקק רס״ג הישיבה. ראש כגאון בבבל ואחייב הפיוטי, סעיד נקרא ,942

 לב כנגדם. יצא והרב בכוחם, היו שהקראים בשעה ואמונה תורה על במאבקיו
חכמים. של ותוקפם תושבע״פ על היה המאבק

 באיגרתו לשואליו ענה ).1038(האי רב של אביו )906-1006(דיתרס״ו רש״ג .2
ספיציפי, לעניין תשובה ביקש מקירואן יעקב רבי .987 דיתשמ״ח תמוז ד' מיום

 או "תשובה", סתם הקרויה זו בענייננו. ועע היריעה בהרחבת הצורך הבין ורש״ג
טי. חלק תשו״ג ראה המשנה". נכתבה "כיצד
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ש״י ג. ר

ש״י תו אימץ ר ע ל ד ב ש א ר ר רי און. ש מר: ג א בי "בימי ו ת ר שני ה נ שנ  מ

ח ל ש ו...ו בי ז ץ ר קב ל ו די כ מי א סדורות מסכתות היו לא ימיו ועד א״י, תל ל  א

ל ד כ מי מע תל ש ר ש ב ל מפי ד דו מנו, ג ה הי ס ר תן ג ם, ונ מני ה סי כ ל ת ה י נ לו  פ

ת ני לו פ תי ו ע מ ם ש ש ני. מ לו צו פ ב ק שנ כ ר ו מ ל א חד כ ע מה א מ ש ש תנו ה נ ב ו  ל

ר ר ב ת טעמי ל קו לו ח מ רי ה ב ם מי ד אויי ם. ר קיי רו ל ד ס ת ו תו כ ס מ רי ה ב קין ד  נזי

ם, ד ב רי ל ב ת ד מו ב ם י ד ב רי ל ב ד ם ו שי ד ם. ק ד ב ם ל ת ס מי ו ה נ שנ מ רי ב ב ם ד די חי  י

ה א ר בי ש ת ר ם א ה רי ב " ד ם ת ס " אן שנ ע כדי ו בו ק ה ל כ ל ם. ה ת מו ך כ כ פי רו ל מ  א

א ר מ ך אין בג ה מדה ל ל דו תנו מזו ג ב שי מי ל ע ט שנה" ל אד .3 המ ש״י מעניין מ  שר

ר היה ת ע ל א ש ת ל כ רי ה ע שנ מ ד ה מו ל ת ה רי ו ד ס ל ם ו אי ם. תנ אי ר מו א ל ו כ ם ב קו  מ

ה א ר ״י שנ ש ר ש ל ש ת ח עו ת ט ר סי מ א ב ר מ מי ת או ב עו הוי ט ם בזי ה, ש ר מ  או או

ת עו ת ט בנ ה ע ב ק ר תי, ה כ רי ע ר ה עי ל ה ך. ע א כ ם ול ע הו פ אנו צ ק מ ק רי נז מ א  ל

ם. מי כ רי ח ב ש״י ד או ר ב ל הו ת ידי ע יו ו מנ ד הז ת ב נו ם שו קי ר פ אן. ב כ

הרמב״ם ג.

ם אף ״ ב מ ר ץ ה מ פן אי או סי ב סי ת ב ת א ט ״ג, שי ש רו ר מ או ל ב ב "ולכן רבי: ע טי  ה

ם מי כ ח ם ל די מי תל ל ץ ו ב רי ה ו ר ל, תו א ר ש ף בי ס א ל ו ת כ לו ב ק ת ה עו מו ש ה  ו

ת קו לו ח מ ה רו ו מ א א ימיו. ועד רגינו משה מימות שנ הו מו ו צ ע ה ב  מן הי

ר ש א כ ו .. ם. לי ב ק מ ת הסגרות כל אסף ה עו מו ש ה היגור ההל ו ת המשנה ג ל ל כו  ה

ר או ל בי ת כ צוו מ ת ה בו תו כ ה. ה ר תו ם ב ה ת מ לו ב ת ק לו ב קו ה מ ש מ ה, מ מהן ע״  ו

ת דיו מי ם ל דו מ חן ואין הדין עפ״י שלי ת, ב ק לו ח מהן מ ת ו דיו מי ה ל ל פ הן שנ  ב

ת ק לו ח ם שני בין מ דני ם ה ע ב ק פי ו ' כ פי א ם...ו ת ק לו ח חיד מ ק י ל חו ל ה ם ע בי ע ר ב  ק

רי ב ד ד חי רי הי ב ד ם. ו בי ר שה ה ה כן וע מ ם לכ ם ענייני לי עי נו .4מאד" מו נ דיו  ב

ה ס ר ננ בי ס ה תו ל ט ש ע״י שי רו ת פי ליו חו ע ה ב ק ת ש בו כי ר מ ת כ ״פ. א ע ב ש תו  ה

ל ל כ ל כ ל ג תו ב ט ת שי לי דו תו מ ה ה ל דו ל הג ם ש ״ ב מ ר נו ה תי ב ן חו נ בו ת ה טב ל  הי

, ו תי או בו מ ה הן ב ר ז ד ס ם, ל עי ר או והן ז בו ה מ שנ מ ח ל ר ק תו ר פ ל ק ו ל ן. ח רי ד ה סנ ב

 אנו יוחנן. רבי של כללו הובא בה א' עמוד שם הסוגייא ראה ע״ב. לגי מציעא בבא .3
משנה". למושג"סתם מגעת שידנו היכן עד נדרש עוד

 עיקר וייחום לרבי ההערצה רוח נסוכה המורה דברי על למשנה. הרמב״ם הקדמת .4
באבות, הראשונה המשנה מסילת על הלך הרמב״ם לב שים לרבי. במשנה העבודה

פירוט. תכלית ומעשים שמות ופירוט הנחוצים ההדגשים עם
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5 מקינון שמשוך רבי ד.

בי שון ר מ קינון ש מי מ חכ לי מ ע ת, ב פו ס תו ב ה ת ר כ פ ר ס פ ס " גי לו דו תו ". מ ת תו  כרי

מר: שם ף "רבי א ל א ר פי ע ד סי ה ש שנ א מ ף ל סי א הו ל ע ו ר שון ג ל מל ב קו מ  ה

שניותלו א לרבי קודם סדודרות היו ...המ א אל ם שהו ת ת ס ה א כ ל ה  עפ״י ה

ם ת שנ ל מ ם ש מי כ עמו". שהיו ח

הראב״ד ה.

תו ט ל שי בי ש ם ר ה ר ב ד בן א ל דו ע ר ב ד ה ס ל ב ק ט 6ה ע מ הה כ תו ז ט שי ל ל  ש

״ג. ס ף ר א א ת המקדימים מן הו ת א כ רי ה. ע שנ מ ה

שונים" דורות” הלוי יצחק רבי ו. רא

און ד הג סי ח בי ה ק ר ח צ ת הלוי י רו דו " ל ע " ב ם שוני א א ר ה ל ל ל גי ת כ ו לנ ב פי סו ל  כ

ל ר כ ק ר חו ש א א ך ל ל ל ה תו. ע ל סי חין הלוי ר״י מ ב ם ה בי ל ש ת ב כ רי ע ה. ב שנ מ ה

ה המשנה" "יסוד א. הי ר ש ב מי כ ״ג מי כ ה אנ ל ם ונג בי ר ר ב ב  ב. אז. כ

מן האמצעית" "התקופה עון שבין ז מ ק ש צדי ל ימי עד ה ל אי, ה מ ש ת ימי ו כו ל  מ

ם יוון ה ב ה) ש ה מי ת מ ה ) תו ט שי א ל ה ל ת ה הי ר צי א י ל קו ו ס ע ת ה!! ה שנ מ  ג. ב

ם המשנה. יסוד בירורי תקופת ל ימי ה ל אי ה מ ש תי ו ב ש ו ר ד ם, מ ה רי ח א ה ש ״  ב

רו ובייש ר בי שו ש ר פי ת ו ה. א תי דו סו  אחרונים התנאים קבלת בירורי ד. י

ף הלוי ר״י המשנה. וחתימת ק ל ת כ ת עוזו ב ם א רי ק חו ם ה מי די ק מ ת ה ה א כ רי ע  ה

מי ת לי בי שני. ה א ה ה הו ח תי דו ש ם ב ת ידיי טה א שי ת ה ע ב קו מן ה בז ם ש דו ק  ה

דו מ ך ל ר ד שי ב ה, מדר כ ל ה ק ה סו ה פ ר עו ש, מ רו פי ר ב ח א מן ו דו ז רי פ ת ה ה א שנ מ  ה

ש. מן דר מ ה

-צא" ה' כ״א ה' שנת צרפת. מקינון, יקותיאל בן יצחק ב״ר שמשון רבי .5 )1260 
 בן הריין וימי פרץ רבנו בימי פעל התוספות, של אחרונים דורות מבעלי )1330
 היה ר״ש הלכה. בקשרי עימו היה שהרשב״א ונראה תוספות כתב גרונדי, ראובן

 בבעלי כשנעסוק התוספות. לתק' החותמים דור מרוטנבורג המהר״ם מתלמידי
 הערות מעירי נמצאו מהם שגם נראה הספר) בסוף א' בנספח עליהם התוספות(ראה

 העסיק ועריכה סדר שסוגיות מהחכמים היה ר״ש מסתמא לתלמוד. עריכתיות
אותו.

 מהראב״ד להבדילו הרי״ף תלמיד יצחק בן ברוך רבי תלמיד הראשון, הראב״ד הוא .6
 בספרו בסוגיא עסק הראב״ד ההשגות. בעל הראב״ד של חמיו האשכול בעל נרבונא

התורה. מסירת סדר למטרתנו, שיועד ההיסטורי
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און ל הג ע ת ב רו ם, דו ני שו א ה ר אי שהי ת קנ נ מו א ם ל מי כ ט ח ל הבי ם ע רי ק  חו

ם רי ח אי א ט ב מ ת כ עו ם ד לי כי ש א מ ך ול ר ם. ד מוני ו, כי א רי ב ד א אף ל חד ל  מן א

ם מי כ ח ל ה כ ת ב רו דו ט ה ש ו פ תי קו פ ש ס ר ד מ ם. מ בי תו כ ד ה מי טו ת ש ם פ ה תי קו פ  ס

שנה" "מיסוד ם ל. המ ל ע ד כ בו כ תו ה ד ר ח ל ל און ש לוי, ר״י הג ר ה מ  אני או

ת חו ד תי ל ש ם ב תו ידיי ט ל שי ת ע פ קו ך ת ש עדר חו ה ה ו ר צי מי י טון בי  כדי יוון של

ם תיי א ה. מ ם שנ לו ה כ ת ב ש ה הו ר ם תו ת או ? ב ת רו ו דו רי ב ם ד הי מו ע ת מו ש  ודאי ל

ב. תו כ ל

״י יוצא כנגדם רבי זכות מפקיעי ז. הלוי ר

ה ר ל שו ם ש מי כ ם ח רי ק עו חו ק ם שי ה תי שו ר ח ת מ ר ת ה ך ב ב ה ס תי דו סו ה י ת מ תי ח  ו

ה. של שנ מ ל א. ה ע ך ”הזמן נבוכי ״מורי ב תו מ ם ש שגי ם מו תיי כ ל ם, ה קי תי  ע

ס, כגון פו רו ט פו קי, א תי ם דיי אי וג ש ה מנו שנ מ ם ה קי ס עו ת ה ד בו ע ת, ב בי  ה

ם שגי מו מ ם" כגוי ו ה "סופרי ס ח ני כי הו מעון מימי המשנה שזמן ל  חניו בן ש

שני, מנו הצדיק, שמעון ה ה מז ל חי ת ה. מ שנ מ א ה חין הו ת בין הב שניו ת מ קו תי  ע

ר ת ת ליו שו ד שונן עפ״י ח תו, .8 ל מ עו ל כ. ל ע ק המשנה" "דרכי ב ר פ כזי ב ר מ  ה

ר ד ס " לו ם ש אי תנ ת ה כ לו ה מ ", ו ם ד מו ח לי ת הני שניו מ ת ש בו ת, מאד ר מו דו אף ק  ו

ת מו דו מי ק ם. לי רי פ סו ם ה א כי א ה מציין הו שנ מ ה א ש ה ל ר ד ס מן נ חד, בז בי א  ר

א צ פניו מ ת ל שניו ת מ תו כ ס מ ת!! ו כנו הן מו עלי ף ו סי בי. הו ד ר ע ציין עו ״ א שר  הו

שון א רי ר ד ס ה מ שנ מ ל .9ה ך, זו ע ר ד ל ג. ה ע  התנאים" לספרות "מבואות ב

ק ס ע ם ש ת ג מ ד ק ה ר ב ב ע מ ש ה ר ד מ ה. מ שנ מ ת ל ע ד טיין ל ש ה אפ ת ה הי שנ  מ

ה ר דו ד ס מי עו ת. מי בי ה

.7

.8

.9

 שם ואילך, 155 עמי בח״א התקופות על וראה ח״ד. ראשונים דורות בעיקר ראה
 עשייה בלא ימים היו היוונים בזמן והשמד הרדיפות שימי התמוהה קביעתו את קבע

 בפירוש מחלוקות הן שמאי ובית הלל בית שמחלוקות הוכחותיו ועל רוחנית!!
 לפשוט כעיקר חמדרש, כעד חמשנח יסוד ועל ואילך. 145 עמי ח״א ראח חמשנח,
ואילך. 466 עמי ח״ד ראח ספקות,

 קפ״ז, וסימן כ' סימן תשובה ובשערי ע״ב, ידי בחגיגה המובא על הרבה ביסס הוא
 לימוד דרך של שריד היא האסוציאטיבית השיטה לדעתו סדרים. מאות שש על

עתיקה.
 בית משנת על שהתבססו ומר״מ מר״ע שנשמט מה והוסיף תקן השלים, רבי לדעתו,

שמו. על נקראה שהמשנה עד והוסיף שכלול הרבה רבי הלל.
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ת עו ם ד מי די ק מ ת ה חויו ם הלוי, ר״י ע״י ד ת ע א אוי ז ר ר כו ף שנז ״ג א ס ר  ש

מו צ א ע הו שוני ש א ר ם, מ שני ר פ ם ה א א שון ל א ר ם, ה ה ה ל ם, מן הי מי די ק מ  ה

ת מ א תו ב ע ת ד נ ו כו ה מ ת ם. נגד הי אי ר ק כן ה ה ל ט ם נ די ק ה ם כדי ל צי ע ה ת ל  א

ת חו ה כו שי ר ל שו ם. ש ע״ ב ש ח תו רו ה ה כ סו ל הנ תו ע ט א שי ת הי מוני א א ל  ו

ת רי בי ח ת. או ת תי כ רי ע

ראשונה משנה רדצייה ח.

ת רו מ ת ל ר קו ל הלוי ר״י ב ם. ע מי די ק מ שרידי ה ך אש" " רי ע ת ה ל א ע  "משנה ב

ה דתנאי", ופלוגתא ראשונה הי ריו ש ב ד ם, מן ל תיי ט שי ם ה קניי מ ע שרי ה  וי

ה ב ש ח מ ר ה ק ח ת ב כ רי ה. ע שנ מ בי ה ד ר ד צבי דו ר שי י ר שו ת ל רו קו ה. מ שנ מ  ה

ר ק תו עי ט ת א. שי שי א ר ת ב ם שני בי ״ ע שב ה תו ת ן הי ו סגנ ש. ב דר מ מי ב. ה  י

ל ל אי ה מ ש ל ו ח ת הו כו ל ה ת ב רו צ ת ק טו לו ח דו ו ל ת שנו ד ר פ ה ת מ כו ל ת ה קו סו  פ

ש ר ד מ ה ם מ או ש ע ת ו רו ד ס ם מו רי ד ס ם ב אי ר ק שנה הנ ". "מ ה שונ א ה ג. ר שנ  מ

ה שונ א ה זו ר ע ק לו שו ע פ מ ל ב בי ש ר ר ש ם א ת ל. ח ע פ מ ם ל כ ח ס ה ס ב ת ל מאד ה  ע

ת שניו ת מ רו ציי מ ת ה או צי י מ פנ ת, ב בי תן ה או ל כ א, ש מ ם, יו חי ס ת, פ עני ם ת חי ב  ז

ד. עו ת ו רו מ ה ל צ ר ע ד ה בו כ טרו ו עי ל ש ע די ב שרי ר אש". ה״ מ ש אני או ד י ב כ  ל

תו קו מ תו, ע פו רי ח ך ו ש א ם י ת ג חו ד תי ל ש ם ב ת ידיי תו. א קנ ס ה מה מ א ל ר חי ת ה  ל

ל כ ל ה ל ה שמאי? מ כי ו ם ו ד א קו צי היו ל ב ? ק ת כו ל ד, ה עו ל ו לו כ מ בי מ  רו

תיו או מ ו דוג תי רו קו מ ם ו ע מ ן ע טי לו ח ת ל תו א ד בו ל ע בנו ש ש. ר קדו תו ה כו מ ת ס  ה

ו תי חו כ הו ת ו דויו ע ת מ שניו מ מי ה ת שבי בי ה. ה ה מי ת ב מה מ ש ם, ח כ ח  ה

ם אי תנ ה מו ש ל ע ת ת י רו סו מ ת מ רו ציי מ ת ה ת א בי ? ה תו ד בו ע ך ב ה אי צ ם ר מי כ ח ה  ש

רו א ת ת י ר מה א ב ע הו ם ש אזנ ? ל ת ר סו מ א ב הל ו ו בנ ש ר דו ק ת ה נ ו כו א מכוון ב  ל

ק ח א מ ל ה ו ת שינ רו סו היו מ דיו ש ה בי הי הן ו ת ב ת ה ל מונ ת ת ק דויי ל מ ה ש כ ל ה  ה

ה. מני ם בז לו ך יש כ כ ח ב כי הו טה ל ם שי ל ע ת ה ל ? ו בי ר .10מ

 כל מבין כמובחר ברד״צ שראה ויינברג החכם אש". והערכת"השרידי הערצת ראה .10
 תמוהים דבריהם שגם קודמיו סיכומי אם כי בדבריו אין ובאמת שהזכרנו. החוקרים

 רש״ג על שהסתמכותו גם מה הקדוש. רבנו של מפעלו את במשהו בעמעמם כמעט
 כחבריו שלו המחקרי הלהט רבי. מידי המפעל השמטת ממגמת אותו חילצה לא

 אולי חיתום. או כהשלמה מאסף כמלאכת ולראותו רבי של עמלו לצמצם הביאוהו
!לזה! להגיע יכול אישה שילוד האמינו לא
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למשנה מבוא - אלבק החכם ט.

ח מי הני ת ש ה א בנ ל י ה ע פ מ ת ה ד קו ה כנ פנ ה, מ כ רי ע ה ב ם הי כ ח ק, ה ב ל  א

ר ש תו א ט שי א ל ה ל ת ה הי שנ ה מ ר דו ה ס ע בו ק ה, ו נ שו ל  חכמים לכינוס עד ב

ת ביבנה. בכרם ד קו ה בנ פנ ה זו מ כ ר ע ת נ כ ס ת מ דויו ה ע שונ א ר ל כ ע פ מ ד ב מו  הלי

ה א ר ] ר. ד סו מ ת ה דויו ל אז עד אי] א' ע ם כ כ ה ח דיו שנ מי ל ת נו. ל צו ר ה כ ת ע לו מ ח  ה

ש בו ת בגי ר סג ה. מ ר צו א אז עד ו שה היו ל רי ש ד ה ס שנ ענו כפי מ ט ם ש מי די ק מ  ה

תי צג ה ם. ש ד ת לו קו מ א ה ב ת ה הי שנ ה, מ ר דו ם ס ש סו מה ל כנ ת שו נ ש ח מא ו  ש

ח כ ת ש ה, ת ר א תו הל ה ו ר או כ א ל ת הי ח ם מונ ה פני ?! ל ה כ רו פי ע טה ל ה זו שי ת  הי

ם מנ ה א ר ד תו מי עו ת מי ך שני בי א זו א ה ל ת א הי ן אל ו סגנ שי ב ה. מדר כ הל

 אחריו המרידות החורבן, מהומות אחר מפנה נקודת היתה שיבנה נכון אמנם
 ביבנה היתה ההתחלה לדעתו גיבוש. של תחילתו חייב אשר הדעת לבלבול הביאו

 במחילה אומר, ואני קצר. בזמן המשניות כל לסדר היה אפשר אי החומר ריבוי ומפאת
 מכון של המכוננת המועצה כינוס להיות נועד ביבנה חכמים של כינוס כלום מכבודו,
 מפעל לערוך כדי התכנסו שביבנה טענה, תכיל לא הדעת המשנה?! של לאור ההוצאה

 וכהנה כהנה להוסיף יכולני והשלים. רבי בא הספיקו, שלא מפני ורק שנים, מאות של
 ברוח משפטי קאנון היא שהמשנה דעתו ידיים בשתי לדחות יש המצע. קצר למעניתי,

 סידר רק שרבי דעתו לדחות יש וכן טעה) שם וגם לתוספות, ביחס גם נהג (כך הזמן.
 חסך לא אלבק בודדות. משניות על תאוריה בנה עצמו הוא במשניות. כלום שינה ולא

 לא הוא אף מקום מכל מהמועיל! ולא מהטוב ולא מהחדש אין שבדבריו מהלוי חיציו

 כולו. המפעל על מלמדות שכביכול במובאות הנתלים החוקרים של מדתם בו חסרה
 הגלוי. על הנעלם שרב היטב יודעים המצוי, כל בפני היום הנצבים אנחנו אפיי והלא
 תהיותינו לכאן צרף !!. הנשייה בתהום נעלמו וברייתות משניות של ריבואות ריבי

 שום לנו שאין הסופרים המעתיקים בעיית הוסף היא, היכן בבל של תנאים משנת על
 התוספתא המשנה של היד כתבי בגורל עלה מה שנה מאות כשבע של תקופה על ידיעה

סבוכים. שמוצאיו ביער אנו והרי ועוד. המדרשים
המצפה" איש שמעון ר' תמיד, תנא "מאן הונא: רב לדברי ההסברים את דחה אלבק .11

 כמה שפענחו אלא מסכת סדרו שלא יעקב". בן אליעזר רבי מידות, תנא וכן"מאן
מגרמנית. שתורגם אחר שנה, ארבעים מזה בידי היה אלבק של ספרו "סתמות".

 כיצד תמהני אלבק. החכם של כוחו ועומקי רוחב מלמדת עליו הנסוכה הרוח
 גמלים משאות לנו אבדו בהן בשוורים העץ מחרשת של בימים שנעשה מה חוקרים

 דור וההשוואתי? המודרני המחקר שיטות של זיזים ע״י ומסורות, משניות של
 של חשיבה בכלי מרובים דורות לפני שנכתבו ולגמרא למשנה מודדים אינטרנט?!!!

 כילה שלא מה וקולמוס!!! נייר והעדר כפר חיי ראו לא אולי פשוט המודרני. המדע
 כתבי לנו ואין שותקת שנים מאות של תקופה הלא המעתיקים. הסופרים כילו הזמן

בשלם. אינם הם וגם והיב' היא' מהמאה אלא יד
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און ר״י הג רג הג ב ינ ל ו ע שרידי ב ה דן אש" "ה ע רי ה בי כ בו א זו, ס לי ל ב  מ

ר ק ב ת! ל דינו ע ת ב חו צ תנ ה ת ה תי רו ח ת רי בין ה ק ה. חו שנ מ א ה ה הו ח כינ כו  וי

תני ע ה ד ל ז ה ע שנ מ ם בין קנאות" כ״מלחמת ה מי כ ח ם. ה ני רו ח א ש ה מ ת ש  ה

טי טו צי ם ב מי כ ח לו ה ל ש ה ם שי ה עלו מ ה  אלא תקנה להם שאין "דברים ש

שבו מי מהיקה". ח ם ש ר ק ח מ ב ש ל, טו עי מו  ומה מועיל אינו טוב שהיה "מה ו

ט טוב". אינו מועיל שהיה טו ל צי ם ש כ ד ח הו כנג ע ל ר ש ע ה א ת כ ר ע ל מ  ש

ת כ רי ה ע שנ מ .12ה

די שרי ר !3אש" ה״ כ ת בי ת א ט ל רד"צ שי ם פני ע רי ח א אף ה ר ו ק ת בי  ר״י א

מי הלוי ש כ מ ת ש ה ת ש ט שי ה, רד"צ ב ל א כו ל ר ב כי הז ל ל כ ה בו ש א מנו. ש ב מ ר  ה

א ת ב שו ע ר ל ד ה ס כ ר ע מ ם שבין ב ח ה לו מונ א ״י ה ר בין הלוי ה ". ל ם לי שכי מ  ה״

ם ת ג ט ק שי ב ל א א ה ל ר ש עיניו. י שרידי ב ה טוען אש" "ה ענ ת, ט ק ד ר שאי צו ש פ  א

ר תי ה ת ל ה א אל ש א ה ד. עפ״י אל מו תל ק ה ת ר תו ריי ב א ה ת פ ס תו ה היו ו  י

ם עי שי מו ה ה תי עיו ב ל ל ה. ש שנ מ ם ה א ע כן, ו א מדו ה הו ל חי מ דו ב בו כ ה מ ט ר נו ח  א

ל רד"צ ע תו ראשונה"? "משנה ב טיי ת נ לג פ מו ת ה ט שי ה רד"צ ל ת כ ש רג  מו

ל. לי ע ע ב א מדו ר הו ב סו ש ה ר שי א ב ת ל ת א כ רי ה ע שנ מ ת ע״י ה רו קי ח ת ה לו דו  הג

ם ר ט שו ש ע ד, נ מו ל ת ף ב העדי ת ו ה רד"צ א ל ת תו ש ט ל שי ה ע מ ת כ או ב ל מו ע  ו

קי דו ק ? ד שון ת ל מ א תי ב מ ם מ ני ה בו רי או ל ת ת ע או מ ת דוג שניו מ ת מ דו ד ל או בו  ע

מה ת כ רו ע ? ה ת שוניו ד ל עו ר, ו מו א ען כ די טו שרי ל אש" ה״ כ תו ש ר ל תו  ר״י ש

ת הלוי ק ת ע צ. מו ״ רין מרד ם דב צי ר ח ל הנ די ש שרי ש ה א א ם ל לי פ שג נו מו  מ

ת או קנ א ה הו מו ש צ ם. בו מדד ע חי כ תוו מ רי ל א ה מו הו צ ר ע מ ר או ק ח ד ש מו ל ת  ה

בי ת כ היה שלו היד ו ר י כי או ב ס ער ב ה. י כ רי ע א ה הל ו אין ו דנ ע בי ד מי ר ה ק ה הי  הז

ה ל בי מן ש חו הז שכ ? ו ם שני ע אז ה ת מדו טו ר לנ ח ל א בי חד ש תי א ל ל ב לו  ס

פו די ע ה ל ל ו ל פני ע ם, כ רי ח א לי ה ל או כ חד ב ש א ק י ל ? ח ת מ א ה מ

 שיטת אחר להלך צדק] [בלא המופלגת לנטייתו לב שים ד', חלק אש שרידי ראה .12
 את גם לראות צועקת שהאמת בעוד ומסודרת. מעמיקה מסכת בה שראה רד"צ,
אור. באותו לפחות אלבק

 הוא וינברג ר״י כי קמיניצקי י. הגאון אמר עליו אש", ה״שרידי זה, גאונים גאון .13
 חייו תלאות מאד. הפוסקים ע״י מוערך הוא מסלובודקה. שיצא החכמים גדול

 את בכתביו מהשו״ת הפרידו אלמוניות! ידיים לאחרונה, בכתיבתו. רושם השאירו
התלמוד!!! בענייני חקירותיו

 כל כי רוח. מורת של מועטה במדה לא להדגיש אני חייב זו קצרה סקירה אחר
באמת אוחזין הם כביכול החוקרים". מיד"דעות לפניו מעלים בסוגייא, לעסוק המבקש
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 מאד המוטעה הרושם מתקבל ההשכלה. בדור שפעלו אלה בד״ב ובעיקר חלוטה,
 גם ידיים. בה שיחולו כדי המשכילים לדור עד המתינו וחקרה המשנה ,שכביכול
 האתרים"!! דרך ישראל בא כי הכנעני "וישמע בבחינת הם היהדות באתרי המאגרים

 למעניתם. נחרשה כבר שהשדה לדעת בלי המשכילים אחר הנוהים הללו "האתרים"!
 ר״ש כריתות, ספר העניין. בשורשי עסקו כבר רש״ג, ר״ח, ר״ן, הגאונים כי יען

 עסקו ישראל גאוני ועוד. ועוד מלאכי, יד תוי״ט, שמועה, יבין ספר הראב״ד, משאנץ,
 גם לכך, הוסף לימודם. בעת הנושרים כפירות אלא חייהם, של מרכזי כיעד לא בנושא

 אין כן על ועוד. ותומים", ה״אורים ההפלאה, יהושע, הפני להבדיל, בזמן, הסמוכים
 חדשות, שלימות שיטות או מפליגים חידושים נמצאו לא החוקרים דעות שבכל לתמוה

 התייחסו ופחות התלמוד בגוף עסקו ישראל חכמי אחר. או זה בפרט הבדלים אם כי
 בשיטתו מאוד לפקפק שיש [כמו הערותיהם. העירו שנזקקו במקום עריכה. לבעיות

 להחליט רשאים "אנו חריפא בסכינא שכתב ליברמן, שאול החוקרים גדול של
 )216 ויוונות יוונים (ליברמן גכתג". פורסם לא המשנה שחיבור גמור גגיטחון

ואכמ״ל] סיבות כמה מפני הוא מפוקפק זה ביטחון הזה? הביטחון מניין

מען ת ל מ א תי ה ה מ ל ת און ע ל הג ע שרידי ב ך אש" "ה ה אי ח ת ד ד א סי ח  ה

ם ח לו תי הלוי. ר״י ה ה מ ם ת ק מה מפני ג ק ע נז ק ש תו ל ש ר ח ת מ טו שי ם. ב לי כי ש מ  ה

א ל הל ר כ מ א ם אפיי שנ כ ח ה מן מ פ די הו שרי ש ש פו א עדי ל ה ם, ע ל ר כו ש פ  א

ת או ר רי ל ב ד ש״ג ב ם ר קי ע טין. מבין צו שי א ה די הו רי ש ה " מו צ ל אש" ע כו ה י  הי

ט ט צ ה ל ב ח ר ה ת ב ר אג ש״ג מ ל ויגיע ר ש א ק בו מ ר !.4 ה ב כ תי, ו ר מ  היינו לו א

ם חי ר ף טו סו א תיו ל רו ע ל ה ש״י, ש ל ר לי ש ע ת, ב פו ס תו ת ה סו ח תיי ם ה אוני  הג

ם, ני שו א ר ה ר ו ק עי ב ם ו ד א מ ל ה עיון נ שוו ל מ ת ש גיו ר או סו רו ת, בי או ח ס  נו

ר ש פ ה א מונ ת ה ר. ש ה ב ת א ת ת אל רו צ מן ש רגו הז ת ש ל ה רנו ע א ה צוו ש ק אד ו  מ

א צ מ ל ל בי כ ת ם היד כ ת שוו ה ל ם ו ש מ ל. ו חי ת ה אוי ל פי ר תי ל ע ל ד עי מו  לעיין ו

ו רי ב ד ל ב און ש ל מלמד צ”הע החסיד הג ע לון ב מי מי, ה ר א תו ה נו די ע ך ב  א

ק מ עו א עיונו, ב ח, ל צ תנ א ה ל ה א ט ר נ ח ״ן. א הרי מו ר ה הי ב ה ת ו גיו ה סו ל רו א פ ס  ב

א ה, מבו שנ מ תו ל ט שי ת ו ח כ חו מו כו ל מ דו ד הג מו ל ת י ב בו רי ת. וגיוון ב או מ ג דו ה

 בפנינו הביאו לא המשנה, עריכת בשאלת כנסים כשהתקיימו שנים עשרות לפני עוד .14
 מוצא עצמו אש השרידי התנצח. עמם והמשכילים אלבק את אלא הכלל דרך על

 פותח הוא לב שים די. חלק בשו״ת לנושא הקדמתו ראה שיטה. בכל נקבים נקבים
 דבריו ראה רכה-רכז. בעמי מרכולתו, שמציע כמי שיטתו את ומסדר הופמן ברד״צ

 מתוך איך ראה למטה. א' טור רל' בעמי סגנון, על תאוריות בבניית הצדק אי על
אי. טור רלג' בעמי חלקי ציטוט הביא רש״ג
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ך כ פי א הנני ל רי מבי ב ם ד אוני ר הג ש ו א רנ מ ב כי א שו ם. נ ה לי ם א ת ט ל שי  ש

״ג ס ל ר ש ש״ג ו ת ר א ב ה מו ב ח ר ה ״ג. ב שו ת ר ב צ קו מ תנו ו ע רי ו אין י א לנ ל  א

ק פ ת ס ה שי ל א ר ם. ב רי ב רי ד ב ״ג ד ס או ר ב ״ג הו ה שו ת מר: ב א  שראש "דע ל

 שמו וקרא בימיו, שקרה מה אודות שחיגר בספרו אמר רס״ג הישיבה

 שנה ארבעים כלות אחרי המשנה להגר התחילו האבות כי הגלוי", "ספר

שני הכית בניין מן  ובסה״כ הכית. חרכן אחרי שנה וחמישים מאה ועד ה

שר אחד אותה מהכרים והיו שנה. תק״י  ודור וכוי אנכ״ג דור דורות, ע

ה הקדוש. רבנו ב סי ה ו ח רי כ ה ם ש ת ה או ר ב ח א, ל רי הי ח א קו ש ס פ ם ש ה ם מ אי בי  נ

או ר ם ו מ צ ם, ע רי ז פו שו מ ש ח פן ח כ ת ש ה ת ל ב ק מו ה ש ם ו נ חו ט ל ב ב. ע תו כ כן ה  ל

פו ס ת א ל א ל ת כ עו ד ת ה רו מ ש ן] הנ רו כ בז הו [ בו ת כ הו ו או ר ק ם ו ש ה. ב שנ ה מ א ר ] 

ן רו כ ם ז ני שו א ר צ״ד] צד' ח״ה ל א הקראים נגד שיטתו כיון רס״ג ק ב מו  שם: כ

ר "היסוד ש מנו א תד מ מנו י מ ת ו ש ה ק מ ח ל ל מ ם ש אי ר ד ק ה נג שנ מ א ה  שהי

ל "תורה ע ב א פה" ש רה ול תו " ." תב בכ א כי ש בי ה נ א רו ם ו ד ק ם, מ ת ס ר נ פ ס ל ו  כ

ה ם חוז פני ל ם, מ ת ח ל נ כ ם ו ל עו ך ה ש ם, ח ת ע רי ונ ח א ה ו מ ם כ בו שני ת ". כ ם ת שנ  מ

ם זו ת ענ ד ט סו ם. וי ת מ ח ל מ

א ר, אל מו א כ ח ש ד הכו מי ע מ ת ה ט שי ״ג ב ס א ר ה הו ח כ הו ל ה ם ע פ קיו ״ ע ב ש  תו

ל, ל כ כן ב ל ץ ו מ א ת ה ה מ די ק ה כן עד ל ת, שהיד הי ע ו כי מג רי ב ם ד  נגד מכווני

ם, אי ר ק שון או ה י כל פנ מ " ג ״ ה שו ת ת מ עו ר ". ת ם מיני כן ה ה״ג ל שו א ת או ל  ר

ת ט שי ״ג ב ס ת ר סו ח תיי ת ה ק פ ס ו מ תנ ל א ש א ל ב מו ם כ ה ש ב שו ת ה ב מ ד ק ה  ב

מר: א ״ג "אמנם ל ס ם ר כ ל ח דו ה, ג ה ואין הי שנ ה מ מ תנו שלי שנ מ ת מ ד ב תו... או  או

בלי ם ו שי ה מ ר טיי צ ה נ ע ב ט חו ונ רו שג ב מו פ ה ״ ע ב ש ת תו ר צו ע ב ב ט ב. מ ת כ ב  ש

תו היו ב שך ו מ חו נ רו ר ב בי כ ם ה חו ל ם, ל אי ר ק ש ב ם תפ לי ג כ ם ב ם, זינ ב ת כ ב  ו

מר א ם וי קיי פ ל ״ ע ב ש ך תו תו ב, מ ת כ ב ל ש ם כן ע די ק מן ה אך ז " ..." ה ת ב תי ת כ מ א  ב

ם אין די מ טה ל שי ל זו מ ״ג, ש ס א ר ך אל א כ ת הי ט ם שי אוני ב הג א ר ר רי ב ש ר  ו

אי ". ה ה בנו א ר ם [ ה״ג ש שו ה 12 עמי ת מ ד ק ה ת ב ר אג ש״ג] ל ש״ג ר א ר  הו

ד מו ע כו עליו ה מ אוני ס אן ג רו שי קי ר פ ד, מ מו ל ת ח ה ״ ר אף הריין ה ם אנו ו לי ת  נ

פיו. ענ ת ב ט ש״ג שי בנו ר ב ו ם אנו חאי ר אי צ ל מו צ בנו א ל ר א ל בן חננ א שי  חו

ש רו פי ח ב ״ ס ר פ ד ל שנ ד מג ״ " ב אל ס חננ ס ב ת ם שנ מנ רי עפ״י א ב ״ג ד ס  ר

הו עו הגי ם, ש ד אחריו קו שכו "ו מ ה נ ל חי ת מי ב אן חכ רו ה ״. קי א ר ל [ שי ע ר פ  מ

ד מו ל ת ם, ה ני שו א ר מי ה אן, חכ רו ם קי כ ח ה ] ל קי ס זננ טה פו ד שי סו הי ד ש מי ע מ ה ה  ב

א ת "דברי הו בו ם א בני ה ל ל ב ק רי ב ב ד ה כ ר ". תו ה ב תו ה כ א ר ל [ ך ע רי כ כוז  א' ה

כן פט', סי' "נ ו א מו ה] ח״ ״ ס ל פ ת ע ל א ל ש ה ד ק צ כי " אן רו ה קי ב ת כ שנה" נ המ
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ב תו ח כ ס בנו ל כ״י [ א ש " [ ד ר פו ס כ א או רנ א מ בנ ר ב ו ק ע ם ברי י סי און] ני ר [ג ״  ב

ה, שי א פני י ל נו מ נ דו ר א ב מ א ר ר רי ש ש א ה ר ב שי ל י ה, ש ל ם גו ש ק ב ״ ה ק שי ה  אנ

אן, רו קי ל ה א ציוו בו ו ת כ ". לו ו ת בו שו ך ת ב כ שי ם: ה ה א "דודאי ל ת רי שי ד  ס

ה שנ כי כי תרצינון הקדוש רבנו מ סי הי ר הו דג ן ל בנ ל ר ה ע א פ ת כ ל ר ה ת  ב

." א ת ש״ג הלכ ר ר א ב ״ג מ כ אנ רו ש ס ת מ כו ל ה ל ה כ ה ל ו ה, ע הו פ ר שז ק  עי

ה. ל ב ק ם מה ה רי ג ב ד ה ש שנ מ בי עד ה א ר ם היו ל עי א טבו ן ל ו סגנ א ב ן ול שו ל  ב

ל כ ם ו כ ק ח ס ם ע ה פי ב שונו. סגנון ל בי ל ט ר ק ך נ ר ת ד צו מ ר. תי צו קי ש״ג ו  ר

ל א ש ע נ בי מדו א ר ב ל ת א, כ ת פ ס תו ב, ה שי ה בי ו ר ת העדיף ש ר א צו קי  ע"פ ה

ת נו שו ת. ל כו רו קו א סו א עי ת פ ס תו ה ב ד הי ב א ת מ ת א לי כ תו ת ד בו ת ע צ מ ת רי ל  ה

ם רי ל ה ת. ש שניו מ

עוד שון ו ש״ג: ל א "ולא ר ם מן חד הוו שוני א ב ר ת כ ם ד ע ף עד מד  ירמיה סו

מי כן הקדוש, דרגנו א נ סי הוו ל ר הו ג ל ה כ פ חד ב שון א חד, ול א א הו אל מיי ע  ט

הון ידעין הוו הון ל ל כו ת ו ע ת ד ח ת א הון. הוו א ב ל ת ו הו הוו סיי ר א בג ת ג לו  וידעי פ

תי מאי איי רי ד ב ל, ד כ מאי ה ת ו אי ה ד א, בי ת ג לו אי פ מ תי ו איי ד ד חי מאי לי  ו

תי איי ם. ד בי ר א ל ל הו הוו ו ם ל רי ב ם ד קני תו ה מ שנ מ ה ו ע דו ל י כ ה ה שונין ש ת  או

ה פ חד ב שון א ל חד. ו א א ם אל ת ם או מי ע ת ט עו מו ש ה ם, שהיו ו עי ד עפ״י יו  א

ם מי כ ח ה ם ש ל ם היו כו ם, שווי ה ל ב חד כ חד א א תני ו דיו מ מי ל ת ה ל איז ר ב בו  חי

ה צ ה שיר איז ב ך ו ר ה. ד צ ר ש שי חז י או ך ש ר ה ד ר צ רינן ק מ א ד שנת כ מ בי "  ר

ר עז ב בן אלי ק ע ב י ם ונקי". ק ל עו ל " ן נ רי מ א ה ו שנ ם י ד דיו א מי ל ת ך ל ר ". ד צרה  ק

ת אי תנו ו ת ד לו ל ת כ אי תנו ו טין. ד ן הוו וכן פר מרי  אנפי עשרה "תלת קמאי: א

תין, רבנן ביני הווין מתני נן כלהון גמיר רבי והווא ג סי ר דג ם כ רי ד  [מאי בנ

א "רבי ע״א] ר הוו מי ר ג ס לי א אפי ת ת כ ל ה ה רי מ אג בי ו ר א ל ע חיי ב הו. ש  מניי

בי ר ה [ ס הי ר דו גו מו ״ג לי ם] בי ש פני בי, חל רו ר ק ע א ה, ו ר מיני ד ה בי א א ר  חיי

ע ה שב מי ך. ק הנ ר [י״א להו". אזדו אחריני שית מ מ בי לו א ס, ר ב כו ה ל ת  א

ת שי ת ע א, א א חיי חיי שה ו תי, ע ס כי יען או ב כו ט ה שו שה הפ ת אזנו ע ס כ ר פ א  כ

ד מ ת ול ה א ש ר שלו ש פני ע ד או מו מנו הלי מ ד ו מ בי ל א ר ם חיי ר כי הז בי ו ר  ל

ם ח כ ש ליו. ש חו ד צא ב מ ל כן עד ו ם הי עי ם, מגי רי ב ד ס! ה ב ת מאזין כו עו מו  ש

לן חי מנ בי ו ר א ל ל חיי צי מ ת ו צ ק תיו מ עו מו ל ש בי, ש לי ר א או ס הו ב כו ה!] ה רי ב ט מ

ך שי מ ש״ג: מ א "וכיון ר חז בי ד א ר כ אי א ד לי שינוי אי כו יי ה ו תנ ן, ב בנ ר ד

ע״ג הו א מיי ע ט א ד ד ח א ל ת ל ן מי קי ש סל א ח ש דל פי א נ ח תי רו א א ו ד סי א פ  מינ

א. ת מל ל ד אי ומסתלקא החכמה מעיין מסתם וקא ליבא ממעט דקא וחזא הו
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א כי תורה, חי ר ה מ א בי ד חנן ר ן יו בי רו עי ל "ליבן נג': ב ם ש שוני א חו ר ת פ ל כ  ש

ם ל ל או ש ם ו ני רו ח חו א ת פ ל כ ל. ש כ רינן חי מ א אן ו ם מ שוני א ם ר״ע ר ני רו ח בי א  ר

ר עז ל ע בן א מו היה ש בו [ ל ר י ש ו מ ו י ב ו . . . [ ! י ב בי ר ר ע ד תיי ס א. א ת ל  מילי והוו מי

 מליגיה ולאו דמיין, וכמופת וכאות אמרן הגכורה מפי כמשה דמתניי

אן דלקמיה. ראשונים גרסי דהוו מילי הנהו אלא הברינהו, ך מכ שי מ ש״ג ה  ר

ט ט ר ש תו ל מו ת ד אי ל פ ל ה בי ש ר ר בי ס ה ל ת ו ת א בו סי ת הנ דיו הו ת הי טיו לי פו ה  ו

רו ש פ אי ת ש מ תי ה. ח שנ מ ה ה א ר ת [ ר ג אי ה ה ח ס ו תי בנ פ ר צ ה ה ח ס בנו ל ו בי ק מ  ה

די ר פ ס ״ג ה ה שו ת ק ב ל ר זי] ח ח ר כן א בי ס ת ה ה א ת הו ה. מ בניינ אינו ו ן ר כו  כנ

א בי ה ת ל צ ק רי מ ב ש״ג ד ם ר ה תן ב ש ני חו ת ל צ ק מה מ ע ט ל מ ל ש ת כ ח  א

ת. טו שי ה ך ואין מ ל ה ל ל ה ע ל סי מ ת ה בי ט קו ע ה בו ק ל א ו נ כי ס א ב פ רי תו ח ע ל ד  ש

ם מן מי מי כ ח ת. ה ע ר כ ר, כי יען מ מו א תנו כ ט שי ה ל ך הי לי ה שך ת מו ל מ  ש

ת ר סי ה מ ר תו ל ה ה. ע א פ ו ל לנ ל ת ש מו שי ב, ר ת כ ם ב א ג ו ל לנ ל לו אי ש ם א צי ב  ק

אי ד ם היו שו שי רג ל מו לי ע ה ב ר צו ל ב ת. ש תו כ ס אי אך מ ד א בו ם היה של ר שו ב  ד

ח ס ם מנו תו ח א עד ו בנו שב ש ר דו ק ח ה ס ם. וני ת ח ו

 משתמע הבית, פנים אל הבטה וכן רבי, עד מתמשך כתהליך המשנה התגבשות
 עקיבא, דרי אורהא דההיא דר"מ אורהיה הלכתא רבי "ונקט רש״ג: של האהרים מדבריו

 לו שדומה מה עם ודבר, דבר כל יפה היכור מחוכרין ודבריה ללמוד וקרובה דקצרה כיון
 לטעמיה, אסקא ומלתא מלתא וכל יתר, שפת כהן ואין התנאין מכל יותר הרכה ומדקדקין

 מעיטאתא, בדוכתא אלא מדעם מהסרא ולא צריכא. דלא דטופינא מילתא כה אמר כדלא
 לחבורי ידע דחכים מאן כל ולא ונפלאות גדולות מילה ובכל מהסרא] היסורי שיש [היכן
 כיון וכתירוץ, בטעמי שוין הכימין דכולהון ואע״ג לשון. מענה ומהי כדבת': הכין, מילי
 הכי משום ועדיפא. תירוציהון פירש הוא לב, רחב תלמידיה מאיר ור' לב הכם עקיבא דרי

 כדהזא נמי ותרצה ביומיה. רבוותא דהנך שמעינן רבנן דהווא מאי כה ואוסיף רבי ליקטה
 שמאעי רבנן אית [ראה] שהוא כיון דרבנן. דפלוגתא ועיקרי תורף כולי נמי כה ופירש

 דמתיני' דתרצא שופרא עלמא כולי הזו וכד דפליגי... דיחידין נמי אי דפליגי רבוותא דהנך
 ככל הלכתא אילין ופשטן תאני דהוה תניאני הנך כל שבקו דמילא, ודוקא טעמיה ואמיתת
 ברייתא כגון והוייאן אישתכקו [משניות] כולהון הנך דילנא. הילכתא והוויאן ישראל,

 אני [וקרוב רוויתי. כלשוני או כפירושי דמעייאן כמאן להו דשמיע מאן כה, דמעיינינן
 מדבר שרירא רב הנה המשנה, תקופת מכל ככל של משניות בידנו אין זאת מפני לומר,

 מפני ונעלמו אלו נשתכהו ומעתה רבי, של זו מפני האחרות המשניות כל שעזבו כמציאות
 כאמונה כדחזינון ישראל דקבלון הלכתא אילין על דישראל כמרא אכל רבי] משנת עוצם
 קמאי דשכקו ולא משנה סדרי לשתא רבי תרצינון אכא הדין על בהא. דאפליג אדם וליכא
 וחד חד וכל אינון. פה על דמגרסא מומי לחכורי, צריכי הוו לא קמאי אלא לכתראי, רוכא

כקבלה". שהוא ידעי מרבנן



2המשנה איפיוני 0 7

 שיטה לקבוע או חוקרים דעת לכפות ניסיון כל ידיים כשתי לדחות שיש העולה כלל
 כנקודת היסטורי כארוע לראותה איו לדעתי וחתימתה. המשנה עריכת כשאלת דווקנית

 רש״ג כדכרי מוחזק כידנו דולק שנותר היחיד הנר אחד. פתרוו לה איו גם אהת. זמו
 היריעות. כל את כפעולתו וקיפל אסף הקדוש רכנו הרמכ״ם. מדכרי שמן כו ונוסף

 רדת מיום רצוף תהליך כולו ההלכה, מקיף מפעל שהוא המשנה כמפעל לראות יש לדעתי
 התהפוכות כנסיכות ומואט מואץ זה תהליך הנשיא. יהודה לרכי עד סיני מהר משה

 כל לומר, רוצה הרוחניים. נכסיה אכדן לפני ח״ו כהעמדתה האומה על פעם כל שאיימו
 לשמר כה ואזרו חצנם נערו האומה, של הרוחניים נכסיה על האיום חשו שחכמים אימת
 בעיונה אם לקטנים, כשינונה אם התורה, על מסיה״נ והדגשת הלימוד האצת ע״י הקיים

 זכרונם לכוח כמלאכים ראשונים בידיך, נקוט ברזל כלל לך ואומר לגדולים. וזכירתה
 לכתוב. הוכרחו הדורות כשנתמעטו לימוד. של טיפה דעתם מים נעלמה שלא המבעית

 הקדוש רכנו שכא עד וערוכה. מאורגנת כתיכה איסור של המגכלה כמסגרת נעשה הכל
ארוך. מסע אחר חנותנו מקום היה הוא המגכלה. חומת והסיר

ם בי ע אנו חיי ב צ א ה ב א ר ם מ ר גו ת ל בו סי ת נ רו מן קו ת הז פו קי מ ת ה לו ל כו ה  ו
ר, ת ו שהיו יו נ בו ש ח ל ב בי ש ם ר קו ת ל שו ע ל שה. ו ק מע דיו ר ב ח ה א ס ס ב ת  שנ

ת בו ר ת ת ה טי ס לני ה ת ה צו ר א ם אגן ב ן הי כו תי לו ה ם כו קו מ ה [ ב ש ל מו ה] ש מ או  ה
ת בו ר ה ת ל ח ה מניין ש ת ב רו ט ש שיו [ ה בו כי ם ב לי דו ל הג ר, ש ד סנ כ ל מעון ימי א  ש
ק] צדי ת ה בו ר ל יון ת ע ה ש דני ה, א ח רו ה ו ד ס תיי ר נ ח מן א ת ז בו ר ת ת ה אי מ רו  ה
ה ק חי דלו ב כי ג ל ת מ אי. בי מונ ש ת ח בו ר מי ת ה רו ל ח ה ת ש רי ב דה ב הו הו בן י תי ת  מ

ה שכ מ שי ונ בו כי ס ב פיו מ ס פו כנ נ ם ( לי ש רו ת לי 6 שנ אן -3 ל כ ח ה הו חנ ת  ב
ה שונ א ד ר בו ע ש ה ב ד הו ) י מי רו 1[ ל 3 ה 3 י שנ פנ ] ל בן ר חו ר ה ח א ץ ו ר פ ם ש ר  ז
ת רו צ ל הנ ח ה ף ש טו פ ט ק ב ל ד ת ש תו ת כי חו ני ף ז סו ב ת, ימי ש בי ה ה ת ע ה ו ש ע  נ
ל שו ח ם ,לנ מיני ם ה רי צ ע הנו ם שהגי ת ג כו ל מ ה ל תי ר ם פ ם ש צויי לי מ ל. גו ב ב

ר ח ל א ע ע ו ק ל ר ה כ ה אל ע פי תו מו מו ל ד בנו ש ש. ר קדו ה ה שנ מ ח ב בי הני  ר

ת ת א דו סו די הי מו ע ר ל צו ה בי מ או ת מפני ה מ הו ם מ חיי ה. ה ב בי ס  מהומה גתיד ש

ש בעולם, הרומאית ההלניסטית התרבות שיצרה זו  זהותו לשרטט צורך י

 הזהות תעודת את לכתוב היתה הוכה היותו. תהום וקווי היהודי של

ה היהודי. מתקיים בקרבם הגויים לבין בינו שתבדיל היהודית ב ה חו ת  הי

ב תו כ ת ל ת א כו ל ח ה ״ ם או חניי רו ם ה תיי ר ב ח ם ה ם. וג ליי כ ל כ צד כדי ה מ חד ש  א

לו ד ב ת ם, מן י ה הגויי רוו ה, ע ״ סו אי צד ו מ ת ידעו שני ו חיו ם ל ב ר ק ם ב א ש מ  ב

ם תנ מ ב ר ו ח ס מ ה. ב ל כ ל כ ה ב שנ מ ה ה תנ די נ די בי הו ת הי ר א פ ם, ס חיי ן ה שו ל  ב

ש ד ק ם ה ש ", ל רי כ הנ מ " ת לו ד ב ", "מארץ "מעכש״ג" ה ם מי ע  מע״ז "מטומאה", ה

ה, רי ביז א ", "מעם ואפי' ו ץ דן האר כנג ם ו ט קיו שפ ה מ ק צד ב. ו ק ע עלו בי פ ל מ  ש

בי ה ר ה הי ל צ ה ת ה בו סי ת בנ בו ר ת ת ה אי מ רו ה ה רי ח ת א טי ביזנ ל ה ע ה ו תי סו רי  זו ה

ת. מי ל ס מו קו עד ה צו חן אדני שנ ך. של רו ע



2 0 המשנה8

וחיתומה. לעריכתה עד המשנה בהתגבשות שלבים כמה

ם א. ת ע ד שה ר סיני מ מד מ רן, לי ה א יו, ל ם בנ קני ם, לז ע ל ת ו טי א ר  פ

ת צוו מ ה כפי ה צוו ר. ש ה ל אז ב ח ת הו ר צי ת בי בנ ה ת ו כו ל ך ה תו  מ

א, ר ק מ פכו ה ה הלכה. למדרשי ש

ר ב. ח בן א ר ת חו שון, בי א עלו ר ״ג ונחמיה, עזרא פ כ ם, אנ רי פ סו ה  ו

ר דו ת לג או צ בן. תו ר חו קנו ח ת תו קנו שו ת ד חו ת, ו חו כ ש חו נ ס  נו

ת כו ל ה ת, ה מו דו ק ר ה א תו מ א כ ר עז ה. ב מי ח ונ

ר ג. ח ש א בו , יוון כי תיו או ר ר ונו ח א ת [ ל חי ת מניין ת רו ט ש 3 ה 1 ל -]2 ע  פ

מעון ק, ש צדי רי ה שם הזוגות. ואחריהם כנייג שיי ר מ קו ת מ שניו  מ

ת בו ת ר רו א ת מ ת ה ד בו ת, ע בי ה ה א מ ה. טו ר ה ט ו

ת ד. או ר ו ס ימי בנ דו ר ף חו ד ם, רו מי כ מי ח מי, י 3[ רו ה7 א מ כ ה - ם שנ ד  קו

בן] ר חו לו ה ע "כ ושמאי. הלל פ ל אח ח ת חו קו לו ח מ ש ב ח ב״ ״  ב

עו ר כ הו ת ש בי ל. כ ל ה

ת ה. בו סי בן בנ ר ת חו בי ל ה ע ב״ז פ קני יבנה וחכמי רי ת ת. מ קנו ת דו ה ל  נו

ת כו ל ל ה ע ע ק פי ר לו ת חי ש בי קד ת מ ש. בי דר מ

ר ו. ח ד א ר ת מ צו פו ת ס, ימי - ה נו י רי ך ט ל ה מ ב ד ו ר ר מ א ב ב כ ל כו ע  רבי פ

ם המאספים ראש עקיבא שי ב מג ה ה. ו שנ מ ל

ר ז. ח ד א ר מ לו ה ע די פ מי ע תל ״ כי ר מ ס ר ר״י נ אי ב ע שו אל ש ח מון ש מ ש  ל

ם ל עו ה, ה ר תו ם מ עי .מאיר רבי משנה לסתם מגי

ף הקדוש רבנו ח. ס א מ ל ה כ ת. ל חנו מ א ה ר הו צ מכונן. היו ה ת לו ו כו  ז

ם רי צ ן היו רגו א שה ל ם ש רי ד ך ס תו ת מ או היו מ פניו. ש ל

ם ב שי ד ל מי ת ת פ רו ט ס ט ק ש ת כ פו די ת ר כו ל מ מה ה ל איי ה, ע מ או רו מיד ה ע  נ

ם מי כ ם ח צנ ף, ח סו א ב, ל תו כ ל ל צי ה ל תן. מה ו ך שני ף א ם א ע א פ שו ל ב ל ג ע פ  מ

ר ד סו ב מ ת כ ר. מפני ב סו אי א עד ח בנו שב ש ר דו ק עוז ח ב חו ו ״נ רו סי מ ל ו פי ת ח  א

ח. צ חי מ ך, ח ר קן ע ע תי ב ק ח ו ס שה נו ע ח שנ ס ש. נו ל קדו סיון כ ע ני קי פ ח ו ל בנ ר  מ

ש דו ק ת ה ה א ר צי ה, הי ל דו ר הג ש פ א א ת הו עז ח ם כ ד פני ם ע אוני ד חג  ונג

ם. ״ ב מ ר ל ה א כ ר קו עיון ה ת ב ש״ג, א או ר בו ל מ ש ש ד, ר״ שון הנגי ם ול ״ ב מ ר  ה

, או בו מ א ב מצ ע י רגו ם מ מגו ש בג פ תנו. הנ ל א ש ר ב מ או ם אני ו ה תי טו שי ל ש  ש

ם רי ק חו ר ה ה דו ל כ ש ה נו ואפי' ה תי רו ם דו א אינ ת אל חנו כ " "ו ת קני איני דוו  ש

ה א צי ל מו ל כ צון מ ח ר ל רוו כ ה ב מ ת ב מי ד ק ך א ל ה ד ל ח כנג ם. רו מי כ ת ח נ חי ב  ב

ל ך כ ל ה מ ח נגד ה רו לו ה מע. קו ש נ
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 רבי, של החלוטה יצירתו היא כולה שהמשנה כתבתי לא מעולם הכל ככלות

 תוכה תוככי ואיזן תיקן וחומותיה. בניינה הציב בה, המעמיד הכוח שהוא אלא

 יעשו אושעיא ורבי חייא שרבי חיותו בחיי דאג גם הקדוש רבנו קדש. ועשאה

 של הנזכרים השלבים שמונת את בהציעי !.6ולברייתות !5לתוספתא כמותו

 ומי נישא כהר עשיתיו להיפך אלא רבי, של בפעלו מעטתי שלא רק לא שיטתי

 דורות דורי הללו התקופות שמונת תורת לקבץ הקולמוס היה מי ביד בו. יעפיל

 את לפשט רצוננו אם רבי. כוח כאן אחת? שלימה חטיבה לעשותם תורה של

 ואנו המשנה. של בניינה התרחשות את הגאון כראות לראותם אפשר הדברים

מכריעים. הסטוריים צעדים שלושה כאן מציעים

 והכרעת קדומות משניות - ושמאי הלל עד ואנכ״ג הסופרים מימי א.

הנשיאות, שושלת הקמת זמן הורדום, בניין בימי נחתמת [התקופה מחלוקות.
מבבל] הלל עליית

ע של מפעליהם ג.  [ימי סתמות. וסידור כטבעות תורה - ור"מ ר״
וחידוש] התנערות נסיונות ביתר, חורבן כוכבא בר מרד בנסיבות המהומות

 שלווה [ימי והתימה. נסיח עריכה מפעל - רבי של וחתימתו עריכתו ג.
 ימי יהודה, לפרובינציה רומי של יחסה וריכוך הקיסרות שושלת בשינוי יחסית
רבי] בידי מסודר יהודי שלטון גיבוש

שלב שנה וחמישים כמאתיים של שתקופה הסברא את לקבל [אין  זמן אי] [

 ראינו כבר רוחנית. יצירה היתה ולא סנהדרין, ישבה לא הסמיכה, מחלוקת

ערות שבתקופות ר פסקו לא החורבן שבימי יותר סו רו ת אין ההלכה. בי או  עניין לר

מיכת ההכרעה אי ת יצירה העדר מפני ביו״ט שלמים בס חני  רדיפות בגלל רו

עקרוני, עניין שם היה אלא הורדוס, וימי ינאי אלכסנדר ימי יוון, ימי של המלכות

ק בדיון שכתבנו מה ראה המחלוקות]. על בפר

 עפ״י נכתבה שעריה. שישים על למשנה בדיוק כמעט מקביל מפעל היא התוספתא .15
 ר״ח ע״י רבי של בציווי נכתבה אחרת לשון ואולי נחמיה, רבי ע״י בבלי, הברייתא

 בתוספתא נמצא זאת עם שליט״א. מזוז הרב עוזנו גאון מדברי משמע וכך ור״א
 מאשר לירושלמי קרובה שהיא טבעי ומוסר, אגדה כגון במשנה מצאנום שלא ענינים
 ולזיקתה לעריכתה הדיבור את נייחד עוד ישראלית. ארץ יצירה היותה מכוח לבבלי

שלנו. רווחת להלכה סותרת אף רבות שפעמים ונראה למשנתנו,
שאפשר. כמה עד ולתמצת לקצר רבי עבודת דרך של ישירה תוצאה הן הברייתות .16

 מהמשנה שנותר מה להן. משלימות והברייתות במשניות, רבים פרטים הושמטו לכן
 ברייתא כגון והויין אשתביקון כולהו הלכתא "ושאר רש״ג; כדברי בברייתות נמצא

בהמשך. כך על אעיר ועוד להו", דמעיינין
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ך תו ה ב ר ד ש זו ס ן י חי ב ה ת בין ל עו ב ט ם מ קי תי ם ע ת שי א ר ה ש צ עו ם נ מי  בי

ר ח א בן ש ר ת חו שון. בי א מי ר ״ג י כ רו אנ חזי ה ה ש ר ט ה ע שנ דו ליו מי ע ה ה ר תו  ה

ר ח ה א ח כ ת ש ה שנ בו צי ה ל ו ס ע סי כון ב ם. נ קיי א ו ץ אל ב קו תי ש כ ל ק ה תי ה ע א ז  ל

ך היה רו א ע פי ל ם ל א ענייני ל פי ו ם ל רי ד ת. או ס תו כ ס ה מ פ קו ת ה ב ק תי ע א ה הי  ה

דו מ ת ל ט שי ק ב סו ר, פ או בי ת ו ט שי שי ה מדר כ ל ה ת ה דו מי ה ב ר תו ה ת, ש ש ר ד  או נ

ת או ת כ מ ס א ת. ב רו ח ת א שניו ת מ קו תי ה ע ל שנו א מי נ א מי ר ה עז מי ח ל עד ונ ל  ה

שמאי. ם ו רי ב ה ד ל ם א עי ק שו תו מ ט שי ל ב ש״ג ש ה ר ר כ הוז תנו. ש מ שי ר ל ב  ע

ת שניו ת מ קו תי ה ע ל ה א ת ב ר ת ך נ ש מ ם, ב ת שני פ ס תו ה פי ה א ל מ ר. ע ק עי ל ה ל ה  מ

לך אי ם ו ע מ ע ת ה נ ח ל כו ה ש ר ת תו פ די ר ה, ב מי כן חכ ס מ ת ם נ ל עו ש ה חל ד ונ בו  כ

ה. ר ח תו רין כו ד ה סנ ך ה ל ך ה לו ר ה סו ח ת עד ו ש בו ם י מי ה ה ל ט שני ה כ מנ ת מ כו מ  ס

ת דיני לדון סו ת. קנ שו פ ק ונ מי ר בי בי ה ר ר ה, חז ר ט ק ע בי ר ה ר צי בינ רו פ  ב

ה ד חי ל הי כ ת, ב רו ס קי א ה קי בינ ה יודיאה" "פרו תנ ה נ א שי בי, לנ ת ר כו מ  לדון ס

ת, שו פ א מה נ תן של ם ני שו ה ל צי בינ רו ח פ ר מז לו. ב כו

ם ת או ם ב מי קו י ל ת ס ע ענני שנ ש ם ר בי צי ה הנ ח ר שו ז מ ל ש בי ש ל ר כ ר ו מ חו  ה

תי כ ל ה ה, ה ב רו מ נן, ה ה סו פ ע נו צ ק הו מד ו ע הו ל ו שה ע ם. ש רי ד מה ס ה זו מג ת  הי

ת ב ת סי צו מ תי קני ה שוני הדיי דני הל פ ק ל ה בי. ש ק ר שוני דיו דני ל פ אינו ק  ש

פייני ם או דיוני ם ל חי כו ם ווי דיי מו א לי ש מ תן ב מ תי ו כ ל שי ה ש !.7 מדר ם י רי ע ש  מ

ך ב ס ב ער ש ח חי ״ז הי כ ר ב ד ם ס סויי ת מ חו פ מה ל ל מ ב ק ת ע שנ ״ ר תיו מ עו ב ט מ  ב

"מ ואחייב ריו. מר ד ס פי ב ״ג, ל ש בי ר ך ר ל ל ח ת ע ל סי בו מ ד ר"מ ר ס ל שיו  ר״ע ע

א פו אל ס ת בו שנו שנ מ בי מ תן, ר בי נ ה, ר ד הו בי י מעון ר ש ש ה אי פ צ מ ד. ה עו  ו

אנו ם ו די תי ט ע ר פ ל ל ם כ ת ם או מי כ ם ח ת שנ מ ה ש ת ד מצע הי סו תו וי שנ מ ל ל  ש

ב רבי. שו ו ח ר מאד לנ בי ס ה ת ל ט ם שי מי די ק מ ת ה ת א כ רי ה ע שנ מ ך ה תו מ  ו

ר ר ב ת ל י כ ם ש כי ל ה מ ל ה ך ע ר ה ד ת ק ח ר מי ה ם לי אי ר מו א מי ה ם מי אי תנ ם ה  אינ

א ם אל כי ל ה מ ל כ ע ע ק ר ת. ק ס פ רו

בהלכה? מתווכחים של שמותיהם השמיט רבי מדוע הסברים שבידיו לומר הבא כל .17
 אינו הלכותיהם? נימוקי הביא או השמיט ומדוע פעל? פיהם על הכללים היו מה וכן

 אחר להתחקות מאוד קשה הכל ככלות ראיות. להביא וחובתו הנחות מניח אלא
 הפלוגתא ברי הם מי לפענח יותר עוד קשה משנה. סתם כל של הקדום הנוסח

כלום. בידנו שאין ופעמים זה, סבך מתירות והתוספתות שהברייתות פעמים בתוכה.
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ת ר קי ס ת ב טו ם שי מי כ ח ו ה רנ כ ת הז ך א ר ״ג ד ס ם ר די ק מ ה ה ת ב תי ה כ ת כ רי ע  ו

ה של שנ מ ת ה מו ם מי רי פ סו בי ימי עד ה ת, יא' ר רו הו דו מו בי כ ל ר א מו ד ש י ג  * הנ

מי די מק ה. מ שנ מ ש ה ם וי דיי ת י חו כי ה מו שנ מ ה ה, ש מ דו ם ק ל א ש ה ב מ ת כ עו ב ט  מ

ה שונ ל ם ב א ת ו מו ש ם מ מי כ ם ח ענייני ם ו ה ט ש טו ר קן ש ה דיו מ או ה ה ע ש ת ב בי ה  ש

ל היה לו ע ם תי הני כ ם ו ת ד בו ע ה ב ר ה ט ה ו הג ם. נ מי ר ם ב שגי ן מו שו ל ת, ב מו יוני  כ

ן, רי ד ה ת סנ או ל לי, או בו ס, בו פו רו ט פו אי, א מ א, ד ל ק ס ד א עו ד. ו עו  וכן ו

ם רי עו ת שי עו ב ט ת מ דו מי מו ו א ת מן ש ק. לז תי ע ר ה ק עי ב ת ו תו כ ס בי מ רו הן ש קי ר  פ

ת או ט ב ת מ או צי י מ פנ ת, ב בי שה ה שלו ת "ב מו קו ם מ הני כ ", ה ם מרי ת שו  "טהר

," ם עי ר צו מחת כיצד", "סוטה עניין מ ש ת " ", בי ה אב שו הגים ה ", "נו  היינו

ת ב ר ק ה ר " מ ע ת "סדר כיצד", ה עניו שבעת כיצד", ת ם " מי ם י ד ה״כ קו  יו

," שין תי "אני מפרי רי ו ק פני ", ל אל ד בדני עו ד. ו עו ה ו א ר ת נ תו כ ס מ ד, ש מי  ת

ת, דו ם מי קי ל ה, ח כ סו ם מ קי ל א, ח מ ת, מיו עני אי ת ד בו ת ו דויו ת ע מו דו  הן. ק

ף ס אן הו כ תן ל ת או שניו אני מ א ש ר תן קו ת או שניו ת, מ זו רו ח ת מ זו רו ח ם, מ רי פ ס  מ

ת או ו ז רו ח ם מ ם, ענייני מי ת או דו ו ז רו ח ה מ כנ ף, מ ת שו ת או מ זו רו ח ן מ אי " ן ו מי  ד

ד, לבין" בין עו ת. הן ו מו דו ק

ש ם י דיי טה י שי ה ל שנ מ ה ה ש ל ח מי ה ם מי רי פ סו ם ואפי' ה ד מי קו סי לי  בן יו

ר, עז ה יו תו הנ דו ד ע עי ה " לו סי ש ר בן יו עז ל יו ל ע א אי צ מ ג ק סו ב] [ ל דכן, חג ע  ו

ה ק ש ת מ א בי חי טב ם דכן" מ מי ד ל [ ת ש ו בנ ר ש] ק ד ק מ ת וזו ב דו ל ע ת ע בי  ה

תו, ל עו פ ת ב דו ע ם כ קני " "ז ם שוני א ם ר ה ה ש ע מ ם ל רי פ סו ה ה חגיג א [  מ״ה] פ״

ה א ר ם ו מני ם לז רי ח או ד מ עי ה " תר[ ם יו שו ה מ ש מ ", ח ם קני ם "היו ז ם ש קני א ז ל  ו

רו מ ו א ", לנ ם דבר קני שבין היו ז ל יו צ א א ״ עוד] ״ ר תן ו או צי מ ל מ ת ש שניו  מ

ת רו ת ת סו בו ש מיו אן ה כ " ץ רו תי מן ב ק בז ״ מ ה בי ם ש אן קיי ר כ ח א ה הבית" ל כ סו ] 

ה] פ״ד פ״ ב זה לעניין ו ת ה יבין כו ע מו ל ש ל כ ס' עפ״י ב' [ תו ק ה ״  "בימי ד״ה: ב

בי ת ר שני ה נ שנ פי זו מ ת ל שניו מ ה ם היו ש ד , קו בי א ר בי אל ר ם ש ר ד ל סי ב  א

ת תו ריי ה ב ה הי בי שונ א ר ה מה חיי הי בי ש ף ר סי ל מו ת ע שניו מה מ א ו שנה". של

בי ר ד, שמואל * 9( תשנ״ד-תר״ץ ד' שנת בקורדובה נולד איסמאעיל איסחק אבו העי 9 3 -1 0 5 6( 

 הממלכה. של האוצר ושר גרנדה ממלכת של הגדול הואזיר היה הנגיד שמואל רבי חנוך. רבנו של תלמידו

 29 משך הגדול, ולואזיר הצבא לרמטכ״ל הבוס, המלך ע״י ומונה לגרנדה עבר קורדובה חרבן לאחר

שרה אחז שנה!!  הוא ביתו. מבני היה רשב״ג ופיוט. שירה כתב שפות. בתשע שלט שמאל רבי הרמה. במ

תב אלחריזי יהודה רבי הבוס. של בנו המלכת בענייני עימו התעמת ואף מיגאש אבן יוסף רבי בזמן פעל  כו

שכל גאון. ר"נ של מחותנו היה חדשים״. חזקים וענייניו וראשים נגידים "שיריו הנגיד, של שירתו על  ה

שות והספיק אוצר, ושר צבא רמטכ״ל עול נשאה זו מופלאה דמות כיצד יכיל לא  העולם. כגדולי תורה לע

התורה. בים המפליג צבא שר גם היה כי מעיד לתלמוד מבואו



המשנה212

י פנ ציין ל ל שנ ם כ ת ם או מי כ לי שהיו ח ע ת ב שניו ם מ ה ל ש בי מ ר ך ש מ ם ס ה לי  ע

קע שי ם ו ת שנ תו, מ שנ מ אוי ב ל מה לציין ר כי ל ה ע פ מ לו ה ם כפי כו ״ ב מ ר  ה

תו מ ד ק ה ת ב כו לי ה ם ו ל ת עו צ מ ת תי נו א שו ל ל ם ש ״ ב מ ר ה ה ש מ ח ם: ב פי ענ

 ורמוזים הגבורה מפי משה מפי פירושים הנגיד] ר״ש [כלשון מקויימת הלכה א.
מהלוקה. בהם ואין סברא בדרך מוסקים בפסוקים,

 ממידות ולא מסברא לא נלמדו ולא מסיני למשה הלכה בם שנאמר דינים ב.
ועוד. נדה, שיעוריו, כתפילין, נדרשת. שהתורה

 בתלמוד, נמנוי והרבה .מהלוקת בהם ונפלה והיהש בסברא שנלמדו דינים ג.
מדגים. והרמביים זו, מסילה על הלכות המלבנות מהלוקות

 והם ית' ’ה מצויווי הנובעים וגדרים בסייגים חכמים שקבעו וסייגים גזרות ד.
Jמחלוקו בהם יש ולפעמים משמרתי", את "ושמרתם בגדר

 "משה בלשון והם ממונות, או באיסורין הנביאים שהנהיגו ותסנות הנהגות ה.
וכדי. להם" "תיקנו ריב״ז" "תיקן תיקן", "עזרא תיקן",

 ופעמים עליהם, יוצרם ששם גלי במשנה שיקע שרבי משניות עתה נראה
באים. הם מדרש בית מאיזה עיון מתוך שחושפים

 אביה הוא קבציה, של המייסד האוסף הוא ר״ע, מבימ״ד המשנה רוב א.
אחריה. הגדולה דעתו שרידף אחר טבעות טבעות שעשאה המשנה של

 את רבי נטל רבי של רבו שהיה מאיר מרבי ואמנם מאיר, רבי משנה סתם ב.
ר' של מעדותם אף זאת יוצרן. שם עליהן שאין משניות עליו להעמיד היסוד
ע״א] פוי [סנ' לקיש וריש יוחנן

 עדויות והעיד הבית בימי עוד שפעל קבוטל בן זכריה רבי של משניות ג.
בדניאל] לפניו קריתי אני יומא, הבית.[ בעבודת שעשה מעשים על בעצמו

בבבל] החודש קידוש בבעיית לטפל נשלח [בנו
 משישים למעלה מסיני. חצובות באמירות הן זכאי, בן יוחנן רבן משניות ד.

 משנתו לכן הגלוי, על הנסתר ורב בתלמוד. ומאות במשנה הגלויות אמרותיו
 מפיו שמועותיהם אמרו הגדולים תלמידיו ובכלל רבי. משנת שוקעה

וכלים. בסוטה שקועות משניותיו מפי.." "מקובלני
 שוקעו שמשניותיו הגדול, ר״א הוא הורקנוס בן אליעזר רבי של משניות ה.

יהודה. רבי בשם ופעמים שמותי] [היה שמאי בית כדעת
עתיקות, מסורות שימר הוא ריב״ז, תלמיד חנניה בן יהושע רבי של משניות ו.

 הא המינים, עם הקבוע המתווכח הוא ] פ״ז סנה' ירוש' שמועותיו על [ראה
 תענית ע״ב ה' חגיגה ע״א, קנג' [שבת הקיסר. עם ואמונה הגות בדברי המצוי

 משניותיו ברומי!! אלישע בן ישמעאל רבי את"התינוק" שפדה הוא ע״א] ז'
מקור.
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 חי הוא יומא, מסכת לו יחם יוחנן רבי המצפה. איש שמעון רבי משניות ז.
 ידי יומא [ המצפה" איש ר״ש תמיד תנא "מאן משניות, וסידר הבית בימי
 עלו ר״ג לפני שדה המצפה איש ר״ש "כשזרע ה״ד] פ״ב יומא ירוש' ע״ב

פ״ב] [פאה הגזית" ללשכת
 והוא הקדוש רבנו של רבו הוא בה, חסר שזיוו גמרא אין רשב״י, משנת ח.

משלו. הם שקלים ממסכת שלימים פרקים עקיבא. רבי תורת מעביר
 משניות וסידר אסף רבי בפני היה ומרבי, מר"מ שלמד קפרא גר משנת ט.

 תלמידו רבי. משנת לבאר האמוראים נעזרו במשניותיו ע״ב] קנדי ב״ב [ראה
 דתני קפרא ולבר ע״א, סח' בשבת למשל [ראה הברייתות. מסדר ר״א הוא
זה] נוסח עם משנה לו היתה כי בכמשנתנו, שלא במעשר, גדול כלל

 שלו. היא מידות מסכת במשנתנו, שוקעה יעקב גן אליעזר רגי משנת י.
 שרבי דבר ובשמועותיו במסירה דיוק לעוצם ונקי קב שהיא משנתו ובכלל

מאוד. החשיב
 רבי של אביו כשרשב״ג מבבל עלה במשנתנו. שוקעה הבבלי נתן רבי משנת יא.

לביהמ״ד.. עולה כשהיה ע״ב] יג' אב"ד.[הוריות היה נתן רבי בנשיאות, היה
מקמיהו". מתיבתא כולא קיימא הוו מדרשה לבי ור"מ נתן רבי עיילי הוו "כד
הנשיא. את במבחן להעמיד חפצו ור"מ הוא

 מאוד החשיב שרבי צפורי, אב״ד חכמים גדול הוא הגלילי, יוסי רבי משנת יב.
 משניות עשרות במשנתנו. שוקעה משנתו זקן" הורה בפניו"כבר עצמו וכפף

 כלים מסכת רבי. עם הלכתי במו״מ היה בנו הקדוש. מפיו ברייתות ומאות
שלו. היא

 משניות הרבה רבי, של רבו שפרעם. מנסמכי אלעאי בר יהודה רבי משנת יג.
 רבי תורת את שמשך אלעאי רבי מאביו נשתמר הרבה כי שלו. הן מעירובין

לרבי. חשובות שמועותיו לכן טרפון. מרבי קבל וכן הגדול. אליעזר
 אבא חכמים. משם ואמרן רבות להלכות מקור הוא שאול, אבא משנת יד.

 פ״ח בפאה מצאנוהו חכמים, הורקנוס, בן ר״א משם ר״ע, משם אמר שאול
 מצוי בטנית, בן שאול אבא על מעיד בביצה מ״ב פ״ג בכלאיים מ״ה

בברייתות. פעמים ומאות במשנה פעמים וחמש בכשמונים
 ברשב״י, ר״א עם היה הוא ושקלים. בחגיגה שוקעה חנן בן יוסי אבא משנת טו.

הקטן. שמואל משם דיבר ע״ב] כ' [סוטה קדמונים עם וחלק
 שלמד במשניות ובראשונה בראש השתמש שרבי ספק אין רשב״ג, משנת טז.

המלכות. ע״י נרדף שרשב״ג מפני הרבה לפניו לישב זכה לא כי אף מאביו,
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 רבי כפרת "הריני כ' בסוכה חכמים דברי להבין יכולים האמור רקע על

 ויסדה. מבבל עזרא עלה א. מישראל, תורה נשתכחה שבתחילה ובניו, חייא

 רבי עלו ג. ונשתכחה, חזרה ויסדה. הבבלי הלל עלה ג. ונשתכחה, חזרה

 בלשונו שזורים שהצעתי השלבים שלושה לפניך הרי !.8ויסדוה" ובניו חייא

ש של  ה' תורת לדרוש לבבו "הכין נאמר: כאן המובא עזרא על !.9 לקיש רי

 תפילה סדרי עבודה, סדרי שקבע ומשפט". חוק בישראל וללמד ולעשות

סופרים. ועיטורי הספרים תיקן התורה. וקריאת

 אי [אגב, הלל. עד הארוכה החוליה הם אחייב, שפעלו והזוגות אנכ״ג

 היתה לא זו שבתקופה הוכחה שום בה אין ביו״ט הסמיכה בסוגיית ההכרעה

 הרדיפות. ימי של בנסיבות שהתעוררו בעיות לפתרון הלכות ותיקון יצירה

 בעניין ההכרעה אי ועניין ההלכה, לגדור הכרח גררו הצרות הנכון. הוא ההיפך

 תקנות על שומעים כבר כאן שם] ראה המחלוקות על בפרק תמצא הסמיכה

 ומנהגים דינים משפטיים, כללים נוצקו כאשר הלל, של מידות שבע על ואחייב

 20עקיבא רבי קדומות. הלכות תקופת השתקפות זו מעשי. לשימוש שסודרו

 לפני כמונחות שעשאן הלכות ואירגן ליקט מהם נרחבים כרים לפניו מצא כבר

 את שכלל דעתו, על לעמוד יכלו שלא עד פלפולו, בעומק ר"מ אף ר"מ. תלמידו

.21 בגזרותיו" כר"מ "הלכה גזרות. גזר אף הנצרך ובמקום הקיים

 כוח לבבל לתת מכוונים אפשר לקיש, ריש של אלה דברים רבי. היכן תתמה אל .18
 הכוונה ואין התורה. את והציב דוד מזרע הבבלי הלל בא שמשם לה, הראוי

 לכן לבבל, הבכורה ניתנה כאן בתירא. מבני שנשתכחו הלכות אלא כולה, שנשתכחה
 תלמיד היה חייא רבי שהרי לרבי הכוונה ובאמת התורה. כמעמיד רבי את הזכיר לא

 חייא רבי עסק רבי של ובציוויו רבי. של שלחנו סמוכי היו וחזקיה יהודה ובניו רבי,
בברייתות.

 החלו שם יוחנן רבי של בישיבתו היה הוא אלה, בעיות נעלמו לא ממנו גם הסתם מן .19
הבבלי. לפני שנה מאה הירושלמי בעריכת

 בסנהדרין כמצוי דודו", ובן דודו ראשונה, משנה אבל ר״ע, משנת המוכר"זו הביטוי .20
 המלך. פרשת ע״א, מאי בסוטה משנה וכן הי״ב. פ״ב תוספתא במע״ש, וכן ע״ב, כז'

לו. שקדמה תושבע״פ של קדומה שכבה על למדים
 חריפותו. לעומק דעתו על לעמוד יכלו לא כי יען במחלוקות, כמותו הלכה אין אמנם .21

 בן אלישע אחר כרוך היותו או הנשיא, עם כפולמוס אחרים, צדדיים עניינים מפני או
מאיר. רבי משנה שסתם התורה עמוד הוא בכ״ז אבויה.
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קדומות משניות

שמיהויין, המורכבות בגלל נפרד דיון העתיקות המשניות לסוגיית לייחד נכון

 השלחן. על היד כתבי עם רק אפשרית עבודה שבתוכן. השכבות בהבדלת או

 אולי נתחיל במשנתנו. ומקומן אופיין ובתיאור בזיהויין נסתפק עתה, לעת

 בהם מצאנו איך רבי, של למפעלו מצע שהיו קדומות משניות אותן על בקושיא

 וחידוש הקדמונים דברי על חזרה אלא אינן הן אכן מאוחרים? תנאים שמות

 מקצתו", שהותר ב״נדר וחכמים ר״ע מחלוקת כמו ראשונים. של ישנה מחלוקת

 הדין הוא ע״ב] כה' [בנדרים וב״ה ב״ש של קדומה מחלוקת למעשה שהיא

 משניות היו רבי שלפני האומרים דעת את לאמץ אין ,22 קונה" בסוגיית"שינוי

 קדומות" "הלכות בין להבחין יש לפנינו. שהן כפי בדיוק וסדורות קבועות

 אחד וכל בע"פ נשנו אלה ישנות הלכות רש״ג עפ״י קדומות". לבין"משניות

רש״ג. את נצטט ועוד שלו, בבימ״ד דרכו לפי בסגנונו אותן שנה

 ב״ש משל מאוחרת שכבה בה שנוספה קדומה במשנה האזן את נשבר

 מהם, באחד להוציאו חישב טמאים. כולם הרבה פתחים ובו בבית "המת וב״ה.

 ב״ש כולם. הפתחים כל על מציל ארבעה, על ארבעה בו שיש בחלון או

 אהלות [ראה משמת". אף אומרים וב״ה המת, ימות שלא עד שחשב והוא אומרים,

 בארץ נוהג הגז "ראשית משנה וכן רל״א] עשין סמ״ג ע״א. סח' עירובין ע״א, י' ביצה מ״ג, פ״ז

 הגז וראשית במוקדשין לא אבל בחולין... הבית, בפני ושלא הבית בפני ובחו״ל,

 רחלות שתי אומרים ב״ש במרובה. אלא נוהג ואינו ברחלות אלא נוהג אינו

 מאוחרת עצמה והמשנה "במרובה". נרגשת התוספת חמש". אומרים וב״ה

 "הכל דוגמא, עוד הבית". בפני ושלא הבית "בפני במושג מדברת כי לחורבן

 כתפיו על לרכב שיכול כל קטן איזהו וקטן. שוטה מחרש חוץ בראייה חייבים

 העזרה" ..מן אומרים ב״ה ב״ש, דברי הבית להר מירושלים ולעלות אביו של

 שלפני לומר אפוא חייבים מאוחרת. תוספת אולי היא קטן, איזהו השאלה וכוי.

.23לפנינו שהן כפי מהוקצעות או מנוסחות היו שלא אלא משניות, קבצי היו רבי

 וכן חלותן. ושינו חכמים שבאו עד רווחות משניות למצא יותר עוד מרתק

 נעסוק עוד אנו לפנינו. עדיין הן זאת למרות לחלוטין, רלוונטיות בלתי משניות

לפנינו. בדיונים משניות ואיפיון בזיהויים
 נאי יבמות ע״א. ד' סנהדרין ע״ב. ז' סוכה דוגמאות, עוד וכן ע״א. צד' קמא בבא ראה .22

ועוד. ע"א,חגיגהא'
 או ד', משנה פסח ליל סדר וכן מ״ב"מועדו", פ״ו בפסחים ביומא, בתמיד, במשניות .23

 המאירות דוגמאות הן ועוד, מ״ח, פ״ז סוטה וכן פ״ג, בכורים מ״א. יא' פרק שם
סוגייתנו.
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 מפני (שבטלה ערופה, בעגלה בטל) (שכבר בעומר, העוסקות משניות

 המנאפין). מפני (שבטלה בסוטה, ר״ג), (שביטל שביעית תוספת הרצחנין),

 יומא בגליל] אפרה [נשתמר מעשיה, שפסקו פרה בחורבן, שבטלו זבחים

 מה ח״ו כביכול המשנה? מסדר אלה משניות נעקרו לא מדוע למעשה, שאינה

 שואלת גם כך שכר?! וקבל לדרוש באה המשנה כלום בהבאתן? תועלת

 שביעית, תוספת בטלו ובי״ד שר״ג "כיון ה״א, פ״א שביעית בירושלמי הגמרא

 בקשו שאם יוחנן רבי אמר קרוספדאי רבי "אמר המשנה"? מן אותן ויעקרו

 מבול פרשת הרי מילואים, פרשת הרי יונה רבי "מתיב כך, על יחזורו". לחזור

 שהיה מה להודיעך "אלא המשנה"? מן יעקרו "מעתה לחזור"? עתידין שאינן

 אני כך אדם לך יאמר שאם תמאן, דתנינן כהא מנא רבי אמר ראשונים. בימים

 סיבת מה הדרך, זו על .24שמעת" אתה פלוני איש כדברי לו יאמרו מקובל,

 בנות מצרים, פסח פרטי בא״י, שנמצאו אשרה ע״ז עצי מקלט, ערי משניות

 הן רבי. לא ודאי ר"מ, או ר״ע עמל פרי אינן אלה כל בתים? עעי צלפחד,

שבהן. הרלוונטיות אי למרות בצביונן השאירן שרבי קדומות הלכות

 קינו ביטול בשבת, לולב כגון החורבן, אחר נתחדשו או שנשתנו הלכות שני מצד
 משניות כנגדן אותן. שמביאה היא הגמרא במשנתנו, אינם בהמה, מעשר ביטול גר, של

 הביטוי, נמצא בהן 25 ר״ע, ומימי ריב״ז מימי הוספות אלא ואינן החורבן אחר שנתקנו
 "גראשונה..כיון התקינו"... ואילך שעה "מאותה או התקין"... ביהמ״ק "משחרב

 עד ודומיהן. היתה". שמד או"שעת ואילך"... הספנה "מן או התקינו"... כך שראו
 על נתמה אל מקדש] לבניין עד שעה [לפי בטלה שחלותן משניות על תמהים שאנו

 הבית. בפני תפארתה בימי האומה דיוקן שרטוט אלא שאינן שלימות, כמעט מסכתות
 טיבה מה רבי. קודם שנה ושלושים מאה כבר בטל שעניינן מסכתות יובנו לא אחרת

 למעשה? ביו״ב עוסק האחרון פירקה ורק כה״ג בעבודת עסקה שכל יומא של
 חוזר שבהן משניות מחרוזות אותן כגון המסגיר, פרט מחמת בנקל שהזיהוי פעמים
 "ככר כגוי הבית. בזמן שרווחו ומטבעות מידות שיעורין משניות או קבוע, מוטיב

 מקב מחלוקת"חלה או בקב" משלוש לבכר ידות שתי או בסלע" סאין מארבע בפונדיון
 חמשת אמרו המידות מקביים..כשהגדילו אומר הלל לחלה מקב אומר שמאי ומחצה
 זו. במשנה שכבות שלוש בהרחבה. העניין שם ראה מ״ב, פ״א עדויות [ראה חייבין" רבעים

מ״ב] פ״א פאה מ״ט, פ״ו שבת מ״ב, פ״ב חלה ראה

בית שו״ת וראה ה״ה. א' פרק שביעית בירושלמי בהרחבה, החשוב המקור ראה .24
שהיו. דברים כג'ד״ה; ב'סימן חלק מרדכי

הי״א. פ״י עירובין ה״א. פי״ט שבת ה״ט. פ״ט כתובות ה״ד. פ״ה מע״ש ראה .25
ה״ז. שם וכן ה״ח פ״ו גיטין ה״ו. פ״ג מו״ק הי״ב. פ״ג סוכה



2המשנה איפיוני 1 7

 השייכים בדינים ומיעוטה ובטו״ט פסח בקרבן עסקה שרוב פסחים של טיבה מה

 איה לשכה איה אלו? שקלים יעלו לאן בירושלמי? שקלים של טיבה מה לנו?

 מעשה? זכר כל ממנה נותר שלא תענית טיב מה ומנחות? זבחים טיב מה קרבן?

 הם הן ועוד?! ועוד פרה? זבים? קינים? יועלו למי ח״ו כביכול קינים? טיב מה

 הקשנו, וכבר ברזל. בעט מכונה על ולהציבה התורה לשמר רבי שמגמת דברינו

 מצאנו לא להם והערב, השכם היהודי של חייו פתיל שהן הלכות אותן שדווקא

 חנוכה נר במנחות. סוגייא אגב נלמדו מרובים שעניינים תפילין רבי. משנת

 נשנה האומה, קיום על הכהנים במלחמת וניסים מאבק מסכת באורו המקפל

 משניות. נמצאו לא לגרים או למזוזה גם הנה שבת. נר מדליקין במה סוגייא אגב

 ממנה ירושלמיות, צפריות, מדבריות, מידות סוגיית ע״א] סג' [עירובין גם ראה

 שמשנה נראה לא כי עתיקות. משניות של שכבות להסיק בהחלט אפשר

 רבי בימי שיעורין תקבע ושמאי הלל בימי או אנכ״ג בימי שנשנתה

 ע״א] קמי פסחים גם [וראה שעה. באותה בשוק מהלכין לא כשהשיעורין

 על שם מנויות כולן לעירוב, סעודה שיעורי חישובי ולמד צא יין. רביעית

לשאלח: להיזקק עדיין יש אלה כל ובתוך הזמן. בני שאינן שיעורין

״י רבי שעשה כפי בגבל משנה הדגרה לא מדוע א ג

 בבל בגלות שם שדווקא היה צפוי הלא רקע, שאלת לשאול יש זו שאלה בתוך

 רבי? שעשה כפי לשמרה התושבע״פ את ויקבצו לבאות ידאגו יחסית השקטח

 לפחות בידנו שרדו לא מדוע כן ואם בבבל? משניות כתבו בכלל האם ועוד,

 שלא מי אשר והמעטירה, הגדולה מצרים גלות עם מה ועוד, מקבציהם? בחלק

 בסוף [כמובא בתפארתם? ישראל ראה לא אלכסנדריה של כנסת בית ראה

 השלווים רבי ימי תאמר ואם משם? משניות על שומעים לא מדוע סוכה]

 מדוע דורות, לרבי קדמו הקבצים עיקר הלא כאן, לעריכה הסיבה הם יחסית

 הגלויות בכל עסקו שודאי לומר יש אלא יותר? שלווה כאמור היא בבל דווקא

 נזיקין מועד, החיים, מציאות בענייני יותר עסקו מסתמא בהלכה-במשנה,

 בא״י קשור המשנה של עניינה רוב שהרי לארץ. לחוצה גם הנוגעים ונשים,

 בבליות משניות לארץ מחוצה משניות מצאנו זאת למרות ומצותיח. מקדשח

 מקודש, למסמך והפכה רבי בימי המשנה שנחתמה שאחר אלא בבל. מחכמי

 אבדו ורובן בבריייתות שרדו חלקן בו. לדרוש עניין להיות משניותיהם פסקו

 משנה. כתבי של שנה כאלף על ידע כל בידנו אין כי אזכיר. ושוב הזמן. בתהום

 שהמשנה בעוד שנה, מאות שמונה מלפני הם בידנו הנמצאים המוקדמים כ״י כי

בינתיים?! קרה מה שנה. מאות ושמונה אלף לפני נחתמה
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המשנה איפיון

 אנו רבי. של מגמתו לשאלת נזקקו כבר במבואו, והרמב״ם באגרתו רש״ג

 הסתעפות יש כי התורה. השתכחות סיבת אחת, בסיבה התכלית לצמצם לנו אין

 חפצו לאפשרות גם הותר. שלא במקום לכתוב רבי של למגמתו משנה סיבות

 כתכריך שצביונן המשניות רוב כי יען הסתעפויות. יש הלכה קובץ בניסוח אולי

 רבי, עשה כך שאמנם הוכחה אינה אומרם, שם עליהן ואין סתמיות הלכות

 סתמיות הלכות היה רבי, לפני שהיה כל באמת שמא ההיפך, את לראות אפשר

 שם ידע לא ועדו בית וחירות דעתו ברוחב שרבי לומר קשה אומרן. שם בלא

 מזהים ותוספתות ברייתות מתוך התלמודי מהדיון שהרי הלכות. של אומרן

 או אומרים", וחכמים ר"מ דברי או"זו מני"? "מתניתין למשל: מי. של משנה

 או"דלא כרי, מתניתא או"לימא כרבי", שלא "מתניתא הירושלמי, בלשון

 למפעל להכריע מספקת אינה התורה" "השתכחות פשוטה, הלכאורה הטענה רבי". כדברי
 שכאן אלא תורה, היה ייעודם עיקר אמנם תכתב. שלא תושבע״פ של מסורת נגד שהוקם גדול

 בזמן נשתכחה שבת שאפי' ראשונה בגלות שקרה כפי ח״ו ואבדנה האומה להשתכחות הכוונה
 צוקי הלא התייונו. והכל שכמעט יוון בימי גם כך והצילו. ונחמיה עזרא שבאו עד מועט,

 הדורות. בכל המטולטלת האומה של חוקה לחם היו הלבבות וקהות מלכות ורדיפות העיתים
 גם עוד. להדגיש ומטריח שב אני משה. של אבלו בימי הלכות אלפי השתכחות על שמענו וכבר
 מילה, כמו יסוד, מצוות מכמה להתעלמות שהסיבה למשנה, במבואו מרגליות החכם הרב טענת

 המלכות וברצון המלכות בעויינות נעוצה משנה, להם קבע לא שרבי ועוד גרים, תפילין,
 היתה המלכות בסים. זו לדעה אין מכמניה, לידע בקשה שהמלכות ישראל בתורת והתעניינותה

 לקיסרות, שזרמו וארנוניות מיסים בגביית הצטמצם חפצה וכל מידות מקולקלת ומתמיד מאז
 את שעניין האחרון הדבר שעבודה. לשם כלכליים פוליטיים מטעמים האומה השפלת תוך

 בין הבין לא רומאי נציב אף בערבית!!! שמע את קורין מאמתי הוא הקיסרות

 אין סדיר, מס ומשלמת כנועה האומה עוד כל המצוות. בנבכי לשמאלו ימינו

 לה אין זו לתכלית וערכן ההלכות קיבץ שרבי הדעה לכן בתורתה. עניין לרומי

 ידיים בשתי לדחות לי יש כן כמו מרגליות. החכם מכבוד במחילה הגיון, שום

 הלכה, למפעל כלל התכוון לא שרבי הקובע אלבעק, ר״ח החכם של שיטתו

 לא "העורך באומרו: לרבי העריכה את ייחס לא שכלל נראה דבריו ומנוסח

 הגדיל הזה החכם למעשה". הלכה פסקי במשנתנו לסדר למטרה לו הציב

 דעתו היא משנה" שייסתם לומר לכת הרחיק ועוד ידיו. פועל את מרבי להפקיע

 לא ודאי לשמעם ראוי שאין דברים רבי. של ידיו מעשה ולא יוחנן רבי של

 מחשיבין הכל כי יען השגיאות מן הקורא להרחיק כדי הבאתים ואני לכתבם

האחרונים. הדורות מן המשנה חוקרי דברי
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 לראות יש הנמרצת ולפעולתו הקדוש רבנו של להחלטתו הסיבות את

 פיזור ג. והשקפה. באמונה עולמי מפנה א. רחבות. יותר הרבה בנסיבות

האומה. זהות ואבדן ומחלוקות חומר ריבוי ג. נדחות. בגלויות האומה

 לנשיאות, רבי עלית קודם שנה וחמישים כמאה ובהשקפה. באמונה מפנה א.

 פועלת יישות זו אמונה היתה בימיו ההיסטוריה. במת על הנצרות ניצני עלו

 שיבוש האומה. על ההשפעה גברה עמה בעולם, שנתעצמה המינות שחיזקה

 גם כי התפוצה יהודי על רק לא השפיעו הנצרות אחר וההגררות באמונה הדעות

 המעשי הצד בביטול היהדות לבין הנצרות בין ההתנצחות בגליל. חוגים על

 ממש של סכנה היו השכל, של אמונות על הכל להשאיר והחתירה שבמצוות

 של בעיקר הגויים של ההמון בלבבות להתנחל הנצרות של חתירתה לאומה.

 מהומת נתיירא. אשר את ניבא רבי בסוף. קרה אמנם וכך בעליל, הוחשה רומי,

 הצטרפות נוכח ובעיקר החדשים הזרמים לנוכח האומה נתונה שבה החיים

 כמובן בנוסף אחרות, וגלויות רומא יהודי מקיבוצי וכן סוריה מיהודי חלקים

 התורה לעתיד לחשוש רבי של בליבו קננו ובגליל, ביהודה כאן הקשה לגרעין

האומה. בקרב וההלכה

 הנהרות על ישבה בבל שגלות נכון נדזזות. גהגלויות האומה פיזור ג.

 שבמצרים נשכח אל אך אחרות. גלויות של החיים ממהומת יחסית מרוחקת

 ליוון הסמוכים הים באיי יהודים. של ענק קהילת קיימת באלכסנדריה בעיקר

 לכל הבית. מימי עוד לקהילות משכן היתה רומא סוחרים, קהילות התיישבו

 לפתרון כתובת היתה לא מתועדת. אחת רוחנית סמכות אין הללו היהודים

 בגלויותיה. האומה ספר שיהוה אחד מסמך אין החברתיות. ההלכתיות בעיותיהם

 יחנו. פיו ועל יסעו פיו על יסוד ספר מסמך אין המעטירה בבבל גם האמת למען

 שישאר לו אפשר או ובמעשה בתודעה מרכזיותה את לא״י לשמור הביטחון

 כי גיאוגרפי פיזור רק אינו הפיזור כתוב. לוח על ברזל בעט שיהיה בלא בזיכרון

 הנפרץ. הסכר בדקי לחיזוק מספקת אינה פה בעל לימוד דרך הדעת. פיזור אם

לכתוב. הכרח היה לכן

 זקנו, אביו ובעיקר אביו ובית רבי אמנם המחלוקות. וריבוי החומר ריבוי ג.

 קדושתו בעוצם רבי אך הנשיאות. על ולערעור למחלוקות סבלניים בלתי היו

 בית של והעצמה הזוהר חוסן. לעולם לא כי בענוונותו, ידע הענקית ודמותו

מחשבותיה בנבכי פרק ויודע למלכות קרוב שהיה הוא לעולם. יעמדו לא הנשיא
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 יפה ידע לבאות. חשש האנטוניניים, עם קשריו באמצעות הקיסרות של

 וממקומות מדרש מבתי שונים הלכתית חשיבה זרמי שנתרבו, שהמחלוקות

 ומוסרי משפטי, הלכתי מסמך לנסח חובה יש לכן העתיד. את מסכנים מרוחקים

 את הניח כאמור אלא פסקים, כרשימת המשנה את כתב לא לכן, מחייב. חברתי

 ההלכות את בה ושימר השונות, בצורותיה לידיו שהגיעה כפי פעמים התורה

 ששה של אחת מקשה לעשותם דאג רבי מחלוקותיהן. ובצידן פסוקות כשהן

 לסבכי שיכנס שיהודי סיכון יצר החומר ריבוי ענפים. וענפי נושאים לפי סדרים

 רבי למכאובו. מזור ימצא לא וחייו דרכו יאבד למצוקתו, פתרון לחפש היער

 הכל כולו. למהלך דעתם יכופו מעלתם רום שהעריץ האומה גדולי שאף דאג

 היעד ותהיה בלבבות תשתמר שהתורה דידקטיים פדגוגיים שיקולים בצד נעשה

חיים. ספר אם כי חוקים, ספר רק לנו אין מעתה היהודי. של הנכסף

 לפנינו שמצוי מד. האם הכרחית] אך רטורית אולי [שאלה נוספת: משאלד. לד׳תעלם אין
 אולי ועדו? בבית המסוכם קודמים דורות עמל פרי שהוא או עצמו רבי של משנתו הוא במשנה

 חכמים דעות ידיים בשתי לדחות רצוני זה, בשלב כבר ושוב העדרים? לכל המאסף הוא
 ב״מבוא ממש כמובא צביון. קבע ולא כותב ולא מסדר היה שרבי חריפה, בסכינא הסוברים
 בימים, החותר ספינה כקברניט המשנה בים המשוטט אפשטיין החכם אפיי אלבק. של למשנה"

 אך מחריש. הייתי וגם, גם שיש לומר דבריהם מגבילים היו לו כמתמיה! אלא אינו זה בעניין
 התלמודים ששני נכון מבוססת. בלתי דעתנית דווקנות אלא אינה רבי מידי המשנה הפקעת

 בראייתו שרבי מפני זאת כ.." דלא "מתניתין משנה. להעמיד מי לפי רבות, פעמים מתמודדים
 בית דעת מרובים, דעת חכמים, דעת את ביכר כי דעתו, את דווקא להטמיע אחז לא העמוקה

 רבי. של כדעתו תמיד אינה המשנה לכן שלו. שיטתו ע"פ רבותיו, התנאים גדולי דעת הלל,
 ידוע שהיה כפי האישיים קבציו רבי", "דבי ועדו, בית של שלו, מחברותיו מסתמא היו רבי בידי

 דווקני היה לא לקבוע, בידו שהיה אף רבי אך אחרים. חכמים של ואיגרות סתרים ממגילות
ממקומה". זזה לא "משנה בצביונן. רבות משניות השאיר רבי כאמור שלו. בדעתו

 הרוח זאת למרות אני". אומר אומר, "ורבי או אני" "אומר נמצא, רחוקות לעיתים
 דברים הקדים ולא מבוא כתב לא ואישיותו. דרכיו הסתיר שרבי היא כולו המפעל על הנסוכה

 הוא אבדימי בר יצחק רבי הדיוק, למען העולם. והיה שאמר מי לכבוד כתב כוונות. הצהיר ולא
 בר חנינא רבי קפרא, ובר הגדול חייא רבי ושמעון, גמליאל בניו ישבו ועדו בבית ושם הכותב,

 אומר וליבי אפם. רבי והמזכיר ינאי, רבי ביסא, בר חמא רבי אביו גם ואולי אושעיא חמא,רבי
 ר״א של משניותיהם ושימר קדמונים תורת שמשך אלעאי בר יהודה ורבי סיסי בר לוי ר' שגם

 תיכון ידו ומסתמא נשיאד, דבי מוריינא היה הוא כי ופעל. שם היה טרפון, ורבי הורקנום בן
 השואלים את הפנה נוסח, שאלת רבי את שאלו שכאשר ראינו שכבר למרות המכוננים, עם

רובא". יצחק לרבי ושאלון "פקון הראשי"... אבדימי"העורך בר יצחק לרבי
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 תילים תילי ולערוך לסדר בבואו רבי של לפניו עמד מה השאלה, עוצמת להמחיש כדי
 של מקורותיו שאלת זו, שאלה ולהעצים להאיר בו שיש מקור לפנינו הנה הלכות, של

 של אינסופיותה היכן עד שלפנינו המקור מתוך לשאוב כדי גם זאת אף רבי.
 שמועות, למסירת התייחסות או איזכור יש תלמודית, סוגיא שאגב פעמים תושבע״פ.

 שאבדו האינסופיים המימדים את ובעיקר חכמים. של מקורתיהם את המסגיר באופן
 כמובא נדיר, ששמם אלה ואף עלומים תנאים של משניות קבצי ראינו הנשייה. בתהום

 קזא: גר דבי גמתניתא קזא גר יהודה רג תני יצחק, בר נחמן רב "אמר קד' בכתובות
 חייא, רבי דבי מתניתא קפרא, דבר מתניתא הזכרנו שכבר [כמו וכוי. כתובתה תבעה
קזא] דבר מתניתא וכאן

 פסח ע״ב, סבי בפסחים פסח. בהקרבת מסויימים בציורים דנה בפסחים, הגמ'
 הגמ' שם שוחט. של מגופו או קרבן של מגופו מסויימת, בטעות או במגבלות שנשחט

 מר לי ניתני ליה: אמר יוחנן, דרבי לקמיה אתא שמלאי "רבי כמובא: למקור, נזקקה
 אמר בנהרדעא. מותבך? והיכן מלוד. ליה: אמר את? מהיכן ליה: אמר יוחסין. ספר
 בנהרדעא. ומותבך מלוד דאת שכן וכל לנהרדעים, ולא ללודים לא נידונין אין ליה:

 חדשים] שלושה תוך ואשיב [אלמד ירחי. בשלשה ניתנייה ליה: אמר וארצי. כפייה
 מאיר, דרבי דביתהו ברוריה ומה ליה: אמר אבן] רגב בו [זרק ביה, פתק קלא שקל

 מאה משלש ביומא שמעתתא מאה תלת דתניא תרדיון, בן חנניה דרבי ברתיה
 כי ירחי? בתלתא אמרת ואת שנין, בתלת חובתה ידי יצתה לא הכי ואפילו רבוותא

 אמר לאוכליו? ושלא לאוכליו לשמו, ושלא לשמו בין מה רבי, ליה: אמר ואזיל, שקיל
פסח] בקרבן הלכות ארבע [לימדו לך: ואימא תא את, מרבנן וצורבא הואיל ליה:

בגופו. פסולו אין לאוכליו ושלא לאוכליו בגופו, פסולו לשמו ושלא לשמו א.
 לברר אפשר לאוכליו ושלא לאוכליו איסורו, לברר אפשר אי לשמו ושלא לשמו ב.

 אינו לאוכליו, ושלא לאוכליו עבודות, בארבע ישנו לשמו ושלא לשמו ג. איסורו.
 לאוכליו ושלא לאוכליו כביחיד, בציבור ישנו לשמו, ושלא לשמו ד. עבודות. בארבע

 מילתא חדא איסורו לברר אפשר ואי בגופו פסולו אמר: אשי רב כביחיד. בציבור אינו
 רב בר רמי אמר איסורו. לברר אפשר דאי משום בגופו פסולו אמר טעם דמה היא.
 עיניהם. מאור וכהה חכמים, של כחן תשש יוחסין ספר שנגנז מיום רב: אמר יודא
 ארבע טעינו ט, א, הימים דברי לאצל, ח, א, הימים דברי אצל, בין זוטרא: מר אמר
 רש״י, לפי זה, יוחסין ספר כוונה מה להבין חובה ידי יצאנו [ולא דדרשא". גמלי מאה

הימים".] דדברי הוא"מתניתא
 ומה הראשונים, התנאים בימי שהיו שהמקורות ראשית בכאן, הסקנו מסקנות שתי
 לו שאין בלום אוצר היה משניות] סתם קובצי לו הניח מאיר [שרבי רבי, לפני שנצבר

 מלכות.] הרוגי מעשרה [שאביה ר"מ אשת ברוריה של לימודה מאיזכור כנלמד סוף,

 עמד מה וראה צא בדבה״י. אחד לפרק המיוחסים פירושים כמות על הגמ' דברי שנית,
המשנה. ולערוך והשמועות ההלכות לברור בבואו רבי לפני
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לאורה ויצאה תושבע״פ נתפרסמה מתי

 נתפרסמה מתי אך המשנה, את וסידר ערך רבי אמנם נוספת, יסוד שאלת

 סתרים ומגילות אגרות של מציאותן אמנם לאורה. ויצאה הסופית בצורתה

 נכתבה המשנה האם השאלה ראייה. צריכה אינה חכמים, בין שהלכו וכתבים

 הגאונים, פה? בעל ומגובשת ערוכה שנותרה או רבי, לימי תכף ונתפרסמה

 בן שמואל רבי לתלמוד, במבואו העיד שמואל רבי רש״ג, הגלוי", ב״ספר רס״ג

 משנתו את שימר חכם שכל אומרים והרמב״ם, ב״מפתחותיו" הריין חפני,

 סבורים רש״י כולל הראשונים, חכמי לעומתם לבדו. לו שנתייחד בכתב ותורתו

 כתיבה כשהותרה התלמוד שאחר ימים עד גמרא ולא משנה לא נכתבה שלא

 הוגים עצמם האמוראים כי יען עיון, טעונים אלה שדברים אלא השכחה. מפני

 ממש. לפניהם כמונחת בה תיבה כל בהבנת ומתעצמים בפרטיה וחולקים במשנח

 דרכים ובצידי בדרכים ומהלכת מסתעפת תלמודית שסוגייא הרעיון יכיל לא

 נשארה ראשונים שבשלבים אולי ייתכן מימיה. נובעים ממנו מעיין שיש בלא

 שהיו תנאים אותם ע״י פה על היה ענייניה ולימוד וחסויה, כתובה המשנה

 שהיו ושמואל רב ועוד, דרי..." קמיה תני "תנא חכמים. לפני מהלכים כאוצרות

 יהודה רב וכן ונהרדעא, בסורא ומתנם ומשאם דיניהם מאות רבי, של בדורו

 המשנה. בעסק היה שלהם שו״ט כל הלא פומפדיתא, ישיבת ראש יחזקאל בר

והיו. היו ומסגרת צביון אך בשלם, לא אולי מגובשת, כבר שהיתה נראה כן על

 מצרים בלי ששלטו מהם ויש הלכות, שגורות היו האמוראים שבפי ברור דבר

 דוגמא שאינם. קבצים גם אלא שלפנינו אלה רק לא ובברייתות, במשניות,

 ובתוכן סוגיות נדונות האחרונים בפרקיה בעיקר עירובין, מסכת היא מעניינת

 ומצטטים דנים האמוראים הפרק. סדר על אליהן מגיעים אח"כ שרק משניות

 שהמשניות מפני זאת הסדר. על בה עסקה לא עוד שהגמרא משנה מוקדם בדיון

 יש כך או כך שרשיהן. בחיפוש רק היה והדיון חכמים של בפיחם שגורות חיו

 חריפא: בסכינא חטוען ליברמן, שאול החכם של הנחרצת דעתו את לדחות

 עם קרוב (שהיח גדול חוקר בכתב. מעולם לא שחמשנה מוחלט וכלשונו,

ואכמ״ל. החזקה, ליד הרמב״ם הקדמת את קראט שלא כמי כותב איש) החזון
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רבי של משנתו איפיון

 בתוכו. ומחלוקת סתמיות משניות א.

רבי. דעת נגד כמשנה הלכות כ.

חשוב. פרט לצורך זהות כפולות משניות ג.

סותרות. משניות ד.

ומכנה. פתיחה מטבע כותרת ה.

גורף. כלל עם משניות ו.

ספרותית. תקבולת מכנה ז.

ומנהג. משניות ח.

מעשה. משניות ט.

כתוכן. ומחלוקות סתמיות משניות א.

 במשנה שלימים פרקים ויש בסתם מובאות אנונימיות, נכתבו משניות רוב

 עתיקותו, לעוצם קדשים שסדר אומר ליבי חכם, שם איזכור בהם ואין שכמעט

 נמצא ומאידך !. ומידות יומא ה״ה חכם. שם עליו אין סתמי, ככולו רובו

 המובהקת מוסר, או מעשה הנהגה אם כי הלכה כל בהן שאין שלימות משניות

 שני מחלוקת ובהן אלה סתמיות משניות הביא כשרבי אבות. מסכת היא שבהן

 והאחרות בסתם זו דעה מביא מהם, כאחד הלכה לקבוע ורוצה יותר, או חכמים

 השני, החכם כדעת רבי וכשדעת ת״ק. בשם בד"כ אותו מזהה והגמ' חכם, בשם

 [ראה אומרים". "וחכמים בשם השני ודברי בשמו הראשון החכם דברי מביא

 לסדר רבי של ממטרותיו שאחת כיון מ״א] פ״ב ברכות ראה מ״ה, פ״ג פסחים

 מחלוקת ורבים, יחיד דברי כמותו. שהלכה מי כדברי המשנה את נסח הלכה,

כמותו. שהלכה במי לחתום מכוון הכל מחלוקת, ואח״כ סתם או סתם, ואח״כ

 המרובים דברי העדיף מאליו במובן רבי משנה". "סתם לסוגיית בעתיד נזדקק עוד .1
 עירובין ע״א. מטי שם ע״א, ל' נדה מ״ו. פ״ז פאה ה״ה. פ״א עדויות ראה היחיד. ע"פ
 כמעט כירה פרק בשבת, בכתובות. רבות משניות ראה "סתם" על ועוד. מ״א פ״ו

 כל תעשה אם סתמי. כולו כמעט שישי ופרק שלישי פרק תמורה, ראה סתמי. כולו
 הן המשניות שרוב תראה ממוצעת מסכת כל של משניות ברצף מדגמית בדיקה
עליהן. חכם שם ואין סתמיות הלכות
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 ת״ק דברי כפל פעמים חולק, יחיד דברי ואחייב ת״ק דעת מובאת כאשר וכן,

 לא שרבי נתמה אל לכן בהלכה. לחתום כדי אומרים" "וחכמים באומרו,

 מגמתו כי ממנו, לזקן בזמן הצעיר והקדים בגיל, חכמים בתולדות כלל התחשב

 עושין "אין מ״ח] פ״א [ע״ז משנה עוד נראה !.כמותו שהלכה במי לחתום

 ובסוריא שדות. לומר צריך ואין בא״י בתים להם משכירין לע"ז..אין תכשיטין

 בתים להם מוכרים לארץ ובחוצה שדות. לא אבל בתים להם משכירין

 בתים להם משכירין בא״י אומר: יוסי רבי מאיר. רבי דברי שדות ומשכירים

 מוכרין לארץ ובחוצה שדות, ומשכירין בתים מוכרין ובסוריא שדות לא אבל

 מכנים שהוא מפני אמרו דירה לבית לא להשכיר שאמרו במקום אף לאלו". אלו

 את לו ישכיר לא מקום ובכל ביתך". על תועבה תביא "לא שנאי: ע״ז, לתוכו

 נפשא באפי לעמוד יכולה המשנה לב שים שמו". על נקרא שהוא מפני המרחץ

 רבי דברי הוכנסו מאיר, רבי כולה שהיא המשנה שבתוך אלא ר"מ. של כסתמא

החולק. יוסי

 אומרים שמאי "בית משנה. לתוך מחלוקת משתרבבת מ״ח, פ״א שבת וכן

 יום. מבעוד שיעשו כדי אלא נכרי לכובס כלים ולא לעבדן עורות נותנים אין

 שהיו אבא בית היו נוהגים רשב״ג אמר השמש. עם מתירין הלל בית ובכולן

 שטוענין לאלו אלו ושוין שבת. קודם ימים שלושה נכרי לכובס לבן כלי נותנים

 רשב״ג של סיפורו שייך מה בשאלה חשים מיד הגת. ועיגולי הבד בית קורות

 רבי כלל לא מהאוצר הרבה זו? מחלוקת בתוך היינו" "נוהגין אבא, בית על

 בשם ברייתות זרוע הדף כל ע״א כה' קידושין ראה האזן, את לשבר במשנתו,

 למקור רש״י וראה כן, נהג רבי מדוע רש״ג אגרת ראה במשנתו. כללן ולא רבי,

תנא. ד״ה כאן

 דברי הזכרת בעניץ מ״ה, פ״א עדויות ראה יתארסו.. לא הנשים כל מ״ז, פ״ד יבמות .2
 תוי״ט וראה מ״א, פ״ב נגעים ע״א. ל' שם ע״א, מטי נדה ראה מרובים. בץ יחיד

 מנחות מ״ח. פ״ב זבחים שם. ותוי״ט מי״ב פ״ד כתובות מ״א. פ״ו עירובץ למקום.
 כריתות ע״א. ט' נדה ע״ב. קד' חולץ גמ' מ״א. פ״ג שם מ״ח. פ״א תמורה מ״ד. פ״ח
 "אב השנה, ראש ראה רבי, הכרעת ודרך מ״ב. פ״ד ב״ב ע״א. נב' ב"מ ע״א. כג'

 ענייני בכל רבי של המיוחדת להתערבותו לב שים אגב, החדש". את שראו ובנו
העדים" את "מאיימין בנסוח בפתרון שנעזרו כך כדי עד המועדות, לקביעת הלוח

 ושם טב לעין לצאת מצווה רבי הנה ללוח, חרצוי לחעיד העדים את מכוונים כלומר
 עיניו כי הזמן. לצורך בעיניו כנכונה הראויה התוצאה את לקבל כדי החדש את לקדש

למרחקים. ראו חקדושות
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 אומר ישמעאל "רבי פ״ג: בסוכה משנה: לתוך מחלוקת לשרבוב דוגמא עוד

 קטמים שנייים אפילו אחד, ואתרוג אחד לולב ערבות ושתי הדסים שלושה

 אומר עקיבא רבי קטומין. שלושתם אפיי אומר טרפון רבי קטום. אינו ואחד

 המשנה לב לתוך אחת". וערבה אחד הדס כך אחד ואתרוג אחד שלולב כשם

 זו על ואולי המספר. על למחלוקת חזרה ואחייב הקטומין על מחלוקת חדרה

 בשלושה נברך אומר בשלושה מזמנין, "כיצד מ״ג: פ״ז בברכות מחלוקת הדרך

 למחלוקת המשנה נוטה משם אלף..." מאה, עשרה, וכוי ברכו אומר והוא

 מצינו מה אומר "ר״ע המזמנין. כגודל המשתנה הברכה נוסח על נקשרת נוספת

מסכים. ישמעאל ורבי ״ ה' את ברכו אומר מועטין ואחד מרובין אחד בביה״כ

רבי דעת גנד משניות ג.

 משניות כי התלמודי. הדיון את הגמ' פותחת פעם לא כך כרבי" דלא "מתניתין

 שהרבה אומרת זאת [אין כן. דעתו שאין למרות בצביונן רבי השאירן רבות

 ועדו בית וחברי רבי תלמידי כדעתו] מעיקרא נערכו כן סתמיות משניות מאד

 רבות העריכה. מאחורי שהיה מה את המסגירות בברייתות הרבה לנו שימרו

 אלה. מקורות פעם לא חושפת הגמ' בחוץ. נשארו כמותן רבי שדעת מהמשניות

 מוצאים הש״ס שבכל מהעובדה שתתבסס מה על לה יש הטענה הכל ככלות

שמו רגי את  כפה לא הקדוש רבנו פעמים. וחמש כשלושים רק במשנה ג

 בית "המוכר פ״ט: בערכין כמובא דעתו. דווקא לעשותה המשנה על עצמו

 אומר חדש...כשהוא עשר שנים כל וגואל מיד גואל זה הרי חומה ערי בבתי

 הגמ' וכוי. ועיבורח. שנה לו ליתן אומר רבי העיבור, חדש את להביא תמימה

 משנים פחות ימים אין "ימים", אומר רבי דתניא כרבי דלא "מתני' מיד: מקשה

 מבאר: שם ורש״י ליום". מיום ליה מבעי ליה? עבדי מאי "ימים האי ורבנן

 וכך כרבי. דלא לגאול מותר שמכרה ביום בו אפיי דמשמע מיד גואל זה "הרי

 רבי יוצאין השלוחין חדשים ששה "על הי״ג: ראשון פרק בתוספתא מצאנו גם

 "על מפרטת: ברייה המשנה הפורים". מפני שני אדר על אף יוצאין שיהו התקין

 ועל חנוכה מפני כסלו הפסח...על מפני ניסן על יוצאים, השלוחים חדשים ששה

 קטן". פסח מפני אייר על אף יוצאין קיים ביהמ״ק וכשהיה הפורים, מפני אדר

 שני אדר על אף יוצאין שנה נתעברה "ואלו עבי: יט' השנה בראש הגמ' כך על

 שנה נתעברה אם אומר רבי דתניא כרבי. דלא מתני קתני. לא הפורים מפני

 בהא "לימא החילוק, מה מבררת והגמ' הפורים". מפני שני אדר על אף יוצאין

בשני"... נוהגות בראשון הנוהגות מצוות כל סבר מר מיפלגי קא
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 "אמר פ״ב: ביצה בתוספתא מבררת: והגמ' כרבי שלא משנה מצאנו וה״ה

 את משיקין ביום...אין בו לתרומתו טובל כהן שאין ב״ש היו מודים רשב״ג

 את ומשיקין מטבילין אומרים וחכמים רבי, דברי בשבת, לטהרן אבן בכלי המים

 שמשיקין ובייש] [ב״ה "ושוין אומרת: בביצה והמשנה לטהרן. אבן בכלי המים

 ע״ב] יחי [ביצה מבררת: הגמ' מטבילין... לא אבל לטהרן אבן בכלי המים את

 מימיו גב על הכלי את מטבילין אין דתניא רבנן. ולא רבי לא מתניתין, "מני

 אומרים וחכמים רבי. דברי לטהרן אבן בכלי המים את משיקין ואין לטהרו

 והגמ' הטבלה". קשיא רבנן אי השקה קשיא רבי אי "מני, וכוי. מטבילין"

 ומתוספתא ממשנה דוגמאות ועוד וסיפא. רישא של בהעמדה החילוק את פותרת

.3 ואכמ״ל

ידועה לסיבה כפולות זהות משניות ג.

 פרט מפני רחוקות במסכתות הובאו זהות כמעט או לחלוטין זהות משניות

 אלא קצץ או קטע לא כאמור שרבי למדנו הנה הנלמדת. למסכת הנחוץ מסויים

 אחרת למסכת הביאה אחד, בבימ״ד שנלמדה כדרך בצביונה התורה את השאיר

כפולות. בסוגיות באמוראים גם התופעה נראה במתכונתה.

שיוע״ב עבי כתובות א ני קידו ע״

ש ד מק ת ה ה א ש א ל ה ת ע ה שאין מנ  עלי

ם רי ד או נ צ מ ה ונ ם עלי רי ד ה נ  אינ

ת. ש ד קו ה מ ס ם כנ ת או ס צ מ ה ונ  עלי

ם רי ד א נ צ א ת ה. של ב תו כ ל ב ת ע  שאין מנ

ה מין ב או מו צ מ ה ונ מין ב ה מו  אינ

ת. ש ד קו ה מ ס ם כנ ת או ס צ מ ה ונ מין ב  מו

א תצא ה. של ב תו כ ל ב מין כ מו לין ה ס פו  ה

ם הני כ ם ב לי ס ם. פו שי בנ

ש ד ק מ ת ה שה א א ל ה ת ע ה שאין מנ  עלי

ם רי ד או נ צ מ ה ונ ם עלי רי ד ה נ  אינ

ת. ש ד קו ה מ ס ם כנ ת או ס צ מ ה ונ לי ם ע רי ד  נ

א צ א ת ה. של ב תו כ ל ב ת ע ה שאין מנ  ב

מין או מו צ מ ה ונ מין ב ה מו ת. אינ ש ד קו  מ

ה ס ם כנ ת או ס צ מ ה ונ מין ב א מו א תצ  של

ה. ב תו כ ל ב מין כ מו לין ה ס פו ם ה הני כ  ב

ם לי ס ם. פו שי בנ

 האי כי בקידושין נמי והנן” ומסבירה: קידושין את מזכירה הכפילות, לבעיית ערה הגמ'

 איצטריכא קידושין התם כתובות. אטו קידושין תנא ליה, איצטריכא כתובות הכא גוונא,

 האיש בפרק בקידושין שנויה זו "משנה מבאר: ורשייי קידושין. אטו כתובות תנא ליה,
זימנייי? תרי רבי דסתמא שנא ומאי מקדש,

 יחיד כדעת שהביא משנה מ״א פ״ב מכות לראות, מעניין מי״א. פ״ב בכורים גם ראה .3
זו. משנה על חולק רבי בצידה. מחלוקת ואין בראשה ושמו
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 ערה והגמ' מקומה לצורך מובאת בתוכנה זהה למשנה נוספת דוגמא לפנינו

בשלימותה. והביאה דבר בה שינה לא רבי זו. לכפילות

מ״א פ״ד תמורהמ״א פ״ג מעילה

ת ולד א ט ת ח ר מו ת ת ו א ט ת ח א ט ח תו ו מ  ש

ה לי ע ה ב ר ב עי ש ה ו ת ה שנ ד ב א ש ת ו א צ מ  ונ

ת ל ע ם, ב ם מו רו א פ כ ש ם מ לי ע ב ת. ה מו  ת

אינה ה ו ש ה. עו ר מו א ת הנין ל א נ ל  ו

עלין, אם מו א עד ו רו של פ ם כ לי ע ב  ה

ה ע ר ב עד ת א ת ס ת ר ש כ מ ת א ו ה ויבי מי ד  ב

ת ר ח ה א ש עו ה ו ר מו עלין ת מו ה. ו ב

ת ולד א ט ת ח ר מו ת ת ו א ט ת ח א ט ח תו ו מ  ש

ה לי ע ה ב ר ב עי ש ה ו ת ה שנ ד ב א ש ת ו א צ מ  ונ

ת ל ע ם, ב רו אם מו פ כ ש ם מ לי ע ב ת. ה מו  ת

ה אינ ה ו ש ה. עו ר מו הנין לא ת  ולא נ

עלין, ם מו א א עד ו רו של פ ם כ לי ע ב  ה

ה ע ר ב עד ת א ת ס ת ר ש כ מ ת א ו ה ויבי מי ד  ב

ת ר ח ה א ש עו ה ו ר מו עלין ת מו ה. ו ב

 ערה והגמ' אחרת. במסכת אחת כל הביאן רבי לחלוטין, זהות משניות שתי לפנינו שוב
 תנא תמורה? גבי למתנייה ליה למה מעילה, גבי למיתנייה ליה למה שואלת: הגמ' לכפילות.

 שים תמורה. נמי תנא מעילה דתנא ואיידי מעילה, נמי איידי תמורה דתנא ואיידי תמורה, הכא
 מתייחסים, הא, ד״ה תוספות ובמעילה, המקומות. בשני אליה ומתייחס לכפילות ער שרש״י לב

שם. ומתרץ לי" למה "ותרוייהו

 לא רבי לכפילות. התייחסות ויש במחציתן. וזהות מקבילות משניות שתי נראה

במקומן. עניינן לצורך והביאן אותן קיצץ

מ״ח פ״א עדויותמ״ד פ״ב שני מעשר

שיני שר בר לו שני מע אכ חונין י מ  צ

של ת תרומה ..ו מרים, שמאי בי  או

רין שפין שו  ומאבילין בטהרה ו

מרים הלל ובית בטומאה. רין או  שו

 בטומאה. ומאבילין ושפיך בטהרה

ר שמאי מ ל או הן כ שי ה. מע א מ טו ב

שיני ת תרומה כר מרים שמאי בי  או

שפין שורין מאכילין בטהרה, ו  ו

ת בטומאה. מרים הלל בי  שורין או

שפין בטהרה  שמאי בטומאה. ומאבילין ו

ר מ לו או כ א ד. י בי צרי א ר ב קי ר ע מ ל או  כ

ם ה שי ע ה מ א מ טו ב

 מפני כאן שני, במעשר הופיעה שני, מעשר כרשיני המשנה פתיחת מפני שכאן לב שים
 מתוכן שחלקים רבות משניות להביא טורחין אנו אין צריד. יאכלו המעיד שמאי דעת
 פרקים במשניות למשל לב שים לכפילות. מעירה הגמ' ובד״כ מסכתות בשתי זהים

בכללים. או במספרים הפותחים
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 חשוב פרט לצורך שונות במסכתות הביאן שרבי כפולות למשניות נוספת דוגמה

במקומה. הנדונה לסוגייה

ע״ב ’יג זבחים

שחטן והחטאת הפסח מתני',  שלא ש

שמן, שמן, שלא וזרק והלך קבל ל  אד ל

שמן שלא ל שמן, ו שמן שלא או ל  ל

שמן, שמן כיצד פסולים. ול שלא ל  ו

שמן? שם פסח לשם ל  שלא שלמים, ול

שמן שמן? ל שם שלמים לשם ול  ול

ח פסח, ב הז ל ש ס פ ה נ ע ב ר א ם: ב רי ב  ד

ה, ט חי ש ל, ב בו ק ב ך, ו לו הי ב ה; ו ק רי בז  ו

מעון רבי ר ש שי ך, מכ לו הי ה ב הי מר: ש  או

ר אי ש פ א א ה של ט חי ש א ב של ה ו ל ב ק  ב

א של ה, ו ק רי ל בז ב ר א ש פ א א ל ך, ב לו  הי

ט ח ד שו צ ח ב ב מז ק. ה ר זו בי ו ר ר עז לי  א

מר: ך או ל ה מ ם ח קו מ א ב חו ך ש רי ך צ ל ח  ל

ה ב ש ח ת, מ ל ס ם פו קו מ אינו ב ך ש רי  צ

ך, ל ח ח אין ל ב ש ח ת. מ ל ס פו

ב”ע נטי פסחים

שמו, שלא ששחטו הפסח מתני'.  ל

שמו, שלא וזרק והלך וקבל שמו או ל  ל

שלא שמו, ו שמו שלא או ל שמו ל  ול

שמו כיצד פסול. שלא ל  לשם לשמו? ו

שמו שלא שלמים. ולשם פסח שמו ל  ול

שם שלמים לשם  [חגמ' פסח. ול

ת ס ח תיי צדדי מ עניין ל מו ה ם] כ חי ב  תא בז

ח שמע: ס פ טו ה ח ש א ש מו, של ש ל ל ב ק  ו

ך הל ק ו ר א וז מו. של ש כי ל ? הי  אי דמי

א מ י ני תנ ק ד ה כ מ ב עד לי ל ש ח מ  ד

? הו ל כו א ל ת מיי ק ל מ סי פ ה! אי א לי  אל

או תני: הכי ל ח ק ס פ טו ה ח ש א ש  של

מו, ש טו נמי: אי ל ח מו, ש ש ל ל ב ק ך ו הל  ו

ק ר א וז מו של ש מי אי ל טו נ ח ל ש ב ק  ו

ך ל ה מו ו ש ובו' ל

 רקע על חשובים פרטים לצורך חביאח שרבי כפולח למשנח דוגמא עוד נראח
במסכת. מקומה

מ״ג פיג' כתובות

ה, אומר אדמרן מתני'. ע ב  שמת מי ש

ם והניח  מרובין שהנכסים בזמן ובנות בני

ם הבנים שי ת והבנות יור ם ניזונו סי כ בנ  ו

ם טי ע ת מו בנו ם יזונו ה בני ה רו ו חז  על י

ם חי ת פ שביל אומר אדמון ה אני ב  זכר ש

 את אני רואה גמליאל רבן אמר הפסדתי

אדמון: דברי

מ״א פ״ט בתרא בבא

ם והניח שמת מי מתני'.  בזמן ובנות בני

שו בנים מרובים שהנכסים ר  יזונו והבנות יי

סין כ טין נ ע ת מו בנו ם יזונו ה בני ה אלו ו ש  על י

ם חי ת פ שביל אומר אדמון ה אני ב  זכר ש

 את אני רואה גמליאל רבן אמר הפסדתי,

אדמון: דברי

 פ״ז שבועות מול מי״ב, פ״ט ב"מ פ״ג(עדות) סנהדרין פ״א, רה״ש דוגמאות, עוד ראה
מ״ד. פ״ז ב״ק מול מ״ט פ״ג כתובות מ״א(הנשבעין)
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 ושונה בכפילותה מדוייקת משנה מופיעה כתובות ובמסכת יבמות במסכת

 כפי שהיא התופעה מן ללמוד ננסה מובאת. בו אתר לכל הייחודית בתוספת

המשנה. בעריכת רבי של שיטתו רואות שעינינו

מ״ב ד' פרק יבמותפרקחימ״ה כתובות

 ב״ש מודים נכסים, לה שנפלו יבם שומרת
 יעשו מה מתה וקיים. ונותנת שמוכרת וב״ה

 עמה. והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
 יורשי עם הבעל יורשי יחלקו אומרים ב״ש
 וכתובה בחזקתן נכסים אומרים וב״ה האב,

 הנכנסים נכסים הבעל. יורשי בחזקת
 אחיו הניח האב. יורשי בחזקת עמה והיוצאים

 פירות. אוכל והוא קרקע בהן יילקח מעות
ילקה... הקרקע מן התלושין פירות

 ב״ש מודים נכסים, לה שנפלו יבם שומרת
 יעשו מה מתה וקיים. ונותנת שמוכרת וב״ה

 עמה. והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
 יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו אומרים ב״ש
 כתובה בחזקתן, נכסים אומרים וב״ה האב,

 הנכנסים נכסים הבעל. יורשי בחזקת
 הרי כנסה האב. יורשי בחזקת עמה והיוצאים

 כתובה שתהא ובלבד דבר לכל כאשתו היא
הראשון. בעלה נכסי על

 החולץ לפרק המפנה בכתובות, במקום רש״י לדברי לב שים כאן גם ושוב

 וביבמות כתובה לצורך בכתובות לעין, ניכרת הסיבה לפנינו וכבר ביבמות.

 תשכח [אל האב. יורשי מול היבם של] [אחיו הבעל יורשי בעיית פתרון לצורך

מתה] האלמנה כשהאשה עוסק שהציור

 שנמצא כמו סותרות. נדירות, למשניות דוגמאות סותרות. משניות ד.

ע״ב] נחי מנחות כמו בעניין מטפלים והתוספות סותרות סוגיות בגמ'

פ״ו] [בגמי מייט פ״י מנחות

 מן לבא העמר הנטיעות...מצוות מפני קוצרין
 מצוותו העמרים. מן יביא מצא לא הקמה

 היבש. מן יבא מצא לא הלח, מן לבא
תו צוו ר מ צו ה, לק ל ר בלי צ ק ם נ שר ביו  כ

השבת. את ודוחה

מ״ו פ״ב מגילה

ה כל ל שר הלי ת כ ר צי ק מר ל ע  ולהקטר ה
 ביום שמצוותו דבר הכלל זה ואברים. חלבים

 כל כשר בלילה שמצוותו דבר היום. כל כשר
 כאן המובא הכלל נגד היא [מנחות הלילה.

במגילה]

 לספירת להלכה מינא נפקא יש הללו המשניות שתי בין לסתירה כאן, הנה

 "נקצר מוסיפה במנחות המשנה הנה בלילה, לקצור שמצוותו למרות כי העמר.

 שהוא מפני העמר, מצוות של הראוי מקומה הוא שמנחות וכיון כשר". ביום

 לילה. ספק יום ספק בזמן העומר לספירת ההיתר בשיטת הולכים לכן מנחה,

עמר] בטל מקדש בטל דרבנן, שהעומר מפני [היום
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מחושב. ומבנה פחיחה מטבע עם כותר משניות ה.

 פרקים שני חוזרים. ובמטבעות בסדר ובנויה מחושבת לדוגמא מנחות מסכת

 לב שים מדורגים. המספרים גם לב שים הלכות. מחרוזת הם בתוכה שלמים

מסודר. במבנה פעם כל המשנה מגמת לשינויי

 ההין רובו, את מעכב מיעוטו העשרון רובו, את מעכב מיעוטו "הקומץ מחרוזת:

רובו"... את מעכב מיעוטו רובו...השמן את מעכב מיעוטו

 הכיפורים יום שעירי שני א. :’ו משנה זה. את זה מעכבין והשמן הסולת הי: משנה גי פרק
 סדרים...ד. חלות...שני שתי ג. זה. את זה מעכבין עצרת כבשי שני ב. זה. את זה מעכבין

 את זה מעכבין שבתודה ארבעה ה. תולעת] שני אזוב [ארז, זה את זה מעכבין שבפרה שלושה
 הזיות שבע ז. זה. את זה מעכבין שבלולב ארבעה ו. מורבכת] רקיקין, מצות, [חלות, זה

 זה. את זה מעכבין נרותיה שבעה ט. זה. את זה מעכבין מנורה קני שבעה ח. זו. את זו מעכבות
 אחד כתב במזוזה..ואפילו פרשיות שתי י. אחר. הלכתי צד מפני מספרי מבנה חוזר עתה

 ציציות ארבע יב. מעכבן. אחד כתב ...ואפי מעכבות בתפילין פרשיות ארבע יא. מעכבן.
 אינה התכלת אי: משנה מוסדר. נוסף הלכתי לכיוון פונה המשנה ד' פרק זו. את זו מעכבות

 את זה מעכבין אינם והשמן הסולת ראש. של מעכבת אינה יד של תפילה הלבן. את מעכבת
 והכבשים והאלים הפר גי: ..משנהזה. את זה מעכבים אינם והאלים הפרים בי: משנה זה.

המוספין... את מעכבין אינם התמידין די: משנה זה. את זה מעכבים [יוה"כ]אינם והשעיר

 הדברים עריכת בדרך גם נכרו המשנה בעריכת רבי של ושיטתו מקוריותו

 שהן משניות עוד נמצא ליבנו, נתן אם פדגוגיים. ספרותיים דעת בשיקולי

 הבאות אלה ומשניות רעותיהן. את אחריהן ומושכות בתמציתן נמרצות כותרות

שי פרק כל לדוגמא, זו. כותרת משנת של צופנה פענוח הן אחריה  במסכת שלי

 הלכות. רמזי בתוכה המקפלת כותרת למשנת ביאור שרשרת אלא אינו ערכין

 הלכות משניות בתוכה שאצרה קדומה משנה כאן לראות העניה, לדעתי אפשר

בשלימותה. המסכת את הביא רבי זמן. אחר שנלמדו

 שהיא כותרת, בשיטת בנויים ורביעי שלישי פרק תמורה, במסכת כותר: משנת

 הלכות סדרת כפירוט ערוכות שהן משניות ואחריה קדומה משנה כנראה

הקדושה. התורה של חיותה על שמעיד מה מענפיה. היוצאות

 ולד וולדן בהן, כיוצא ותמורותיהן שולדותיהן קדשים "אלו כותר: משנת עוד

יריכה. יוצאות משניות שרשרת ואילך מכאן העולם". סוף עד ולדן
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 ותמורתה תודה ולד בי: משנה העולם. סוף עד ולדן וולד וולדן ותמורתן שלמים ולד אי: משנה
 ולד לעולה!] ולד אין כי הסדר [הפך עולה ולד גי. משנה העולם. סוף עד ולדן וולד וולדן
 וולד ולדן והמעשר, בכור תמורת ולד הי: משנה זכר.. נדבה ולד נדבה.. עולת די: ..משנהאשם.

המתות. חטאות חמש לפרט וממשיך חטאת, ותמורת חטאת ולד אי: משנה ד', פרק ולדן...

חוזר. מוטיב עם כותר משנת עוד

 המועד שבשור ולהחמיר, להקל אחוזה ובשדה ולהחמיר, להקל בערכין "יש

 ולהחמיר". להקל רע שם ומוציא ומפתה באונס ולהחמיר, להקל עבד שהרג

 !]זיכרון [לימוד מבארות. משניות שרשרת מתחילה מעתה
 כיצד"...משנה ולהחמיר להקל אחוזה "בשדח הבאה: משנה כיצד"? ולהחמיר להקל "בערכין

 ולהחמיר להקל רע שם "במוציא הבאה: משנה כיצד"? ולהחמיר להקל ומפתה "באונם הבאה:
כיצד"?
 במשנת לראות אולי! אפשר רבים שבמקרים אמרנו דרכנו לפי פתיחה מטבע

 בתוכה האוצרת כהלכה או סתומה, כחידה יחידה שהיתה עתיקה משנה הפתיחה
 בעוף אחד "השוחט חולין. שני לפרק הפתיחה לדוגמא, היא כך משנה. ענפי

 של שהמשכה אפשר כמוהו". אחד של ורובו כשרה שחיטתו בבהמה ושניים
 "רבי ממשיכה, המשנה התנאים. של תלמודם כעין פירושה כבר הוא המשנה

 של הספרותי ולמבנה לצורה לב שים הורידין"... את שישחט עד אומר יהודה
בשחיטה. יסוד הלכות של מסודרת מסכת לפנינו יש למעשה המשנה.

ושוחטין.... בסכין אוחזין שניים כשרה, שחיטתו כאחד ראשיו שני השוחט ב: משנה

אחת... בבת הראש את והתיז שוחט היה פסולה, אחת בבת הראש את התיז גי: משנה

הושט... את ופסק הגרגרת את שחט או הגרגרת את ופסק הושט את שחט די: משנה

שרים, דם מהן יצא ולא ועור חיה בהמה השוחט הי: משנה מסואבות... בידיים ונאכלים כ

וכוי. לנכרי... השוחט זי: משנה ...המסוכנת את השוחט וי: משנה

שחט"או "השוחט" פותחות המשניות כל הדרך זו על וכן " 
 פרקים של בעניינים גם כי נפרדות בהלכות רק לא נמצא מחושבת דרך אותה מעין כותרת

 של ממידתה מידה שהוא הנמרץ והקיצור התימצות מסיבת כנראה מסכת. באותה שלימים
 ענפיהם, שנתרבו כיון אלא נושאים. לשלושה אחת פתיחה לנסח היח ואפשר היה צפוי המשנה,

 לפנינו הנדון. המרכיב בה ונשנה ופרק. פרק לכל אחת נעשתה לימודי, דידקטי שיקול בגלל
חולין. ממם' דוגמא מזעיר מעט

 בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוצה בארץ נוהגין והקיבה והלחיים "הזרוע עשירי: פרק
במוקדשין". לא אבל בחולין הבית,
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בי^ בפני ושלא הבית בפני לארץ, ובחוצה בארץ נוהג הגז "ראשית עשר: אחד פרק  ה
במוקדשין". לא אבל בחולין

 הבית בפני ושלא הבית בפני לארץ, ובחוצה בארץ נוהג הקן "שלוח עשר: שנים פרק
במוקדשין" לא אבל בחולין

 כלל בהן ומטמיע משניות מביא רבי הכלל" "זה גורף: כלל עם משניות ו.
 של מהותה את מבטא שהכלל רק לא דומים. למקרים ממנו להסיק חשוב הלכתי

 או המוגבלת המסויימת המהות לביטוי אמצעי להיות כצריך אלא המשנה,
 משום מאי"? "לאתויי תשאל הגמ' ובד״כ הכלל. של נוסחו לפי המרחיבה
 ומלמדים שונים הלכה תחומי חמייצגים כמה נביא אלה דוגמאות של חשיבותם

 חלכות לקביעת כולל וצורך דרך בניסוחם, ראח רבי כאשר חמשנה שכלול על
רבים. בתחומים

 משלח, ואינו לוקה אומר יהודה רבי הבנים על אם פי״ב]"הנוטל [סוף חולין: א.
 בהן שיש תעשה לא מצוות כל הכלל: זה לוקה. ואינו משלח אומרים וחכמים

עליהן. לוקין אין ועשה קום
 על וסיכך הקיסום ואת הדלעת ואת הגפן את עליה מ״ב]"הדלה [פ״ב סוכה ב.

 אין הארץ מן גדולו ואין טומאה מקבל שהוא כל הכלל: זה פסולה. גביהן
בו. מסככין הארץ מן וגידולו טומאה מקבל שאינו דבר וכל בו. מסככין

 פוחתין אין ארבעה. קורין מועד של ובחולו חדשים בראשי מ״ב] [פ״ד מגילה ג.
 מוסף בו שיש כל הכלל: זה בנביא. מפטירין ואין עליהן, מוסיפין ואין מהן

ארבעה. קורץ טוב יום ואינו
 בו מאנה לו. לחזור מותרת נתגרשה או נתארמלה מ״ד] [פי״ב יבמות ד.

לו. לחזור אסורה נתגרשה, או נתארמלה לאחר, ונישאה גט לה נתן והחזירה,
לו. לחזור מותרת גט אחר מיאון לו, לחזור אסורה מיאון אחר גט הכלל: זה

 אצלו ונטענה רחל וילדה, אצלו ונעברה פרה גזל מ״א] [פ״ט קמא בבא ה.
הגזלה. כשעת משלמים הגזלנים כל הכלל: זה הגזלה. כשעת משלם ונגזזה,

 לאחים. קודמין בת של ירכה יוצאי לאחין, קודמת בת מ״ב] [פ״ח בתרא בבא ו.
הכלל: זה האב. לאחי קודמין אחים של יריכן יוצאי האב, לאחי קודמין אחים

יריכו. יוצאי לכל קודם והאב קודמין, יריכו יוצאי בנחלה הקודם כל
 במים ומים ביין יין שהוא. בכל ואוסר אסור נסך יין מ״ח] [פ״ה זרה עבודה ז.

 במשהו במינו מין הכלל: זה טעם. בנותן ביין ומים במים יין שהוא. בכל
טעם. בנותן במינו ושלא

מפני הבאות משניות של לסדרות הדעת לתת יש הבא, לסעיף שנעבור לפני
לדוגמא זו. מגמה מבטאת המשניות סדרת וכל אחד, חכם כשיטת נקבעה שההלכה

"רואה ריב״ז, אמר או גמליאל, רבן אמר המוטיב כתובות, בסוף משניות שרשת
גזרות. דייני שני פרק ראש ראה אדמון". דברי את דברי את אני
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ספרותית. יצירה כעין תקבולת מבנה עם משניות ז.

 להטמעתה יביא בה שהמקצב באופן אומן ביד נוסחה גם נערכה המשנה

 ערנות מבטאת לשונה המשפטי. ניסוחה ולהבין לצטטה מאוד וייקל בזיכרון

 האופיינית במשקל בתקסולת לכתיבה גם אלא הקדש ללשון רק לא ורגישות

 צלעות עם ספרותית כיצירה המנוסחות משניות נמצא לשירה. מסויימת במדה

אי. פרק בחלה כמו ניגודיים. ספרותיים ניסוחים גם נמצא מקבילות.

ח' משנה א' פרק חלה

הכלבים עיסת

בחלה חייבת ממנה אוכלים הרועים אין אם ממנה אוכלים שהרועים בזמן
ומברכין בה משתתפין ואין בה מערבין ואין בה ומשתתפין בה ומערבין בחלה חייבת

ונעשית עליה. מזמנין ואין עליה מברכין ואין עליה ומזמנין עליה
טוב. ביום נעשית ואינה טוב ביום ונעשית

בפסח. חובתו ידי בה יוצא אדם ואין בפסח חובתו ידי בה יוצא ואדם

זאח״ז. הבאים ומדוייקים מקבילים חלקים שני עם אחת משנה לפנינו

מ״ט. פ״ד קידושין מקבילות, צלעות עם ספרותית בחלוקה הערוכה למשנה דוגמא עוד

ה רשות שנתנה האשה וכן ח שלו לקדשה ל חו רשות שנתן מי שלו והלך בתו את לקדש ל
עצמה את וקדשה והלכה וקדשה, הוא

של ואם קידושין קידושיה קדמו שלה אם של ואם קידושין. קידושיו קדמו שלו אם
קידושין קידושיו קדמו שלוחה קידושין. קידושיו קדמו שלוחו

גט לה נתנים שניהם ידוע אינו ואם גט נותנים שניהם ידוע אינו ואם

כונס. ואחד גט לה נותן אחד רצו ואם כונס. ואחד גט לה נותן אחד רצו ואם
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 נראית המשנה ג' פרק קידושין פה. על לשינון מנוסחות מקבילות למשניות דוגמא
 לכאורה: הכפילות את המסבירה שם לגמי לב שים מקבילה. ספרותית כיצירה

 למה תו .."הא מדאורייתא" סד״א "איצטריך דידיה"... גבי אשמועינן דאי "וצריכא,
נפרדים] תאים בשני המשנה את כתבנו [להמחשה לי"?

 קדשתיד לאישה האומר
 קדשתני לא אומרת והיא
 בקרובותיה, אסור הוא

 בקרובותיו מותרת והיא
קדשתיד

 בתי אלא קדשת לא אומרת והיא
 גדולה בקרובות אסור הוא

 בקרוביו מותרת וגדולה
 קטנה בקרובות מותר הוא

בקרוביו מותרת וקטנה

 קדתשני אומרת היא
קדשתיך. לא אומר והוא

 בקרובותיה מותר הוא
בקרוביו. אסורה והיא

. בתך את קדשתי
 אותי אלא קדשת לא אומרת והיא

 קטנה בקרובות אסור הוא
 בקרוביו מותרת וקטנה

 גדולה בקרובות מותר הוא
בקרוביו. אסורה וגדולה

 בדיניהם. שונים פרטים בשני מופרדת ז', פרק בברכות .4מנוגדת הקבלה של דוגמא עתה נראה
המשנה: בכותר כתוב הנושא

לזמן חייבים כאחד שאכלו שלושה

טבל.. אכל אבל דמאי אכל
תרומתו. נטלה שלא ראשון ומעשר תרומתו שנטלה ראשון ומעשר

נפדו. שלא והקדש שני ומעשר שנפדו והקדש שני ומעשר
מכזית. פחות שאכל והשמש כזית שאכל והשמש

והנוכרי, והכותי
עליהן. מזמנין אין עליהן. מזמנין

 הראשון במעשר מדובר כאן פרט, כל ומנמקת ההבדלים את מבררת הגמרא כאן גם
 וכן מעשר, תרומת הפריש טרם אבל גדולה, תרומה כבר ממנו והפריש בשבלים שהקדימו

 כגוי? הוא והלא כותי, על מזמנין לב שים חומש, לתת בלי בפדיון קרן נתן שני במעשר
חכם], [תלמיד חבר בכותי מדובר

 בחביתו בא "זה מ״ד. פ״י קמא בבא ראה מקבילים, ספרותיים מבנים לעוד דוגמאות .4
 שהיה מי מ״ה. פ״י מציעא בבא ע״א. קטז' שם הגמ' של לצריכותות לב שים יין" של

מ״ז, פ״י שביעית ע״א. קיח' הגמ' של לצריכ' לב שים חברו. לגינת סמוך כתלו
 ובתו בנו מציאת מ״ה, פ״א מציעא בבא מפנין. מ״א, פי״ח שבת דבורים. כוורת

שפחתו. לגבי המשנה את מעמידים איך בעייה, ע״ב. יב' לגמי לב שים הקטנים,
ועוד. בדמאי, מערבין מ״ב פ״ג עירובין
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 למלך, כהן בין ההבדל ללמד הקבלה יש במהותה שגם לתקבולת נוספת דוגמא
 אגפים לשני אותה חלקנו לפנינו, בשלימותה כתובה המשנה מ״א]. ב' פרק [סנהדרין

 ע״א יחי שם והגמ' קשיים כמה מעוררת כשלעצמה המשנה התקבולת. להמחיש כדי

אותם. מבררת

אותו. דנין ולא דן לא המלך אותו ודנין דן גדול כד.ן
אותו. מעדין ולא מעיד לא אותו ומעידין מעיד

.לאשתו. חולצין ולא חולץ לא לאשתו וחולצין חולץ
. אשתו את מייבמין ולא מיבם לא אינו הוא אבל אשתו את ומיבמין

אלמנתו נושאין ואין באלמנה אסור שהוא מפני מייבם
מת לו מת מת לו מת

פלטרין מפתח יוצא אינו נכסין הן אלא המיטה אחר יוצא אינו
העם כל אתו וכשמברין אותו נגלה...וכשמברין והוא

הארץ על מסובין ספסל על והוא הארץ על מסובין העם כל

במלך"? כן שאין "מה מקוצרת: להיות היתד. יכולה הזו המשנד. כל כביכול, הלא

 בגלל זיכרון המבטיח באופן משנה של ספרותי ניסוח של אחרת דרך נראה

 העוסקת זו משנה אחר טי. פרק יבמות הלב. על המתיישב משוקלל ניסוח

 אלא בשקלול, בנויה היא אף בנשואה. המדברת נוספת משנה באה בארוסה,

.5ועוד שלפנינו. זו כמו משוכללת שאינה

 לישראל, כד.ן בת וכן לכהן, יבם שומרת מכד.ן, מעוברת לכד.ן, מאורסת ישראל בת
בתרומה. תאכל לא

 לישראל, לוי בת וכן ללוי, יבם שומרת מלוי, מעוברת ללוי, מאורסת ישראל בת
במעשר. תאכל לא

 ללוי, כד.ן בת וכן לכד,ן, יבם שומרת מכהן, מעוברת לכהן, מאורסת לוי בת
במעשר. ולא בתרומה תאכל לא

משוקללות, בצלעות או הבנויות משניות של ולפתיחות למבנים דוגמאות עוד ראה .5
 פ״ד קידושין קרבן. האלו נטיעות הרי מ״ה, פ״ג נדרים זיכרון. המבטיח במבנה או

 מתכוון שהיה שור מ״ד, פ״ה קמא בבא הכהונה. מן פסולה זכר חלל בת מ״ג,
במדורג, הלכות שורת המביאות משניות וכן שמתה. אשתו מי״ג, ד' יבמות לחברו.

בשיר. בנוי בית כעין הכתובות ממשניות או עולה. לשם השוחט מ״י פ״ב חולין כמו
 נאה חוזר, מ"ה,..מוטיב פ״ח סנהד' וכוי. רימה מרבה בשר מרבה מ״ז, פ״ב אבות
לעולם. נאה להם
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במשנה מנהג ה.

 הלכה. קובע מנהג במוטיב חתומות או טבועות 6רבות משניות של דוגמאות

 שנהגו" על"מקום מיוסדים תפילות, נוסחי עבודה, יחסי בעיקר, רבים [נושאים

 כמנחג"] או"הכל או"מנהג" היינו", או"נוהגים העם" או"נהגו

 למוצאי שיצאו שביעית של לשביעית, שנכנסו שביעית ערב פגי מ״ה; פ״ב שביעית
 אמר יהודה רבי מזיקים] מפני חקלאי [טיפול אותן. מנקבין ולא סכין לא שביעית,

 [משנה סכין... לסוך נהגו שלא מקום עבודה, שהיא מפני סכין אינן לסוך שנהגו מקום
במנהג] חותמת
 מקום עושים. חצות עד פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו מקום א:”מ פ״ד פסחים
 מקום או עושין שאין למקום שעושים ממקום ההולך עושין. אין לעשות שלא שנהגו
 שבא מקום וחומרי משם שיצא מקום חומרי עליו נותנים שעושין, למקום עושין שאין
מנהג] של בגופו [עוסקת ישנה. ואל לשם,
 יברך אחריו לברך יפשוט, לפשוט יכפול, לכפול שנהגו "מקום מי״א: פ״ג סוכה

 ראש של כהלל מנהג על המבוסם בהלל מדובר ואין המדינה". כמנהג הכל אחריו,
 ובירושלמי כאן במקום מפורשת ומגמרא הדין מעיקר שהוא הלל אלא חדש,

ובתוספתא.
 מקום ולהעריב. להשכים להם ואמר הפועלים את "השוכר מ״א: פ״ז מציעא בבא

 לספק יזון, לזון שנהגו מקום לכופן. רשאי אינו להעריב ושלא להשכים שלא שנהגו
 ושכור צא לבנו שאמר יוחנן ברבי מעשה המדינה. במנהג הכל במתיקה. יספק במתיקה

 פירש לא אם וקטנית". פת אלא עלי לכם אין להם ואמור צא ופסק.. הלך פועלים, לנו

שלמה... סעודת להם חייב דבריו

 באמצע. הכתל את בונים בחצר מחיצה לעשות שרצו השותפין מ״א: פ״א בתרא בבא
 נתן זה בגויל המדינה. כמנהג הכל בונים. לבנים, כפיסין, גויל, לבנות שנהגו מקום

 המשך היא לגינה", "וכן הבאה, המשנה שם, בגמ' לב שים וכוי.. טפחים" שלושה
 הדין בתי רווח דין אם כי מצומצם, אישי הסכם או תקנה סתם כאן ואין מדינה, למנהג
 הרבניים. הדין בבתי גם קובע מדינה שמנהג כפי ממונות, לעניני

 לעקור יקצור, לקצור שנהגו מקום מחברו שדה המקבל מ״א: פ״ט מציעא בבא

 רב כוח מדינה למנהג המדינה. כמנהג הכל אחריו, יחרוש אחריו לחרוש יעקור
בממונות.

 הישן, פרק סוכה גם ראה ביינו. מים שנתערב מי מי״א, פ״ד מציעא, בבא גם ראה .6
 החרש, פרק יבמות ראה הזקנים. בפני המטה תחת ישנים שחיינו היינו נוהגים

 הנשיא: בית מנהג וכן טוב". ביום טהורה מבהמה יונקים שהיינו היינו "נוהגים
ועוד, לכובס, כלים נותנים היינו, נוהגין רשב״ג
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מעשה ט.

 נבחנת מהן סיטואציות רבו לפניהם המשמשים ותלמידים חכמים של בעולמם
 דרך על מכוון. בכוונת במשנה הובאו חיותם בחיות לפניהם שהיו מעשים הלכה.
 המעשה ואם הקונקרטית. להתרחשותה מעבר משמעות יש רב למעשה הכלל
 שאינו מעשה הובא כאשר לפעמים ואמנם ממנו. להסיק אלא הובא לא הובא

 כלל בדרך באו המעשים לסתור"? "מעשה מיד שואלת הגמ' המשנה, במסילות
מטרות. לשלוש שהובאו שונים, הלכה מתחומי למעשים דוגמאות נראה לתכלית.

קודם. נלמדה שלא הלכה ללמד א.
מוגדרת. כוונה עם הלכה על לחלוק ג.
במשנה. שנאמרה הלכה לחזק ג.

א.

כ.

ג.

ד.

 אחד ודחף לכבש ועולין רצין שוין שניהם [כהנים] שהיו מעשה מייב: פ״ב יומא
 שהיו כהנים בשני מעשה מעשה, אותו וכדמות רגלו. ונשברה ונפל חברו את מהם
 ותקע הסכין נטל אמות, ד' לתוך חברו את אחד דחף בכבש. ועולין ורצין שוים

 תקנו כך עקב כג'. ויומא לטי יומא בירושלמי חוזר המעשה יב'] א' בליבו.[תוספתא
הפרצה. לגדור תקנה
 ואחד בריא אחד אומר אלעזר רבי פיו על נכסיו "המחלק ע״א: קנוי בתרא כבא

 מעשה לו, ואמרו בריא] מתנת כשאר קניין וצריך כבריא שהוא סובר [ר״א מסוכן...
 ומתה מנה, עשר בשנים לבתי כבנתי תנו ואמרה, חולה שהיתה רוכל בני של באמו

 ר״א להם "אמר אומרת: הגמ' ושם אמן". תקבם רוכל בני להן אמר דבריה, את וקיימו
 ליתנם וביקש הרבה מטלטלין לו והיו בירושלים שהיה אחד במרוני מעשה לחכמים,

 בדרך קניין צריך כאמור [כי קרקע. ע״ג שיקנה עד תקנה להם אין לו אמרו מתנה,
ר״א] לשיטת הקניינים

 היינו נוהגין ר״י, אמר חובתו ידי יצא לא בסוכה המיטה תחת "הישן מ״א: פ״ב סוכה
 תחת ישן שהיה גמליאל רבו של עבדו בטבי מעשההזקנים"..וכן" בפני ישנים שהיינו

 ידי יצא לא המטה תחת שהישן הלכה ללמד זאת אף פטורין, שעבדים יודע המיטה"...
מיטה] לאהל- הגדרה [כולל חובתו.
 לשלוחיו] לא [אך שבת לחלל לעדים היתר יש החדש, בעדות מ״ו: פ״א רה״ש

 אין בהם, צורך שאין כיון [סבור בלוד" ר״ע ועכבן זוג מארבעים יותר שעברו מעשה"
 מכשילן נמצאת הרבים את את מעכב אם גמליאל. רבן לו "שלח שבת] לחלל להם

 המעשה להעיד. יבואו לא ולעתיד נשמעו, לא שדבריהן יראו חשש לבוא". לעתיד
 מחברו. כר״ע הלכה הכלל דרך שעל למרות כר״ג, אלא כר״ע לא שהלכה לימד
 לרבו לו והביאו מעשה" לסוכה. מחוץ מותרת עראי אכילת כידוע «"ה: פ״ב סוכה
 מים, של [ספל] ודלי כותבות שתי גמליאל ולרבן התבשיל את לטעום זכאי בו יוחנו

חוץ ואכלו במפה נטלו מכביצה פחות אוכל צדוק לרבי וכשנתנו לסוכה. העלום ואמרו
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ח.

ט.

 וזה עצמן, על שמחמירין למי שבח המלמד זה המעשים, שני אחריו". ברך ולא לסוכה
 למקום] הפרשנים [ראה מכונה. על הלכה העמיד צדוק, כרבי קדוש שחסיד המלמד
 אמר אסורה. סוף להם שאין בין סוף להם שיש בין למים "נפל מ״ד: פט״ז יבמות

 רבי "אמר ימים"... שלושה לאחר ועלה הגדול לבור שנפל באחד מעשה מאיר רבי
 והשיאו נפשם שתצא כדי ושהו אחריו, מושכו וירד לטבול שירד בסומא מעשה יוסי

 רגלו. אלא בידם עלה ולא לים ששלשלוהו באחד בעסיא, "מעשה ושוב נשותיהם".
 לא ולמטה הארכובה מן מת] [שודאי תנשא ולמעלה הארכובה מן חכמים אמרו

 ללמד באו המעשים איש, אשת של חמורים במקרים הנה שרד] עדיין [אולי תנשא"
הלכה.
 מעשה קול. בת עפ״י ומשיאין הלבנה ולאור הנר לאור "מעידין מייה: פט״ז יבמות
 ולא הלכו מת. פלוני ממקום פלוני בן פלוני איש ואמר: ההר ראש על שעמד באחד
 פלוני איש אני שאמר באחד בצלמון ושוב"מעשה אשתו". את והשיאו אדם שם מצאו

 את והשיאו צורתו] [שנתעברה הכירוהו ולא והלכו מת, אני והרי נחש נשכני פלוני בן
 להלכות. מינא נפקא להם שיש במעשים כולו הפרק חיתום שם ראה אשתו".

 ועבדו ובנו הוא בירושלים החדש את שראה הרופא בטוביה מעשה" מ״ז: פ״א ר״ש
 קבלו דין הבית לפני וכשבאו עבדו. את ופסלו בנו, ואת אותו הכהנים וקבלו משוחרר,

 שני מצד ,ייחוס העדר מצד פסול עבד הוא, הברור בנו". את ופסלו עבדו ואת אותו
 החדש עדות שני ומצד לעדות, תנאי אינו הייחוס זאת, עם קרבה. מצד פסול בנו

 שלדעת אלא הראשון. החדש בקידוש עמדו ואהרן משה שהרי בקרובים, מותרת
 בנו. את פסלו לכן החדש, לעדות פסולים קרובים חכמים
 וראיה וצידן מערב חוץ כרשב״ג בכלל"הלכה בד"כ כרוך זה מעשה עייא: לחי גיטין

 לאשתו שאמר באחד בצידו מעשה"7לכאן. צרפנוהו ממשנה, שיניקתו כיון אחרונה".
 לו תתן חכמים ואמרו אצטליתו, ואבדה אצטליתי, לי שתתני מנת על גיטך זה הרי

 נגד ללמוד בתלמוד פשט זה ומעשה בתנאי. כרוך הגט בד"כ כי קיים". והגט דמיה.
מקום. בכל כמותו שהלכה רשב״ג דעת

 כמעמיד האם משרת, הוא מטרה איזו להתבונן יש במשנה מעשה מובא באשר
 אחר מתחקים שחאמוראים קורה בגמרא מובא מעשה כאשר זאת לעומת משנה.
עליה". כדי"מחכו עד לפעמים דעה. ידו על דוחים או ומבססים בקושיות. סיבתו

 פ״א ב״ק מ״ה. פ״ב שם מ״א. פ״א ברכות ראה במשנה, מעשים משמעות על עוד .7
 מ״ב. פ״ג ביצה מ״א. פ״ו עדויות מ״ב. פ״ה סנהדרין מ״ה. פ״ט נדרדים מ״ז.

 פ״ד סוכה מ״ד. פ״ח עירובין מ״ב. פ״ט כתובות מ״ז. פ״א רה״ש מ״ה. פ״ז כלאים
 מ״ה. פ״ב פאה מ״ז. פ״ג ע״ז מ״ד. פ״ג שבת מ״ד. פ״ד עירובין מ״ג. פ״ב נזיר מ״ט.

 מעשים וראה אחד. חסיד בשם בתוספתא, חוזר המעגל חני מעשה מ״ח פ״ג תענית
 נעסוק בתלמוד, מעשים על התוספתא. על בפרקנו ראה מקצתם בתוספתא, רבים
בעתיד. בע״ה
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המשנה בגוף התנאים ומחלוקת מ”מו תנאים של תלמודם

 [כמובא סוכה, בהלכות ונשאל העליון בגליל ששבת הגדול אליעזר ברבי מעשה עקב
 ואין וכוי. וגמרא משנה הניח שלא ריב״ז מעלת את הגמ' שם תארה ע״א] כחי בסוכה
 היא זו "גמרא שם: כותב רש״י לעולם. באה לא שעוד שלנו בגמרא שמדובר להניח
 לפרשם הסתומים הראשונים בדברי מדקדקים האחרונים התנאים שהיו סברא
 שלפניהם התנאים דברי שפרשו התנאים אחר האמוראים שעשו כמו טעם, בהם וליתן
 בתרא בבא גם וראה [ הש״ם..." נקרא התנאים שבימי דיוק ואותו גמרא בה וקבעו

 תלמוד "שגגת יהודה רבי אומר עליו תנאים", של "תלמודם הוא והוא ע״א] קלד'
 חידושים לתלמודם אחר אופן גם "ויש ]47 עמי [באגרת רש״ג דברי והם זדון". עולה

 וכיצד קיימים לדינים אותן מדמין אופן ובאיזה דינם איך לראות וענפים ותולדות
לעיקרו". הענף מחזירין

 מגופן בעיקר אך בתלמוד, ציטוטים וכמה מכמה משתקף תנאים של זה תלמודם
 [כמובא חידושו את דורש הלל את מצאנו כבר תלמוד, של מגופו המשניות. של

 להם חידש הלל ה״א] פ״ו פסי בירושלמי המובא נוסח הי״ג, פ״ד פסחי בתוספתא
 שנשבע עד ממנו" קבלו לא היום כל להם ודורש יושב שהיה "אעפ״י ומק״ו. מהיקש

 גמרא כלום היום? כל להם דרש מה ואבטליון". משמעיה שמעתי כך עלי "יבוא להם

 אחרי שנה מאות משלוש למעלה אלא לעולם באה לא הגמרא והלא בידו! היתה פסחים
 לחם באר כאשר העליון, הגליל אנשי בפני הגדול אליעזר רבי דרש מה זה ובכלל כן?

 ועוד לעולם. בא לא עוד התלמוד והלא כחי] בסוכה [כמובא בסוכה? הלכות שלושים
 בהבנת שדנים תנאים של תלמודם אלא כאן אין היכל, של בצילו יוחנן רבי דרש מה

שבימיהם. לבעיות קודמיהם הלכות
 ומשכיחה תלמודית בסוגייא כמהלך הינה קריאתן אשר רבות במשניות להתבונן יותר נראה

 הלכה, כבמדרש תנאים מחלוקת "מאמתי", "כצד", מו"מ, מונחי ובתוכן במשנה. שמדובר לרגע
 לדוגמא, ראה ועוד. תנאים בין ויכוח מחלוקת, עם בבות כמה הלכה. מדרש של מונחים עם

 שם סנהדרין, ראש ראה פ״ג. ראש שם מופלגת, באריכות פ״ב ראש שם פ״א, ראש תענית
 מסכת פ״ח, וסוף פ״ו, ראש שם פ״ג, ראש נזיר פ״ט, ראש נדרים פ״ג, ראש שם פ״ב, ראש
 שם פ״ו, ראש שם ממש, כסוגיא פ״ה ראש פ״ד, ראש ראה תנאים, של תלמודם זרועה סוטה
 מגילה, ראש ברכות, ראש פ״ט. תחילת שם המשניות, שתי פ״ח תחילת סוטה פ״ז, ראש

 על שם שואלת הגמ' ואמנם ע״ב, יחי בפ״ט אחרונות שתי מ״א, פ״ג מ״א, פ״ב בכורות,
 משנת שבראשן משניות מחרוזות נמצא ובערכין בבכורות בכלל מ״א. פ״ד ערכין הצריכותא.

 עם ממירים, הכהנים ע״ב ז' תמורה ראה לה. כפירוש שהן רעותיה את אחריה המושכת כותרת
 עם משנה אלא אינם שכנראה משניות, מחרוזות שם ראה ובכלל המשנה. בתוך מחלוקות

 ראה מ״א, פ״א סנהדרין ראה מ״א. פ״ו מ״א פ״ג כריתות תנאים. של תלמודם שהיו משניות
 אלה שמשניות לב שים תלמודי. כדף הנראות בתענית, הרבה ראה מ״א, פ״א שבועות

 משולבות ב״ה ב״ש מחלוקות או ראשונים תנאים מחלוקות ולפעמים פנימי בדיון מאופיינות
ראשון. לימוד משמרות הן בתוכן.
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 וכן ג:]”ע [סה' פ״ו ראש גפסחיס כמובא תנאים של לתלמודם דוגמאות עוד
 כאלה משניות שגיוחסין] לענינים נפ"מ עם יסודית [משנה מ״ג פ״ח ביבמות

 עם משניות לפנינו בתימצות. רבי בידי המנוסחות הרגילות המשניות של ממטבע שאינן
תנאים. של תלמודם שהיא המלמדים מוטיבים
נובח. בלשון התנאים בין ומחלוקת דיון המרכזי המוטיב א.
חלכח מדרשי ביטויי בה מופיעים ב.
 וכוי מלאכה שהיא שחיטה ומה בלשון נדרשת. שהתורה במידות שימוש ג.

תנאיות. לימוד דרכי ואלה כ״ש. לא שבות משום שהיא שהיא הזאה דוחה,
 חלק שאינו מר״ע דווקא מ״א] פ״ו פסחים [כמו הלכתי כלל בא לפעמים ד.

 ההוויה את המבטא ציור ושומע. כמשקיף אלא המשנה, בתוך מהדיון
התנאים. דיון אחר חלוטה בהלכה חותמת השניה תנאים. של בביהמ״ד

לעניינן המשרת את ונדגיש במשנה נתבונן
דמו, וזריקת שחיטתו, השבת: את דוחין בפסח דברים אלו "מתני. מ״א: פ״ו פסחים

 הרכבתו השבת. את דוחין אינן קרביו, והדחת צלייתו אבל חלביו. והקטרת קרביו, ומיחוי
 רבי אמר דוחין. אומר: אליעזר רבי השבת. את דוחין אין יבלתו וחתיכת לתחום, מחוץ והבאתו

 שהן אלו השבת, את דוחה מלאכה, משום שהיא שחיטה אם מה הוא: דין והלא אליעזר:
 משום בו שהתירו יוכיח, טוב יום יהושע: רבי לו אמר השבת? את ידחו לא שבות, משום

 למצוה? רשות ראיה מה יהושע? זה מה אליעזר: רבי לו אמר שבות. משום בו ואסור מלאכה
 את דוחה ואינה שבות משום והיא מצוה, משום שהיא תוכיח, הזאה ואמר: עקיבא רבי השיב

 ידחו לא שבות משום והן מצוה משום שהן פי על שאף אלו, על תתמה אל אתה אף השבת.
 דוחה מלאכה משום שהיא שחיטה אם ומה דן, אני ועליה אליעזר: רבי לו אמר השבת. את
 או עקיבא: רבי לו אמר השבת? את שדוחה דין אינו שבות משום שהיא הזאה השבת את

 מלאכה משום שהיא שחיטה השבת, את דוחה אינה שבות משום שהיא הזאה אם מה חלוף;
 בתורה שכתוב מה עקרת עקיבא, אליעזר: רבי לו אמר השבת. את תדחה שלא דין אינו

 ביטוי אלא הקדוש, לרבנו כוונה כאן [אין רבי, לו: אמר בשבת. בין בחול בין במועדו,
 לעשותה שאפשר מלאכה כל עקיבא: רבי אמר כלל לשחיטה! כמועד לאלו מועד לי כבוד]הבא

השבת. את דוחה שבת מערב לעשותה אפשר שאי שחיטה השבת. את דוחה אינה שבת מערב
תנאים של תלמודם של המוטיבים את ונזהה השניה במשנה גם נתבונן

 מותרות נקבותיהם אבל עולם איסור ואיסורן אסורים ומואבי עמוני מ״ג: פ״ח יבמות
 שמעון רבי נקבות. ואחד זכרים אחד דורות. שלשה עד אלא אסורים אינם ואדומי מצרי מיד

 הזכרים את שאסר במקום אם ומה הדברים וחומר קל שמעון ר' אמר מיד. הנקבות את מתיר
 אינו דורות שלשה עד אלא הזכרים את אסר שלא מקום מיד, הנקבות את התיר עולם איסור

 כי לא להם אמר תשובה יש לדין ואם נקבל הלכה אם לו אמרו מיד?! הנקבות את שנתיר דין
 נקבות: ואחד זכרים אחד עולם איסור ואיסורן אסורין ונתינין ממזרין אומד אני הלכה

 ה״ד, פ״א שקלים ראה תנאים, של תלמודם אלא שאינן משניות נמצא בירושלמי גם
 פאה עוד ראה משנה. ולא כגמרא ממש הנראות למשניות לב שים ה״ד פ״ו ה״א, פ״ד
קע״ה. בתרא בבא עוד ראה ה״ה. פ״ו וכן ה״ג, פ״ד
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 זו במשנה ע״ב: עאי שישי פרק גפסחים תנאים, של לתלמודם נוספת דוגמא
 תנאים, תלמוד של המוטיבים עם לימוד מסכת בעליל רואים חלקים, שני המורכבת
 שהגמרא הלכות סדרת השני חלקה כן כמו כבתלמוד. שו״ט הלכה, מדרש מחלוקת,

דיוניהם. האמוראים ביססו עליהן שבמסכת. קודמות בסוגיות בהן השתמשה כבר
מלאכה] [משום חטאת. עליו חייב בשבת, לשמו שלא ששחטו הפסח מתני'

 בגילן] או במינן מגבלה [מפני ראויין אינן אם פסח, לשם ששחטן הזבחים כל ושאר
 בני העיזים מן או הכשבים מן [שהן הן, ראויין ואם מצוה] בדבר טעה לא [כי חייב,
 אמר מצוה] בדבר שטעה [מפני פוטר. יהושע ורבי חטאת, מחייב אליעזר רבי שנח]
 זבחים חייב. שמו, את כששינה לשמו, מותר שהוא הפסח אם מה אליעזר: רגי ליה
 וחומר] [קל דין אינו פסח] לשם משמן [עקר שמן, את כששינה לשמן, אסורין שהן

 [לשם אסור, בדבר ששינהו בפסח אמרת אם לא, יהושע: רבי ליה אמר חייב? שיהא
 רבי ליה אמר המותר. בדבר ששינן בזבחים תאמר בשבת] לשוחטם שאין זבחים

 רבי ליה אמר חייב! לשמן והשוחט לשמן מותרין שהן יוכיחו, ציבור אימורי אליעזר:
 עשר ארבעה כבשים, [שבעה קצבה, להן שיש ציבור, באימורי אמרת אם לא, יהושע:

 אומר: מאיר רבי לב״ב] מביא אחד [שכל קצבה. לו שאין בפסח, תאמר וכדו'] פרים

 פטור. ומוספין] תמידין [כמו ציבור אימורי לשם [בשבת] השוחט אף
 שחיטת [זו חייב. ולטמאין, לערלין למנויו, ושלא וחולה] [זקן לאוכליו שלא שחטו
 ולטהורין לטמאין ולערלים, למולין למנויו, ושלא למנויו לאוכליו, ושלא לאוכליו שוא]

 שחטו לבודקו] לו [שהיה חייב. מום בעל ונמצא שחטו שיאכל] צד יש [בכ״ז פטור.
 או שמתו, או ידם, את הבעלים שמשכו ונודע שחטו פטור. בסתר, טריפה ונמצא

 בעצמו רבי מוצאים רבות שפעמים אמרנו [כבר ברשות. ששחט מפני פטור, שנטמאו,
ואילך] ע״ב לבי יומא לדוגמא ראה האמוראים, כאחד תלמודית בסוגייא לגמרי מעורב

 למעשה שהיא כותרת בראשה אשר למשנה מ״א. פ״ג פסהים דוגמא עוד נראה
 הקשה ניסוחה זו משנה בסנהדרין. ראשונה משנה היא קודמת, אחרת משנה של רישא

 היתה היא למעשה כותרתה. להבין תנאים של בדיונם עצמה והיא הפרשנים, על
במסכת. הראשונה המשנה של הרישא את המסבירה גלוית כסוגייא להיות צריכה

 עוד להן בוררין ושניהן אחד, לו בורר וזה אחד, לו בורר זה בשלשה. ממונות דיני מתני'
 של דיינו פוסל זה אחד. עוד להן בוררין דיינין שני אומרים: וחכמים מאיר. רבי דברי אחד,

 ראיה עליהן שמביא בזמן אימתי, אומרים: וחכמים מאיר. רבי דברי זה, של דיינו פוסל וזה זה
 פוסל זה לפוסלן. יכול אינו דין, בית מפי מומחין או כשרין היו אם אבל פסולין, או קרובין שהן
 שמביא בזמן אימתי, אומרים: וחכמים מאיר, רבי דברי זה, של עדיו פוסל וזה זה, של עדיו

 הבסיסית [ההנחה לפוסלן. יכול אינו כשרץ, היו אם אבל פסולין, או קרובין שהן ראיה עליהן
 שלושה הרבב נחוץ ממונות שלדיני בפשטות, ולומר ראשונה משנה על לבנות היתה, שלנו

 בתלתא אחד? לו בורר וזה אחד לו בורר זה מאי גמרא. אחרת] מתברר הגמ' מתוך דיינים,
 להן בוררין שניהן אחד דין בית לו בורר וזה אחד, דין בית לו בורר כשזה קאמר: הכי סגי!
מעכב? מצי לוה ואפילו אחד. עוד
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 התנאים דברי בהבנת נחלקו חכמים כיצד בעליל רואים בדוגמאות

 או נמרץ בקיצור קדומות משניות של ניסוחן רבות. במשניות קודמיהם

 בגופה למחלוקת פעם לא מביאים נוספות, הבנה אפשרויות טעונים במושגים

 שהיו ההלכות כל נתפרשו האלה השנים "בכל כך: על כתב ג”רש המשנה. של

 והספקות הבית בחורבן שהיה הגדול ההפסד מאחרי המדרש בבית תלויות

 מ״ד] פ״ד [שביעית משניות פעם לא נמצא כן על מהומות". באותן שנולדו

 וכן התקינו.." עברה עוברי משרבו וכוי אדם מלקט אומרים היו "בראשונה

 עוברי משרבו לפניהם, ומשליכים עוקרים היו בראשונה מ״ח] פ״ה [מע״ש

 המזבח את לתרום שרוצה מי כל "בראשונה מ״א] פ״ב [יומא וכן, עברה..."

 או התקינו". שעה "באותה לבראשונה, דומה ביטוי .8 תורם...התקינו..בפיס

 שקיטתן אחר שהוא היה חשוב "וזמן הוסיף: רש״ג גזרו". היום "מאותו

 בשיגוש אבודות כאילו שהיו הלכותיהם לאחוז ישבו הזמן ובאותו הבית מחורבן

 התקשו או קודמיהם דברי במדוייק להבין התקשו התנאים והשמד". החרבן

 תרתי סתומות במשניות זמנם, על הנסוכה הרוח לפי קודמיהם דברי לקיים

 ופעמים סתומות היו השמועות גם אתגר. היו ונמרצותן שקיצורן משמע,

מוקשה. היה התוכן כי למחלוקת ענין היתה שהגרסה

במשנה מחלוקות

שבמשנה במספרים מחלוקת א.

בתחביר מחלוקות ב.

המשנה ובפיסוק פנימי במבנה מחלוקת ג.

מחלוקת] מכל דוגמאות [לפנינו למחו מינא נפקא בסגנון מחלוקת ד.

במספרים מחלוקת א.

 רבי בשבת. דינרין שבעה מכתובתה לה נותנים בעלה על "המורדת מ״ז: פ״ה בכתובות א.
 הוא לעולם אומר יוסי ר' כתובתה. כעד עד פוחת הוא מתי עד טרפקיעין. שבעה אומר יהודה
 לה מוסיפין אשתו על המורד וכן המנה". וגובה אהר ממקום ירושה לה תפול שמא והולך פוהת

 וחלוקין בסכום חלוקין טרפקיעין". שלושה אומר יהודה רבי בשבת, דינרין שלושה כתובתה על
 מבררת והגמ' בלבד. היסודית בקביעה אלא המחלוקת בלי היתה היסודית המשנה אולי במספר.

החילוק. צדדי את

 גיטין ראה החדש..התקינו". עדות מקבלים היו "בראשונה מ״א: פ״ב רה״ש גם ראה .8
 ר״ג התקין [לגט], ומבטלו אחר במקום בי״ד עושה היה "בראשונה מ״ב, פ״ד

התחכמויות] למנוע [כדי הזקן"...
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 למנחה] סולת בהן [למדוד במקדש, היו יבש של מידות "שתי א-ג, משניות פ״ט מנחות ב.
 היו לח של מידות עשרון...שבע וחצי עשרון עשרון אומר מאיר רבי עשרון, וחצי עשרון

 היתה מה בהין...רביעית היו שנתות אומר צדוק ב״ר אליעזר רבי הין..וכוי וחצי הין במקדש,
 של מנחה אפילו אומר יעקב בן אליעזר לנזיר..רבי שמן ורביעית למצורע מים רביעית משמשת,

 שלושה לאיל, ארבעה לפר ששה שמן", ולוג שנאי"למנחה לוגה. אלא לה אין עשרון שישים
בכמות. גם במספר גם מחלוקות נר".. לכל לוג מחצי למנורה, ומחצה שלושה לכבש,

 יהודה. רבי דברי שמונה נראין דיומדין ארבעה לביראות פסים "עושין מ״א: פ״ב עירובין ג.
 ע״י בשדה באר [הקפת פשוטין. וארבעה דיומדין ארבעה עשר, כשנים נראים שמונה אומר ר"מ

 פסים "עושין קצר היה המשנה שיסוד ייתכן כאן גם בשבת] השקייה לצורך זוית עמודי
המשנה. כוונת בהבנת היתה במספרים והמחלוקת לביראות"

בתחביר מחלוקת

 ב״וו״חהיפוד, להפך או חחיבור "וו" ע״י פרטים להכיל אפשר הקדש בלשון
 נחלקו רבות במשניות החילוק. ב״וו" לחלק או התוספת, ב״וו" להוסיף או

המשנה. כוונת בהבנת חכמים

 במשנה לבאות. כותרת הנר" לאור החמץ את בודקין עשר לארבעה "אור מ״א; פ״א פסחים א.
 וחכ״א, הביעור. ובשעת שחרית עשר ובארבעה עשר לארבעה אור בודקין אומר יהודה רבי גי;
 בתוך בדק לא המועד, בתוך יבדוק בי״ד בדק לא בי״ד, יבדוק עשר לארבעה אור בדק לא

 אומר יהודה רבי היה "מכאן הקדום. הנוסח בידנו נשתמר במכילתא המועד". אחר יבדוק המועד
 רב יהודה רבי דברי המחלוקת, צדדי את מבררת והגמ' החמץ"... את בודקין פרקים בשלושה

החילוק. פירש"וו" יוסף ורב החיבור, פרשו"וו" ורבב״ח חסדא

 אחת ונוטל מפקפק בש״א אומר ר״י טיט] [טיח מעזיבה עליה שאין "תקרה מ״ז: פ״א סוכה ג.
 "וו" וה הפעולות לשתי צריך האם מחלוקת מבינתיים". אחת נוטל או מפקפק ובה״א מבינתיים,

 לחי צריך למבוי האם בערובין, שמצאנו כמו מחלקת. "וו" וה כב״ה אחת פעולה או מחברת,
קורה. או לחי או וקורה

 אומרים וב״ה וישטופו, משירבו אומרים ב״ש טהרתן, מאימתי מ"ה:"מקואות פ״א מקואות ג,
 ב״ש לידים. מהן ליטול לחלה כשרין רבו שלא אעפ״י שטפו אומר ר״ש שטפו. שלא אעפ״י רבו

 יש זו שדעה אפשר שלישית, דעה בכלל מבטא ור״ש החילוק. "וו" וב״ה החיבור, פירשו"וו"
כך. נראים הדברים שם בתוספתא יסוד לה
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המשנה ובפיסוק פנימי במבנה מהלוקת ג.

 "שבועת תחנותיה. בין לחנות מאד יקשה פיסוק שללא משנה לפנינו מייא: ד”פ שבועות א.
 בפני ושלא דין בית בפני להעיד בראויים אלא נוהגת ואינה בנשים, ולא באנשים נוהגת העדות

 וחכמים מאיר, רבי דברי בבי״ד, בהן שיכפור עד חייבין אין אחרים ומפי עצמו מפי דין, בית
 פיסוק הטלת בבי״ד. בהם שיכפור עד חייבים אינם אחרים מפי ובין עצמו מפי בין אומרים

 ליבו נתן התלמוד מפרשי מראשוני שהיה והוא לבעייתנו, ער חננאל רבנו המשמעות. את משנה
להעיד". בראוין בכשרים ברחוקים באנשים נוהגת העדות "שבועת וכתב: לענין

 בטומאה. ומאכילין בטהרה ושפין שורין אומרים ב״ש תרומה "כרשיני מייח: סייא עדויות ב.
 כל אומר ר״ע צריד. יכלו אמר שמאי טמאה. ומאכילין ושפין בטהרה שורין אומרים הלל בית

 ומאכילין בטהרה שורין "בש״א משנתנו: פיסוק בעיית מתבהרת בתוספתא בטומאה. מעשיהם
 בטהרה ושפין שורץ בש״א אומר ר"מ בטומאה. ומאכילין בטהרה ושפין שורץ ובה״א בטומאה.
 אחרי או "בטהרה" אחרי הפיסוק? היכן בטומאה. מעשיהם כל ובה״א בטומאה. ומאכילין
"ושפין".

 תקלין עליהם וכתוב במקדש היו שופרות עשר "שלושה [ירושלמי] מ״ה: פ״ו שקלים ג.
 חדתין תקלין לנדבה, ששה לכפורת זהב ולבונה עצים עולה וגוזלי קינים .עתיקין ותקלין חדתץ
 וגוזלי תורים הם קינים הבאה לשנה שוקל אשתקד שקל שלא מי ועתיקין ושנה, שנה שבכל
 על קינים אחד שופר על אולי השופרות. על כתוב מה נקבע הפיסוק לפי עולות" כולן עולה
 הפרשנים [ראה התערובות. מפני לקינים שופר היה לא אומר יהודה רבי גוזלים. השני

 שחר. של תמיד מ״ג, פ״ז יומא ראה המרחץ. על מ״ד פ״ג ע״ז דוגמא גם ראה העניין, למורכבות
 הרמב״ם של בדרכו מביטים אם יפה מתבהרת זו משנה מורכבות כשהזיק. ע״ב, יג' ב״ק

 העדה קרבן מתוך כי הלשכה. תרומת ואופן השורות, הקופות, המבנה, את מסדיר בלשונו
המשנה. בסבך דרך למצא קשה חדתין ותקלין

בסגנון «חלוקת ד.

 אומר: מאיר רבי אונאה. בה יהיה ולא חסרה הסלע תהא כמה מ״ה: ד”פ מציעא "בבא א.
 ב' פונדיונות ח' אומר: ר״ש לדינר. פונדיון פונדיונות ד' אומר: ר״י לדינר. איסר איסרות ארבע

 הולך ר״י כסף" ד' חסרה הסלע תהא "כמה היתה: ביסודה המשנה אולי לדינר. פונדיונות
 משניהם מפחית ר"מ מעה. הוא כסף ב״ה, בשיטת ר״ש פונדיון. הוא כאן שכסף ב״ש לשיטת
 על מורדת "אישה פ״ה. כתובות למשנה קשר זה לעניין איסר. הוא כסף ולכן ר״ע כשיטת

מטבע. איזה מחלוקת טרפקיעין. ז' אומר ר״י דינרין ז' מכתובתה לה שפוחתין בעלה

 אומר יהודה רבי גבעולים. שלושה ובהם קלחים שלושה אזוב, מצות מייט: פי״א פרה ב.
 גבעולים" שלושה של קלחים "שלושה אולי: היתה בנוסחתה המשנה כי שלושה" של שלושה

 גבעולים שלושה סבר ר״י גבעולים, שלושה אחד ובכל קלחים שלושה פירש יהודה רבי
 [ראה אחת. וערבה אחד הדם אחד ואתרוג אחד לולב ר״ע דעת בסוכה, שמצאנו כמו בםה"כ.

קופות..] בשלוש מ״ב פ״ג שקלים גם
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המשנה תוך פנימי מבנה

 רבי, של אצבעותיו וחותם המשנה, בניין של יופיו אמנות עוד לחוש מנת על

 שהאיר נר היתה הקדש לשון אשר התנאים בעולם הבודדים מן כי שוב, יוער

 והמבני הלשוני הניסוח בחנה עינו הסתם מן רבי. היה ועדו, בית עבודת דרך את

 בדוגמאות עוד לעיין חשוב לכן הפרקים. של מסויימת ובמדה המשנה, של

לתופעה. דוגמא הוא במעילה שני פרק של מבנהו המשנה. של אופיה המלמדות

 ג: משנה יום. בטבול להיפסל הוכשרה נמלקה משהוקדשה. בה מועלץ העוף חטאת אי: משנה
 פרים ג: משנה בטבול.. להיפסל הוכשרה נמלקה משהוקדשה. בה מועלין העוף עולת

 בה מעולין העולה ד: משנה נשחטו. משהוקדשו, בהן מועלין הנשרפים, ושעירים הנשרפים
שלמי וזבחי ואשם חטאת ה: משנה יום.... בטבול להיפסל הוכשרה נשחטה משהוקדשה,

משהוקדשו, בהם מועלין הלחם שתי ו: משנה .........נשחטו משהוקדשו. בהן מועלין ציבור
בתנור, קרם משהוקדש. בו מועלין הפנים לחם ז: משנה ........להיפסל הוכשרו בתנור, קרמו

 הוכשרו בכלי קדשו משהוקדשו, בהן מועלין ה:המנחות משנה בטבול... להפסל הוכשר
 משיח, כהן ומנחת כהנים ומנחות והקטורת הלבונה הקומץ ט' משנה בטבול... להיפסל
......ומנחת

ת המתבונן כל מחרוז שזור היה שניתן מיד רואה משניות ב  משותף מכנה תחת הכל ל

שתה בה "מועלין אחד. שה...נע שרה עבודתה משהוקד פסל הוכ ל לי טבו  ובזה יום" ב

כול נחסך ר ע"פ קצרה הארוכה הדרך את העדיף שרבי אלא שלם. פרק כבי רו  פרטי בי

לקדש. קדש שבין הבדלים

ל משתנים מוטיבים עם מבנה של אחרת צורה נבחן כ מסכת משניות. קבוצת ב  חולין ב

שרת נראה ע״א, כ' ת משניות עשר שר העניין. ממין הפותחו

 ..." כשר במליקה, פסול בשחיטה "כשר
 כשר..." בעגלה, פסול בפרה "כשר
 הכלים.." בכל טמא חרש בכלי "טהור
 במתוקים" פטור המרים בשקדים "חייג

 קנם". אין מכר שיש מקום "כל
הבדלה" אין תקיעה שיש מקום "כל

יונה" בבני פסול פסול בתורין "כשר
 כשר.."... בלויים, פסול בכהנים כשר ״

 מתכות".. בכלי טמא עץ בכלי "טהור
 במרים" פטור המתוקים בשקדים "הייב

מכר". אין קנם שיש מקום "כל
תקיעה". אין הבדלה שיש מקום "כל

שניות שמחרוזת מאד מעניין א מופיעה אלה מ ת ספ  בצלעותיה. כפולה כמעט בתו

שניות ת לב שים הלכות, עשר יש שלנו במ א לקבוצות. מחולקו ת ספ  ז' הלכה שם בתו

תו הלכות ושתיים עשרים מופיעות  היתה התוספתא זה שבמקרה וכנראה מבנה. באו

שניות תוספת או הרחבה שלנו. למ
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מתוכן המתפרשות משניות

שר עוד  המשנה ולנסח לתמצת עמל שרבי אמרנו כבר תנאים, של לתלמודם בק

של כמו קיצור, תכלית  מילים] חמש כולה [המשנה עשירי פרק בפסחים המשנה למ

 כין סוכתו "העושה מתני ע״ב כדי סוכה או אפיקומן". הפסח אחר מפטירין "אין
 השנה ראש או מילים] שמונה כולה [המשנה כשרה". לה, דפנות והאילנות האילנות

 מתקיע, השני השנה, ראש של טוב ביום התיבה לפני "העובר מתני' ע״ב לבי
ההלל". את מקרא הראשון הלל, ובשעת

שמרות משניות קובצי הוא משניות של אחר ענף שני, קצה יש אך  מה את המ

שניות קובצי תנאים. של תלמודם שהגדרנו ת אלה מ  על תנאי ומתן משא בד"כ כוללו

ם חלכח. מקרי ש תנאים מחלוקת מובאת רבים ב ם הלכה, במדר  של הידועים בסממני

ט עליהם [ראה אלה, קבצים ק בפירו  דוגמאות הובאנו שם תנאים, של תלמודם על בפר

ת אלה משניות בעליל. בהם ניכר הלכה מדרשי שמוטיב מייצגות תר בנויו  ששימר כו

שניות וכן תנאים] של תלמודם כעין הוא תנאי, מו"מ התקיים ועליה עתיקה משנה  מ

שות שר מתוכן, המתפר  ללשון מאוחרת היא המשנה בגוף זו פירוש שתוספת ואפ

תר הפותחת משנה לפנינו שבה. הקצובה ההלכה  נוסף עליה העתיקה המשנה כנראה היה שהוא בכו

של כמובא חכמים. של מו"מ שהוא הנדבך, ם למ  כל אומר: היה גמליאל רבן מתני' ע״א. קטז' בפסחי

 שזה להניח [יש ומדור. מצה, פסה, הן: ואלו הוכתו. ידי יצא לא בפסה אלו דברים שלשה אמר שלא

 בתי על המקום שפסה שום על פסח מרחיב] ביאור וכן חמו״מ נוסף עתח המשנה, של העתיק המסד היה

 אבותינו שנגאלו שום על מצה וגוי, פסח אשר לה' הוא פסח זבח ואמרתם שנאמר: במצרים, אבותינו

 חיי את המצריים שמררו שום על מרור וגוי, ממצרים הוציאו אשר הבצק את ויאפו שנאמר: ממצרים,

כל לחגדח] חמשך [מכאן וגוי. חייחם את וימררו :שנאמר במצרים, אבותינו ת אדם חייב ודור דור ב  לראו

ך והגדת : שנאמר ממצרים, יצא הוא כאילו עצמו את ם לבנ ר לאמר ההוא ביו  בצאתי לי ה' עשה זה בעבו

ת חייבים אנחנו לפיכך ממצרים. שבח להלל להודו מם לפאר ל  שעשה למי ולקלס לעלה לברך להדר לרו

ת מעבדות הוציאנו האלו, הנסים כל את ולנו לאבותינו שמחה מיגון לחרו ם ומאבל ל  לאור ומאפלה טוב ליו

 אומר? הוא היכן עד הלכתי] פרט על מחלוקת מובאת [כאן הללויה. לפניו ונאמר לגאולה, ומשעבוד גדול,

 רבי בגאולה. וחותם מים. למעינו חלמיש עד אומרים: חלל ובית שמחה. הבנים אם עד אומרים: שמאי בית

 אלהינו ה' כן אומר: עקיבא רבי חותם. היה ולא ממצרים, אבותינו את וגאל גאלנו אשר אומר: טרפון

ם למועדים יגיענו אבותינו ואלחי שלום, לקראתנו חבאים אחרים ולרגלי  וששים עירך בבנין שמחים ל

ך עד כוי, הפסחים] ומן הזבחים [מן הזבחים) ומן הפסחים (מן שם ונאכל בעבודתך  גאל ה' אתה ברו

ישראל.

שנה נוספת דוגמא שת למ  ההלל ושבעה, ששה וערבה, לולב מתני' מ״א: פ״ב סוכה מתוכה, המתפר

ת כאן [עד וששה. חמשה החליל, שבעה. המים, וניסוך סוכה שמונה. והשמחה, תר  ומכאן המשנה, כו

שת] ת להיות שחל חג של הראשון טוב יום כיצד? שבעה לולב מתפר שב  הימים כל ושאר שבעה, לולב ב

שבת, להיות שחל ערבה של השביעי יום כיצד? שבעה ערבה ששה.  הימים, כל ושאר שבעה, ערבה ב

?כיצד לולב מצות ששה. ת) ב ש ב ת להיות שחל חג של הראשון טוב יום ( שב  להר לולביהן את מוליכין ב

שכה. שלהן את מניחין והזקנים איצטבא, גבי על אותן וסודרין מהן מקבלין והחזנין הבית, ומלמדין בל
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 העתיקה] ההלכה לשינוי שגרם פרט [נוסף במתנה. לו הוא הרי לידו, לולבי שמגיע מי כל לומר: אותם

ת וכשראו חבירו. את איש ומכין מחטפין והן לפניהם אותם זורקין והחזנין ובאין, משכימין למחר  דין בי

תו. נוטל ואחד אחד כל שיהא התקינו סכנה, לידי שבאו ש בבי  ההלכה הובאה מ״א, פ״ח ביומא המשנה ברא

שים אחריה ושתיה, אכילה לאיסור משנה. של בגופה הפרטים מתפר

 המטה ובתשמיש הסנדל, ובנעילת ובסיכה, וברחיצה, ובשתיה, באכילה, אסור הכפורים יום מתני'

 האוכל אוסרין. וחכמים אליעזר, רבי דברי הסנדל, את תנעול והחיה פניהם, את ירחצו והכלה והמלך

תבת, מצטרפיך האוכלים כל חייב. לוגמיו, מלא והשותה וכגרעינתה, כמוה הגסה, ככותבת  וכל לככו

מצטרפין. אין ושותה האוכל לוגמיו. למלא מצטרפין המשקין

 תמיד שלא לב, שים אמרו". "שהרי הסיבתי, הביאור מובא שבגופן משניות עוד יש
שהרי רק אלא חכמים" אמרו "שהרי נאמר טוי"  רווחת, כך שההלכה לציין אמרו", הבי
 ואחר דמו שנזרק ״הפסח ז: פרק פסחים . זה בציטוט המשנה לדברי בהבהרה חיזוק יש ולכן

 מרצה הציץ פסח ועושה הנזיר שאמרו מפני מרצה הציץ אין הגוף נטמא מרצה, הציץ טמא שהוא נודע כך

 ג: פרק סוכה וכן, מרצה: הציץ התהום טומאת נטמא הגוף טומאת על מרצה הציץ ואין הדם טומאת על

שבת להיות שחל חג של הראשון טוב יום ת לולביהן את מוליכין העם כל ב  משכימין למחרת הכנסת לבי

 טוב ביום חובתו ידי יוצא אדם אין הכמים שאמרו מפגי ונוטלו שלו את מכיר ואחד אחד כל ובאין

 דוגמא וכן חבירו". של בלולבו חובתו ידי יוצא אדם החג ימות ושאר חבירו, של בלולבו חג של הראשון

 הבגד כל את עליו והשלים מת טמא ונטמא שלש על שלש בו שארג בגד "וכן כז': פרק כלים ממשנה

 כך ואחר מתחלתו אחד חוט נטל מת טמא מגע טמא אבל מת מטמא טהור מתחלתו אחד חוט נטל כך ואחר

 שלשה על שלשה אבל טהור שנתמעט שלש על שלש שאמרו מפני טהור הבגד כל את עליו השלים

 את הקובר "מתני' ג: פרק קטן ממועד דוגמא ועוד הטומאות". בכל טמא ממדרס שטהור אע"פ שנתמעט

 שאמרו מפני שלשים. גזרת הימנו בטלה שמנה שבעה גזרת הימנו בטלה לרגל קודם ימים שלשה מתו

 התחתון סימן בא "מתני' וי: פרק בנדה משנה או עולין". ואינן מפסיקין רגלים מפסקת ואינה עולה שבת

 ר' אפשר, שאי פי על אף התחתון, בא שלא עד העליון בא מתיבמת, או חולצת או העליון בא שלא עד

שר שאמרו מפני מתיבמת או חולצת או אומרים וחכמים מתיבמת ולא חולצת לא אומר מאיר  לתחתון אפ

שר אי אבל העליון בא שלא עד לבא  .”אמרו שהרי” בביטוי או התחתון". בא שלא עד לבא לעליון אפ

שנה כמובא  שאבדו או ונגנבו כלים או בהמה חבירו אצל המפקיד "מתני' גי: פרק מציעא בבא מסכת במ

 ומכר טבח כפל תשלומי משלם הגנב נמצא ויוצא נשבע חנם שומר אמרו שהרי לישבע רצה ולא שילם

שלם רצה ולא נשבע אצלו שהפקדון למי משלם למי וחמשה ארבעה תשלומי משלם  משלם הגנב נמצא ל

ת וכן הפקדון". לבעל משלם למי וחמשה ארבעה תשלומי משלם ומכר טבח כפל תשלומי חו  אי: פרק במנ

 שלא כפורים מחוסר בגדים מחוסר יום טבול אונן זר שקמצן המנחות כל ואחת חוטא מנחת אחת "מתני'

שמאל קמץ פסל חברו רגלי גבי על בהמה גבי על כלים גבי על עומד יושב טמא ערל ורגלים ידים רחוץ  ב

ר בידו ועלה קמץ בימין ויקמוץ ויחזור יחזיר אומר בתירא בן פסל  לבונה של קורט או מלח גרגיר או צרו

שי שסמצו וחסר מבורץ שקמצו היתר הוא איזה פסל. והחסר היתר הקומץ שאמרו מפני פסל  ברא

ידו". פס על אצבעותיו את פושט עושה הוא כיצד אצבעותיו

 מ״ו, פ״ז פסחים מ״א, פ״ו' נדה מי״א, פ״ד' חלה מ״ו, פ״ב מע״ש מ״ב, פ״ו תרומות דוגמאות, עוד ראה

 ה״ח, פי״ז סופרים ה״ח, פ״ו דמאי תוספתא ה״ז, פ״ב מע״ש תוספתא מ״ג, פ״ה זבים מי״א, פ״ד נגעים

ה"כ. פ״ב חולין תוספתא
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הלכה מדרשי

מהותם א.

ת מן מו ס ר פו מ ל ה כ ת, ש שנו ר ת הן פ ו שנ ר ך פ ר ש, ד דר ה או מ שנ ם, או מ די מו ל  ת

ה א אינ ל ר א או ח בי תו ל ונ ק ש סו טען פ מו שון ה ה, ל ש ת ק ב כ ר ת מו צ ל מ  או נ

ה ק מו ה, ע ר די שון ונ ל ה ל ט שו ר. פ ת ם או יו רג תו ה מ פ ש ת ל בנ א, מו ר קו ך ל תו ב  ו

ך ת כ פ שי ת ח נו ו כו ת ה רו ת ס אן [אין בו. הנ ם כ קו ק מ סו ע שי ל ר ד מ ה ב ד ר אג ש  א

ם א אינ ג אל ת סו ו שנ ר ם פ אי ב תנ תו כ כן ל ל ם ו ש ג ם י ה ם ל ת] פני ם: שונו ת מ עו  ל
 היוצאת ההלכה לדלות כדי פסוק של ופשוט קצר מילולי תרגום היתה המדרש של ראשיתו

 אסכולות לכדי ונתרחבה לוגיים בכלים חכמים אומנות זו מלאכה נעשתה הדורות במרוצת ממנו.
 מידות של המימד את ביסס הורדום, מלכות של הסוערות בתקופות שפעל הלל ענפים. וענפי

 ימי בימיו במרים] וכן אלי, שמעו לא בנ״י הן עצמה, בתורה [המצוי בהם. נדרשת שהתורה
 כי העניין. של ליבו שהיה מאבק לצדוקים. הפרושים בין המאבק נמשך ואבטליון שמעיה

 עניינית לפרשנות שחתרו הפרושים לעומת מצמצמת, מילולית לפרשנות צמודים היו הצדוקים
 הלל בבא המכרעת. חכמים דעת עפ״י הכתוב כוונות בהבנת עמוקים כיוונים ומחפשת מרחבת

 מידות שבע בהם. נדרשת שהתורה המידות יסודות את ניסח וי] פרק פסחים [ירושלמי מבבל
 רבותיו וכבר שורשם. שממנה תורה הגיונות בהוויות שריחפו נדרשות והיותר שכיחות היותר

 הלל אלו. מידות דרכי שאב בבימ״ד כבר אפשר גדולים" נקראו"דרשנים ואבטליון שמעיה
 עמודים שבעה ועוד. ופרט" "כלל שווה". גזרה ״ וחומר", "קל לוגיים, ככלים צורתן שכלל
 דורש כל של מלחמתו כלי היו אלה הידועות. מידות לי״ג שהרחיבן ר״י של לבניינו יסוד שהיו
הכתובים. מן הלכה

ם שני תי ב או ה ב ר ש ח ל א ל שמאי ה כו ו שי מ ל ה ל כ ש ש ל מו שי ת ה דו מי  ב

ש ר ד מ ה שה ו ע ה נ ל סי ה מ ש בו ל. כ כ ך ל רי ב אני צ שו ש ל הדגי ל ר ו ב כ פני ש ל ל ל  ה

מאי ש ת, היו ו דו ה מי ר תו מה ב צ ל ע צ א ם, ו מי כ ך ח כ " י ו ג ה כ ש הי ר ה דו רי כ  בן ז

," צב ך או הק ה כ ש ר ד ה נ ד ל הג ח ש ס ש פ מי "ודור ר א ד מ ב ", או ך אבי כ " ו ה א  הי

ה מי ח ני נ סו מ ע ש ה ר ל דו ה כ ר תו ה ה ל ל כו ל כ ". ב א ופרט ש אל א ר ל ה לו כ ש א ל  הו

ל ל א ה ב רי ה ח א כן, א ב מו ם כ חי ס פ ל פוי: ב ה ע ש ם שלו רי ב ה ד ל ל ע ל ל, ה ב ב  מ

ש צר "במועדו" שדר ם וי די ק ת !, ת ע רי ש י ר ד מ ה ה ש ר פ א נ שי ה ב ר ד ה ה ח כו  ו

מי ע בי ״ ר״י. ר ל ו חד כ ע א ק ב לו בי תי ם נ ל בי דו ל הג ה. ש כ הל ה

 אלכסנדריה בני כשהיו הדיוט, לשון הזקן הלל דרש ה״ט. פ״ד כתובות, תוספתא .1
 לעשות בקשו חכמים, לפני מעשה ובא וחוטפה. השוק] [מן אחר בא נשים, מבקשים

 וכתוב לו הוציאו אימותיכם, כתובת לי הוציאו הזקן, הלל להם אמר ממזרים. בניהם
 על רק תפסי אלו קדושין וישראל. משה כדת לאינתו לי תהוי לביתי כשתכנסי בה,

ע״א. קד' ב"מ ראה פנויה. שעה אותה עד הא לביתי" תנאי"שתכנסי אותו דעת
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הלכה במדרשי אסכולות שתי שיטות שתי

 משני מדרש, בתי משני שונות גישות שתי קיימות נקדים, לדיון שנכנס לפני

 ר״ע לימודם. דרך שאבו מהם קדומים תנאים שני של תלמידים התנאים, גדולי

גמזו. איש ומנחום הקנה בן מנתניה ור״י,

שת שהתורה מידות בי״ג לומד ואינו ומיעוטין ריבויים לומד עקיבא רבי א.  נדר

שווה. וגזרה וחומר קל שתיים, למעט בהן.

 דברה לשיטתו כי ומיעוטין, ריבויין לומד ואינו מידות יג' לומד ישמעאל רבי ב.

אדם. בני כלשון תורה

 ג״ש אך מידות, בי״ג לומד שאינו עקיבא רבי ו', פרק א' נוסח נתן, דרבי אבות לראייה:

 שחקוה זו, אבן ומה (אישיותו). מעצמו, ק״ו דורש הוא לכך, ואסמכתא לומד. כן וק״ו

 לרצון מטמא האשה חלב והתנן: ע״ב: קנג' שבת בגמ' ק״ו דן וכן עאכ״ו. אדם מים,

 הוא, וחומר קל עקיבא: רבי אמר לרצון. אלא מטמא אינו בהמה חלב לרצון, ושלא
 הבהמה חלב לרצון, ושלא לרצון מטמא לקטנים, אלא מיוחד שאינו האשה חלב ומה

 אמרו לרצון? שלא ובין לרצון בין שיטמא דין אינו לגדולים, בין לקטנים בין שמיוחד

וכוי. בהמה חלב יטמא, טמא, מגפתה שדם לרצון, שלא האשה חלב טמא אם לו:

 הבדל מהם ללמוד טובים היותר מן הוא שווה, גזרה ר״ע דן בו שלפננו המקור

ג״ש. דן ר״ע ברובו: מביאו הנני לפיכך האסכולות, שתי

 הפתוב ארוסה והיא בנערה לזנות, תחל כי כהן [איש] ובת ע״ב: נאי סנה' בגמ'
 לומר, תלמוד נשואה? אפילו אלא אינו או ארוסה, והיא בנערה אומר אתה מדבר.

ל היו הכל והנאפת, הנאף יומת מות רעהו אשת את ינאף אשר איש  והנואפת הנואף בכל

ב הוציא ת הכתו שראל ב שריפה. כהן ובת בסקילה, י ת את הכתוב כשהוציא מה ב  ב

שראל ת הכתוב כשהוציא אף נשואה, ולא ארוסה לסקילה, י שריפה, כהן ב  ארוסה ל

ל ובועלה זוממיה נשואה. ולא שר לו ועשיתם בכל שר מאי בועלה וגוי. זמם כא  זמם כא

ל זוממיה אלא: איכא? שות זמם כאשר לו ועשיתם שנאמר משום בועלה, מיתת בכל  לע

 ואחת ארוסח אחת אומר: עקיבא רבי ישמעאל. רבי דברי לאחותו, ולא לאחיו
 מח אביה. להלן ונאמר אביה כאן נאמר פנויה, אפילו יכול לשריפה. יצאת נשואה

 ישמעאל: רבי ליה אמר הבעל. זיקת עם זנות כאן, אף הבעל, זיקת עם זנות ,להלן

 עקיבא: רבי ליה אמר ארוסה! והיא נערה כאן אף ארוסה, והיא נערה להלן מה אי
ת דורש שאתה מפני וכי ליה: אמר דורש. אני ובת בת אחי, ישמעאל  זו נוציא ובת ב

שריפה?  את להוציא משמע ואם הפנויה, את הביא הנשואה את להביא משמע אם ל

 ואהני פנויה. למעוטי שוה גזירה אהני עקיבא: ורבי הנשואה. את הוציא הפנויה,
ת ליה מדקאמר סבר: ישמעאל ורבי הנשואה. את לרבות ובת, בת  מינה שמע ובת ב

ת האי ישמעאל, ורבי שוה. מגזירה ביה הדר ליה מיבעי ביה? דריש מאי ובת ב
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שמואל אבוהי לכדתני ם הכתוב שחלק שמצינו לפי אבין: בר ד  לבעלי תמימים בין בזכרי

ק יכול מומין, תיהן נחלו ת לומר תלמוד בבנו  והיו מקריבים מוהם עקיבא: ורבי ובת. ב

שך והדיון ישמעאל: ורבי נפקא. קדש, שם. נמ

 את קידש ר״ע לדעתי לא? מידות ושאר וג״ש, ק״ו רק דורש ר״ע מדוע לשאלה

ת. שראל הן [כמו בתורה, מצויים וג״ש שק״ו וכיון מקודש, שמופיע מה המקראו  לא י

 זאת וגם למד. אלה לכן בפניה] ירק ירוק ואביה או, פרעה, ישמעני ואיך אלי שמעו

שה, אות שכל כיון ולשיטתו במצומצם.  בני כלשון תורה דברה לומר אין לכן נתקד

ם ור״ע ר״י מסקנה: אדם. .13 מתוך מידות 11 ב חלוקי

בר עקיבא רבי האם ומיעוט? ריבוי סובר ישמעאל רבי האם לשאלה: מכאן  כלל סו

בלבד. מידות 8 ל מצומצמת המחלוקת אזי כן, אם ופרט?

שבועות  ודורש האסכולות בשתי משתמש הקדוש שרבנו למדים שם ע״ב: ד' ב

שתי כללי רבי והא ומיעוטי? ריבויי דריש רבי לאמימר: רבינא א״ל : השיטות ב

ת מנין מרצע, אלא לי אין מרצע דתניא: דריש! ופרטי ל לרבו  המחט והסירה, הסו

 רבי יהודה; ברי יוסי ר' דברי ביד, שנלקח דבר כל ולקח, ת״ל: והמכתב? והמקדח
 קא במאי ואמרינן: מתכת; של כל אף מתכת, של מיוחד מרצע מה מרצע אומר:

 אין, ומיעוטי! ריבויי דריש יהודה ברי יוסי ורבי ופרטי, כללי דריש רבי מיפלגי?

̂  דבי דתנא ישמעאל, ר' דבי כדתנא טעמא, היינו והבא דריש, ופרטי כללי בעלמא
 לעינינו [הנה .ומיעט ריבה אלא ופרט כלל זה אין פעמים, שני במים במים :ישמעאל

 שאתה מקום כל במערבא: כדאמרי רבינא, אמר ורבנן? ומיעוט] ריבוי לומד ישמעאל רבי
 השתא ופרט. בכלל ודונם ביניהן פרט הטל לזה, זה הסמוכות כללות שתי מוצא

עות אלא שבועות! קשיא כורחיך בעל דריש, ופרטי כללי רבי דאמרת: שבו  נסיב ב

 רק עקיבא רבי כדרך ומיעוט ריבוי לומד ישמעאל [רבי ליה. סבירא לא וליה עקיבא, דרי אליבא

ביניהן] פרט הטל ע״י חולקים ורבנן לזה זה סמוכים כללים שני שיש במצב

שאלה מכאן ש ר״ע האם השניה: ל שין ופרט? כלל דור  יוצא תנא: ע״א: כדי בקידו

שלמא חוזרים; שאינן אברים וראשי ועין בשן  אברים ראשי אלא כתיבי, ועין שן ב

 שבגלוי מומין כל אף חוזרין, ואינן שבגלוי מומין ועין שן מה ועין, דשן דומיא מנלן?

 כתובים שני וכל כאחד, חבאים כתובים כשני ועין שן ניחוו ואימא: חוזרין. ואינן

 ת״ר: אפילו..וכו' אמינא הוה שן, רחמנא כתב דאי צריכא, מלמדין! אין כאחד הבאים

 צריך, אינו אומר: ר"מ ר״ש, דברי שחרור, גט וצריך לחירות, בחם יוצא עבד בכולם

 לפני חמכריעים צריך; אומר: ר״ע צריך, אינו אומר: טרפון ר' צריך, אומר: ר״א

 בשאר ר״ע, ודברי לו, זכתה שהתורה ועין, בשן ר״ט, דברי נראין אומרים: חכמים
 עבד למד ר״ע [הנה וכוי. דרשינן! קא קראי חוא? קנס הוא. חכמים וקנס הואיל אברים,

ם בכדי יצא  להו תנא דלא דידן ותנא ועין, בשן יוצא תנא שם: תוספות ופרט] מכלל אברי

 יש כן, אם למסקנה: נגיע ושוב תרוץ] בלי [למעשה שחרור. גט דצריך דסבר משום

ת. מוכרעים לא שהדברים אלא ? טז' אולי מידות, מיג' יותר בבהירו
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שם זו בדוגמא שעה לפי נסתפק שת מדרך להתר  וכן האסכולות. שתי לפי הכתובים דר

ת מסויימת במדה ללמוד ת הם המדרשים כי העניין. מורכבו  התלמוד. מפתחו

ר, מו א רו כ צ ת נו לו כו ס אנו א דון ו ם נ לי ד ב ה הן ב כן עד ביני ת הי ע ד ה שיג. ש בי ת  ר

ר עז ו אלי ל בנ בי ש סי ר לי יו לי ב הג חי ר ב ה ״ ל ת, ל דו בן שהן מי ת רו דו  מי

ת בו חי ר ת מ דו ס מיו קן ה ל ח שון ב א ר ל ה ״ג ע ל הי בי ש אל, ר ע מ ש קן י ס ע ל ו דו  הג

ת שנו ר פ ת. ב תי ד ק אג סו ע הן ונ ד ב תי ע ת, ב צ ק מ ק ב ת ר ל ב ק שג. ל ת עד מו מ תי  ח

ה שנ מ מו ה ליו ה ל ג ש. ש דר מ ה ה ת ע מ ה ו ח הי ת פ לי מ עו מנ ם ל קי סו פ רי ה ע ש  ב

ת. שניו מ ה ה שנ מ ה ה ת ש ע עד נ ח. י ענו פ  כך ההלכה, למדרש התנאים יהם וכפי ל

ך למשנה, האמוראים היו ר ד ש ו ר ד א ה ה. ל ק ס ר פ מו א ל כ ל ל ה ל ת ס ך א ר ד  ה

א ב מו מי כ ל ש רו אף .2בי א ו ם הו בי ל ש ם ב שוני א א ר ה ל כ ה ז ל ב ק ת ה ך ש ר ת, ד דו מי  ה

ע עד ב ש ם שנ ה ך עלי "יבוא ל תי כ ע מ ה ש עי מ ש ". מ טליון אב עו כיון ו מ ש ך ש  כ

הו ם מינו ה א. עלי שי הו כיון לנ מינו ל ש חי ת רן ה ת קנ ם: מ רי ב ד ם, "אמר ב ה  מי ל

ם ר ם ג כ ך ל ר צו לי ל ב ב ה, ה א הז ל ל א ע ם של ת ש מ לי שני ש דו ר ג דו ה ה עי מ  ש

." טליון אב ץ כי ו ק חפ חז ד ל מו לי ת. ה דו מי זו ב עו פי ב ם כ מנ א ה ש ר ת לו ק גיי סו  ב

ה כ מי ס ל ה בן ע ר ט, ק ״ ה ביו ב ו [ קנ ס ק ע ר פ ת] ב קו לו ח מ ם ה ם ג א ש ו ל ל ב תו ק ע  ד

ק סי ה ת ל דו מי ה ב ר תו ה ת. ש ש ר ד חברו נ ש די עליו "כ מי אי, תל מ ם ש רי ע ם ה ה לי  ע

ש שכ כי ם ו ה ה ל ב ל בזנ ה ש ל עו א ה שהי ] [ ה! ב ק קו נ ל ת ס ה ם ו ה ה אין .3ל מ  תי

ת ריו קו מ ה ש מ חכ ה ו ק מו ה זו ע קנ דו ה מי ל ת בן ל חנן ר אי בן יו כ מד ז ם שע בי צ מ  ב

א ם, ל טי שו ע פ ב ק ש ת כ דו ב מו עו ב כ ל ר לו פ שו ה. ו בנ בי

 אם יודעים היו ולא בתירא.. מבני נתעלמה הלכה בפסח דברים "אלו וי: פרק פסחים .2
 את ששימש שמו והלל אחד בבלי כאן יש אמרו לא. אם השבת את דוחה פסח

תוחלת, ממנו שיש אפשר לאו. אם השבת את דוחה פסח אם ויודע ואבטליון שמעיה
 אם בשבת להיות עשר ארבעה שחל מימיך שמעת אפשר לו אמרו לו, וקראו שלחו
 בכל השבת את דוחה אחד פסח אלא לנו אין וכי להם אמר לאו. אם השבת את דוחה
 אמרנו וכבר אמרו מאה. תני את שנה, בכל השבת את ידחו פסחים כמה והלא שנה,
 התחילו מיד שווה. ומגזרה מק״ו מהיקש, להם דורש התחיל תוחלת. ממך שיש

 עם מתמודדת שהגמרא כדרך דחוהו אמנם הימנו". קבלו ולא הלימוד כל לו פורכין
 משיבין ואין מק״ו משיבין אין או מעצמו", ק״ו דן אדם כגוי"אין כאלה. לימודים
הלימוד. בדרכי קבע דירת קנתה טרם המדרש שיטת כי ממנו קבלו לא מג״ש",

ואבטליון. משמעיה שמעתי כך עלי יבוא להם שאמר עד
 דיני בגדר שהיה נושא בשבת. שבאו גייסות על במלחמה המיוחדת בדרשה הוא כך .3

 דרשה קדושתה. על מסי״נ מפני בשבת מלהלחם כשנמנעו החשמונאים בימי נפשות
 ואפי' רדתה" "עד מהכתוב, שלמד הלל של והיא לשמאי המיוחסת לדיון כאן חוזרת
בשבת.
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תו ריו קו מ ל מ ל ש ל תו ה ר תי ח ל ו ק א מ ת עו נו ו ה כו ר תו ק ה סי ת ה ה מה א א ר  שנ

ה ר או כ ך ל פ ת הי נ ו ק כו סו פ ו ה קנ ת ת ב ל, א בו ז רו פ ה ה ר או כ ל ה ש א ר ב נגד נ תו  כ

ש. ר פו לי מ מ ל ת כן א ל ע נ ת נ ל י ד פנ ם ב א עניי הו ך ו פ ת ה נו ו ת כו צוו טה. מ מי ש  ה

א ת הדין הו גיי סו תי ב רי ב ה ע מ א .4 חו ה הו ר ק ת ש גיי סו ה ב ב תו ל כ י ש  בנ

ה רי ד סנ כ ל א א ב מו כ א]. קד' ב"מ [ ת ע״ מ א ש ב ת לציין י דו ג תנ ה א בני ש ר תי  ב

ה ר כ הוז ה ש ל ידיעה מאי אינ ת ש דו ה מי ר תו ה ת ש ש ר ד ם, נ ה רי ב ה ר ש ב רנו כ מ  א

ת דו מי ה ת ש עו דו ת היו י חו פ תן, ל צ ק ת מ דו ג תנ ה ה ה ע ב ך נ כ א מ חן יהא של ח כו כו  כ

ת רו סו מ ת ה קו חז ת ה עו מו ש ה היו ו ם ש ה די רי בי דו ת. מ רו ם דו מנ א ל ו ת כ מ  אי

ה ל ת ת ש ש א דו חי ת ה שיו אי ה ב מ דו עו ק רג ת נ חו רו .5 ה
הו ש ע מ ל כ ל ה הו ב ש ע ע מ ״ ר ש ב ר ד ש ת כ כו ל ה ם "בו טו״ט: ב ש ביו ר  ר״ע ד

ל כ לי ו ש כ ר ר ח ש ל א פו ם י ה ל מ כו א ל תו ר כ ש כו א תו א, ב מ ט ר אינו י מ מא או  ט

א א, אל מ ט א י מ ט ם. ל רי ח מד א ל לי ר ע כ א שני כ מ ט מ ת ש שי. א שלי ר ה מ בי א  ר

שע הו ה מי י ר יגל פ ך ע עיני ״ז מ ב ת רי היי ר ש מ ד או תי ר ע ר דו ח ר א ה ט ר ל כ  כ

שי א לו שאין שלי ר ק ה, מ ר תו א ה הל א ו ב קי ך ע ד מי ל א ת א לו מבי ר ק ה מן מ ר תו  ה

א א, שהו מ ל שנאי ט ר כ ש כו א תו ה יטמא". ב א ר ״ז נ ב רי ת ש מ א שי ידע ב שלי  ש

ר טמא ה ר ונז מ ת, לו א ש ז ש ת. ח שו ר ד ת אף מ א ת מפני ז כו ל ה ה ת ש קו ס מו  ה

ד מו ם מלי כי ר ד ת ב טיו ק ל א ה, די ת הן אל כו ל א ה ת ריי או ד א מ ל ת. ו או ת כ מ ס ם א ה  [ו

ריו ב ם ד שי ר פו מ ל ה ״ן ש ב מ ר ת' ה שגו ש ביה ר ה שני, שו א ם ר ש״ג ג ת ר ר אג  ב

ת , 39 עמי רו מ ת ל גו תיי ס ת ה ב שו ת ם, מ ״ ב מ ר ר ה א ר פ דו קמד'] תשו' ה

 לו מלאת "עד תקנה לו יש עדיין עאל, לא הנמכר חומה בערי בית ע״ב. לאי ערכין .4
 העררת ביתו. את הגואל המוכר מפני ומסתתר מערים שהקונה אלא תמימה". שנה

 הלל ביובל". יצא לא לדורותיו אותו לקונה לו"לצמיתות יקום שהבית כדי הקונה
 את שובר ויהא בלשכה מעותיו חולש שיהא הלל "התקין הכתוב. נגד כביכול הסדיר
 "לצמיתות הכתוב בדרישת עומקו, באמת הוא הכתוב הפך הנראה ונכנס". הדלת

 יאבדו לא ירושלים שיושבי כדי זאת מתנה" הנותן את לרבות לצמיתות לחלטנות,
 ראה ניידי. דלא בנכסי קונים מוכרים לתנועת תהפוך וירושלים העיתים בצוק בתיהם

 כאן לעניננו בדומה נתינה, שמה אם כרתו בעל נתינה בבעיית תוספות, בערכין שם
כאן. שלנו במשנה הלל בתקנת

 קבלו ולא בשביעית, מעשרין ומואב עמון כשדרשו מ״ג, פ״ב ידיים במסכת הוא כך .5
 רבי "בכה אליעזר. לרבי ואמרו שבאו עד תנאים מחלוקת ונשארה הוא. שכך

 בריב״ז מקובלני להם ואמור צא להודיעם, ובריתו ליריאיו ה' סוד ואמר, אליעזר
הארץ. שקטה אז רק מסיני" למשה הלכה מרבו, ורבו



2הלכה מדרשי 5 3

ה ר מי א ה מי ה ל ר יג פ ך ע עיני ״ז, מ ב ך רי ד מי ל ת א ש ך מבי מ ך ס ר ד ש ב ר ד  ה

א, ר ק מ ה ה מ א ד ב מ ל לי ל ל או ש ע דו חי כי ה ר ד ב ד ש מו שה הלי ע אן ש ע כ  .6 ר״

ל ל כ ם ב רי ב ה אלו ד ענ ט ל ה ש ע פ ד חו מו לי ך ה ר ד ש. ב דר מ ם ה מי ס ר פו ריו מ ב  ד

בי של אל ר ע מ ש ד י ע נג ״ ש: ר ש "ובת שדר הן אי ל כי כ ח ". ת ת ה לזנו ר ע ה. נ ס רו  א

ר מ ע, לו א ת אחי, ר״ ת ב ב ש. אני ו ר "בת דו ת [ או ה ל ו' ו "] ש ה ובת כי לו ענ  ו

ה מפני ת א ש ש ר ת דו ת ב ב א ו צי ? זו נו " ה פ שרי ך ל כ ת ו דו ג תנ ל ה ע ש ״ ב א ע ר ״ ר  ל

שמן שמן" "ב .7 ב

הלכה מדרשי איפיוני ג.

ה פנ ה נ ת ן ע פיו אי שי ל ה מדר כ ל ה ת ה עו צ מ א ב ת ו או מ ד דוג מ ל ם נ ב ם. טי כ ר ד  ו

ר צ שי או ה מדר כ ל א ה דנו מצוי ל תו, בי מו לי ש מה ב דנו ו בי ה אינו ש ל כו ס א ת מ ח  א

א ע ול ם טבו ת חו ד ב ״ מ ם או בי כ חד. ח ם מה א אן שאין ג ה כ ש ק ת מ ח ל א ה ש כ ל  ה

ם כי ה ג ד ה אג ב ב ר ת ש שי נ ר ד מ ה. ל כ א הל ת ל כי מ ״ " כ ם אי מילו א ד ה שהי ד  אג

ה ב ב ר ת ש ת שנ ר תו ם, ל הני ד כ עו ל .8ו ה כ ל ם אין א ח כו ם ב ע מ ע ה ל כנ ף מ ת שו  מ

ש ר ד מ לו ל א כו הו ק ו סו עי ק ב סו פ ה ב ר חז ב ת ו ד מ ת תו מ או ק ל סו תו פ או ב  עניין. ו

ל ל דנו, כ  מקורות, שלושה משניים אחת הלכה לומדים אנו אין בגמרא בי

א ב ר ד ת הגמ' א ש ק ע ת ר מ ר ב ת העניין ל בו סי ה ל ו כ ת. ל לו פי א כ  במדרש כן ל

א: נדון. לאותו מלמדים הכפולים המקורות ההלכה, מ ה "כדבעא לדוג בי מיני  ר

סי בי א ר חנן, מ רו יו מ ם א ם] שניי דייני עם [ חד ט שני א ת מ או ר ק ? מ ר מהו מ ה א  לי

הן מונין אין א ל חד. אל הני א לי, מנ ר מי מ ר אביי א מ א א: ד ר "אחת קר ב ם ד הי ל  א

ם תי תי זו ש ע מ " עוז כי ש ם אלקי ל ל ב ם א תיי א ש ר ל ב ם. די קי ל א

.6

.7

.8

 שם ראה ה״ט. פ״ח יבמות ירושלמי בקהל, לבוא מצרי שאלת ראה ע״ב, כ' סוטה
 הלכה אם לו "אמרו בקהל, לבוא לעניין אבא בר שמואל לשאלת בעייתנו מעין הדיון
תשובה" יש לדין ואם נקבל

 עזריה, בן אלעזר רבי מצד נוספת התנגדות באה מסילה אותה על ע״ב. נאי סנהדרין
 תלמוד מה אומר עקיבא רבי "תניא ע״א. פט' ומנחות ע״א עג' בנידה זו דרך ללימוד

 אפילו עקיבא עזריה בן אלעזר רבי לו אמר וכוי.. פעמים שתי בשמן" "בשמן לומר
 לתודה" שמן לוג חצי אלא לך, שומע איני בשמן", כולו"בשמן היום כל מרבה אתה
וכוי.
 ובראש נשוא פרשת לספרי אגדות נכנסו גם כך מות, אחרי לפרשת אגדה קטעי וכן

 הלכה מנומר לדברים ספרי גם שלם!! אינו כשלעצמו במדבר ספרי בהעלותך.
אגדה. כולו דברים של סופו ואגדה,
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א ר ק חד מ א א צ ה יו מ כ ם ל מי ע ם ואין ט ע חד ט א א צ ה יו מ ת. מכ או ר ק  מ

ם רי ב ד ם ה שי ר פ ת ד מ עו ת ב מו קו ר .9 מ מו א ש כ ר ד מ ל כן ה פ מו כו צ ר ע חוז ק ו סי מ  ו

ה ת ה או כ ל ת ה רו קו מ ם מ חדי ת !.0 א ב ה העניין סי צ עו ה נ א ר ת כנ רו קו מ ם ב ה  מ

אבו ם ש שי ר ד מ ת ה רו קו ם מ קי תי חד מעיין היו ע מנו א שקו מ ת. י לו כו ס א אן ה  מכ

ם ם ג ת מו ד ל ק ם ש שי ר ד מ ל ע"פ ה דנו כ בי ך ש ר ד ד כ מו ה לי ק תי ה ע ד מו צ ק. ה סו פ ל

מי בי בי ר ר עז ס בן אלי ו קנ ר בי הו ר ע ו ש הו ה, בן י ל חנני ע בי פ ה ר תוני  בן נ

ה קנ לי ה ה או כונ מ ה ה מי ח סוני! נ מ ע דו ה מי תל ק ש ה ב מו בי היה ה אל. ר ע מ ש  י

ל בי ק מ בי ב ם ר חו ש נ מזו אי דו ג מי ל ת ק ש ה ב מו ה ה בי הי א ר ב קי שו ע מ ש  כבי ש

ם. ה שני חגיג תי יב'] [ ת ש שו ל זו גי ל וזו ר״י ש ע ש ״ ת ר קו לו פן ח או ת ב ק ס  ה

ה. כ הל ך ר״י ה ל ת ה דו מי ה ב ר תו ה ת ש ש ר ד ע נ ״ ר ק ו סי ר ה תו ר מיי סו ם חי קי דיו  ו

ם. רי ח ד א ״ מ בי ל ב טו ר״י ש ל מי ב כ ם ח רו ד מי ה חכ ל. ו ב ש ב  שבנגדל מאוד יודג

מי שנערכו אגדה ממדרשי  בימי נערכו ההלכה מדרשי הסכוראים, כי

ש התנאים. דג ד יו ם עו לי ד ב ה ה תי שני בין ש ש ב ר ד מ ם ה כ ה ״ ד ך ב ר ד ת ב ק ס  ה

ה כ ל ה א ה ל ד ו מי ה ת קנ ס מ ה. ב כ ל ה ם ל ן ג ו סגנ ש ב רו ת פי או ר ק מ לו ה ד ב תי נ  ש

ת. לו כו ס א ת ה בי ש ב ל מדר בי ש אל ר ע מ ש מרו: י  בני כלשון תורה ״דברה א

ד מאי איש" "איש כמו: ”אדם ה, עבי ה לי ר ב ה ד ר ן תו שו י כל ם. בנ ד  וכן, א

", "העבט טנו עבי ה ת ד פ ה "ו כן א ו ", ל ה ת פד ר נ ו ד נ ל " ו ה נדר" א ד פ " ו  תפדה" א

ד, עו א ו ב מו ן כ רי ד ה סנ ב, סד' ב ״ ת ע תו רי כ אנו ע״א יא' ב ד ו ר עו בי ס ת נ או מ  דוג

רן, קו מ כן ב ק אין ל סי ה ת ל קנו ס ת מ תיו כ ל סגנון. ה ת מ מ עו ת ל ט ע שי ״ דון ר  כל ל

ל הגבורה מפי התורה קדושת מכוה אות וכל תיכה כ ת ל ך או ר לי ע תי. סגו כ הל

 אף ניצוצות לכמה מתחלק זה פטיש מה סלע יפוצץ וכפטיש תנא, ישמעאל רבי דבי .9
כדתנן: מקראות משני טעם צית הרי זביד רב אמר טעמים. לכמה יוצא זה מקרא
 ירד לא עלה אם לאישים הראוי כל אומר יהושע רבי לו. הראוי את מקדש מזבח

 תרד לא עלתה אם לאישים ראויה שהיא עולה מה מוקדה", על "העולה שנאמאר:
 אם למזבח הראוי כל אומר גמליאל רבן ירד. לא עלה אם לאישים ראוי שהוא כל אף

 מרבו, קא מאי ותרוייהו המזבח"... על מוקדה על העולה "היא שנאמר: ירד לא עלה
ממזבח. לה מייתי ומר ממוקדה לה מייתי מר פסולין,

 אדם ב', פרשה ויקרא ספרא ראה אבות. לבית שה איש פ״ג בא פרשת מכילתא ראה .10
אופן. בכל להביא והקרבתם, מועדות פרשת ספרא וכן למומר. פרט מכם יקריב כי
דם. תאכל לא נפש כל ח', פרשה מות אחרי ספרא וכן וכוי, מצא...יביא לא
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למשנה ההלכה מדרשי בין הזיקה ג.

ר ק ו עי קנ סו שי עי ר ד מ ה ב כ ל ה א ה ת הו ב סי ה ב ל א ה ש ד ב כ ה נ ב שו ח  לנו ה

אד, פני מ ת מ שניו מ ת ש בו ת ר עו בו ם ט מ ת חו ל ב שי ש ה. מדר כ הל בנו ה ש ר דו ק  ה

ך ר ת ע ת א שניו מ ת ה בו ר ר מהן ו אי ש ם ה ש ע ר ד מ כן. ה תו ם מה ב שי ג ה מדר כ ל ה  ה

ם צויי א מ ק ל ה ר שנ מ א ב ה אף אל ב רו מ א. ב ת פ ס תו ך ב כ ל ש ו ת י עו מ ש  מפני מ

ה ק הזי ה בין ש שנ מ א ה ת פ ס תו ת ל ר כ ל נ לי ע אנו ב א ו בי ק נ ר פ ל ב א ע ת פ ס תו  ה

ת רו ש ת ע מו ג ה דו ק ף זו. לזי ת א א שר מפני ז פ א ס ש כנ הי טין בין ל שי ל ה  ש

הן תי ם ש ל זה מכיוון ג שי ש ה. מדר כ הל ר ה ב ו כ רנ מ א א ם ל ע שי פ מדר ה ש כ ל  ה

ם פי ק ש ת מ ת א ר ד צו מו ה. הלי שונ א ר ר ה מ א ק ל סו רו פ או בי ת ו ק ס ה ה ו כ ל מנו. ה  מ

ם ן א נ בו ת ם נ שי ר ד מ ם ב בי ת ר ר תו ם ב הני א כ צ מ ת נ או ב ת מו בו ד ר או ק שהן מ ל  ח

ב או כי ר רי מ ק תנו. עי שנ מ ם ב הויי ל זי שי ש ה מדר כ ל ה ה שנ מ ש ב ח  ע״י מו

ם טויי אן בי כ מ " מו " כ מרו " א ר מ א שנ " ד או ו מ ל ת " ". או מר ' לו תי כ ד "  ״. או

ם טויי ם בי ה רי ח א ע ש פי ק מו סו פ ר ה קו מ ה. כ כ ל ה ה ל א ר ה נ ת ת ע שניו ת מ פו ק ש מ  ה

ת שי א ה, מדר כ ל ה ש ה ת וי שניו ת מ בו ה שהן ר ק ת ע ת ה ק דויי ת או מ קי ל ל ח  ש

ש ר ד ה. מ כ הל ת ה או מ דוג ת ה רו הי ב ת מ ם העניין א ני ו ם. בגו שוני

 כמו 'תזרם שנאמר: כנדה, במשא שמטמאה לע״ז מניין עקיבא רבי "אמר מייא: פ״ט שבת א.
 מניין ים... מה ים' בלב אניה 'דרך שנאמר: טהורה, שהיא לספינה מניין לוי... תאמר צא דוה

 כארץ 'כי שנאמר: זרעונין, חמישה בתוכה שזורעין טפחים ששה על ששה שהיא לערוגה
 שנאמר: טמאה, שתהא השלישי ביום שכ״ז לפולטת תצמיח'....מנין זרועיה וכגנה צמחה תוציא

 להיות שחל שלישי ביום המילה את שרוחצין מנין תגשו... אל ימים לשלושת נכונים יהיו
 בראש זהורית של לשון שקושרין מנין כואבים.. בהיותם השלישי ביום ויהי שנאמר: בשבת,
 אעפ״י ביוה״כ כשתיה שהיא לסיכה כשנים...מניין חטאיכם יהיו אם שנאמר: המשתלח, שעיר
בעצמותיו.." וכשמן ברבו כמים ותבוא שנאמר: לדבר זכר לדבר ראיה שאין

 והגידים והעצמות התיישים שבזקן והשיער הכבשים שבראשי "הצמר מ״ה: פייט זבחים ב.
 המזבחה'. הכל את הכהן 'והקטיר שנאמר: יעלו, מחוברים שהם בזמן והטלפיים והקרניים

 הכל, את "והקטיר במדרש: הוא וכך והדם". הבשר עולותיך ועשית שנאמר: יעלו לא פרשו
 העיזים. שבזקן והשיער הכבשים שבראשי והצמר והטלפיים והקרניים הגידים העצמות לרבות

והדם.." הבשר עולותיך ועשית ת״ל פרשו, אפיי יכול

 עד אומרים הצדוקין שהרי הדין שיגמר עד נהרגין זוממים העדים "אין מ״ח: פ״א מכות ג.
 זמם כאשר לו נאמר'ועשיתם כבר והלא חכמים: להם אמרו נפשי. תחת 'נפש שנאמר: שיהרג,
 עדותן שקבלו משעה יכול נפש, תחת נפש נאמר למה א"כ קיים. אחיו והרי לאחיו', לעשות
 הובאה המשנה כאן הדין" שייגמר עד נהרגין אינן הא נפשי תחת 'נפש לומר: תלמוד יהרגו,
במדרש. מובא וכך מהפסוק ונימוקים פנימי דיון עם משנה המדרש, כלשון
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 ההלכה מדרשי של הזרמים משני תנאים דיון עם משנה נראה מייב: מייא פייה סוטה ד.
 שנאמר: אותו בודקים המים כך אותה בודקים שהמים "כשם שונה. באופן הכתוב את הדורשים

 רבי דברי ונטמאה'. 'נטמאה שנאמר: לבועל, אסורה כך לבעל שאסורה כשם המים]. [בה יובאו'
 חרם 'וכלי עקיבא ר' דרש ביום הקצב...בו בן זכריה דורש היה כך יהושע רבי אמר עקיבא,

 למד אחרים, לטמא יטמא אלא טמא אומר אינו יטמא'. בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר
 דור עתיד אומר שהיית ריב״ז מעיניך עפר יגלה מי ר״י אמר השלישי. את שמטמא שני ככר על

 לו מביא תלמידך עקיבא ר' והלא טמא, שהוא התורה מן מקרא לו שאין שלישי ככר לטהר אחר
 בתוכו אשר "כל ז':... פרשה שמיני כ”בת המדרש בדיוק וכך טמא" שהוא התורה מן מקרא
 את שיטמא הככר על ולמד אחרים. לטמא ימטמא אלא טמא, אומר אינו אומר ר״ע יטמא,

 יגלה מי יהושע; רבי אמר שלישי. בככר והנוגע שני והככר תחילה התנור כיצד? הא השלישי.
 עקיבא והלא מקרא. לו שאין שלישי ככר לטהר אחר דור עתיד אומר שהיית ריב״ז מעיניך עפר

מקרא". לו הביא תלמידך

 מכאן העיר...' יושבי את תכה 'הכה בפסוק, פותחת המשנה לב שים מ״ה: פ״י סנהדרין ה.
 לה מחוצה בין בתוכה בין רשעים של פלטין, לה שמחוצה אובדין שבתוכה צדיקין נכסי אמרו:

 ייפדו שבה הקדשות אמרו: מכאן שמים, שלל ולא "שללה שללה: י' משנה וכן אובדין.
במדרש. הוא וכך יגנזו". קדש וכתבי מע״ש יירקבו, ותרומות

 פתח אל הבית מן הכהן 'ויצא בפסוק, פותחת המשנה לב שים מ״ו: פיייב נגעים ו.
 חולצין, שניהם לשכנו. אוי לרשע אוי אמרו: מכאן אחר... אחרות...ועפר אבנים הבית...ולקח

במדרש. הוא וכך האבנים". את מביאים שניהם קוצעין, שניהם

 רבן של אחותו אליעזר רבי של אשתו שלום אמא את "שאלו ה״י: א' פרק כלה ז.
 בני שפחה, בני אמה, בני הן ואלו ממזרין, ואינן ממזרין הן עשרה אמרו: ..מכאןגמליאל.
הלכה. במדרש בדיוק וכך משגע״ח] שנואה"..[אסנ״ת בני תמורה, בני נשואה,

 במקום ומכבסו ניכנס לקלעים חוץ שיצא "בגד כהעתקה הקבלה עוד מ״ה: פיייא זכהים ח.
 לקלעים חוץ שיצא חרם כלי קדוש. במקום ומכבסו ונכנס קורעו לקלעים חוץ נטמא קדוש.
 לקלעים חוץ שיצא בגד אמרו "מכאן צו: פרשת בת"כ בדיוק וכך קדוש" במקום ושוברו ניכנס
קדוש". במקום ושוברו ניכנס לקלעים חוץ שיצא חרש קדוש...כלי במקום ומכבסו ניכנס

 קורין במנחה ובשבת וחמישי "...בשני במועדות. בתורה קריאת סוגיית מ״ו: פ״ג מגילה ט.
 שיהו מצותן בנ״י, אל ה' מועדי את משה "וידבר שנאמר: החשבון. מן להם עולין ואין כסדרן
עצמו. המדרש הוא וכך במשנה מעורה המדרש בזמנו". אחד כל קורין

 שלושה או עדים שנים פי משנה"על בתוך הלכה מדרש של המוטיבים כל מייט: פ״א מכות י.
 שלושה להקיש אלא בשלושה, הכתוב פירט למה בשנים עדות מתקיימת אם המת, יומת עדים

 מה אומר ר״ש עדים. ת״ל מאה אפיי שנים...ומנין אף השנים את מזימין שלושה מה לשניים,
 אלא להקל השלישי בא לא אומר שלושה...ר״ע אף זוממין, שניהם שיהיו עד נהרגין אינם שנים

נפשות..." בדיני אמורים דברים במה יוסי רבי באלו..אמר כיוצא דינו לעשות עליו להחמיר
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 דוגנזא היא סוטה אף בחלקה, סנהדרין בהן, בעליל טוחש חלק חינו שהמדרש משניות יש
הלבה. מדרשי שולטים שלה בתוספתא שגם מעניין הרבה. בה שולט שהמדרש למסכת

 לב שים הלכה. מדרש המשנה של ויסודה בתורה במקור פותחת המשנה מייב: פייה סוטה יא.
 השוטרים "ודברו הלכה. מדרשי של המוטיב כאמור הוא דרישתו, ואחייב בפסוק פותחת המשנה

 בית הבונה ויחנכנו...אחד לביתו וישוב ילך חנכו ולא בית בנה אשר האיש מי לאמר העם אל
 ואחד היורש אחד הלוקח, אחד הבונה, אחד האוצרות. בית העצים, בית הבקר, בית התבן,
במתנה". לו שניתן

 "זקן בהגדים. מעורים פסוקים הלכה, כמדרש בנויה כולה המשנה מייד: פ״י סנהדרין יב.
 על יושב אחד שם, היו דינין בתי שלושה למשפטי דבר מך יפלא 'כי שנאמר: בי״ד עפ״י ממרא

 הר פתח שעל לזה באין הגזית. בלשכת יושב ואחד העזרה פתח על יושב ואחד הבית, הר פתח
 המקום ימן הגדול..שנאמר: לבי״ד באין לאו וכוי...ואם חברי, דרשו וכך דרשתי כך ואומר הבית
 בזדון', יעשה אשר 'והאיש שנאמר: חייב, לעשות הורה לעירו...ואם חזר ה". יבחר אשר ההוא
לעשות. שיורה עד חייב אינו
 שערות שתי משיביא ומורה, סורר בן נעשה מאמתי ומורה סורר בן מ״א: פ״ח סנהדרין יג.
.זקן שיקיף עד .  בן ומורה' סורר בן לאיש יהיה 'כי שנאמר: נקיה בלשון חכמים שדברו אלא .

מצוות". לכלל בא שלא פטור קטן איש, ולא בן בת, ולא
 וכאן הפסוק, ביאור הלכה, מדרשי של היסודית במתכונת משנה מ״ד: פ״ח סנהדרין יד.

 מתבארת תיבה שכל וכי הראשון ביום לכם ולקחתם ביאור כמו בפסוק, בפ״ע תיבה כל ביאור
 יהודה רוצה...רבי אביו כאן:...היה שלנו המשנה כמו מינים. ד' מהלכות אחת להלכה לעצמה

 חיגר או גידם מהם אחד ומורה...היה סורר בן נעשה אינו לאביו ראויה אימו היתה לא אם אומר
 ולא ואימו' אביו בו 'ותפשו שנאמר: מורה. סורר בן נעשה אינו חרש, או סומא או אילם או

 שומע 'איננו סומין, ולא זה' 'בננו אילמין, ולא לוי 'ואמרו חגרין', ולא אותו 'והוציאו גידמין,
חרשין"...* ולא בקולנו'

ם נני בו ת מ ש ם כ דג מ ת ב שניו ה, מ ם אל שי ל ח לי ע ת שהן ב רו די ם ת רי ד ס ם ב קי ס עו  ה

ענייני ש, ב ד ק ם, מ חי ב ת, ז חו ן, וכן מנ לי חו רין, ב ד ה ם. סנ עי ח נג רו ה ה כ סו  הנ

הן ת. שהן עלי מו דו ק

 זבחים אמרו, מכאן הי״ד פי״א מע״ש השחיטה, על מ״ג פ״ב חולין דוגמאות, עוד *ראה
 זבחים מ״ג. פ״ו שם מ״א, פ״ה שם הרבה, ט' פרק ח' פרק סוטה מ״ג, פי״ג מנחות מ״ב, פ״ב
 פ״א ביכורים מ״ז. פי״א עעים מ״א, פ״ו מנחות מ״א, פ״ה מציעא בבא מ״ה. פ״ו שם מ״א פ״ג

 פ״ח יומא מי״א. פ״ג נדרים מ״ז. פ״ב מציעא בבא מ״ג. פ״ד קמא בבא מ״ד. פ״ג מידות מ״ט.
 יומא הלכה. מדרש משמרת עצמה ראשונה משנה ושם מ״ה, פ״א ברכות מ״ז, פ״ז פאה מ״ח,
 מ״ח פ״י עעים גם ראה וי. פרק ד' בפרק הרבה כאמור סנהדרין מ״ג. פ״י יבמות מ״ה. פ״ה

 מ״ט פ״ח יומא בי. ד' פרשה למדרש מקביל בזרים שחיטה מ״א פ״ג זבחים טו'. ט' לת"כ מקביל
 פ״ה. פסחא מהמדרש מועתק מ״ה פ״ה פסחים אי. ח' מות אחרי לת"כ מקבילה יוה״כ עברות

עוד. ועוד פ״י, לנזיקין מקביל מ״ד קמא בבא פי״ח. מפסחא מועתק מ״ו פ״ב בכורות
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לתלמודים וזיקתם מהותם ד.

 להזדקק עתידים ואנו תושבע״פ, כל של המעמיד מהכוח הם הלכה שמדרשי כיון

 אין מהותם. לידע כדי מענייניהם בכמה לעיין יש לפיכך התלמוד, עריכת בסוגיית להם

שמות גם וכן אלה. מחיבורים המעט ואולי שרידים אלא בידינו  פעם לא מתחלפים ה

ת ספרו שמות ממכילתא בידינו המצוי חז״ל. ב שורה מידה לשון [מכילתא ל  או במ

[" שם נקרא ללועזין"קאנון  שהן וספרי "ספרא כתוב: קמ״ד בבה״ג לדוגמא שונה. ב

שית הן ואלו ספרים ארבעה  ואלה במדבר וספר שמות דואלה ומכילתין רבה ברא

ספר וכן ואמוראים תנאים בסדר דברים"!!!  מובא: ממנו, לקח שכנראה יוחסין ב

 ונקראים מדרש ששמן תורה משנה וחומש הפקודים וחומש שמות חומש שהוא "וספרי
שב״ם [ראה ברייתא"!!! בתלמוד שם רבנו וראה ע״ב קכד' ב״ב ר  פוי סנהדרין גר

 המדרשים עקבות את שנמצא פעמים רב]. דבי ספרי ע״א עדי ליומא רש״י ראה ע״א,

ם, בפי שוני של, כמו הרא תב הרמב״ן בפי דרשב״י מכילתא למ ש הכו  "במכילתא בפירו

א ראיתי" יוחאי בר שמעון לרבי ת ל מכי ב "ו  יט'. ידי שמות רמב״ן [ראה ראיתי", או

שית צר הלוי טודרוס רבי וכן גי] כאי שמות כדי. כג' ויקרא לאי. מטי ברא  וכן כבוד, באו

ש חנקרא לבמדבר זוטא ספרי גם התימנים. של הגדול מדרש מדר " שם  או שני" פנים ב

ש נמצא אחרים" "פנים  פ״א לחלה משאנץ ר״ש וכן יט'. י' לויקרא רש״י וכן בילקו״

שו הראב״ד גם כך מ״ד. קד'. אמור לספרא בפירו

 מקרא במדרשים המדרשים. לדרך התלמוד דרך בין היטב להבחין יש אמרנו א.
כי מקראות. לבמה יוצא אזזד טעם שאין לתלמוד בניגוד טעמים, לכמה יוצא אחד

 חוזר שהעניין אימת כל לכופלו או מקומות וכמה בכמה פירוש על לחזור המדרש דרך

אות עינינו התלמוד. כן לא שונות. במילים כופל ת רבות שסוגיות רו  מפני רק מסתבכו

 משהו להסיק חייבים שממנה ייתור היא ואיזו למדו מילה מאיזו היטב הדק לדייק שיש

ש הספר זה ומנהג הראב״ד: וכדברי חדש. שות לדרו  אלא ואינן אחת מילה על הרבה דר

 לסמוך שיכול דיבור לידו וכשיבוא אחר. ממקום יוצא הטעם ועיקר בעלמא כאסמכתא

 מצורע ספרא ראה די. ד' פרק בהר ספרא הראב״ד [ראה ודורש". סומך עניין אותו ממנו
 רמב'] וכן קנז', פיסי שופטים ספרי ז', יג' פרשה שם וכן חי. ד' פרשה אמור וכן יב'. א' פרשה
שים מכאן  אך שונים ליובלים אח"כ שנטו אלא יצאו ממנו מעיין מקור, היה שלמדר

שירד כי כך ומסתבר אחד, המקור  לעומת ועניינה] תיבה פסוק הסביר ההר מן משה כ

 בספרא כי ע״א. ה׳ חולין [כמו הכפילות את מתרץ מדרש על סומך התלמוד כאשר זאת
 הארץ".."פרט "מעם ז' פרשה וכן המומרים". את מכם".."להוציא יקריב כי "אדם ב' פרשה

 ז', ידי פרק צו פרשת ספרא כמו: כופלים המדרשים כאמור צריכותא] עושה והגמ' למומר"
 קנה'. פיסי קמטי פרק דברים ספרי, ראה וכן יג. פרק בסוף הראב״ד ירוש' ראה ז', טו' פרק

 לפיסי מקביל ושמרתם נחי, פיסי דברים ספרי, כפילות, גם ראה לי. טו' יג'. ט' זוטא ספרי וראה
יב'. ח' בחוקותי ט', ט' פרשה מות, אחרי לספרא ומקביל נטי
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 הבסיסי הנתון את שיפרשו הטבעית דרכם בראשיתיים קדמונים המדרשים היות ג.
 ביותר בסיסיים מושגים מפרשים הם לכן הפסוק. מהבנת הלכה לביסוס ביותר

 ראה קטן, להוציא ״איש" למשל כמו כן. ואינו מאליהם מובנים לכאורה נראים שלפעמים
 ועוד. יא', ט' פרק שם אי. ה' פרק קדושים גי. ג' פרשה בחוקותי אי. ז' פרק א' ו' פרק זבים ספרא

 ו' פרשה חובה ויקרא ספרא לגי פיסי נשוא ספרי ראה מום. בעל להוציא המושג"תמים" וכן
 או שניים יהו שלא המושג"אותו" וכן קכג'. פיסי חוקת ספרי תמים. שח פ״ד בא ז'.מכילתא

 המשח "ביום ד', ג' פרשה צו ספרא המקלל", את אותו ויביאו די. ידי פרשה אמור כמו שתיים.
 וכן קכג'. פיסי חוקת, ספרי וכן שתיים. ולא חסוטה אותה, והקריב ט', פיסי נשוא, ספרי אותו".
 טי. פרשה בא מכילתא קדש", למושג"מקרא וכן ועוד. אתו, ורגמו ג', יט' פרק אמור, ספרא
 "להביא" המושג"להוציא" וכן פ״ה. באי מכילתא הערבים" וכן"בין די. יב' פרשה אמור ספרא
 דרשב״י מכילתא צבי. פיסי דברים, ספרי יז'. פיסי נשוא, ספרי אי. פרשה בא, מכילתא ל.. פרט
 ספרי הי. פרשה שם ב', פרשה נדבה, ספרא לי. מטות יחי, קרח ספרי ידי. כאי משפטים יב', באי

 פיסי דברים, ספרי יי. פרשח שמיני, ויקרא, ספרא טי. ו' שם ה' נשוא, ספרי קמג' פיסי דברים,
יב'. באי דרשב״י, מכילתא רעג'.

הלא לומר" תלמוד ""מה הביטויים ההלכה. מדרש את מסגירים ביטויים ג.  כבר או"ו
מע נאמר" ש מ מ " ה שנאמר" או מ ל "  הכתוב בין הזיקה את להדק מגמתם נאמר", או

 שם פ״ב. בא מכילתא יז' פיסי נשוא ספרי טי. ז' פרשה בא י', פרק משפ' מכילתא ראה להלכה.
 יא'. ב' פרשה צו ראה בי. פיסי שם א' פיס נשוא במדבר ספרי פסח. בפרטי הרבה פיג' שם פ״ה

 שם לגי פיסי דברים ספרי בי. פר״ג חובה ויקרא אי. ג' פרשה נדבה גי. ה' שם א' א' פרק עעים
 הנזקקת בגמרא אותם ראה כבי. שם כט' שם כאי משפטים דרשב״י מכילתא םג'. שם לחי

 לגבוח. ולא לכם ע״ב כ' ביצה הפר. מדם ע״א נחי יומא נאמר": כבר לביטוי"וחלא למדרשים
 מדי ב"מ ינום. לא הנח ע״א, מחי שם אלוקיך. ח' כי ע״א ידי סוטה יעלה. לא ומורה ע״א סו' נזיר
 כבי פסחים ריק. וחבור ע״א כבי שבת ראה שנאמר: לביטוי"ממשמע פשע. דבר כל על ע״א
 תהיה לא ע״א ב' סנה' ידה. ושלחה ע״א כז' ב״ק הלילח. כל ע״ב כ' יומא ייסקל. סקול ע״ב

 וחדוח ע״ב סד' שבת נאכל. יכול בלילה ע״א ט' ברכות ראה לומר" תלמוד לביטוי"מה אחרי.
 לרבות ילבש ע״ב יב' יומא יאכל. לא ע״ב כוי פסחים לך. לומר ספר ע״ב טו' עירובין בנדתה.
ועוד. ועוד כבש. אם ע״ב כוי פסחים שחקים.

 אינו או אומר... "אתה בביטוי: לפסוק, אחרת משמעות מנסה המדרש לפעמים ד.
 ח', פרשה שם לכם", הזה "החדש פ״א בא מכילתא כמו לומר. תלמוד ומתרץ אלא"

 ספרי צו. א' פיסי נשוא ספרי תוציאו". "לא טו' פרשה שם הראשון". ביום "אך
 א' פרק בחוקותי ספרא בי. כאי משפטים דרשב״י מכילתא קבב'. פיסי לה', פיסי דברים

מע וכן די. יג' פרק צו' בי. ה' פרשה נדבה ויקרא אי. שו טוי"  מפני .."יכול אני" הבי
 מכילתא חי. ב' א' נדבה כמו, נדחים. אלטרנטיביים לפירושים ביטויים ש"..שהם

 ספרי עג'. פיסי בהעלותך כבי פיסי נשוא ספרי פי״ז. בא מכילתא יב' באי דרשב״י
 מסעי ספרי טז'. יב' בא דרשב״י מכילתא קמטי. פיסי שם לוי פיסי שם יג', פיסי דברים

כהי. לה',
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 עפ״י כי מדרשו. ובית רבנו משה הוא לדעתי קדום, מעיין ההלכה שלמדרשי אמרנו
 פעולתו פעל הזמן מקורות. שני אחד במדרש לחוש אפיי ניתן המדרשים של הטרמינולוגיה

 רגי של ממעיין שאבו לבמדבר וספרי דר״י שמכילתא נראה פעולתם. והמעתיקים
 רבנו של בפיו כמובא רס״ג דברי רשב״י. מבימ״ד שאבו לדברים וספרי וספרא ישמעאל,

 שאמרו מקומות שבקצת לדעת אתה "צייד אומר: רסט' כלל התלמוד, בכללי אשכנזי בצלאל
 בתלמוד תדקדק ואם מזולתה. ורובם כהנים תורת אל בזה רמזו ישמעאל רבי דבי תנא בהם

 לספרא מקביל ע״ב ל' חולין כמו שאמרנו". מה כפי ומזולתה כהנים מתורת לקוהים תמצאם
 ע״א נאי עירובין נשוא. וספרי צו, פרשת לספרא מקביל ע״ב כט' קידושין גי. ד' פרשה צו

 נז' קידושין בי. פרשה שמיני לספרא מקביל ע״א מבי חולין זי. ז' פרשה מצורע לספרא מקביל
אי. י' פרק מות אחרי לספרא מקביל ע״א קז' זבחים בי. פרשה מצורע לספרא מקביל ע״ב

 להתבונן חובתנו התלמוד, עריכת אל לפנות המשנה עריכת אחרי פנינו שמגמת כיון ה.
 הם ההלכה מדרשי אם כי זיקה לומר אין למעשה אליו. וזיקתם ההלכה מדרשי של במקומם

 היכן עד מושג בידינו שיהיה מנת על בניינו. מאבני הם התלמוד. גוגיד מובנה גדול הלק ממש
 הוא ובקר..כן צאן אלהיך לה' פסח וזבחת ע״ב ע' פסחים השוואות: כמה הנה מגיעים, הדברים
 שחגיגה החשש מפני דוחה הבבלי ה״א. פ״ו פסי בירושלמי הוא וכן קכט'. פיסי דברים בספרי

 וכן מטי. פיסי נשוא ספרי הוא כך זהב", עשרה אחת "כף ע״ב, כג' חגיגה וכן שבת. דוחה לא
 ספרי וכן טי. פרק שם וכן ו', פרק נדבה ספרא הוא כך עליך, שמתי אשר המחלה ע״ב מוי זבחים

 כמו לעבודה, הכשר בדבר פוסלת מחשבה ע״ב, ה' ומנחות ע״ב כוי זבחים וכן קיח'. פיסי קרח
 דמשפטים במכילתא כמו כסף, אין חינם ויצאה ע״א, ד' קידושין וכן הי. ח' פרשה צו ספרא
 וכן אי. י' פרשה שמיני ספרא כמו מנבלה, מטהרת שחיטה ע״א עדי חולין כן כמו גי. פרשה
 ובבלי פ״ד, פאה ירושלמי גם כט'. פיסי ואתחנן ספרי כמו ואתחנן, משה תפילת ע״ב, לבי ברכות
 ג' פרק קדושים וספרא רפג' פיסי תצא כי ספרי כמו אותם תעזוב ולגר לעני ע״א, קלד' חולין

 במדרשי נעוצים ששורשיהן הלכתיות סוגיות על הנסוכה הרוח לחוש ניתן אלה בהשוואות זי.
 יותר האמוראים של בפיהם הלכה במדרשי השימוש היכן לבדוק מאד עד מענין היה ההלכה.

 והן בקרבנות הן פרטים עמום לויקרא שספרא כיון בזבחים. או במועד בנזיקין האם רווח,
 אלה בסוגיות שעסקו האמוראים בפי הרווח השימוש בעליל חשים אמור, קדושים לפרשיות
 הלכה* מדרשי על בהתבסס התלמוד של לבניינו התשתית בהבנת ערך יש להשוואות בתלמוד.

 רב תני כמו "תני": ופתיחתם הלכה מדרשי אלא ואינן אמורים, דברי ברייתות בתלמודים נמצא אנו

 כהנא, בר מרי רב תני וכן יא'. פרשה וכן ו', פרשה בא מכילתא אלא ואינם ע״א צו' כפסי יוסף

 ואינם ע״א, י' כשבת רב כר חייא רב תני וכן עזי. פיסי לכהעלותך ספרי אלא ואינם נהי, בזבחים

 ויקי ספרא דברי אלא ואינם ע״א מזי בסנה' שמעיא רב תני וכן בי. פרשה יתרו מכילתא דברי אלא

 רב רצא'. פיסי תצא כי ספרי מול קיג', כ״ב חנינא כר רבה תני עוד מצאנו וכן אי. פרשה אמור

 יבמות יהודה כר שמואל רב תני ריחי. פיסי תצא כי מול מ״א, פ״ח סנהד' ירושל' אכינא כר שילא

יא'. פ״ג אמור מול ע״א קחי עירי כהנא רב תני רצא'. פיסי תצא כי מול ע״ב, קא'

 ספרא מול ע״א נג' קידושין אי. ידי פרק אמור ספרא מול ע״א יג' שבועות השוואות, עוד ראה *
 בא מכילתא מול ע״א כאי פסחים זי. ב' פרשה נדבה ספרא מול ע״א כחי תמורה גי. י' פרק צו

 ספרא מול ע״ב קלוי שבת פ״ג. השלישי בחדש יתרו מכילתא מול ע״ב מ' יבמות פט״ז.
בי. פרשה נדבה ויקרא מול ע״ב צו' עירובין טי. ג' פרשה בחוקותי
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 ששימש ישמעאל דגי ומעוט, ריבוי ופרט כלל מידות להבהרת טוב מקור לפנינו, הדף
 את ששימש ע”ר וראה ופרט, ככלל כולה התורה כל דורש שהיה הקנה כן נהוניא רכי את

הכלים. נושאי ראה בהירות ליתר ומיעוטים, ריבויים דורש גמזו איש נהום

ט.שבוקוח שלשי פרק שתים שבועות
iיs£■ ־*ר לר. ל!•;('®) (־ 'יי׳-

■צ יער זי;ו©5 ל!? דול־ו. 5«!? :ז;7ל̂! נ5?5 !}?י!"'■■ז״ת ג 5 מ .■•.י
5לי{״״ ■יי ש!ז!זכד■ גד<י ,!",ן ':ף; ~ ,.......................................>,״״ ״ י* י״ ■ ־■ז־יזי״ ־.■

̂ו !ין■ ר,?̂׳ מויצל לגל■;!*! לעל̂ז ̂י יצא גי ה
ו&2« *■ ?̂ף5א 6* «ציי״רש

ן •יצאו זליוייר! ד?ו |«5מי  ר:»;וול}צ ̂י
̂מיי? ^  8י3^ןוי גלע& ן

ה3ר-י דז!7ז ̂לsiT ק יי&מעא־ר רי ו״ג סיגייהי »?קדז■
̂ר ׳״זי' י״״י ̂-ןודד על לא5̂ חי ב נ]״'? תיר לכא: ז־

̂וא ימך. י בה! ̂ ע.* ,־3ירצ יי״̂ה ^ אי עג «צרי ר%א לאי !־אמת <ה» איא ̂צג־ר ™.ו ̂לSל̂ל.S ור
הי3» ייי- את &ןי- צא צלזודיי- חי׳£!גע כי ■אי '̂■י! לז§י תלעור

̂־:ו-:־-.י רנ»;וול>צ ,* :?!ויז-

 ג! ל&.צן;ןצגא <5 ׳לי#"ג!
גר: •רצי^ע ריל״ ■ד

̂ו <ז̂»עדער*:ןגיפ;״3̂.׳’̂«
הייע ר1יק< אסן ן5<. ■צ?: ייי»יילייי»יי־־ג»

■ ■ צא5 זÊ!; 5העג!־ מיאא א̂ר אי ■ר־א.

̂:ד5לל למ^( אלא לי אץ ״ןא2ל ז
ד מגץ מי ל ד ת מ ל י לו כ שר ל £ יבצ!א א ר א  ה

ת י ע ו נ ^ מ נ ג י ד נ א ר ב י ק י ע נ ל ר א ע ל ^ ^ ' 
י 1 ד נ ו א י ל נ ד

'צ£יך

 ^?נא ^ ?דע1ל אולך
̂נא  נתן יש6י ז־ברינו אלא לי אק נן על
הדעת ב̂ת *®אין דנדייפו !יתדעה ר&נת

■5™ ״״55 אסיי הנתוב כדנד לו אנ>ד מנץ והמנת ....................
ה אמ לו ,״ןצה א- אין לא■ ̂ית לק" הכחו^ ריבת לבד רב.^ב דנ ט'רכ" «יה5 :ומזנ

̂לעאל ליי עי\נא יג■ '־ל’^ל ל̂* ייזא »דיי זי אמ.!רר.צ י:ןל ^ ך.;צ >ןך ̂צ
̂עי ״®מעאל ד pfיוי  גתודא יני אה ־-מ2ע
^ז ההודה כל את ̂דומ® שתיה ה1הק |3  נו

̂̂ר כבלל ̂ד® בכלל ד;ימ!£ ̂■■5■ אא̂! ו ו
 זו נם יתום אה 'י»ננ*ם

כריכה מלה ויהורה גל אה יימד^ ̂וחיה:
 ־*׳ל׳:?;ז-י ר3< עו. תויגן :!עור׳■«
̂קז» ר>צל& מצ?ו3 !ג

̂ז-!: י-מ5״די? <יו׳ד.5! »;&. צ!ז העור-יצ

̂^s *ידע  ?*ר *וז!̂■ י3־וג &ג;
:»!-*ע צוגירק <■« ירע »עוקיצז

קויזזי עד תיצצי̂ז צ!? תירע

 או רהניא ו-צי?ן!־טי מבדי דדמ*® עקיבא ״מ
 תמ האדם יננוא אשר ז^ל נדע© להיטיב או יע5־6 מנה השבע ני נבש

ת ודעת ונדענ מנד ומנה ת מנה מאר רעל מנ מילי כל מנ
 י מ? צג?וצ

̂■ *:־ צן 7ור 1מ,ץ״זכ ף-ך1%5צ גזזי לע׳

̂י י"'' לשךי'״"לז̂י ת׳םב^ ני צינש או וניני נלל רמש ור* מ3דניי;ה מדעב נדעם ל^יי-לי״ג^־ד ׳'
̂,יג שי או ^?מ כלל נשעתינ זעטא . ע ^? חיד האדם יבטא אשי לנל ני

;גייגפכיד' היז ד©1מ כיעין אלא דן »תת אי נכלל 2ו.£י כלל ובלל

״י׳וץ ־;.!5•׳?
;'̂■ ■“ ר״1s״

 ד 3דפ־ג !הזיא 5גמעוג קרי:ן55
(מי■ רקק-ז-ד 'עז5■ צ;, איז־ן!■ו.;:ר;

 וצגר קך5?!ע ;!יןיזי ■̂■75ץ ?ר וד״א
 נגץ5צ צל■ מ-£קד &?זרי ■מא ד?י ך■*5ק!

 יר-אן ג׳זד '£'ד5ק<!׳ עצץ?? 5עיג,
^fל7• צר-ז אצז̂^ תיש ;!צ כגקצד ל̂׳' 

;דלייז; זזדל •:!;»;ז צימד -;!■ר.-?

̂א ת3וה@ הרקה כהז '■צאץ הברים אבי־׳ ל»הדי כללא ^הד לדנא כל אף להבא  וועעה 'funה בוק '&יש ונמב ל/ב,קום' אדני לו
¥ אנא אעוך למ^יי  מאישורו מי ?עמ6 אי דלהי־ע דזשיא יצהק א

 אלא דברו ידל כל כרנום אייכודז שיאץ וו דצאחה דברו ימל יכל ®®רם
ס׳מוה ימהג־ש•' ללא לבע״י קדשה מי לנשא השבע כי נפי® או ק־א אסר אמי אבץ בר י^הק רב ת^קדו כל 8שו8

̂יוםעשה אכלה'■ 156ו אנלהי זד ייגא לישבחןת  תייר לייםכןעדו קמים י
 שנוקה העלם יקל העלם בשבועה ת״ל דביין ששוי שנהקלסת ע̂ל ?עניקה מפנו שנתעלמה פפנו ̂ל&ומ רט8 ונעלם ^צנוק כשכתך ית^״פ

ע וא\ן\ ודיב הוא  בועא 3י'ידי דם'־ העי לאגום פרם סעקתעה האדם בד ̂ז-ד ריפץ: דקלב יעל מ
ש דוו מ אנו מב ד עביעתא אקר «■״׳ ריב פקנד קי  אמ.■־■ ני רב א^ד ידעי שכועהא אבד גימד רב אמיי י3י

״קדא ואנא אמך ליד אבד פתיידלי כדי■ אמיי דדב לקמיה  מםנ.י קלפ1ו אנקך לבך לדה אנדי אי״שתבעי ב̂ז
 היא שבועה העלם על ע.י2מ ונעלם ב*םנהעת לובר הלם\ד ין5ה ממנו זםנהעלב יכול שבועית ממנו שנתעילם

 דאמי מין ר!בץ כלא לה ששבתה שכדך, בשלמא בםעים<! קמי׳ ימתנו’ הני-ן; העלם על הייב ואשי ויריב
 בלא ד&״ו אלא זםיד .ועזםג! אינימי■ מנינדעהיה Tקאב שאלבל ונבזב-יר■ ה3ה פה איכל שלא שבוקה
ד אעל ץםלא יםביעה יאפה מון תייר ש־בוערל ע דביי דשביעהע קאפד שיעוךם של עיבנור ר!םץ נ  ל

 אתת ודיא רא אלעזד רבי »סדי אלא שבועה 2העל דייני *לזיזו’ ^■כצאא׳־נימינקדדפצאאיהשי'
̂״־ רב  שמיעה תאפי ־■כגץ לה משבתה ודא לד מ^פבהה לא שכהך בלא הפין »לם» יו

̂יל לסל ידו וההצים יסץ ד ל־צ  ואבלה היא שיעוירים ובמבוי הםץ יםל ^ יעלהה יעעודק נ
ד הביר ת־בינועתד ד ימע ילא היא ד&עא ל ̂זייבת בלים אביי ליה אםר ל יfctאם אלא קוען לד, נ

ד תהפים ד פי״הי רקא קיען פ,יף פיך לתב אב״ לד אמד ארתהא לי״פוא היא יםבוקה העלם ב
סיגיה ■פדלם תיא תהנוץ ל־הי דע רבי ביין ?ך אכד י°םף ■ייב היא שבועת העלם ®־היי, ■פה דהזיני עלה

א ביעד. ׳־יעא היא חבץ העלם דיי־ם בידי שמעה העלם היי לד אסי בדי בד^ ווה ד העלם והםן נידב ינ
 בדי שבועה העלם דרי' ם״יש קא םנייזך’ מתנה »י תחינן אשי ■־י־ב אמיי ■■ינםיר בדו הנץ העלם ודי אדרכה

ד כידו חבץ העלב הרי ביייינ* קא ת&־ן פרפת, אי ד״כ פ  אלא בוי.פכועה בריש נלים אשיי לרב רבעא א׳׳ל ונ
והפן פיב רנא טדה בעא שנא לא אלא *®נועה משים אלא סרםץ פריש בלים הפין םשיים

̂;? לד 5מהקץ היא  1"״;;'%;;.
̂ז■ יי■- פח. אויבה !’ש^ יי■"' ״י "י׳י
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״י שיטת כין ההבדלים הלכה ממדרשי ולימוד ע”ר לשיטת ר

 הלכה. ממדרשי הלימוד דרך ונחוש האסכולות שתי בין להבדל עניינים שורת נבחן
 גם כי בלבד, המשנה בעריכת מטרתנו את לא משרתת זו שסוגייא נבהיר עתה כבר

 של מלאכתם כלי הם ההלכה מדרשי הכל ככלות התלמוד. עריכת הנכבד הנושא
 בתוספתא הלכה, מדרשי כמאה בה מצא אשר המשנה צפונות לפענוח האמוראים

 מאות וחמש מאלפיים למעלה בבבלי הביאו והאמוראים וחמישים ממאה למעלה
 של אמנותם כלי הלכה מדרשי כאמור יותר. עוד כצפוי בירושלמי הלכה. מדרשי
ית'. ה' בו שהטעין הכוונה עומק את מהכתוב חצבו דעתם קדושת שבעומק חכמים,

אדם בני כלשון תורה דברה א.

 או אדם. גני כלשון תורה דיברה לפרשו: אפשר זכר" כל לכם ימול "הימול הפסוק א.
לדוגמא: ועוד. עבי יבמות ע״א, כז' בע״ז כמובא הלכות, שורת ממנו להסיק

לפריעה. ואחת למילה אחת מילות לשתי מכאן יימול" "הימול א.

ברית. דם ממנו להטיף שצריך מהול לנולד מכאן יימול" "הימול ב.
כז'] [ע״ז לעכו״ם. וק״ו אחרים, ימול שלא ערל לישראל מכאן יימול" "הימול ג.
ע״א] עבי [יבמות המילה. את המעכבים ציצין לרבות מכאן יימול" "הימול ד.

כלשב״א. תורה דברה במים" מבושל ובשל נא ממנו תאכלו פסח"אל בקרבן ב.

אסור. בשלו ואחייב צלאו צלאו, ואחייב בשלו מבושל" "ובשל א.

שאסור. ובשל.. ת״ל מניין משקין שאר מים אלא לי אין מבושל" "ובשל ב.
מים. שזבין ותאה דקל של בשפוד פסח צולין אין מבושל" "ובשל ג.
צולין. ולא מבשלין שכן לתוכו מעיו ובני כרעיו ייתן שלא מבושל" "ובשל ד.

הנפש" תכרת מגדף...הכרת ה'הוא "את במגדף, ג.

ע״א] יג' [שבועות לעוה״ב, תכרת בעוה״ז הכרת תכרת" "הכרת א.

ע״א] כה' [יבמות הנפש. וכרת הגוף כרת תכרת" "הכרת ב.
יומא] [ראה כפרה. חילוקי ארבעה עליו שיעברו עד תכרת" "הכרת ג.
יא'] במדי בה.[םפרי עוונה וזו מתכפרין, מיתה החייבין כל "הכרתתכרת" ד.

הבערה" את המבעיר ישלם אש...שלם תצא "כי ד.

גחלתו. שמר שלא חייב ויצאה, שלו בתוך שהדליק אעפ״י ישלם" "שלם א.

סי] מבעיר.[ב"ק כעין דעביד עד שמירתו תורה מיעטה אש ישלם" "שלם ב.
הדליקה.[שם] לפי הכל ר״ש תעבור? כמה עד המדליק ישלם" "שלם ג.
שיעור. לדבר אין אמר: ר״ל ? להרחיק צריך כמה עד ישלם" "שלם ד.
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 לדייק שיש או אדם, בני כלשון תורה דברה עקיבא ורבי ישמעאל רבי מחלוקת
לפנינו: הגמרא היתורים. מן או מהכפילויות הלכות ולחפש בכתוב

ז כי*ל נ«)- על י;

ע■ !!ש'•',? !דלו ו!׳ \5ל
?.»* ''2נ־ ל»־ל-ל. «!. '5¥■■!׳.

̂■,ל) ליה3 ?,.די־ ^ די• ;
•?(■־ז׳ל 5̂■ ?־ד! ??ו ■״<־■*< א■?

ת שני ^וק ^ורז? מחנסרי יא.ח1^
?> ;̂ ̂? <זג>* ה*?£ מק■ ׳?}?'.מ ל ?5

"■1, סס,^ !׳ל?יז5־! דא ™ל ’״״̂'
.''י״י’ יי■'־' 'י ■ - . . . ' י . . ̂•5̂« <: ̂-א

מ־יל4■ £!!< ;ל״זן »וגג *־; !*!?»ייע :״.־ו־? ' ■לעל'■' ע^*!ל^ 'ןלי*®. י

ז׳»רי'■»?ע? מללי& ^;ץ“ו: •ל״!? י̂ל ־?״־,»ז ל׳־! ::»ק י'»ע־” ״יי■[ «יל >־■?
הי?5 מ-־דהל! ■וי״«! ,

ח ̂!£ £״£ מגע גס; ׳?׳ל!5 £לגי יגיל י^פרר !י“א׳ ב׳£יגנ רגזליד »לח ג י
ח י»&ל?\י־.׳רציה ?»*.:!ן.'"־ ̂מז י*.יצ£דוז ייייייק ג א׳י׳ק:}'; לל ̂^f! מ■'? -?יי? ה״ל -

ד ̂ל ?ו-ל! ילו -יד! ־גגק■ .55!!:»-» גי

̂ית״ו’ !יל«.א ̂'rל.-״ ; N ̂י ר  »׳:ב <־ בן «אדע־
̂עזיל? על־ילי־י בל ל׳»'^ ■■*> בעללי

״ »:>'<> י'<*ע*־י5'׳ «יש ̂ ■’■י™ יג*ל ג״'? ‘יי ̂י *זי ®זלי־ו ז̂־י־̂-ציד י '״ ל?■ לל־ל ̂גי" יג=ז■̂, '

̂ייי* יי״" ̂"ייי"■ ח ■ ** רי ד ת מ ל ס
ללבד

̂־- ; 1:9 5ל1^. ̂־■ר י־־־■ ל ; : ־ ^

̂̂{ »^,p *י'־״"""' ̂י■״. ,}..״» ̂.ז׳יי ^ .ן
,'ץ!!,!, ״ ̂ י י’ , , ■גיי?. דגי^די 6<י»; קדגו: .

!)̂ «לי גי .4יי??ו̂'
<!וג<!1 'ייי »*»י? ,' ע!!י- ילאי ׳■̂■ יא י ״י <

געיל! ליל יייזל־? *־. גדל■'■; לד .נ: ';ל■» *'

?; י!?;ג{׳י ,?א( «■^« ■.׳■ל \ ■גי !>■ ̂ידי! י̂ז
צ־'̂! ר.5 ̂ד ^5ב ̂'53 ד־־=־יין: ביא ̂ו מ, ■דלי!סיעע־ל ל4ג ג; :ד>ך-ע ג-

חגו לקי לא ימ*,׳» לקיי ד■!,'־» :»לילז;■?̂! <בל>-ד-ר׳״ דבנן ד
ק שנ־יק יביל לדקת ק לי

ד ;ק^ין ל־יקדן ;«!■;י -.!א‘!. ל;ע!ד ימיא: ה!די!ד, י  א55ל־־־ג בדיירי". “ד
»1ל ״צדלק א"'.' }1£ד דכנלקייר!  עני■ בי^ייא וק1דדיי'1 יי!!דיל ^׳■"ד״ניא כקראי יי! ד

ה“ תנן הסיליה בביקור■ .*!!ביד אשי ייב אבהי איי!ר■ שד'■';;״ ינ ק !!"״אק קר מר  אי
>: ה.א.*ק! לוקח שחאזקר יי-בוצן דד

 א י! קיכן
^י־ :5״^כ

̂גיא דא״,ע איז ?ר5ל' !ה>ויקד ‘■5 5דגת- דינא ̂־58* ניגלן ■5?דכ -;
̂דיד®•? !ב:ק)דא יןד׳י*» יד־? '-צ-בבי?

ת ש ק ה תן5 לא מ ' ל ׳ ו *צד■ ^
ת שקר« יחיא יי־צ ^ רי ה לא׳׳'^ ג ^י א וה ה ל ה קד אי ג

..................... ..........' <א ד■ *צ י ................................. ...............................ר
̂ייק ב״ישא רו!ב!א בד!ב א;?אי יזיירה קקרדיז לקהיק ולבקי;־־ קה" איקקו בק

׳',;*;:.,״;ד׳;:.

עיקה

ליעדה דעי »דה■ ?דקלעע עגה !דגל

יז?א עער׳ ד עיי י י!5■ד-\»ה נמ־דד

 והה>י, דעמ האי.׳ ועגל ?׳■ל»מ
 ■הע ®גדי.■ ע-ה -יגעה <עי פד׳ז*
 .{■־גיד* עע\ג מי.מ ^גיאע ין5® *יגי
ד :עגעע; יה יעערע ■ע> ת עג ‘פ

 ל*?' ויי ג־ויל הימד ■»,מ »}ד?׳?.
 עע<ד ■sלf־ע! ל״ג עוגוד קא»ד י!■■

ו>¥י?5 ?גגיו̂׳‘ ;ן איגי יגש»רמ

•זמ■5יג? ̂ע » ?׳נס! ו?'!} ד1מ ■עו:} וי

̂י? דיא תהיה בקידוד »מ ה״ק ל.ה■ אעגי! את ורזב־א 3ק3 ולב̂® מדהה  ' ידב
מו !?ד! ^ ק א א א ו ה ל הי ת ת ר קו א ב ת הוא ■ביא י  ¥ א*^י:ו א

ת והכיא ^ינק ויהיח׳ תילק' .הלא אכל קדא ■תקיבדת ק לה■ 'sא'שב א ת ק
ק קול ל כ איני י » ל אלא י כי בע-־יה שי&הה ע ל  ק:'*;״\.ד;'',;::.־;.ל■̂״ נד־הקת ■;וי־דת ;ה־א1 זצבאפר ב

מאי לאי;» ̂לק ו ה דהא* קיבי- ק ד ת שנא נ א !-'״'5!״'? ל־ מתיב הו שמר- ר ̂׳,. 'ות  «■.:.-.-vv-,., ,̂v- ̂י
 'י־מ יייתוי ק™5 תייבית 7בר!־ בכיבה*» דאו״• <« רבי״״» יאק '*־.כ-א תד־כ־ת
̂;Jt■ ״” קל' קאן יאשק־ק נשיהב לה!עיא ל*-■̂'
עלי: הויוקוה שבהות ל ;?ה״וזל ״'יתיר נ בי־ שו^הה אדיתי ב ̂-̂>1.■״-ג'! ;צ.־ 1ל^ תי-יל בולה יבו ז■ «:;
ה2! רא יבול י* !;פדתת א וד־יבדול ת'״ל דה ה יא*כה .דדדה Ti•כ״ ה  ..ןי^ל״ א' ” א״ ש-פתה ■**הציזז קח״
̂■!'*י*'־ ״'י י "י בי-צנגתה א־ש!" צעאל4י!’ *תכי ר״זי רקייי ?!בו■־ לעבר ׳.-■:באירזבה ת־דין *ת ותצ־ייח ־־' ׳'־י*'
ה1 ל”רו מה א״כ עבדי ל־עכה .־מאיימת פו־מי' ייתהיב ^!*״-י! : זלקו א ............................. ל

ת ׳? ל ג ן תודה: ד י ק ל ל אוהד־ ק)דיה ^ אלשל־ ל■ »די& גנ׳י ת  ? ג
? היצלת .ו5ל י■■!» *־י;ר’מ?מ. !ל* 13ל

מק־ת־קית עייית ו
בי' לעבה ־רמת ^׳ ע

 : ב״צנ׳־ה כ־מו־י־ה ת:משדז לא כ.י יומת-י ■לא אוקיייב
ה ל!עבד־ ת ע תה לא :׳הקדת ק-של&א ;*מבלקאל לד־ ■י! כנ ר בי-קתנ* נק

̂־דמת ו-;ץ!,ני א-לא אג־מ בגי הירת דגהת  דגתיג ■יו מא קבי״ לקגד ̂מ
שה לא קי ל הוק עג י ע’ר הייג!' עוי״־ת בן אלקוד י* דו§ע^ דירוא כ  "מבקאל ’ל

 והבא א.י!צ כבי■ כלביק תוויה דדמ״ה לית■*־ .קביהא קי-ו!״%ך בעלמא להלי-י יא.י¥-
̂נ בי קי» קית קהוק ב>?ד■ ל'י*י בבדהה לא .■־ר-בהי. הוקשה ל

א לאה!רי'יפ חורין ברז והזכיה ח לס ע ת ני ר פ ה  לא ו
ב כני בידע׳״ ה ק כנעני רקבה הא ייי■ אל» א אמ* בנ

ה׳ לדיהרז עני! אתי חדקשח לא כי קרא כל עי! ^ר?כ׳''* לר״ייהל■ עג■*! תנ

 דע* 0עה9כע ד״ג דע{ !ל גאעדר
 וויו *}״* ■לו*־»ק )!®ידי. 8*־ואן!
ע»ס,■ דע■!*! 2■»ד *י;! ידקע עא^ע

על;• הע53 !!■ע ?*-«ע דיע״ע,9
®■יג״ג *4 ל* סיודי׳ב '|5»ג :!נזי

 גגע רעגד! '»*הי געוק >ר! »♦<*»
 ךיע,'sליי !ר5זי לק ■געקז; עגנ \r. נעו

*׳»ג* âוןא !זריוען *ר89- #י‘

̂.■ 3הלרל-1£ י'■*"

רבייה ■י
 לדיררז עו.י| אתי א.ב! חדפשח

י נה־ל ה א  ק£־ר קב! -יא ■קבי! ו
 ־!נצ״ו
קמן

ה: ו־בנרר בתבאה. ״קייג בייירי הבר ד ד^ו ה״יב ■*! נ0יה בעי־ ב  דת׳רה א'
ל י קרתה ג ח  ■!דול והבא ההב תרגל ®מ!'-״ =קבק קב>ן ל5ו»ר בדול א

ה» ס־י׳ב י• אהיי יק״ייורז כל אהדר׳י בקשיי־ן ה
̂״!גי ’ה■;. ;• 

 ; נצק׳ר כל8
^Tב נ■״׳ י־־! ישין »ק ת ת״דרה איד י

ב ונדול §בניר ■; והבא רה
בב־ור ימן’ יאוזי ךצ:ד ־

י - י ל ^. ̂**ר עו־הוה י אדנ י נד.ן)־ר >
 חני אירי■'■ רבקיביין נז״יב -קלמ;ר !תקר ו

ק כתננאוין בזתכדן כ-פעהה כו ה . כדריכה מ
ה לא- י י ר ל י-א׳5 אי׳ל גי׳ב;■ ניעור ב מיו א ה ג?בקהת אי ק ק הי ח;י ר  »מאי ק

ב ה5חרי בשבריז וב;ה5 בבייק״יי נירא״ י ה- י'-גתייר■ בי  ביהבייי 'ה-י מ׳יתייב לא ׳̂!
» א־ :ג׳הייכא. ביב־ת־נת »' יי** צוזבי" אתי  כוירכח א בישל ובהרבה בי,יהייכ» לא ל

ה ■בש׳פחה כדרכה■ כ ה; א מיה־יב י ל ש ה ו ב די א כ-.»י' הי־הייק לא ב פ ע  ב
ה שככת כ-מעיה עיקי;■בה ת!י קא עתיר! ב־קאד ראי יי־ כ־ע? ‘ניעוז־ ־מאי כ-־ידב 5ו

- ־ ן רזר ^ י *א*קל ר י 1 ז 7” £

71£;:̂ -׳.:■

:7;̂ :.;נוס
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שין ב. שין אין או הדין מן עונ הדיו מן עונ

 כוכבים עבודת העובד אומר רשב״י "תניא עדי: סנהד' מהגמ' להתבהר לו יאה זה עניין
 כל לא גבוה פגם בנפשו להצילו ניתן [אונס] הדיוט פגם ומה מק״ו. בנפשו להצילו ניתן

 אלעזר רבי תניא הדין. מן עונשין סבר הדין"?"קא מן עונשין "וכי הגמ' שואלת שכן"?
 מן עונשין דאמר כאבוה לה סבר בנפשו, להצילו ניתן השבתות את המחלל אומר בר״ש
 יומת, מות מחלליה כתי' [בשבת כוכבים". מעבודת חלול בחלול שבת ואתיא הדין,

 אין ההלכה האמור למרות תחלל] ולא למולך להעביר תתן לא ומזרעך כתי' ובעכו״ם
 אין בעלמא] מילתא גילוי הוא ושם הדין מן עונשין אין עג',עו', [סנהד' הדין. מן עונשין

 קל לפרוך ואפשר אדם של היגיון תלוי הוא וחומר קל שלימוד מפני הדין מן עונשים
 אביו. בעונש יתכפר ולא האב מן חמור הבן המלמד, מן חמור כשהלמד וכן וחומר.
זו. לימוד צורת לפנינו

 לענוש מחמצת" כל "כי שאור. אכילת על אזהרה תאכלו" לא מחמצת "כל במכילתא: א.
 הראוי חמץ תאמר שלא אלא בק״ו? שאור ותיתי החמץ, על ענש כבר והלא השאור. על כרת

 החמץ על ענש ולא השאור על ענש ואם עליו. יענש לא לאכילה ראוי שאינו עליו, ענש לאכילה
 לכך עליו, ענש לא אחרים מחמץ שאינו חמץ עליו, ענש אחרים מחמץ שהוא שאור אומר הייתי

בפירוש. לכתוב הפסוק צריך אלא הדין מן עונשין אין מכאן שניהם". נאמרו

 לא ת״ל להצילו חייב שהוא בנהר... טובע שהוא חברו את לרואה "מניין מאורסה, נערה ב.
 מנערה וחומר בקל אתיא מנלן, בנפשו להצילו ניתן ואלא ה"נ, אין רעך, דם על תעמוד

 רודף בנפשו, להצילה ניתן תורה אמרה לפגמה אלא בא שלא המאורסה נערה מה המאורסה.
 הקישא תנא רבי דבי הדין? מן עונשין וכי הגמ' שואלת וכמה. כמה אחת על להרגו חברו אחר
 ללמד בא זה הרי מעתה מרוצח למדנו מה וכי נפש, ורצחו רעהו על איש יקום כאשר כי הוא.

 רוצח אף בנפשו להצילה ניתן המאורסה נערה מה המאורסה. לנערה רוצח מקיש למד. ונמצא
 מהיקש שנלמד אלא מק״ו הלימוד מפני לא אותו הורגים וכאן בנפשו". להצילו ניתן

ש מג״  היקש וכל המאורסה, לנערה רוצח שהוקש הוא הקישא שם: לרש״י לב שים מופנית. ו
 אבל מעצמה. להדרש ניתנה שלא לפי ממנו ועונשין במקרא כמפורש הוא הרי המופנית וג״ש
ידי. במכות כדילפינן ממנו עונשין אין מרבו קבלו שלא אעפ״י מעצמו ק״ו דן שאדם מק״ו

 האב מן וחומר קל האב, מן ולא האם מן האם, מן ולא האב מן אחותך "ערוות אחות. איסור ג.
 הדין". מן עונשין שאין ללמדך נאמר"אחותו" לכך הדין. מן ענשת כן אמרת אם האב...אלא ומן

 מן "וישלחו אי. פיסי במדי ספרי גם דוגמאות עוד וראה יי. פרשה קדושים ספרא [ראה
 פסיקתא שם ראה אדם". נפש לכל במת "הנוגע חקת, במדבר טוב, לקח גם המחנה"...ראה

הפרה] אפר את האוסף וכבס חקת,
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 המודגשים. רש״י לדברי לב שים ופרט כלל וגם ומיעוטי, רבויי גם דרש הקדוש רבנו
אפשר. משאי אפשר דנים אין רש״י דברי גם וראה

סוכה חמישי פרק החליל

0̂ מיע 5יז;’̂ד • ■■־
ילח ’-5•ו ״'<?5 ול

ר *«׳:ז■ ן3 ?5דיו ?;ימו& !וז״ווי ־?׳ ?
ו ״;׳־< מי*.

ג ג!ו8י .'ו-ז־ *;1:

; ¥יתק ;־;י.;■ ל;יג ),3י5&י<§> יק■ !5«5<ו “’’גס
̂ג( נ־רר!?ד-ת  5ה גזיגיל ן.5קר ®ל 'ד6ג *מ:5ה<ן? לו

ו: :ור!ר של Tו■srל< י!ה״י; ־?!סמיס גפצגו

 תני חר ע׳גא -■ירב “ידזיר יב !יליחמח “325
̂ס̂ד מד אמד חני.ח-?מובד ורד ?.יואבה  מאן }!

̂כיח דר-ד ̂יגה דיינג־ ומאן משתב*.:! ל?* שו  דוי
ש יא שיאבד, דר־ג■ מא; משהבש לא . ,!;*ל; ™
̂חג' ■י־מאן בששון ב» יישאבחב דבוז׳יב שד שרד. ימש ימדהין ליס-חיו ד  ;זציוז ̂ו.;זן רב דאמר בדגיחבש לא ־כה—

ד ;ד. ^ ב בי^^שיר יגו' משיי^וה ו ..;75 דף !!.דו-ן שי!ן3י 1־

̂דס יחק הילזגה פל'3 מסש ®־ר *■;!

i;i■■ ?(5!; ■̂ויל ׳:ז ■* ■

ג יף '..-.י .5 . "

.»■ ;לז:' יז, :■■ >; -.6■ .דל;־;■ !>;
י-י'■  י-■.- 0 זייד̂י ;;־ו )5■

:ד ל<'< •:.ע -פ .«י!'■!

ה י'ב אף ורבי־-א יהדדר ?נ־ש׳ חיד״ ר ייסף רב אמד ת
:1^לן ל ; ' : ^ ^ ל ; : ן ל ; ־“ב̂ג "ב־ די יש״רך״ בש״י מרל״ד■; :’ל ^ ל '

רו־שבר אר; ודוהר היא ועבודה בנלי ש־יוד *־■י
ד תאי “55 ח‘ש עייי־ סב״ י״בגי ; ̂'. ]. ̂־ _״ ענ- ־י•

̂*'י'י ”'”״ ריבבר דוה״ ואכה דיא £*;ד א?ל ?־!א ׳'’<'?״■ ».■;!יה* ח3״ ^ ̂-־י י '"►• ■■י̂׳ ־'̂'' '"י
ל ילדי שיאבה של ק1פ ;ד ׳!ויע ■ורר <*'-ש ׳0;5•ש א שמרד רנ ו<&<ש ■;*3 ו?[ <ש;■ ■ח;■■ ע5- דורת ואיגד ת

מ;י ש*יו ד!ה-ש *ל גכליל חששר ש*■ דבד,א !לי אמכא מגא כסף דב איזר ת-צכר את נפלו '׳כ עשי נשלש ף5! דעדמן =;
̂רךשא? ־שי־ר! '-"*בלי דרדא בלמי שגר לש־׳׳-״ג־ע וששונפ ל55̂ ®?,ש עי{ של ■=

סא' סבשיי ירוידר בי יובי ייבי וסל5 דבי ̂.4. יי*; תי י£ל;י שוי״ ש;ר יל.
\ ישח̂ש ד-ד־? י־פ שסש לש• .1-..; :״:.צ- ±‘

!ד ייודלר-ש דשל̂ד ^ ג■;

ש״;,תכו

נר *ר-חיש י^יג שיח הר; ■ימי '■■'■*’"'*
̂'׳ן־ ̂ל!ין ל«¥'? •ו!גש 1'', פל כש*ר ה־?ו?

 ו; 1ןו־נ5 של פיר !?ש ?;'ל שייגג יי■ •'־"'־.־ז .״,ל
־?־ח לי*.רא 'י?שף ו,ד? ללר ז*.־־י ''י*■'־ י• י.יי. ̂....-י-ייי. ,;־■׳ד ■4יי,-י-..,- ;י'׳ ''י*■

 וסאן ד^סד בלאבובא וי־לפען בכת ■שירד
 מביגן ■ולא בפה שירה עיקר סבר רבסיל

̂זפי~'שלילען ר  בבד שירד עיקר דב־׳ע לא דס-שיה סאבלבא ול'ע ’?ל״'!̂?
̂!ופלני אפימר משאי ”אפי^ ברני! ורשכא כ

א&*סר משיאי אביסד ׳■'דגין סכר דנש^שיד בגאן .......
̂׳־ היל דעכיל*! משיא״ וכין לא !<:< סבר רפמ״ל ומ.א; ל*״׳ ־'̂־ יל להי מ*

 שדד תנילך דב"ע אימא ■אינעית אבשר
̂יך ד.4בל  ודכא אפיסי ■תבאי א.בשך תז י

ברסייי אי י-נריטי בבבלי -מכוויה גבלקר .יי ייי
ש רבי סיבלגי קא :■מועיסי תי ית  ד וכרסי ב

תבדי יש דר ירוידה ד3!י.
 תיפש עשל*ס שט הל ■׳יט רקויש רך;;.ל'!.'.ך' '“ ״

ג;:פיפ ;ד״״ש »וש ירש־גי שדיס* יל■:• ‘נ-;; ״־־י■

 מי תל עי דחלשי ר.ל!ן מ<וי:
 להו ־׳4!* למי 5שי;י פס:■'',!«;.ל פרע
 סשש־ש ה ■ה Jג•f:i פרח כל'־ ■הש';:■ מ*

 ר?ל שו ירוי! ».שר ̂ישי-ש
שרון לי4 &ו!ל ללק ,יוז־ לשלשץ
 ען: נ-ש! לאלשידי ■לש'?ן פיית
 קלא לנפימ* ימי ?.6&- שייה «■קר

א נפ<»א ה■:' *■ק■ השיר כל■ pהל ת
לוית" שת״-הו ילשיןן *לא שת? סדוד הי1 בלל ס.גור;כ ;ועש־יה וברבי בוללי
 *!׳)?!■י וד! איין חשה: ?( אלונ5 כל״ ובלל חשי דזס.נורד־., י?עשיה מקיסר £רבי
̂יס ח *'״■’ד‘» ואי יכלל י

.|.ל,״'%ן ומיעוטי רימיי־ החיימ ״תירה בר יומי ר' בששרג
יי ורב ריבה סגוי״ת וקיבלת »’נשר־»» דפ5'לד:ל- ר.שד? גי̂י ^ ■’:

תכי רו; יש קז<י שיפ ל̂< ■■
̂ » ד» ז̂■.־, ״ן ̂ ̂̂י לב 3̂ »12 "'3̂' ״׳■בה יוייבה שד״ 3ר1*י *י״-יכ ש-*־ ט ׳ יי ך ' ̂,ן . '
̂ ך >י ו־*-ו-ח ..*■ פ*• נ£,< רב אמיי ת״ס ■׳״ ס מיי ת־עט בהאי ג#ש פהיי«ש<״ »נריול י■•̂». ־׳״יקעל \';;,כ.״כ,.; ;״

ק ת כנח ת4■ןו־ »»ש שלש לנר ״•לח גר .-v̂^ ״־יי. שקי ש:*? הל »פו
̂וו ■רילגו דת?ש של■ ילו ̂;: , 'י’־^ 1ו»ל«יג לרקלש תר י

.:י.'■,כ’^ן.י ,̂̂ ■ *לשל ■3ש פה-ה לושי ״־׳ל ויסיייד נששדן ־.־-ש ש4■פאלי רלחה הח■? ■?ש׳־ליי ..,״ך. פ ירפד■,5 ^ לי י ״'.. ״. ’ לדיילי '?יל*! ש־רה עי׳קר ל־ע7 '
ל- •־י <־-ו לש ^יג הל.ד {* וכ3«? הס■ וושי!!׳ נהג׳ שיעל .ה'ל“יי •■דא׳ה לשו ?.לל ',?׳■״ל.פק{ .?״ב&5ש ?בהיפ ל?פיפ5 דלהיח;»■.׳ד׳■׳. שי־י הג׳ ־׳ה .

̂ג׳ וסלישופי שרה ^לי :.־י,■'ר^ת״'ר הפיר-ז־ן!לן. מילית! ?"י; לול^ת־ו־ש קשו“ ג־-ז^-: ̂י ̂י כ ק 1ג,ל? ??'.?■י? שזורשר יש .■■ת,‘■■־־״»■, הי
- ׳■־'■’׳■■ ״■* "יי י׳' ק7 ווש^ן ■׳־לל ׳׳ד!רן לילושנא ׳:.?ץ■ .שיש; שי,?.?- כנש ג ̂ה; שליישיש ׳־פ ״ה־-ש׳ שי ־׳ לו.7 נ ישל¥ ג■״:■; הליישה■ וה׳יפיש׳ לתי החלש ̂יר

ת ח^עי תאי ו?שי« חקייעת ■»־ ד«ד■ ?א־לר שייפ5 ת; שי יאשע י ת משפע ת ישלש■ וולק■ הל? »! ש-יריש ״!:< אשר שהש שרה ;
̂י זל?׳;{*[ <כי= לולל׳י-ש̂? ניעטו! *?״?י כפ'® ח לי רק רלולצ וזלוחק דבריכ וושש־ל׳ו שוהרהי פ? &?א ̂^53■ אין כהי הששי תליו

;ן!פר :ו1ל1• !ר לחכג? ככרל כלל ?גפי טי׳תשו ש?דא לפי עמ׳ כליגיז כ■:?; ׳?.קשו 6של .«יו5 ••:•;:) ■•זי. נפיררף! כדחע ».•?פל■ כלו! שיר
 ע:ל'!י לשגיפיף ^ .?®יזש ■אמו '3 ש כלל יל«■ וכי 'וחג־ יזל? ®פ־ו לןי כמגאי

 ואדולבש שורדא? לש.רמ ־שצא צארש הדומע דהליס אאא המרידק הלל יד■ ע; ק אשש א שלהן לי הדושהז אש גליי3 תמ■^ *ש ח״׳ן
א פדכו ליש לגשסע לא ופיעיכי כמגח  הפפוו.ש כהל שדי:ש3 הקא דהכלל ׳כ5® אלא שגשרש׳ מ1 אלא כמג אין מהגא כגל שי שי־ישו מג אשד מ

 לגא איתיר׳ן גא חכשיפ פע3 פשן וכריש. דאל!■ »״א כל לרמיי אשכי נשריש אמדיי ריבל׳ יו!ו!י שדד ור* גגמש!ג»ג!ר\ש למעוכר נמראיי. פרכר? און■
ד ו»!:?.::! שדן!«:גוית ;?.״03 למרק השדא ממ-ר !■שד משששא ל-ש! אימציה■־׳ ?דגר־ ליש מ־כ5!ר ייז־!;ו׳מ' דל׳״ ררדש רמאן ??ל*ן ש?*קאן כל י
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הלמד? מן לומדים אין או הלמד מן לומדים ג.

 דבר ממנו ללמוד אפשר אחרו^ ממידות או מק״ו או מג״ש שלמדוהו דבר ר״ע לשיטת
 לומדים. אין אומר יהושע רבי לעומתו הלמד. מן למד הוא וזה המידות, מן באחת אחר

 חוזר אינו בהיקש הלמד דבר הדברים. לחדד יש ועוד בתיה״מ. שני בין ההבדל את נראה
 הלמד דבר התורה בכל אב. ומבניין מק״ו ומלמד חוזר אבל בג״ש. ולא בהיקש ומלמד
ומלמד. חוזר לא בקדשים כן, אינו בקדשים אבל ומלמד. חוזר וג״ש ו”ק הקש עפייי

 ימים לשני שנאכל לבכור מניין ת״ר ״ בחינות. מכמה מעניין המקור ימים לשני נאכל בכור א.
 התנופה לחזה הכתוב הקישו הימין, וכשוק התנופה כחזה לך יהיה ובשרם שנאי אחד, ולילה
 אחד. ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד ולילה ימים לשני נאכלין שלמים מה הימין, ולשוק

 לשני ואמר טרפון רבי נענה נאכל? לכמה בכור ביבנה: בכרם חכמים לפני נשאלה שאלה וזו
 לו: אמר שמו, הגלילי יוסי ורבי תחילה חכמים לפני שבא אחד תלמיד היה אחד. ולילה ימים
 נאכלים שלמים מה קלים. קדשים ובכור קלים קדשים שלמים בני, לו, אמר לך? מניין רבי

 לכהן מתנה בכור רבי, לו אמר אחד. ולילה ימים לשני נאכל בכור אף אחד ולילה ימים לשני
 רבי קפץ ולילה"... ליום בכור אף ולילה ליום ואשם חטאת מה לכהן. מתנה ואשם וחטאת
 ושוק לחזה הכתוב הקישו לך, יהיה ובשרם אומר הוא הרי לו אמר טרפון רבי ונסתלק עקיבא

 של ושוק לחזה הקשתו אתה לו בכור..אמר אף אחד ולילה ימים לשני שלמים מה שלמים, של
 ליום נאכל בכור אף ולילה ליום נאכלת תודה מה תודה. של ושוק לחזה מקישו ואני שלמים
 אחרת הוויה הכתוב הוסיף יהיה" "לך יהיה, לך ובשרם אומר: הוא הרי לו אמר ולילה.
 תודה טעית. לר״ע לו ואמרו צאו להם: אמר ישמעאל, רבי לפני הדברים וכשנאמרו בבכור.
 לדון עליך אין הא בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש הלמד דבר וכי משלמים, למדת, מהיכן
ך"האי ישמעאל ורבי ראשון. בלשון אלא אחרון בלשון ל  בעל בכור על לימד ליה? עביד מאי "

 וחד תם חד מבשרם, יליף למד] [מניין ור״ע? התורה. בכל מצינו שלא לכהן. מתנה שהוא מום
כהנים] בתורת המקור מביא רש״י וכי. ד״ה ואני, ד״ה תום' ע״א. נז' [זבחים מום", בעל

 שני מעשר ואתי מדם ויליף בשר אתי וחרב]. קיים [כשהבית מבכור, שני מעשר לימוד ב.
 מהדדי, קדש ילפינן "ומי הגמ' שואלת אלוהיך". ה' "לפני ואכלת של הקש ע״י מבכור ויליף

 הלמד" מן למד למדין שאין הקדשים מן חוץ הלמד מן למד למדין כולה התורה כל יוחנן והא״ר
 הוא. חולין "מעשר הגמ' אומרת מדם] למד גופיה ובשר מבשר למד דמעשר הבא [כגון

 למ״ד אלא אזלינן, למד בתר דאמר למאן הניחא מוחלט] חולין כעין לבעלים חילול ע״י [נאכל
ורגמ״ה] רש״י כאי, [תמורה הוא. מלתא חדא ודם בשר למימר? איכא מאי אזלינן מלמד בתר

 ומעשר בהמה למעשר תמורה דאתקש טעמא, מאי תמורה. עושים עכו״ם קדשי האם . ג
 הלמד דבר וכי כוכבים. עובדי ולא ישראל בני כתיב דגן ובמעשר דגן למעשר אתקש בהמה

 למ״ד אלא אזלינן. מלמד בתר למ״ד הניחה הוא. חולין דגן מעשר בהיקש? ומלמד חוזר בהיקש
 וחובה הוא, זמן לה קבוע שאין חובה בהמה מעשר אלא למימר. איכא מאי אזלינן למד בתר
 ובמקבילה ע״א מהי בזבחים [ראה מייתו. לא כוכבים עובדי מייתו ישראל קבוע זמן לה שאין
כבי] ותמורה ע״א, יט' מכות
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שין אין ד. מזהירין. כן אם אלא עונ

סוד ע, י הרה ידו א אז אי הי שה תנ רה. לעני  מעשה בהן שיש תעשה לא מצוות [כל בתו
 פן, בלשון"השמר, בד״ב תעשה. לא באזהרה, הן מעשה בהן שאין מצוות ושאר עליהן לוקין
 מקום כל ע״א צו' בעירובין כמובא לסהמ״צ ח' ובשורש כריתות דתוספתא בפ״א ראה ואל".

 אין בקביעה המדרש בתי בין נוסף להבדל מכאן תעשה.] בלא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר
 רבות, פעמים נמצא אנו הזהיר". כן אם אלא ענש "לא פאי ביומא כמובא אזהרה. בלא עונש

 תקרבו לא בשרו שאר אל איש איש כתוב: עריות בפרשת מניין"? אזהרה עונש, "למדנו
 ובפרשת תקרבו. לא ת״ל מניין שמוזהרת אשה שמוזהר, איש אלא לי אין בתו״כ, ערוה. לגלות

 שלימות פרשיות שנמצא פעמים מניין"? אזהרה עונש "למדנו והגמ' העונשים. פורטו קדושים
 תצווה תרומה בפרשת שציוויה המשכן בניין פרשת היא שבהן המובהקות אחת בתורה. כפולות
 בפרשה מעשה ויש ציווי יש כאן ביניהן. מפריד העגל חטא פקודי. ויקחל בפרשת ומעשיה
 עריות פרשת זאת, לעומת מהן. באחת שנוסף חידוש מפני כפולות שפרשיות נראה עוד אחרת.

 והפרשה האזהרות, כתובות שם מנחה] ליוח״כ כקריאח [חובררה מות אחרי בסדר מפורטת
מזהירין. כן אם אלא עונשין שאין מפני חעונשים. פורטו שם קדושים, בסד' כפולח

 חמשה מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר נפש כל "כי ביוה״כ א.
 לעונש וחד דיממא לעונש וחד דליליא. לאזהרה וחד דיומא לאזהרח חד במלאכח, כתיבי. קראי

 לחלן ונאמר ענוי כאן נאמר תנא, ר״י ממלאכה...דבי ענוי מיניה למגמר לאפנויי חד דליליא,
 כן אם אלא ענש לא כאן אף הזחיר, כן אם אלא ענש לא לחלן מה מאורסה]. [בנערה ענוי

 האזהרה בעיית עם מתמודדת שהגמ' לב שים שם] חננאל רבנו ראה ע״א פאי [יומא הזהיר.
ועונש. אזהרה המלמדים כתובים יש התוספת לגבי גם האם יוה״ב, תוספת על והעונש

שנית פרשה ה. בה שנתחדש דבר בשביל נ

 אסורות, מאכלות המשכן, כנושא הדברות, כעשרת בתורה, כפולות גדולות פרשיות כמה א.
 חיות אסורות, מאכלות פרשת את נבחן אם ועוד. עריות פרשת ויובל, שמיטח מועדות, פרשת

 חכמים למדרשי חנזקקות שלימות סוגיות חולין במסכת נמצא טחורות, ושאינן טהורות ובהמות
 מניינן היא המחודדות אחת המובאות. שתי בין בההבדל הלכות ופרטי חזרה מכל חידוש ללמוד

 ההבדל מן ולמדה מורכבת בסוגיא מהלכת הגמרא הטמאים. מן להבדילם טהורים עופות של
ההשוואה. זולת להבינם אפשרי בלתי שהיה חידושים

ת חילול ב.  במובאה פורט העונש מלאכה". כל תעשה הדברות"לא בעשרת הובא בסקילה שג
 אש תבערו "לא הבערה יצאה שם יומת" מלאכה בו העושה "כל ויקהל. פרשת בראש האחרת

 אב שהיא הבערה מה לך ולומר אליה להקיש יצאת, ולמה השבת". ביום מושבותיכם בכל
 מכאן עצמה. בפני עליה חייבין מלאכה אב שהוא כל כך עצמה בפני עליה וחייבין מלאכה
 יתרו של הדברות בעשרת נמצאת שבת והרי ע״א] ע' [שבת בשבת. התורה מן מלאכות לחילוק
 קציר ועל שמיטה שלפני חריש על לימד תשבותו". ובקציר "בחריש מקומות, בעוד ונשנית
שמיטח. שאחר
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 כללותיה המפורסם, לימודה על סיני בהר פרשי בראש פרטיה לכל מובאת שמיטה מצוות ג.
 בהר במקורה הובאה שלא כספים שמיטת מצוות נוספה שם דברים. בספר ונשנית ופרטיה,

 כך כספים, שמיטת בענף בה שמתחדש דבר מפני שמיטה על תורה במשנה התורה [חזרת סיני.
 מפני גם חם סוכות, של ראשון במוציו״ט בסופח, לח העוקבת בזמנה הקשורה המלך מצות גם

לעשייתן] כעוברין לארץ הכניסה מפתן על שנאמרות
 ענינו בגניבתו. נמכר עברי", עבד תקנה "כי משפטים. ראש בשמות מובא עברי עבד ד.

 מובן ומיקבך". מגרנך לו תעניק מצוות"הענק בו להוסיף ראה פרשת טו' דברים בספר מתחדש
 ולא ממון. לגונב נפש גונב בין משפטים של לגניבה הדברות עשרת של הגניבה בין להבחין שיש

 בגזל או יד בתשומת ..או בה' מעל ומעלה תחטא כי "נפש ה' בויקרא הכתוב. כופל בגנבים רק
 אין "ואם הגר. גזל איסור בו נוסף שם ה' פרק במדבר בספר חוזר וחעניין עמיתו". את עשק או

 [ראה שבמשמר. לכהן חוזרת הגזלה יורשים לו שאין בגר מדובר האשם"... להשיב גואל לאיש
למקום] תמימה תורה ההרחבה ראה בע״ב. והמשכו ע״א קט' קמא בבא

וריבוי ומיעוט ריבוי ו.

ה נדרשת שהתורה במידות נעסוק עוד א ר הן( ע עתה לעת הספר) בסוף ב' נספח ב  ע
 הההלכה, מדרשי לחוש אותנו שמשרת במה נסתפק עתה לעת לפנינו. בדיון מהן בכמה
 מרבו שירש ר״ע של בידו כלי היתה ומיעוט רבוי מדת לכלים. להם היו מידות שי״ג
 בדף [ראה אחדות. בדוגמאות נסתפק די] א פ" שבועות תוספתא [ראה גמזו. איש נחום
במקורו] העניין לפנינו הגמ'

 חדש מבן "ופדוייו ומיעוטי. ריבויי דריש דרבי טעמא מאי ומעלה. חדש מבן ופדוייו א.
 מאי הכל. ריבה וריבה, ומיעט ריבה וריבה. חזר תפדה, מיעט, שקלים חמשת בערכך ריבה,
 ופרטי. כללי פרשי "ורבנן האחרת ולשיטה שטרות". מיעט מיעט? ומאי מילי. כל רבי רבי?

 אתה אי וכלל ופרט כלל וכלל. וחזר תפדה פרט שקלים, חמשת בערכך כלל. חדש מבן "ופדוייו
 יצאו ממון. וגופו המטלטל דבר כל אף ממון, וגופו המטלטל דבר הפרט מה הפרט. כעין אלא דן

 לימוד ממון. גופן שאין שטרות יצאו לקרקעות, שהוקשו עבדים יצאו מטלטלין שאינן קרקעות
שונות. בסוגיות בתלמוד חוזר זח
 אלא ופרט כלל זה אין פעמים. שתי במים במים "תנא במים. וקשקשה סנפיר לו אשר כל כ.

 וריבה ומיעט ריבה וריבה. חזר במים מיעט, ובנחלים במים ריבח, במים וריבה. ומיעט ריבה
 ומערות שיחין בורות מיעט, מאי מים] חיקוות [מקום ונעיצין חריצין רבי? מאי הכל ריבה

 גם וראה במים. המצאות היתר מקום מדוייקת הבחנה להבחין יקשה זה לימוד בלא להיתירא".
 מים מיעט ומיעט ריבה נפשך, תשאלך אשר בכל הכסף ונתת בידך. הכסף "וצרת שני, מעשר
 דרך אלמלא המתבקשות למסקנות להגיע קשה באמת כי תתצ״ח. רמז ילקו״ש ראה ומלח.

זו. דרישה

 ריבה, "ולקח ומיעוטי. רבויי דריש יהודה ב״ר יוסי רבי במרצע. אזנו אה אדוניו ורצע ג.
 כל ריבה ריבה? מאי הכל. ריבה וריבה, ומיעט ריבה וריבה. חזר ובדלת באזנו מיעט, מרצע
 ריבויי דרש יהודח ב״ר יוסי "רבי טחור. זהב מנורת גם דרש וכך סם. מיעט מיעט? ומאי מילי.

 ומיעט ריבה וריבה. חזר חמנורה, תעשה מקשה מיעט, טהור, זהב ריבה מנורת, ועשית ומיעוטי.
בהדלקה. נמאסת חרס כי חרס". מיעט מיעט? ומאי מילי. כל רבי? מאי הכל. ריבה וריבה,
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ופרטים כללים או וריבוי, ומיעוט רבוי מדרשיים במונחים לשימוש דוגמא

שמעות ראשון פרק שתים שמעות
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מקרא עוקבת הלכה ז.

 שדיוק פעמים נראה אך מהכתובים. שונים דייוקים שמדייקים המדרשים של טבעם
 עוקבת לקרא יש אחרת. בדרך ומפרשו הכתוב את עוקר כביכול מהכתוב ההלכה
 הכתוב לפרש חכמים של ליכולתם חזק ביטוי כאן מקרא. עוקרת להבין ויש מקרא
פניו. על לכאורה הנראית כוונתו את העוקר באופן כאמור

 הוא מנחם בן ולדאיסי יהודה בן לכדאיסי המשכן "בקרקע המשכן. מקרקע סוטה עפר
 התורה מקרא. עוקבת הלכה מקומות בשלושה ישמעאל: רבי משום יוחנן רבי דאמר ת״ש דאתי.

 מצורע] [בגלוח "בתער" אמרה: התורה דבר. בכל והלכה בעפר]"בעפר" וכיסהו [דם, אמרה:
 שייר שייר, מאי דבר. בכל והלכה כריתות] [בגט "בספר" אמרה: התורה דבר. בכל והלכה

 עיניו, גבות ואת זקנו ואת ראשו את כלל, שערו כל את יגלח השביעי ביום והיה דתניא מצורע,
 עוקבת הלכה אהשיב קא כי יצחק בר נחמן רב וכלל...אמר חזר יגלח שערו כל ואת פרט,

ע״א] טז' סוטה [ראה ופרטי. כללי דדריש היא ישמעאל רבי מני מתניתא הא ועוקרת.

קיו ח. כיוור א

 "אך" כגון ממילים המדרש. של מיסודותיו הוא והתחבירי הדקדוקי הלשוני הדיוק
 ולמעט וגמין" לרבות"מאתין הלכות הסיק עקיבא רבי ללמוד. יש "את" "גם" "רק"

 בדברי לשונות עוד שיש למרות בזה. עליו חלוק ישמעאל ורבי וממין". ורקין "מאכין
 זו דרך למעט. נדרשו ורקין" "אכין רק כן כי הנה מיעוט. לשון בהם שמצאנו חכמים

 את ששמשת "בשביל לו: ואומר ישמעאל רבי אליו פונה כן על ר״ע. של שיטתו היא
 רבויים"? וגמים אתין מיעוטין, ורקין אכין עשית שנה, ושתים עשרים גמזו איש נחום
 הארץ, ואת השמים את אלקים ברא בראשית על נשאל שם כבי, פרי שם א', פרי [ב״ר
הן] אלהות ו ח" יחשבו שלא

 שאינם ועל לשבים מכפר יהא יכול הוא" כיפורים יום הזה לחדש בעשור "אך
 מערב מבתיכם", שאור תשביתו השביעי ביום "אך בפסח, כן כמו חילק. אך שבים?

 כולו עצמו ויו״ט אסור חציו מותר חציו חילק. "אך" ת״ל ביו״ט, אלא אינו או יו״ט
 מומין בעלי כהנים יהיו לא יכול יבוא". לא הפרוכת אל "אך הדרך, זו ועל אסור.

". ת״ל פחים? רקועי מלאכתם לעשות ולמזבח האולם בין נכנסים ך א  אחרת, ולדרך "
 פסחים עוד לו.[ראה שומעין אין תורח דברי לבטל המלך בא אם ואמץ" חזק "רק "רק"

 עירובין ע״א. כה' תמורה ע״ב. יא' קמא בבא ע״ב. ה' בכורות ע״ב. פחי יומא ע״א. עא'
ע״א] מטי סנהדרין רקין על וראה ע״א. ה' פסחים ע״א. קהי
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 הזהר בדברי להתבונן מאד ראוי וכוי ורקין" מ״אתין ללמוד כוח מה העניין, שורש להבנת
 ציה. מכעי תומעיס רואים, הקולות. את רואים העם ״וכל יתרו: פאי דף ח״ב הקדוש

 בהו ומתחזין וקבלא ועננא חקוכא בההוא מתגצפי הוו קלין איצון תנינן הכי אצא
 ידעו דלא מה וידעין עלאה מהירו נהירין הוו תמאן גופא..להוו לאתחזי כמא
 ״פנים לאמר ההוא באפין אפין תמאן הוו וכלהו בתרייהו. לאתו אחרינין לרין

 ממש...כגוונא ראיה רואים הקולות. ״את״ רואים העם עמכם״..וכל ה׳ לבר בפנים
 באורייתא לאסתכלא לבאורייתא ״אתיף להא הארץ. ״ואת״ הקמים ״את״ לא

 הכא אוף מהונך. ה׳ ״את״ כבד אמך, ״ואת״ אביך ״את״ כבל אתייהיבו. בחכמתא
 כל עלאה בחכמתא ומסתכלן תמאן קלא...לביה ההוא לאסגאה הקולות״ ״את

 זמנא בתראין...על ללרין אתגליא ללא מה וסתימין. עמירין רזין וכל עלאין גנחין
 לימוד דרך כאן אין ציון״. ה׳ בקוב יראו בעין עין ״כי לכת׳ מקיחא. מלכא לייתי

 התורה. קדושת משורש היונק סגולי לימוד כאן יש הלכה. לומדים ממנו תחבירי מדיוק
 המקופלים מיעוט בכל או ייתור בכל מוסתרות תעלומות נגלו סיני במעמד וכבר

.ר״ע כשיטת שבפסוק, עקיף" ו״מושא ישיר" ו״מושא בתיבות בפסוקים

ע בהבדל קשורות שאינן נוספות לימוד דרכי ״י ר״ ר

באתרא. ואוקי מינא דון ומינא, מינא דון א.

 את והן הדין את הן ממנו, והסק וחזור ממנו =למד ומינאי' מינא תלמודי"דון ככלל לימוד דרך
 מהדין נלמדים ולא שהיו כפי נשארים הנלמד הדין פרטי באתרא"= ואוקי מינא "דון פרטיו.

 במידה העברה. ע״י מהם ולהסיק פסוקים של מאברים משותפים מכנים למצוא דרך זו המלמד.
 ממזרים "תנן, ע"כ, עח' כיבמות עניין. של אלא תיבה של לא אך ג״ש של צורה זו מסויימת
 דון דאמר כמאן הא קשיא נקבות..לא וחד זכרים אחד עולם, איסור ואיסורם אסורים ונתינים

 מה ומינה, עולם. עד כאן אף עולם, עד להלן מה באתרא. ואוקי מינא דון מ״ד הא ומינא מינא
 לחברו הדין והוא בזה הנאמר דבר [רש״ג נקבות ולא זכרים כאן אף נקבות ולא זכרים להלן

 דצריכי למאי באתרא ואוקי מינא דון בה] שנתחדש דבר בשביל אלא נשנית לא שנשנית פרשה
 ואוקי מינא דון כמ״ד לה סבר דידן ותנא באתרא. מוקמינן לא צריכי דלא ולמאי גמרינן,
 עשרה כדמעיקרא, באתרא ואוקי עולם. עד ממזר אף עולם עד להלן מה מינה דון באתרא.

 נקבות. ואחד זכרים חד בג״ש דמייתינן עולם עד נמי והכי נקבות ואחד זכרים אחד דקרא דורות
 בש״ז, נוגע לרבות ע״ב מגי נדה עור, וכל בגד ע״ב, כה' קמא בבא נוספות, דוגמאות [ראה
 מיושם, הרעיון איך גם ראה מ״ח. פ״ו זבחים תוי״ט וכן מ״ה, פי״ג מנחות תוי״ט גם ראה

מטי] סי' מקואות, ביד" שו״ת"חיים גם ראה מטי. סי' אה״ע קודש" שו״ת"אדמת
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מעליון ותחתון מתחתון עליון ילמד ב.

 הכתובים הבאת שסדר באופן פרשה בתוך פסוקים של מאברים לימוד דרך

 דשומר ואבדה גנבה ..מה ע״א: צחי מציעא בבא ההלכה. בהסקת גורם הינו

 למאן הניחא פטור. בבעלים נמי דשואל ואבדה גנבה אף פטור, בבעלים שכר

 דיו.. ליה דלית למאן אלא הולם] הלימוד אז [כי וגוי הדין מן לבא דיו ליה דאית

 ראשון עניין על מוסיף ואו ישאל" "וכי קרא, אמר אלא למימר? איכא מאי

 מחיובא שכר שומר של ואבידה גניבה מעליון, ותחתון מתחתון עליון וילמד

 בבעלים שלא ואבידה בגניבה שחייב שכר שומר מה מעליון דשואל...ותחתון

 על משיבין ואין כן. שואל אף פטור, בבעלים שכר שומר ומה כן, שואל אף

 [איסור רמה" ביד תעשה אשר "והנפש עייא: טי יבמות דוגמא וכן ההיקש.

 ושגגתו כרת זדונו עכו״ם מה כוכבים. לעבודת כולה התורה כל הוקשה עכו״ם]

 ויליף מיחיד ציבור [ויליף מתחתון עליון ילמד נפש" "ואם כל..וכו' אף חטאת,

 עוד וראח ציבור.[ של דבר חעלם מפר למדנו ושם מעליון־מציבור מעיני] מעיני

 ראה מ״ג, פ״ב הוריות תוי״ט פירושי וראה ע״ב, כבי כריתות ע״ב ידי קידושין

קסבר] ד״ה ע״ב נז' קמא בבא תוספות גם ראה מ״ב. פ״ה זבחים תויו״ט גם

פניו ולפני לפניו נדרש מקרא ג.

 ואשומר אשואל ישלם עימו בעליו "אם שומרים, בדיני ע״א: צחי מציעא בבא

 קסבר פטור, דאמר מאן דמכתב. חוא בהדיא בחו דכתיבי דחיובי אהנך שכר,

 נמי חינם אשומר עימו" בעליו "אם כתיב וכי פניו, ולפני לפניו נדרש מקרא

 בר חייא ורבי שמעון ב״ר ליעזר ר' "פליגי ע״ב. לבי שבת דוגמא וכן כתיב.

 למ״ד וכוי. תורח ביטול בעוון אמר וחד מזוזח בעוון אמר חד יוסי, ורבי אבא

 מקרא תורח ביטול בעוון ולמ״ד פניו. לפני ולא לפניו נדרש מקרא מזוזה, בעון

 ואין הכתוב, מיעט קדש" מקראי ה' מועדי וכן"אלה פניו. ולפני לפניו נדרש

 לפניו נדרש מקרא היא "יובל ע״א: ט' ר״ה וכן ממלאכה", עצור מועד של חולו

 ע״ב"על קיח' חולין ראח וכן כחי. ויקי לפסוק רמב״ן ראה ולאחריו" פניו ולפני

 ט׳ ר״ה דוגמאות, [ראה סברא. ואב״א לפניו.. נדרש מקרא סבר מר זרע, זרוע כל
 ד״ה: שם ותום' ע״ב כדי זבחים ע״ב, קיח' חולין ע״ב, טו' קידושין ע״ב, קיח' חולין ע״ב,

 מקרא ד״ח תום' לבי שבת נדרש. מקרא ד״ח תום' ע״ב ט' ר״ש ע״א, י' מנחות נדרש. מקרא
ועוד] נדרש,
 בתלמוד, במקורו מקרא עוקבת הלכה שהוזכר, לעניין לפנינו הגמרא דפי ראה

בינהן. פרט להטיל סמוכות, כללות סוגיית וכן
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שבועות ראשון פרק שתים שבועות
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נדרשת התורה מידות עשרה בשלוש

 מנמק. והראב״ד כהנים תורת את פותחת ישמעאל ר' של מידות יג' ברייתת

 מצוות טעון כולו כהנים שתורת מפני ויקרא? מדרש בראש הועמדה מדוע

 שהתורה מידות יג' שושרם. ומקור מחצבתם כלי הן מידות יגי אשר ודינים

 לוגיים בכלים והתלמוד. המשנה בניין הוצב עליהן היסוד אבני הן בהן נדרשת

 שלהן. המעמיד הכוח היה הזקן הלל בכתובים. ממקורם ההלכות נחצבו אלה

 של של וזו !.אב" בניין ג״ש ק״ו בתירא, בני לפני מדות שבע דרש הזקן "הלל

 אלא בתלמוד השלימה במתכונתה נמצאת לא הברייתא .2מהם שש כוללת ר״י

 אל פנימה בהבטה .3 מוגדר עניין ממנה ללמוד כהפנייה בלבד פעמיים מוזכרת

 שכל מבחינים הגלילי, יוסי ב״ר ר״א של מידות לבי אל ואפי' ר״י של מידות יגי

 את להסיק דיאלקטית בדרך אפשר הלל. של שבע מאותן חיותן יונקות המידות

 שהן לחוש ניתן ר״י, של מידות יגי על בהשקפה יסודיות. שבע מתוך המידות כל

 שהיותר בעיני ונראה קלות. היותר אל החמורות מן בעוצמתן הן מדורגות

 המנויות אלה דווקא הן חכמים, בפי שימושיות והיותר שכיחות, שורשריות

 לפרטיהן המידות יגי בכל לעסוק בכדי אין שלפנינו הקצרה במסכת לראשונה.

 מידות והתלמודים. המשנה לעריכת המשרת לימוד אלא בהן לנו ואין ולענפיהן

 בתלמוד. זרועים הלכה מדרשי והלא הלכה. במדרשי אימננטי מרכיב הן אלה

 יש בבבלי הלכה. מדרשי וחמישים ממאתיים למעלה יש יחד ובתוספתא במשנה

יותר. עוד יוצרו, בית שהוא כצפוי ובירושלמי הלכה מדרשי מאלפיים למעלה

צויין בלבד. אברים בראשי נסתפק שלנו הקצר בדיון לכן  יש זה, בשלב שכבר י

 או בפסוק. במקורה ההלכה את מהיים המזרש האם א. המידות: בהבנת גישות שתי בין להבהין

 יחי. כה' ובויקרא בהקדמה, הנצי״ב דברי בזה ראה .הדשות הלכות לפונו המדרש בכוח ב,

 כאן יש לשיטתו חתום. לא שהמניין מכאן העיון. עומק עפ״י כללים לעשות הקתי" את "ועשיתם

ככד. נדון רבותיו. ממסורת רק או מעצמו ללמוד אדם יכול האם מכאן חכמים. של מדעתם יצירה

 אחר בתפילתנו מוסיפים שאנו זו היא לויקרא. הלכה מדרש את פותחת הברייתא .1
 ברכות בסוף מצויה לרוב תושבע״פ. לימוד לקיים השחר, בתפילת קרבנות

העיד. ר״ש של התלמוד כללי אחר שלנו בתלמודים
 ומנויות נחלקות מהן יש כי מידות טו' וי״א מידות יגי בין שינוי על לתמוה אין .2

 הראב״ד ופרט. כלל וכלל, פרט אן משניים, או אחד מכתוב אב בניין כמו כשתיים,
כאחת. עמה נחשבת מחברתה משתנית דינה שאין מדה שכל בידך יהא זה קבע"כלל

 מדות מיג' ולמד צא רבי? ששנה זו כעורה "וכי בחלב בשר לעניין ע״ב קטו' בחולין .3
 ע״א"אתה סז' חולין טהורים, עופות לנושא כן מעניינו". דבר בהן, נדרשת שהתורה

 מדות מיג' ולמד צא אמרת בעופות, באות אלא אינו או בשרצים באות אומר
מעניינו". הלמד דבר בהן, נדרשת שהתורה
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ישמעאל רבי של במידותיו קבוצות שלוש להבחין ניתן

 לוגי עקרון [אכסיומאטי] מעקרון היסק ג״ש. ק״ו, החידוש. מידות א.

רחוקים] .[בענייניםחדשה הלכה יצירת לשם והניגוד ההשואה

 מלמד לפרט. הצריך כלל הכלל, מן יצא ופרט, כלל הרחבה. מידות ב.

קרובים] .[ענייניםוהצמצום הכללה הכלל.עקרון ועל ע״ע
 הסקה מכחישים, כתובים מסופו, מעניינו, למד כתוב פרשנות. מידות ג.

העניין] [בתוך .4עיונית פרשנות עקרון הכתוב. מיישוב

ש" מידת מה, מפני לתמוה יש מידות, דוגמת לברר נגש טרם עוד  ״ההיק

 אין מה מפני היקשים. זרוע והתלמוד חכמים של אמנותם מכלי אחד שחיא

 שמא הגלילי? בר״י ר״א מידות לבי בין ולא ר״י של מידות יג' בין אותו מוצאים

 שהן מה והרי אב? ובניין גז״ש ק״ו יסוד בתוכו מקפל שה״היקש" מפני

 אינו מדוע להם? כותר כעין והוא גדול שכוחו ואפשר מסוגל ההיקש מסוגלות

 נושאים המקשר אינדוקטיבי לימוד הוא שההיקש לזכור צריך . 5 יג' בין

 להגיע כדי חמץ] [שאור עניין מאותו מילים שתי או אחת, לקבוצה ספיציפיים

היקש. דוגמת נראה האזן את לשבר כדי .6 סופית למטרה

 עסקו כבר ותוקפו, למהותן אשר עניינן. לפי לקבוצות אותן שיציע מי מצאנו טרם .4
 הקדיש האחרונים, התוספות מבעלי מקינון שמשון רבי ואחרונים. ראשונים חכמים

 קדמו אחריו. לבאים יתד היה אשר שלו כריתות" ב״ספר מיוחדת לב תשומת להם
התלמוד. כללי אגב במדות ועסק התלמוד למפרשי ראשון שהיה הנגיד שמואל רבי
כולו. ד' שער להם הקדיש עולם ב״הליכות מתלמסאן ב״י ישועה רבי עשה רמה ביד

עולם. להליכות בהערותיו יוסף הבית מרן התייחסות גם ראה אהרן". וכן"במידות
 והן ר״י של יג' בברייתת הן המידות למספר מתייחס לתו״כ בפתיחה חראב״ד .5

 למניינם, מניין צריך מניין ז״ל חכמים שמנו מקום "כל ר״א. של לבי בברייתת
 מנו שחרי פרטות. פרטי צריך וכללותיחם לשיעוריחם שיעור צריך ובשיעורים,

 וכלל ותשכח. דוק מדות, טז' נמצאים לפרט וכשתבוא יג' דר״י ברייתא ז״ל חכמים
הקודמות. הערותינו בידך"...ראה יהא זה

 תורה אמרה לפוגמה אלא בא שלא מאורסה נערה "מה מאורסה: בנערה לדוגמא .6
 מן עונשין וכי הגמ' מקשה עאכ״ו. להורגו חברו אחר רודף בנפשו, לחצילה ניתן

 על איש יקום כאשר כי מרוצח. הוא היקשא תנא רבי דבי תרוץ: מק״ו? הדין?
 הוא הרי המופנית, וג״ש היקש וכל מאורסה לנערה רוצח ורצחו..שחוקש רעחו

עג' סנהדרין ראה מעצמו". למדרש ניתן שלא לפי ממנו ועונשין במקרא כמפורש
בא. זה הרי ד״ה שם ותום' ע״א,
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 שטר שקניין הסובר אישות בהלכות מהרמב״ם למשל נלמד ההיקש של כוחו

 בכ״ז ך. מג״ש הנלמד מכסף חזק יותר בהיקש ונלמד מפורש הוא בקידושין

 שראינו מידה הוא ר״י. של ביג' ולא הלל של בשבע לא נמצא לא ההיקש

 לימוד יסוד שהן ראשונות שלוש של יסוד בתוכה כמקפלת אליה להתייחס

 או מרחיבות מכלילות פרשניות דרכים אלא אינן האחרות וכל חדשות, הלכות

 במפורסמות הנה אנאלוגיה. דרך עניינים שני הפגשת הוא ההיקש מצמצמות.

 אליה להקיש יצאת ולמה היתה בכלל אש.."הבערה תבערו "לא ע״א ע' בשבת

 אב שהוא כל אף בפ״ע עליה וחייבין מלאכה אב שהיא הבערה מה ולומר

 לימוד .8וגישור חיבור צינור היא שההיקש פירוש בפ״ע" עליו חייבין מלאכה

 "ועשו ובדומה כתובים] התנגשות אולי [או חברו, דלת על כתוב מנקישת

 כל יהיה פיהם ועל בשמו ולברך לשרתו אלוקיך ה' בחר בם כי לוי בני הכהנים

 ריבים ביום.מה ריבים אף ביום נגעים מה לעעים ריבים מקיש נגע". וכל ריב

 האמור למרות .9 לפסוק] ספרי [ראה בקרובים. שלא נגעים אף בקרובים שלא

 ההקש כי גורפת כדרך ההיקש את לתפוס אין כאן, בהערתנו המובא ולמרות

 באותם מקישים לזה זה שהוקשו אחדים בנושאים ההיקש כאשר רק מוגבל.

 וכן עולה. והציץ חטאת שתציין דמים ע״א: טו' יומא למשל, ראה פרטים.

 נז' זבחים וכן אחוזה. לשדה הכתוב הקישן אותם והתנחלתם ע״ב: כבי קידושין

 ד״ה במקור, הדף על ראה ושוק", לחזה הכתוב הקישן לך.. יהיה "ובשרם ע״א:

בהיקש. הלמד דבר וכי ד״ה תוספות שם ראה ת״ר,
 הפסוק הובא עפרון, משדה קיחה" "קיחה מלבד נוסף לפסוק נזקקה שהגמ' מתוך .7

 סימן לו נזקקו בכ״ז ואם נביאים, מדברי שהוא וחולשתו יקנו". בכסף "שדות
 ולא [שווי בחזקה נקנח בעפרון חשדח אולי ועוד איתן. מספיק לא קיחה" ש״קיחח

 ראח לחויח. יציאח מקיש מפורש, יותר חשטר שקנייין הדרך נסולה מכאן מקח]
 דברי שם ראה א', פרק אישות הלכות רמב״ם וראה קידושין, בראש במקורה הסוגיא

.משנה מגיד מרן
 כל בתורה, מדה שזו בכלל עמה שנכללו מלאכות שאר כל אליה "להקיש שם, רש״י
הכלל...וכוי. מן ויצא בכלל שהיה דבר
 עוד עיין סוגיותיו, ומבנה התלמוד בעריכת לדיוננו בעתיד לנו חשובה זו שמידה כיון

 שלושה או עדים שנים פי "על מ״ב, פ״ח מכות ראה הבאים. במקורות במהותה
 להקיש אלא שלושה? הכתוב טעם מה בשניים עדות מתקיימת אם המת". יומת עדים

 דם הקש ראה ע״ב. נדי שם ע״א, ח' יבמות לזו, זו עריות הקש ראה לשנים. שלושה
 פר הקש ראה טז'. פסו' יב' דברים ראה ע״ב, כאי פסחים כמים, תשפכנו חארץ על

ע״א, כחי חולין מוקדשין, לפסולי חיח בחמח חקש וכן ע״א. מאי זבחים משיח, כחן
טז' קידושין עבריה אמה הקש וראה כבי. יב' דברים הפסוק ראה ע״א, טו' בכורות

ע״ב. נטי קדושין זרע", על יותן הקש"וכי וכן ע״א.

.8

.9
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 בעזרת האמוראי המו״מ דרך על להסיק עוד ניתן ע״א לז' בזבחים הדף מלימוד

 אינם הנדון העניין של האיברים בכל שאינם פרטים הללו. הלוגיים הכלים

 המוקשים הנושאים בכל לנושא ונגיעה דמיון שיש אפילו וזאת בהיקש, נלמדים

 בהיקישא ילפינן דלא כאי לחולין התוספות מדברי לגמרי ברורים והדברים !.0

 בבכור ליכא וסמיכה בפסוק הנזכרים בכל לנהוג שיכול דבר לעניין אלא

 משני ראשון למד, מי נחלקים וחכמים מגוונות מהיקש הלימוד צורות ומעשר.

 11 כוחו לעוצם ההיקש על משיבין ואין למחצה היקש אין מקרה בכל להיפך. או

 היקש יש אם וכן גובר. ההיקש אב ובניין היקש כשיש גם אלא עוד ולא ,

עדיף. היקש וסמוכין

 פסח, לעניין החולין" מן אלא בא אינו בחובה הבא דבר "כל כלל: לדוגמא,

 כזה. הזה החדש של העבודות כל שיהיו הזה. בחדש הזאת העבודה את "ועבדת

 טעון אינו שכן מצרים לפסח אפשר...מה משאי אפשר דנין דאין לה, סבר ור״ע

.שטעון דורות בפסח תאמר מזבח, לגבי ואמורין דמים מתן .  ששת רב אמר .

ש״. על משיבין אין אומרת זאת  החולין מן בא שפסח כתוב לא סוף סוף היק

 בטוען דוגמא: וכן החולין. מן יביא הכי, פריך ומדלא מהיקישא, בא והלימוד

 מ״גנב" מניין? ממנו, נגנב וטוען הגנב עצמו הוא הבית בעל שמא גנב. טענת

 למעוטי אפקיה "הגנב" דהאי"גנב" גנב. טענת בטוען וחד בגנב, חד "הגנב",

 על משיבין ואין הוא היקישא לן אמר ליה, מנא אבא בר חייא דרי אבד. טענת

 כנדון" להיות הדין מן לבא דיו גנב, טענת בטוען ק״ו ליתיב תימא וכי היקשא.

לוגי. כלי ובעומקו אכסיומאטי כלי הוא זו בדרך לימוד כביכול !.2

 ולזבח ולמילואים לאשם לחטאת למנחח לעולה התורה "זאת מצאנו, בקרבנות .10
 הרבה נבדלים והלא כאחד. דיניהם וללמוד כולם להקישם היה צפוי השלמים".
 [למעט ציבור, בקרבנות שאינה לסמיכה למשל אותם מקישים אנו שאין בענייניהם.

 או קדוש, שמרחם הקדש מן הבא כבכור למשל ולא החולין, מן שבאין או יוה״כ]
כמשפט. ד״ה תום' וכן ע״ב, כאי חולין ראה ועוד. ביוצא. שמתקדש מעשר

 תהיינה, כי וכן ע״ב. יט' מכות ע״ב. פז' נדרים וכן פ״ב. משפטים מכילתא ראה .11
 מנחות ראה היקש על ולהשיב ע״א. מטי זבחים ע״ב. פב' מנחות ע״ב. סח' קידושין

ע״ב. סג' ב״ק ע״ב פב'
 גנב טענת טוען וראה והשתא. ד״ה ותום' שם לרש״י לב שים ע״ב פב' מנחות ראה .12

 תשלומי משלם שכן לגנב "מה וחמשה, ארבעה תשלומי לעניין וכן ע״ב. םג' ב״ק
 אלא כפל תשלומי משלם שאין גנב טענת בטוען תאמר בשבועה, שלא כפל

ע״ב. קו' ב״ק שם ראה היקישא". על משיבין ואין הוא היקישא אמרי בשבועה.
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 כל הרי בפיך" ה' תורת תהיה "למען לה'] [בקידושין במובא לעיין עוד יש

 והקהל ממצה אב מבניין וגמרינן הקישא שבקינן ולא לתפילין. הוקשה התורה

 עשה ומצוות גרמא. הזמן לשלא הבן ופדיון תורה מתלמוד ולא גרמא. לזמן

 היקישא מדאצטריך חייבות. נשים גרמא הזמן שלא פטורות נשים גרמא שהזמן

 מסמוכים גדול היקש וכן חייבות. מצוות דבשאר מכלל גרמא. מזמן למפטרינהו

 התורה מן סמוכים לך". תעשה גדילים שעטנז תלבש די]"לא [ביבמות כמובא

 יבמה כן, כי הנה וישר". באמת עשויים לעולם לעד "סמוכים שנאי: מניין?

 וסמיך בדישו, שור תחסום לא שנאי אותה חוסמין שאין שחין מוכה לפני שנפלה

 עם שוכב ארור תחיה לא "מכשפה במכשפה, וכן יחדיו". אחים ישבו כי ליה

.13 בסקילה זו אף בסקילה זה מה בהמה".

בהם נדרשת שהתורה מידות מי״ג דוגמאות בשלוש רק נסתפק

 עומד ק״ו בדין". "שהיה הוא", "ודין "דין", בגמ' בשמו או ”והומר קל”

 בקל והאיסור מהחמור יילמד שהקל בהם. האיתנים מן והוא המידות בראש

 להקל. מחמור וקל לחחמיר מקל חמור לומדים כלומר: בחמור. ודאי יאסר

 להיות הדין מן לבא דיו כי מולידו. מאביו חמור ייחיה לא שהנלמד בתנאי

 שלומדים וכל הקל. מן חמור אמנם יחיה חחמור תמיד אם בתנאי וכן כנדון.

 כולי ליתי גז״ש לי "למה כמובא: אחרת. ממידח להוציאו ממהרים אין זו ממדה

 יליף מערלה הנאה לאיסור דיליף הכי כי אכילה לאסור לג״ש לי "למה בק״ו".

 של הברייתות את הפותחות אלה מידות ששתי לב שמים אכילה. איסור נמי

 ויסודם שורשם כי חזקים כלים לחיות חכמים בתודעת מקום תפסו חמידות,

 ירוק התורה?"ואביה מן לק״ו מניין שכללם. והלל חכמים לקחום ומשם בתורח

 וכביכול כנדון, להיות הדין מן לבא דיו שלמרות זה בק״ו וחידוש בפניח" ירק

 במשה: וכן איתן. ק״ו הוא הרי אותו, דן יתעלה שהקב״ה מופרך,כיון זה ק״ו

פרעה"? ישמעני ואיך אלי שמעו לא ישראל בני "הן

 ע״ב ח' יבמות וראה שעטנז". תלבש דכתיב"לא ד״ה: תום' ושם ע״א ד' יבמות ראה .13
 בפירוט וראה גרמא. שהזמן עשה מצות על ע״ב לדי וקידושין ע״ב. מוי ע״ז וכן

-כבי. כ' ד' שער עולם הליכות
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 ואיך וילאוך רצת רגלים "את ובנביאים: שבתורה. ק״ו מעשרה אחד זה

 בנזיקין, הרבה חכמים, של תשמישן כלי הוא ובתלמוד הסוסים". את תתחרה

 קרן חייב, להזיק כוונתו שאין שן ע״א]"ומה ד' [ב״ק כמו: ובחולין, קידושין

 שאינה עבריה אמה ע״ב]"ומה ד' ובקניין:[קידושין כ״ש". לא להזיק שכוונתו

 לב שים בכסף? שתקנה דין אינו בביאה שנקנית זו בכסף, נקנית בביאה נקנית

 בלבד במלמד הנמצא החמור את הלמד על שמטילים באופן תמיד דנים שבק״ו

 המפורסמת המגבלה וכן !.4 אותו מפריכות הק״ו מכללי חריגות כי תוספת. בלא

 ואמנם .15הדין" מן עונשין "אין הנלוית, שתוצאתו מעצמו, ק״ו דן אדם אין

 שלא ערמה פלפולי גם בהם ולהסיק לעוות ויכולים אכסיומטיות שהמידות מפני

שימושם. הקיפי את חכמים סייגו לכן חכמים, ממסורת

 האכסיומטית גז״ש היא ובכוח במעלה הקודמות ממידות שווה, גזרה

 שעניינם אף בפסוקים דומה במטבע הכתובים מן אלא ההגיון מן לא היונקת

 אב לבניין בניגוד ומהותם. בתוכנם סתומים מסויימת ובמדה מזה, זה רחוק

 ואינה איתנה וזרים, רחוקים מפסוקים באה ג״ש בתוכנם, קרובים שהכתובים

 נראה דומה מילה כתבה התורה אם אגפיה. מקורות שני בין ההבדל מפני נפרכת

 שווה "גזרה הזו. המופנית בתיבה ממנה להסיק ואפשר מסיני כוונה לכך שיש

 לה שיש מידה שיש לב לשים יש ע״ב] כבי [נדה משיבין". ואין למדין מופנית

 מקידושין."קיחה לנו המפורסמת זו כמו חדשני. שכוחה מדה ע"פ פרשני כוח

 שלח לא שכר,"אם בשומר בשומרים: למובא ובהשוואה עפרן". משדה קיחה

 כאן מה רעהו", מלאכת ידו שלח לא "אם חינם: בשומר רעהו" במלאכת ידו

לפנינו. הגמ' דף ראה כאן. אף היורשים את פטר

 אלא לי אין אימו" בחלב גדי תבשל "לא קיד' חולין ראה ע״א. כה' קמא בבא ראה .14
 ביימה נעזרים רבים מקרים וכוי. ק״ו אמרת מניין, ורחל עז פרה חלב אימו, חלב

ע״א. ד' מציעא בבא ע״ב. קטו' חולין עוד ראה שלם. אינו כשהלימוד ופורכים הצד"
בי-ה'. בית א' חלק כריתות ספר ע״א. פחי קמא בבא ע״א. עדי חולין ע״א. יג' זבחים

 שיש כיון מעצמו, להידרש ניתן ק״ו כי הדין" מן עונשין ואין מזהירין וכן"אין .15
 ק״ו ולדחות לסבור אפשר שבשכל סברא מכוח שהוא כל שכעד. היגיון גם יש היגיון
 הוא וכך עונשין, כן בממונא באיסור. מק״ו עונשין אין גם לכן פרכא. לו שיש

עו' סנהדרין שם. רש״י ע״ב יא' חגיגה ע״א. ד' שם ע״א. ב' קמא בא וראה בנזיקין.
 תוספות ראה הניזק, ברשות המזיק שור והמשכו: ע״ב כדי קמא בבא וראה ע״א.

 תוספי וכן לשכינה. ק״ו ד״ה: שם תוספי וכן קרן, אדון לא אני ד״ה: לענייננו, חשוב
וסמוכות. מסורת עם אלא ק״ו לדרוש חרות אין פנים כל על מידי. ד״ה
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לפנינו הגמרא בדף להדגשות לב שים

סד.שכח ששי פרק אשה נמה
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 וגאכה ב־יגוהן ועוד נצר צאכר ?צווה לגררה ועור יגר י;ור ינד ליכר הלכבר
̂■•• הא.כור ו;יי נור כה נצגה ועיי נגי  הנ!יס כי-י הנא רנ!״ חשה ב'
̂צכיר יעויי גגד אף יעו־כ נניעשיה הכרה נ3וכו  צ?ננ הבא רניי עיש־ה כביה ה

 לכיכרך אייא כובנה לאו ראי יכוננה עזי□ □כעשה די-רה וכוני הסוכ
 איה^ש שרץ '׳גזנדי כיינני אפנויי יילאי בבעחכה בשוכא שגן ליכר״ו כד

 ̂איש ל״ה ■□□״ך זרע ׳צנגה כהוו העא איבג־י אישי’ רבדיב זד; לשגגה
ע אשי  יהיה אשי עוי של נגד ׳■יבל ?־יע בשנבה בייי. יבחיב !’שיי בכל ;
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ד עוד חג ־■;.י-ר ני  נ,יבן r̂^ יויקרנ ראפנו": שי׳כ לי לכה כביה רהביבא דנ
 אדעוד אייר ונוצה עכל :נצ:;ה יצכ-ש אצעדה זיש בי״ כצא א׳̂■ א'ש ח־

א 'יסף רב א.כר הירש ב-ד שיל השיב וה גוכז דדק שד רפוב זה ייענש
הך ■יגכשו דכח הי-נג דני חך לידי הכנייא דביי כ  בשש-־ה רכה חה אכ■״ ני

 רב אצכי הה-ל פקודי על צדכד ירקצוף יכה: זקוכ3 באן בועז ש־'כ רקיא
̂ד". שכא ל״־צראר כיעה דדן אכר אגיד גר דגה. ̂צכיר יהכן  רקלקולנפ 2ר

̂״יץ  לו׳ אכר־ לכח נפרה נן אש דדן אכד אי?בי ככגי ננקד לי«י?^ אבירי ר̂ר
 הנא ה׳ קיכן אה יגררג כ-יר הואנו לא היהור כידי ‘יצאג־ ;נצדק כייר■ א□
כבג■׳ נפרה דדיי שנאוהו ישראל דוציגו כה כגני 'ש;ז;אל דיי דבי

שזנו
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ח אשש ן3; במלין עבימש קי ■ש̂ש ■י־שרב בצה! רי 'זיר!£; ;זיש ;רצ!י צא ץד.03! צא ץס־צן; ו
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 מפי כנלמד ממנה הנלמד וכל הראשונים] רוב [לפי כהל״מ, ממש תורה כדברי גז״ש תוקף
 את להוציא בכוחה אין כן אעפ״י כדרבנן], ג״ש לראות אם במחלוקת נתונים [חדברים משה.

 ע״ב יא' [סוכה סיני. עד מרבו קבלה כן אם אלא מעצמו. גז״ש דן אדם אין לכן מפשוטו. הכתוב
 הפלפול לתעלולי יגיע כך ע״י כי מעצמו ג״ש דן אדם שאין נותנת הדעת אכן שם] ורש״י
 נמצא אם נתמה אל לכן בכתובים. דומות תיבות שימצא מפני רק הטהרות, ויטמא השרץ ויטהר
 ישראל בני "ויהיו בצלפחד; כמובא גז״ש לדחות או לקיים תוהים שחכמים מרובות פעמים
 צלפחד כאן אף צלפחד לחלן מח במדבר" מת "אבינו אומר: חוא ולחלן איש" וימצאו במדבר

 אם הדין, את ליתן עתיד אתה כך ובין בין עקיבא בתירא: בן יהודה רבי לו אמר ר״ע. דברי
 גם .16 צדיק" אותו על רע שם מוציא אתה לא ואם אותו. מגלה ואתה כסתו התורה כדבריך

 בלולב "אגד" גז״ש בסוכה קבלו שלא כמו "במועדו" הלל של ג״ש תחילה קבלו לא בפסח
הי] [כריתות געיניך קלה גזייש תהיה אל כלל, אזוב. של מ״אגד"

כלל. מופנה אינה ג. אהד, מצד מופנה ב. צדדים, משני מופנה א. לג״ש, צורות שלוש
 משני "מופנה והוא המקורות בשני מיותרת שמילה פעמים שונים, ממקורות תיבה גזירת כלומר

 מצד מופנה ג״ש כמובן יש עליה. משיבין ואין חזקה ג״ש חיא זו בנלמד. וגם במלמד גם צדדים"
 ונקשוח זו תיבח ממנו חצבו וחכמים כתיבותיו יצוק הפסוק כלל. מופנה שאין ג״ש ויש אחד

 חשיטין בין לבדוק חאמוראים מתאמצים רבות בחלכות !.7 חשני שבעניין זו תיבח על [נוקש]
 כל ע״ב כבי נדח למשל ראח ק״ו. משתרבב בלימודח שפעמים מסויימת מג״ש חפרטים ללמוד

 שם] יהושע [פני ע״ב ידי בקידושין וכן ממנה. למדין אין עיקר כל מופנה שאינה שווה ג״ש
 אך מצוי זו ממידה הלימוד עכ"פ ומשיבין. למדין צדדים משני מופנה שאינה ג״ש שונה לימוד
בתורה. בכמותו שמוגבל יצויין

 למדין מד״א בין חילוק כשיש ג״ש ללימוד נאותח דוגמא נמצא ע״א סדי בשבת נתבונן אם
 לקבל עיזים] נוצת [ בשק הגמ' התלבטה שם למדין. אין דאמר מאן לבין אחד מצד ממופנה
 "בגד מת", בטמא ועור "בגד מרכיבים, בשלושה הנמצא ועור" "בגד הצירוף ע״י טומאה.

 הוא. אחד מצד מופנה ואכתי מקשה: הגמ' שם זרע". בשכבת ועור "בגד שרץ", בטומאת ועור
 המאיר בעל'היראים' ממיץ אליעזר רבי דברי ראה לאפנויי, מינא שמע ד״ה תוספות שם ראה
שם. תוספות ראה ע״ב כ' קידושין למשל כמו מקורית, הג״ש אין לפעמים העניין. את

בחשבון, שלא ג״ש וזו במספרים. מנויות בתורה שג״ש וידוע תוספות. שם ראה .16
 אשר במועדו, במועדו ע״ב, פוי פסחים במפורסמות, וראה קבלה. לא בתירא בן ור״י
ואבטליון. משמעיה קבלה שהוא הלל להם שנשבע עד קבלוה ולא דחו בתירא בני

 אגודת "ולקחתם מאזוב, ג״ש דחיית על שם. תוספות כולל ע״ב, יא' סוכח ראח
 ראח בי. בית כריתות ספר ראח ע״ב. לחי כתובות ע״א. פחי חולין גם ראח אזוב".
 ראח שוח. גזרח ד״ח ע״א, צז' שבת תוספי ראה בי. שורש המצוות ספר רמב״ן

די. שער הכלים עם עולם הליכות
ג״ש. דאתיא ד״ה שם רש״י ראה לענייננו. חשוב יסודי מקור ע״א, סד' בשבת כמובא .17

 וראה עלמא. דכולי ד״ה רש״י ע״א מאי גיטין ראה מופנה ועל מופנה. ד״ה גם ראה
ע״א. סדי שבת ע״ב ע' יבמות ראה אפר". "עפר ע״ב, טז' סוטה ע״ב. מ' סנהדרין
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 ג' אימו בחלב גדי תבשל לא "תנא בחולין. וחלב בשר סוגיית הדברים בכלל

 כאן נאמר שאסור, בחלב לבשר מניין אומר יהודה בן איסי תניא וכוי פעמים...

 לא טרפה בשדה ובשר לי תהיו קדש להלן"ואנשי ונאמר אתה" קדוש עם "כי

 מניין? בהנאה באכילה. אלא לי ואין אסור. כאן אף אסור להלן מה תאכלו"

 בחלב בשר בהנאה, אסורה עברה בה נעבדה שלא ערלה ומה ק״ו אמרת

 שעת לה היתה שלא לערלה מה בהנאה?! שאסור דין אינו עברה בו שנעבדה

 מותר [היה הכושר שעת לו שהיתה יוכיח בפסח חמץ אסורה] [מעיקרא הכושר

 ענוש שאין יוכיחו הכרם כלאי כרת ענוש שכן לחמץ מה בהנאה. ואסור קודם]

 דינא מערלה?...ולהדר בק״ו כולה לייתי גז״ש לי למה בהנאה. ואסור כרת

 השווה הצד דינא: ולהדר ד״ה שם רש״י דברי סוף ראה הצד"... במה וליתי

 דהואיל בחלב בשר אביא אני אף בהנאה ואסורין באכילה שאסורין שבהן

.18 בהנאה" אסור יהא מג״ש באכילה ואסור

 בפסוקים למדים וממנו אחד במקום ומלמד החושף פסוק אב: בניין ג.

 עושים מסויים. משותף מכנה בעלי אך זהים ממש שאינם עניינים לו הדומים

 או מצינו" "במה בלשון: בגמ' בד"כ שמצוי מה שווה". "צד באמצעות הכללה

 פסוקים למסקנה. ומגיעים זה" כראי זה ראי "לא ומשם שבהם" השווה "הצד

 הפסוקים על מלמד זה פרט אחר, בפסוק וסתום מהם באחד ברור פרט שיש

 מידה הינו אב בניין כי לאחד. מאחד מוגבל אינו התולדות ומספר לו. הדומים

לה. הקודמות מן הרבה רחב שהקיפה

 מהפסוק להסיק ההגיון בדרכי תלמודי דיון דרך הבא בעמוד לפנינו בגמ' נתבונן

 ליה נפקא הגלילי ר״י לעוף, פרט מגדי ליה נפקא ר״ע בשרשו. כוונתו את

 רבנו גם ראה להלן, מה ד״ה תוספי וראה הדף, על רש״י ראה אימו. מבחלב

שבהן. השוה להצד מה למפרך מצינן לא ד״ה גרשם

 כלאי ודייה: לחמץ מה ד״ה: ותוספות שם רש״י ראה ע״ב. קטז' קטו' חולץ ראה .18
 דע ד״ה קבי כלל שמועה יבין עולם הליכות בהרחבה ראה ולפרוך. ודייה: הכרם,

 ספר עיין גז״ש. של נוספים ענפים ועל נזיר, בשיטת ז״ל פרץ רבנו גדול כלל
 היסודית בסוגייא פסחים ע״א. פדי סנהדרין וראה יא'. אות שם וכן טז' אות כריתות

 המבייש ע״ב, פוי קמא בבא ח״א. פ״ג אהרן" "מידות וראה ע״א. פאי "מועדו",
 גז״ש שאין ומודה חולק ר״ע כבי, כריתות ראה למחצה, גז״ש שאין ועל והמתבייש.

 מה ד״ה שם ותוספי ע״א. מאי יטין ראה לגז״ש היקש בין מחלוקת ועל למחצה.
 וראה שם. ותוספות ע״ב קטו' חולין ראה אחרות מידות עד גז״ש כח ועל לאשה.

 כזית סוכות, פסח טו' טו' הידוע הלימוד ועל זי. פרק סנהדרין לה שנזקקנו תוספתא
שם. ורש״י ע״ב לדי קידושין וכן ע״א, כז' סוכה ראה מצה כזית פת
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בחלב. עוף בשר היתר המשמר הדף סוף גם ראה השיטות, בין להבחנה לב שים

שר כל קמו.חולין שמיני פרק הנ
̂ן ̂!?־לי ̂!:?ד!ן״■ מיי גנמד■!*. ־זר& י״4* » ך־י. ̂י *יי די!■ ח■“’*״. תזי» :!ר

̂א יקילויא י<.ר י. !י ^4^’ ;גה־ י״? ':!יק ד׳זי? ;עין!י■ ייה ®!?ריד. י^f̂ לקו־ י
̂״׳עקני <ד־ ירק!! ̂א !51; ̂ י\; ז:?-.? ̂ית י ̂ז י ̂ין אזזל־ י5ד5 ?■סד ?לא' לדער ג3י־י 6̂ 5!5ד •דדל' הד־׳ן ג

..■!*̂ ̂אי ̂'י.'.ידי»';י?!.-  '■ א ל3 ־ל!5!̂ ̂:?י<ןי5 יו?יו! נ^!! י
̂רא ץך י: ?5נ ץxל ק? :?£^ יחי

 ד!ר ■נ!! 5&¥!ג נחי׳־ה! ר?5! נד* דיי̂א ;*זז■ <;
̂-־‘'«̂■5,״ ,';??̂ ̂״ !̂ ̂מ!׳־ן ד£3 !! קי■?! ;ד!

..ן0»!״\! *5̂3<י ®דד®[ י̂ין !!י®;;: . . ,iJh+ ״*_ -יא הל״ץ *!ר .־.«!י ־!: רד״ :5,!!? ^
p̂ ^ ה:;1הש 4-8 ־̂■

 !!*ץ י)-״1{ 'ני׳? ק!!יא ניריני יני? לא 2א׳ ד!ני כל ־ל!5̂ מעילאי יוכ̂יא
ן3ש ?̂ן!£« וץ5̂יי 5ווי

̂יי. ■-*! ̂ו דד\ בר ־ביבינ! וחונדיא •קירא &חרא ד  ל
ינ!5ור5 דהו בל אבילו צירודהי הדא ן1י5^״

א הרי אי ביהלה יה^ ̂״יד ר̂י  הצד ננד־ס ו
 סיביון .יהונאיא קולא 3ל» יאי דהי בל ן3־£־יב'

 הברם לבלאי בה '■■ילפיוך’ ̂י־ביק לא יה־־ בל
ב >ניר8 הבייבי יב!;ןה להן ה׳יחה לא ■בבן  י
̂יבדה ואה אד^ה בי ארא  הביב בלאי ?י

̂ר להן וייהה אםר5 עי־קיו  קידם דבי
̂בד!  ביר זגןיירא'׳הגוון בר שבתןיה רב ב׳תיב רזיש

אנדוי !באחיב הר£יף ב-ב׳״ם נקוב עציין

 דר5 !5#ד *?־י! ;
 -וון5̂ י!ר* ו

:ני!; וי־'<
̂ל!ו! 1̂? ^יו 'ירר־ו 5ר5-? ־f!כ̂̂ן  עור1 !

קקריג* <;;ןר <ג>'!?ד ד?ד לליה

מון .
̂וו לאי&5! וי ?דד t■ יי

כיד»! ריה 51! יז!»ד ר נ?? יי'!?■ ר̂»
עג -ניצע !!?:■•;!דו) <:-.ג ■*̂ 4!»»:!!ד.?״ 2̂::

̂יל־ כגץ ^  Vנ ̂כל
̂?<הך !?ן ־'■! .י,. ’יל!״* די^ מ=5מי־ו רל

 קה ;!ג די?ו 5̂ קיניק ■:;̂־ל כמר ניי :■?מ ז-זיז! ־*5!^־!י־
דגא רלד ד® מכ5 ^ אנג רכי

̂ו  כ*"ק !?נריהש** ל!למק ר
̂ד̂> '!!1 •̂ג,: ¥! !^ל «ip ר

ר! דר»זי ־"5" !5־?■ ו, ^ ̂״5 ל.>-4* י'!5!?< 5® ' ה ר;ן. ו?!6»?5ו; <}!?5 ?ל ?ריק '15

™ ^ ̂ ד=ר?5 ̂״. »״ ״,י , »̂ ״..״ ״»,- 4, ̂־ לא ף ה.ב לא ן א ̂».ו̂יף ̂דא■ תרי א״״ א
הזי̂י ובהיב הבלאה הקי*ב בן י בהיב כתיבי

̂ד״עלק5ו!־?ג !רוד׳"■ ללאי &!' ד,&י׳ס5 אי ר31!5 יי'
̂-4.־»־״.^■■־ל»י ענ6נ -ר־ןן3לכ י*'*נ '•׳קן קל-»

נד»1,כה ?ילו£3 ?5- :ו־פלו
̂ו כד ?כויי ̂אי ̂ו כולי י־

̂'■י *®'״י '̂ - ,. ̂ף.״ ?7יר! רב !מיד!ק ■מדכיצ■־ ̂! < (צע כ■ ;■*■־!י'!.!
^ ”ב״ הא ^י יבא ־ויזע בה׳בדשה מעירך־ -זי ^ה־5ו *ילר ̂נלר ד

^־!«-= ».״'- יכ:־ל א*גו כלו! :!‘הייר! כו־קר !ו■ נ!״ האוי בי הלא מהני' לא הוכיף לא אין הו-בייף
̂■דהדא א5ח ̂עוו’ ‘רב ^ ̂-ג ................. ?■ק*'ן ל“י ■וויייד אונוד יהודה בן ■

שוב :?יד ■נר ברץ דל̂־5 ®מל-ה. »!ף ̂דעו[ רבי ב  באכילה אביר בד־לב ב-בר ׳■
* ״׳=' ־?ף ־»■ ך4;־? ;‘:;■:4-’ - ״ ״. ־ ' » ת :' •ש»«־• ב די: ע; ׳ א-זה ק

̂״ו 14 ',,׳44-4יי "״®י" יי' ^נ ד נ ! « , ? ̂א<2 ־-!־הי דה בא־. , 8« ^ ל *־״ו »-יי גאי אף * ה . ,...'
̂כאל ~.0 ̂.ל יי ̂י! *';!ל״,? 5צ »:עין ק ׳וניר ־־צאי!! קד'.5 א־ר ̂?'כיד צליבא רב' ביבאד, תר 5' באביייה ̂־

̂■ ?אר. 2̂?-* וה-־יתה ירעז: יילבףכבב״אל אבקינהו הא הני ויב־י׳־ו ועוף הידו !י־נ״
̂*צה. ק-יי* דלב אעדי על הל »דםיר עקיבא; דבי ר3קס ע ^ק:!נ ד- מי נ

̂א גרי יבליל לרא יגדיני לא וביהה ־.־ 4־̂^ *‘דחוכ? דכ*"ק «מו רזוא ניעל-
־.*! נ־א י&דאי קכזמרך. אי *קי ולבתמה ר^ף לחדה '^-כי1בו#? לוצ אריתרו

, ̂י־ ׳̂? ״3!׳ :  &;
5 יד!ר3ה אצ& !ד*3!א קודיענ ̂א  
̂־ s׳.י!.!• .■ז ד!»־י7; :!!זה ״י־יק צא 5ה >!

̂ינ. י-־ד־!: *■־' י־־ יכ־ »ו מ צ-י מל־כיק ו מד  י
י!נק ניא ל-;!ףנ ן1!ר

^5!?! ®»*יפ.  כק!ך ו
נ!י*'* &ו -■?׳?׳?ן ק!!?צ ד&אנ'!»5 ̂כ»?■

 •7ע מ»*■:' iא'נb »■;!דע קיל* »סר
 »־?פה נ־$?ז?! ׳י!יהכ 5;?אר.י רף5»־ד

 !יאפה גלא:זינ? נ!כדן־
 ציו '»כ ידיד! מ-ו■ ק!ןו& פר!־

ת3̂■דרנ שי״ד»כז< ?!.ס כג וד̂א אמ' מאתי& 'ימי־כ׳■
 <';י-■׳־־'»'־״3"..י־־-3!!יי
:<'■■:■׳ג ?̂■!■׳!ד :?■■■ :<*־

ל־־ !«ל »'«י הנל״ד <יצ י־■ שס־ה; ־־ז״■ תי , ̂גז מ ס״ 5■זמ-את> י
^ « י׳ ' ^ד י ק י?צ אי סי&יף 5!? ס

̂ין 8ו0פ דכעצד  על מ־לפ ו
;-̂ !נ&*ל נ-נילמ' ו:?<ז?5מ- ״! מ »'ה' ■■5יד ̂״־■ -- ־
̂׳י: ?י )־■מ**'■?! ״יי-?י־ד־-ל4 י״? .1)נו&ין ^

" ' י י " ^ *״י י&ו! דהי כ< קי*3 אצד! מ

 !־ז^ הכניס הצא־ לעהע
»■■'צ פנ-ישל שע־נ *ינע’; לרבי הגלילי רפי רבי בי! א"כא כ?אי האכלת

» ?!ליגא ״־’« א' ■ו »:■נ■ ״• ד ' ל ל מ ד י » ^4י -
'»לאצ !ו»זןה5ה לכעי ס3צלז! דו~ פבר עקיבא וד' דאוד'יה.א הדז £כי

̂א איגע־ה ריב:! צו תה צא וי?׳».' ד"י בינ״הו איבא עוף איג
 הא התורה ^ אען ועיף ה׳ה סבד

עצף:אבילו ד3& ^^לל-י עיםי ודי' ̂יו*י$4י נן%2ר
ג15 ד «6 ®י ן3ד ס י8□מקו’מגד" מי4 א

̂ית ^דתין הייו אליי^ד רבי י^ל  לעי^ת עצ
 ייםי רב״ של בבקובע לעשות :ודבוק
̂ר אוגלק הר דבלילו  אי־קדע לוי בתלב עוף ב?

 רי׳שא לקנייה אייתר רישבא יצםף לבי■
א יידנרוסא ד ולא להו אמי ולא בילב יני

̂י י.'י! פין ?יד5 ̂ק כליצ־?׳־צ ל>? ־̂̂{2א לי" אשי ררבי ל^־?!- אהא בי צפכי
ה אדר ת׳שדתינהו הונלפ *ת־נ •י*ד -צ!ף לדנ5 י! ׳'הורד דיבי אתריה ל

ה ל'״'צ דיונ * דש פ ^ תיידק

;»־־יל־ ל' ■־א■־ ע״ י̂־’ ; ? . . ף ך ;
̂!ד ^ייז יישר ביבביב עובר ייקבה ג^ה[ל^ :ד.יצ כ־״ר־יו ער? כו

ה יכיי בעוי 'יבועשיד אסירה וו ^ !̂ ̂־דיי ;!!*־!■־ ־ צן תל ד1כמ! ל
■פכר צ|5מ ־■דיש מיראי !ן־ו אב לפאפ »צ5פ ^ כ<!צה!

̂!: ו»»־לעד ??!:»;דיו !קצג יצע־׳ף 'צ-ר-י' וויי*» צמ■*־» »יפי צ'למ?•» *';* פי;? גלי ״» קני! יקז־י■!̂$ השעשלי• ה-־־די
כינ5כ! ?די11ת כמ?ע פרפ!ד! »עג;!? קערכן דככקל̂׳ ה־יקה '■׳,3 !ז3 לחניכי פסוק !די’ יחקה 3דצ ;מי 5חפפ

 »די« עצפס: !דיע? לו?פ!״ע ?זד«•. יו■ ־־אוז■ ־־■״' !■־י״ ״!
̂צ תרו׳86 'י  קיל ר5?ף; סדנע ?■

 ;פ-יש עי»יפ צ.5ו ג־ר.ג1 בסשנשע;
 צימ ו!ק גתל!ל &צי ——

 *פיד »צ?5 יקק?' פיאןפין- יקד״ מו^ו
̂-ף■«ד ̂י® ■ימ-־ ̂ז פאי ■ר צפ 7 לנ»ד! ק3צ ה8 קנ-

̂ו ־!!כ-! ■ע! <•■  ר63̂י-;ע־צ6פ&.דכח'גספ!5»פרמ5 וי̂-
דדפיכע! פצו *יקו; *פ־ייכק

̂;4ד'ו’̂.'ד״. -̂ ̂צ. די<  וקל !*מ <??לג ל5 צנדעעף
 ימת »»פר צמצו* »ציצ!פל ■צמ־פ ־דיי ;־- ׳:;־ ־יייז -ת!

פ;' הי כ,-. ר־כ, המפל ד!!:
̂ירי קדיד כדי »4 י■! ־-%■*< ;4^  צדדפה הנע׳ י
̂- ?-י ^ כ<! צוייד&כ ציע "י■ -זל■

̂■? !ה־נ* צפרה פ-;לצ 1תצ ערצצ
̂! !פ־תי !־ו6&!  פפיערו י! תפע י

קו קידה צ7פנ וקי»  כאפר יפמ־ קו
 פ3עפה 3*פי צא6 5:*!ו־8 !יפיף5בש

̂-רפ *די? פנלצ &?■» 5פ ר-גני
 צלן לת*־ק 11* פי-־לע־י ־»נדפידפ1

«פוי ידר: שה ?:יפר: פפח
̂ייד ̂̂י »«־כי ̂יז-  לפי̂ג אעיר. דעויפיגדכ

וקי«ד נקצ הגא? ■א־נכר■

־<■- ■8 דל,-.;,-
'■?̂-■'ז “:.. '?:=־»'״ י־»";

;̂'ŝ :ו\ ■:ץ '־■ווי', !5?

 פכר מפא ודיש מי׳פמז ןת
̂ד וו: 3 השיע׳ש

«:®ד. לננקדא; פוקה כת ח3 ...... .. ............................ . ...................._.......... , ........
̂ק קיכ5 צא *־ *יעוד עצ קל איפיד יילק יק״יי' קן ̂\■* ייע קעכי דכד י *היד! >*■“ »צ»■3 קי!? נעי־* *׳*& :?־*פק־זלין !*״5 א'

ד ו*»י צרגד'* ;!דא צהג" ל» יפק־נ 3!צ3 תצכך *יש־ר פצ ■א 4־־- 1;4 ירו פא 5מ<י »י5 לק»פ צימי 5ר נת מי
̂י 6(6 ל<־א7 וז»זפ ?!דט פכדי צל־ הקקיא דיפ״ פין *י̂ל עלל; זען פ:?ש!?עיפל! -־־!?ל י?י»- ??־ ■>״ !p̂יי רה־ן רריע ירפ ̂־זצ ̂י קנרע; ער■?1ו כי י:>׳־ד.יזז׳״־י-'ז
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 אמר כתיב, שה ועוד, ובכוי בכלאיים "נוהג בנו, ואת אותו סוגיית, עח' בחולין

 אמר הכלאיים, את להוציא אלא אינו שה שנאמר מקום כל אב" בנה "זה רבא:

 "ועשירית כתוב: שבמדבר בקרבנות וכן !.9 הכלאיים את לרבות "או" קרא:

 מן אלא אינו או החיטים מן אומר אתה החיטים. מן סלת למנחה", סלת האיפה

 אותם", תעשה חיטים "סלת ת״ל ושיפון, שועל ושבלת הכוסמין ומן השעורים

 ופירט סתם סלתות שנאמרו כיון בי] כט' והמשכן.[שמות כהנים בחינוך המובא

 בכל פורטני "אף הסלתות. לכל אב בניין הוא חיטים, סלת מהם, באחד הכתוב

החיטים". מן אלא יהו לא שבתורה הסלתות

 את איש יכה "וכי כתוב: כבי בשמות אברים. בראשי היוצא בעבד הוא כך

 שן או עבדו שן ואם עינו תחת ישלחנו לחפשי ושיחתה אמתו עין או עבדו עין

 כל שאר מיוחדות, ועין שן אלא לי אין שינו". תחת ישלחנו לחפשנו יפיל, אמתו

 השן הרי לא שניהם. מבין אב" ודן"בניין אומר אתה הרי מניין, אברים ראשי

 עימו. נבראה שלא השן כהרי העין הרי ולא לחזור, יכולה שאינה העין כהרי

 [נראים] ובגלוי. איברים, וראשי קבועין מומין שהן שבהם השווה הצד

 לחזור יכולים שאינם אברים ראשי כל אף חורין, בני עליהם יוצא ובמתכוון

 הוא נפש לכל יאכל אשר "אך כתוב: המצות בחג .20 חורין" בני עליהם יוצא

 אב בנה אמרו"זה בלבד. בפסח נפש אוכל התירה התורה לכם" יעשה לבדו

 לכל נפש אוכל היתר ממנו ללמוד לכולם אב פסח כולם". המועדים לכל

 "איש כאי, ויקי אדם, במומי אחד כתוב כתובים. משני אב בניין יש המועדות.

 כתוב ובבהמה אשך" מרוח או ילפת או גרב או בעינו תבלול או דק או גבן ..או

 לא ילפת או גרב או יבלת או חרוץ או שבור או "עוורת בזבח.. כבי: ויקי

 כל כתובים. משני אב בבניין למדנו אך יבלת. מצאנו לא באדם תקריבו".

.2בהמה! ובמומי אדם במומי הדבר יחול מומין, שנמצא מקום

 נוספים מקומות ומציין הבעייה צדדי את המבאר ע״א עח' חולין שם תוספות ראה .19
 בשעת אוכל פועל על ע״ב פז' מציעא בבא הצד" מן"מה לימוד עוד ראה אב. לבניין

 וכן ע״א. ג' מציעא בבא ראה ונשבע. באין הן וכפירה טענה שע״י ראה מלאכה.
ע״א. קטז' חולין

 כאי בשמות לפסוק פ״ט נזיקין דר״י מכילתא ראה קמ״ב. פסקה פנחס ספרי ראה .20
 דינו ובית הוא ה' שנאמר מקום כל אלעזר רבי אמר פ״ט, ברכות ירושל' ראה כוי.

 בר שמואל רבי פ״ח, סנה' ירושל' ראה רעה. עליך דבר והי שבכולם, אב בניין
 החנית את ויגזול שבכולם אב בניין עשרה, בפני שיגזלנו עד אבהו רבי בשם סוסרטא

 לבקר נכון והיה ג', פרשה יתרו דר״י מכילתא גם ראה בחניתו. ויהרגהו המצרי מיד
בבקר. עולה היה עולה שהיה זמן כל אב בניין זה אלא עמך, יעלה לא ואיש
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מסיני למשה הלכה הן מידות יגי האם

מסיני. למשה הלכה מידות בי״ג ראו רובם כי אף שווה אינה הראשונים דעת

ש״י א.  אחל "אתיא ע״א: כ' בתענית כדאיתא מסיני למשה הלכה הן אומר ר

 סתום למד הכתובים דרך שכן כן. משה אף חמה לו נקדמח יהושע אחל...מה

 למשה לו שניתנו מידות עשרה משלוש אחת היא שווה ממפורש..וגזרה

 אליעזר רבי של מידות לבי ואפי' מפורש] ספרא ובתחילת שם [רש״י בסיני".

 וכן עניין, אינו ואם ד״ה ע״א כדי פסחי כמובא הל"מ רש״י לפי הן יוסי ב״ר

 "יגי כריתות בספר מקינון שמשון רבי ב. מחדא. אבל ד״ה קטז' חולין

 לאמר, ר״ש של בכוונתו יפה לעיין שיש אלא הנביאים". אב מסיני קבל מידות

 היא ההלכות לחצוב הלימוד דרך אך מסיני, למשה ניתן מידות יגי שעקרון

 כצפוי מהלכים התוספות בעלי ג. לפרש. כיצד חכמים מחלוקת ויש מדרבנן

 מעצמו. ג״ש דן אדם אין של, בנקודה עוסקים והם רש״י. זקנם של מסילתו על

 צו' שבת ראה תברא. ד״ה ע״ב כחי לזבחים תוספות ראה ע״ב. יט' נדה [ראה

 כאי"ואלה הגדול,לשמות התימנים מדרש ד. שווה] גזרה ד״ה תוספות ע״א

 שנמסרו בהן נדרשת שהתורה מידות עשרה שלוש אלו אומר ר״י המשפטים"

 מן נוטה לא הרמב״ן ה. זה. במדרשה עוד חוזרת והנוסחה בסיני" למשה לו

 מהן הנלמד כל אמיתיות" "הן אומר, לסהמ״צ בהשגותיו שני ובשורש המסילה

דאורייתא.

ם ו. מב״  לשון מסיני. למשה הלכה בהן ראה לפיהמ״ש בהקדמה ראשונה לשון הר
 מידות עשרה בשלוש "העיון בפיהמ״ש דרבנן. ועשאן בו חזר המצוות בספר אחרונה
 שם האנושי. בשכל שימוש היגיון חוקי בהן ראה המצוות ובספר בסיני" למשה שניתנו

 שנמצא מה כל לא חיבורנו...וכו' בהקדמת בארנו "כבר להזכיר: שהקדים אחר כותב
 [מסביר בכך מסיני...והדרך למשה נאמר מידות מיג' במידה למדוהו שחכמים

 ביג' אותו שלמדו בתלמוד ותמצא בתורה מפורש תמצאנו שלא מה כל הקרטריונים]
 בדברי יש מסויימת במדה מדרבנן". הוא הרי לאו... ואם למנותו, ראוי זה הרי מידות

 הראב״ד. דברי גם מהם משתמעים מסויימת ובמדה מקינון ר״ש דברי משום הרמב״ם
 ודבריו הר״ח רש״ג, הגאונים דאורייתא. שהן לנטות אפשר הראב״ד שמדברי אף

.מסיני למשה הלכה אינם לכן האנושי. השכל חוקי בהם ראו רס״ג של המפורשים

 התורה מידות עשרה בשלוש אומר ישמעאל "רבי בפירוש כתוב בברייתא הלא לתמוה, יש
 הי״ב, פ״ב בחוקותי בת"כ שנאמר מה זו דרך לפי לסיני? אותם מיחסים מה מפני נדרשת"
 אבל מידות, מיג' למד שלא ר״ע של דרכו הוא סיני, בהר משה ע״י בדקדוקיה נתנה שהתורה

להלכה. אדנים שצריך במקום בהם לבסס ההיגיון כלי הן מידות יגי ישמעאל ר' לפי
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הגלילי יוסי ר ב״ אליעזר רבי של מידות לבי

 בימי מלכות נרדפי החכמים של דורם בן הגלילי, יוסי ב״ר אליעזר רבי

 אלעאי, בר כר״י ר״ע, תלמידי החכמים שבעת עם נמנה סגי] [ברכות אדריאנוס.

 במסירת ומהחשובים ביבנה הישיבה ממקימי היה ועוד. נחמיה רבי יוסי, רבי

 בעל אליעזר רבי הוא הקדוש. רבנו בפני אביו שמועות עתיקות שמועות

 אותה רואה שהרמב״ם ברייתא בהן. נדרשת שהתורה מידות לבי ברייתת

 מפעל למרות הי] עשין המצוות הגלילי.[םפר יוסי ב״ר ר״א משנת לה וקורא כמשנה

 פעם ובתוספתא אחת, פעם אלא במשנה שמו מצאנו לא לו, שיוחס זה חשוב

 היא מידותיו על הנסוכה הרוח ואכן באגדה. רמה ידו זאת לעומת .22אחת

 רבי .23לומר" לחשך "מי הביטוי לו אופייני הלכה. ופחות האגדות דרישת

 בנו אליעזר רבי של דבריו מוצא שאתה מקום "כל עליו: אומר ברשב״י אלעזר

 תטה אזנך לחכמה להקשיב שנאי כאפרכסת. אזנך עשה בהגדה הגלילי ר״י של

 חיי המסדיר ההלכה ענן* א. היהודי: לשורש חיים ענפי שני לתבונה. לבך

 המסדיר האגדה ענף ג. לעולם. העומדות וגזרות תקנות דינים מצוות המעשה,

 אגדות «דרשי א. ענפים: שני לאגדה גם והמוסר. האמונה הרגש חיי את

 רעיונות שהן אגדות מדרשי ב. מידות. מל״ב נדרשות הכתובים מן החצובות

 על מקראות ומיישבות ומליצה במשל חכמים של וליבם מדעתם חצובות ודעות

 ושתיהן הלב את מיישבות והאחרונות השכל את מעצבות הראשונות הלב.

האגדה. אל ההלכה מן גולש פעם לא שהתלמוד לב שים בזו. זו מעורות

 דף גם שם ראה בהם. השווה הצד וגוי הבור, כהרי השור הרי לא בי. קמא בבא ראה .21
 בבא מ״ב. פ״ו פסחים משנה ראה דכוונתו. אע״ג לאו ד״ה: שם תוספות וכן ע״א. ד'

 ע״ב ד' זבחים ע״א. פוי סנהדרין יא'. פרק בא פרשת תנחומא גם ראה מ״ה. פ״ב קמא
רכה'. רמז י יג שמות ילקו״ש ע״א. סו' פסחים

 מ״ג. פ״ה סוטה משנה העיר, תחום בסוגיית פסוקים סתירת ליישוב הלכה במדרש .22
 להתלות במי היה שלא אברהם "ומה א״י. ירושת בנושא ו' פרק סוטה תוספתא ראה
 קטנות במסכתות א״י". את שנירש דין אינו להתלות במי לנו שיש אנו א״י ירש

 בדברים באבות לה המקבילה ובמשנה נתן דרבי באבות פעמים שלוש נמצא
״ פתוח.. והפנקס נתונה.. והרשות צפוי "הכל המפורסמים:

 שאת, תטיב לא ואם ברכה. שאת, תטיב "אם הברכה, וזאת נדי, פסקה דברים ספרי .23
 שם חוזר והביטוי לומר". לחשך "מי אומר: הגלילי ר״י של בנו אליעזר רבי קללה.

 "יערוף שוי. פסקה דברים ספרי וכן נדי. פיסקה דברים ספרי גם וראה בהמשך. שוב
שם. ראה וכוי לקחי כמטר
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 כך שמתוך אגדה לך למוד העולם. והיה שאמר מי את מכיר אתה כך שמתוך

 לחקור יש .24בו ולדבקה דרכיו בכל ללכת בוראך ודרכי התורה את מכיר אתה

 פרשנית היא הגלילי בר״י אליעזר רבי של הבראשיתית מוצאו נקודת האם

 המישבים ודרש הפשט פרשני אל נוטה דרכו כי הלכתית. פרשנות או פסוקים

 "ויקה פ״ה]: [ב״ר כמובא להגות. אלא להלכה מינא נפקא להן שאין סתירות

 ישראל בני העלו יוסף עצמות "ואת כתוב: ובנביא עימו" יוסף עצמות את משה

 ואינו במצווה המתחיל "כל במצווה, התחיל משה אליעזר רבי אמר ממצרים",

 לו, אופיינית בדרך וכן שני". של שמו על נקראת וגומרה אחר ובה גומרה

 הבור" בבית אשר השבי בכור עד כסאו על היושב פרעה בכורות"מבכור מכת

 היו חפצים אסורים שאותם מפני האסורין? שבבית בכורות לענוש עניין מה

 היותר מדרכיו אחת .25משועבדים להיות ימשיכו שישראל ובלבד בבור להשאר

 ליישב או בפסוק, חסר שנראה מה להשלים היא אגדה מדרש של שכיחה

הכתוב. של דקדוקו או תחבירו מסגנונו, המתעוררת תמיהה

 לבי של ובתוכנן בסדרן מתבוננים אם מידות, לגי ברייתת של מהותה

 את בתוכה כוללת זו שברייתא מיד מבחינים הגלילי, ב״ר ר״א של מידות

 פרשניות מידות ועוד עסקנו, בה ישמעאל ר' ברייתת את הלל, של מידותיו

 אליעזר רבי של מידות לבי את לקפל היה אפשר האמת למען מורכבות. פחות

 ובעיקר הלכתית לימוד דרך כל פירט שהחכם אלא יותר, תמציתית במסכת

 בהעלותך ספרי [ראה ק״ו. היא אצלו מהותית היותר המידה אגדתית. פרשנית

 לברייתא דומה אליעזר רבי של הברייתא אדם]. של שבחו מקצת קבי, פיסקה

 מידות ואחריהם מהלל, שהן היסוד במידות פותחת שהיא בכך ישמעאל רבי של

 והשלים בעיקריות פתח אליעזר, רבי גם עשה כך יותר. פשוטות פרשניות

מידות. ללבי שהגיע עד בפרשניות

 אליעזר רבי אמר אי. פרשה השלישי, בחדש יתרו, מכילתא בדוגמא, האזן לשבר .24
 מי על אבחנך רעם בסתר אענך ואחלצך קראת בצרח אומר הוא הרי הגלילי ב״ר

 מאותה העולם, כל את עליך ומרעים עליך ומגן עונך שהייתי משעה סלה. מריבה
מריבה. במי לעשות עתיד אתה מה לפני גלוי היה שעה

 לכתוב קלטי פנחס ספרי וכן להטות. רבים אחרי לכתוב ע״ב ג' סנהדרין גם ראה .25
 פי״ז שבת תוספתא וכן מ״ג. פ״ה סוטה העיר, נוי לעניין או הרוחות. אלהי ה' "יפקוד

לצדיק". ונלווה לדרך היוצא ינהג כיצד
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 אליעזר רבי של מידיו יצאה זו ברייתא האם לברר, יש ותוכן למבנה נפנה טרם
 או אותה? הזכיר לא אותה ראה לא גאון שרירא רב כיצד כן, אם הגלילי? יוסי ב״ר
 עליו לתלות עמוד עשאה לא אך בה שידע אולי אפשר רש״ג של לשונותיו מעיקר אולי

 שדרך בפירוש אמר תורה לימוד דרך על על בדברו שהרי ההלכה. מסירת מסורת
 אחרים דברים נמי דמנהוך מדרשות של ופנים שוות גזרות” : על נסולה חכמים

 ספק בלי מידות. מלבי הך והן ומיעוטין" ריבויין מקרא, יתור מקרא, סירוס כגון
 נפוץ היותר תשמישו כלי האגדה פרוש אשר הברייתא על נסוכה אליעזר רבי של רוחו
 כאפרכסת. אזנך עשה באגדה בדברו נאמר: עליו שכאמור באגדה המדברים גדול הוא
 חפץ אליעזר רבי בשמו. בברייתא עסקו נזכיר, שתכף קדמונים, שחכמים עוד מה

 לתכלית מלאכה כלי עיצב ולכך ודרישה חקירה בדרך אגדה של דעתה לסוף לרדת
 יען תדרש. שהאגדה ראוי כך והלאה, ג״ש ק״ו במידות נדרשת שההלכה כפי עבודתו,

 ביג' ההלכה שמדרשי מה ואמנם המאמין. היהודי דמות את לבנות האגדה תכלית כי
 כן הרגש. את מכלכלות אליעזר רבי מידות כך השכל את מכלכלים ר״י של מידות

 עם אינטלקטואליזם ורגש, שכל והלב, המח יסודות שני באדם מתייסדים
 זה. בלא לזה אפשר ואי ובמידותיו בשכלו שלם שיהיה צריך שלם אדם אמוציונאליזם.

 התכלית אל מוליכים כביכול הפשטיים, למקראות פירושיו שכל נראה ליבנו נתן אם
הזו.

גיאנח, אבן יונה רבי בו. לענות הראשונים לחכמים עניין היו מידות לבי

 הנגיד שמואל רבי גם מסתמא .26 שלו הרקמה בספר מידות לבי לברייתת נזקק

 שלנו בברייתא נעזר רסייג לברייתא. נזקק המבוא וכותב התלמוד פרשני ראשון

 מידות לבי ''ברייתת ודעות, אמונות בספר זו, ברייתא מכנה מידות, יג' לפירוש

 הכיר לא שנה כמאה רסייג אחרי חי אשר שרשייג סביר לא גם לכן חכמים".

 דור מחכמי מקינון שמשון רבי קודם. שצויין כפי בחלקה, לפחות מידות לבי את

 וטיפל בשלימותה ר״א של מידות לבי את הביא התוספות, בעלי המאספים

 ידע פירור בכל החפצים שהקראים טבעי שלו. עולם" ב״נתיבות במידותיה

 בספר מועתקת הברייתא אכן מידות. לבי על ידם יניחו חתורח פשט לפרשנות

 לעיני היתה הברייתא להבדיל הקראי. הדסי יהודה של הכופר" "אשכול

 את הכירו והרמב״ן רש״י די] בשער דבריו [ראה ההשגות. בעל הראב״ד

בה. והשתמשו הברייתא

 הדקדקן של דרכו ממשיך ]995-1055[ דיתשנ״ה שנת הרופא, גיאנח אבן יונה רבי .26
 העברי, הדקדוק סמכות כחכם בקורדובה פעל איגינאח ר״י חיוג'. אבן יהודה רבי

במרוקו. בפס הונחו הדקדוק יסודות גיקאטילה. יצחק רבי מרבו למד חשורשים,
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הברייתות בין ההבדלים ונבהין המידות את עתה נמנה

 לשני יסוד היו הן אורייתא, דברי הן בהן, שהראשונות הלל של שמידותיו מראה ההשוואה
כללים] מידות ויש השוואה מידות [יש קומתיהם. נתייסדו ומהן מידותיו על שעמדו הבניינים

ר״י ר״א של לגי הגלילי ג ישמעאל ר' של יג' הלל של מידות שבע

ריבוי א. וחומר קל א. וחומר קל א.
מיעוט ב. שווה גזרה ב. שווה גזרה ב.
ריבוי אחרי ריבוי ג. א ג. כתי ושני ב״ב וכתוב ב״ אב בנייד ג.
מיעוט אחר מיעוט ד. ופרט כלל ד. כתובים שני ד.
מפורש והומר מל ה. וכלל פרט ה. ופרט כלל ה.
סתום והומר מל ו. הפרט וכלל..כעין ופרט כלל ו. יא ממי' בו כיוצא ו.
שווה גזרה ז. ש.. ומפרט לפרט שצריך ז.כלל מעני למד דבר ז.

אב ח.בנייו ויצא..ללמד בכלל שהיה ח. ח.
קצרה דרך ט. לטעון ויצא בכלל שהיה ט. ט.
שנוי שהוא דבר י. ולהחמיר להקל יצא בכלי י.היה

שנחלק סדור יא. אי.. חדש, בדבר לידון יצא יא. יא.

למד נמצא ללמד בא יב. מענינו״מסופו הלמד דבר יב. יב.

מעשה.. שאחריו כלל יג. המכחישים.. כתובים שני יג. יג.
ממנו בקטן נתלה דבר יד. ......יג יד.

המכהישים. כתובים שני טו. ......טו טו.

במקומו.. מיוחד טז. ......טז טז.
ב.. מתפרש שאינו דבר יז. ......יז יז.
בכל נוהג במקצת נאמר יח. ......יח יח.
לחברו וה״ה בזה נאמר יט. ......יט יט.
לו עניין ואינו בזה נאמר כ. .......כ כ.

מדו' לשתי שהוקש דבר כא. ......כא כא.

עליו מוכיח חברו כב. ......כב כב.
חברו על מוכיח כג. .....כג כג.

ע ללמד ויצא בכלל כד.היה ע״ .....כד כד.
חברו. על ללמד היה..." כה. .....כה כה.
משל כו. ......כו כו.
רמז ממעל כז. ......כז כז.
מנגד כח. .....כח כח.
גימטריה כט. ......כט כט.
נוטריקון ל. .......ל ל.

ומאוחר מוקדם לא. .....לא לא.

בפרשה. ומאוחר מוקדם לב. .....לב לב.
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מידות. לבי ברייתת של מהותה לחוש שתיים או בדוגמא נתבונן

אף״. גם, ״את, הן: לשונות שלוש כיצד רבוי, ראשונה, מדה

 לבדה שרה אומר הייתי שרה, את פקד והי שנאי: מניין, לרבות ״את״ א.
 אומר: הוא וכן עמה. נפקדו עקרות שכל מלמד הכל, ריבה "את" ת״ל נפקדה,

עמה. נפקדו שהכל שמחה. אלא אינו זה וצחוק אלחים, לי עשח צחוק
 צאנכם נאמר אלו ולכו". קחו בקרכם גם צאנכם "גם כיצד, לרבות, ״גם״ ב.

 ריבה. "גם" ת״ל בלבד. ובקרם צאנם אלא להם נתן לא קחו, בקרכם קחו,
 בידינו תתן "אתח שנאמר, מח לקיים שריו ומשל משלו עדרים להם שנתן מלמד
 נפלה אשר אליהו אדרת את "ויקח כיצד, לרבות ״אף״ ג. ועולות". זבחים
 והנה הנה ויחצו המים את ויכה הוא אף אליהו אלוהי ה' איה ויאמר מעליו

 יותר לאלישע הירדן בקריעת ניסים שנעשו מלמד בי] [מלכי אלישע" ויעבור
 צדיק זכות שניה ופעם צדיקים שני זכות היתה ראשונה שפעם לאליהו. משנעשו

 מכאן בי] [מ״ב אלי" ברוחך שנים פי נא "ויחי אומר: חא וכן עומדת. היתה אחד
 מיעוט, שניה מדה .27 באלישע עשר וששה באליהו מופתים שמונה דרשו,

 נח אך כיצד?"וישאר למעט ״אך״ מן״. רק, ״אך, הן לשונות שלושה כיצד
 ״רק״ הצינה. מפני דם גונח שהיה משמע "אך" לומר תלמוד מה לבדו"

 עיקר, כל יראים שלא יכול והרגוני". הזה במקום אלקים אין "רק כיצד? למעט,
 היו לא באזניהם שמעו שלא עד מעתה אמור מקצת. יראין שהן מיעוט אך, ת״ל

 וייראו אבימלך "וישכם אומר: הוא וכן יראים, היו באזניהם מששמעו יראין,
 וכי הערב" עד הבקר מן משה על העם "ויעמוד כיצד? למעט ״מך״ האנשים".

 מיעוט. הבקר מן ת״ל לומדים? התלמידים אימתי דן, משה היה כולו היום כל
 לב שים .28שעות שש עד חכמים ושערו היום, כל יושב היה שלא מלמד

אגדה. דרשות הן בצבירנן הדרשות

 בפרקו כאלה, רבים מדרשיים תנאיים מקורות לציין טרח זצ״ל עצ"מ הרב החכם .27
 מאמר ואת ושיטותיהם. המקרא מפרשי בספרו מידות, לבי ברייתת על הגדול

התלמוד". בספרות בספרו"עיונים הביא הברייתא
 הווא יומא, כולי בדינא יתבי הוו הונא רב בר ורבה חסדא "רב ע״א, י' שבת ראה .28

 "..תורתו משה על העם "ויעמוד מדפתי. רב בר חייא רב להו תנא ליבייהו. חליש
 מעלה אחת, שעה אפי לאמיתו אמת דין שדן דיין שכל לך לומר אלא נעשית? אימתי

להקב״ה..." שותף נעשה כאילו הכתוב עליו
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 נשוב יוסי, ב״ר ור״א ר״י מדרשי ברייתות של במהותן הקצר העיון אחר
 באופן דברינו לסכם ננסה זה. דיון בתחילת שהצבנו המדרש מהות לשאלת

 היצירות שתי בין להבחין אנו רואים וחידוש, חזרה כעין מסויימת במדה נוסף.
 להם צירפו להם שקדמו המסורות כל אספו החכמים התנאים. בתקופת הגדולות

 יצירות שתי שהן צורות לשתי הכל ואספו ודעותיהם חידושיהם חקירתם את
באופיין. שונות

תנאים] של מדרשות, מבתי מדרשים קבצי [ הלכה. מדרשי א.

כאן] בעריכתה נעסוק רבי, של מפעלו [המשנה משנה. ב.

ההלכה מדרשי

 ומבארת המסיקה פרשנות לפסוקים. חכמים פרשנות הם ההלכה מדרשי
 הפסוקים יניקתו. משורש הדין הסקת דרך לימוד בכתובים. המובא מתוך הלכה

 בדיאלקטיקה בלוגיקה, משווה בעיון נדרש הפסוק ופרי. ענף ממנו שורש הם
 הלל, של מידות בשבע הסיקו מהפסוק ותגין. אותיות תיבות הכתוב, בפרטי

 בשיטה או ישמעאל], רבי [כשיטת בהן נדרשת שהתורה מידות עשרה בשלוש
לאכסיומות. בדומה לפעמים לוגיות תבניות שהן מידות, בל״ב יותר מורכבת

רווחת, הלכה ולבסס להסביר באו המדרשים האם חכמים, נתלבטו כבר
 לאמר: הפסוקים? דרשות של פריים היא וההלכה ומקורה שורשה שהם או

 או לאוקמי שמזכיר [מה ומחזק. מקיים שהוא או ומכונן מוליד המדרש האם
 ישמעאל רבי דבי מדרשי בין להבחין יש מקפת בראיה בשביעית!] לאברויי

עקיבא. רבי מדבי לאלה

 נדרשת שהתורה במידות לוגיים בכלים ונתלים סומכים ישמעאל" רבי "דבי
 הכפילות, החיסור, הייתור, הדיוק, הוא הלימוד עקיבא" רבי לעומתו"דבי בהן.

 בקונטקסט במקומו בכתוב נעשית העבודה בפסוק. אות או תיבה תוספת או
 חשים ואמנם בהן. נדרשת שהתורה במידות שימוש בלי בלשונו. ובדקדוק
 התורה קדושת שמעומק נשמתו בשורש משוקעת ר״ע של שדרכו כולו בתלמוד
 ותג. אות בכל דיוק תכלית מחושבת היא יתעלה, נותנה של הנעלמה והחכמה

 כגון: רבויים וכן רקין, רק אכין, אך כגון מיעוטין, דורש תגין, דורש הוא כן על
עולם טמון תיבה בכל לראות דוגמאותיהם הבאנו ועוד. אתים, את גמין, גם
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 רבי דבי לעומתו זו. בדרך ההלכה ולהסיק לחשוף היתה וההתייגעות שלם.
 בני כלשון תורה שדברה אלא יתעלה, מחכמתו חצובה התורה אמנם ישמעאל,

 של דרשותיו זה במובן חידושה. אלא בה אין שניות או כפילות תוספת כל אדם.
 נוטה הוא גם נדירים, אינם מקרא של כפשוטו לא פירוש לחפש ישמעאל רבי

 לר״ע ר״י בין ביניהם שהמחלוקת כמובן הגדולה. מסילתו זו שאין אלא לכך,
 עליהם בידנו המצויים העיקריים הקבצים הדרך!. על אלא המסקנה על אינה

 מפרק המתחילות ההלכתיות לפרשיות כמובן שמות, לספר 2מכילתא הם נשעננו
ואילך. יב'

 דרב שאילתות וכתבתם. ד״ה תתמ״ד רמז תורה ילקו״ש ע״ב. מאי קמא בבא ראה .1
 "שמעון הספד. הלכות עו' סימן בה״ג ראה קא'. שאילתא קדושים, פרשת אחאי,

 אתין כל דורש היה שנה] ושתים עשרים ר״ע את ששימש העמסוני [נחמיה העמסוני
 כל "רבי תלמידיו: לו אמרו פרש. תירא" אלוהיך ה' ל״את שהגיע כיון שבתורה,

 אני הדרישה על שכר מקבל שאני "כשם להם: אמר עליהם", יהא מה שדרשת אתין
 תלמידי לרבות תירא, אלוהיך ה' "את ודרש, ר״ע שבא עד הפרישה". על שכר מקבל

 שמים. לכבוד ת״ח להשוות מתיירא שהיה מפני פרש העמסוני שמעון חכמים".
 או אלוהיך" ה' את "ואהבת הפסוק על זאת אמר לא העמסוני שמעון מה מפני שאלו

 שת״ח ידע העמסוני שמעון באמת אלא אלוהיך"? ה' את תירא "למען לכתוב
 התוספת כתובה שלנו שבפסוק אלא שמים. כמורא רבך מורא מדין מתכבדין

 דברים תמימה, תורה גם ראה לת״ח. להולמה שקשה תעבוד" "ואותו הבעייתית
סח'. הערה ו', פרק

 המכילתא, את והזכיר בשמה שנקב הראשון הוא בה״ג דרשב״י. או דר״י מכילתא .2
 ורבי המפתח, בספר גאון ניסים רבנו ע״י הוזכרה וכן שמות". דואלה "מכילתא

 ממקום מכילתא סיימו עקיבא רבי וכן עזאי, שבן י״א לתלמוד. במבואו העיד שמואל
תורה. סוף עד הפסיק שר״י

 כפי אבד, רובה רשב״י, בדרשת פותחת רב" דבי גם"ספרי נקראת דרשב״י מכילתא
 ונקראו יחד מכילתות אלו אי נקבצו הזמן במשך אולי מדרשים. להרבה שקרה
.רב" דבי "ספרי
לקדמותה. מכאן המקרא, ללשון קרובה המכילתא לשון
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 אלה בקבצים המובאים החכמים דברי ודברים. לבמדבר ספרי לויקרא, ספרא
 מדרשו מבית או ישמעאל רבי של מדרשו מבית הנלמדות ההלכות ניסוח הם
 מה מצווה, בו [אין בראשית, לספר הלכה מדרש אין לב שים עקיבא. רבי של
 תיבה לפעמים פסוק. ביאור היתה הראשונה הפרשנות תורה.] נתנה שטרם גם

 בני אל "דבר ויקרא, תחילת לדוגמא: וביאורו. פסוק לפעמים תיבה, אחר
 ישראל בני סומכים.. גויים אין סומכים ישראל בני "וסמך, וגוי, ישראל"
 נוספת, דוגמא דם". קבלת זו "והקריבו, סומכות". ישראל בנות אין סומכים,

 ביום לכם "ולקחתם נוספת, דוגמא פירוקו". בזמן ולא מועד, אוהל פתח "אשר
 וכן בלילה", ולא ביום, משלכם, לכם תמה, לקיחה "ולקחתם, ,וגוי הראשון"

הדרך. זו על

 לפסוק צמוד המדרש כאמור אך תנאים. מחלוקת יביא שהמדרש פעמים
 מידות היו ההלכה מדרש חכמי מלאכת כלי מדוייקת. הלכה ממנו להסיק

 בדרישת הפסוקים לפרש שנועדו לוגיים כלים שהם בהם. נדרשת שהתורה
 הלכות חכמים חידשו אלה כללים סמך על במפורש. בהם נכתבו שלא דברים

 ידועות המידות. הן אלה, לוגיים כלים בסיני. למשה שנאמרו דינים ביססו או
 מהם [שחלק ישמעאל רבי של מידות עשרה שלוש הלל, של מידות שבע

 יוסי רבי בן אליעזר רבי של מידות ושתיים ושלושים הלל], ממידות הרחבה
 הדורש "כל המובא: על יסדוה זאת אף אגדה. למדרשי גם שחלקם הגלילי,

 עליו בהן, נדרשת שהתורה מידות עשרה שלוש ובלא מדרש בלא כצורתו פסוק
 וכן"הכתוב ל״ד] שמי לק״ט [פסיקתא הולך". בחושך והכסיל אומר, הכתוב
 צרופה כי פנים, מ״ט נדרש שבעתיים. מזוקק טהורות. אמרות ה' אמרות אומר,

 בכלל שהיה דבר יא']"כל כבי [ויקי אחת. במדה האזן את נשבר מאד". אמרתך
 לכללו הכתוב שיחזירנו עד לכללו להחזירו יכול אתה אי חדש בדבר לדון ויצא

 מקצת הכתוב והוציא מקרים כמה בקרבו האוצר כלל המדה, מהות בפירוש".
 בפירוש. וכללם הכתוב חזר כן אם אלא לכלל לעולם יחזרו לא הדין. בשינוי

 יאכלו הם ביתו וילד וכוי הוא כספו קניין נפש יקנה כי "וכהן כתוב לדוגמא,
 שאינה לדון נשואה הוציא והכתוב נשואה, בן פנויה בן כולל ביתו יליד בלחמו".

 לבית חוזרת בן] [בלי וגרושה אלמנה תהיה כי כהן בת והחזיר בתרומה, אוכלת
תאכל". אביה "מלחם כנעוריה, אביה
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עקיבא דרבי אליבא וכולהו

 עקיבא רבי המשנה. נתייסדה עליו היסוד עמוד שהיה במי להתבונן אנו מחוייבים
 בימיה הגלות חשכת את האיר ותורה, אמונה על השם לקידוש מסי״נ סמל יוסף, בן

 משה של ומקבילו כפילו הרועה גרים בן תורתו. ועוצם אישיותו מכוח נוראים היותר
 מטבעות. באצבעותיו כולה התורה את שעשה הגר העני הוא דרקיעא, במתיבתא רבנו
 סתם מאיר, רבי משנה כי"סתם יען המשנה. לייסד אחריו הבאים לכל ופינה יתד הוא

 וכולהו שמעון רבי ספרי סתם אלעאי, בר יהודה רבי ספרא סתם נחמיה, רבי תוספתא
 היכולת הגרים בן ר״ע שאב ממנו והמעיין הנפש כוחות מניין .3עקיבא" דרבי אליבא
 הפך ההגיון, הפך היה סביבו שהתחולל מה כל הלא דרקיעא? במתיבתא גם להיות
 גרותו, העשיר, חמיו מפני דחייתו .4בתורה? העיון לעומק נחוץ שכה הדעת יישוב
 קרא טרפון רבי התורה. מקצועות כל הקיף בכ״ז המלכות, ע״י רדיפתו מביתו, ניתוקו
 בימי שחי הזקן הרכינס בן דוסא רבי החיים". מן פורש ממך הפורש כל "עקיבא, עליו:
 ועד העולם מסוף הולך ששמך יוסף בן עקיבא הוא "אתה עקיבא: לרבי אמר הבית,
 ולטרנוספורוס עוצמתו, הכירה המלכות .5 בישראל" כמותך ירבו שב בני שב סופו?

 כתוב הקב״ה של שמו מה מפני אותו, כששאל בהשקפה. דיבור עמו היה [טריינוס]
 בפסיקתא [כמובא במשל, השיבו האחרונות, בחמש מצוי ואינו ראשונות דברות בחמש
 עם ייזכר ית' ששמו שגנאי מפני יא'] כ' בשמות חזקוני לקחו משם כאי פרק רבתי

 רבתי איכח ראה להריגה, שהוציאו הוא זה [רשע הבריות. של שפלים היותר מעשיהם
ה״ה] פ״ה סוטה ה״ה, פ״ט ברכות ירושלמי לה' ג'

 ואמוראים תנאים סדר גם ראה ע״א. פוי בסנהדרין הפורסמים יוחנן רבי דברי ראה .3
לי. תית ד״ה ע״א ל' בכורות רש״י דברי ראה אי. אות ב' חלק

 חבילה מביא היה יום בכל ה״א. פ״ו שבת ירושלמי וראה דר"נ, אבות ע״ב. לה' יומא .4
והפיח, העשן מפני שכיניו עליו עמדו לביתו. וחציה לפרנסה היה חציה עצים. של

ישן, אני חצים על להם, אמר נאות. ולא עצים, בדמי למאור שמן לו ליתן לו אמרו
 לחם לפת ראשה מקלעות מוכרת היתה רחל אשתו ומתחמם. מדליק חצים ועל

 גמליאל רבן אשת נתקנאה לאשתו, זהב של ירושלים כשעשה ימים לאחר לביתה.
גמליאל: רבן לה ענה לאשתו? זהב עיר הוא אף עושה לא מה מפני לנשיא, ואמרה

 של המשותף המכנה מיד חשים זהב". של עיר לך עושה הייתי כמותה היית "אם
ע״א. נ' נדרים ע״ב, סבי כתובות גם ראה לר״ע. הזקן הלל בן עניות

 ירושלמי ראה בתורה, כוחו על ע״ב. סו' קידושין ראה אליו, טרפון רבי יחם על .5
 כוחו מתגלה שם לפרדס, נכנסו ארבעה בסוגיית ע״ב ידי חגיגה וכן ה״א, פ״ה שקלים
ע״ב. טז' יבמות ראה אליו, דוסא רבי יחם על בשלום. לבדו מפרדס כיוצא בנסתר

חי. שמחות ראה ע״א, קט' פסחים ראה שעה, אפיי ביהמ״ד הניח לא ר״ע



2 9 המשנה6

לעמו, דבר היה החכם המדרש, בית בתוככי רק נצטמצם לא עקיבא רבי

 נסיעותיו תפוצות. ובשאר ברומי פולטיות בסוגיות המלכות עם ונותן נושא

 של (צרפת בגליה בגנזק, גם מצאנוהו בתלמוד. שונות בנסיבות נזכרות לרומי

 היישוב והתארגנות המרד בנסיבות אולי פועל בערביה באפריקה, ימינו!)

 למרות השנה. בעיבור בהחלטות לשתפם לבבל יורד כוכבא? בר במדינת

 של באירגונה מטיפול לרגע ידו הניח לא המלכות, ורדיפות הזמן תלאות

מר״י. הנבדלת המיוחד, בדרכו פרטיה ומהסקת בעומקה ההגות מן ההלכה.

 למשה נגלו שלא דברים ר״ע. זה עינו, ראתה יקר "וכל חכמים: אמרו עליו
 עקיבא. רבי ע״י תנתן שתורה מהקב״ה שבקש הוא משה וחבריו". לר״ע נגלו

 שנאמרו דברים כי נמצא ר״ע. של היא תושבע״פ יען ריקם, דברים חזרו לא ואמנם
 כי מהן. ויתר נתקיימו דור, דור למשה הקב״ה הראהו בה מעלה של פמליא באותה

 לומר, רוצה בשלימותן. עלמא דמרא תפילין ראה ר״ע תפילין, קשר רק ראה משה
 תורה ייסד ור״ע אותיותיה, במספר ומסויימת גדורה שהיא שבכתב תורה נתן משה

 אשר טרפון רבי לו שרחש כבוד על דברנו וכבר .6 בחידושיה מוגבלת הבלתי שבע״פ
 אומר, הכתוב עליך "עקיבא לו: אמר עוד ארץ. בדרך ואלופו בחכמה רבו קראו,
 הוציאם אדם מבני המוסתרים והסביר"דברים אור" יוציא ותעלומה חבש נהרות "מבין

 לעיין כשחפצו חדריו". המלך הביאני נרוצה אחריך נאמר"משכני עליו לאורה". ר״ע
 לבית נאסר בתשרי בחמשה עולמם. איבדו עולם גדולי שלושה מרכבה, במעשה
 הערמה. בדרכי גם ללמד המשיך ומשם תענית] מגילה ע״ב, סא' [ברכות האסורין

 ע״א, קיב' פסחים ה', פ״ט משלי מדרש ע״ב כאי [עירובין משמשו היה הגרסי יהושע
 מוגה, ספר בשמועה, [דיוק תלמידו רשב״י את ציווה דברים חמשה ע״ב] סו' גיטין

 עשתה הגדול, אליעזר רבי רבו, קפידת טהור] בגוף מצוה צדקה, גרושה, נשואה
 לומר רצה לא בםה״כ [אשר בתלמיד נתקיימה ע״א] סט' בפסחים [כמובא הרב קללת רושם.

 השבתני, בשחיטה עקיבא אליעזר, רבי לו אמר "תניא בסוגייא] שלימדו מה שכח שרבו
 חכם, קפידת וראה צא הגזרה. נתקיימה כך מלך, מלפני גזרה מיתתו". תהא בשחיטה

גזרותיהם. הן שאמרותיהם ומבעית מבהיל
 לרבי יוחסין ספר ראה ר״ע ע״י תושבע״פ נתינת על תנ״ב. רמז מבי ישעיהו ילקו״ש .6

 ליהודים ע״ב, טז' מגילה ראה עלמא, דמארי תפילין ועל זכות. אברהם
תפילין. אלו ויקר, היתה...וששון

 להיות שעתיד כל הראהו למשה. הקב״ה הראהו חכמה גנזי משה, של דרכו בתחילת
 שיושביו סנהדרין של כיתות כיתות הקב״ה של בכבוד שראה כיון בעוה״ב. גם

 מיד אותיות. כתרי דורש ר״ע גם הראהו פנים, במ״ט תורה ודורשין הגזית בלשכת
 למשהו חכמה שר תפסו מיד תשלח". ביד נא "שלח בשליחות. עסק לי איו אמר

מסיני. למשה הלכה ודורשין יושבין סנהדרין וריבואות הקב״ה, של פרגוד והראהו
יי. נתן, דרי אבות עוד ראה לשליחות. ויצא דעתו נתקררה מיד



2הלכה מדרשי 9 7

 הקב״ה "אמר אלא נפגע, כמעט הוא אף בפרדס. טעו ולפנים לפני כשנכנסו
 מכריזין שהרי בכבודי". להשתמש שראוי זה לזקן "הניחו מעלה: של לפמליא

 מהיכן להבין בקשנו דברינו בתחילת .7ובתורתו" בעקיבא "הזהרו ברקיעא,
 ליכולת גבול שאין הכיר נשמתו שורש ארבעים? בגיל להתחיל ועוד הכוחות?

 לבין בינו חוצץ הר אם גם אדם בידי מסורים הדברים ולהשיג. להעפיל האדם
 שהכל הכוונה אין נתונה". והרשות צפוי "הכל קבע: שהוא מתוך תורה. קניין

 ביד נתונה הרשות להיפך, אם כי מעט. נותר האדם וביד מלמעלה מתוכנת
 משל את שמימש הוא הוא טבעו. בגדר היה שצפוי מה את ולשנות לפעול האדם
בהתמדתם. הסלע שנקבו המים

 שהוא לספר הקפידה התורה למשה, מהמיוחס רחוקים אינם אלה דברים
 מסיים הרועים", מיד הצילנו מצרי "איש בכתוב: הדרך שהחל מי אישה. ילוד

 הגר, יוסף בן עקיבא רבי כך האלוהים". איש משה ברך אשר הברכה "וזאת
 "מתי המעלה לרום שמים מלכות עול את ומעלה מעלה, של בפמליא מסיים

 בור מתוך המלכות, אסיר בהיותו גם הרי ואקיימנו". לידי זה פסוק יבוא
 מתיר והוא כרוכלין, שאלותיהם מצפינין שהיו לתלמידיו משיב היה האסורין

 שכאשר היה צפוי נדה. של או יחוסין של סבוכות סוגייות באותן ספקותיהם.
 אלא בצמא. וימות לנט״י בהם ישתמש ולא ישתה מים של קיתון לפניו הביאו
 גם לעבור אין כמסיני חכמים אמונת שעל בחותם טבועה שאישיותו מתוך

 הנה הדרך, זו אין שלהלכה במצב אפיי שנהג. כפי נהג מנגד, תלויים כשהחיים
 חבריו. דברי על לעבור העיז לא חכמים, באמונת בסיסי עקרון על בחסידותו

.8 בפושרין בו לנהוג היה שאפשר מה נט״י על נפשו מסר

.7

.8

 ר״ע כשנתבקש לסוף לר״ע, ר״ט בין שהיתה כספים עסקת על כלה מסכת ראה
 של כיתות כיתות משהראהו "ההשקעה"! היתה היכן לר״ט הראהו הכספים, להחזיר
החוב. נשמט תינוקות

 יהושע רבי והיה האסורין בבית חבוש שהיה מעשה ה״ה. פי״ב יבמות בירושלמי
 בית שומר מצאו אחד יום במדה. מים לו מבנימין היו יום בכל משרתו. הגרסי

 צריך"? אתה האסורין בית לחתור שמא מרובין, מימיך "היום לו: אמר האסורין
 לי "תן לו: אמר מאורע. אותו כל לו שח ר״ע אצל כשבא חציין. לו ונתן חציין שפך
 "מה לו: אמר מגיעין"? ידיך ליטול מגיעין אין לשתות לו: אמר ידי". שאטול מים

 חברי". דעת על אעבור ולא עצמי מיתת שאמות מוטב מיתה. עליהן שחייבין אעשה
 ר״ה ירושלמי ע״א, סא' ברכות ראה ידיו. ונטל מים שהביאו עד כלום טעם לא אמרו
שנז', ופיסי מחי פיסי דברים ספרי ראה ה״א. פ״א
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 שהובא עקיבא" דרבי אליבא "וכולהו בסנהדרין: בברייתא למובא בנוסף
 מדרשו. מבית ויצא לו מיוחס הלכה ממדרשי הספרא המשנה. בעריכת לענייננו

 בד״ב אלה בתוכן, פלוגתא כבר או בהלכותיו חרוזות רבות משניות ואמנם
 הלכה. במדרשי יש אסכולות שתי קדומים. הלכה מדרשי המשקפות משניות
 וכנגדו בהן, נדרשת שהתורה מידות על המיוסדת ישמעאל רבי אסכולת כאמור,

 עצמו, בכתוב הדיוק מתוך ולהסיק להתייגע העמל שיטת על המבסס עקיבא רבי
 להסיק המחייבת קדושה אות לכל ייחס כאמור גמזו, איש ר"נ בדרך הלך

אדם". בני כלשון תורה "דברה ר״י, לשיטת בניגוד ממנה,

 לעסק התורה את עשה כיצד למדים פפוס, עם בויכוחו תשובתו מתוך
 את חזקו רק המלכות גזרות שיטתו. את מאיר והדגים השועל משל החיים.
 .9 ודוגמתו מכוחו אחריו הבאים שעשו כפי ולהמשיך, קהילות להקהיל החיוב
 הראהו האדם, תולדות ספר זה לקיש ריש "אמר כחייו. להבות אפופה מיתתו
 ר״ע של לדורו כשהגיע וחכמיו. דור דור ודורשיו דור דור לאדה״ר הקב״ה

 ריע כביכול רעיך". יקרו מה "ולי אדה״ר אמר במיתתו. ונתעצב בתורתו שמח
 העולם. אבות על נמנה שר״ע תימה אין לכן לשכינה. ומקורב אדה״ר לשלימות
 נסתתמו תורה, זרועי בטלו תורה, "בטלה במותו, תורה". בטלה הוא "אילולי
 ביום נהרג שנה. ועשרים מאה שחיו מארבעה היה ר״ע החכמה״ס!. מעינות

 בורר המשנה אבי שהיה ר״ע הקדוש. רבנו נולד שעה באותה הכיפורים
 מפעלו את וכסתה בלעה שתורתם תלמידיו הם עולם, עמודי הציב שמועותיה

 נעלמה אפוא מדוע עקיבא". רבי "משנת המשנה לשוננו שגרת כי יען שלו.
 מדרש בתי ועוד רשב״י מאיר רבי תלמידיו שמשנת כיון אלא משנתו. כביכול
מקום. בכל להזכיר עניין היה לא כבר משנתנו תשתית היתה אחרים

 של איומיה שחרף הדור, גדול נחמני בר לרבה אחריו דורות כמח קרח בדיוק כך .9
 ומסר למלכות שנתפס עד תורה בלימוד והמשיך קהילות הקהיל הפרסית, המלכות

 בבא דרקיעא", במתיבתא מפלגי "קא בסוגיית הכל על ראה "טהור. במילה נפשו
ע״א. פוי מציעא

 לחי בסנהדרין מעלה של בפמליא מעלתו על וראה סא'ע״ב. ברכות מיתתו, על ראה .10
 דברים ספרי וכן ה״א. פ״א ר״ה ירושלמי ראה העולם, כאבות מעמדו על ע״ב.

 וכן ח', פ״ב ביצה תוספתא וראה סוטה, מסכת סוף ראה עצמתו על עוד מחי. פסקא
יב'. פ״ד ברכות
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 הכל וכוי ספרא סתם או מאיר רבי משנה סתם באמרנו בידנו שמצוי כל
 [ראה המשניות. ים בתוך ונשתקעה ר״ע תורת נטמעה שכך, אחר ממנו.

 ראה ה״ה, פ״א מבים אותה ראה תעלומות, כמה משמרת שבד״כ תוספתא
 אבות של תוספתא היא נתן דרי שאבות [אפשר פי״ח, נתן דרבי אבות גם

שבידנו]

במשנה אצבעותיהם שחותם רייע של דרכו ממשיכי

 מזיווי אחד היה הקבלי שהפן רבי של רבו יבנה, מצעירי רשבייי, הוא דרכו ממשיכי
 גם לפניו ושימש ר״ע תלמידי צעיר היה אחייב חנניה בן יהושע רבי אצל שלמד הוא הודו,
 כדי עד כמשמעו פשוטו היהודי של החיים פתיל את בתורה ראה רשב״י האסורין. בבית

 לכן מר״ע שאובה תורתו ובקציר. בחריש עולם חיי המבלים הבריות של מעשיהן הבנת אי
 ראה עקיבא". רבי של מידותיו מתרומות תרומות שמידותי מדותי שנו ״ לתלמידיו: ציווה
 סוכמה תומצתה ר״ע שתורת ע״א. קיב' פסחי ע״א, פוי סנה' ע״א, סז' גיטין ע״ב, נב' נזיר

 הלכה כללי קבע מרובים. פרטים בתוכן האוצרות יסודיות הכללות שיטתו רשב״י. בתורת
 ר״י עם קרוב ע״ב. נב' כתובי ע״א, קטו' ב"מ ע״ב, קיט' זבחים, ראה מקראות. טעמי וחקר

 יג', וי״ר ע״א, ה' ברכות ראה חיים, אהבת באומה ראה ור״י. ר"מ של פלוגתא ובר הגלילי
 דמותו עי. נב', שמו״ר לז' פיסי דברים ספרי ע״א, כט' מגילה מ״ד, פי״ג שבת משנה

 ובוראך שאני דייך רבו: ר״ע אמר עליו הטבע. סדר שינוי לכדי עד הדור על הגנה הפלאית
ה״ב. פ״א סנה' ירוש' כוחך, מכירים

ל המדברים ראש אלעאי בר יהודה רבי היה ר״ע תלמיד כ  שמשך מקום ב

תורת טרפון רבי תורת  כנכון ראינו אלעאי. רבי אביו דרך הגדול אליעזר רבי ו

 עוד מה זו. מסורת מכוח עתיקות משניות כמשמר ידוע יהודה רבי כי זאת לציין

ת הוראה ומורה רבו היה אלעאי בר יהודה שרבי  דבי "מוריינא הוא הנשיא. בבי

מכת היד נשיאה", מכת הסו תו המשנה. בעריכת לו שיד ובודאי הקדוש לרבנו ו

 בן יוחנן רבי של תלמידו גם היה עקיבא רבי תלמיד חלפתא בן יוסי רבי
 שמכוחו הוא צפרי. של אב״ד ישראל חכמי מגדולי היה יוסי רבי נורי.

 ויתד עמוד היה יוסי רבי כמותו. הלכה קדמונים תנאים מחלוקות הוכרעו
 שהכריע הוא יוסי רבי פיו. על ופסק סברותיו את רשב״ג הנשיא תלה בו

 לכן ור״י. אליעזר רבי בן וחכמים, הורקנוס בן אליעזר רבי בין המחלוקות
 וכבר עימו". "שנימוקו החכם הוא יוסי רבי פיו. על ההלכה קבע הנשיא

 ביטל תמיד עצמו הנשיא יהודה שרבי ידנו, כמיסת זו בנקודה הרחבתי
 אליעזר רבי בנו מפי סברתו ששמע אימת וכל יוסי, רבי דעת מפני דעתו
זקן". הורה "כבר לאמר: פיו על פסק הגלילי, יוסי ב״ר
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שראל חכמי הגרים י

 נתינת מה מפני הגדולה. לתמיהה נתעוררתי רבות פעמים לרייע נשוב

 בן היה תושבע״פ, עמוד יוסף בן ר״ע בגרים? וכרוכה אחוזה היתה תורה
 של בניו מבני גר היה מאיר, רבי משנה" "סתם סיסרא!! של בניו מבני גרים,
 ראש הלל של רבותיו ואבטליון שמעיה הדור גדולי שני קיסר!! נרון

 ממשפחת היה קודש, שתרגומו הגר [עקילס] אונקלוס גרים!! היו הנשיאות,
 מתדבק רבנו משה כולנה ועל ברבי. נתדבק אנטונינוס קיסר!! אדריאנוס

 משיח מה מפני בגרים?! נתדבק התורה נותן יתרו. של לשלחנו סמוך בגרים,
 צו', בסנהדרין נז', בגיטין המובא פשר מה הגיורת? מלכות של מאם יוצא

 טהור יתן "מי הכוונה אולי גרים? על של״ה, רמז ירמיהו בילקו״ש

מטמא"?!!!

 אברהם האדם. בבריאת יצוריו כל על עלילה נורא השיטין, לבין לירד יש
 אמנו ושרה הוא גר. היה בעולם, ית' ה' מלכות שגילה האזרחי איתן אבינו
 של חטאו טרם הבראשתית לשלימות להחזירו העולם את לתקן המסע החלו

 האמונה עדת הקימו ושרה אברהם בחרן", עשו אשר הנפש "ואת אדה״ר,
 אביו תרח של פסולתו נותרה עצמו באברהם אמנם המסע. החל אז כבר בעולם.

 נולד יצחק בישמעאל. ונשתקעה נפרדה נתבררה זו פסולת ע״ז. האפוף הגוי
 יעקב ונתברר בעשיו נשתקעה זו פסולת חרן. של הרשימו נותר ועדיין

לשלימות.

 על ליעקב עשו שבין משטמה, רווי איתנים מאבק באותו אני, ואומר
 היה זה מאבק משפחה. בתוך מקומי אחים מאבק היה לא הברכה, ועל הבכורה

 המהלכים את בה יחולל מי האומה. של העתידיות קורותיה הלכי על מאבק
 יצחק והחרב. החומר דרך את בה ינהיג ומי בעולם, ה' מלכות לגילוי הרוחניים

 היותר האוצר שהיא הברכה כי אף עשו, את גם ברך (עשו!), יעקב את ברך
 התרמית של הדרמה אחר רק ליעקב. וניתנה יצחק בחיק נשמרח אמיתי,

 תולדות, פרשת בסוף בפסוקים המעיין כל למי. האמיתית הברכה נתבררה
 לעשו. חשבו יצחק אשר ליעקב שניתנח ראשונה ברכה ברכות, שלוש ימצא
 לך אחת "חברכה לאביו: ואמר התרמית שגילה אחר לעשיו נתנה שניה ברכה
 עתה,היא עד נאמרו לא שעיקריה שלישית וברכה אותו. ברך יצחק אבי",

יעקב את יצחק צוות בעת ליעקב וניתנה יצחק, אצל שמורה שהיתה הברכה
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 לא אף מעשיו. יעקב הורחק גם בכך אישה!!. לשאת לבן בית אל לחרן לצאת
שיו גם עשיו, נולד אמנם יצחק של קדושה שמטיפה הנמנעות מן  נשאר גע

 מארץ יוצא שלא לקדושה סמל תמימה עולה שהיה מי יצחק. של ”״הרשימו
 הרשימו הוא הזה ה״מהשו" משהו. בזרעו ויטמיע שישאיר ודאי !.2ישראל

 גדולי בצורת האלה הניצוצות יוצאות דורות על דורות ואחר בעשיו שנשתקע
יצחק. של ההוא מ״הרשימו" בקרבם המקפלים הגרים עולם

 שרה. חיי פרשת לסיום הקדוש החיים האור של לדבריו עוד אני זקוק עתה
 לה, ויאמרו אחותם רבקה את "ויברכו כתוב: שם בתואל, מבית יוצאת רבקה

ש רבבה לאלפי היי את אחותינו  החיים מהאור !.3 ”שונאיו שער את זרעך ויר
שנא הרע "החלק באמרו: אותה, קללו שהם מובן הקדוש  אם הטוב החלק את י

 זו אכן"מברכה" בקללתם. אברהם זרע את לעקור בקשו למעשה יותר". לא
 יצאו וממנו יצחק של דמו גם יזרום שבדמו הדברים שנתגלגלו אלא עשו! נולד

 חככתי בדעת העני ואני בפועל. ועתה בפוטנציאל, שהיו הללו, הגרים כל
 המורכבות כל עם התורה. בעסק עמנו המהלכת גרים של זו בתופעה

 שאין מטבע צידי כשני מביטים עליה וגרים גרות בפרשת הכרוכה והתסבוכת
ערכו. ומה זיוו היכן יודעים

 אותו ויברך יעקב אל יצחק "ויקרא יצחק: ע״י יזומח זו ברכה אי. כחי בראשית .11
 והיית וירכך ויפרך אותך יברך שדי ואל וגוי אישה תיקח לא לו ויאמר ויצווהו

 מגוריך ארץ את לרשת אתך ולזרעך לך אברהם ברכת את לך ויתן . עמים לקהל
 נותן הוא הארץ, ומשמני השמים מטל ליעקב נותן לא יצחק לאברהם". ה' נתן אשר

 את לו נותן שדי" שם ״ ברכת את ליעקב נותן יותר. עמוק יותר יקר משהו לו
הארץ". "ברכת אברהם" "ברכת

 היוצא קרבן תמימה". עולה שאתה מצרימה תרד "אל ישראל, ארץ את יצא לא יצחק .12
 למקומן חוץ שיציאתן קדשים" בגדר"קדשי הוא יצחק יוצא. מדין נפסל למקומו חוץ

מפגלתן.
 האמור פשר מה הצעירה, לכלה זו משונה ברכה של טיבה מה סי. כדי בראשית .13

 מלחמות שונאים?! יהיו שלזרעה לה רומזים כבר שונאיו" שער את זרעך "וירש
"אחותם"? הצעירה, הכלה רבקה, את לברך ובניו ללבן שיש מה זה ושונאים,
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 רוג זה מה "על לאמר: הקדוש השלייה שאלת ומצאתי לידי ה' אינה

 נתחוורה לא הלב לדאבון אלא !.4 בגרים"? אחיזה ע״י היה התורה נתינת
 שהובאו פרטים במאות מובאות עשרות מעשרות להסיקה אולי יש תשובתו.

 של הרשימו על לדברינו סמך התחוור. שהעניין בלא מאוד, הארוך בדיונו
 ״ויאהב מלובלין: צדוק רבי בדברי מצאנו שלנו, לגרים ומשם בעשיו יצחק

שיו את יצחק  "תושבע״ם התושבע״ע. קדושת בפיו נשאר בפיו״. ציד כי ע
 בפי ונתפשט. בעשיו נשאר מיצחק משהו בזוהר. כמובא חכמה" לה קרינן

 בגרים נצנצו אלה ניצוצות תושבע״פ. בצורת יצחק של רשימו נשאר עשו
 דיצחק רשימו זכר ירושלים", יום את אדום לבני ה' "זכור בבחינת !.5מאדום
 תשובה אין כי יען לקשי, שלם מזור הביא לא צדוק רבי גם עשו. בקרב

 וייצר מאוד יעקב "וירא מעשיו, יעקב של יראתו על לתמוה עוד יש ברורה.
 עשיו. כוח נבין יעקב, דאגת עומק נבין אם אך לכאורה. ברורה בלתי לו",

 שיעקב שנים אותן כל ישראל בארץ להיות שזכה עשיו זכות מפני נתיירא יעקב
 זכה לא ובדרך, בחרן שבתו שנות עשרות שמשך עוד נתיירא יעקב גולה. היה

 היו לא הדברים אכן היראה. מכאן ביצחק, לנהוג עשיו שזכה כפי אב לכיבוד
 ר״ע, עולם, עמודי נולדו זו מזכות ריקם. היו לא האדומי של מעשיו לשוא.
 היו התמיהה למרבה ומהם ועוד. אנטונינוס אונקלוס, ואבטליון, שמעיה ר"מ,

התורה. עולם" "זרועי

 מסכת אור תורה וכן רי״ב. סי' אור תורה פרק שבועות מסכת הקדוש, השלייה .14
הנשמות, כל בתוכה ואוצרת הכוללת אדה״ר בנשמת שם עסק השלייה צ״ב. תענית

 כידוע בתורשה). והכרומוזומים DNA ה על ספק בלי במדע היום שידוע (מה
יתברך. ידיו מעשי אלא סרוחה מטיפה אדם ככל נברא לא כי הטוהר, זך היה אדה״ר

הכתוב: מן זאת הסיק יהודי, בכל המצויה משה לנשמת הקדוש השלייה עובר משם
 כל של בהוויתו מצוי משה משמע, גקרבו", אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש
 הסביר, ועוד בסיני. עמדו שאבותיהם לאלה גם ומשם אלף. מאות משש אחד

ושתיה, באכילה חטאו אחר החכמה, עומק אור, כתנות לבוש תחילה היה שאדה״ר
 זכה עור כתנות עם אישה ילוד שהיה רבנו משה עור. לכתנות הפך הדעת, בעץ

 לא ומים אכלתי לא "לחם גשמיות, כל בלא אור לכתנות ולהזדכך בסיני להתעלות
 אך קבליים במדרשים המשיך השלייה חטאו. קודם אדה״ר למעלת חזר שתיתי"
נתבררה. לא לשאלתנו תשובה

די. אות עיקרים פוקד מלובלין, צדוק רבי .15
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 הגלגולים: לשער מהרח״ו הקדמות שראינו עד דעתנו נתקררה לא
כמו גדולים. רשעים גני גדולים צדיקים היות מצינו למה טעם ״יתבאר
 ברשותם שתכנס הנשמה ואל הקדושה אל גורמים הקלי' וכוי באברהם שמצינו

 כי הקדושה. ממקום להיכרת לה אץ שהנשמה לפי ידה, על ונזונים חיים והם
 נשמה של קטן ניצוץ אפיי נדה, מנו ידה בלתי מחשבות חשב יתברך הבורא

 מתחת זו נשמה שיוצאת וכיון וגוי. משפיע יתברך קדושתו וממקום קדושה.
 במעשיה, וטומאתה חטאתה שריפת מעפר מתנערת והיא עוזרה הקב״ה ידם,

 וחוזר זוכה שהולידנה מי גם אלא נתקנת, זו שנשמה רק ולא כמרגלית.
 אברהם. אבי תרח גלגול שהיה באיוב אצלינו שנבאר מה ע״ד בתשובה

 הנה !.6 נדח" ממנו ידח לבלתי מחשבות חשב כי בקליפות מרמה והקב״ה
 וחזרו השתמרותם ממקום נחצבו תושבע״פ ומיסדי מחוללי של נשמותיהם

ישראל". קדושת בתוך להם הראוי למקום

 קין של או אדה״ר של חטאו ע״י כולן הנשמות כי דע דבר, של "קיצורו
 החדש הזה האיש כי יארע ולפעמים וגוי. ברע טוב נתערבו וכיוצא, והבל

 יצר עולמו לברוא ית' לפניו כשעלה ל!. מאד״ וגדולה מעולה נשמתו תהיה
 לנאצלים שיהיה כדי התשובה] למושג העמוק [היסוד ותיקון שבירה של מציות
 יסוד שפסוק לידע זאת עוד הדם. מתחדש ובתיקון ועונש, שכר במושג תפיסה

 מלוך לפני אדום בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה הכתוב: הוא החן תורת לכל
 לארץ לבן מבית יעקב בצאת !.8שונות בפנים לענייננו נדרש בישראל" מלך

שם. גם לכסות ח״ו הכבוד, כסא עד שעלה אבק ענן עימו, איש "נאבק" כנען,

טרי. הקדמה הגלגולים, שער מהרח״ו .16
 במאמרו חלקים שיש לב שים נ״ב. פרק חיים, יוסף לרבנו ותבונה", ב״דעת ראה .17

שיטתנו. המחזקים דברים באריכות שם ראה הגלגולים. שער מהמהרח״ו מובאים
זה. יקר לעניין שהעירנו מתתיהו, אברהם הרב למו״ר לו תיתי

 לפסוק רמב״ן ראה מגי. פסוק א' א' בדבה״י מקבילו לאי. פסוק לוי בראשית .18
 בראשית ולפסוקנו ערב, ויהי ד״ה לדי פסוק א' לבראשית רקנאטי ראה בבראשית.

 ד״ה מדי כוי לויקרא בחיי רבנו וכן והם, ד״ה לפסוקנו, בחיי רבנו ראה לוי.
 ק"מ רמז לפסוק ילקו״ש וכן ע״ה. ופרשה פג' פרשה לפסוקנו, ב״ר ראה מצאתים.

 פליג כד ד״ה ע״א, קבו' נשוא במדבר ג' רבה אדרא הקדוש הזהר עוד ראה והלאה.
ע״ב. קחי משפטים, ב' חלק הזהר וכן וגוי. אורייתא למברי ברעותא

ני. ,ג' נבוכים, מורה לפסוק, הרמב״ם בפשט הראליה גישת לראות מעניין
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 שם. החקוק יעקב של דיוקנו את באבק לכסות "נתאבק", אומרים יש
 כאן אחיו. את לפגוש משם פנה הברכות, על ליעקב עשו של שרו משהודה

 של בפניו למד נמצאת עשו. של בפניו המלאך השר של פנים אותם לו נגלו
 משמעות מה מאד לתמוה יש עתה יצחק. מקדושת משהו נשאר האדומי עשו

 פניך ראיתי כן על "כי לאמר: אחיו את בפגשו לעשיו יעקב בדברי הפסוק

 ראה מה אלהים"? "פני הם עשו פני כלום !.9 ותרצני" אלהים פני כראות
 לו אלהים"? כ״פני הם עשו שפני לומר שהביאו הרשע עשו של בפנים יעקב

 יכול הפה שאין במה להולמם יקשה הקדוש, בזוהר מפורשים דברים נמצאו לא
 עשיו של מצחו על ראה כביכול שכינה, ראה שיעקב אומר הקדוש הזוהר לומר.

 עשיו של שראשו תימא [אין עשו? של במצחו יעקב ראה מה שכינה!!! אור
 מובן גם לכן הגרים, של ההוא הרושם היה שבפניו מפני האבות, עם נקבר
מאיר). יהרוג"אחרים"-(רבי ולשא ייהרג שלא יעקב, נתיירא רש״י, של דיוקו

 על הנעלם יהו-״ה "שם לאי: השם" ב״ספר מנוח שמצאתי עד שלוותי לא
 יעקב והלא אלהים'. פני כראות פניך ראיתי כן יעל יעקב, מפי שנאמר הפסוק
 צדק גרי ראה אלא כן? אמר למה ליעקב] אמת [תתן היה, אמיתי אבינו

 אמרתי "אני וכת': הארץ". מן עולים ראיתי "אלהים וכתי': ממנו. יוצאים
ש סדרים די יקיים אם וכוי. וכוי כולכם". עליון ובני אתם אלהים  להם שי

 איננו גמרא סדרי בעניין בסיפא הכתוב .20גמרא" להם שאין סדרים וכי גמרא
 האבות ועוד, תושבע״פ!? סדרי אותם של סיבתם הם אלו גרים אפשר מחוור.
 גם בקבלה. והכירוה שקבלוה בלי מכליותיהם ליבם קירות מתוך התורה קיימו
 בלא דליבא ברעותא האבות כקבלת קבלוה הגרים, וכל ואונקלוס ור"מ, ר״ע,

 לכאן צרף העולם. כאבות שהוא ר״ע על נאמר לכן כגיגית. הר עליהם שנכפה
 שלא הנשמה מסתיר להטעות, בקליפות מרמה כביכול שהקב״ה מהרח״ו, דברי

.2אחד! הרעיון להיות תמים ויהיו בקנה יעלו הדברים בה. יקלקלו

 המור, צרור ראה שראיתי". מלאך פני "כראיית ,רש״י ראה יי. פסוק לגי בראשית .19
 ר' ד״ה ג' פרשה רבה שיה״ר ראה לפסוק. אברבנאל ראה ויספר. ד״ה וישלח,
ב', חלק תרומה, שמות זוהר גם ראה לגי. אות וישלח חתורח, חנוכת ראה ברכיה.

ע״ב. קסג' דף'
 פרשת המנחה" "תורת גם ראה הנעלם. יהו-״ה ד״ה כדי עמי השם" "ספר ראה .20

.ד' אותי וישלח, פרשת צדיק" "פרי צדוק, רבי עוד ראח .482 ע' דרשח במדבר,
 בעטיח מרמה הברכות, בפרשת נהג בה לדרך ישוב לא (יעקב העניין. וזה ד״ה:

ראה) אשר את אמר שכאן מובן נרדף!
זו. השוואה שערך בנש״ק חזן אליהו מהרב לעיניים, קילור דברי .21
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 ר״ע, כביכול החיים. בסתרי שיאבדום נטפלים יתדבקו לא אלה גדולות לנשמות
 זמנם שהגיע עד אחרות. בטיפות הוסתרו ועוד, אנטונינוס, אונקלוס, ר"מ,

 דברי מובנים עתה בחביונם. שהוסתר במה העולם והאירו זיוום והבהיק
 היה כביכול בקליפות". מרמה "הקב״ה קודם: שצטטנו התמוהים המהרח״ו

 לעטפם הכרזז והיה סיגים בהם יתדגקו שלא אלה דמויות להסתיר הכרח

 המלך דוד של דרכו איך מובן אולי לכן שעתם. שתבוא עד הגוי בעטיפת
 ברות ובועז בתמר, מסתבכת יהודה אבותיו דרך וכבר שבע, בבת מסתבכת

ועוד. פרעה, בבית במצרים רבנו ומשה המואביה,

 עשה זה לעומת "זה של המימד ישראל חכמי בגרים בהם נוסף בינתיים
 שר״ע כפי קדושה, ונגד תורה נגד וקוטביות הפך היה שעברם כפי אלהים".

 בהתייחדותם קדושה לצד היפוכם אחר כחמור", ואשכנו ת״ח לי יתן "מי אמר:
 זו מחשבה דרך על לעמודיה. הפכו התורה, קדושת מסילות על לבורא והכרתם

 לבורא הנוגדת הגויות של העזות נקודת ליהודי. שאין הנקודה יש אלה לגרים
 היו שיכולים עד גדולה כה דבקותם ומשם דקדושה. לעזות מתהפכת יתברך
 מקבלים דברינו מישראל. אדם סתם על שיקשה מה בתורה מהלכים לחולל
 אלו, דברים בכלל שליט״א. חזן אליהו הרב בנש״ק שהעלה ממה תוקף משנה

 ההיא הארץ "מן הפסוק: כן, כי בראשיתן. נגזרות ימים אחרית של תוצאות
 ההיא ארעא "מן מתורגם: מיותר, לכאורה הנראה ננוה.." את ויבן אשור יצא
 כן בגין ה' ליה "ויהיב הפלגה דור מעצת שיצא נינוה" ית ובנא אתוראה נפק

 בתודעתה שיקע נינוה, את וייסד נמרוד מפני בריחתו קויאן". ארבע ובנא אתרא
 ראה לז', ב״ר הנביא.[ראה יונה בימי ופרצה חזרה וזו התשובה. מושג את

כדי] פרשה זוטא אליהו מטי, אות ילמדנו מדרי ראה לפסוק, התרגומים

 אברהם "ויוסף לפסוק: מלובלין, לר"צ צדיק" דברי"פרי אלה דברים בכלל
 ולטושים אשורים היו דדן ובני זמרן.. את לו ותלד קטורה ושמה אישה ויקה

 כלום מאד". ישגה ואחריתך מצער ראשיתך והיה דכת' הוא הדא ולאומים"
 רזא" ב״פענח גם הטעם בסיפורם? טעם ומה בלידתם טעם מה זה? הוא שבח

 להם שיהיה אבל טהורים יהיו שלא ידע ע״ה אבינו התוספות]. בעלי [מימי

 יוציא ומהו גרורים גרים לבוא לעתיד מהם שיושאר בקדושה אחיזה שורש

שראל במילה] חייב זרעם כל פסק [רמב״ם פה״. שבעל תורה הנקי החיות י
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 [כה, אנכי זה למה כן אם ותאמר בקרבה הבנים מצאנו"ויתרוצצו במהרי״ל
 הזה. הפסוק כוונת על לבא דרשו גם חקרו תורתנו על המפרשים "כל כבי].

 ויתרוצצו דרשו שרז״ל להיות זו, כוונה על הש״י בעזרת לפרש לי ונראה
 שני כי הבינה רבקה אמנו וכוי. מפרכס עשו עכו״ם פתחי על עוברת כשהיתה

 על מדברת היא ובראותה הריצות, שתי היא וזאת ורשע, צדיק בבטנה, הפכים
 ולא ורשע צדיק ג"כ המוליד אברהם אשת חמותי משרה נופלת אנכי מדוע לבה
 בן ויצחק שרה, שפחת אמה בן הוא ישמעאל הלא אחת, מאם שניהם יצאו

 זה "למה כן, להיות כאן גם היה ראוי מצבתה, קדש זרע אשר שרה הגבירה
 כתיב, גאים שני בבטנך", גוים "שני השיבה והש״י לשניהם. המוכנת אנכי"

 ובינך, שרה בין הפרש יש לזאת מעשו, יוצאין האמת גרי דרגי, אנטונינוס זה
 את יחיה לבדו ישמעאל בהיות השפחה אל הדבר להסב ההכרח היה שם כי

 לה' גר שום ממנו יוצא אין אך המעולה, בתשובתו שחת מרדת להצילה נפשו
 בן לו, משכן מצא אחד וכל לגמרי, הטוב מן הרע ונבדל השם, בנחלת להסתפח
 יבואו מעשו אשר עמך, כן לא אמנם להגבירה. הגבירה ובן להשפחה השפחה

 נאחז ויהיה ממך עשו שיצא מתי וזה וחביריו, אנטונינוס כגון אמתיים, גרים
 זה למה כן אם ותאמר בקרבה הבנים ויתרוצצו לבאר נבא בא ועתה בקדושה.

 כנ״ל, כתיב גאים בבטנך, גוים שני לה ה' ויאמר ממני. דוקא שיצא דייקא, אנכי,
 קדושות הניצוצות כל יבררו והם בקדושה, להאחז ויד שם נתתי לעשו גם לכן

 יתברך עוזו חביון תעלומות ועלו היריעה נפרשה יען ואכמ״ל .22 ממנו"
 היו שם השמד דור עד ומוסתרת מעוטפת שהיתה קדושה ע״י תורתו להנחילנו

הזמן. בנוראות לעמוד מסוגלות שיהיו נשמות נחוצות

וי. סג' בראשית ב״ר גם ראה תולדות. פרשת ריש מהרי״ל ליקוטי .22
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בכתיבתה היסוד ומונחי הדרשות המשנה, סידור שלפנינו בפרק

 דברים קדומות. במשניות שימושו הקדוש. רבנו של ועדו בית עבודת המשנה, עריכת א.
 רבי של ועדו בבית שהיו וגנוזות רשימות בכתב. לאומרם רשאי אתה אי שבע״פ

העריכה. קודם
ועריכתה. המשנה לסידור בתשתית ומפעלו מאיר רבי ב.
 לכתחילה היו שלפנינו הסדרים האם עריכתה. , אופיה הקיפה, המשנה, סידור ג.

לפניו? שהיה ההלכתי החומר הקף מה רבי? של ועדו בבית הקבצים
 האמוראים. של בדיונים בתלמודים הופעתו הקיפו, חלותו, משנה". המושג"סתם ד.

רבי. בידי המשניות עריכת לעניין משמעותו
 הסדר למשנה? סדר יש בכלל האם המשנה. של פנימית עריכה המשנה, סידור ה.

 "חיסורי מסכתות. פרקים, משניות. במחרוזת הסדר נתונה, משנה בתוך הפנימי
 המושג"חיסורי מציאות אי תקיפותו. שכיחותו חלותו, המושג, קתני", והכי מחסרא

בירושלמי. מחסרא"
 אין מדוע החורבן. אחר למעשה שאינן משניות ולכתוב לערוך רבי את הניע מה ו.

 רבי מדוע וכיו״ב? מזוזוה תפילה, גרים, תפילין, מילה, כמו יסוד, למצות משניות
 פרה, [סוטה, מעשית משמעות להם שאין עניינים עם משניות והיקיפן בצביונן הביא

 שרק מסכתות הביא מדוע ובהיקפן? בצביונן הביאן מדוע טהרות,] נגעים, זבחים,
פסחים?] [יומא, למעשה, מיעוטן מיעוט

ובפרטיה. במבנה האמוראים של בדיוניהם המשנה ביישוב מתודולוגיים יסוד מונחי ז.
המשנה. של היסוד אבני הדרשות ח.
 בא האם הלכה? לשמר או תורה לשמר מגמתו, עיקר מה במשנה. רבי של דרכו ט.

 ההלכות מסכת בתוך הוא מקומו מה מקודמיו? הלכה למסור או הלכה לקבוע
 בעוד פעם שלושים [רק המשנה? בתוך בגלוי מופיע אינו מדוע המשניות?

בתושבע״פ. רבי של חותמו מאד] מצוי הוא ובתופסתא שבברייתות
 ראה מהמשנה. עצמו העלים ענוותנותו משום שרבי מזוז, מאיר הרב הגאון תשובת י.

הספר. בראש התשובה צילום
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המשנה עריכת

 ובעיקר תקנות מדרשים, לענפיה, פה שבעל תורה קיבוץ כמפעל המשנה
 בפסוקים וחתום השגור למקרא ניגוד היא התנאים, ע״י שנשנו כפי הלכות

 "איזו ע״א] מטי [בקידושין חכמים, נחלקו עדיין התנאים ימי בראשית כתובים.

ש". אומר יהודה רבי הלכות, אומר מאיר רבי משנה? היא  מקורותיה מדר
 משניות לזהות ניתן נשנו. בהם מדרש ובתי הזמנים לפי שונים המשנה של

 בכלל החשמונאים!. מתקופת עוד לחורבן, קודם הרבה הבית בפני שנשנו
 חכמים בכינוס שנתהוותה עדויות במסכת שקועות קדומות, משניות דברינו
 אליעזר רבי ובין הלל, לבית שמאי בית בין המחלוקות את להסדיר ובאה ביבנה
 בתחילת שמצאנו הלכות י״ג גם ריב״ז. של הגדולים מתלמידיו יהושע לרבי

 הן פורים! לענייני קשר להם שאין לבין", בין "אין בנוסח מגילה, מסכת
 רבי "אמר בסופה כלים, מסכת לקדמות יפה הוכחה לרבי. קדום בזמן סודרו
 באבות התחילה המסכת בטהרה". ויצאת בטומאה שנכנסת כלים אשריך יוסי,

 איך וסידר, שכתב הוא רבי ואם טהורה. זכוכית באפרכסת וסיימה הטומאה,
 ובמה יתחיל במה ידע ואיך בהרבה, לו קדם יוסי רבי והלא כך, יוסי רבי אמר

 אין במשנה .2הלכה במדרשי שלמדנו ממה מאוד שונה המשנה יחתום?!
 סדרת או המשנה את המעסיק נושא סביב מסודרת המשנה לפסוק. עיגון

 סביב עניינים מארג שהיא במסכת נושאים תתי לפי אותו המלבנות משניות
הלכתי. תחום

 מסכת דוגמא, כהנים, בענייני או המקדש בעבודת העוסקות רבות משניות בכללן .1
 מסכת או מחלוקות! שתי רק יש ובה ב״סתם", כולה נשנתה תמיד כמסכת שלימה

 אחרות משניות ועוד. תענית, שבמסכת תעניות סדר או כהנים, רשימות הכוללת פרה
 שבסדר מעניין שהיו. למעשים הדים חכמים, חכרעות ובהן שונה גוון בעלות רבות
מעשים! 75 שלושה, פי כמעט המספר המקבילה ובתוספתא מעשים, 25כ יש מועד

 של זו לימוד לצורת שימור דוגמת נראה ע״א, ו' השנה ראש בברייתא נתבונן אם .2
 תשמור- עשה. מצות שפתיך־זו מוצא וגוי. תשמור שפתיך מוצא ת״ר וביאורה. תיבה

 לה' נדר. נדרת-זה כאשר שיעשוך. דין לבית ועשית-אזהרה תעשה. לא מצות זו
 שלימה סוגייא וכוי. נדבה-כמשמעו, ושלמים. עולות ואשמות חטאות אלוהיך־אלו

בפסוק. לתיבות צמידות בדרך
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 לכתוב. אמיץ בלתי באופן קשורות מרובות הלכות שפרטי בכך נעוצה הסיבה
 עוסקת בו לנושא אלא לפסוק עגונה להיות בלי זו בדרך מנוסחת ההלכה

■3לבדה עומדת או מחלוקותיה עם סדורה ההלכה כאן המשנה.

 מקור להם ואין פרטיהן, לאלפי שבת הלכות היא ביותר הטובה הדוגמא
 בשערה". התלויים הן"כהרים הלכותיהם והרי שלושה. שניים אם כי בפסוקים

 יומית, יום מצוה תפילין וכשרות, שחיטה בהלכות כך נדרים, בפרטי הדין הוא
 חגיגה משנה [ראה ברגלים ראיה מצות עצומים. והפרטים עמומים, הפסוקים

 עניינים, תת לפי הנושא את המסדיר באופן בד״ב ערוכות המשניות ועוד. אי]
 יש עוד מה לזכרון. אסוציאטיבי עניין או חוזר מוטיב מפני חריגות למעט

 בהם דנים המדרשים שונים. בהקשרים מקומות בכמה בתורה שהוזכרו הלכות
מתודולוגית. בהם עוסקת המשנה מקומית,

 בשתי המושג"תנאים" את להבין יש לכן פה. על נעשה התורה לימוד כאמור,
 זכרן חכם של בראשו המקופלת אנציקלופדיה הלכות, שונה האחת: משמעויות.

 השניה המשמעות ואילו רב". קמי תני "תנא הנלמד. את חכמים לפני השונה
 המשנה לחכמי מיוחס תנאים השם "שנה"=למד. הפעל היא לנו הידועה
 היו כי יען במוחלט, בע"פ שלמדו מכאן תלמד ואל האמוראים. לתקופת שקדמו
.4 עניינו לפי חכם או מדרש בית לכל ופנקסים רשימות בידיהם

 המתודולוגי מפעלו נזכיר בדמיון אם האוזן, לשבר אולי ניתן מוגבלת! במידה .3
 בין עמוקה הבהנה יש מסייג, אני וכבר החזקה. ביד הרמב״ם של והערוך המאורגן

 שלו למפעלו מופת בו ראה לדעתי שהרמב״ם אף הקדוש, רבנו לדרך הרמב״ם דרך
למשנה. בהקדמה רבי, של דמותו לשרטוט הרמב״ם דברי ראה החזקה. ביד

 אלפא רב של פנקסו או מ״ה, פ״א מגילה בירושלמי המקדש תוכנית שמצאנו כפי .4
 הידועה המגילה כן כמו ע״א, לחי ביומא הקטורת סממני מגילת ע״א, ע' במנחות

 כך ה״ה, פ״א כלאיים בירושלמי הלל רב של פנקסו כך ע״א, ו' שבת סתרים מגילת
ע״א. קנוי בשבת זעירי של ופנקסו ריב״ל של פנקסיהם גם

 לזיכרונם כמלאכים היו שראשונים הברורה ידיעתנו שחרף נותנת הדעת באמת
 סיגים שום נתערבו לא דעתם בטוהר כי עולם. של חללו שהכילו וליבותיהם המבעית

 ובירורי שאלות דברים, עיקרי להם כתבו שחכמים יימלט לא בכ״ז הנה חולין, של
או"מגילות". באותם"פנקסים" אלה של זכרם הלכות,
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 למוסכמה לסתור בהם אין חכמים בידי שהיו הגנוזות או הרשימות עניין
 שמואל מימי עוד כי כותבם", אתה אי שבע״פ "דברים פרסום, צריכה שאינה
 ראש בירושלמי כמובא המקדש תכנית מגילת למלך מוסר שהנביא מצאנו
 יותר בהם הקפידו ואף ליד, מיד שנמסרו דאגדתא ספרי כל או מגילה,

 מה אחרת ולהיפך. לבבל ממערבא וכתבים הלכות שהעבירו נראה .5מתפילין!
 כלום דבריהם? מסרו פה על רק וכי דמערבא, נחותאי על לנו מספרים טעם

 לא״י? מבבל רבים ימים מהלך במשך לשואלים תשובות את בזיכרונם שמרו
 לכאן? ומשם לשם מכאן שהלכו משניות לא אם אלה, "אגרתא" של טיבם מה

 שכתבו ממש ס״ת אינו אם מאיר" רבי של תורתו "ספר האמור פשר מה ועוד,
 תורה ספר וכי להעתקה, כתב אולי פנים, לשני להתפרש אולי יכול אז כי ר"מ
 מאיר שרבי הלכות קובצי אם כי כאן אין ס״ת? משאר שונה מאיר רבי של

 מה וכן ה״ה. א' פרק תענית בירו' כמובא לעצמו רשם כלבלר מפורסם שהיה
 בהם? רשום היה מה ע״א. קנוי בשבת המובאים החכמים של הכתבים פשר
 אותו על נאמר ומה כולו. למפעל בסיס שהיו משניות קובצי אלא אינם כלום

 שחשבו על המדרש מבית מאיר ורבי נתן רבי סולקו שבעקבותיו מאורע
 עדיין ימים באותם עוקצין. ממסכת בשאלות בדרשתו הנשיא את להכשיל
 "בימי נאמר: זה בהקשר ואב״ד. חכם נשיא, בהנהגה, פונקציות שלוש התקיימו

שב״ג שנית ר  כך ע״י הרשויות עוצמת בין להפריד החליט רשב״ג זו". משנה נ
 אב״ד. ומלפני החכם מלפני יקומו לא והלאה מכאן בכניסתו, מלפניו שיקומו
 עוצמת ע״י ולא התורה עוצמת ע״י להכריע השניים של בנסיונם הסתיים העניין

 האם אני מהרהר בידיו. היו לא שקבציה בעוקצין שישאלוהו ע״י ההנהגה,
*. רשב״ג שתיקן לתקנה או למשנה כאן הכוונה

 כך ה״ד. פ״ג בנידה כך ה״ד. פ״ב במעשרות קטז', מציעא ובבא כג' בברכות כמובא .5
 על לדבר שלא בגיטין. כמובא דאפטרתא" "ספרי של ליד מיד להעברה ביחס גם

 וקראה תרגום לה דכתב צריכא "לא מגילה, כתרגום ליד, מיד העוברים תרגומים
 הנדבך, תחת להסתירו שציוו אלא בכתיבה, שהותר איוב של תרגום וכן תרגום"!

 אם הלכה יכריעו פיה על ממערבא" אגרתא ובדין"אתא ע״א. קטו' בשבת כמובא
ע״ב. מחי בשבועות שם כמובא דיתמי, בשטרא לגבות
 אומר יביע שו״ת ראה וכן לתרץ, ואפשר ד״ה יג' הוריות למסכת שבע" "באר *ראה

ועומק. ברוחב שבאר יחי סימן יו״ד ד' חלק



3וסידורה המשנה עריבת 1 1

 הקדוש, רבנו של המובהק רבו קורשאי, בן יעקב רבי ע״י התברר כשהעניין
 של חלונו תחת זו מסכת ושנה הלך השם, וחלול הנשיאות כבוד לחילול חשש

 נענשו. והשניים המזימה נתגלתה לבסוף בסוגיותיה. גם עצמו שיכין כדי הנשיא
 ישב לסוגייא שיידרש בליבו שחשש אחר שהנשיא בפירוש כתוב שם הלא

 בפנקסי כתובה היתה לא אם שנה איך בה, דרש איך הלילה. כל בה ושנה
 קודם שהיו משניות חבילי כאותן עצמי, ללימוד הערות של אגרות או הערות

 המדרש בית לתוך שהועברו פתקים על מעידה שם שהפרשה גם מה רבי?
 מכאן המדרש. מבית כאמור סולקו החכמים כי בכתב, ממנו שיצאו ותשובות

 בחבילי באגרות, מצוייה שהיתה אלא תושבע״פ, על אנו מדברים שאמנם
 לא כן בלא ע״ב. יג' בהוריות שם המאורע על ראה חכמים. בידי משניות חבילי
הע״ב פג' בשבת הגמ' דברי יובנו שנ מ שנית " ת נ  זזנניה שבא עד המדרש גבי

 מדרשות בתי היו הן שגם דומות אחיות לה היו מסתמא ופרשה". עקביא גן
לפירושן. וחיכו

אןפעם לא מצאנו מ משתבש", לא האי דתני רמאן משתבש לא האי דתני "
 משנה כי לו. הרצויה המדוייקת את רבי בחר ומהם מקורות שני לפניהם היו כי
 ברשימות כתוב היה שאכן כפי במקומו נשאר הקדום והנוסח ממקומה זזה לא

 שיצאו ע״י להחליט שיעזרוהו בקש לפעמים עצמו רבי רבי. לימי שקדמו
 כל ליה דבהנית רובא, יצהק לרי ושאליו "פוקר ואמר: המומחה את לשאול

 במומחה נעזרים הנה .6משניות הרבה הגיה יצחק רבי התנא ובאמת מתניתא".
 כל חיפש עצמו רבי להחליט. מה רבי בידי לסייע בנוסחים לדייק יצחק רבי
 ללמוד כשהלכתי רבי "אמר ע״א, פדי ביבמות כמובא בדברים, לדייק דרך

 רבי"הולך וכן כתרנגולים". תלמידיו עלי חברו שמעון, ב״ר ר״א אצל תורה
 רבי אמר ע״א. יחי במנחות כמובא ספקותיו, לברר הכוונה מידות", למצות

 של מידותיו למצות לה ואמרי שמוע, בן ר״א אצל מידותי למצות "כשהלכתי
 כאלה. ועוד מידותיו", למושג"למצות שם רש״י ראה שמוע", בן אלעזר רבי

 "חיסורי הביטוי יופיע לכן בשלימות מכונה על נשנתה לא שהמשנה פעמים
 במונחים שימוש דרך ליישב האמוראים נסיון קתני", והכי מחסרא

דוגמאות. נביא עוד התלמוד. עריכת על מעידים כשלעצמם שהם מתודולוגיים

 בתום' בפירוש ראה ע״ב. לוי ובעירובין ע״א קהי בשבת וכן ע״ב, מזי בסוטה כמובא .6
 רבי אתא "כי ע״ב, נג' בסנהדרין דייקו גם וכך יצחק. רבי אמר ד״ה, ע״ב, ו' גיטין
כדתנן". תני יצחק



3 1 שנה2 המ

ריהמושג הזכרנו סו ה  תנאים בסדר הוא כך בירושלמי, מצוי שאינו קתני" והכי מחסרא "
 הסורי אחר שכתוב זה קתני, והכי מחסרא הסורי דאיכא היכא "וכל סדי: ח״ב ואמוראים

 אותה אמרה ולא הואיל לומר, במשנה ראוי היה וכך המשנה מן חסר חכמים אמרו מחסרא
 נבחן אם מהסרא". "הסורי בכלל אין בירושלמי לידע, יש בגמרא". הכמים תקנוה המשנה,

 אותן, המכיל באופן המשנה את הטעין שרבי נראה הביטוי, בהם שמצוי מקומות אותם בבבלי
 והכי מחסרא חסורי בהן, להריח בשמים ...עצי ע״ב; לבי ביצה לדוגמא: להרחיב. ראה לא ולכן
 ואם יקטמנו, לא בקשין אבל ברכין אמורים דברים במה בו. ומריח קוטמו בו, ומריח מולל קתני
 לשיטתו ורבי המשנה, בגוף חכמים של כתלמודם נראית התוספת כל אסור". אבל פטור קטמו
 היא רבנן לעולם מועדין..אלא וחמשה תמין ..חמשח ע״א: טז' ב״ק דוגמא, עוד נראח מכך. נמנע

 מתחילתן, מועדין ורגל ושן מועדין חמשתן הועדו ואם הן תמין חמשה קתני והכי מחסרא חסורי
 לא וזו המשנה, בגוף לימוד בתוך לימוד יוצרת התוספת כאן גם הניזק". בחצר העדתן והיכן
 כתובות שנשנו או חסרות, תמיד חאלה שחמשניות חכוונח אין רבי. של חתמציתיות שיטת

 מכוון. בכוונת קצרה תמציתית בלשון רבי ע״י נוסחו שחמשניות חכוונח נתונים, מחוסר חלקית
 בר חונא רב וכוי חברו אצלו שיאכל הרוצה קתני, והכי מחסרא "חסורי בנדרים: כמובא למשל
 קלות ינהגו שלא כדי סתומי לה מסתים קא תנא רבא, ליה אמר בפרקא, למדרשא סבר חיננא
 חיים חרב והגאון מזוז מאיר הרב [מהגאונים .7בפרקא"? לה דרשת ואת בנדרים ראש

 בעיות זה בעניין היו וכן בכלל, נדרים להתיר לא שנזהרו למדנו לשאלותינו, שענו קנייבסקי,
 או חסרה המשנה אם הוכרע שלא הספר],פעמים בראש התשובות צילום ראה הקראים, עם
 מתומצתת, משנה או .8 בניו את ומאכיל בהגוזל כמובא בסגנונה מתלבטים והאמוראים לא,

 תרשני בתי בת, שיש במקום ירשני אחר איש "האומר הבת. בירושת קתני, והכי מחסרא חסורי
.9מחםרא" וחמורי היא ברוקא בן ר״י כולה אב״א וכוי, כלום אמר לא בן, שיש במקום

 מחיקות חלילה כאן אין אבל שיטתו, לפי שנחוץ במקום תימצת רבי מדברינו, העולה
 שפעמים אמרנו וכבר הדיוקים. תכלית על ומתומצתת מכוונת עריכה אם כי ביטולים או

 כמובן מדרשות, בבתי התלמידים של בפומייהו שהורגלו כפי משניות השאיר רבי
 רבי כאמור בהבנה. מכשול כל להסיר דאגה היתד. בעריכה ואחייב דידקטיים. מטעמים

 על ובעיקר לימיו הרבה שקדמו עתיקות משניות על העצום מפעלו את ביסס הנשיא יהודד.
 רבי למעשה רבו. עקיבא רבי ע״י הונחו מאיר רבי משנת של יסודותיה מאיר. רבי רבו, משנת
 "היה ר״ע. של עבודתו דרך שרטט בעצמו הקדוש רבנו שאבו. הכל ממנו המעיין היה עקיבא

כולם, מקשקשין אחד נוטלים אגוזים, של גל טרפון רבי חכמים. של שבחן מונה הנשיא ר״י
 וחמורי ר״י כולא דלמא ד״ה תוס' ושם ע״ב טו' ברכות עוד וראח ע״ב, כג' נדרים ראח .7

פ״ד. תחילת שביעית ירושלמי ראה ע״ב, צג' ב״ב רשב״ם גם ראה קתני. והכי מחסרא
 וראה ע״ב, צג' בתרא בבא גם ראה ע״ב. קיא' קמא בבא באריכות הדיון כל שם ראה

מ״א. פ״ד ערכין למשנה תפא״י
 תופעת על ברוקא. בן יוחנן כרי חלכה באמת ושם ע״א, קלי ב״ב הסוגייא כל שם ראח

סא' עירובין ע״ב. קכ' שם ע״ב, סבי שבת ע״ב. טו' ברכות ראה מחסרא" "חסורי
 שם ע״ב, ט' גיטין ע״ב. מזי כתובות ע״ב. טו' ר״ה ע״א. לז' פסחים ע״א. מגי שם ע״א,

סו' נדרים ע״ב. נב' שם ע״ב, יג' שם ע״ב, יא' ב״ב ע״א. פוי שם ע״ב. ז' ב"מ ע״א. נדי
ע״א. עבי חולין ע״ב. כאי חוריות ע״ב. צג' שם ע״א, עו' ב״ב ע״ב. לאי ביצח ע״א.

ע״א. יט' ערכין ע״ב. ט' כריתות

.8

.9
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 בלום, אוצר עקיבא, רבי בה. מצוי שהכל רוכלין של קופה עזריה בן אלעזר רבי

 בה. מניח חיטים מצא לשוק. ויצא קופתו שנטל לפועל דומה? עקיבא רבי למה

 מניח עדשים, בה. מניח פולין, בה. מניח כוסמין, מצא בה. מניח שעורים, מצא

 כוסמין עצמן, בפני שעורים עצמן, בפני חיטים מברר לביתו, שנכנס כיון בה.

 טבעות כולה התורה עשה כך עצמן. בפני עצמן,עדשים בפני פולים עצמן, בפני

 לתושבע״פ. היסוד ר״ע כי יחי, נתן דרבי באבות בפירוט כמובא טבעות".

 רבי של באישיותו גדול מרכיב מכאן הסקנו עקיבא רבי של מפעלו מלימוד לבד

 ובצורה, במבנה להבחין חדות רוחו שעיני מי הקדוש, רבנו כן כי הנה כעורך.

 ודרך בתודעתם החומר ארגון צורת לפי החכמים את מאפיין ובעריכה, בסידור

 בני חכמי ברגלי להתאבק והלך טרח הנשיא יהודה רבי שראינו, וכפי עבודתם.

ספקותיו. ולהתיר שמועות לברר דורו

 צא ראייה, צריכה אינה תורה, של כעמוד עקיבא רבי של דמותו הערכת

 [חולין הגמרא בדברי נסתפק שעה לפי תלמודו. זרועים והמדרש התלמוד וראה

 בקוצו וגם התגין בעניין דנים תורה, ספר בכתיבת האותיות צורת בסוגיית כט']

 מצאו למרום משה שעלה בשעה רב, אמר יהודה רב "אמר כתוב: שם יוד. של

 מי עולם, של "ריבונו לפניו: אמר לאותיות. כתרים וקושר שיושב להקב״ה

 צריך שאתה התורה, את שכתבת שעה באותה בעדך עכב [מי ידך"? על מעכב

 בסוף להיות שעתיד יש אחד "אדם לו: אמר כתרים] עוד עליה להוסיף עתה

 תילין תילי וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו, יוסף בן ועקיבא דורות, כמה

 "חזור לו: אמר לי". הראהו עולם של "ריבונו לפניו: אמר הלכות". של

 תשש אומרים, הן מה יודע היה ולא שורות שמונה לסוף וישב הלך לאחוריך".

 "רבי תלמידיו: לו אמרו אחד, לדבר עקיבא] [רבי שהגיע כיון משה] [של כוחו.

 חזר משה] [של דעתו. נתיישבה מסיני". למשה "הלכה להן: אמר לך"? מניין

 ואתה בעולמך כזה אדם לך יש עולם של "ריבונו לפניו: אמר הקב״ה, לפני ובא

 לפניו: אמר לפני. במחשבה עלה כך "שתוק, לו: אמר ידי"? על תורה נותן

 בשרו ששוקלין ראה שכרו". הראיני תורתו, הראיתני עולם של "ריבונו

 "שתוק, לו: אמר שכרה"? וזו תורה זו עולם של "ריבונו לפניו: אמר במקולין.

 של לנשמותיהם המתייחסים התגין עניין יובן אולי כך לפני". במחשבה עלה כך

 משה שמצאו המדרש, עדות כפי בהם עסק [הקב״ה ר״ע. בא מקרבם גרים

 לנשמות מתייחסות שאותיות כפי מידות] לי״ג אותיות כתרי קושר להקב״ה

 סתם פירוש, מה נבין פתח עוד מעתה גרים. לנשמות מתייחסים תגים כך ישראל

בתורה ולפעול ליצור כוחם למד נמצאת עקיבא" דרבי אליבא "וכולהו משנה,
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 נתעלמו שאמנם כפי בה. הבין לא עצמו משה שכביכול מה בה לחדש שבכתב

 העניין עומק הגבורה. מפי תשובה לשמוע שנזקק עד הלכות כמה ממנו

 היותר העניינים ודווקא תורה. גופה היא מסיני" למשה "הלכה שהמושג

.10זו בדרך נפתרו מתמטיות, כאכסיומות מוקשים או מורכבים

 מורכבת שהתורה ידוע התורה. של נתפסת הבלתי למידתה שמץ נותן זה מקור

 רק יש שלפנינו, תורה בספר אותיות. תגים נקודות, "טנת"א"=טעמים, מ

 נכתבה לו עולה, היה מה ורגלינו. ידינו בו מוצאים לא ואנו ותגים. אותיות

 הם הטעמים והלא הניקוד. ועם הטעמים, עם לידינו ונמסרת מסיני התורה

 נקודות וכן בצלילים, בנימים הנשמה ברגש מעט אלא בשכל מושגים בלתי

 לנו ניתנה לו קורה היה מה התורה. משמעות את בריבואות להכפיל היכולות

 עוד מה נעלים?! סודות שכולה תפילין,[מרובעת] של "ש" אות עם תורה

 בלא ושונה נעימה בלא הקורא "כל חמור, נעימה בלא התורה לקרוא שהאיסור

 לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אנכי וגם אומר: הכתוב עליו זמרה

 למקרא, אם או למסורת אם יש אם בהכרעה כרוכות רבות הלכות בם". יחיו

 הוכרעו לדוגמא [כך הנקרא. עפ״י או הכתוב עפ״י נקבעת ההלכה האם לאמר

 טטפת פרשיות ארבע טפח. אפיי ושלישית שתים סוכה, דפנות כמו עניינים

 דם רביעית נפשות מת, נפשת כל על במזבח. דם בהזאת קרנת ארבע בתפילין.

 שבעל התורה להתפשטות גבולות אין ועוד] באהל, תטמא מתים מתים משני

 תעלומה. לכל פתרון בסברותיהם מתוכה להוציא לחכמים כח ניתן כי יען פה.

 על הקלף על דיו כתובה האחת לבנה". אש ע״ג שחורה "אש ניתנה התורה

 ים היא תושבע״פ השניה תמורה, בה תחול ולא אין ומוגבלת, מדוייקת הגוויל,

 גויל מוקפת שאינה אות כל לכן מוגבל. בלתי רוגש ים לאותיות, מסביב לבן

 כי פוסלת, סביבה גויל בלא היריעה בקצה המסתיימת אות תורה. ספר פוסלת

 בכלים שבתושב״כ הקוד פיענוחי היא תושבע״פ להתפשטותה. גבול כביכול יש

מסיני. ממשה שבידיהם ובמסורות חכמים של הלוגיים

 או ממש באורייתא מסיני למשה הלכה האם התוקף, לסוגיית כרגע להיכנס בלא .10
 מקור בסיני למשה בהלכה לראות היא הנטיה לקולא. לרבנן אורייתא בין כביניים

 תפילין צורת ענייני ומחיצין, חציצין חוקיות, כאכסיומות עניינים כמה נלמדו ממנו
 צורת במקווה, חסר קורטוב ודיוקים, גבולות ושיעורים, מידות וכוי. רצועותיהם

 או בעירובין לבוד בדמיון, שיעור השלמת קנה, בשחיטת חסר כשערה שחיטה,
ועוד. ועוד לטומאה, כשעורה עצם שיעור בסוכה,
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 ניצב רבי המשנה. עריכת לענייננו נשוב סוף, להם שאין מים בפני בעמדנו

 ההחלטה לצורך רק לא היער למעבה נכנס והכריע. הללו הרבים המים בפני

 את להבין אפשר כך רק העריכה. לדרך הנצרכת להכרעה אלא ההלכתית,

 תלמיד שהיה רבי יבוא כיצד לומר, יכול הפה שאין מה כביכול עבודתו. צורת

 להפוך דעתם נגד ויחליט עבודתם ואת אותם ויעריך התנאים ענקי של תלמידם

 שקדמו גדולים בתורת ולקבוע להכריע לשנות, לתקן, כוחו מה לכתב? בע"פ

 השיטין לבין לירד היתה דרכו לעתיד. ההכרחי מפאת אם כי זאת אין לו.

 עד המשנה את בעצמו לדייק או מדוייקות, היותר הנוסחאות אחר בחיפושו

 "חסורי נאמר עליהן משניות באותן דברנו וכבר חסרה, נראית רבים שבמצבים

 רבי של בדעתו ואצור אגור שהיה מה מדעתה ומשלימה מיישבת והגמ' מחסרא"

 משוקעות רבי של במפעלו הקדומות. המשניות על גם לוותר מבלי אף במשנה.

 אנו מוצאים שהרי הבית. בפני עוד כנראה נוסחו אשר קדומות משניות כאמור

 רבים הבית. בפני ממש והם במשנה המובאים ומעשים דמויות של "ציורים"

 מציאויות משקפת סוכה מסכת יומא למסכת לדוגמא, במשניות, מצויות מאלה

 סמוך או המלכה, הילני של [סוכה החשמונאים. מימי ואפילו לפנינו, כשהבית

 מציאות מציירת ביכורים מסכת המלך!!] אגריפס של ביכורים לחורבן

 תענית במסכת ביכורים] להבאת העולים פני קבלת [תיאור תילו. על כשהבית

 בפני מציאות שכולה יומא וכמובן ואחריו. הבית בפני שארע כל לימוד אוצר !!

היום. להלכה יוה״כ אחרון פרק למעט כה״ג בעבודת הבית

 מאוד ארוכות משניות בה מצויות עינינו. נגד כמעט מציאות מבטא מתוכה העולה ההד .11
 קיום המתארות שלימות כיחידות רבי לידי הגיעו אלה משניות בש״ם, למצוי מעבר
 תפילות, נוסחי הכוללת משנה גם כך ע״ב, ח' תעניות סדר המשנה ראה הבית. שלפני

ועוד. ע״א, כוי שם כפיים נשיאת המשמרת משנה ע״א. טו' ומחלוקות מעשים
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 למקדש דיוקן נותנות תמיד משניות המקדש. בעבודת אבות בתי ראשי שמות

 של כלכלי ארגון של הברור ההד נשמע שקלים במשניות התנהלותו. ודרך

 (קלבון) העמלות ודמי בנקאית-(השולחנים) מערכת תאור הבית. עבודת

 ראשי שמות הבית, בפני שארע כל לימוד אוצר תענית במסכת מטבע לחילופי

ועוד. אבות בתי

 המשניות. בלשון דייקו או תיקנו הוסיפו, בנוסח, עיינו רבי של ועדו בבית

 מובאות בחלקן כזואליות, משמעיות, חד פסוקות, חלוטות הלכות הן בחלקן

 משוקע המשנה ופירוש הלכה מובאות חלקן הכרעה. ללא במחלוקותיהן

 הראשונה"מאימתי המשנה כבר הלכות. שאינן משניות המזערי ובחלקן בתוכה,

 של מקומן "איזהו כמו האמור. על הרבה מלמדת בערבית", שמע את קורין

 טיב כבר יודע שהקורא המניח ניסוח וגוי בצפון, שחיטתן קדשים קדשי זבחים

 בהנחה לרוב מובאות המשניות קלים. קדשים ע"פ קדשים קדשי ומעלת זבחים

 העוסקת שהזכרנו, ראשונה במשנה כמו המשנה. למנסחי מאליו מובן שהנושא

 בא רק והדיון ובבקר בערב נקראת שק״ש בסיסית בהנחה שמע, קריאת בזמן

 ידיעה שיש המניחה בתוספתא, רבות במשניות מצויה זו דרך הזמן. את להגדיר

 של אדירה כמות מול הועד בית פעל כיצד לדמיין מעניין העניין. של מוקדמת

 ניפה ומתוכם סדרים מאות שש היו הקדוש רבנו שלפני אומרים יש !.2 חומר

 שנבחנו ברייתות כולו טעון הבבלי הכל ככלות שלפנינו. הששה את והשאיר

 על לדבר שלא שלנו, המשניות מפני לדחותן והוחלט רבי ע״י היטב הדק

התוספתא.

 לפתחה המשנה את שהביא עד נח לא המדרש לך". "כתוב לדי, תשא, כי תנחומא .12
 את לך כתוב משה, אל ה' "ויאמר ית'. ה' לפני משה כשעמד מעלה, של פמליא של

 בר ר״י אמר לו. נחשבו זר כמו תורתי רובי לך אכתוב זשה״ב, האלה, הדברים
 ולפי בכתב. המשנה שתהא משה בקש לך", "כתוב למשה הקב״ה כשאמר שלום,
 כשהם יוונית, קוראים ולהיות התורה את לתרגם עתידין שאוה״ע הקב״ה שצפה

 שאתם אומרים אתם הקב״ה, אומר מעויין. המאזניים עכשיו ועד ישראל אנו אומרים:
 היא ואיזו בני. הם אצלו שלי (מיסתורין) שמיסטורין מי אלא יודע איני בני,

 אמר שלום, בר ר״י אמר לדרוש. ממך והכל בע"פ. שנתנה המשנה זו שלי) (מיסטורין
 ישראל בין מבדיל יהיה ומה בכתב? המשנה שתהא מבקש אתה מה למשה, הקב״ה לו

 שמא זאת שעשה אלא הקב״ה של מיסטורין כתב הקדוש רבנו ואמנם לעכו״ם"?!
 גם מה תשתכח. תורה וחייו חאומה של בניה מידי אפיי נשמט ח״ו יהיה זה מיסטורין

 זו בסוגייא בו. מבינים אינם אוה״ע כך שגם באופן זה מיסטורין קידש הקדוש, שרבנו
תושבע״פ. כתיבת איסור בעניין מענו
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 המהוות התוספתות והן הברייתות הן במפעל, נכללו שלא אלה משניות אלפי

 צריך עצמו הוא רבי. של דעתו לסוף ולירד ללבן האמוראים של מלחמתם כלי

 ציון בלא משמעית חד הלכה לקבוע והיכן מחלוקות להשאיר היכן להחליט היה

 רב. ומעשה מבנה צורה, על עדות הראשונה במשנה מעשיהם. או חכמים דעות

 מרכיב שכיחים, היותר המרכיבים אחד את חושפת זו"מאימתי" ראשונה משנה

 של הזו הדיאלקטיקה בתלמוד. עיקר מהווה וכמובן במשנה המצוי המחלוקת

 לתקופה עד שכן התלמוד. בניין אבן הינו חלוקות דעות והצבת נושא פירוק

 מהותיות. מחלוקות היו לא החורבן לפני שנה כמאה הנשיא, הלל לימי הקרובה

 והלאה ממשה באבות, כמובא נמסרה התורה החכמים. במסירת הוכרע הכל

 הדין בתי ואבות נשיאים החכמים לזוגות וחבריו, עזרא הגדולה, כנסת לאנשי

במחלוקות. הוחל מעתה ושמאי. הלל האחרון לזוג עד

 דרך נביאים הנהגת הבית, בימי ההנהגה מדרך מעבר מציינות המחלוקות

 אורים שני ובבית נביאים, ראשון בבית לאמור, הכהן. של ותומים אורים

 לידי עובר הכל עתה המחלוקות. נתרבו לחורבנו בסמוך קול. ובת ותומים

 בכלי הקובעים הם החכמים ותומים. אורים עוד לא נביאים, עוד לא חכמים.

 בעליל חשש היה הדעות וריבוי בתפוצות האומה של בפיזורה שבידיהם. מידות

 מכוח מדברים גדול כהן או נביאים בחומתה. לפרצות או התורה להשתכחות

 לעומתם שקר. הוא האחד שכן מחלוקת אין ותומים, אורים או נבואית התגלות

 נדרשת בהן במידות ההיגיון. בכלי ההלכה והסקת שכלם מכוח דברו חכמים

 בית מהכתובים. בהוכחות שכלי וניתוח בידיהם מסורות מכוח סמכותם התורה.

 בזכויות לא בנבואה לא השגתה זו. לתורה היוצר בית הוא לענפיו, המדרש

 להשגת הנפש מסירות מכוח אם כי ממון, או כהונה העברת בזכות לא אבות,

 המשנה בעריכת רבי של הגדול כוחו חשים כאן הפסוק. את לפרש העיוני הכוח

 לערוך הרמב״ם] כדרך [לא דאג רבי לבדה. והניחה אחת כדעה הכריע שלא

 ופועלת חיה יישות יהיו הן לפנינו. ולהניחן החלוקות הדעות עם המשניות

 שנסתתמו טענה ללומד תהא שלא לבוא. ולעתיד לשעתן בעייה כל לפתור

 מיום לימוד, של שנים מאות הנוגדות. הדעות לפניו הובאו ושלא המעיינות

 החל אבינו, אברהם של בניו האומה היות מיום ואפשר מסיני, משה שירד

 הנביאים שנים. מאות אחר כתבו שהבנים מה קיימו עצמם האבות הלימוד.

 ולולב, סוכה חולין, שחיטת [קרבנות, ופרשו. קיימו שהבנים מה קבעו והמלכים

 טרם עוד מסיני, למשה הלכות ועוד ועוד קידושין, עירובין, המזון, ברכת שופר,

הגות דרך סיכום היתה רבי בידי המשנה עריכת כתוב] הלכה מסמך היה
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 והתנאים הזוגות דברי שרוב יצויין לנשיאותו. שקדמו שנים מאות של ומעשה

 קיימים הברייתות מקובצי לבד שהרי במשנה. בעליל נכללו לא לרבי שקדמו

המשנה. של צורה באותה בערך נערכה אשר התוספתא של עצומים קבצים

 וכן שמות] [לספר ודרשב״י, דר״י המכילתות ההלכה, מדרשי גם כאמור

 מדרשי של הגדול ים וכן ודברים] [לבמדבר הספרי ויקרא], [לספר הספרא

 ובשמדות. ברדיפות דורות במשך שאבד מה את אלה כל על הוסף אגדה.

 ודברי הלכות של אוקיינוס לפניך והרי בחכמיה. כרוכה התורה בשריפת

 .13במשנה נכלל המעט רק מדרשו, בית וחכמי רבי לפני היו אלה כל חכמים.

 תחילה פה. על היה הלימוד שכל כפי פה, על מדרש בבתי נלמדו המשניות

 אוצרות דין מה תשיג לא הדעת גם דעתנו נתנו [לא 14וביאורו פסוק כדרך

 בימי התנאים ברחו לשם המעטירה הגדולה אלכסנדריה של בתי״כ של תורה

 תורת היכן משלה. מקדש בית לקיים בדעתה חככה אף זו גלות החשמונאים?

 היכן המלוכה? בני גם התגיירו שם חדייב גנזק, במישן, הרחוקות בבל ישיבות

 איזור של משניות היכן מקולסין? בגדיים פסח לקיים חשבו שם רומי תורת

 - הלכות על רבי ידע כלום התפוצות? מרד ממציתי קירואן, קירניאייקה, הים,

 הנשייה בתחום חבויה שהתשובה נראה אלה? גלויות של מדרש מבתי משניות

ההיסטוריה. של

 כילה שלא "כל חכמים: דברי השתמרות בדבר בידיך נקוט גדול כלל לך ואומר .13
 ולשמר. לכתוב יכולת מהעדר העוני" כילה הזמן כילה שלא וכל הזמן, כילה האוייב

 קדשים סדר קיום על מעיד הראשון הראב״ד וכן הקדוש, הזהר וכאלוסטרציה,
 היתה אשי ורב רבינא שבידי כתוב שראה מעיד הרמ״ע וכן, בידנו. ואינו לירושלמי.

 שנחשפה הקחירית הגניזח לימינו, זמן בקרבת תרצה ואם התלמוד. של קמא מהדורא
 באלפי הגאונים תקופת את האירה והתפילה, הפיוט עולם את האירה בדורותינו

 שנעלמו ומדרשים משניות קבצי שכן וכל שכן כל העלים. שהזמן דוקומנטים אלפים
 תצא לא להשתמר, ועריכתה משנה כתיבת על אמירה כל לפיכך קודם. שנה אלפיים

גרים, הלכות במשנה. כלל נכללו לא הם שחשובים אף רבים נושאים השערה. מגדר
 ואפשר ורבה, זוטא ארץ דרך שמחות, נתן, דרבי אבות חנוכה. עבדים, מילה, הלכות

 יש ענייניהם. בחלק ברייתות בידנו ונותרו חדורות בתחום שנעלמו קבצים עוד שהיו
קלושות. סיבות הן בעיני רומי, מול העתים צוק באילוצי הקשורות סיבות לכך שנתנו

 תמרים כפת הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם הפסוק הלכה, למדרש דוגמא .14
זו. עתיקה דרך שימרו ההלכה מדרשי זאת. נדגים עוד תיבה. תיבה מתפרש ,וגוי

 השכל זכי עוצמת נאמוד לא לעולם ועוד. ע״א, ו' השנה בראש זה ללימוד דוגמא
 שבע״פ דברים לכתוב לא בגזרה ככתוב. לפניהם מונח הכל מבעית, שזיכרונם

בלימוד. וההתמדה השינון ברכת מקופלת
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 הללו ההלכות בים שלטו חכמים תלמידי הפסוקים. בלא המשניות נלמדו ואחייב

 אשר אנציקלופדיות כעין לזכרנים, נזקקו שנתקשו ומי באוקיינוס. כספנים

בשמועות. ולדייק הנשכחות את להעלות סייעום

 הנראית אחת בבעייה רק העוסקת גמרא אריכות נמצא אם תתמה אל כן על

 שאין למרות ומניין. השמועה, בעל החכם מי המימרא? מי בשם שולית, לגמרי

 חכמים. בידי רשימות כעין סתרים"! "מגילות של קיומן אמת מכלל להוציא

 בלימוד. אחת שיטה שהיתה בביטחון ולקבוע הלימוד דרך אחר להתחקות קשה

 יש שונות. בדרכים ההתייגעות היא מדוייקת הלכה לניסוח הפסוק מן הדרך שכן

 סדרי ששה כל כתב לא הקדוש רבנו קידוש. לבין וכתיבה, עריכה בין להבחין

 שקדמו חכמים ע״י שנערכו משניות קבצי שהיו בעליל נראה ועוד המשנה,

 ודאי חלקן משניות. ותוכן לשון ותיקן כתב שרבי כמובן אפשר הקדוש. לרבנו

 התנאים. רבותיו עליהם שעמלו קבצים היו רבי לפני שהרי מדרשו. בבית ניסחן

 סתם מאיר. רבי משנת היא חכם, שם בלא לפנינו המצויה משנה סתם בד"כ

 מתורת שאבו וכולם יוחאי. בר שמעון רבי ספרי, סתם נחמיה, רבי היא תוספתא

 נסוכה כשעליו נכתב אלה מחיבורים חיבור כל הדברים. פירוש עקיבא. רבי

 אזי"כולהו עקיבא, רבי תורת את שאבו שכולם וכיון האמור. החכם של שיטתו

עקיבא". דרבי אליבא

 שמצוי כפי המשנה כתב שרבי לומר נכון ולא פשטני להדגיש, שוב חובה

 לדוגמא חכמים. שם על משניות קבצי מצאנו כאמור שהרי העם". "בלשון

ש שמעון דרגי "תמיד נאמר: עליה קדומה תמיד, מסכת  אשר המצפה", אי

 בואו טרם עוד רבי של זקנו רבא [סבא הזקן, גמליאל רבן של בזמנו עוד פעל

 יהושע שרבי ספק לנו אין גם כך .15שאול אגא של משניות קובץ או לעולם!!]

 טבול זבים, מסכת כן כמו משלו, היא קינים לדוגמא, משניות. סידר חנניה בן

 סידר הגדול אליעזר רגי הורקנום, בן אליעזר רבי גם !.6עוד ואולי נידה יום

 עקב כך על לתמוה אין יהושע. רבי בדברי דבריו נתחלפו ולפעמים משניות,

המשנה. את שקידש הוא הקדוש רבנו האמור. כל למרות נידויו.

בשמו. שם ראה ועוד. ,ה' בגיטין ז' בכתובות ד', בקידושין ששרידיהן .15
ועוד. י' נדה ה', זבים ד', יום טבול ראה .16
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 ששה מעתה התושבע״פ. כל ליסוד המשנה את עשה רבי חולקין. אין ואחריו

 ארץ בלשון או משנה", סדרי "שיתא הבבלי חייא רבי ובפי אלה, סדרים

 מסמיכן לקיש ריש שנתקדשה. התשתית הם משנה", ערכי "ששה ישראל,

 זרעים, סדר [אמונת ודעת". חכמה ישועות חסן עתיך אמונת "והיה לכתוב:

 דעת קדשים, סדר חכמת נזיקין, סדר ישועות נשים, סדר חסן מועד, סדר עתיך

 גם יש אחר. כתוב על מבוסס יט', פ' בשוח״ט אחר סדר יש טהרות]. סדר

 עוצם עקיבא?!. רבי של מאוצרו הן כאמור כולם ע״א. ה' הזהר תיקוני בהקדמת

 משותף מכנה שיימצא או דעות, רוב שישקף באופן להכריע היה רבי חכמת

 כמרתן. הלכה שאין נוספות דעות גם הביא רבי רבים. חכמים דברי על המגשר

 שם בלי אנונימית אותה מנסח מסויימת, כדעה היא שההלכה מחליט רבי כאשר

 עליו. החולקים עם יחד מובאת דעתו גם החולקים. דעות את ומביא אומרה,

 ושולי חיצוני ביניהם שהקשר רבות משניות הובאו הדקדקנית, העריכה למרות

 המשנה את חתם הקדוש שרבנו אחר !.8אסוציאטיבי אלא הנדון בעניין ולא

 האמוראים כך הפסוקים, עם התמודדו שהתנאים וכפי שמימית, עשאה

 לחלוק רשאים האמוראים שאין קודש כספר היא מעתה המשנה. עם מתמודדים

 עם ליישבה גם במקור, המשנה את וליישב הכתוב עם להתמודד אלא עליו,

 רבנו עליה. החולקות מברייתות הסבך את להתיר וכמובן אחר. מקום משניות

,19התלמודים לים פינה ממנו יתד ממנו העמוד, את הציב הקדוש

 מצא לקופתו, הכנים שמצא וכל לשוק שיצא כמי צויין עקיבא רבי ע״א. פוי סנהדרין .17
 רבי כלומר, ובררם. לביתו שב נטל. קטנית מצא כוסמין, מצא שעורים, מצא חיטים,
 מעלה האגדה כן כי הנה לפניו. וסדורה ערוכה והיתה כולה התורה כל אסף עקיבא

 עוצם על תמה רבנו משה גם ידו, על נתונה התורה כביכול מעלה של לפמליא אותו
ר״ע. של חכמתו

 ענייני קשר בלא נושאים שרשרת לפעמים השוזרת בגמרא, הרבה קורה שאמנם כפי .18
 ופרק ב' פרק בערכין, שלימים פרקים המרכיבה שלימה סדרה ראה אסוציאטיבי. אלא

 שרשרת ראה פסחים. מסכת בתחילת האריכות לערכין.ראה עסק שום שאין ג'
 עסק שום להם שאין תשיעי פרק בשבת משניות סדרת ראה כתובות, בסוף משניות

 מסכת בתחילת קשר בלי משניות ראה "מניין". הפתיחה מוטיב מפני רק שבת, עם
ועוד. מגילה.

 יט' שם ע״ב. ז' השנה ראש ע״א. פה' שם ע״ב. ו' חולין רבי, הכריע כיצד דוגמא .19
 ע״ז בי. ב' אבות ט״ו. ג' מכות רבי, של בניו של הבהרות יש ע״א. ד' שבועות ע״ב.

ע״א. לז' ע״ז, גמרא ושם וי. ב' פרק משנה
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 ישעיהו שקילל בקללות עוד נתבונן רבי של מפעלו ומורכבות היקף לשאלת

 ה' "הנה ידי] [בחגיגה חכמים: אמרו דעתו, נתקררה ולא ישראל, את הנביא

 מקרא, בעלי אלו משען וגוי, ומשענה משען ומישראל מיהודה מסיר צבאות

 פפא רב בה פליגו וחבריו. תימא בן יהודה רבי כגון משנה, בעלי אלו משענה,

 וכן משנה", סדרי מאות שבע אמר וחד משנה סדרי מאות שש אמר חד ורבנן,

 מימות בתחילה היו משנה סדרי מאות "שש ובילקו״ש] [בב״ר חכמים אמרו

 כבסיס לקח פעמים להכריע. רבי ניצב הזה הגבוה ההר מול הלל". עד משה

 רב "דאמר מפורשת, אמירה שיש פעמים .20בענייניה שהתמחה חכם משנת

 שלפני מקרים ויש ע״א] פב' בנדרים [ראה היא" יוסי רבי פרקין כוליה הונא

 מצאנו כך עליה. הוסיף או בה שינה והוא חכם של שלימה משנה היתה רבי

 המצפה איש שמעון דרי יוחנן:"תמיד" רבי "אמר ה״ב] פ״ב [יומא בירושלמי

 קרבן לרבנן". דצריכין מילין אלא כולה לא אחא בר יעקב רבי אמר היא,

 אתיא, שמעון כרבי דידהו אסתמא לחכמים להו דקשיא "דברים מבאר, העדה

כרבנן". נמי אתי סתמא שאר אבל

 במקדש, הלשכות מבנה בירור כמו המשנה, מקור על דיון שנמצא פעמים

 שאול אבא משמשת היתה מה שכחתי אומר יעקב בן "ר״א ע״א: טז' ביומא שם

 מסתברא ה"נ שמניא, בית נקראת היתה והיא ושמן יין נותנים היו בה אומר

 בן ר״א [מסכת] שמידות "דסתמא במקום מעיר רש״י היא". יעקב בן דר״א

ע״א] טז' [יומא לה" אמר יעקב

 של דעתו עם הסכימו לא בעריכה עמו שפעלו מדרשו בית שחכמי פעמים

 דלא "מתניתין כתוב: נמצא לפיכך עצמו. דעת נגד המשנה סתם רבי אזי רבי,

 [למעלה אני", אומר אומר, "רבי השגור, הביטוי את שנמצא ופעמים כרבי".

 שנמצא פעמים וכך".. כך עשינו דיני ובית "אני בלשון או, מקרים] מארבעים

 היא הרי ולמעשה הלכה, לקבוע רבי של מעשהו על עדות כביכול שהיא אמירה

ונפסק. העניין נפשט כביכול אני", אומר אומר בגדר"רבי

 יוסי רבי משניות או ראב״י, של מידות או המצפה, איש שמעון רבי של יומא כמשניות .20
בזמן. לו סמוך שהיה נתן רבי של למפעלו ה״ה ואהלות. לעירובין
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 בימי רוצח גוי [(סיקריקון) מהסריקון שדה בלוקח העוסקת המשנה וכן

 האיש מן לקח בטל.. מקחו הבית מבעל ולקח וחזר מסקריקון "לקח מלחמה]

 אמרו: שלאחריהם דין בית ראשונה, משנה בטל..זו מקחו האשה מן ולקח וחזר

 שהתה שאם ונמנו, דין בית הושיב רביע..רבי לבעלים נותן הסריקון מן "הלוקח

 מ״ו] פ״ה [גיטין זוכה". לה הקודם כל חדש עשר שנים סקריקון בפני [השדה]

 בנושא אהלות, בסוף כך שלם. מהלך המתעדת אומריה שם בלא משנה לפנינו

 ישוב מקומות על להן ובדומה המת] כאהל הבית שלפני [אכסדרות אצטיווניות

וטיהרוהו". [מקום] קיני על נמנו דינו ובית "רבי גויים, קברי מטומאת לטהרם

 חכמים דעת ולהביא תחילה עצמו דעת להביא רבים במקרים הקפיד רבי

 פרשתי מה יודע ואיני "פרשתי במנחות: כגון כמותו. הלכה שאין ללמד אחריו

 יביא אמר הא רבי דאי כרבי, דלא חזקיה תנא, מאן עשרון, שישים יביא

 בעניין אחרים חכמים דעת מפני דעתו דחה וכן ע״ב] קד' [מנחות וכוי. מנחות

 משום אומר יוסי ב״ר ישמעאל רבי דבי "תניא הגז. ראשית מצוות חובת חלות

 אלמלי רבי: אמר תניא השה, תחת צאן וארבע שנאמר [צאן] ארבע אביו:

 קבלה, עמו] שנימוקו בדורו גדול יוסי [שרבי ברבי ודברי תורה דברי דבריהם

 דברי שדבריהם שכן וכל לב״ה] ב״ש בין ממצע [שהוא שומעין, ברבי דברי אנן

 דברי בין ההבחנה שם מלמד רש״י [ראה תורה". דברי ברבי ודברי קבלה

 החולקות נשים בסוגיית ת״ק דעת מפני דעתו ביטל קבלה]. לדברי תורה

 רבי של דבריו רואה אני אין אומר רבי נתן, רבי משנת "זו מצומצמת. בכתובה

 על חנווני שבועת בעניין רבי דעת בדומה וראה .21 בשווה" חולקות אלא נתן,

 לקודמים דבריו מקדים שרבי מצבים מצאנו 22לא. או בו חזר רבי האם פנקסו,

 זו על כמותו. במשנתנו שהלכה רשב״ג בדברי שיחתום כדי אביו, כרשב״ג לו

 נשמעה לא שכלל רבי דעת המבררים בגמרא שלימים דפים תמצא הדרך

 יתומות, כתובת כמו מהברייתות, והביאוה שאתרוה הם והאמוראים במשנה

 הפרקים את שוב קרא כדי. ערכין או סח' בכתובות זכותן על עמד שרבי

 בדרכו זו מגמה על המעידים מקורות הובאו שם רבי של דמותו על הראשונים

הפריפריה. למען ופעולו הארץ לעמי יחסו שינוי כולל רבי, של

אומר. רבי ד״ה בתוספות ר״ח דברי שם וראה ע״א, צג' כתובות .21
המתאים. במקום לא רש״י לב שים ע״ב, מזי בשבועות הנמשכת הארוכה המשנה .22
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 ובודאי בבל בני בידי הן סדורות רשימות היו רבי של מפעלו לפני מסתמא

 ייכתב. מה קבע ואחייב דינו בבית ברר שרבי כבר שראינו גם מה א״י. בני בידי

 [ירוש' ממתניתא" אי משמועא אי ידעין "ולא כגון: אמירות נבין זה רקע על

 מקמי שמועא תיבטל מתניתא, אמרת ואת שמועא אמרי "אנא וכן, פ״ב] מע״ש

 בסנהדרין הגמרא עפ״י שלפחות עוד יוער ה״ב] פ״ד כתובות [ירוש' מתניתא".

 משנה כן ואחר ראשונה משנה הנקראת קמא מהדורא מהדורות. שתי היו

.23אחרונה

 לא ועריכתה המשנה כתיבת של העצום המפעל מדוע לשאלה, לרגע נשוב

 היה צפוי הלא יחסי? בשקט היושבת והישיבות החכמים מרובת בבבל נעשה

 ביחס ההגמוניה בעל הוא הבבלי שהתלמוד כפי הבכורה תהיה לה כאן שגם

לירושלמי?

 הקדוש. רבנו של אישיותו על בדיוננו שלמדנו מה בכל מקופלת התשובה

 רבנו עד רבנו משה "מימות הרמב״ם: דברי עם אחד בקנה עולים הדברים

 שבע״פ. בתורה ברבים אותו שמלמדין חיבור חיברו לא השלום, עליו הקדוש

 לעצמו כותב הדור באותו שהיה נביא או דין בית ראש ודור דור בכל אלא

 כותב ואחד אחד וכל פה. על מלמד והוא מרבותיו, ששמע השמועות זיכרון

 שנתחדשו ומדברים ששמע, כמו ומשמועותיה התורה מביאור כוחו כפי לעצמו

 הגדול. דין בית עליהם והסכימו נדרשת. שהתורה מידות מי״ג במידה דור בכל

 ואחד בדורו יחיד והיה השלום עליו הקדוש רבנו אל אחריהם הזמן הגיע וכאשר

 בני אצל בהן שזכה עד הטובות, והמידות החמודות כל בו שנמצאו איש בזמנו,

 בתכליתן". ובמעלה בחכמה והיה יהודה ושמו הקדוש". "רבנו לקרותו, דורו

 בארץ עוסקות המשניות ככל רוב הלא המשנה, בתוכן נעוץ תשובתנו יסוד

 רק הבית. בימי שהיו כפי במועדים בטו״ט וקדשיו, במקדש ומצותיה, ישראל

 במה לעסוק ראתה לא שבבל נתמה אל לכן לבבל. נוגעות חיים אורח משניות

 שעניינן מסכתות נעדרו מתלמודה גם הכל ככלות לאורחותיה. רלוונטי שאינו

 אפשר לארץ. לחוצה רלוונטיות אינן התלמוד מסכתות שרוב רואות עינינו א״י.

אצלו. בדוקות היו לא בבל של ושמועות שמסורות מפני אולי

 כפי לעדות", פסולץ הקרובים כל ראשונה משנה אבל עקיבא, רבי "זו שם, ראה .23
 הפסולין הקרובין סוגיית החדש, בקידוש השנה בראש קדומה במשנה מצאנו שאמנם
ע״ב. כז' סנהדרין ראה לעדות,
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 אם כי לבבל. עניין אינה ברובה שהמשנה בעליל לחוש חטופה בהבטה דיינו

 מיעוטא רק הבית בימי עוסקות סוכה, יומא, ר״ה פסחים, מועד, סדר אפיי לא״י.

 זבים, טהרות, פרה, סוטה, מנחות, זבחים, על לדבר שלא לימינו. נוגע דמיעוטא

 באישיותו הכלל את התולה בסברא ולהפך לשוב לנו יש כן על ועוד. ועוד קינים

הקדוש. רבנו של וכוונותיו

 לדורות.אפשר למעשה שאינו מה אפיי בסדריו לקבץ ראה הקדוש רבנו

 בעוז לבבל, בניגוד רבי בבל. חכמי שלחן על תדיר היו לא מקדש ענייני אולי

 במקום וגדולה תורה ראינו לא רבי ועד משה "מימות מעשה. שעשה הוא רוחו

 שאמרו: כמו התענוגים, והרחקת והענווה החסידות בתכלית והיה אחד".

 בלשון אדם מכל ומופלג לשון צח והיה חטא". ויראת ענווה בטלה רבי, "משמת

 עליהם ונשתבש שנתקשו מה פירוש למדים היו ע״ה שהחכמים עד הקודש

 מן לו והיה בתלמוד. מפורסם וזה ומשרתיו. עבדיו מדברי המקרא, בלשון

 אורוותיו] [שומר "אהוריריה בו: שנאמר כמו היכולת, ורוחב ההון ומן העושר

 עוד מנהיג. של דיוקנו האישית השלימות מלכא". שבור מן עתיר הווא דרבי

 תורה והרביץ ומבקשיה חכמה אנשי על הוא הרחיב "כן הרמב״ם: הוסיף

 עד משה מימות המקובלות והמחלוקות חכמים ודברי הלכות אסף בישראל,

 מרבן אביו [ורשב״ג אביו. משמעון שקיבל המקבלים מן עצמו הוא והיה ימיו.

 בעל לאמרם רשאי אתה אי שבכתב דברים רבנו]. משה עד הלאה וכן גמליאל

 רבי אזר אפוא כיצד בכתב. לאומרם רשאי אתה אי פה שבעל ודברים פה,

 24הרמב"ם עונה תושבע״פ? יסוד שהיא המשנה לכתוב עוז הנשיא יהודה

 שראה לפי שהיה? כמות הדבר הניח ולא כך הקדוש רבנו עשה "ולמה

 פושטת רומי ומלכות ובאות מתחדשות והצרות והולכים מתמעטים שהתלמידים

 להיות חיבור חיבר לפיכך לקצוות, והולכין מתגלגלין וישראל ומתגברת בעולם

יישכח". ולא במהרה שילמדוהו כדי כולם ביד

 כ"כ קפאח. הרב של בהערותיו לרמב״ם, הקדמות ספר ראה למשנה, הרמב״ם הקדמת .24
 יחם מה למדים הקדש, בלשון ובניסוח בעריכה רמה שידו הרמב״ם של מלשונו

 השגת על נבוכים במורה הרמב״ם דברי מתוך הקדוש. לרבנו ייחם וההערכה
 הנביא, מעלת לרבי ייחם האדם, בייעוד גבוהות היותר לדרגות וההעפלה השלימות

האנושי. המין מבחר רבנו, למשה משווה מסויימת ובמידה
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 שנתקבלה 25אחת תורה שיש מציאות בעולם. חדשה מציאות שיצרה תוצאה

 על א״י של בהגמוניה ומכירים לה כפופים ושהכל האומה תפוצות כל על

 הזיקה היתה נלווית תוצאה וטבריה!] [מציפורי יוצאת תורה מעתה הגלויות,

 כאשר רבי. של נשיאותו ימי לאחר עד שעה לפי לפחות לא״י, התפוצה בין

 המתחשבים ההומאניים האנטונינים, ימי בקיסרות. הגדול השינוי נתהולל

 לאבדן עד הקיסרות של התדרדרותה בתחילת שלטון מסובבי בקיסרים נתחלפו

 שגם לציין צריך יהודית, הפנים ראות ומנקודת כאימפריה. רומי של ההגמוניה

 כתפיהם על נשאו נשיאה יהודה רבי ונכדו גמליאל, רבן בנו רבי, של ממשיכיו

 יובן לא אחרת הקדוש. מרבנו בתודעתם שירשו סממנים עם האומה משא

 כהתרת לכת מרחיקי הלכתיים צעדים לנקוט נשיאה יהודה לרבי לו מניין

 היו אף החכמים. גדולי בקרב תרעומת שעוררו נוכרים. של ופיתם שמנם

 מפני לנידוי שחששו אף והיו כאלו. לרפורמות ההסכמה אי מפני לנידוי שחששו

 הקבוע המועדות לוח נקבע בזמן שבסמוך עוד מה הללו. לרפורמות התנגדותם

רבי. מכוח הכל השני, הלל ע״י

 היה ער״ש שכל אומרת הגמרא פטירתו. אחר גם ריחפה רבי של רוחו

 מוצעת מיטתו דולק, נרו לחשאיר בניו, על הציווי להבין יש כך בחדרו. מופיע

 מאכלות, לכשרות שלחן היהדות. יסודות על לשמירה שכוונתו ערוך. ושלחנו

 מכלל אך . המשפחה טהרת כנגד ומיטה תורה, של ואורה השבת כנגד מנורה

 ושוב משפיע. המשיך והודו בתודעה נשאר הקדוש שרבנו יימלט לא דרשות

 עשה לפסול או לבקר צורך ראה רבי שכאשר להזכיר מחייב ההיסטורי הדיוק

 היוחסין פסול על ימיו סוף לקראת שאמר כפי תקיפות, היותר המילים בכל זאת

 מידות מפני גם ודחויים פסולין אלא שאינם הרחוקות. בבל מקהילות בכמה

 ימיו על במקורם. הדברים הובאו הקודמים בפרקים עריות. וקלקול רעות

לפנינו: הגמ' בדף רבי של האחרונים

 אשר כמראה בימיו ראה אשר הרמב״ם של שלו, דמותו את בעליל חשים הרמב״ם דברי מתוך
 עוד יש בשעתו. רבי שעשה מה עשה החזקה הי״ד הגדול במפעלו הרמב״ם בתקופתו. רבי ראה

 שקט ימי היו ימיו הרמב״ם. בדברי המשורטטת באטמוספירה חי לא הקדוש רבנו להוסיף,
 סבו. אביו, ומקורות העבר מן ידע הקדוש רבנו ובכ״ז, הרומאי. השלטון עם נאותים ויחסים

 להכין ויש זמני שהשקט ידע רבי רומי. בידי השם קידוש על שנהרג זקנו לאביו שאירע ומה
 היה שלא מה שעשה, מה לעשות עוז אזר לכן העתידיות. מצוק לעיתות תורה לימוד תשתית
 אחת הנשלחת כדמותו אישיות רק אחריו. הבאים לעשות יעזו לא או בבבל, שיקרה אפשרי
עשה. שרבי כפי גדולים אדנים לצקת לה אפשר לדורות
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האחרונים רבי דברי את תיעדה הגמרא
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משנה סתם מאיר רבי

 מי דמות אחרת, מופת בדמות שנתבונן בלא שלימה משנתנו תהיה לא
 הרביעי. בדור התנאים גדול שהיה מאיר רבי הוא רבי. למשנת היסוד שהניח
 גם אחריו כרוך היה עקיבא, רבי של המובהק תלמידו המשנה. אדני ממניחי

 השמד. בדור התורה את שהעמידו לחכמים חבר היה ר"מ לגולה. בנסיעותיו
 ארבעת עם למעשה הוסמך הוא בעלומיו, אותו סמך עקיבא שרבי למרות
 כשהוצרו גם, זו מסיבה .26 המלכות גזירת בשעת בבא בן יהודה רבי ע״י חבריו
 בעסיה. שנים לעבר שהלך זה היה מאיר רבי המלכות, ע״י עקיבא רבי צעדי
 ר"מ הצלה. כמעשה 27 בבא בן ר״י של מעשהו התברר המלכות, חמת בשוך

 בנשיאותו באושא, הועד בית הסנהדרין, נתכוננה כאשר רמה למשרה נתמנה
 נתמנה מאיר ורבי דין בית כאב נתן רבי עמד שם גמליאל. בן שמעון רבן של

 מידיעות משורטט לא מאיר רבי של דיוקנו 28בכדי ולא ה״חכם", לתפקיד
 על מוצאו, על ידיעה אין כי יען בפעלו. הקשורים ממעשים אלא ישירות

 אומרים יש שאלות, טעון שמו ואפילו ידוע. לא אביו שם ייחוסו, או משפחתו
 נירון מצאצאי היה גרים בן אומרים יש מיישא. או נהוראי היה מלידה שמו

קיסר.

 הם אלעזר. ורבי שמעון רבי יוסי, רבי יהודה רבי מאיר, רבי שבדרום, רבותינו הם .25
 רבי תורה. ישראל ארץ כל את ומלאו עמדו ג', סא' רבה בראשית המדרש, לדברי
 רבי את שימש מאיר רבי זאת עם לימים! צעיר בהיותו מאיר רבי את סמך עקיבא

 ראה, ישמעאל. רבי מפי שמועות לפניו והביא עקיבא לרבי חזר כך ואחר ישמעאל
ע״א. יג' עירובין ראה ע״א. ידי סנהדרין

 הסתתר תיקטע. שהשרשרת מחשש חכמים סמיכת על נפשו מסר בבא בן יהודה רבי .26
 רבי התנאים, גדולי את סמך בזקנותו ושם לשפרעם, אושא בין הרים שני בין

ע״א. ידי סנהדרין שמוע. בן אלעזר רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי מאיר,
ע״ב. ח' זרה עבודה

 מכל בהרחקה להענישם הנשיא רשב״ג של בקפידתו הורחקו נתן ורבי מאיר רבי .27
 ראה בדרשה. הנשיא את להתקיל אולי בנסיונם סוגייא בהבנת מחלוקת עקב תפקיד.
 ו״ליש אומרים" ל״אחרים שמם הוסב כידוע שבעקבותיה פרשה ע״ב. יג' הוריות

 בן אלישע רבו של בעטיו היה ר"מ של כינויו כי אומרים שיש למרות אומרים".
מכונה"אחר". ומאז ממחיצתו שיצא אבויה
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 בכתבי המופלאה לבקיאותו ביטוי [לבלר] סת״ם כסופר הצטיין מאיר רבי

 מגילתו כתב וממנה [מזיכרון] מליבו אסתר מגילת שכתב כך כדי עד הקודש.

 מאיר", רבי משנה "סתם המושג משמעות את להבין כדי .29 מצווה לקריאת

לתורה. ביחסו נתבונן

 אלא עוד ולא הרבה, לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק "כל אמר: מאיר רבי

 הארץ". עם גדול לכהן קודם חכם תלמיד "ממזר לו". הוא כדאי העולם כל

 פנים כל על האדם. שהוא גדול, ככהן הוא הרי בתורה העוסק גוי אפיי בעיניו

 לפני ומניחה ככופתה הארץ לעם בתו המשיא כי"כל הארץ. עם מבור עדיף

 למשנת היסוד היתה עקיבא מרבי שקנה מאיר רבי של משנתו כאמור .30הארי"

 תנאים מפי דברים הובאו מאיר רבי של מדעתו המשנה שנטתה במקום רבי.

 וגופו זיוו הבהיקה אלא בשכלו רק לא רושם עשתה התורה שאמרום. אחרים

 עוקר כאילו המדרש בבית מאיר רבי הרואה "כל .3 קדושה! של חתיכה נעשה

 ר"מ של לראייתו שזכה עצמו על העיד הקדוש רבנו בזה. זה וטחנם הרים

 לראות שזכה בכך זאת ותלה בתורה לחריפות שזכה מעיד רבי כבוד. בריחוק

 זכה אלעזר בן שמעון רבי הוא ר"מ של האחר תלמידו מאחוריו. מאיר רבי את

מאיר. רבי של מקלו מנטילת רק הרוח להתרוממות

 רבי של בתו היתה ברוריה אשתו ע״ב. יג' עירובין ראה שמו ועל ע״א. נוי גיטין ראה .28
[בשבת] אחד. ביום עליו מתו בניו שני בניסים. מלומדת תרדיון, בן חנניא

 א' פרק תענית ירושלמי בלבלר, תורתו על עוד ראה ע״א. כ' סוטה ע״ב. יחי מגילח .29
ח״א.

 תורה הנחלת ערך על ע״א. לחי קמא בבא הוריות. סוף ראה אי. ו' פרק אבות ראה .30
ע״א. צט' סנהדרין קידושין, סוף משנה ראה לבנים

 רש״י ראה מאיר?!! רבי פני זיו את לראות זוכה היה רבי אם קורה היה מה ולמד, צא .31
 ראה משנתו על ע״א. כדי סנהדרין חריפותו על וראה ע״ב. יג' עירובין ראה שם.

 אלעזר רבי על בנו לרבי רשב״ג אמר מה כאן להזכיר ראוי ע״א. פוי סנהדרין
 שועל".. בן "אתה ברשב״י. ר״א לבין בינו המרחק מה לבנו הראה כרשב״ג ברשב״י.

 אז כבר למעלתך. מעלתו בין המבדיל היחס על לתמוה לך אין לכן אריה". בן "והוא
 זכות עם גדולים יש עדיין הנה חכם, נשיא בן ת״ח חיותו שלמרות חקדוש רבנו ינק

 רבי את שראה משום רק לחכמה שזכח רבי דברי יובנו מכאן שלו. זו על יתרח אבות
מאחוריו. מאיר
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 "אדם לאמור: חברו חלפתא בן יוסי רבי בפני ציפורי בני בפני זו,הוצגה דמות

 לסוף לירד חבריו יכלו לא כי כמותו, בדורו שאין צנוע". אדם קדוש, אדם גדול,

 טמא על אומר שהיה ופלפולו. כוונותיו עומק בהבנת לעמוד יכלו לא דעתו.

 בכינוי אלא בשמו הלכה הובאה לא לפיכך ולהיפך. פנים, לו ומראה טהור

.32 אומרים" "אחרים

 הכל באגדה. גדול כוחו למשנה. יסוד שהניח כמי רק גדולתו לצמצם אין

 משלי מאות שלוש במשלים, נבללו דרשותיו נשים. ואפילו לדרשותיו נמשכו

 התורה בלימוד מאמציו משלים. מושלי בטלו במותו לר"מ, לו היו שועלים

 את מלאו ישראל וארץ התורה לעתידה. הגדולה דאגתו את בטאו ובהפצתה

 בעוצם לו, המיוחדת הענווה למעלת התאימה בתורה הגדולה אישיותו יישותו.

 אהבתו .33לאשתו איש בין שלום להשכין מעלתו השפיל פלפולו, ועומק חכמתו

 שלא שבישראל, פשוטין ואפי' לליבו נכנסו הכל חכמים, לאהבת מעבר חרגה

 אם נתמה אל הבורא. אהבת עבורו המבטא ישראל עם כלל אהבת על לדבר

 יושביה" על המכפרת ישראל "ארץ לאמר: עמוקות. היותר מעלותיה ביטא

 בארץ לקוברו ציווה גם לכן לעסיא. לצאת באילוצו בצערו נתבטאה אהבתה

 כאן יש ואולי ר"מ, לגבי גם נכון הונא לרב שיוחס מה אומרים [ויש ישראל

א״י. של ימה מי ילחכוהו לחופה ארונו להניח מעשה,] כפילות

 פלפולו, על ע״א. כג' סנהדרין ה״ה. ג' פרג קטן מועד ירושלמי מעלתו על ראה .32
 נאמרה בשמו שהלכה לומר, ייתכן ע״ב. יג' הוריות כינויו על ע״ב. יג' עירובין

 נפל שזה אחר רבו, אבויה בן אלישע עם בהתהלכו כאמור קשורה בכינוי"אחרים"
 למוטב. להחזירו לנסות שבת, ביום סוסו אחר מהלך מאיר רבי היה דרך. לאבדן

 היתה לא אולי אכל, תוכו מצא רימון בבחינת שבו, תורה מדברי ללקט אחריו הליכתו
 נגד נתן רבי עם יחד שהתעצמותו עוד מה מאיר. ברבי למחות ראו אשר חכמים, לרוח
נוספת. סיבה אולי היתה הנשיא בית

 ואהבת חכמים אהבת על גי. יב' נתן דרבי אבות ע״א. נב' גיטין ראה השלום על .33
 ראה, ישראל ארץ כבוד על ע״א. לוי קידושין הי. ו' סנהדרין משנה ראה ישראל,
 פרק כלאים ירושלמי של״ג. פיסקא האזינו ספרי ע״א. נדי קידושין ע״ב. לוי ברכות

 פרק ביכורים ירושלמי ע״א. קלד' שבת טי. משנה ד' אבות ראה ענוותו על ה״ג. נטי
ה״ג. ג'
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המשנה סידור

 זמ״ן שלפנינו, הסדר האם ברור. הטעון המשנה סידור לשאלת עתה נפנה

 העורך, ובכוונת לכתחילה הוא וגוי עתיך" אמונת הכתוב"והיה על הנסמך נק״ט

 כלום זה?! סדר לנימוק דרשות חפשנו ואך בדיעבד חוא שלפנינו שחסדר או

 שקבע בסדר הם בתוכם המשניות סדר וכן סדרם מערכת בתוך המסכתות סדר

 בסדר הנה פקפוק, יש עצמו הסדרים בסדר אם למשנה? סדר שאין או רבי,

 סביב נושאים מארג אריגה, פירושה מסכת הוא, כן וכשמם סדר יש המסכתות

 רופפים. חיבוריה ופעמים איתנים חיבוריה פעמים כשרשרת. מתפתח נושא

 יש מקרה בכל ולכאן. לכאן פנים בדיוננו נראה למשנה סדר בנושא זאת למרות

 או "מסכתא", או "מסכתות" של המסודרת למציאותן בתלמוד עדויות בידנו

 מן שאינם נושאים נארגו פרקיהן שבתוך מסכתות כמובן למעט .2"מסכתיות"

 הזכרון שיטת האסוציאטיבי. הלימוד שיטת של תוצאה היתה והבאתם העניין

 למסכת להכניס רבות פעמים שגרם דבר תושבע״פ. של ליבה מעורקי היא

 פתיחה, מילות או שמות או סימנים מפני חוא בינחן שהקשר משניות שרשרת

 העוסקים הספר של האחרונים בפרקיו זאת נראה [אנו התוכן. מפני ולא

 האסוציאטיביים והסימנים המוטיבים לתופעת נתוודע שם התלמוד, בעריכת

התלמוד]. של וטבעו כדרכו שלימות סוגיות של בבניינן

 סדרים ששה האמנם ההיקף, את תחילה נברר הסדר לשאלת נגש טרם

 למקור נפנה וחיתומו? בעריכתו עסק שרבי האוצר הם נק״ט זמ״ן שלפנינו

 רב נחלקו שם ע״א] ידי [בחגיגח ישעיחו של קללותיו בירור בו, עענו שכבר

 משנח סדרי מאות שבע אמר וחד משנה, סדרי מאות שש אמר חד ורבנן. פפא

מובחרים. ששה ניפה ומהן רבי לפני היו

 וכן מ״ב. פ״ה ב"מ משנה חייא רבי בדברי הוא כך לאי. בשבת לקיש ריש כדברי .1
 וכן אי. ז' דף כהנא דרב ובפסיקתא ד', יט' תהילים במדרש וכך ע״ב. כחי במגילה

 המאירי דעת וראה יז'. פי״ב רבא במדבר גם כך ד', פ״ו השירים לשיר מדייר
 או רבי, של מקרי סדר הוא שלפנינו הסדר האם השואל תענית, למסכת בפתיחה
הרמב״ם. של הסברו כפי מכוון בסיבת שעשאם

בסופו, יב' פרק דר"נ אבות למשנה, תוי״ט פתיחת וכן טי. פוי רבה שיה״ש ראה .2
 שם ע״א, לדי בפסחים תרומות למסכת שם נמצא למשל, וכן ע״ב. ג' שבת

 בירושלמי סוכה שם ה״א. פי״ט שבת בירושלמי וכן ע״א עטי בעירובין לעירובין,
 עבי בכתובות נמצא קידושין . ע״א ב' תענית וכן השנה, ראש שם ה״ו. פ״ד סוכה
ועוד. ע״ב, מאי בסנהדרין נמצא סנהדרין שם ע״ב.
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 מסתמא במעלה להם וגדול בזמן הגאונים אחרון גאון האי שרב מפתיע

 מעיד האי רב אביו. עם הנדונה בסוגייא עסק האיגרת, בעל לאביו בזיקה

 סי' לגאונים, תשובה שערי [ראה שלפנינו! משנה סדרי לששה נוסף סדר שראה

 מצויות שאינן יקרות הלכות ובו שביעי נוסף סדר היה הגאונים דברי עפ״י כי]

 למצוות ובאמת ציצית, מזוזה, תפילין, קרי יקרות, הלכות שלפנינו, בסדרים

 חגיגה מגמרא העולה ההד הוא זה הד שלפנינו. רבי במשניות משניות אין אלה

 ״דברים חי] פסי ה' [פרשה בקה״ר המדרש דברי יובנו זה רקע על שהבאנו.

 נתן, רבי ותוספות רבי בית של תוספת כגון בתורה מיותרין הן שתראה

 הן״, תורה בכלל ומזוזות תפילין ציצית הלכות וכגון ועבדים גרים הלכות

 אותם רואה שאתה דברים "אפילו אחר במקום וכך מסיני] למשה [הלכה

 תורה" מתן בכלל הן אף ומזוזה, תפילין ציצית הלכות כגון תורה למתן יתרון

 היהודי בחיי ויסודיות מרכזיות הלכות על כלום תמהים, ואנו זי] פכ״ב [ויק״ר

 שאינם אלה עניינים ובו נוסף סדר היה שכנראה מובן עתה אלה? דברים יאמרו

בהמשך. הבהרה ביתר הדברים נראה רבי, סדרי בששה מצויים

ריהיו הגאונים בידי ד ס  עוד גנוזים, קבצים ושמאי", דהלל דמיומוי משנה "

 סי' מפאנו רמ״ע [שו״ת מפאנו רמ״ע עפ״י רבי. ימי של משניות גובשו טרם

אשי. רב של בבלי תלמוד של קמא מהדורא הגאונים בידי היה ק״ז] וכן ס״א

 מלבד חיזוק מקבלים אלא רופפת, השערה אינם למשנה סדרים שבעה

 בנסוע ויהי "ת״ר בשבת: הגמרא הנה מסיני, כחצובים שהם הגאונים דברי

 לומר ולמטה, מלמעלה סממניות הקב״ה לה עשה זו פרשה משה, ויאמר הארון

 רבי דאמר אזלא, כמאן וגוי זה הוא השם מן לא אומר רבי מקומה. זה שאין

 ספרי שבעה אלו שבעה", עמודיה "חצבה יוחנן, רבי אמר נחמן בר שמואל

 שביעי סדר שמציאות אפשר רבי. של דעתו רמז, סתם כאן ואין כרבי". תורה

 רבי מדוע כן אם השאלה, מיד תעלה כמובן כאן. הכתוב מאשר הגאונים בידי

 רבי של בשיטתו משוקעת לכך התשובה ששה? אם כי שבעה כתב לא עצמו

 מסויימים נושאים מהכנסת להמנע סיבות לרבי לו והיו ייכנס. כן מה לקבוע

 להבין כשננסה בכך נעסוק כל. לעיני ומפורסמת כתובה תהיה שמעתה למשנה

 משניות מציאת העדר סיבת לחפש יש המשניות. לכלל רבי של עריכתו דרך את

 נעדרת בדרבנן גם מזוזה, ציצית, תפילין, גרים, "מילה, כגון, דאורייתא יסודיות

 נדרים "היתר כתוב: חגיגה במסכת רבי?! של בסדריו חנוכה, לנר משנה

הן הרי ומעילות, חגיגות שבת הלכות שיסמוכו. מה על להם ואין באויר פורחים
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 הדינים מרובות. והלכות מועט מקרא שהן בשערה, התלויים כהררים

 גופי הן והן שיסמוכו מה על להן יש והעריות, והטמאות הטהרות והעבודות,

 עריות=נשים שבת=מועד, לנושאים: משנה בסדרי תורה ענפי תורה".

 השאלה עולה מיד והטומאות=טהרות. העבודות=קדשים, הדינים=נזיקין,

 נכבדים חלקים כי לעצמו. בנוי היה לא זה שסדר כנראה זרעים? סדר והיכן

 תובעין אשר נזיקין בסדר נכללו עניים מתנות כי אחרים. בסדרים נכללו ממנו

 לקובץ ואספם רבי שבא אלא מקומם. שם בקדשים נכללו כהונה ומתנות אותם,

לעצמו. כסדר

 סדר יט',] כאמור[בשוח"ט מצאנו נק״ט, זמ״ן בידינו, למפורסמות ביחס גם

 נשים, סדר הוא תמימה, ה' "תורת לאמר: אחרים כתובים על המיוסד אחר

 לב, משמחי ישרים הי פקודי וזורע. שמאמין זרעים, סדר הוא נאמנה, ה' עדות

 קדשים סדר הוא עיניים, מאירת ברה ה' מצות בחגך". "ושמחת מועד, סדר הוא

 הוא אמת, ה' משפטי טהרות. סדר זה טהורה, ה' יראת חכמים. עיני שמאיר

ם הוא הסדר לפיכך נזיקין. סדר  לשאלה משמעות יש זה ולעניין קט״ן. נז״

 ואחייב בסתם דעה כשמובאת מינא, הנפקא סדרים. בשני למשנה סדר יש אם

 בתר אזלינן האם עצמו, בסתם גם סתם. ואחייב מחלוקת ולהיפך מחלוקת,

 רבות שמשניות לציין ראוי שוב לעניין. נזדקק עוד בתרא. סתמא או קמא סתמא

 משניות כגון אחרות מסיבות אלא המסכת תוכן לפי לא לסדר" מסודרות"מחוץ

 פ״ד גיטין ואילך, מ״א פ״ד ר״ה או פי״ג כתובות [כמו אומריהן שמות עפ״י

 או כולו, ב' פרק בערכים כמו נושאים של שוות תכונות מסיבת או ואילך, מ״ב

 ואילך, ב' ב' כתובות שאסר הפה סדרת או כולו. ג' פרק בערכין וקולא בחומרא

 חומש דין פרוטה דין או ואילך. ה' פ״ג במנחות זה את זה המעכבים דברים או

ועוד. ואילך א' ב' בשבועות ארבע, שהן שתיים או ואילך, ז' פ״ד ב"מ
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משנה סתם

 האומה בתודעת שנשתקע כל לפניו מצא תוכניתו, אל הקדוש רבנו בבוא

 דרך הצדיק שמעון מימי שעברו דורות דורי התנאים, דברי עזרא, משה, מימות

 תקופת של המחלוקות מימי שנמסר כל להם הוסף הזוגות, ושאר אנטיגנוס

 מדרשי בתי מאספי השמד. ימי אושא, ביבנה, ביה״ד דרך הלל, ימי הורדוס

 להם שאין מים לפנינו והרי ר"מ. של משנה קובצי ור״ע, ר״י של ההלכה

 בלא לפנינו והניחה הקציעה עיונו, עומק לפי הנראית הלכה וכשמצא סוף.

״ משנה "סתם לפנינו היא הרי מקורה, זהות

 בו נפלה ולא הרבים עליו והסכימו שקבלנוהו מה הוא משנה" "סתם

 כאחד נוטה סתומה ומשנה תנאים, שני של מחלוקת בו יש וכאשר מחלוקת,

 כאן שיקולו. לפי לאמת נוטה זו דעה ראה שרבי מפני זאת כסתם. ההלכה מהם

 המשנה, שבעריכת הזו והמורכבת המסובכת בסוגייא להבהרות אנו מחוייבים

 דרך רק אפשרי בירורם בחלקם. רק יותרו סבכיח מסויימת במדה אשר

 אי ופטורים להשלימה. הזמן בן שילאה מלאכה הברייתות, ומקובצי התלמודים

 ציוני רק בצידו הובאו היריעה [מקוצר משנה". במושג"סתם נעיין לכן אפשר,

מהמקורות] כמה

 בלא נשאר לא יוחנן, רבי ע״י שנקבע משנה" כסתם "שהלכה זה כלל . א

 הם ייסתם״ שכנראה היסוד, את להבין אפשר יוחנן רבי של מלשונו חולקין.

 כרבנן הם משנה, סתם ששנה מקום כל יוחנן רבי "אמר וכלשונו: חכמים. דברי

 ע״ב, ב' ביצח רש״י ראח ע״א, ח' ערכין [ראח כיחיד". שחם רבו לו שיפרש עד

 פאי בשבת והאמר ד״ח: תוספות ע״א, מוי שבת ראח משנח. סתם מאן ד״ח:

כחכמים.] מתוקמא ד״ה: שם רש״י ע״ב, כדי ביצה ראה ע״ב, טז' יבמות ע״ב.

 כמו, הידועים, הפסיקה כללי נגד עומדת משנה סתם כאשר להסתפק יש . ב

 מחברו, כרבי מחברו, כר״ע חלכה או יוסי, כרבי חלכה או יחודה, כרבי הלכה

 ע״א. מגי חולין [ראח משנה? סתם נגד כח בהם יש האם וכדו'. ראב״י משנת

 ו' זבחים תוספות ראח נוטל. ד״ח: ע״ב, לדי עירובין תוספות ע״ב. לדי סנהדרין

 כאי ביצה תוספות ע״א. ט' למו״ק והרא״ש הרי״ף דברי ראה אחד. ד״ה ע״א

 ראה ע״ב, מהי נדרים ע״א, פ' חולין ראה שם. הרא״ש ראה לכם, ד״ה: ע״ב,

 "שאלת מבי. אות ה' מעי כללים חמד שדה ראה המקומות. לשני הרשב״א

ע״ה] סימן ב' חלק יעבץ"
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 סתמה והמשנה מאחר כ״סתם" הלכה משנה, סתם ואח״כ מחלוקת כשיש . ג

 הוא יוחנן רבי של שכללו הסוברים שיש למרות מחלוקת. אחר הדעה והביאה

 תוספות וראה ע״ב, מבי [יבמות מסכתות. שתי בן מחלוקת ואפי מצב בכל

 ירושלמי ראה ותנן. ד״ה: תוספות ע״ב, צד' קמא בבא גם ראה שם. הרא״ש

 שם רש״י ע״א, ז' ע״ז .ה״ג פ״ג פסחים הי״א. פ״ד יבמות ה״א. פ״ב ערלה

מחלוקת] ד״ה:

ש כי כסתם. הלכה סדרים, בשני סתם כ”ואח מחלוקת כשיש . ד  סדר י

 עתך" אמונת "והיה הפסוק: לפי בעריכה פעל רבי כי סדרים בשני וגם למשנה.

 בשיקולים התלמידים עם למד רבי כי עובד, זה כלל אין הסדר בתרך אבל וכוי.

 קידושין למשנה תוי״ט ראה ע״א. לאי שבת [ראה ליבם. חפץ לפי דידקטיים

שם] רש״י לדברי לב שים ע״ב, מבי יבמות ע״ב. פאי שבת גם ראה מ״ט. פ״א

 במשנה בין זו במשנה שהמחלוקת בין תנאים מחלוקת ואח״כ סתם כשיש . ה

 סוברים שיש למרות נכון, שכך הודה יוחנן ורבי כסתם. הלכה אין אחרת,

 כי בו וחזר קושי מצא רבי שלפעמים מכך נובע בעניין הגמגום שורש אחרת.

 על [ראה ממקומה. זזה לא ומשנה מחלוקת והביא אחרים דברי לו נראו

 שם. והמאירי רמב״ן ראה וסתם, ד״ה: תוספות ע״ב, מבי יבמות הזו המורכבות

 ראה ה״ה. פ״ב ערלה ירושלמי ראה תימא. וכי ד״ה: ע״ב, ל' לנדה רש״י ראה

 ע״א, מדי ליבמות ומהר״ם ופרכינן, ד״ה: רשב״ם ראה ע״ב. קכב' בתרא בבא

חמד"]. ראה"שדי תורה. בשל לחומרא אזלינן כ”ובד סתם, ד״ה: תוס' ושם

 כסתם הלכה בברייתא. מחלוקת מצאנו ועליה במשנה סתם הלכה כשבאה ו.

 שלימד מה היא שברייתא חוששים אם גם סומכים. עליו העמוד שהיא משנה

 לא מוצאים לפיכך עדיף. המשנה של ה״סתם" בכ״ז כסתם כוחה ואולי רבי,

 שונה אני יחיד "בלשון כמצוי או היא״ יחידאה ״מתניתין בסוגייא, פעם

 שסומכים כנראה היחיד, החכם שם כשמציינים אבל כמותה. הלכה ואין אותה",

 אמורא שמוצאים במקרים משנה. כסתם שהלכה בכלל ונשארים כוחו על

 יש לאמוראים כי לו. שומעים משנה, סתם נגד בברייתא כחכמים שהלכה הטוען

 פ״ד יבמות ירושלמי אמר. ד״ה: ע״ב לטי שבת תוספות [ראה סתם. נגד משקל

 ע' ב״ק תוספות ע״ב. פדי פסחים והאמר. ד״ה: ע״ב, פאי שבת תוספות הי״א.

 ראה ע״ב. יט' סוכה עטי ב״ב ע״ב. קבי לב״ק רשב״א ראה כסתם. ד״ה: ע״א,

מפתחותיו] עפ״י חמד בשדי ראה יחידאה. מתניתין ד״ה: ע״ב, עטי ב״ב רשב״ם
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 רבי כי אחרונה. כמשנה בד"כ נקטינן זו, את זו נוגדות סתמיות כשמשניות ז.

 רבי כאמור הראשונה, מחק לא רבי כי אם הראשונה. וביטל וסתמה טעמה ראה

 הנה ממקומה", זזה לא ש״משנה ואעפ״י בכלל. אם מוחק או מבטל בקלות לא

 לתלמידים בקעה השאיר אלא פסקים רשימות לתת במפעלו התכוון לא רבי

 ד״ה: ותוספות אלא, ד״ה: שם רש״י ע״א, ד' שבועות [ראה להתמודד. להמשיך

 ראה שם. רשב״א ועיין והא, ד״ה: ע״א, מגי לחולין תוספות ראה והדר.

גבי. ד״ה ביצהביע״ב

מ היא סתם כל ח.  למרות כסתם, הלכה ור״י, סתם [ת״ק] שמוצאים ואף ר״

 משנת שאומרים: ואפי' ע״ב] לה' [עירובין כר״י. הלכה ור״י ר"מ הכללים שלפי

 בהלכי מהרמב״ם מתברר וכך חמד, אמרינן.[שדי לא סתם נגד ונקי, קב ראב״י

 ראה רבים. שהם חכמים נגד לא אבל מ״ג] ד' סוטה ממשנה הוכחה וכן תמידין.

 בא פרק מנדה דוגמא הובאה שם ע״א, ח' ערכין בשיט״מ, המובא הרא״ש

מתייב'. או חולצת או סימן,

 מפורש כן אם אלא כסתם, הלכה אין פלוני", דברי "זו שאמרו «קום בכל ט.

 כ"כ במפתחותיו] חמד בשדי [ראה הרא״ש. כתב כן כוותיה, ליה סבירא דזו

עדיפים. הרבים הסתם על חולקים כשרבים

 ור״י ר"מ לכללים. והדרינן כסתם הלכה אמרינן לא בצידה ומחלוקת סתם י.

 ע״ב, קכד' דף בשבת הרא״ש הרי״ף מדברי חולקים כך ועל וכוי. כר״י הלכה

כסתם. שהלכה מלאכתן, עושין שיהיו ובלבד ד״ה:

 ילאה מפתחותיו. עפ״י אותו ראה שונים, מצדדים בסוגייתנו נגע חמד" ה״שדי

 כעמיר חמד השדי הגאון שאסף העצומים המרובים המקורות להקיף הזמן בן

 כרך בעיקר שם ראה שכלו. בעומק הקיף והכל עימו, היו לא ספרים ואף גורנה.

 מחצב הינו ״ חמד ה״שדי בדוגמאותיו. הספוגים למקורות לב שים הי. וכרך ב'

החכמה. בענפי בניינים ולהציב לתמוך ניתן ממנו

 וכל משנה", "סתם בסוגיית העוסקים מקורות כמה כאן נביא היריעה, מקוצר
 העניין מתבהר כך אלה, מקורות של כלים בנושאי יתבונן לעניין לירד החפץ

המקורות. נראה בש״ס. מקומות בהרבה להלכה נפ"מ יש זה לעניין במקצת.
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 יוסי. רבי כדעת שמא יוחנן רבי דעת מפני לעניין נזקקה ע״ב, מבי ביבמות הגמ'
 ביבנה: בכרם חכמים מפי שמעתי ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' אמר דתניא:

 לקמיה עיילת כי זריקא: לר' ירמיה ר' ליה אמר חדשים. שלשה להמתין צריכות כולן
 הלבה ירחנן ר' והאמר יוסי? כרבי הלכה יוחנן רבי אמר מי ליה, רמי אבהו, דרי

 חדשים, שלשה להם שיהו עד יתארסו ולא ינשאו לא הנשים כל ותנן: משנה, כסתם
 ואחייב סתם לקמחיה, חש לא הא לך דרמא ליה: אמר בעולות! ואחת בתולות אחת

 ואחר מחלוקת יוחנן: ר' ואיתימא פפא, רב דאמר כסתם; הלכה ואין היא, מחלוקת
 ואזיל מסתמיך כסתם. חלבה אין - מחלוקת כך ואחר סתם כסתם, חלבה סתם, כך
 מיניה: בעא מיניה, הלכתא ואזיל מנקיט שמעיה, נחום דרבי אכתפיה אבהו ר'

 מאי? מחלוקת, כך ואחר סתם כסתם. הלכה א״ל: מאי? סתם, כך ואחר מחלוקת
 הלבה א״ל: מאי? כברייתא, ומחלוקת דמתני' סתמא כסתם. הלבה איך ליה: אמר

וכוי א״ל: מאי? בברייתא, וסתמא במתני' מחלוקת כסתם.
 בין סתם, כך ואחר «חלוקת יהודה. ור' יוסי ר' עלה איפלגו דהא חיא, «חלוקת ואח״כ סתם שם: רש״י

ת אחריה שסתם בין מהם באחד מיד אחריה שסתם מסכ תו אחרת ב  לצבע צמר נתן כגון הסדר באו

ף בב״ק דמחלוקת ד ל( הגוז ף וסתם ק:) ב ד מ( " ב  דאמר כר״י לן וסתם התחתונה על ידו המשנה כל עו) ב

 מתני'. כי «חלוקת, כד ואחר סתם כסתם. הלכה כוי היציאה על יתר השבח אם

ע״ב קיב' שבת מסכת
 שנפסקה סנדל ותנן: משנה, כסתם הלכה יוחנן: רבי והאמר הכי? יוחנן רבי אמר ומי

 אבל מדרס מלטמא טהור ותיקנה, שניה (נפסקה מדרס, טמא ותיקנה, מאזניו אחת
 חיצונה? שנא ולא פנימית, שנא לא לאו, מאי מדרס,) מגע טמא

הי״א פ״ד יבמות ירושלמי
 מחלוקת רבי ששנה מקום בל [אליעזר] לעזר רבי בשם אבהו רבי חזקיה רבי אמר
 דילמא רבי לא ליה אמר הכין אמר את והבא משנה כסתם הלכה סתם ושנה וחזר
 אתאי כסתם הלכה סתם ושנה וחזר מחלוקת מתניתין רבי דשנה הן מה מן אמר חורן
 כל לא סתם שנה ורכי מחלוקת שנו אחרים אלא מחלוקת, מתני' רבי אשכח דלא
 אבא בר שמעון ורבי אחא בר יעקב ורבי חזקיה רבי אתא כסתם הלכה תהא שכן
 הוא ולמה כפתי הלכה סתם שנה ורבי מחלוקת אחריי שנו ואפילו לעזר רבי בשם
 מחלוקת כשאין דתימר הדא אחא רבי בשם אינייא בר שמואל ר' כיחידייא ליה מורי
 בון רבי בי יוסי רבי כסת' הלכה בדא לא סתם אצל מחלוקי יש אם אבל סתם אצל
 הלכה בדא לא חכמי אצל ביחיד אבל יחיד אצל ביחיד דתימר חדא אחא רבי בשם

 ר' רובו לו שיפרש עד דרבנן משניות סתם ששנה מקום כל יוחנן רבי אמר כסתם
 זעירא א״ר רבו לו שיפרש עד מאיר דרי משניו' סתם כל אומר: לקיש בן שמעון

 דרבי משניות סתם רוב חמי דו אלא פליג לקיש בן שמעון דרבי לא יוסי ר' קומי
 לית דאולפנה רבה דמתניתא רבה רבה הידינו מנא רבי קומי בעא זעיר' ר' מאיר

 רבי בשם חייה רבי לה דתני שמעון כרי דמתניתא רבה אמרה לעזר דרבי מילתא
שמע כד דמתניתה רבה מן קביל אולפן נאמ' גיטה פרקי ידע סבא יאות אמר מאיר
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 מונה □נט היוצאה מיתה משעי מונה החולצת מאיר רבי בשם חייה רבי לה דתני
וכוי. גיטה נתינת משעת

שא מתיי דסתם דבריו, תחילת עיקר רק נביא שם. כחי לדף העדה, קרבן ראה  מחלוקת שנה ואחייב ברי

 שנה רבי לא א״ל, יוסי? כרבי הלכה יוחנן רבי אמר ולמה משנה, כסתם שהלכה כ״ש י״ל מסברא

שון מחלוקת שם דתני הוא ר״ח אלא סתם, בל  מן התם ופריך מאיר, כרבי הלכה אין הלכך מאיר, רבי ב

שיב מנא ר' וכוי. הן מה  הלכה סתם, שנה ואחייב מחלוקת רבי דשנה במקום ומה הוא, ק״ו ולאו לו, ה

שון הסתם שנו אחרים אלא מחלוקת שנה לא דרבי היכא כ״ש כסתם,  כסתם. דהלכה פשיטא מחלוקת בל

הבירור. המשך שם ראה

 מחי ע' רביעי) ברכות(פרק הלכות א' סי' גדולות הלכות
 יהושע ורבי חובה אומר גמליאל רבן ערבית תפלת שמואל אמר יהודה רב דאמר
 והלכה רשות, האומר כדברי הלכה אמר ורב חובה, האומר כדברי והלכה רשות אומר
 דפסק יהושע כרי והלכה היא, גברא וחובת היא איסורא תפלה והבא באיסורי, כרב
 דאמר(יבמות יוחנן דרבי עליה דפליג וליכא מתניתין סתם ליה והוה כוותיה, רב ליה
 הבא אבל בברייתא, פלוגתא דליכא היכא מילי והני משנה, כסתם הלכה ע״ב) מבי

 רשות ערבית דתפלת קאמרינן וכי כסתם. הלכה בברייתא ומהלוקת מתניתין סתם
 כחובה עליה שויה עליה קבלה או צלי אי אבל כלל לצלויי קבעי דלא היכא מילי הני

 חדש ראש של הזכיר ולא טעה דקאמרינן חדש בראש הכי תימא לא דאי מצלי, והדר
 וכוי. אותו, מחזירין אין בערבית
נזירפ״ו תויייט

 מהלכות בפ״ח הרמב״ם פסק וכן הלכה. וכן הר״ב כתב וכוי. הותר וכוי שנזרק כיון
 הלכה לפסוק הכ"מ ותמה שמעון. כרבי הלכה דאין כתב שבפירושו אע"פ נזירות

 אשכחן ותו כחכמים. ור״ש כת״ק ר״א דבברייתא ומסיק קמא כתנא דלא שמעון כרבי
 הדמים מן אחד עליה נזרק דתנן פ״ד ה' במשנה אלעזר כרבי דלא שמעיו כרי סתמא

 מעכבת דתגלחת כיון אלעזר כרי דאי כר״א. דלא בגמרא התם ומוקי להפר יכול אינו
 דסתם אע״ג כחכמים דלעיל סתמא דאשכחן ומכיון מיפר. ומצי בחמרא, אסירא
 סתמא לי דמה קשיא ולי עכ״ד. כחכמים דאתיא כסתמא ’נקטי אלעזר כרי דהכא

 מחלוקת כאן שנה ואחייב לעיל דסתם לר' דאשכחן כיון כר״א סתמא לי ומה כחכמים
 דסתם הכא וכ״ש כסתם. הלכה איך מחלוקת ואחייב דסתם ככללא לפסוק לנו יש

 בכלל זה שאין כלומר כסתם הלכה דאין דאמרינן דהא ואפשר דלעיל. כסתמא דלא
 ודעת הסתם הרי אלא החולק כדעת שהלכה לומר לא אבל משנה. כסתם הלכה
 והלכך כמאן. הלכה במשנתו רבי בהם הכריע שלא החולקים כשאר הוא החולק
 דטעמו זה לכל צריכין דאין נ״ל אבל דכלים] ברפ״ו [ועיין דברייתא כחכמים פסקינן

 וחכ״א כדתנן חכמים בלשון לדר״ש עצמו רבי ושנה חזר שבסה״פ לפי דהרמב״ם
 אמת וזה וכוי יחידי מעשה אחר דס״ל הר״ב כדפי' וטעמייהו קרבנותיו שאר יביא

אמת: בדרך שהנחני ברוך ברור.
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ש האם למשנה סדר י

 סדר יש אם ההלכה. בקביעת המשנה לסדר מינא נפקא יש הבעייה, להתרת

 מועד, בסדר וה״סתם" נשים בסדר ה״מחלוקת" אם אז כי סדרים, בשני למשנה

 שאחריו "סתם" זה כי ההלכה, הוכרעה לא נק״ט] [זמ״ן שלנו בסדר אזי

 ואחריה "מחלוקת" יש נק״ט] [נז״ם שוח״ט של חסדר לפי אבל מחלוקת.

 לא, או למשנה סדר יש אם ההכרעה חשיבות כסתם. חהלכח ובזה "סתם"

 "סתמא יז'. תפ״ט לאו״ח אברהם ממגן מהפוסקים, בדוגמא יותר עוד תתבהר

 מ"מ למשנה, סדר דאין ואע״ג מגי. בחולין התוס' שכתב כמו עדיף בתרא

 רי״ט בשם כתב הגמ' ובכללי כת״ק. הלכה קי״ל דוכתא דבכל לכללא הדרינן

 רוצח, מהלכות פ״ט משנה בכסף אבל למשנה". סדר נמי"אין סדרים דבשני

.3למשנה סדר יש סדרים דבשני כתב

 טעם מה נשאל, הגאון לשאלתנו. קירואן חכמי ע״י נדרש גאון שרירא רב

 טעם מה לביצה, סוכה הקדימו טעם מה לשקלים, [כיפורים] יומא הקדימו

 "לעניין הידועה] [באגרתו השיב הגאון השנה? לראש וביצה סוכה הקדימו

 סדרינהו כד סדר רבי ומאוחר, מוקדם בהון דאית דחזיתון מסכייתא

 תנא חדא חדא אלא חברתה, בתר חדא למסכייתא סדרינן לא למתניתין

 לאקדומי ליה דניחא מאן אית ואי ברישא. תני האי ידעינן ולא נפשה, באפי

 ממסכת תנא מכדי דקאמרינן, מסכייתא דחזינן ואע״ג בידו. הרשות ולאחורי

 סליק, ממכות תנא מכדי בתלמודא דקאמרינן סוטה מסכת כגון סליק, פלונית

 אשר ובמסכתות מוכרעת לא הגאון של שדעתו נראה למשנה". סדר דיש אלמא

 כן לא לאחר. או להקדים הרשות שם אזי מקומן, סיבת בתלמוד פורשה לא

 על מפעלו לבנות שדרכו הוא למשנה. סדר יש קבע למשנה במבואו הרמב״ם,

 נראה שלפעמים למרות הסדר, את להסביר מאוד התאמץ ומנומק מופתי סדר

 לעמוד כנכון ראה כמלאך, רבי דמות בשרטוט כאמור הפליג הרמב״ם דחוק.

שלו. לדרכו ביותר שמתאים מח למשנח. סדר ויש שיטה שיש דעתו על

 שבת ובסוף מבי. יבמות ובתום' דתרומות ופ״ז דסוטה, ופייט דקידושין, פ״ק תוי״ט ועיין .3
למשנה". סדר אין נמי סדרים שבשני מוכח
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 יש למשנה במבואו קבע התוספות נגד קודמיו נגד ברורה, בהכרה הרמב״ם

 להסביר טרח ומנומק מופתי סדר על מפעלו לבנות שדרכו הוא למשנה. סדר

 הלך שהרמב״ם מעניין מאד דחוק. נראה כאמור שלפעמים למרות הסדר, את

.4 למשנה" סדר אין קי״ל ״ שקבע: מיגאש אבן לר״י מפורש בניגוד במסילה

 רש״י קודם. ועוד התוספות בעלי אותה שראו כפי בסוגייא עוד להתבונן ראוי

 ע״א] קי״ב קמא [בבא סדר, אין ד״ה: התוספות דברי וכן לעניין, נזקק עצמו

 שנה תחילה ושמא הסדר. על שלא שונה היה רבי דפעמים למשנה, סדר "אין

 קמא פרק בריש כדדייק הסדר על רבי סדרן אחייב אבל ב״ק. ואחייב ב"מ

 של לימודו דרך למדין אחר במקום סליק". קא ממכות תנא מכדי דשבועות,

 בטלית אוחזין שניים ] ב' ב"מ [תוס' אוחזין, שניים בראש 5תלמידיו עם רבנו

 למשנה, סדר אין מסכתא דבתרי ואע״ג קיט'] [ב״ק בתרא בהגוזל דאיירי איידי

 מחלוקת לעניין מילי הני היא, מסכתא חדא לאו נזיקין כולה דאמר מאן ואיכא

 התלמידים. חפצים שהיו כמו אלא כסדר, לומד היה לא שרבי לפי סתם, ואחייב

 אחר נשנית למה טעם מסכתא בכל וצריך חברם. הסדר על כשחברם, אבל

 6 מצאנו הדרך זו על בי. בסוטה וכן שבועות", מסכת בריש כדדייק שלפניה

 המסכתות כסדר לתלמידיו שנה לא דרבי ״משום מפורשים והדברים

 מכונן על סדרן כששנאך אבל ראשונה. קודם אחרונה שנה ופעמים

". אחר זו בהווייתן זו

 רבנו אביו של רבו שהיה מיגאש הר״י שיטת ונגד התוספות דרך נקט הרמב״ם .4
 נבעת הרמב״ם בהערצה, מיגאש הר״י אל התייחס שהרמב״ם למרות מימון,

פסקיו. את ציטט אף חכמתו, עוצם מפני
להתגדר. בקעה לתלמידים שנתן ענוותנותו, בעומק נוסף צד להכיר ניתן דרכה .5
שבועות. ובראש השותפין, ב״ב בראש .6
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 ממקומה זזה לא בביהמ״ד שנשנית אחר טרפות דאלו "ומשנה אומר: ך רש״י

 וחזרו עקיבא רבי בו שחזר אעפ״י ממשנתם. עקרוה ולא התנאים שכחוה לא

 למשנה. סדר אין לזו, קודם שזו ואעפ״י החזרה. לאחר אף במשנתם וקבעו ושנו

 ואחייב "סתם" ה"מ למשנה, סדר יש 8 אמרינן מסבתא דבחדא ואע״ג

 משום בסידורו חכמים שהקפידו סתם. ואחייב מחלוקת או "מחלוקת",

 קפדינן לא אחרנייתא במילי אבל כ״סתם". הלכה סתם, ואחייב דמחלוקת

 ואין למשנה סדר אין מסכתות דבתרי לחו אית אמוראי שאר ומיהו אסדרא.

 תרוץ שם ראה משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי דעת שם [וראה כסתם". הלכתא

כהן]. אהרן רבי

היסטורית מבחינה קדומה שמשנה ייתכן כיצד שאלה: כאן מעלה שרש״י

 שוב למשנה". סדר "אין ועונה: [משנתנו]? יותר מאוחרת משנח אחרי נכתבה

 לגבי רק רש״י, עונה למשנה? סדר יש מסכת שבאותה בידינו כלל והלא מקשה:

 הכלל"סתם" מפני המשניות לסדר חשיבות יש כמותה שהלכה "סתומה" משנה

 ועדיין המשניות. לסדר חשיבות יש ולכן כסתם. הלכה אין מחלוקת ואחייב

 לתרץ יש הכרונולוגי? הסדר לפי לא מופיעות הסדר באותו מדוע קשה:

 מסבך לא הכרונולוגי העניין אם הכרונולוגי. מהעניין חשוב התוכני שהסדר

חשיבות. יש לו גם אז "מחלוקת" "סתם" בנושא

 רבי: על ומקשים סותרות. או תואמות שאינן משניות סתם רבי לפעמים

 כפלוני לה סבר מעיקרא "רבי מתרצים: הכי"? והכא הכי הכא סתם הכי "ורבי

 מאחר מקמייתא, רבי בו שחזר אעפ״י ממקומה. זזה לא ראשונה ומשנה וסתמה

 מבית ולבטלה מפיהם ולשכחה לבטלה בכוחו היה לא התלמידים ברוב ופשטה

 מן רבי בו שחזר אחר עיקר האחרונה אבל שתיהן, הניח לפיכך המדרש,

הראשונה.

טרפות דאלו ומשנה ד״ה: ע״ב, לבי בחולין .7
 המשנה ביסוד מרגליות החכם לכך שייחד מה ראה אידיהם. לפני פרק ז' בע״ז .8

ואילך. סה' עמי ועריכתה,
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 נתבררה שההלכה אחר הטעות את כביכול רבי השאיר מה לשם תקשה ואל

 דעות גם להשאיר ונטה אורכה לכל לו כבושה רבי שדרך לתרץ, יש לו?

 לנמק ויכולים העניין עומק את יבינו הנוגדת הדעה בהשארת ונוגדות. סותרות

 שכביכול למקשנים פתח תסתום שלא וכן כמותה. שהלכה המשנה את יפה

 להבין נוכל מרבי הפוך הסובר תנא שיש יתברר אם הפוכות. דעות מהם העלמת

 בגמרא הרי ממנה. בו וחזר בתחילה כמותה סבר שרבי המשנה כדעת דעתו

 אשי רב הקפידו ובכ״ז ההלכה משרתות ואינן דחויות רבות דעות מצאנו עצמה

 של דמותו שעוצם ביותר, להדגיש עלי למחקם. ולא מכונן על להשאירן ורבינא

 ברור לקו נאמן להיות שעוררוהו הם לעתידות ואחריותו עיונו ועומק רבי

 גם כאמור לפניו שהיו משניות לבטל לא למחוק, לא לשנות, לא בעבודתו,

 כפי התורה על שמירה היתה מגמתו כי דינו. בית ודעת דעתו שסותרות

 אלא שלו, החדש את להביא כדי העבר את לעקור לא לדור. מדור שנמסרה

 שיטתו, עפ״י ההגיונית בדרך ולנסחם בדברים סדר ולהכניס העבר את לשמר

 היתה הקדוש רבנו של שענותנותו נעשה נס ולשנות. למחוק לא אופן בשום אך

 כל לשחזר ניתן זאת בזכות העבר. את מחק שלא כעורך בדמותו אימננטית

 שהן והתוספתות הברייתות בסיוע זאת לעשות ניתן יקשה ואם לפניו, שהיה

 על שיקל במפעל להתהדר רצה לא רבי רבי. של העיקר על המרובה התוספת

 לנושאיה ומסודרת ארוגה התורה את הביא אלא הלכה בנקל למצא הלומדים

 שלו. לדעתו נגדו שאף והנהגות מעשים כולל השונות והדעות המחלוקות עם

 על אינה שאמירתו ודאי אך אני", "אומר אומר רבי את נמצא לפעמים אמנם

 מחוצה יוותר ומה יכנס מה בבירור עוצמתו לו. שקדמו התנאים דברי מחיקת

למשנה. לה

 דברי מזכירין ה״ה]"למה [פ״א בעדויות הסתומה המשנה תובן זה רקע על

 דין בית יראה שאם המרובין, כדברי אלא הלכה ואין הואיל המרובין בין היחיד

 בין היחיד דברי מזכירין למה א"כ יהודה רבי אמר עליו, ויסמוך היחיד דברי

 איש כדברי לו יאמרו מקובל, אני כך אדם יאמר שאם לבטלה? המרובין

 וגוי אומר הלל שבעדויות ראשונות הלכות בשלוש היא וכך שמעתי*. פלוני

 שמאי דברי מזכירין ולמה זה. כדברי ולא זה כדברי לא הכריעו ולא וגוי שמאי

 חכמים דברי באו ואחייב יחיד כדעת בשמם נזכרו שדבריהם אחר לבטלה, והלל

 שלא ללמדם הבאים לדורות לתועלת היא והזכרתם דבריהם, נתבטלו הרבים,

דבריהם. על עמדו לא העולם אבות שהרי דבריו על עומד אדם יהא
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 יחיד לדעת מתייחם כשרבי המשנח, לסדר נקודה בעוד מתבהר העניין

 בתרי למשנה סדר אין לן דקיימא "אע״ג סוטה]: [ראש התוספות בדברי ורבים.

 רבי ששנה במה תלוי שזה לפי מחלוקת ואחייב סתם לעניין ה"מ מסבתא

 הלכה לקבוע שראה לפי בסתם היחיד דברי להם ששנה ופעמים לתלמידיו,

 מחלוקת, בלשון ושנאה ה״סתם" מן חזר אחרת מסבתא להם שנה ושוב כמותו.

 ואחייב תחילה מחלוקת "שנה לפעמים וכן היחיד". כמו הלכה שאין להודיע

 הסדר על המסכתות שנו לא כי דבתרייתא, והי דקמייתא הי ידענא ולא "סתם"

הסדר". על סידרן כשסדרן, אבל ללמוד. חפצים התלמידים שהיו לפי אלא

 בסוגיית כמו אמוראים. שני ממחלוקת מתחדדת המשנה סדר שאלת לפעמים

 קבי קמא [בבא וגוי. שחור" וצבעו אדום לצבוע צמר לו "נתן הטועה, האומן

 על יתר השבח אם אומר יהודה רבי צמרו, דמי לו נותן אומר מאיר "רבי ע״א]

 ידו המשנה כל דתנן, מציעא בבא ו״סתם" וגוי. היציאה את לו נותן היציאה

 אצטריך יענה] ?[מה הונא ורב התחתונה. על ידו בו החוזר וכל התחתונה על

 ורב הלכה] זו אין [ולכן היא. מחלוקת ואחייב וסתם למשנה סדר אין סד״א

 למשנה, סדר אין [תתרץ] סתם ואחייב מחלוקת בכל הכי אי [עונה], יוסף?

 סדר אין אמרינן לא כי יתרץ] [כיצד הונא? ורב היא?! מחלוקת ואחייב וסתם

 כל יענה] [מה יוסף? ורב אמרינן. מסכתות בתרי אבל מסכתא בחדא למשנה

 הלכתא גבי לה דקתני משום אימא בעית ואי היא. מסכתא חדא נזיקין סדר

 בכלל התחתונה". על ידו בו החוזר וכל התחתונה על ידו המשנה כל פסיקתא,

 ראיתי "וכן שבועות] [לראש בחידושיו הרמב״ן הראשונים. של דבריהם דיוננו

 הני למשנה, סדר אין אמרינן דכי רש״ג] לאגרת [כוונתו המשנה נכתבה בכיצד

 נאמר דאי למשנה. סדר יש מסמך, לעניין אבל ולאחורי, לאקדומי לעניין מילי

 של תלמידו שהיה הרשב״א אהדדי. סמיכי מקום מכל מכות, מקמי שבועות

 סדר שאין הקובע מיגאש אבן ר״י דעת את ומביא לסוגייא כמוהו נזקק הרמב״ן

 שבועות בסמיכות בענייננו כמו דורשין, לדרוש שאפשר במקום אלא למשנה,

 בכמה הגמ' דרך כי "ובאמת שבועות] ראש הרשב״א חידושי [ראה למכות.

 אין דאמר למאן כדרך"בשלמא אמורא חד או תנא דחד אליבא ללמוד מקומות

למימר"? איכא מה למשנה סדר יש למ״ד אבל למשנה, סדר
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 כן כי הנה הרמב״ם, כשיטת סדר שיש היא הדברים על הנסוכה הרוח אם גם

 המובא סדר עם מסתדרים לא לפעמים עצמו הרמב״ם של הסבריו גם

 שמכשירין מכשירין. ולא זבים להיות צריך נדה אחרי הרי בתורה. בפסוקים

 מה הכתוב. סדר לפי נסדרו לא והמסכתות מצורע, בפרשת וזבים שמיני בפרשת

 ספר לה "וכתב הכתוב: סדר לפי לילך קידושין לפני לגיטין שבנימוק גם

 מדברי ראשונים. קידושיה קדמו שכבר באישה מדובר הלא וגוי, כריתות"

 בדרשות שונים ונימוקים אחר סדר על למדים אבות מסכת בהקדמת המאירי

 מוכרעים. לא הדברים לירושלמי. בפתיחה סיריליו שלמה רבינו גם כך שונות,

 לא העניין אמנם רבי חתימת שעד קובעים הכלל דרך על האמור למרות

למשנה. סדר יש אמרינן רבי, חתימת אחרי הוכרע,

 הרב החכם של עמדתו וזו משערים יש רבי, את שהנחה הסדר היה אפוא מה

 מצא לא באמת אשר רוזובסקי הרב החכם של בשיטתו נתמך אשר מרגליות

 הרמב״ם של נימוקיו למרות המסכתות של סדרן את להסביר אחרת דרך

למשנה. במבואו שהובאו

 שבת את הקדים מועד, סדר לדוגמא: גודלן. לפי סודרו שהמסכתות נראה

 ויומא שקלים פרקים, י' פסחים פרקים, י' עירובין אחריה פרקים, כדי הגדולה

 נוספת דוגמא פרקים. ג' וחגיגה קטן מועד פרקים, ה' וביצה סוכה פרקים, ח'

 נזיר, פרקים, יא' נדרים פרקים, יג' כתובות פרקים, טו' יבמות נשים: סדר

קין, בסדר הדרך זו על פרקים. ד' קדושין פרקים, ט' וגיטין סוטה  שלוש נזי

 ידי מכות עם הכלולה סנהדרין אחריו ולכן פרקים, ל' ובו אחד סדר הבבות

 בהסדר דווקא ואבות עדויות סידר שרבי על נתמה ואל הדרך. זה על וכן פרקים

 נזיקין סדר כי חינוכית פדגוגית הסיבה נזיקין. עם עסק להם אין הלא נזיקין,

 ישמעאל, רבי אמר ע״א] קעה' [ב״ב ככתוב לתלמידים וקבוע מחייב סדר היה

 והן מהן, יותר בתורה מקצוע לך שאין ממונות בדיני יעסוק להחכים הרוצה

 סדר בחשיבות ע״א] כ' בברכות [שם הגמרא לדברי הדין הוא הנובע. כמעיין

 שנא מאי לאביי פפא רב ליה אמר לאמר: המרכזי הלימוד עסק שהיה נזיקין

 הוו. בנזיקין תנויי כל יהודה דרב בשני תנויי, משום ניסא״,אי להו דאתרחיש

 זבחים קדשים, סדר נזיקין. אחרי אבות לסידור חינוכית מוסרית סיבה עוד יש

 פרקים, ט' וערכים בכורות פרקים, יב' חולין פרקים, יג' מנחות 'פרקים, יד

 ה' ומידות תמיד פרקים, ו' מעילה אחריה פרקים, ו' כריתות פרקים, ז' תמורה

רק המועט. אל המרובה מן טהרות בסדר וכך פרקים. ג' קנים ובסוף פרקים
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 אנו האמור כל למרות בהמשך. ראה סיבה, לכך ויש הסדר משתבש בזרעים

 על המתיישבים ההסברים ע"פ זו טכנית שיטה לאמץ מאוד עלינו יקשה כמובן

 הביא ואף פקפק, ולא זו דעה קבל אלבק שהחכם [מעניין הרמב״ם. של הלב

שביעי] פרק סוף למשנה [מבוא בהכרעתה. שקדמהו חוקרים דעת

יסוד? למצוות משניות אין מדוע

 האחריות עול עצמו על נטל הקדוש רבנו מדוע הנכבדה בשאלה נגענו כבר

 שאין למדנו דרכנו לפי בכתב? לאמרה רשאי אתה שאי שבע״פ תורה לכתוב

 כאן גם הנה התרחשותו. ונסיבות זמנו מרקע גדול מעשה או מאורע שום לנתק

 מדלדלין הדורות שראה לפי למשנה. במבואו הרמב״ם דברי על יתדותינו תקענו

 וכתב וערך מלאכתו כלי וחגר חצנו נער נתרבו, והמחלוקות מצויה, והשכחה

 התפוצות מרד כישלון שאחר המציאות לנוכח נכונה כי אף זו טענה המשנה.

 לרבנו הרבה שקדמו בימים גם הנה כוכבא, בר מרד בכשלון ביתר ונפילת

 של אבלו כימי בעולם, היתה כבר והשכחה יותר חמורות אף נסיבות היו הקדוש

 לסיבה מעבר שחפשו יש ע״א. טז' בתמורה כמובא הלכות, שנשתכחו משה

 כתיבת שסיבת שסברו חכמים היו רבי. להחלטת שורשים עוד זו חשובה

 הגוברת ההתערבות מחמת אלא לישראל הדחיפות מצורך לא היתה המשנה

 של אמונתה ספרי את לברר ושליחיה המלכות ובעיקר אוה״ע מצד והולכת

 המלכות של פרגמטי מצורך אלא אינטלקטואלי מצורך לא העקשת. האומה

 שגרמו בדלניות לאומניות אידיאולוגיות לפתח תמשיך לא זו שאומה להבטיח

 צורך כאן שאין לומר אולי אפשר הרשעה. רומי למלכות ואבדן טרדה כך כל

 מהול היה שם החשמונאים, בימי לתלמי התורה תרגום בימי כמו אינטלקטואלי

 תורה בספרייתו תחסר שלא היווני המלכות בית של אינטלקטואלי צימאון גם

 וחקרה שלחה המלכות הרשעה. מלכות בימי כאן כן לא הנכבשות. מהאומות

 אי להבטיח כדי האומה של האמוניים האינטלקטואליים אוצרותיה ובדקה

 שרומי כפי למרידות האומה תשוב ודאי שמהן קומה זקיפות ואי ראש הרמת

האומה. שברוח עניינים על עמה המתמדת בהתחככות כבר למדה

 לשלוט הגויים בשיטות חידוש אינה בתורה הכתוב לידע רומי של שאיפתה

 היה שכנראה זה כמעשה גופם. על לשליטה כתנאי הנכבשים של רוחם על

 שני הרשעה מלכות "שלחה ע״א]: לה' קמא [בבא גמליאל, רבן של בימיו

ההגמון של חקירתו זה ובכלל תורתכם". למדונו ישראל חכמי אצל סרדיוטות
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 תורות כמה ליעקב", משפטיך "יורו הכתוב: על גמליאל לרבן ששאל אגניטס

 קדושיו כל עמים חובב "אף לכתוב: המדרש כביאור הדרך, זו על וכן לישראל?

 ועשו לכו להם ואמרה סרדיוטות שני הרשעה מלכות שלחה "וכבר בידיך"..

 גמליאל רבן אצל להם הלכו טיבה, מה ישראל של תורתן וראו גרים עצמיכם

 כיון מעתה ואגדות". הלכות מדרש המשנה את ושנו המקרא את וקראו לאושא

 צעדים שני נקטה לאומית, ראש הרמת אפשרות כל לדכא המלכות של שחפצה

 מלח, הקרקע וזריעת ביתר וחורבן ירושלים של חורבנה הראשון, מעשיים,

 גם לאומית. קומה וזקיפות דתית תפארת שהיה למה זכר כל ישאר שלא באופן

 הוא מורכב היותר השני הצעד אלה. למחוזות שיבה אי שיבטיח לגיון הציב

 יש כן על עתידי. מרד לאפשרויות ותקוות רגשות שתעורר תורה כל מחיקת

 ותמהני בצדק שלא לדעתי מסויימים, חכמים שסברו כפי לכאורה, לשער

 את ולחתום לערוך שיש וקבע זאת ראה הקדוש שרבנו באמרם מאוד עליהם

 כפי מוגבל דתי פולחן של עניין אם כי בה אין גלויה שהיא באופן התורה

 ולפנים לפני חדרה לא שרומי ידוע ואכן נכבשיה. לכל היתר בו נהגה שרומי

 דתיות. אידיאולוגיות מאותן שינקו מרידות היו לא עוד כל פולחן של בעניינים

אמונות. בנבכי או במצוות התעניינה שהמלכות ולחשוב לכת להרחיק אין

 פעלו חכמים ההיפך. מלמד אחרים במקומות משטרים תחת האומה קורות

 יד תחת ופעלו כתבו לא התוספות ובעלי רש״י וכי הרדיפות. למרות וכתבו

 רבנו מגרמיזה, ר״א של ביתו כבני נהרגו רבים הרי באמונה. שרדפה הנצרות

 לא וב״ב הרמב״ם וכי מוסלמים? ע״י נרדף לא הרי״ף וכי נפצעו. ביתו ובני תם

 נרדפו? לא והמהר״ם הרא״ש התוספות, בעלי אחרוני הפוסקים כלום נרדפו?

למלכות? מתאים מה ברר או לכתוב הפסיק מהם מי

 או לכתוב, הפסיקו הנוצרית זו גם המוסלמית, בספרד הגדולים היוצרים וכי

 יצירתם? בנבכי הבינה שם המלכות ובכלל מלכות? אותה של רוחה לפי כתבו

 של בעניינים אלא זה היה לא התעניינו הקיסרים או המלכים כאשר הלא

 מצוות? בפרטי שהתעניין גוי מצאנו היכן תמהני, והומאניסטקה. פילוסופיה

 רמה שידו מרגליות לחכם מניין כן אם דעלמא. במילי אותם דחו תמיד הלא

 המלכות את שיעוררו לעניינים משניות כתב לא שרבי לסבור בתושבע״פ

 על הנסוכה שהרוח מפני כתב שרבי דעתנים חכמים אותם שאבו ומניין מרבצה?

לכתבם. לא ודאי לשמעם שאין דברים חוקים? ספרי כתיבת רוח היתה הזמן
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 חכמים תלמידי ע״י שהוצגה לגישה מוכיחות ידיים יש אם מסופקני

 הקדוש רבנו השמיט זאת שעקב הטוענים, מרגליות הרב החכם וביניהם

 של חפצו ומעוז המלכות. כעד פולמוס המעוררים נושאים אותם את ממשנתו

 הטחת בה ואין מדינית תעודה שום אין ואמונתו ישראל שבתורת ללמד רבי

 במשנה שנה ולא השמיט הקדוש רבנו כן על מלכות. או אומה כל נגד דברים

 ענייני רומי] של שורשה [שהיא יוון על הלאומי הניצחון חג חנוכה סוגיית את

 להניחה מצוה חנוכה "נר לאמור: ובזיקה אחרים עניינים אגב רק נזכרו חנוכה

 מילה מצוות גם .9 ודיו" שלחנו על מניחה הסכנה ובשעת מבחוץ, ביתו פתח על

 בסכנת כרוכה היתה רבי של מילתו הכל ככלות ערוכה, למשנה זכתה לא

 מל מדוע להסביר הקיסר בפני להתייצב נדרש הנשיא שמעון רבי אביו נפשות,

 יסוד מצוות ולמזוזה לתפילין גם !.0 הקדוש רבנו הוא לימים יהודה, בנו את

 רדיפות גררו אלה מצוות יען לעצמה. כברכה משנה הוקדשה לא האמונה,

 המניח גזרו"כל וכבר הלוחמת. היישות להמשך סמל בהן בראותם המלכות

 ע״א] [יא' המזוזה על גזרו כ"כ ע״א] קלא' ״[שבת מוחו" את ינקרו תפילין

 בהן, הפוסלות מגבלות ומה אלו מצוות לקיים כיצד רבים פרטים הובאו לכן

 מתחת מזוזה או עגולות תפילין [כמו לקיימן, דרכים בכ״ז למצוא ניסו חכמים

 נכללו אלה שמצוות השערה אלה]. כגון מערימים יצירתיים ופתרונות לדלת

 בידנו. שאינו שביעי בסדר היו אלה אולי אפשר בשלימות. בידנו שאינו זרעים בסדר
 רבי ראה לא יום, יום חיותם לחיי הבריות בפי תדיר שהם פרסומם כרוב אולי או

לסוף. והניחם להקדימם
 שענה שליט״א מזוז מאיר רבנו הגאון של תשובתו לציין יש זה בשלב כבר

 דברי ראה ומפורסמות, ידועות היו אלה שמצוות כותב הרב בנושא, לשאלתנו
 חנוכה לגבי וכן לגביהן. חשש היה לא אלה שמצוות דמנחות. פ״ד בפיה״מ הרמב״ם

 הלב, את המאירים דברים כאי תשמ״ו תורה" בירחון"אור הרב דברי ראה כתב לא
יי. סימן הלחמי בית שו״ת וכן לז'. סימן הכהן כלפון לרבנו ונשאל שואל גם וראה

 לא שהפרסים שם, רש״י כדברי פרם, למלכות גם מתייחסת אמנם זו הלכה .9
 טרם עוד רומי, לימי מתייחסת זו קדומה ברייתא אך אידם, ביום אש הבעירו
ע״א. מהי שם תוספות ראה בפרס, זו אמונה פשטה

 מאמו אנטונינום שינק מטהר, חלב מטמא חלב ד״ה: ע״ב י' ע״ז תום' כך על ראה .10
הקדוש. רבנו של

 בכ״ז הבולשת. מפני שהסבירו, שם תוספות ראה עגולה, תפילין על תתמה אל .11
סת״ם!! לדיני מומחים הבולשת את עשינו כלום יסתברו, שהדברים קשה
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בעניינם. משניות הביא לא רבי עבדים, או גרים כמו אחרות הלכות ולעניין

 כבר הלא גרות. או גיור מעשה כל לרדוף עוז בכל נתעצמה המלכות כי, יען

 ישראל אמונת בשבי נפלו ברומי הקיסרות של מיוחסות משפחות בתוך מצאנו

 אותם של בעיצומם הנה הנרדפת, האומה שסבלה כל חרף מפליא, ונתגיירו.

 של בחצרו רומי. של בניה מטובי לאמונתה ונמשכו אליה הצטרפו ימים

 פלאביוס קלמנס הקונסול הקווים. את שחצו אצילים בנות הסתובבו קיסר נירון

 דבקותם על להורג הוצאו דומיטיילה ואשתו דומיטיאנוס הקיסר של דודו בן

 זה מעשה עשה שנתקדש, התרגום את לעולם שהביא אונקלוס כגרים. ביהדות

 שרבי זו להשערה ידיים שיש אולי אפשר מעתה !.2 השכינה כנפי תחת ונכנס

 לחיבור. מחוץ אלה כבדים לנושאים והניח רודפיה עם האומה את מלסבך נמנע

 יסודות בנושאי משניות כתב לא הקדוש שרבנו יחידה סיבה בפשטות לקבל ואין

 הרב הגאון שיטת וזו לימוד. צריכים ואינם ועשאום ידעום הכל כי אלה, אמונה

 מצוות והיו בהם שנתרשלו מצאנו רבות שפעמים למרות שליט״א, מזוז מאיר

 אלה למצות הניח שרבי הדעה לשלול אין האמור כל למרות בידיהם. רופפות

פרץ. בלא בהן אחוזים היו כי שעה,] לפי

 ליישב כקרובה זו דעה על הנסוכה הרוח אף על אני אומר האמור, כל למרות

 כחכם גדולים חכמים על תמהני כאמת. לאמצה אין לדחותה, יש הלבבות,

 לכלול לא רבי של סיבתו שתהיה היא רחוקה דעתם רוזובסקי. והחכם מרגליות

 מצוות גם רואות עינינו מלכות. של מאימתה בחיבורו אלה בנושאים משניות

 סרדיוטות העמידה המלכות ואף קיומן, לאסור ישראל נרדפו עליהן אחרות

 שהן בתורה, וקריאה תפילה שמע, קריאת או שופר, מצוות כמו ביטולן להבטיח

 משניות להם סדורות לפנינו מזוזה. או מתפילין איתנים פחות לא יסודות

 מצווה י״א ואגב שופר, במצוות שלימות משניות ראינו וכבר רבי. של בסדריו

 בשחר חשומרים הזקיפים להטעות כדי המוספין לתפילת משחרית נדחתה זו

 לתוך או הדות לתוך או הבור לתוך "התוקע המשנה, גם תובן כך יקיימוה. שלא

 העניין? מה יצא". לא שמע הברה קול ואם יצא, שמע שופר קול אם הפיטם,

 התקינו מה מפני התורה, קריאת וכן המלכות. אימת מפני אם כי זאת אין

עזרא. מימות עוד שנתקנה קריאה תשתכח שלא הפרשה ממין הפטרה
 שהיה בעצמו, הקיסר עד בהתעצמותו השכינה כנפי תחת כניסתו כרכה הגמרא .12

 אינטלקטואל פילוסוף בעוד שמדובר אפשרות מכלל להוציא אין משפחתו. בן
 שהיו כפי האמת, על הקיסרות עם והתעצם האלילות בהבלי שהבין שכל, טהור

 של נסיכיה חוסלו שאמנם כפי וחוסלו, למלכות שנתפסו אלה דומים. מקרים
להורג. הוצאו עלה שהדבר ואחר ליחדות ליבם בסתרי תחילה פנו אשר הקיסרות
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 לה הקדיש לא רבי כלום השבת, על הדורות בכל כמעט נרדפה האומה והלא

 והם היהודים, אמונת כמעוז לאומות ידועה היתה שבת הלא שלימה? מסכת

 של גזרותיה בימי לפחות בשבת, דווקא נשק בכלי עליהם לצאת זאת ניצלו

 בחייה איתן כיסוד נודעו לא אישות חיי וקדושת ישראל בנות טהרת כלום יוון?

 חיילי בידי נעשו ישראל בנות חילול של מעשים וכמה כמה והלא האומה, של

 נשים סדר השמיט הקדוש רבנו כלום פרועים, גויים סתם ובידי לגיונות

 זו מצווה להסתיר יכלו היכן סוכה, מצוות קיימו לא ישראל כלום ממשנתו?

 הוקדשה מדוע עליה. תופסין היו ובנקל המלכות לב תשומת העירה ודאי אשר

 נדונו זו מצוה על ע״ז, מסכת ראש עפ״י לשפוט אם עוד מה בפ״ע? מסכת לה

 ובדלנות לאומיות המבטאת מצווה לך יש כלום מישראל! להבדילם אומה״ע

 כינוסי נעלמו המלכות מעיני וכי לה, מפסיקין שהכל מגילה מקרא כמצוות

אלה? על ושעימו מרגליות החכם יענה מה קריאתה?

 לא ודאי אך דמסייעא תנא בדברים לראות אפשר למעניתי, להאריך אין

 למשל, הנה רבי. של בסדריו אלה יסודיות משניות כתיבת לאי כסיבה לראותם

 בכל נדרש מטבע היה ומסתמא הסדרים, מכל מסודר הבלתי הוא זרעים סדר

 ענייני שכלל מורחב סדר שהיה בודאי היהודי. חיי אורחות ללימוד מדרש בית

 הוקצעו טרם אלה שמשניות גרמו הזמן שנוראות אלא בחיינו אלה יסוד

 גם הלא סדרים. כשאר ולעשותו זרעים סדר את לשכלל סיפק היה ולא ושוכללו

 בידי שביעי סדר היה שכאמור, גם מה במפעלו. להשלים המשיכו רבי אחרי

 לעניינים תשובות היו הגאונים שביד זה ענין היה המפורסמות מן הגאונים,

 רגילים אנו הנדון. בנושא שישיבם גאון שרירא לרב פנו לכן אלה. מורכבים

 נסתרות אחרות סיבות יש פעמים אך הדתית, האמונית הסיבה את תמיד לחפש

 הנה הבירור. יעד תמיד היה דתי האמוני הענין כי ונעלמות, משתכחות זמן ואחר

 בכ״ז ניטלה היסודית כשהסיבה גם מוגדר, קונקרטי לצורך היו חכמים תקנות

 שרבנו היא ביניים מסקנת !.3 המועדות בתקנת כמו כנה. על התקנה נשארה

 שהמסכתות כיון כי אף מתוכנן, בסדר בתוכן והמשניות המסכתות וסידר ערך

 אך גודלן. לפי אותם סידר לכן עניינו. לפי מדרש בית בכל נפשייהו באפי נלמדו

 על עמל הקדוש שרבנו ודאי משנה כל ומבנה מסכת כל של הפנימי הסדר לעניין

בקיצור. בכך נדון עתה הגיוני. סידורן

 גם ראה ה״ב, פ״ב ממרים הלכות ברמב״ם היסוד וראה ע״א, כאי ברייה שם ראה .13
יבטלו. לא ובי״ד אליהו שאפילו הראב״ד השגת
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שוב יסוד מונחי המשנה ביי

 לזכור יש שיבוא, ומה שקדם מה כלפי ותוקפה המשנה של לכוחה להתוודע כדי
 את תבטא שהיא באופן מהוקצעת רבי של ועדו ומבית ידו מתחת יצאה שהמשנה

 לא שרבי עניינים בכמה טיפלו עוד ותלמידיו בנו שר״ג מקרים [למעט העניין. של המדוייקת הכוונה

ת בכך אין אך בתלמוד, מקומות בכמה אותם מוצאים ואנו הספיק, שנו  לא נמצא כן על החתימה, לעצם ל

 רבנן ברייתא עקיבא, דרבי ואליבא שמעון רבי מתניתיו עקיבא, דרבי ואליבא תנאי "תרי למשל: פעם

 כוונתה להבין הוא שנותר כל , ונתקדשה נחתמה שהמשנה אחר עקיבא״]. דרבי ואליבא
 גרסתה, לשנות או עליה לחלוק חורין בני עצמם ראו שלא האמוראים לכן המדוייקת.

שכח [אל ליישבה. עוז בכל נתעצמו ת מפני בחוץ שנותרו אלא משניות, הן הברייתות לרגע, נ  סיבו

ת הן כאשר לפיכך שונות, תרו שנה סו  שהרבה שלימות סוגיות נמצא כן על ליישב] הכרח יש למ
 ייפלא לא רבי. ראה שכך הבינו שהאמוראים כפי מכונה, על המשנה ליישב מתכליתן

 זאת הבאות, המובאות מן בכמה אותו ונראה כאלה, בדיונים עצמו רבי את גם שנמצא
 האמוראי שהדיון נראה ולכן בלבד, כדעתו להכריע בא לא רבי כבר, שאמרנו מפני
 אמרנו, זאת הכותב? הוא רבי לכאורה והלא כרבי" דלא מתניתיו "לימא ציטוט יביא
 לידיו. שבאו כפי בצביונן מכונן על רבות משניות והשאיר כולו מהדיון חלק היה רבי
 לידיו שהגיעו הלכות ליישב בא עצמו רבי רבי", של "תלמודו אומרים, שאנו מה

 משנה המעמיד תרוץ נמצא אם תתמה אל ולכן לסופן. מראשן ישוב כטעונות ונראו
 סמוך שנדרנו משניות שהן [או בברייתא". מפרש קא במתניתין דשייר ומאי היא "רבי

ת בניו ע״י לחתימתו  סתירות יישוב רק אינו המשנה יישוב מפעלו] לסיים פעל שעדיין ועדו ובי
 חכמים נזקקו קיצוניים במקרים רק בלשונה. מדיוק הנובעות סמויות גם כי גלויות
 שנחתמה כפי מכונה על המשנה ליישב חכמים ראו ככלל משובשת. שהגרסא לקבוע

 רבנן כולה אמר ״רבה [כמו הראוי לפתרון להגיע חתרו ורישא סיפא דיוקי גם רבי. ע״י

 שואלים מיד לדרכה, מקביל שאינו מעשה בה כשיש גם שונה. שהציור אלא היא״]
 בדיוק או בסתירה נעוצה הבעייה כאשר מוגדר. בציור שמיישבים עד לסתור, מעשה
 כוונה יש לפעמים ומיישבים. קשיא", גופא "הא היא התגובה מיד המשנה, מלשון

 שקלת "תנאי יוסף] רב בפי השכיח [ביטוי אומרים וחכמים חתנאי ממקורה להפקיעה
 סנהדרין ע״ב, לז' עירובין ע״ב, ע' שבת ע״א, יט' ביצה ע״ב, מהי פסחים [ראה היא" תנאי מעלמא?

ע״א] סא'

 לה, הסותרת ברייתא מפני יישובה או כשלעצמה יישובה הן המשנה, יישוב בנושא
 באופן המשנה ישוב של אלה בנסיבות בתלמוד החוזרים אופיניים מונחים סדרת נמצא

 רישא באוקימתות, העניין לפתור האמוראים נאלצו הצורך בשעת אחת. מקשה שתהיה
 רחוקות לעיתים תנאים. לשני בייחוסה תברא, אברים, בחילוק וסיפא, אמציעתא

ראו בברייתות או"משבשתא". לברא" תני "פוק ולומר: בגרסא שיבוש לקבוע נאלצים
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 רבות פעמים לב שים המשנה. דיוק לפי העניין מיישבות לא כשהן לדחותן גמורה חרות

המשנה. יישוב למונחי עש המקומות. ברוב הסתמא שהוא מאיר, כרבי ליישב מנסים

שוב יסוד מונחי המשנה ביי

מתניתיו" "מני א.
כ" דלא מתניתין "לימא ב.
"רישא...סיפא" ג.
ואליבא" תנאי "תרי ד.
מתניתין" "קשיא ה.
סתמא" "לימא ו.
זו" שנה לא זו ששנה מי "תברא ז.
משנה" כסתם הלכה יוחנן ר״י אמר "והא ח.
דתנאי" אליבא לה ונסיב הא "רבי ט.
קשיא" גופא "הא י.

קתני" והפי מחסרא "חיסורי יא.

לסתור" "מעשה יב.

במשנה ודיוקים סתירות יג.

ת תמיד [כדאי רקען. על האלה המושגים מן בכמה נתבונן ] כולה הסוגייא לראו ה. ר מקו ב

מני" "מתניתיו או מתניתין" "מני א.

 היא מאי הגלילי. יוסי רבי ולא שמעון רבי ולא יהודה רבי לא מני«תניתין? גמרא. ע״א: כחי פסחים א.

ר תוך בלאו, עליו עובר זמנו, לאחר בין זמנו לפני בין חמץ דתניא: ב עו מנו,  רבי דברי וכרת, בלאו עליו ז

מר תלמוד אחד, יום אלא נוהג חימוצו שאין מצרים לפסח מנין אומר: הגלילי יוסי יהודה.  חמץ יאכל לא לו

וכוי. ליה? מנא אחר דבר מחמת יהודה, ורבי יוצאים. אתם היום ליה וסמיך

 נתן. רבי ולא יוסי, רבי ולא יהודה, רבי ולא מאיר, רבי לא מתניתין? מני ע״א: טז' השנה ראש כ.

שוללת) ברייתא (מביאה ש נידונים הכל דתניא: ו ם נחתם שלהם דין וגזר השנה, ברא ם, ביו  דברי הכפורי

ש נידונין חכל אומר: יהודה רבי מאיר. רבי  וגוי. בזמנו; ואחד אחד כל נחתם שלחם דין וגזר חשנח ברא

ם. ותפקדנו שנאמר: יום, בכל נידון אדם אומר: יוסי רבי ל נידון אדם אומר: נתן רבי לבקרי כ  שעה, ב

 קשיא הכי, אי .דין אגזר מתניתין קתני וכי היא, יהודה רבי לעולם תימא וכי תבחננו. לרגעים שנאמר

 העולם פרקים בארבעה ישמעאל: רבי דבי דתנא היא. ישמעאל רבי דבי תנא האי רבא: אמר אדם!

וגוי. בפסח נידון:

 שמעון רבי מני? מתניתין ,בחנק. רבים חא דיחיד, טעמא ההדיוט. את והמסית ע״א: סז' סנהדרין ג.

 שמעון רבי בסקילה, הנדחת עיר מדיחי בחנק. אומר: שמעון רבי בסקילה, שהדיח נביא דתניא: היא,

ק. אומר:  עיר מדיחי רב: אמר יחודח רב ואמר זרה, עבודה ונעבוד נלך האומר זה ,המדיח סיפא: אימא בחנ

 אמר: רבינא רבנן. וסיפא שמעון רבי רישא לרבנן, אתאן לסיפא) מרישא קושי יש (אך שנו. הנדחת

קתני זו אף זו ולא היא, רבנן כולה
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ם) יוסי. רבי ולא יהודה, רבי ולא מאיר, רבי לא מתניתין? מני ע״א: כחי תענית ד. שוללי  רבי אי (ו

 ,יוסי רבי אי שניה, יהודה בן דוד בני שבו ליתני יהודה רבי אי שניה, יהודה בן דוד בני שבו ליתני מאיר,

יוסי. דרבי אליבא תנאי ותרי יוסי, רבי לעולם שניה! צרויה בן יואב בני שבו ליתני

 רבי ולא נתן, רבי לא מתניתין? מני וכוי. העליונה על ידו עליו שהוטל מי ע״א: נאי מציעא בבבא ה.

 קתני מתניתין הנשיא. יהודה רבי אי רצה. קתני לא וברייתא רצה קתני מתניתין נתן, רבי אי הנשיא. יהודה

 נתן רבי לעולם אמר: רבה .שנאה מי יודע איני זו, אונאה אלעזר: רבי אמר מוכר! קתני ברייתא לוקח,

 קא במתניתיו דשייר ומאי היא, הנשיא יהודה רבי לעולם אמר: רבא רצה. בברייתא נמי ותני היא,

 שמע ללוקח, ליה ומפרש המוכר ואחד הלוקח אחד דקתני נמי, דייקא אשי: רב אמר בברייתא. מפרש

מינה. שמע למוכר, שייריה שיוריה מינה

למשנה) כתגובה מיד כ’’דלאיי(בד מתניתין יילימא ב.

 מתניתיו לימא גמ' )ב״ב כר״י כר״ע, להעמיד דאמרי" "איכא גם יש (כאן ע״א: יחי עירוביך א.

ר פסין עושין דתניא: כחנניא, דלא  אפילו פסין. לא אבל לבור, חבלין אומר: וחנניא לשיירא. וחבלין לבו

ר .חנניא תימא ר חבלין עושין אומר חנניא קתני מדלא :דאמרי איכא לחוד. באר לחוד בו  לבאר ופסין לבו

 אפילו !כחנניא דלא מתניתיו לימא לא. פסין אין, - חבלין באר, שנא ולא בור שנא לא דלחנניא מכלל

 באר אחד דתנן: .ע?ויבא כרבי דלא מתניתיו לימא ליה. מהדר קא קמא תנא דקאמר למאי חנניא, תימא

ם ובור הרבים ר אבל פסין, להן עושין היחיד, ובאר הרבי  טפחים, עשרה גבוה מחיצה לו עושין היחיד בו

ת לביראות, קתני הבא ואילו עקיבא. רבי דברי א. אין, לביראו ל ת, רו בו  באר .ע?ןיבא רבי תימא אפילו ל

ר קתני, דיחיד, שנא ולא דרבים שנא לא , ליה דפסיקא חיים מים  קתני. לא ליה, פסיקא דלא מכונסין, בו

 לבאר אלא פסין עושין אין אומר: בבא בן יהודה רבי דתנן, בבא. בו יחודח כרבי דלא מתניתיו לימא

ת קתני הבא ואילו בלבד, הרבים  בבא, בן יהודה רבי תימא אפילו דיחיד! שנא ולא דרבים שנא לא לביראו

ת ביראות, מאי דעלמא. ביראו

 מאכיל, אינו לאכול, מותר שאינו שעה כל הא מאכיל, לאכול, שמותר שעה כל גמ'. ע״א: כאי פסחים ב.

 מאיר רבי דתנן, ומאכיל. אוכל, דאינו חמש איכא הא יהודה, רבי דאי יהודה, כרבי דלא מתניתין לימא

 חמש, כל ותולין ארבע, כל אוכלין אומר: יהודה רבי שש, בתחלת ושורפין חמש, כל אוכלין אומר:

 שאוכל שעה כל מאכיל? לאכול שמותר שעה כל האי .היא מאיר רבי מאי, ואלא שש! בתחלת ושורפין

 חולין אומר: גמליאל רבן דתנן, .היא גמליאל רבו מתניתיו עולא: בר רבה אמר ־ ליה! מיבעי מאכיל

 כהן לאכול שמותר שעה כל קאמר; והכי שש. בתחלת ושורפין חמש, כל תרומה ארבע, כל נאכלין

שראל בתרומה, ולעופות. לחיה לבהמה חולין מאכיל י

 תרי ואשוב אחטא ואשוב אחטא למימר לי למה ואשוב. אחטא ואשוב אחטא האומר ע״א: פזי יומא ג.

 הותרה לו. הותרה בה, ושנה עבירה אדם שעבר כיון רב: אמר הונא רב דאמר רב, אמר הונא כדרב זימני?

ם ויום אחטא כהיתר. לו נעשית אלא: דעתך? סלקא לו ם יום אין מכפר, הכפורי  לימא מכפר. הכפורי

 כל על אומר: רבי דתניא, העניין) נשנה עריכתו שאחר אלא העורך, הוא (והרי כרבי. דלא מתניתין

ם יום תשובה עשה לא בין תשובה עשה בין שבתורה, עבירות שאני. אגב רבי, תימא אפילו מכפר! הכפורי

 מתייבמין, ולא חולצין לא וקטנה קטן דתניא: מאיר. כרבי דלא מתניתיו לימא. גמ'. ע״ב: קיא' יבמות ד.

 ביאה מינייהו דחד לגדול, וקטנה לקטן גדולה , מאיר ר' אמר כי מאיר, רבי תימא אפילו מאיר! רבי דברי

 גדולה יבמה על בא קתני: והא אמר. לא נינהו, הדדי כי דתרוייהו הקטנה, על הבא קטן אבל הוא, דאיסורא

 אלא. הוא! דאיסורא וביאה ביאה דכל קאמר, תגדלנו והא שאני. בא חוזאה: חנינא רבי אמר תגדלנו! -

מאיר. כרבי דלא מתניתיו מחוורתא.
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וסיפאיי יירישא.. ג.

 מני לא. ונעוץ, תלוש לא אין, ונעוץ, תלוש לרבא: מתנא בר אדא רב ליה רמי גמ' ע״ב: לדי עיררבין א

 רישא ?רבי רישא אמרת והא השמשות. בין עליו גזרו שבות, משום שהוא דבר כל דאמרי: היא, רבנן

 .רבנו וסיפא רבי רישא ליה: ושני חסדא, לרב חמא בר רמי ליה רמי כבר ליה: אמר רבנן? וסיפא רבי

יקטום. שמא גזירה וסיפא, .היא רבי כולה אמר: רבינא הוכרע] התלמוד עריכת בזמן לב, [שים

 גדול, כהן הדיוט. לכהן ולא גדול לכהן לא ראוי אינו שני לעבודתו, חוזר ראשון ע״ב: טי מגילה ב.

ש מעלין משום הדיוט, כהן איבה, משום  רב אמר מאיר? רבי וסיפא רבנו רישא מורידין. ולא בקוד

 [ולכאורה דתנאי. אליבא לה ונסיב היא, רבי אמר: יוסף רב מאיר. רבי וסיפא רבנן רישא אין, חסדא:

שלו] הכרעתו בלא השאיר

שות ביטול אין מאיר רבי קסבר תימא: וכי ע״ב: עגי עיררבין ג.  לכם ביטל שהרי תניא: והא במבוי, ר

 וסיפא רישא בטיל. דלא נמי רישא בטיל דלא ומדסיפא בטיל. דלא פשיטא, אלא מאיר! רבי דברי רשותו,

 היא. מאיר רבי כולה מיישב] לכן כ״ב, שסועה למשנה אופייני לא [וזה רבנן!? מציעתא מאיר, רבי

 כיון והבא, התינוקות. מן עירוב תורת לשכה שלא שיתוף ובעינן עירוב בעינן מאיר רבי אמר מאי וטעמא

מיושבת] [והמשנה משתכחא. לא עירבו, דרובה

ש מעלין משום הדיוט, כהן איבה, משום גדול, כהן ע״ב: יבי הוריות ד.  רבנן רישא מורידין; ואין בקד

 אליבא לה ונסיב היא, רבי אמר: יוסף רב ר"מ. וסיפא רבנן רישא אין, חסדא: רב אמר ר"מ? וסיפא

 מועברת סוגיא לב [שים :בהדא פליה ופליג בהדא כר"מ לה וסבר [מחלק] היא, ר״ש אמר: רבא דתנאי.

ע״ב] ט' במגילה שנדונה

 אמר ר״ע! וסיפא רבנן רישא ירק, בכלל קטנית ואין ירק, בכלל שדלועין אלא, ע״א: קדי הוליך ה.

שר כר״ע, לה סבר בנדרים .דתנאי אליבא לה ונסיב היא. רבי יוסף: רב  [אבל כרבנן. לה סבר בחלב, בב

 אסור הבשר כל קאמר: והכי היא, ר״ע כולה אמר: אשי רב כר״ע] כולה העמידוה התלמוד עריכת בימי

של סופרים. מדברי ומהן תורה, מדברי מהן בחלב, לב

ת משניות יישוב עתה [נראה קו תוספות רש״י ומחלוקת וסיפא, רישא מזו, זו רחו זה] יישוב צריך האמנם ו

ת אדם עומד מתניי ע״ב: צ״ה עירובין ה. שו ת ומטלטל היחיד בר שו ת .הרבים בר שו  הרבים בר

ת ומטלטל שו שות אדם יעמוד לא אמות. מארבע חוץ יוציא שלא ובלבד היחיד, בר  היחיד בר

ת וישתין שו ת הרבים, בר שו ת וישתין הרבים בר שו  לא מתניי. ע״א: צטי עירוביך היחיד, בר

ת אדם יעמוד שו ת וישתה היחיד בר שו ת הרבים, בר שו ת וישתה הרבים בר שו  אלא היחיד, בר

ם ורובו ראשו הכניס כן אם  אדם יעמוד לא מתניי ע״א: קאי עירוביו שותה. שהוא למקו

שות ת ויפתח היחיד בר שו ת .הרבים בר שו ת ויפתח הרבים בר שו  עשה כן אם אלא היחיד, בר

 רישא מאיר רבי מדסיפא סבר: הוא ע״א: צ״ט עירוביו גטי טפחים, עשרה גבוה מחיצה

 מאיר כרי ועבדת ע״ב: צחי רשייי רבנו. ורישא מאיר. רבי סיפא היא; ולא מאיר. רבי נטי

ת יעמוד לא א]: [קא, בפירקין כדלקמן אצלו, יביא שמא דגזר הוא דאיהו שו  ויפתח היחיד בר

שות שות מפתח שיטול הרבים, לר שות הסמור פתח בו ויפתח הרבים בר  יכניס שמא הרבים לר

 מדסיפא סבר הוא עייא: צטי תוספות כאן] הנדונה ולא הבאה משנה [וזו שהוא. במקום אצלו

 מדאי יותר רחוקה דהיא וקייק רייט בה דאיירי יפתח דלא ההיא סיפא בקונטי פיי כוי, ר"מ

 יהודה דרי פלוגתא בר וסתם יהודה ר' עליה דפליג ירוק ולא ישתין דלא דסיפא לר״י ונראה

ב דגרסי' למאי אדר״מ ר"מ בגמרא נמי למיפרך ליה הוה דא״ב קשה ומיהו ר"מ ר' ספרים ברו

 אדר״מ דר"מ תיקשי דלא ניחא נמי השיטה מוחלפת דמסיק ולמאי ר״ח גרס וכן מטמא מאיר

ת הניח מש״ה ושמא שו  רבי לדברי טאיר דרבי דטהפכי דאיכא טשום אדר״מ דר"מ מלהק

יוסי.
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משנה] סותרת ברייתא או משנה [ליישוב ואליבא.." תנאי "תרי ד.

 עליו. לעמוד אפשר ואי יוצא וזה נכנס זה עין. כהרף השמשות בין יוסי: רבי דאמר ע״ב: בי ברכות א.

 תרי אליעזר! אדרבי אליעזר דרבי קשיא מאיר. דרבי אליבא תנאי תרי מאיר! אדרבי מאיר דרבי קשיא

היא. אליעזר רבי לאו רישא אימא: ואיבעית אליעזר. דרבי אליבא תנאי

 תנאי תרי ישמעאל! אדרבי ישמעאל דרבי קשיא לבא. לעתיד וקידשה לשעתה קידשה ע״ב: יי מגילה ב

 אלעזר רבי דתניא, אמרה. יוסי בר אלעזר רבי הא אימא: ואיבעית יוסי. ברבי ישמעאל דרבי אליבא

וכוי. חומה [לוא] לו אשר אמר: יוסי ברבי

 ורבנן. שמעון דרבי בפלוגתא נורי? בן יוחנן ורבי עקיבא רבי קמיפלגי במאי עייא: פדי סנהדרין ג.

 תנאי תרי בחנק! אומר: עקיבא רבי תנן, אנן הא בחנק. אומר: שמעון רבי בסקילה, שהדיח, נביא דתניא:

עקיבא. דרבי ואליבא רבנן ברייתא עקיבא, דרבי ואליבא שמעון רבי מתניתיו עקיבא, דרבי ואליבא

 יביא ונסתאב, עולה זה כבש כבש, בדמיו יביא רצה ונסתאב, עולה זה איל והתנן: ע״ב: קחי מנחות ד.

 סתמא יצא, איל, והביא כבש פר, והביא עגל ובטחורים, דרבי. ואליבא תנאי תרי אוסר! ורבי איל, בדמיו

ר"מ] סתם מצפים בד"כ ואנו כרבנן, כן סתמא לב ושים כרבנו.

קשיא" .."לא”פלתניתין "קשיא ה.

 מטביל חנינא רבי והא איני? הדר. זה אין רב: אמר עכברים. שנקבוהו אתרוג איתמר, עייב: לוי סוכה א.

שלמא מתניתין; קשיא חנינא ולרבי בה! ונפיק בה  טוב ביום כאן, קשיא, לא חנינא לרבי מתניתין ב

 רב: אמר דאמרי איכא דמאיסי. עכברים שאני רב: לך אמר קשיא! לרב אלא שני. טוב ביום כאן, ראשון,

 טוב ביום כאן קשיא: לא מתניתין! קשיא חנינא ולרבי בה. ונפיק בה מטביל חנינא רבי דהא הדר, זה

שני. טוב ביום כאן ראשון,

 ושמואל? רב לי אמרת ואת זכאי בן יוחנן רבן אנא לך אמינא ליה: אמר אסורה! ביצה עייא: הי ביצה ב.

ת אף אמר: יוסף ורב להו. והא לן, הא קשיא, לא מתניתין! קשיא ושמואל ולרב  זכאי בן יוחנן רבן מתקנ

שבמנין, דבר הוי טעמא? מאי אסורה. ביצה ואילך

 לחי ניטל מתניתין קשיא פפא ולרב סימנים עיקור והאיכא פפא: רב לה מתקיף ע״א: מדי חולין ג

שלמא כשר התחתון,  מעילוי איגומי דאיגום הא איעקורי, דאיעקור הא קשיא לא פפא לרב מתניתין ב

שמואל אלא סימנים קשיא! ל

 היד על מתניתין: קשיא ולרבא, הוא! להזדייף שיכול דכתב ליה, ותיפוק רבא: אמר עייב: כי גיטיך ד.

שלמא עבד! של  לרמי קשיא! חמא בר לרמי אלא היא, אלעזר ורבי מסירה, בעדי קשיא, לא לרבא מתני' ב

 תיתשי. לא נמי לרבא) גם הכוונא ו מתניתיו להכי, דאתית השתא קעקע. בכתובת קשיא, לא נמי חמא בר

קעקע. בכתובת
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סתמאיי לימא” ו.

 לרגליו חמין אדם יחם לא אומרים: שמאי בית דתנן, שמאי; כבית סתמא תנן לימא ע״ב: לטי שבת א.

 עסקינן; גופו כל בהן להשתטף חנניא: בר איקא רב אמר מתירין! הלל ובית לשתיה, ראויין כן אם אלא

 מתיר, שמעון רבי מאיר, רבי דברי בצונן, ובין בחמין בין גופו, כל אדם ישתטף לא .דתניא הוא. תנא והאי

טוב] ביום יחם לא מדובר שם כי בביצה [מקורה מותר. בצונן, אסור, בחמין, אומר: יהודה רבי

 כרבי דאי מאיר. כרבי דלא סתמא תנן לימא לא. טפי אין, אחד זוג גמרא. עייב: צהי עירוביו . ב

ש האמר: מאיר ש, שיכול מה כל לוב  כלי כל מוציא ולשם דתנן: לעטוף. שיכול מה כל ועוטף ללבו

ש, שיכול מה כל ולובש תשמישו,  מאיר דרבי ממאי סתמא, וההיא לעטוף! שיכול מה כל ועוטף ללבו

ש.. עלה: דקתני היא, לוב

 דלא סתמא תנן לימא, מהימן; בעל עדים, ליכא הא עדים, דאיכא טעמא גמי. ע״א: טזי כתובות . ג

 , התם ר״ג קאמר לא כאן עד גמליאל, רבן תימא אפילו מהימנא! איהי אמר: הא ר״ג, דאי גמליאל, כרבן

אמר. לא וברי בברי הכא אבל ושמא, בברי אלא

שכונתנו, היה אחד זקן גמליאל: בן חנינא רבי משום אבהו רבי אמר ע״ב: לטי זרה עבודה ד.  שהיה ב

 למעוטי יוחנן, לרבי בידוע, למעוטי לחזקיה, מאי? למעוטי אסורים. אלו ..הרי חזיר. בשומן פניה מחליק

ת וגבינת מורייס כריימ. וסתמא אונייקי, בי

ר את וראה מומחה שאינו מי עייב: כחי בכורות ה.  לימא מביתו. וישלם יקבר זה הרי פיו על ונשחט הבכו

שלם, כשהוא תנא: הכל. ודברי שבעין, בדוקין דלמא מאיר? כרי סתמא תנך  ומחצה לדקה, רביע משלם מ

לגסה.

”זו שנה לא זו ששנה מי "תברה ז.

ת הועד עייב: מי קמא בבא א.  מכלום. פטור ושואל נזק, חצי משלמין בעלים לבעלים, והחזירו שואל בבי

שות סיפא שות רישא משנה, ר  אמר: רבה זו. שנה לא זו ששנה מי תברא, יוחנך: אייר משנה! אינה ר

שות מדרישא שות נמי סיפא משנה, אינה ר  כמינך כל לאו דא״ל: משום טעמא, היינו וסיפא משנה, אינה ר

שות מדסיפא אמר: פפא רב לתוראי. ליה דמייעדת שות נמי רישא משנה, ר  טעמא, היינו ורישא משנה, ר

עליו. בעליו שם שהולך מקום דבל משום

 אימא נטירותא; עליה קביל לא בסתמא כל דאמר: היא. רבי מני? [מתניתא] עייב: מזי קמא בבא ב.

שות, הכניס אם :סיפא  נטירותא! עליה קביל קבולי נמי בסתמא דאמרי: לרבנן, אתאן חייב, חצר בעל בר

 רבנו? ומציעתא רבי, וסיפא רישא לשמור; הבית בעל עליו שיקבל עד חייב אינו בכולן אומר: רבי ותו,

ת היא, רבנן כולה אמר: רבא זו. שנה לא זו ששנה מי תברא, זירא: ר' אמר שו  קבל קדירות שמירת - ובר

שברו ואפילו החצר בעל עליו ברוח. נ

שביל ע״א: טזי חולין ג. שביל הא יותן, בכי אינו הכותל, ילקה שלא ב תל שיודח ב  יותן! בכי ה״ז הכו

 חכמים, ע״י מועדף בלתי תברא התירוץ כי דוחה פפא [רב זו. שנה לא זו ששנה מי תברא, אלעזר: א״ר

ש תמיד העדיפו חכמים משבשתא, התירוץ כמו  חד כולה אמר: פפא שלימה.]רב כשהמשנה יישוב לחפ

תל הא הוא, תנא תל הא מערה, בכו בנין, בכו
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 תברא, אלעזר: א״ר יקבר! ה״ז משנשחט בעדר, וירעה יצא נשחט, שלא עד אם ע״ב: כדי כריתות ד.

 על ודאי אשם קשיא, אי אלא וכוי. קרמית? תלוי אשם על ודאי אשם רבה: אמר זו. שנה לא זו ששנה מי

ת יצא והבשר סיפא: אימא יקבר, ה״ז דקתני: קשיא, ודאי אשם  ששנה מי תברא, ודאי הא השריפה! לבי

 תלוי באשם דקתני (רישא אמר: ומעמיד] "תברא" בלא משנה [מעדיף אשי רב זו. שנה לא זו
פסול. כזבח דמיתחזי משום קשיא) לא השריפה לבית יצא והבשר

”משנה כסתם הלכה יוחנן רבי אמר והא” ח.

 בידו ומביאה באלונטית אדם מסתפג הלכה, יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי דאמר ע״ב: קמזי שבת א.

 אפילו ונסתפג ותנן: משנה. כסתם הלכה, יוהנן: רבי אמר והא הכי? יוחנן רבי אמר ומי ביתו. לתוך

שר לה. מתני חכינאי כבו ההוא בידו! יביאם לא אלונטיות בע

 אדרבי יוחנו דרי תשיא הכי, אי עליו. לוקין מעשה בו שאין לאו ישמעאל: רבי קסבר ע״ב: גי שבועות ב.

 אכלה ולא היום ועבר היום, זו ככר שאוכל שבועה ואתמר: משנה, כסתם הלכה יוהנך: רבי דאמר !יוחנו

 סתמא היתא ולר״י וריש״ל, ר״י מחלוקת (ומביאים לוקה; אינו תרוייהו: דאמרי לקיש וריש יוחנן ר'

 בטהור המותיר אבל דתנן: סתמא, האי אילימא סתמא? הי אשכח. אחרינא סתמא יוחנן רבי אחרת)

אינו והשובר א, מ ט שלמא הארבעים; את לוקה ב וכוי. ב

 בחולין, אבל קדשים, בבהמת זעירי: ותרגמא ממקומה, יזיזנה לא שמתה, בהמה עייב: קנוי שבת ג.

 הלכה יוחנן: רבי אמר והא הכי? יוחנן רבי אמר ומי שמעון. כרבי הלכה אמר: יוחנן רבי ואף דמי. שפיר

שברה הקורה מן ולא הקורות, מן עצים מבקעין אין ותנן: משנה, כסתם  ההוא, יוחנן, רבי טוב! ביום שנ

לה. מתני יהודה בר יוסי כרבי

שה ומודים ע״ב: פאי גיטין ד.  בה, גס לבו דאין דכיון שני, גט הימנו צריכה שאינה האירוסין מן בנתגר

 ואוקימנא משנה, כסתם הלכה יוחנן: רבי והאמר הכי? יוחנן ר' אמר ומי ביאה. עדי הן הן אמרינן לא

שלא למתניתיו יוחנו. דרבי ואליבא נינהו אמוראי !שנבעלה ראוה ב

”דתנאי אליבא לה ונסיב היא רבי” ט.

 לא ראויה שאינה שחיטה דאמר: שמעון כרי אי שחיטה! שמה ראויה, שאינה שחיטה ע״א: פדי חולין א.

 דתנאי; אליבא לה ונסיב היא, רבי יוסף: רב אמר והערכה! העמדה בכלל היו לא האמר: שחיטה, שמה

 ר״ש כולה אימא: ואיבעית .כר"מ לה סבר והערכה בהעמדה שמעוו. כרי לה סבר ראויה שאינה בשחיטה

וגוי. וכסה ושפך קרא: דאמר הבא ושאני היא,

שרי, באחד אומרים: שמעון ורבי אלעזר רבי עייב: זי השנה ראש . ב  שמעון רבי וסיפא רישא בת

 .שמעון כרבי לה סבר ברגלים דתנאי; אליבא לה ונסיב היא, רבי יוסף: רב אמר מאיר? רבי ומציעתא

הכל; לדברי ארבעה רבא: אמר הוו! חמשה ארבעה? הכי אי .מאיר כרבי לה סבר בהמה ובמעשר

ת העלמה ע״א: ד' שבועות ג.  רבי יוסף: רב אמר אלא ויורד! בעולה זה הרי ותו, עבידתיה? מאי למלקו

עות ישמעאל. כרבי לה נסיב בידיעות, דתנאי, אליבא לה ונסיב היא, שבו  רב אמר כר״ע. לה נסיב ב

 ס״ל. לא וליה דתנאי אליבא לה נסיב רבי תימא: לא לי, ואמר כהנא, דרב קמיה לשמעתא אמריתא אשי:

וגוי. חייב שאינו מנין דתניא: מפרש; דנפשיה טעמיה רבי אלא
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 השלמה] הטעון בה ששייר למשנה ביחס רבי בדברי שהבחינו אחרת [בלשון ע״א: נאי מציעא בבא ד.

 רצה. בברייתא נמי ותני היא, נתן רבי לעולם אמר: רבה שנאה. מי יודע איני זו, אונאה אלעזר: רבי ואמר

 רב [ובעריכה, בברייתא. מפרש קא במתניתין דשייר ומאי היא, הנשיא יהודה רבי לעולם אמר: רבא

וכוי. הלוקח אחד דקתני נמי, דיקא אשי: רב אמר זו] שיטה מאמץ אשי

 אלא, נשמתו! שתצא עד והולך מל אלא לשמה? התורה מן מילה מצינו היכן עייא: בזי זרה עבודה ה.

 היא; הנשיא יהודה דרבי ההיא יהודה! אדרי יהודה דרבי קשיא ודקא מעיקרא, כדאפכינן איפוך לעולם

תשמור. בריתי את ואתה ת״ל: פסולה? שהיא כוכבים בעובד למילה מנין אומר: הנשיא יהודה רבי דתניא,

קשיאיי גופא הא” י.

 שאם אלא להמיר, רשאי שאדם לא נשים. ואחד אנשים אחד ממיריך, הכל מתניי ע״א: בי תמורה א.

 לא תני: והדר לכתחילה, ממירין הכל אמרת: קשיא, גופא הא גמ'. הארבעים. את וסופג מומר, ־ המיר

 לר אדתשיא לכתחילה? ממירין הכל ותיסברא דיעבד! מומר) המיר שאם (אלא להמיר רשאי שאדם

וכוי. יחליפנו לא דכתיב: קרא. לר תיקשי ממתניתיו.

 רגל אחרת, בעיר שהוא אביה,..ובזמן לבית תלך שלא אשתו את המדיר מתני'. עייב: עאי כתובות ב.

 יוציא שנים, הא יקיים, ־ אחד רגל אמרת: קשיא, גופא הא גמ'. כתובה. ויתן יוציא שלשה, יקיים, אחד,

 לכהנת. אתאו סיפא אביי: אמר יקיים! שנים, הא כתובה, ויתן יוציא שלשה, סיפא: אימא כתובה, ויתן

היא. יהודה ורבי

מר אדם צריך דברים שלשה מתני' ע״א: לדי שבת ג. ך לו שרתם, חשכה: עם שבת ערב ביתו בתו  ע

 דברים שלשה אמרת קשיא; גופא הא גמ'... וגוי. חשכה אינו ספק חשכה ספק הנר. את הדליקו ערבתם?

ך לומר אדם צריך והדר לא. חשכה, אינו ספק חשכה ספק איה חשכה עם חשכה, עם שבת ערב ביתו בתו

מערב! חשכה אינו ספק חשכה ספק

ך :אחריו עוניו כר מברר שהוא בעניו עייא: ני ברכות ד. שראל אלהי ה' ברו  יושב הצבאות אלהי י

 ואחד עשרה אחד אמרת: קשיא! גופא הא .רבוא עשרה ואחד עשרה. אחד שאכלנו. המזון על הכרובים

א אומר, באלף אומר, במאה תתני: והדר נינהו, הדדי כי מאי ,רבוא עשרה ̂  יוסף, רב אמר אומר! ברבו

וכוי. דתנן עקיבא; רבי הא הגלילי, יוסי רבי הא תשיא:

סיבה) ויש בירושלמי היים לא זה (מונח קתני" והכי מחסרא "חיסורי יא.
ת מן לא עצים מבקעין אין משנה. עייא: לאי ביצה א. רו שברה הקורה מן ולא הקו  גמ' טוב... ביום שנ

 מן מבקעין אין קתני: והכי מהפרא הסורי שמואל: אמר יהודה רב אמר כלל! מבתעיו איו רישא והאמרת

ת של הסואר שברה הקורה מן ולא קורו  עצים מבקעין אין הכי: נמי תניא עוד] מציעה [והגמ' טוב. ביום שנ

ת של הסואר מן לא וכוי. ולא קורו

 ובפרקים, הכבוד, מפני ומשיב היראה מפני שואל באמצע, אומר: יהודה רבי דתנן, עייב: יגי ברכות ב.

ם, קתני: והכי מהפרא הפורי אדם! לכל שלום ומשיב הכבוד מפני שואל  ואיו הכבוד מפני שואל בפרקי

מר צריר  רבי מאיר; רבי דברי משיב. שהוא לומר צריה ואיו היראה מפני שואל ובאמצע, משיב. שהוא לו

וכוי הכבוד, מפני ומשיב היראה מפני שואל באמצע, אומר: יהודה

 זו במבוי משתמשות כולן למבוי, הפתוחות חצרות חמש אומר: אלעזר בן ר״ש ע״ב: יאי בתרא בבא ג.

ש קתני: והכי מהפרא הפורי שמייהו? דבר מאו חצרות זו. עם מ ח ב  כולן למבוי, הפתוחות חצרות ^

 חמש אומר: אלעזר בן שמעון ר' רבי; דברי וכוי, לעצמה משתמשת והחיצונה החיצונה, עם משתמשות

בעירובין] [מקורה במבוי. משתמשות כולן למבוי, הפתוחות חצרות
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 קתני, והכי מחסרא שחיסורי השלחן, בפאת אמר הגאון, תלמיד מנדל מנהם שרבי להעיר [יש

למושג] המד שדה ראה דחוקים. והדברים מהגאון. שמע כך גירסא, מחיקת היינו ״מחוק״ כוונתו

ם יירשני פלוני איש האומר מתני'. ע״א: קלי בתרא בבא ד. ם תירשני בתי בת שיש במקו  בן, שיש במקו

 יוחנן דרבי כוליה אימא: ..איבעית אומר: ברוקה בן יוחנן ר' בתורה; שכתוב מה על שהתנה כלום, אמר לא

 תירשני בתי בת. שיש במתום יירשני פלוני איש האומר קתני: והכי מחסרא והסורי היא, ברוקה בן

ת בין בת הא כלום; אמר לא .בו שיש במקום קיימין. דבריו נכסיו, כל יירש אמר אם הבנים, בין ובן הבנו

שתו המקנא מתני'. ע״ב: טי כריתות ה.  ציפרין הביא הרבה. נגעים שנתנגע ומצורע הרבה, אנשים ע״י לא

 המצורע, תורת זאת דכתיב: מנלן? הרבה נגעים שנתנגע מצורע וגוי. דכתיב: מנלן? גמ' וכוי ונתנגע,

 ?!רבו אלא מביא איו ונתנגע. ציפריו הביא קתני: והכי מחסרא הסורי אחד! קרבן אלא מביא איו והאמרת:

שירות בעניות ולאקבועי ^ אשמו. שיביא עד אומר: יהודה רבי חטאת, שיביא עד מיקבע לא ובע

שה [בד״ב לסתוריי ייפלעשה יב. ש"מע שי קתני"] והכי מחסרא "חיסורי אחריו יופיע לסתור" כ

 באמה מעשה זהב. זהב ואם כסף, כסף אם משקלו, נותן עלי, משקלי האומר מתני' ע״א: יטי ערכין א.

שקל שאמרה ירמטיא של שלים ועלתה עלי, בתי מ  של באמה גמ'..מעשה זהב. משקלה ושקלה לירו

 לפי פריש. דלא ע״ג את הוא. חשוב אדם ואם ?ותני: והכי מחסרא הסורי לסתור? מעשה וכוי. ירמטיא

שקל שאמרה ירמטיא של באמה ומעשה אמרינן, כבודו שלים ועלתה עלי, בתי מ שקלוה לירו  ונתנה ו

זהב. משקלה

שוכר. נתעברה - השנה נתעברה לשנה, לחבירו בית המשכיר מתני' ע״ב: קבי מציעא בבא ב.  גמ' ל

שנים לו: אמר ואם ?!תני: והכי מחסרא הסורי לסתור? מעשה שנה זהובים עשר ב  לחדש זהב מדינר ל

שנים מחבירו מרחץ ששכר באחד בציפורי, נמי ומעשה יחלוקו.  לחדש, זהב מדינר לשנה זהובים עשר ב

העיבור. חדש את יחלוקו ואמרו: יוסי, רבי ולפני גמליאל בן שמעון רבן לפני מעשה ובא

ד לאדם פותחין מתני'. עייא: סוי נדרים ג.  ישמעאל: ר' לו באחד..אמר ..מעשה בניו, ובכבוד עצמו בכבו

 ר' .?!תני והכי מחסרא הסורי לסתור? מעשה גמ'. .ישמעאל ר' והתירה לאו, לו: אמר נדרת? מזו בני,

 שנדר באחד מעשה ארוכה; ונעשת קצרה לבנה, ונעשת שחורה נאה, ונעשת כעורה אפילו אומר: ישמעאל

ת והכניסוה אחותו. מבת וכוי. וייפוה ישמעאל ר' לבי

 בנכרי ומעשה מהן.. יטול לא , טוב יום מערב שעשאן ודגים ועוף חיה מצודות מתני' ע״א: כדי ביצה ד.

בל רצוני שאין אלא הן, מותרין ואמר: גמליאל, לרבן דגים שהביא אחד ק  לסתור? מעשה גמ' הימנו. ל

 דגים שהביא אחד בנכרי נמי ומעשה מתיר. גמליאל ורבן אסור, מוכן, ספק ?!תני: והכי מחסרא הסורי

קבל רצוני שאין אלא הן, מותרין ואמר: .גמליאל לרבו הימנו. ל

 מעשה בסוכה. חייב .לאמו צריר שאינו ?!טו הסוכה. מן פטורין וקטנים ועבדים נשים ע״א: כחי סוכה ה.

שביל המטה גבי על וסיבך המעזיבה את ופיחת הזקן, שמאי של כלתו וילדה  וילדה מעשהגמ'... קטן. ב

 שמאי של כלתו וילדה גמי ומעשה מחמיר, ושמאי ?!תני: והכי מחסרא הסורי לסתור? מעשה כוי. כלתו

שביל המטה על וסיבך המעזיבה את ופחת הזקן הקטן. ב

שיל, את לטעום זכאי בו יוחנו לרבו לו והביאו מעשה מתני' עייב: כוי סוכה ו.  שני גמליאל ולרבן התב

שנתנו לסוכה. העלום ואמרו: מים, של ודלי כותבות ת אוכל צדוק לרבי לו וכ  במפה נטלו מכביצה, פחו

 על להחמיר בא אם :?!תני והכי מחסרא חסורי לסתור? מעשה גמ' אחריו. בירך ולא לסוכה, חוץ ואכלו

שיל, את לטעום זכאי בו יוחנו לרבו לו והביאו נמי. ומעשה יוהרא. משום ביה ולית מחמיר, עצמו,  התב

ת שני גמליאל ולרבן תבו מים, של ודלי כו
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במשנה ודיוקים סתירות יג.
 שראוי מה ותימצת בה והסתיר המשנה, בלה״ק דייק הקדוש שרבנו שנינו כבר

 האמוראים לרוב סתירות, בהן יש שכביכול מכונן על נבנו שמשניות ופעמים לחשוף,
 קדשו ברוח שרבי מכאן אותן. ומיישבין המשנה מלשון ומדייקים לסתירות, ערים
 ענין אלה. סתירות מיושבות ומתוכן כסתירה, הנראה בתוכן שאצור מה גם בהן דייק

הדוגמאות. מתוך נלמד כדרכנו מתבהר זה
 אבישלום, בן וחנן אדמון בירושלים: היו גזירות דייני שני מתני'. פי״ג: ריש כתובות א.

 חנן מזונות, תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי שבעה. אומר אדמון דברים, שני אומר חנן
 דייקו ועוד, דיינים!! משני יותר היו שבירושלים מוכרת מציאות מול מוקשית זו משנה אומר:
 בשניים ומדובר גזלות, על גזרות שגזרו דיינים מבהירה, והגמ' גזלות. דייני או גזרות דייני

כמה. כמה מתוך מייצגים
 חשיפה. עם שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלושה מייז: פ״ג שבת ב.

 תחומין, ערובי כאן מתרצים, לא! חשיכה, אינה ספק חשיפה ספק אין, חשיכה עם מקשים:
חצרות. ערובי כאן

 מהמשנה סתירה אח"כ פסולה. כהדדי הא מחמתה" מרובה "ושצילתה מ״ב: פייב סופה ג.
מלמעלה. פאן מלמטה פאן מתרצים, כשרה. כהדדי הא פסולה, מצילתה מרובה "ושחמתה

מלתחת] כאיסתרא מלעיל [כזוזא
 תלמוד ומה בהון". למספד דלא ומקצתהון בהון להתענאה ימים"דלא אלו אי: יחי תענית ד.

מותר. ולאחריהם לפניהן אסורין מתרצת, הגמ' פעמים? שתי בהון בהון לומר
 בו מקדש, בשלוחו "השתא קשה: ובשלוחו". בו מקדש "האיש מ״א: פ״ב קידושין ה.

מבשלוחו. יותר בו מצוה מתרץ, יוסף רב מבעיא"?
 נזקו. בתשלומי אלא קתני, לא בנזקו חבתי נזקו". בשתלומי "חבתי ע״ב: יי קמא בבא ו.

בנבלה. מטפלים שהבעלים מלמד נזק, תשלומי דת״ר להא כך?"תנינא הלשון מדוע
 לו בין"התירו הבחינו חכמים חכמים". לו שהתירו "ומנודה מייא: פייג קטן מועד ז.

 שם יישב רבא ברגל. נידויו שינהוג מהו מנודה להו אבעיא חפמים". "התירוהו לבין חכמים"
ליה". ושרו דרבנן לקמייהו ואתא דיניה לבעל ופייסיה יידאזל העניין:

 העם כל בשבת, להיות שחל ראשון "יו״ט מי״ג: פ״ג משנה מול מייד: פייד סופה ח.
 הגמ' הכנסת". מוליכין..לבית העם "כל שם: מצאנו ושוב הבית". להר לולביהן את מוליפין
קיים. ביהמ״ק שאין בזמן כאן קיים, שביהמייק בזמן כאן מיישבת,

 ביו״ט, שנשברה הקורה מן ולא הקורות מן לא עצים מבקעין אין מתניי מ״ג: פייד ביצה ט.
 מיישבת פלל"? מבקעין אין רישא "והאמרת קשה: וכוי. ולא בקרדום לא מבקעין ואין

 לו. ודומה בקרדום יעשה לא מבקעין יוייט,וכשכבר מערב שנשברה בקורה מדובר כאן הגמ',
 הנחשת הזהב. את קונה אינו והכסף הכסף, את קונה הזהב מתני'. מ״א: פייה מציעא בבא י.

 אינן והיפות היפות, את קונות הרעות מעות הנחשת. את קונה אינו והכסף הכסף, את קונה
 הכלכלית] שבמציאות בשינוי ובעייה שבשמועה, עניין היא הסתירה [כאן הרעות. את קונות

 ותחזור הזהב את קונה הכסף בילדותיך לנו שנית רבי, לו: אמר הכסף. את קונה "הזהב גמ'
 סבר? מאי ובזקנותיה סבר מאי בילדותיה הכסף? את קונה הזהב בזקנותיך לנו ותשנה

 פירא ליה וקני פירא, הוי חשיב דלא כספא טבעא, הוי דחשיב דהבא סבר: בילדותיה
וכוי. כספא סבר: בזקנותיה לטבעא.



3וסידורה המשנה עריבת 5 9

 ואחד המזבח, ואחד העובד, אחד זרה, עבודה העובד מתני', עייג: סי סייז, סנהדרין יא.
 אחד מאי גמ' נינהו?] עובד לא הני כל אטו לניסוח, ערה [הגמ' וכוי. המנסך ואחד המקטר,
 ואחד המקטר, ואחד המזבח, ואחד כדרכה, העובד אחד קאמר, הכי ירמיה: רבי אמר העובד?
 הללו] המשמעויות את במשנה שיקע [רבי כדרכה. שלא ואפילו המשתחוה ואחד המנסך,

 ליהנות היא ויכולה להפר, יכול אינו לבריות נהנה שאני קונם מתני'. ע״ג: פג' נדרים יג.
 ומוציא מוקשה [הניסוח וכוי. כרחו, על יטלו לי, נהנים לוים כהנים קונם ובפאה. שכחה בלקט

 בריות בכלל לאו דבעל מכלל מדיליה, דמתזנה אפשר אלמא גמ'. הבריות?!] מכלל הבעל את
 בכלל בעל אלמא אכלה, לא מדבעל אבל ופאה, שכחה בלקט ליהנות יכולה סיפא: אימא הוא;

 לעניין] ערים שם [התוספות וכוי. הוא, בריות בכלל לאו לעולם עולא: אמר הוא! בריות
 כוי. קאמר טעם ומה הוא בריות מכלל בעל ולעולם במשנתנו מגי״ה כך תוספי:

 בטהרה, בחול, בא שהוא בזמן עמו, חגיגה מביא אימתי מתני'. ע״ב: סטי ססחים יג.
 באה היתה חגיגה חגיגה. עמו מביאין אין ובטומאה, במרובה, בשבת, בא שהוא ובזמן ובמועט.

 ולילה ימים לשני ונאכלת הנקבות, ומן הזכרים מן העזים, ומן הכבשים מן הבקר, מן הצאן, מן
 גמרא. מיישבת. הגמ' חגיגה?] לכאן נכנסה פתאום מה המשניות, לסדר ערה [הגמ' אחד.
 והבאתו הרכבתו תנא תנא] מאי אלא תנא מאן כתוב לא לב [שים חגיגה? דקתני תנא מאי
 חגיגה, עמו מביאין אימתי קאמר: והכי שבת, דחיא דלא חגיגה נמי וקתני שבת דחי דלא
 וכוי. עשר ארבעה חגיגת מינה: שמע אשי: רב אמר ובמועט. בטהרה בחול בא שהוא בזמן

 לא המשנה מדוע המתייחם רי״ד תוספות שם ראה ועוד בהקשר] נעוץ שהתירוץ [כמובן
הצל״ח] שם ראה וכן כסדר,

ולא האב הפר נדריה. מפירין ובעלה אביה המאורס', נערה מתני'. ע״ב: סו' נדרים יד.
 [הכפילות מהן. אחד שקיים לומר צריך ואין מופר, אינו האב, הפר ולא הבעל הפר הבעל, הפר

 מפירין ובעלה אביה רישא: היינו גמ'. המשנה] לסגנון מתייחסת מיד והגמ' בעליל נכרת
 למה מהן. אחד שקיים לומר צריך ואין קמ״ל. קתני, בעלה או אביה או דתימא מהו נדריה!

אחת. בבת שניהם דמפירין קמ״ל [ומסיימת] וכוי. למיתנא? לי
 ובגרה נערה יתומה, והיא בוגרת קיימין: נדריהן נערות תשע מתני'. ע״א: פט' נדרים טו.

 התשע] את מפרטת [המשנה אביה, ומת בוגרת יתומה, והיא בגרה שלא נערה יתומה, והיא
 ודרך בתמצות, יסוד לכתוב המשנה של דרכה ואם התשע. את הכוללות שלוש הן למעשה אבל
 עיקר, בהם ראה חכמים, דברי שהובאו מקום בכל ולרוב כמותו, שהלכה כמי להעמיד רבי

 זו רב: אמר יהודה א״ר גמ'. מכונו. על העניין את מחזירה אכן הגמ' מפרט? מדוע להיפך. וכאן
 האב. בחיי ויתומה ויתומה, בוגרת, קיימין: נדריהן נערות שלש חכ״א, אבל יהודה; ר' דברי
 התלמידים] לחדד רצה שר״י בכך התופעה הסביר שהר״ן מעניין שם. רש״י [ראה

 לאי ב"מ ע״ב, מחי כתובות ע״ב, כג' שבועות ע״ב, קיא' שבת דוגמאות, עוד ראה
 בעניינים ע״ב. עטי כתובות ע״ב, כדי ביצה ע״ב, יט' סוכה ע״ב, לדי שבת ע״ב,

 הובאו שם במשנה, האמוראים של עבודתם לדרך דוגמאות בהביאנו עסקנו כאלה
רי דוגמאות, סו  או לסתור", "מעשה מעשה, במשניות או קתני", והכי מחסרא של"חי

 קשיא, "לא הרווח התירוץ או או"לכתחילה...דיעבד", אמרת...". קשיא, גופא "הא
 יישובי או השיטא". "מוחלפת או קתני". זו לומר צריך ואין "זו או כאן...כאן.."

המשנה. עריכת בפרקי ראה דוגמאות, הבאנו וכבר שונות, באוקימתות העניין
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המשנה ובגוף במסכת הפנימי הסדר

 בשאלה: נפתח עצמה. המשנה ובתוך המסכת בתוך הפנימי לסדר עתה נגש

 בנפרד מופיעה משנה כשכל היום, לפנינו שהן כפי סדורות היו המסכתות האם

 ואח״כ בראשו מקובצות היו הפרק משניות שכל או הגמרא? סוגיות ועליה

 אגודות היו המשניות האם ובכלל סדר? לפי אותם ומפענחת הגמרא באה

האמוראים? לדברי ומחוברות

 סידור היה התלמוד, חתימת אחר הסבוראים של מעמלם שחלק סברא יש

 היו שבראשונה אולי נראה לפנינו. שהן כפי הגמרות על במקומן המשניות

 הדיון לפי למקומותיהן הועתקו אח"כ ורק הפרק, לפני מקובצות המשניות

 בפתיחה או תעניות, בסדר המשנה באורך שמצאנו כפי להן, הנוגע התלמודי

 בברכות. הרואה פרק בראש הגדול בפירוט או הגדולה, במשנה סנהדרין למסכת

 ועוד דחולין בשביעי ענקית משנה כך שבועות, מסכת שבראש באריכות כך

 השארותן בגמרא, למקומותיהן להתחלק אמורות שהיו ודאי אלה ועוד.

 ממקרים ללמוד אין אגב !. בראשיתה התופעה על מלמדת זו רחבה במתכונת

 באופן במסכת מתחלקים שהפרקים שמצאנו נכון המפעל. כלל על אחדים

 על שהיא בתוספתא מהמצוי שונה שהחלוקה רבים מקרים שיש ובודאי שונה,

 החשוב"כל הפרק בחולין כמו הבכירה. אחותה על ומלמדת מקבילה הכלל דרך

 הקן ושלוח הגז וראשית אחד, לפרק והרוטב" "העור עם מצורף הבשר"

 הפרקים בסדרי הבדלים כמה גם שיש כמובן העשירי. הוא אחד לפרק צורפו

 העיר, בני לפרק קודם הקורא פרק מגילה, בבלי לדוגמא, לירושלמי, הבבלי בין

 שבמשנה בעוד האחרון, הוא חלק פרק בבבלי, אצלנו כך לחיפך. ובירושלמי

 שאינן משניות מצאנו אם נתמה אל אחרון. הנחנקין הן אלו פרק ובירושלמי

 אלא אינו בינהן שהקשר משניות כן כמו הפרק, או המסכת של ממינה

 כך על ראה מכוון. בכוונת אם כי מקריות אינה זו בדרך הבאתן אסוציאטיבי,

הסוגיות. מיון לפי שהבאנו שלם פרק

 מסכת ראש ב. א, פרק ראש שבועות ג', פרק ראש תענית במקום, לדוגמא ראה .1
 שלנו, בדפוסים שבד״ב חלק בפרק סנהדרין סוף ראה ברכות. ט' פרק ראש סנהדרין,
הרמב״ם. של החשובה הקדמתו לו מוקדמת
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 הערות כמה ויש מהקיים, שונה סדר בידנו מסגיר רש״י פירוש לפעמים

 במסכת אמרו "הרי רש״י, כותב מציעא בבבא למשל בעניין. רש״י של הפניה

 פרק יש אחריו כי בכורות של בתרא פרק זה אין ובאמת בתרא" בפרק בכורות

 שבידי ברכות שבמסכת שמצאנו כפי האחרון. הוא בהמה", "מעשר תשיעי,

 ע״ב יז דף תוס' [ראה שמתו" "מי פרק לפני השחר" "תפילת פרק היה רש״י

 לפני שאחזו" "מי פרק רש״י לפני שונה בסדר היתה גיטין מסכת גם מי] ד״ה

 המשניות מנחות שבמסכת גם ראה שם. תוספות הערת ראה "האומר", פרק

 שבידי בתלמוד היה כך בתלמוד. מסדרם שונה מעט פרקים בסדר סדורות

.2האשה" פרק"מציאת לפני פרק"המדיר" כתובות, רש״י,

 פי על שגור היה הפרק שם כי למדין נמצאנו בתלמוד אמירות מכמה

 שראינו תתמה אל כן על דיון. לתחילת ציון כנקודת המדרש בבית הלומדים

 דרך על שאכן מלמדות אלה הערותינו דווקא האמורים. הסדר בחילופי לעסוק

 הכלל. מן יוצאים אלא אינם שהבאנו המוזכרים המקרים כי סדר, היה הכלל

 את ידעו הלומדים כאמור מסכת. בכל סדורים פרקים היו הדיון שגרת פי שעל

 צו' [יבמות אחין". דארבעה תנא "האי ביבמות, למשל, ציון. כנקודת הפרק שם

 .[בסוגיית הנהרגין" אלו פרקין באידך "דתנן בסנהדרין, ההערה או ע״ב]

 גמרא שהיתה להסיק ניתן בהירות וביתר ע״ב] נב' סנהדרין בסייף, הנהרגין

 פרקא בהאי שית ריב״ז, שהתקין תקנות ״ כמו: בצידה, ומשניותיה ערוכה

 קאי, פרקין אהאי ר״י סברת "מי ההערה הדרך זו ועל .3קמא" בפרקא וחדא

 , יוסף רב עם במחלוקת להלכה מינא הנפקא וראה קמא". ואפרקי קאי אמגו

 דרך השתמרה אלה, ציטוטים על הנסוכה מהרוח .4 דנידה דופן" "יוצא פרק בסוף

 מסויימת, בצורה ערוכים כבר שהיו ופרקים סוגיות של ומציאותן האמוראים, לימוד
 זה כל והלא התלמידים, בפני שלימה היתה לא אפשר עריכה החתימה, לפני הרבה

 חותמי שבהם, לאחרונים הגענו טרם עוד יוסף, ורב רבה ימי האמוראים, בימי מדובר
האחרון. ורבינא אשי רב התלמוד

ע״ב, סה' בכתובות התוספות הארת ראה אמרו, הרי ד״ה; ע״א, נדי ב"מ רש״י ראה .2
מציאת. ד״ה

 עדות על ראה ע״ב. לאי השנה ראש ראה גר, של לקינו רובע תקנת ביטל כשריב״ז .3
ע״א. טז' כתובות חיים", אנו מפיה אישה"לא

 הלכתית מינא נפקא יש בשלימותה, שם למחלוקת לב שים ע״א, מחי נידה .4
בביה״ד. כשעומדים הנדון לפרק
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 מחלוקת בסוגיית מינא הנפקא על דיוננו בראשית כבר שאמרנו כפי זאת אף

 במסכת סתם ואחייב מחלוקת שיש במקום ואכן, להלכה. להכריע סתם ואחייב

 לבדוק יש מסכת באותה לפרק מפרק כשהם אבל כסתם, ההלכה ודאי שאז אחת

 בתוספות נראה רבות פעמים בפרקיה. דברים חילוף אין האם עדיין,

 ברור ובחלקן דיאלקטיקה בחלקן תוספות כי הנדונה. לבעייה התייחסות

 ב' שבת וראה קורא". "היה פרק אחרי שמתו" "מי שפרק קובע ר״ת .5הסדר

 שחכמים מעניין שם עוד וראה אר״ע. ד״ה ע״א פב' שם וראה יציאות, ד״ה ע״א

 לרב אביי ליה "אמר ע״ב: יג' בדף שם בביה״מ, בדיון הדיוק בשאלת נתקשו

 דבעינן תנן אלו או דאמרן, הני תנן, ואלו תנן? ואלו אלו או תנן, אלו יוסף,

.6 הנר" לאור קורין ואין הנר לאור פולין דאין קמן למימר

 הסדר והיא מבהיקה, מרגלית בעוד מעוטר הקדוש רבנו מכתרי שאחד דומני

 במשנה המעיין לכל מפורסמות לדון מקום אין לכתחילה משנה. בכל הפנימי

 המחשבה אוצרות נחשפים מיד כליה. נושאי עם וכ״ש מפרשיה, בלא אפיי

 והדידקטיים ההלכתיים הדעת שיקולי אוצר כאן יש וההלכתית. העריכתית

 ענווה, מפני דעתו והסתיר עצמו הסתיר שרבי לזכור יש הזמן [כל המדהימים.

בתשובתו] שליט״א מזוז מאיר רבי הגאון לנו כתב כך

 לשיטתו בניגוד התוספות" בספרי"בעלי באריכות בשעתו שכתבתי מה כך על ראה .5
 החכם אחייב שחקר במה כנתמכים שנים אחר שהתגלו דברים אורבך, החכם של

 פרשנות על בפרק באריכות שכתב מה ראה הראשונים, צרפת חכמי בספרו גרוסמן
 להערות שהתייחסו פעמים התוספות שבעלי עצמו באורבך עוד וראה התלמוד.
 תלותיים אינם התוספות שבעלי אומר ואני נפשייהו. באפי ופעמים רש״י של העריכה
 תום' ראה לענייננו בכך. נעסוק ה' ברצות אורבך. של המפורסמת כשיטתו ברש״י
 נינו היה הר״י תם, רבנו של אחותו בן [הוא הר״י שם שמתו, מי ד״ה ע״ב יז' ברכות

התוספות. בעלי של בעניינם קצר נספח בפניך הבאתי הספד בסוף רש״י] של

 העור ד״ה: ע״ה, קי״ז חולין גם ראה הניזקין. ד״ה ע״ב מחי גיטין תום' גם וראה .6
 כך יוה״כ. ד״ה ע״ב עג' יומא וכן הבונה. ד״ה: ע״ב, קבי שבת תום' גם כך והרוטב,

 הבעייה וראה נושאין. ד״ה: ע״א, צ״ז דף גם ושם האשה. ד״ה; ע״ב, פז' ביבמות הוא
 להלכה מינא הנפקא ראה סתם, ד״ה: ע״ב, קכב' בתרא בבא בתום' מהעריכה הנובעת

שם.
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 או תוקדם, תיבה איזו השיקול במשנה, ותאוחר תוקדם חכמים דעת איזו שיקול

 הכללת הרחבתה, או תימצותה שבמשנה, מסויימת בתיבה ינתן הדגש איזה

 רבנו של הקפדני בדיוקו נעשו כאלה, ועוד בתוכה מעשה או הנהגה או מקור

 אפשרות שאין מקודש למקור המשנה את הפך פלפולו בעומק הוא הקדוש.

 ע״י ליישבה או לפענחה הוא לפניהם שנותר וכל עליו. לחלוק לאמוראים

 המביאות סוגיות בכמה זאת רואים ך. לה שמחוצה התוספתות הברייתות

בכוונתו. ודנות רבי לדברי המתייחסות ברייתות

 למרות הלל, בית לדברי שמאי בית דברי שבהקדמת בעקביות שנתבונן די

 זאת הלל. כבית שההלכה ר״ג, סבו בימי לרבנו, שקדם בדור כבר שהוכרע

 להלכה הדעה את שונה רבי לכן הלכה, היא שהמשנה כיון מכוון בכוונת

 רבנו הפך שמאי, בית כדברי לשנות חזרו הלל שבית במקום כן ועל באחרונה.

 כי הלל. בית דעת אחר תכתב להלכה שמאי בית שדעת שיטתו לפי הסדר את

 עינו ראיית דקות לראות מאד עד מעניין באחרונה. ההלכה דעת שונים כאמור

 שמאי, בית לדברי הלל בית דברי הוקדמו שבה במשנה רבי, של הבדולח

 רבי של הכלל עפ״י שמאי בית לפי תהיה שההלכה מצפים היינו ומסתמא

 בהודו מנענעים, היו "והיכן לולב, בנענועי זאת מצאנו בתראי. לפי שההלכה

 ה' באנא אף אומרים ובייש ב״ה, דברי נא הושיעא ה' ובאנא וסוף תחילה לה'

באחרונה, שהובאו אף כמותם ההלכה אין והלא נא". הצליחא

 שם ועוד. ד״ה; ע״א, לדי ביצה תום' באריכות ראה במשנה, אימננטית מידה היה הסדר .7
 המשנה סדר של המתודולגיה על שם ראה משובשת, הגרסא רש״י שלשיטת הובא

 משנה. ד״ה ע״ב לבי בחולין דוגמא עוד וראה זה, סדר בהשפעת הגמרא מהלך והבנת
והא. ד״ה ע״א, מגי ע״ז ראה הסדר חשיבות על ועוד ע״א, י יד סוטה הסדר, על וראה
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 ברבן הייתי צופה עקיבא רבי "אמר ר״ע: של בעדותו מסיימת זו שמשנה אלא

 אלא נענעו לא והם לולביהם את מנענעים היו העם שכל יהושע ורבי גמליאל

 עד שהייתה מציאות מביאה זו קדומה שמשנה אפשר נא". הושיעא ה' באנא

 המשנה את הביא ורבי כן ההלכה ומעתה יבנה, בכינוס כב״ה הלכה שהוכרעה

 היתה לא כב״ה, ולא כב״ש לא הוכרעה לא כשההלכה .8 שיטתו עפ״י

 דקדק. לא להיפך, או ב״ה על מוסיפים רק שבייש במקום גם כך לסדר. חשיבות

 פ״ו נדה מ״ג, פ״א עדויות מ״ט, פ״ג סוכה מ״ה, פ״ו פאה משניות, ראה [

 זאת מדגיש כב״ה, דעתו ואין וב״ה ב״ש דעות מביא שרבי מצבים יש מ״ו]

כן". אומר איני אני הידועה"אבל באמירה

 מחלוקת או רבים ודברי יחיד דברי כשמובאים המשניות לסדר הקפיד רבי

 ראש בתוס' בנדון האופייני הדיון [ראה מחלוקת, ואחייב סתם או סתם, ואחייב

 בשיטה הכלל, דרך על נוקטים אנו לן] דסתם שבת גבי ד״ה: ע״ב ב' ביצה

 דברי ואחייב חכמים דברי הקדים כאשר גם במשנה. המובא כאחרון שההלכה

 או הדחק, בשעת היחיד דעת על נסמוך כאן הנה כרבים, שהלכה למרות היחיד,

 יחיד דעת ככל רוב מול בטלה אינה זו יחיד דעת הלכה. להכריע לאצטרופי כחזי

.9יותר גדול ומשקלה באחרונה. שהובאה

 רק היא זו אמירה כי כב״ה, להורות ב״ש חזרו מובא לא ושם ע״ב, לז' סוכה ראה .8
 גם ראה להשם. בהודו ד״ה תום' שם וראה כב״ש. להורות ב״ה חזרו אחד, בכיוון
 פ״ה אחלות וכן כב״ש. להורות ב״ה חזרו וגוי, עבד שחציו מי מ״יג פ״א עדויות משנה
 גמ' ראה כב״ש. לשנות ב״ה חזרו מצלת, אינה אומרים ובייש מצלת אומרים ב״ה מ״ג,

 אומרים ובייש הקציר מן הבאה אומרים ב״ה וגוי הקציר מן הבאה ע״ב, קטז' יבמות
 משנה גם ראה שמאי. כבית להורות ב״ה חזרו וגוי חבאה ואחת הקציר מן הבאה אחת
ועוד] מ״ה, פ״ד גיטין

 כמו מחבריו, אפיי יוסי כרבי הלכה לקמחיה" חש "לא ע״ב מוי עירובין, למשל ראה .9
 יחיד. דעת בדעתו כשמיטה עצום בנושא הכריע יחיד שחוא עצמו רבי דעת שמצאנו
ואחרים. חמד כשדי בכללים ספרי ראה אלה עניינים
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 ליתן כדי המרובים דברי במקום יחיד דעת להבאת סיבה יש כי הערנו וכבר

 דברי מזכירין למה מ״ה, פ״ה בעדויות הסתומה המשנה [ראה לחולקים. פתח

 ורבי חכמים דעות הובאו בה מ״ו, פ״ז משנה, גם וראה וכוי המרובין בין היחיד

.10כמותו] שהלכה להדגיש כדי עליה וחזר ר״ע דעת בסוף הדגיש

 ורבי חכם אותו כמעשה שההלכה נראה תנא, הנהגת או מעשה מביא כשרבי

 לעדות כשרין אומר שמעון רבי החדש את שראו ובנו "אב להלכה. כך סומך

 בנו ואת אותו הכהנים וקבלו וגוי הרופא בטוביה מעשה יוסי רבי אמר החדש,

 רבי רבא, בר חנן לרב הונא רב ליה "אמר בעניין:, דנה הגמ' עבדו". את ופסלו

 יוסי, כרבי פוסק שרבי כמובן שמעון"?! כרבי הלכה אמרת ואת ומעשה, יוסי

 המשנה ע״א כבי השנה ראש במקום, שם [ראה במשנתו. אחרון הובא כי

 בבא בדומה וראה יוסי?! רבי דעת וכן ובנו אב הכשיר שמעון רבי הרי תמוהה,

 רבי שאל שם וגם דרך, לו ליקה צריך האם הבית את המוכר ע״א, סד' בתרא

 אמר ולא עקיבא כרבי שהלכה רב לפני אמרתי רבות שפעמים הונא לרב ירמיה

 זה בעניין האמנות ראה הדברים. נאמרו בדיוק איך בררו שם וגם מידי, ולא לי

 שזמנו החכם דעת להקדים רבי דייק עוד מנענעים. היו היכן ע״ב, לז' בסוכה

 כן על כמותו. שהלכה התנא לפי להכריע כדי מוקדם שזמנו גדול לחכם מאוחר

 לרבי הקדימו רבו, אמנם שהיה מאיר רבי דברי את הקדים שרבי תתמה אל

 במשנה באחרונה כתבו לכן כמותו והלכה ונקי קב שמשנתו יעקב בן אליעזר

מ״א. פ״ו עירובין שם ראה עירובו. לעכב בחצר יהודי עם הדר בגוי העוסקת

 הערת ראה ע״א מטי נדה וכן שם. תוספות ע״א יב' מנחות וראה ע״א, ל' נדה גם וראה .10
מ״א. פ״ב נגעים למשנה תויו״ט
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 רבנו ערך כיצד לראות כדוגמא, משניות כמה לתוך פנימה עתה נפנה

 מוצאים שאנו למרות שיטתו. לפי אותם סותם הוא כאשר המשניות את הקדוש

 יסודי עיקרון לפנינו אחרת. בשיטה אחד כל היו דעתו ביסס עליהם שהחכמים

 מותאמת הרישא חלקים, שני יש סתומה במשנה כאשר רבי. של בעבודתו

 שחולק אחר לתנא מותאמת והסיפא בברייתא, מופיע שבד״ב אחד, תנא לדרך

 סתומה אחת משנה שבתוך שבסתירה הקושי בפני מוצבים אנו ואזי הראשון. על

 תנא כדעת היא הסתומה שהמשנה מסבירה שהגמרא יש שונות. גישות שתי ובה

 אלא התנאים, שני כדעת סובר שלא הקדוש] רבנו הוא דנן [במקרים שלישי

 פנימית סתירה כשאין אחר, כתנא אחר ובעניין מסויים כתנא סובר אחד בעניין

 שונים. עניינים בשני אך תנא, באותו מדובר כי הדעות. שתי בין נושא באותו

 בנסוח הקדוש רבנו בשיטת הזה היסודי העיקרון את יבהירו הבאות הדוגמאות

. 1 המשנה!

 למעשר השנה ראש באלול "באחד המשנה: אומרת שנים ראשי .במניין א

 ר״א כתוב, המשנה של ובסיפא היא. ר״ש מני, ולרגלים היא. ר"מ מני בהמה,

 מציעתא ר״ש, וסיפא רישא כך, על מקשים בתשרי. באחד אומרים ור״ש

 לה סבר ברגלים דתנאי. אליבא לה ונסיב היא רבי יוסף, רב אמר ר"מ?!

 שנים, ראשי ארבעה הכי, אי הגמ' מקשה כר"מ. לה סבר בהמה ובמעשר כר״ש,

 לר״ש רגלים, דל ארבעה, לר"מ הכל. לדברי ארבעה רבא, אמר הוו?! חמשה

 רבי שם: ומסביר רבי של למעשהו לב שם רש״י בהמה. מעשר דל ארבעה

 אי רש״י, ומקשה תנא. כחד וחדא תנא, כחד חדא מלתיה ונסיב למתניתין, אמרה

 ראשי חמשה תנא, כחד חדא מילתיה ונסיב למתניתין אמרה גברא דחד הכי

 לי סבירא חמשה אנא קאמר. והכי היא רבי לעולם ומסביר. נינהו?! שנים

בארבעה. לי מודים הכל ומיהו

 יוסף רב שבד״ב לב שים שלפנינו. בדוגמאות העיון אחר יותר מתבהר זה נושא .11
 בחולין לסוגיא הריטב״א ראה דתנאי". אליבא לה ונסיב היא "רבי תמיד, האומר הוא
 ע״ב ט' למגילה אמת שפת גם ראה מסבתא". בתרי סדר לבעיית"אין לב שים . ע״א קד'

כשלנו. נידון



3וסידורה המשנה עריבת 6 7

 בקדשי דינה מה שחיטה, שמה אם ראויה שאינה שחיטה בסוגיית הדם כסוי ב.

 ויתחייבו אותם [נפדה ולכסינהו"?! "...ולפריקנהו הגמ': אומרת הבית, בדק

 הכל דאמר כר"מ "אי מקשים, וליכא". והערכה העמדה "בעינא דוחים, ונכסה]

 [וצריך שחיטה שמה ראויה שאינה שחיטה האמר והערכה, העמדה בכלל היו

 היו לא האמר שחיטה, שמה לא ראויה שאינה שחיטה דאמר כר״ש אי כסוי].

 היא "רבי יוסף: רב אמר מסתדרת!] לא [והמשנה והערכה". העמדה בכלל

 בהעמדה כר״ש, לה סבר הראויה שאינה בשחיטה דתנאי. אליבא לה ונסיב

 היא", "רבי בד״ה שם ומסביר לבעייה ער רש״י כר"מ". לה סבר והערכה

 ובהדא כמר בהדא תנאי, תרי כהני מלתיה ונסיב דעתו, לפי סתמה רבי מתניתין

.12 בזו זה ושל בזו, זה של דבריו שראה כמר,

 "כהן לבין בגדים" ל״מרובה המשחה בשמן משוח" "כהן בין בהבחנה ג.

 אלא בגדים, למרובה המשחה בשמן משוח כהן בין "אין המשנה: אומרת עובר"

 הכיפורים יום פר אלא שעבר לכהן משמש כהן בין אין המצוות. כל על הבא פר

 זה האיפה ועשירית הכיפורים יום לעניין מבררים,"הא ומיד האיפה". ועשירית

 רבנן "רישא ושואלת: בסוגייא דנה הגמ' כר"מ", דלא מתניתין שווים. וזה

 אמר יוסף רב ר"מ. וסיפא רבנן רישא אין, חסדא, רב אמר מאיר? רבי וסיפא

סיג היא רבי  היא רבי מסביר: כדרכו רש״י כאן גם דתנאי". אליבא לה ונ

 כרבנן, לה סבר בגדים במרובה דתנאי. אליבא לה ונסיב דנפשיא אליבא וסתמה

.13 כר"מ לה סבר עובר ובכהן

 שהתייחסו לתוספות לב ושים רש״י, שם ראה ע״ב. ז' ר״ה ראה שנים ראשי בסוגיית .12
 כסוי פרק בתחילת ע״א, פדי חולין ראה הדם כסוי ובסוגיית ולרגלים. בד״ה לדבריו

הדם,

 שמן את גנז אשר יאשיהו המלך של ימיו עד המשחה בשמן נמשחו גדולים כהנים .13
 יש למרובה. משוח בן נבחין לפיכך בגדים. בריבוי נחנכו הכהנים מאז, המשחה.
 של ודיניהם עובר. הנקרא מקום, ממלא שהיה לכהן מרובה כהן בין גם להבחין

 שם ראה תחתיו, אחר כהן לו מתקינין סוגיית ע״ב, יב' יומא ראה שונים. השלושה
 רבנו ראה במקום, רש״י ראה ע״ב. ט' מגילה ראה איבה. משום גדול כהן ד״ה: תוספי
 ואח״כ מדבר חסדא רב שם ע״ב. יב' בהוריות לסוגייתנו המקבילה ראה שם. חננאל

 רב ר"מ. וסיפא רבנן רישא אין, חסדא: רב אמר ר"מ, וסיפא רבנן "רישא יוסף. רב
 כר"מ לה וסבר היא ר״ש אמר: רבא דתנאי. אליבא לה ונסיב היא רבי אמר יוסף

שם. רש״י ראה בחדא. עליה ופליג בחדא
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 דגים מבשר חוץ בחלב לבשל אסור חבשר "כל חבשר: כל פרק בראש ד.

 הא כר״ע, דלא כמאן? מדאורייתא, אסור עוף "הא הגמ': פותחת מיד וחגבים".

 דגים בבשר מותר הבשר מן הנודר סיפא, אימא התורה. מן אינו ועוף חיה אמר

 וכוי שליח", עליה דנמלך מילי כל דאמר לר״ע אתאן אסור? עוף הא וחגבים,

שא הדברים. שבתוך בסתירה נתקלים ומיד  רב אמר ר״ע?! וסיפא רבנן רי

 בבשר כרייע, לה סגר בנדרים דתנאי. אליבא לה ונסיב היא "רבי יוסף:

 הבשר כל קאמר. והכי היא. ר״ע כולה אמר אשי רב כרבנן. לה סבר וחלב

 דגים מבשר חוץ סופרים. מדברי ומהן תורה מדברי מהן בחלב. לבשל אסור

 רש״י דברי ראה !.4 סופרים" מדברי ולא תורה מדברי לא שאינם וחגבים

 בעריכת רבי של דרכו את ומאירים המסבירים בשבועות אחרת בסוגייא

 כסתמא ס״ל יוחנן רבי הלכך וכוי לה סבר מעיקרא "אלא אומר: רש״י המשנה.

 אעפ״י ראשונה ומשנה ממקומה. זזה לא ומשנה מקמייתא רבי ביה דהדר בתרא,

 בדורות יכולת היה לא התלמידים ברוב שפשטה מאחר מסתימתה, בו שחזר

 והמשכיל שתיהן, את והניחו המדרש. מבית ולבטלה מפיהם לשכחה רבי שאחר

.15 הראשונה" מן רבי בו שחזר עיקר שאחרונה יבין

 שים רבי. של בדעתו אשי רב לדעת יוסף רב דעת בין להבחין יש ע״א. קד' חולין .14
 להגאון חיים תורת ראה כר״ע. ולא כרבנן להחמיר בחלב עוף בבשר סבר רבי לב

 ראה כר״ע. דלא גבי ד״ה: הרשב״א חידושי ראה למקום. זצ״ל שור חיים רבי
 סובר מלאכי (יד מדרבנן. עוף העורך, וגם אחרון שהוא אשי רב דעת הריטב״א.

 לפי כפוסק נחשב אשי רב להלכה, נפסקו שלא האמוראים את יישב אשי שרב
מישב) שהוא האמורא

 מאי סתמא והאי סתמא האי "מכדי לאכול, הנשבע על ע״א ד' שבועות גם ראה
 לן סתם היכי גופיה רבי ולטעמיך סתמא? כהאי לעביד סתמא, כהאי דעביד חזית
וסתמה. עליו, לוקין מעשה בו שאין לאו סבר מעיקרא אלא 1הכי? והכא הכי הכא

 שרבי אמרנו וכבר ממקומה". זזה לא "ומשנה וסתמה, עליו לוקין אין סבר והדר
מסודר. למדו שהתלמידים הפדגוגי השיקול בגלל הזיז לא

תוספות ראה מעיקרא. אלא ד״ה: רש״י ע״א, ד' שבועות ראה .15
 באריכות ראה סבר. והדר ד״ה: הלכות חידושי מחרש״א ראח סבר. והדר ד״ה:
למקום. יהושע הפני דברי
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תושבע״פ בניין אבני הדרשות

 אמרנו כבר הדרשות. הן הלא תושבע״ס של הבניין אבני את לבדוק עתה נשוב

 יותר נכון לפסוקים, בצמוד ההלכה את למדו הבית, ימי קדמונים שבימים

 רב מתאר כך ההלכות. ונותרו הכתובים נותקו זמן אחר לתיבות. בצמוד

 הלכתא רמיזא והיכא אינון, דקראי דרשי וספרי "וספרא באגרתו: שרירא

 להן". תני הוו אורחא ההיא לפום דראשונים ובימים שני בבית מעיקרא בקראי,

 ולפנים, לפני זה הקדש, מקדש את וכפר "דתניא, יוה״כ: בעבודת לכך דוגמא

 עם כמשמעו, כהנים העזרות, אלו יכפר כמשמעו, מזבח חיכל, זה מועד אהל

 ולשבר עבדים". אלו יכפר אידך ותניא הלויים, אלו יכפר ישראל, אלו הקהל

 כאן אף עמו נדבה להלן נדר..מה תדור כי רבנן: "דתנו דוגמא: עוד האזן את

 חילופיו, ולא חוא לשלמו תאחר הערכין...לא חדמין אלו אלוחיך לה' עמו, נדבה

 לקט זה צדקות..מעמך אלו אלוהיך ואשמות..ה' חטאות אלו ידרשנו דרוש כי

 מארבעת קרובה דוגמא ועוד חטא". בקרבנך ולא חטא בך וחיח ופאה, שכחח

 משלכם, לכם תמח, לקיחה זו ולקחתם וגוי חראשון ביום לכם ולקחתם חמינים:

 ופריו שעצו פרי הדר עץ פרי חג, של ראשון יו״ט הראשון בלילה, ולא ביום

 ללולב נחל וערבי שלושה, עבות עץ וענף כתיב, כפת תמרים וכפות שווה,

.וכוי! ולמזבח,

 והמסורת הקבלה סרה הגאון"לא ניסים רב של דבריו מובנים זה רקע על

 זו כי אומר היה ציצית, להם ועשו קורא האדם היה וכאשר האומה בין משומרת

 קשרים, חמשה בה ויש שמונה חוטיה מספר הטלית, בכנף אותה נשים הציצית

 וכן ובמסורת בקבלה הכלל אצלו שמור היה ועניניה, הציצית פתרוני כל וידע

 כל מתחלקת עניינים לכמח יודעין חיו אותן קוראין היו כאשר כולן המצוות כל

 כמו ועת עת כל עושים שהיו דבר אבל הפתרון. מן תחתיה ומה ומצווה מצווה

 כך מהעבדים ואפילו מהנשים אפילו נעלם לא וכדומה המועדים וחיוב חמלאכות

הן". יום כל

 ראה ההלכה. במדרשי רבות דוגמאות וראה ע״ב. ז' ר״ה ע״א. קלא' חולין ראה .1
ועוד. בספרא קרבנות מהלכות הרבה במכילתא, ההלכה לפרשיות הדרשות
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 קדמו הדרשות האם בשאלה נעסוק לא .2 הדברים את גאון נסים רבנו ראה כך

 קבועות הלכות היה ממשה שנמסר שכל נראה .3 קדמה שהלכה או להלכה

 נולדות ממנו הגדול המחצב הן הדרשות שמעתה אלא סיני. מיום באומה שהלכו

 או במקרא סמך להם שאין הלכות שיש אמרנו וכבר העיתים. צורכי לפי הלכות

 שהופקו הדרשות היו הבניין אבני כאמור .4פשוטו מידי מקרא המוציאות כאלה

 הדור גדולי שני על דורתאי בן יהודה רבי תמה ובאמת העיון. בדרכי מהמקרא

.5 שבת דוחה שחגיגה לישראל לומר ידעו ולא ודרשנים חכמים ונשיא אב״ד

 את לזנות תחל כהן איש "ובת כתוב: פרשיות. מכמה מתבהרים הדברים

 סובר ר״י עקיבא. ורבי ישמעאל רבי נחלקו תשרף". באש מחללת היא אביה

 הן נשואה הן סובר במילה, מדיוק כדרכו ר״ע בנשואה. ולא בארוסה מדובר

 אחי, "ישמעאל ואומר: נשואה. לריבוי ו' "ובת" מהדיוק בשריפה דינן ארוסה

 זו נוציא ובת בת דורש שאתה מפני "וכי ר״י, כעדו טוען דורש" אני ובת בת

לשוני. מדיוק הלכה מחדש ר״ע לשריפה"?

 990(- ימינו] של [תרנים קירואן ישיבת ראש הריין הוא יעקב, רבנו בן גאון ניסים רב .2
 את כתב התלמוד. לפרשנות יסוד והיה הבבלי להכרת הדרך את סללה מלאכתו )1057

 כמה בשולי בקיצור מצויים הר״ח חברו כשל פירושו התלמוד. למנעולי המפתח ספר
 רבי ועם רש״ג, האגרת בעל של בנו האי רב עם בקשרים היה הריין התלמוד. ממסכות
המפתח" "ספר רק לא הריין. של מחותנו גם והיה לתלמוד מבוא שכתב העיד שמואל

 אפשר לידנו. הגיע לא מיצירתו הרבה מפענחת. סתרים" "מגילת גם לתלמוד שער פותח
עוד. תחשוף שהגניזה

 לא זו יגיעה אך הי. כרך ראשונים דורות בעל הלוי לר״י יפנה בשאלה לעסוק הרוצה כל .3
 שהמלחמה נראה ופעמים דווקניים, חוקרים כמה בה שנתעצמו גם מה הגמגום. תשקיט

תוצאותיה! מאשר תכלית יותר היתה
 לבי נדה ע״א, ט' קידושין ע״א, כחי סוכה וראה מסיני, למשה הלכה על בפרקנו ראה .4

 תוספות ראה ועוד. ע״א טז' בסוטה או ע״א כדי יבמות פשט עד דרש גם ראה ע״א.
כאן. ד״ה: ע״ב מגי סוכה

 ע״ז ראה ידעיה. דרשת פ״ו שקלים ראה בדומה ע״ב. עו' שם וכן ע״ב, ע' פסחים ראה .5
חשמונאי. בית דרשות על פפא רב עדות ע״ב, נב'
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 בת כידוע, בתרומה. אוכלת כהן בבת המקבילה הסוגיא הילכה זו מסילה על

 "ושבה בנים, בלא נתאלמנה בקדשים. מלאכול פסקה לישראל שנישאה כהן

 בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת כתוב: ביבמות כנעוריה". אביה לבית

 מאי בקדשים. רחמנא לכתוב הקדשים, בתרומת מאי תאכל... לא הקדשים

 מנלן? וישראלית לויה כהנת, אשכחן תרתי. מינא שמעת הקדשים? בתרומת

ת נמי הכא וגת בת רב, אמר אבא כדא״ר  .6 ווין דדריש כר״ע כמאן, ובת, ג

 שנשאה כהן ובת בנה. בשביל אוכלת אלמנה כהן שאשת מדייקים מהדרשות

אביה. בבית לאכול שבה בנים בלא ונתאלמנה לישראל

 חורבנו שאחר הבית, מימי רווחות בהלכות גם נראית בניין כאבן הדרשה

 בסוטה חמישי פרק הארוכה המשנה כתובים. על לסומכם בדרישה בהם חקרו

 כך אותה בודקים שהמים "כשם תנאים: במחלוקת אלה מסורות משמרת

 ונטמאה נטמאה שנאמר: לבועל אסורה כך לבעל שאסורה כשם אותו, בודקים

 פעמים שני אומר רבי הקצב, בן זכריה דורש היה כך ר״י, אמר ר״ע. דברי

 דרשה נסמכה עוד לבועל". ואחד לבעל אחד ונטמאה, נטמאה בפרשה האמורים

 חרש וכלי ר״ע דרש ביום "בו מאוירו. הנטמא חרש כלי בסוגיית שיטה באותה

 יטמא אלא טמא אומר אינו יטמא. בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

 יגלה מי יהושע: רבי אמר השלישי. את שמטמא שני ככר על למד אחרים לטמא

 שלישי ככר לטהר אחר דור עתיד אומר שהיית זכאי בן יוחנן רבן מעיניך עפר

 מן מקרא לו מביא תלמידך ר״ע והלא טמא. שהוא התורה מן מקרא לו שאין

 שלמדנו מה לזכור יש יטמא". בתוכו אשר כל שנאמר טמא, שהוא התורה

 כלי מאויר מיטמאין ומשקין אוכלין יאכל, אשר האוכל "מכל דפסחים, בפ״ק

 [שהוא שכיכר יודעים אנו חרס". כלי מאויר מיטמאין הכלים כל ואין חרס

כן. אומרים אנו אין בתרומה אבל טומאה, ממשיך לא שני שהוא מאכל]

 ד״ה: תוספות גם ראה שם, חננאל רבנו של הבהיר פירושו ראה ע״ה. נאי סנהדרין ראה .6
 כר״ע כמאן ד״ה: העניין מאירים תוספות וראה ע״ב סח' יבמות ראה שם. ישמעאל ורבי

 וכיצד אוכלת מתי כהן ארוסת בסוגיית בירורים גררו בדרשות דיוקים ווין. דדריש
התרומות. מן הישראלים לאחיה תתן שלא אוכלת
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.7

.8

.9

 מימי קדומות הלכות ודאי אלה ך. שלישי עושה שהכיכר מלמד ר״ע

 לטומאה שלישי עושה ששני סבר ור״ע טו״ט. כשנהגה הבית בפני ריב״ז

 בניגוד סיבתה. שנעלמה קדומה להלכה הראיה שהביא הוא בחולין, אפיי

.8בתרומה רק זו הלכה לסוברים

 לחצוצרות שהקבילוהו אחר התנאים ע״י נדרש ר״ה שופר

 ת״ל מנין ברייה במדבר, אלא לי "אין מהספרי]: מועתקת כמעט [הגמרא

 זכרון שבתון ברייה, נאמרו תרועות ושלוש לג״ש. תרועה תרועה

 אחת לכל תקיעות ושתי תרועה, שופר והעברת תרועה, יום תרועה,

 שתים ברייה. נאמרו תקיעות ושש תרועות שלוש למדין, נמצאנו ואחת.

 רבי אמר נחמני בר שמואל סופרים...רבי מדברי ואחת תורה מדברי

 תרועה שופר והעברת סופרים. מדברי ושתים תורה מדברי אחת יונתן,

 לר״ה יובל של הפסוק את דרשו ראשונה דעה ברייה". ולא ביובל אמור

 מדברי בלבד אחת תרועה מצוה נמצא נחמני. בר שמואל רבי כדעת לא

 דייקו שהתנאים למדים נמצאנו .9בפסוק קדומה תקנה שתלו אלא תורה.

מהכתובים. הלכות הרחיבו או וחידשו

 ראה בידינו. מחולקות שהן כפי חלוקות לא המשניות לב שים ע״ב. כז' סוטה ראה
 שם. שאנץ תוספות ראה דרש". ביום הערת"בו כולל רש״י.

 גם מחלוקת ראה זי. ב' טהרות ירושלמי ראה ע״א, ל' סוטה ע״ב, לגי חולין ראה
 ר״ע דרשת ראה ע״ב. נב' נדה שערות, שתי שהביאה למאן יכולה שאינה קטנה בנערה

זי. א' פסחים בתוספתא גם כזו
 ספרי במקור ראה הספרי. כל את המעתיק לרש״י לב שים ע״א, לדי ר״ה ראה

 כדרכו אלו הסוגייא סבך בתוך מתפתל לא חננאל שרבנו לב שים עג'. פיסי בהעלותך
 [הוא פרשנותו. באופי כדרכו התקיעות סדרי פשט ומסביר הלכה להסקת דרך סולל

בקירואן]. התלמוד מפרשי מראשוני והר״ן
 קודם שהאב מלמד האב, זה שארו דתניא דרשה, ימות..ומאי כי איש בנחלות: כ"כ

 את לרבות ראית ומה קודם. קרוב קרוב "הקרוב", ת״ל לבן, קודם יהא יכול לאחין.
 אחוזה. ולשדה ליעדה אביו תחת קם שכן הבן את אני מרבה האח, את ולהוציא הבן

 במקום אלא ייבום יש כלום לייבום. אחיו תחת קם שכן האח את אני מרבה אדרבא
 עדיף. אח אמינא הווא לא הא דאיכא.. טעמא ייבום. אין בן שיש במקום הא בן. שאין

 ראה בערכין מקבילה ראה אחוזה. בשדה וה״ה חדא" והווא תרתי דהווא לי תיפוק
יכול. ד״ה קחי לב״ב תוספות גם ראה בפרטים. האריך רש״י קט' בב״ב
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 אני רואה הבניין. כאבן הדרשות ערך למדים !0 אלה מובאות ממקצת

 שהתנאים באומרו ראשונים" בעל"דורות החכם של שיטתו ידיים בשתי לדחות

 כל כנגד רוחו עיני כיסה ומי הפסוקים. מדרשות הלכות מעולם חידשו לא

 מצאנו שכבר אלא כנגדו, להתנצח ממסילתנו נוטים היינו לא לכתחילה האמור.

 יש תחוחה. קרקע על הנטועים באילנות שנתלים ויש אחריו שענו חוקרים

 לבד ואנו, במשנה, רמה שידו אלבק כהחכם עמו הסכימו שלא שהיו להודות

 בפירושו ששיטתו המלבי״ם על להצביע דיינו בהערה, ומהמקורות מהמובאות

ראשונים". בעל"דורות של שיטתו הפך האמור, כל על בנויה לתורה

 בכלי שנלמדו ההלכות כל יצאו לא הכתובים של ישירות דרשות מכלל

 אין בהן. נדרשת שהתורה מידות הן הלא התורה, בניין של הלוגיים האמנות

 לכל פינה ומהם יתד ומהם בפסוקים משוקע במידות השימוש כי יען להאריך,

לשלב. משלב עברה שההלכה כפי דרשה. צורת

 שזהו מהכתובים. שחידשו חכמים של דרכם על המלמדות רבות דרשות יש כי יודגש .10
משפט". לחקת ישראל לבני "והיתה הכתוב: על בהתבסם תושבע״פ. של מיסודותיה

 וראה כז' בבמדבר לפסוק זוטא ספרי כך על ראה לדרוש. לחכמים דעת תורה נתנה
 יסודית במצווה עוד ראה אחדות. בדוגמאות רק כאן הסתפקנו אנו ע״ב. קחי בתרא בבא

 הדרשה ע״א, כדי יבמות ההוא. ד״ה שם התוספות כולל ע״א כאי ברכות כק״ש,
 מחלוקת מ״ו, ו' תרומות במשנה ע״א. טז' סוטה כ"כ למקרא, ההלכה את התאימה
 כוי בשבועות במחלוקת כך שאכל. ממין משלם האם תרומה, האוכל על הפסוק בהבנת

 בריבוי או ופרט בכלל הפסוק את להבין איך לר״י, ר״ע בין שבועתו, על העובר ע״א,
 בהבנת מ״ג, פי״ב יבמות במשנה רקקה, ולא שחלצה יבמה על מחלוקת כך ומיעוט.
 שהחלה מלאכה בעניין מ״ה, פ״א שבת משנה וכן שבפסוק. יעשה" "ככה המילים,
 מדיוק חדשות הלכות למדו היאך ראה שבת. מערב גמורה מלאכתך שתהא בער״ש,

 והדם, הבשר עולות על ראה מ״ב. פ״ד כריתות משנה גם ראה ע״א. ח' בכריתות לשוני
 צריך האם שמת בכור בעיית או ע״ב, נאי סנהדרין גם ראה טז'. ג' תרומות תוספתא

פדה. אך ד״ה קיח' פסקה קרח ספרי ראה תפדה". "פדה הפסוק מדרשת נפתרה פדיון,
 חטאת, במילה מדיוק הקדשים כל מרבה ר״ע כיצד ראה גי. פרק תזריע בספרא וכן

ע״א. נז' זבחים גם ראה ובדומה ע״א. פב' בזבחים
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 היותה עד מהם ומניתוקה בפסוקים, עירויה דרך מסיני, חצובה מהיותה

 הלל של מידותיו משבע עברו המידות גם נפשייהו, באפי כמשניות עצמאית

 ישמעאל, רבי של לי״ג בבימ״ד להרחבתן בתירא, בני זקני לפני שדרש

 הגלילי, ר״י של בנו ר״י של מידות לל״ב ומשם הלל] של שבע [שכללו

 אלה, מידות לבי אגב זמנו. ובן חברו אלעאי בר יהודה רבי של בימין שנדרשו

 עוסקות במהותן, ושונות ישמעאל רבי של מאלה כוללות כי בחלקן שוות

 מצדיק נושא בפסוקים. מדיוק אלה בדרשות זרועה תושבע״פ אגדות. בהסברת

 (ראה ובתלמודים. במשנה הלימוד דרכי להבנת חיוניותו לרוב בפ״ע שלם פרק

 ולהרחיב אפשר אי להתעלם במקצת) העניין להאיר בו שיש הספר בסוף הנספח

 ,11 בהערה מקורות הבאות במקצת נסתפק לפיכך היריעה, מקוצר מקום אין

הכלל. על נלמד מכאן

 שלימים עניינים אף אלא הלכה, פרטי חכמים חידשו בדרשות לק יצויין

 שני פסח קרבן למשל, הנה מוגדרות. נסיבות בגלל בתורה של בדרכה שנקרו

 עניין הולידה דרישתם טמאים", היו אשר אנשים "ויהי בסיבת בתורה נתחדש

 "ותרבנה צלפחד, בנות פרשת וכן המקדש, בחנוכת הנשיאים פרשת וכן חדש.

 נולדה הארץ, בנחלת חלקן ייגרע מה מפני בתרעמת שבאו צלפחד", בנות

ועוד. נוחלת, בת ענייני ונתחדשו נחלות פרשת

 מכות מ״ג פ״ו סוטה מ״ג. פ״ח יבמות מ״ב. פ״ב מכות מ״א. פ״א ב״ק המשניות ראה .11
 מ״ד. פ״ד שם וכן מ״ז, פ״ח ערכין מ״ה. פ״ט זבחים מ״ד. פ״ד ערכין מט״ו. פ״ג

 כמובא בהיקש או מ״ג. פ״ח יבמות מ״ד. פ״א הוריות מ״ה פ״ט נזיר מ״ו. פ״ו שקלים
 פ״ב ב"מ הכלל מן היוצא וכן מ״ד. פ״א סנהדרין מ״ב. פ״א תמורה מ״ד. פ״א בשביעית

 כמו מייתור, ר״ע דיוקי מידות ל״ב של מהברייתא לימודים יש מ״ו. פ״א תמורה מ״ה.
 כמו מ״ה. פ״ח בסוטה ומיעוט ריבוי או ע״ב. נאי בסנהדרין בגמ' או מ״ג פי״ג נגעים

 דומה או מ״ד, פ״ו בתמורה מכל הריבוי או מ״ג. פי״ב חולין ראה מ״ה. פ״ג בשבועות
 שמצאנו כמו ודרשהו", מקרא "סרס המקרא, סדר שינו איך גם ראה מ״ה. פ״א בברכות

 במדבר ספרי ראה צלפחד, ובנות שני כפסח משה, נתקשה שבהם העניינים בשלושת
 כתוב שהפסוק בדומה או ע״ב. קיט' ב״ב גמרא ראה סח'. פסקה וכן קלג', קיג' פסקה
 כל על העולה וכמובן וכיו״ב. צדדים לשני נדרשת תיבה או עימה, אחר הגוררת תיבה
 ענינים, וחילוק תצא. כי כפרשת בו, לענות עניין ממש שעשאוה סמוכים דרישת כלנה

 "והדר קובעת אות שתוספת גם תמצא שם ע״א, ה' פסחים למשל ראה ורקין" מ״אכין
 או עניינא בחד מזה זה המרוחקין ופרט כלל במידת ע״ב, ו' פסחים גם ראה ערביה".

 עשרה אחת עם שלימה סוגיא ריבוי, שאחריו מיעוט ע״א קלוי בחולין וראה ענייני. בתרי
בניינו. שהם אלה בלימודים זרוע כולו התלמוד ועוד ועוד חוליות,
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הקדומות המשניות

 זיהינו אשר קדומות משניות הזכרנו ועריכתה המשנה על הקודמים בפרקים

 כבר בזיהויין. להתבונן יש וסגנונן, בתוכנן עליהן הנסוכה הרוח עפ״י אותן

 וקדשיו, מקדש הלכות מתחומי באות אלה משניות הכלל, דרך שעל אמרתי

 שנתקיימו מצוות מצאנו זאת עם הבית. בימי שהילכו עניינים וטהרה, טומאה

 המינים, ארבעת סוכה, כמו מימיו. תיאורים ומשמרות מקדש אחר גם למעשה

ייבום. או עיגון מתחומי או

השאלות

 ונשארו וסדר עריכה היתה לרבי, קדומים בזמנים אלה, למשניות האם א.

 כלום ג. המשניות. וגיבוש בעריכה התחילו בכלל מתי ג. בצביונן?

 של אינטגרלי חלק הם ד.האם ידיים? בהן שחלו או שנשתמרו כפי נלמדו

 תוקפן האם ה. נפשייהו? באפי שעמדו או קיימות, אולי שהיו מסכתות

 האם ועדו, ובית רבי של תפקידו באמת היה מה ו. ? משנה מסתם מרובה

 פירות לחפש אלא לנו אין אנו ונוסח? תוכן מבנה ושינוי כתיבה או סידור

גדולים. אילנות תחת הנושרים

 ישנות הלכות למדו לא רבי, בימי משנתנו שעד אומר גאון שרירא רב

 בידיהם שמרו שהם לומר מותר שאולי מה מסתמא אחת. ובלשון במתכונת

 שונות בנוסחאות הגוילין על לפניהם היו ברבים! גלוי ובלתי רשמי לא באופן

 וכן הקדוש. דרבינו יומי עד מדעם דכתב הראשונים מן חד הווא "ולא לאמור:

 להו. ידעי הוו טעמייהו אלא אחד ובלשון אחד בפה כולהו להו גרסי הוו לא נמי

 אחד בפה אותה שונים שהכל ידועה ומשנה מתוקנים דברים להם היה ולא

 פי על ואף יודעין. שהיו והשמועות טעמים נותנין אלא אחד. ובלשון

 חיבור באיזה לתלמידיו מתני ואחד אחד כל בהם, שווים היו כולם שהחכמים

 האי רביה, אתנייה כד תני מרבנן וחד חד וכל וכוי. שירצה דרך ובאיזו שירצה

 ורש״ג ליה" מרווח והאי לישנא קייט האי לה, מאחר והאי מילתא להא מקדים

 ראשונים דהנך "משום וממשיך, הקדוש, רבנו של וטעמיו דרכו סיבת מסביר

 איטמרו ולא היא, פה שבעל ותורה הואיל להכי אצטריכו הבית חורבן דקמי

טעמייהו וגמרי ידעי אלא דכתיבא. תורה כגון ידועים בדרבים טעמייהו
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 דרך באיזה ומלמדו לחברו המספר כאדם לתלמידיה להו מגמר חד וכל בלבבהון

 מה שסידר אלא כתבה, מליבו לא שרבי רש״ג אומר שירצה". לשון באיזה

 ממנו הדרכים צומת עמוד הוא רבי רש״ג, לפי לפניו. ראשונים שלמדו

 [שם תאנים בעוקצי שבדק ריב״ז מעשה על דעתו סומך רש״ג המפנה.

 יוחנן לרבן זכאי מבן התואר את שינה ולא האמור את הביא רבי הי] בסנהדרין

 גורסין האם בעירובין. רבי ששאל לשוניים בבירורים ראיה מביא וכן זכאי. בן

 הביא אלא כתב לא רבי שכביכול רש״ג הסיק מכאן או"מאברין". "מעברין"

 כתב מדוע רש״ג. את הבנתנו אי על להקשות לנו יש לפניו. ערוך שהיה מה

 למסכת יענה מה קבצים. ואין מסגרת שום אין רבי שעד חריפא, בסכינא דבריו

שנית עדויות אמרו בפירוש והלא עוקצין? למסכת יענה מה עדויות?  ביום נ

 גמליאל? רבן ימי קדומים בימים היה זה כל והלא ראבייע את שהושיבו

 התנאים בידי שהיו סדרים על הקודמים בפרקים שהבאנו מובאות עם יעשה ומה

 בה ה״סתומות" סוגיית כל מסביר רש״ג איך שמענו לא רבי? לפני הרבה

 בטומאה שנכנסת כלים "אשריך על שאמרנו למה רש״ג יענה מה עסקנו?

 משניות "סדר עם רש״ג יעשה מה וסדורה? ערוכה היא הרי בטהרה". ויצאת

 בקידושין שאול אבא של משניות קובץ על יענה מה הורקנוס? בן ר״א של

שע רבי של מסדרים יום טבול ואולי זבים קינים עם יעשה מה די.  בן יהו

ש שמעון רבי של תמיד מסכת עם יעשה מה חנניה?  ר״ג מימי המצפה אי

שנויה זו ר״י את לקיש בן שמעון רבי "שאל כתוב: ובפירוש הזקן?  במשנת ש

 תעודה לשואליו לתת חפץ רש״ג וכוי !.2 שדה" אוכל שהיה הרי קפרא, בר

 רק ולא אמונית מטרתו בכללו. הבניין של הקונסטרוקציה את בהסבירו

 בנוסח ולפעמים שונים בנוסחים מצויה רש״ג שאגרת עוד מה עריכתית.

 הסתום רב הללו הנושאים בחקר בכלל הספרדי. שבנוסח מה חסר הצרפתי

 בידי היה הירושלמי של קדשים סדר שלם, שסדר שנזכיר די הגלוי. ומעומעם

 אפיי אין בידנו והנה מנחות. מסכת שראה הראשון הראב״ד לעיני וגם הגאונים,

הירושלמי. של קדשים מסדר לרפואה אחד עלה

 מדובר שאין אפשר שם, גרשם רבנו דברי מדיוק כי אם ע״ב. קנדי בתרא בבא ראה .12
 רש״י בדברי מדיוק וכן בה. שונה היה קפרא שבר אלא ממש, קפרא בר של במשנה

 לימא קאי ואסיפא וכוי, ששנויה זו וה״ג כלשונו, ר"מ, משנת סתם שהיא נראה שם,
היא". ר"מ
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הוי קדומות משניות זי

 לדיון. פתח פותחות שכשלעצמן שאלות כמה הצבנו קדומות, במשניות דיוננו

 של הלימוד דרך אלה? קדומות משניות נזהה איך וטיבן, במהותן להתבונן יש

 הימים ברבות יצרה קודם, ועוד והסופרים עזרא היו אדניה שמניחי המדרש

 וסייגים, גזרות תקנות נוספו הזמן צוקי לנוכח שריגיהן, והסתעפות הלכות ריבוי

 רופף אפיי פה, על שנעשה כיון ומורכב. קשה הלימוד נעשה הריבוי לנוכח

 לנסח הוכרחו לפיכך דרשתו. לבין הפסוק בין הקשר שנותק עד ומסורבל,

 לכך הוסף המרובה. את שתכיל וקצרה צחה בלשון נפשייהו באפי הלכות

 הכהנים בחוגי ואפי' הדעת, ומיעוט האומה פיזור החכמים, את מלכות רדיפות

 לדרוש יכול שלא בכה״ג ביומא [כמובא הידיעה, נתמעטה העם מורי שהיו

 שהן אלה הלכות הלכות. לניסוח הדרישה שורש לנו והרי לפניו...] קורין

 לפיצוח כחידות שהיו פעמים התכלית תמצותן ולנוכח נתרבו המשניות

וחלותן. כוונותיהן

 משנת כמו קודמיהם. משנת בהבנת קשיים ניכרו עצמם חכמים של בעולמם

 שמעון רבי וכן !.3 העתיקה "מידות" משנה את ששנה יעקב בן אליעזר רבי

 היא שאף "יומא", את ששנה הוא הזקן, גמליאל רבן בימי שפעל המצפה איש

 בהבנת התקשו אלה דורות אחרי הבאים החכמים !.4 המקדש מימי תעודה

 הפוליטי השינוי היה עתיקות משניות בהבנת לקשיים נוסף גורם המשניות.

 כוכבא בר מרד עד והגליל. יהודה אזורים, לשני היהודים את שחילק גיאוגרפי

 רשב״ג חתחזקות אחרי ריב״ז ירד [לשם הדרום חכמי אצל חיה המרכז

 שהביא מעבר לגליל, המרכז עבר ביתר, וחורבן המרד כשלון אחר בנשיאות].

 וכל לשון שינויי וכן במידות, כלכליים, בערכים במשקלות, במטבעות, לשינוי

 כך אמרו בתחילה המשנה, דברי יובנו זה רקע על במשנה. ביטוי מצאו אלה

 מידה למוד חזרו צפרית, מידה מדדו בתחילה או וכך, כך לומר חזרו וכך,

 שמשנה אלא שינו לא ובאמת מטבע, שינו אחר צורי כסף תחילה או ירושלמית,

זמנה. לפי וחדשה מטבעותיה לפי דברה עתיקה

 הקורא כל אכן היא. יעקב בן אליעזר רבי מידות, תנא מאן הונא, רב אמר ע״א, טז' יומא .13
 חי יעקב בן אליעזר שרבי לב שים פועל. מקדש מתוך מדברת שהמשנה יחוש מידות
אחריו. דורות שני שחי השני., יעקב בן אליעזר מרבי להבדילו הבית, ימי בסוף

 דברי ראה היא.. המצפה איש יוחנן רבי יומא, סדר תנא מאן האומר: יוחנן רבי כעדות .14
שכ״א. בתרביץ ובנוסחתה" שלפניהם המשנה בפירוש התנאים "מחלוקת רעצ״מ, החכם
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 פסוק וכורכת הקושרת המדרש לימוד דרך בין להבחנה שוב לב לשים נכון

 מנותקת עצמה ברשות עומדת ההלכה בה המשנה לבין ההלכתי, לביאורו

 ההוא לפום ראשונים ביומי שני בבית רש״ג"ומעיקרא דברי הם הם מהפסוק.

 מועט מקרא לנוכח דידקטי. מהותי הכרח היתה זו דרך תניאניהון". הוא אורחא

 יותר, המורכב למדרש וביחס העיקר. על רבה התוספת נעשתה מרובות והלכות

 זו הדרכים שתי נתקיימו ראשונים שבדורות להניח יש נקיה. סולת היא המשנה

 מן להשתחרר לרבים. כדרך ונכבשה שהלכה המשנה של וזו המדרש של

 על הנסוכה הרוח המשניות. שהן מנוסחות ההלכות עיקרי עם ולהשאר הפסוקים

הזוגות. ימי עד והילכה הרבה קדמה המדרש ששיטת היא הגאונים שיטת

 הלכות ליד עתיקות, קדומות משניות של בלום אוצר היה הקדוש רבנו לפני

 בתוך הקדומות את לזהות ניתן כיצד שלו. ועדו ובבית זקנו אביו בימי שנוסחו

הזה? הגדול האוצר

קדומות משניות זיהוי

חכמים שמות עפ״י א.

ולשון סגנון עפ״י זיהוי ג.

תוכן עפ״י זיהוי ג.

חיצונית וצורה מבנה ד.

חוזר קבוע מוטיב ה.

ומספרים אסוציטיביות דרכים ו.

הוי ז. לזמן התייחסות או ביטוי י”עפ זי

הוי א.  מצויה הנשיאים ובית חכמים שושלות חכמים: שמות עפ״י זי

 הוא כולו שהקובץ פעמים אלינו. המדבר החכם מי לזהות ניתן ובנקל בידנו

 על צרדה איש יועזר בן יוסי רבי "העיד לדוגמא: עדויות. כמסכת קדומה, עדות

 זבחים [דם דכין, דאינו מטבחי בי משקי ועל טהור, שהוא חגב] [סוג קמצא איל

 בן נחמיה זו "משנה או שריא". יוסי ליה משקין]...וקרו טומאת מביא שאינו

״. ר״ע משנת "זו ראב״י" משנת "זו אמרה", חכליה
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 ונשיא כה״ג שהיה יועזר, בן יוסי עדות לרבי, הרבה קדומות משניות לפנינו

 הלכות משמרת הראשונים, הזוגות ימי הצדיק, שמעון של תלמידו הסנהדרין,

 בשנותיו השני המקדש בעבודת מביטים אותנו המעמידות יסודיות, ראשונות

 שתבסס עדות מוסר !5 יוסי רבי המעמיד. הכוח היתה כשהטהרה הראטשונות,

 שאובין מים הין מלא אומר "הלל קדומה, משנה אחר ומכיוון הלכתית. מציאות

 ואבטליון שמעיה [כי רבו. בלשון לומר אדם שחייב אלא המקוה, את פוסלין

 איו אומר הלל הרמב״ם ]לפי אין". "הין לבטא יכלו ולא גרים היו רבותיו

 כלשון לוג עשר שנים או קבין שלושה לומר היה אפשר כי רבו, לשון דייק

 כדברי ולא זה כדברי לא אומרים וחכמים קבין. תשעה אומר ושמאי המשנה].

 משום והעידו שבירושלים האשפות משער גרדיים שני שבאו עד אלא זה,

 חכמים וקיימו המקוה את פוסלין שאובים מים לוגין שלושת ואבטליון. שמעיה

 לפני שנה ממאה למעלה ושמאי הלל אלינו מדברים זו במשנה דבריהם. את

 כהנים של חוקם לחם שהיתה במקוה טבילה ידוע, הנראה יסודי בעניין החורבן.

בטהרה. חולין אוכלי של וגם

 ביומא זו היא קדמותן, על מעידים חכמיהן ושמות שרוחן המשניות מסוג

 עשה כהייג] [היה קטין ייגן המקדש: תפקוד לשכלול שנעשו מעשים המתעדת

 שלא לכיור מוכני עשה הוא אף שניים, אלא לו היו שלא לכיור דד עשר שנים

 עושה היה המלך מונבז שבתוכו] מה מקדש שרת [שכלי בלינה. נפסלין ימיו יהו

 זהב של טבלה עשתה אימי הילני זהב. של הכיפורים יום של הכלים ידות כל

 הדנה המשנה גם !.6 לדלתותיו ניסים נעשו ניקנור עליה. כתובה סוטה שפרשת

 שהלכו מעשה היה כך בסוכה...לא ורובו ראשו שהיה בסוכה:"מי ישיבה באופן

 יושב שהיה ומצאוהו החורני בן יוחנן רבי את לבקר ב״ה וזקני ב״ש זקני

 מעשה עם המשנה אלה דברים ובכלל הבית. בתוך ושלחנו בסוכה ורובו ראשו

 את ופיחת הזקן שמאי של כלתו וילדה "מעשה מרובה. זמן לחורבן קודם

 שבסוף ממשניות אחרת דוגמא או הקטן. בשביל המטה גבי על וסיכך המעזיבה

 קדישא חבורא מפי דברים או בירושלים. שהיו גזרות דייני שני כתובות,

שם. המדוברת המשנה של העתיק זמנה את המסגירים דבירושלים,
 לא החכם לב שים מוקדון. אלכסנדר ימי שני, בית בניין השלמת בימי עוד פעל ב״י יוסי .15

 טרם קדומה,עוד משנה וזו הבית. בעבודת יסוד הלכות לבסס מעיד אלא דעתו קובע
מוי. ב״ר יא', ב״ב ראה חדייב על החשומונאים. ימי

 בלינה, שנפסלים הכיור מי בעיות שנפטרו לפני עוד עתיקה מציאות משקפת המשנה .16
 חדייב מלך היה מונבז רש״י. דברי גם שם ראה המים, ניסוך בסוגיית סוכה בסוף כמובא

החורבן. קודם שנים עשרות כמה המלוכה משפחת וכנראה אמו עם יחד שנתגייר
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 שהיתה מאימו פרש שלא חמש בן שהיה הילד בשביל שסיבך אומרים יש

 בימי מציאות המשקפת זו גם אלה עתיקות משניות בכלל תינוק. עם במיטתה

 שתי גמליאל ולרבן התבשיל את לטעום לריב״ז והגיאו "מעשה הבית.

 אוכל צדוק לרבי וכשנתנו לסוכה. העלום ואמרו מים של [ספל] ודלי כותבות

אחריול!. ברך ולא לסוכה חוץ ואכלו במפה נטלו מכביצה פחות

 שהיא החדש, קידוש בעדות מצינו חכם שם עפ״י בזיהוי קדומה צורה

ם היתה גדולה "חצר קדומה. כשלעצמה שלי  נקראת היתה יעזק ובית גירו

 משם זזים היו לא אותם...בראשונה בודקים ובי״ד מתכנסים העדים כל ולשם

 [נכדו הזקן גמליאל רבן התקין עירובין] הלכות נודעו לא עדיין [כי היום. כל

 למיילדת גם שהורחבה הלכה רוח" לכל אמה אלפיים הולכים שיהיו הלל] של

 להתקיים לה אפשר אי לעדים גדולה שחצר לב [שים וכדומה. לרופא

 ודאי כולו, במרחב בעריצות שלטה כשרומי לחורבן הרבה שקדמו בנסיבות

מתאימה. לא שמה מהלכים ועדים גדולה חצר שציור

הוי .ג ולשון סגנון י”עפ זי

 שזיהוי גם מה הואי. 'כזה הלכה, מורה ענייני בתחילה היה ההלכה ניסוח

 חד תשובה שנתנו זקנים אח"כ או כהן או נביא ידועה, היתה ההלכה משמיע

 למחלוקות. שקדמה בתקופה שרויים אנו שהרי פקפק, לא ואיש משמעית

 המשמרת כותרת אלא אינן פרקים, פותחות או מסכתות בראש רבות משניות

 נזיקין אבות "ארבעה לדוגמא: מרובה. מידע בקרבה שאצרה קדומה משנה

 היום בלשוננו או כמטבעות, סמלים אלא שאינם וההבער". המבעה הבור השור

 נוסף לימוד אלא אינו אח"כ הבא כל כוונותיו. ולהבין לפתוח שיש קוד

 דוגמא בפרק. הבאות במשניות לפרטות שנפרט ראשון ממטבע שהשתרג

 והביכורים הפאה שיעור להם שאין דברים "אלו המסגיר: לסגנון נוספת

 הדין הוא הכותרת. של והרחבה פענוח אלא אינו אחריה הבא כל והראיון".

לפנינו: בנזיקין, כמו בתכלית. מתומצתת וסגנונה סתומה שלשונה למשנה

 לפני ופעלו חיו האלה החכמים ז'.כל משנה שם מ״ה. פ״ב סוכה ע״א, לחי יומא ראה .17
 שאכל כהן היה צדוק שרבי זכור רבי. משנת עריכת לפני שנה וחמישים מאה החורבן

 אופייני ציור במפה, נטל לכן בתרומה פוסלות שניות וידיים תרומה טהרת על חולין
 שמאי של בכלתו למעשה באשר החורבן. קודם שנה ארבעים חי הוא קדומים, לימים
הורדום. ימי החורבן לפני שנה כמאה הזמן הזקן
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 בתשלומי חבתי נזקו מקצת הכשרתי נזקו, את הכשרתי בשמירתו שחבתי "כל

 כעתיקה אותה מסגיר סגנונה זו אף ע״ב] ט' נזקו".[ב"ק כל כהכשר נזקו כל

 פותחת קמא בבא למסכת שתוספתא מאד מעניין מרובה. המחזיקה בתמציתה

 מטבעות קובץ היא שאף נזיקין אבות הראשונה"ארבעה במשנה ולא זו במשנה

 אותה מסגיר סגנונה מרובה, המחזיקה סתומה כחידה שסגנונה משנה לפענוח.

 ברית בני חורין בני עדים פי ועל דין בית בפני כסף שוה כסף "שום כעתיקה:

 כדי אותה פיסקנו לא [אנו בתשלומים". והניזק והמזיק הנזק בכלל והנשים

 בנזיקין. יסודיות הלכות שמונה שבע בתוכה מקפלת זו משנה העניין] לחדד

 משנה בערכים, שני פרק דרך, אותה על בנויים שלמים פרקים צורה באותה

 יתר ולא מסלע פחות נערכין "אין עתידי. תוכן בתוכה האוצרת כותרת ראשונה

 אלא תמציתי סגנון באותו בנויות אחריה המשניות שרשרת סלע". חמישים על

 מארג הם ורביעי שלישי פרק בתמורה יותר ואפי' וכך ערכין. בנושא שאינן

 בלשונות: קדמות עדות נמצא לפעמים !.8 א' במשנה תמצית כותרתו אשר

 לשון"שהרי או ראשונה" משנה לשון"זו או מ״א] פ״ג [שבת אמרו" "באמת

 שאחריהם בי״ד ראשונה משנה לשון"זו או ונוטל. נשבע חינם שומר אמרו"

 או מ״ו] פ״ה גיטין מ״ג, פ״ח [כתובות חכמים" "שנו חכמים" או"אמרו אמרו",

מ״ד] פ״ד יום טבול מ״ח, פ״ו [גיטין לומר", אומרים..חזרו היו "בראשונה

תוכן עפ״י זיהוי ג.

 ימי על מורה ותוכנה מרובים עניינים בתוכה אוצרת בש״ס הראשונה המשנה

 לאכול נכנסים שהכהנים משעה שמע "קריאת בעבודה. וכהנים מכונו על בית

 בעבודת וכה״ג עומד כשהבית במעשה ענייניה כל יומא מסכת וכך בתרומתן".

 ללשכת מביתו כה״ג מפרישין הכיפורים יום קודם ימים "שבעת היום.

 בשערו" מתלשין וכן היה". וישראל ערסלא והוליכו "מעשה וכן, פלהדרין".

 ועוד זהורית" של לשון גם"חולק כך עוונותיהם] בסילוק שיזדרז המשלח [של

 כל תוכן גם עומד. שהבית בעת חיה מציאות בפנינו המציירים פרטים ועוד

 המשנה לשון קדומה. מציאות משקפים סוכה מסכת של האחרונים פרקיה

 לולב "מצות בהווה. מציאות אלא בעבר מעשה מספרת אינה קדמותה, על מורה

ריב״ז] תקנת לפני הרבה זה [היה בשבת להיות שחל ראשון טוב יום כיצד,

 ערכין ראה ועוד. מ״ג, פ״ט סנהדרין מ״ז. פ״ז שם בדומה ראה מ״ג, פ״א קמא בבא .18
 למשניות לב שים ורביעי, שלישי פרק תמורה ראה בו. המשניות סדרת וכל שני פרק
סיסטמטי. מאד סדר עם
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 גבי על אותן וםודרין מהן מקבלין והחזנין הבית, להר לולביהן את מוליכין

 תקנה זמן אחר התקינו כך עקב בלשכה". שלהן את מניחין והזקנים האיצטבא,

 כתיאור כתובה ערבה מצות גם ביתו] בתוך נוטל אדם הסכנה.[שיהא מפני

 מוצא. ונקרא מירושלים למטה היה מקום כיצד, ערבה "מצות בהווה. מציאות

 בצידי אותן וזוקפין ובאין ערבה של מרביות משם ומלקטין לשם יורדין

 מציאות רגליו, על שניסך מי של מעשה הכולל המים, נסוך תיאור וכך המזבח".

 דברים בכלל !.9 המקדש עבודת דרך על לפרושים הצדוקים בין במאבק רווחת

 וקרניו השור לטכס. הנלווה וכל ישראל עליית המתארת ביכורים מסכת אלו

 לפני הרבה האפשריים פרטים ועוד ועוד לפניהם מכה והתוף זהב, מצופות

בדרכים. שלטו ונציביה לאיזור נכנסה שרומא

 לאו ואם דורש, חכם היה "אם ביומא: תקופתה, למדים מתוכנה משנה

 לפניו. קורץ לאו ואם קורא לקרות רגיל אם לפניו. דורשים חכמים תלמידי

 הרבה פעמים אומר, קבוטל בן זכריה הימים. ובדברי בעזרא לפניו, קורץ ובמה

 אינו ולפנים לפני הנכנס גדול שכהן הדעת על עולה כלום בדניאל". לפניו קריתי

 מציאות השתקפות אם כי כאן אין לקרות"?! יודע לפחות"אינו או לדרוש, יודע

 כהנים עשרות כשנתחלפו שני בית בימי בדמים נקנתה שהכהונה עתיקה

 וליבי זו. עגומה מציאות קפליה בין משמרת והמשנה בשוחד. פולטיים חילופים

 זהב, דינרי בתרקב גדולה כהונה לבעלה שקנתה בייתום בת שמרתה אומר,

החורבן. בימי היתה בו הנורא ברעב בהמה, גללי בתחת שעורים שליקטה סופה

 הרבה ואמנם עתיקות. משניות המשקפת תענית מסכת של בעניינה אכמ״ל ודאי

 שבין משנה נמצא לפעמים הקדום. זמנן על מלמד ותוכנן וסגנונן ארוכות מהן

 שלמים יקרב שלמים "ולד מ״ו. פ״א בתמורה כמובא קדום, זמן הסגרת פרטיה

 שלמים. שיקרב שלמים ולד על פפיאם ורבי יהושע רבי אומרים...העיד וחכמים

 ואכלנו בפסח ואכלנוה שלמים של פרה לנו שהיתה מעיד אני פפיאס רבי אמר

ולדה] לאכול החג עד המתינו מדוע שם מסבירה [הגמ' בחג". שלמים ולדה

 גם ביטוי מוצאת לחכמים, צדוקים שבין ההתנצחות הי. פרק וכן כולו ד' פרק סוכה ראה .19
 במה גדול? כהן להשביע שייך מה הכיפורים. ביום הקדשים בקדש הקטורת בהקטרת

 הבית שמתמלא עד קטרת הקטרת מפני היה החשש ובוכין? בוכה מדוע חשוד? הוא
 החושבים מפני חששו אולי! כי להיפך? ולא הקטורת מעלה ואח״כ נכנם מדוע עשן.
 חששו מסתמא לכן לבדו. נכנם לשם בקה״ק נראה דבר ח״ו יש ואולי ח״ו. הגשמה שיש

הצדוקים. שבאמונות מההגשמה
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 לב לשים יש גם מה בתוכן. והן בשמות הן משניות מזהים בהן אחרות מסכתות

 תמיד. מידות, קינים, למשל תיאורן. ולאריכות ללשונן, המשניות, של לאורכן

 קדומה. שהמשנה המלמדים ספציפיים מקרים ואפי' העבודה שרטוט יש שם

 שומרים...והלויים הכהנים מקומות "בשלושה ב. א, משניות מדות מסכת

 לעשייתן]. כעובר השומר מקום את בדיוק מקום...[ומציינים ואחד בעשרים

 לו היה ורשות השמירה] ערנות [בודק משמר כל על מחזר היה הבית הר "איש

 אמא אחי את מצאו אחת פעם אומר יעקב בן אליעזר כסותו..רבי את לשרוף

 על מעיד ראב״י שהרי להרחיקה, אפשר שאי עדות הנה כסותו". את ושרפו ישן

בשמירה... נרדם כי בגדו ששרפו ממש משפחתו בן

 והיא הבית עבודת משמרת שכאמור תמיד ממסכת תוכן, עדות בעוד נסיים

 בו אוחזין שלושה להשתחוות נכנס שכה״ג "בזמן פרטיה. בכמה ליומא מקבילה

 כתפיו] שעל האפוד [אבני טובות, באבנים ואחד בשמאלו ואחד בימינו אחד

 [כי הפרוכת את הגביה יוצא שהוא כה״ג של רגליו קול הממונה ששמע וכיון

 בהווה, לפנינו כמתרחש המקדש מעשה ציור לפנינו מהקדש] לאחוריהם חזרו

בעוונותינו. אפר שנעשה מפואר עבר משקפות עתיקות משניות אלא ואינו

הוי ד. חיצונית וצורה מגנה עפ״י זי

 נושא של ממינו היא בהן הראשונה שרק משניות מחרוזת נמצא אם נתמה אל

 נושאים לשזור היה הכרח אסוציאטיבית. היתה הקדומה הלימוד צורת המסכת.

 על השאירן דרכו לפי הקדוש רבנו צורני. או חיצוני דמיון עפ״י רק והלכות

 "אין במגילה: כך נשתמרה. פה על הלימוד צורת בהן. שינה לא ולרוב מתכונתן

 ואילך [מכאן לאביונים. ומתנות מגילה מקרא אלא שני לאדר ראשון אדר בין

 אין נפש, אוכל אלא לשבת יו״ט בין לפורים]"אין קשר שום להן שאין הלכות

 בין אין מוחלט, מצורע בין אין ראיות, שתי הרואה זב בין אין הנאה, מודר בין

הדרך. זו ועל ומזוזות" לתפילין ספרים

 בקנה, שחיטה של מדוייק היותר באופן העוסקת משנה ג', פרק בחולין כך

 בין אין מבדילות, המשניות הפוסלים. הגורמים חמשה מפני עכוב יהא שלא

 המשנה פונה מכאן במליקה". פסול בשחיטה "כשר לשחיטה. [שבקדש] מליקה

 בפרה כשר יונה, בבני פסול בתורין "כשר חולין. עם עסק להם שאין לעניינים

 בכל טמא [חרס] חרש בכלי טהור בלויים, פסול בכהנים כשר בעגלה, פסול

מסכת עם עסק להם שאין הלכות עשרה ארבע הובאו הדרך זו על וכן הכלים",
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רהמוטיב מפני רק חולין ש כ ה "  גם מה פה. על לימוד היה שכך גזה" פסול גז

 מצאנו זו וצורה זה מבנה נוהג. שהבית בזמן עניינו הללו ההלכות שנושא

 כדברי מחמיר גמליאל רבן דגרים "שלושה ואילך]. ו' משנה [פ״ה בביצה

 דגרים שלושה אמר הוא ...אף וכוי לשבת. מיו״ט החמין את טומנין אין ב״ש,

 אוסרין, וחכמים מתיר ראב״ע דגרים שלושה וכו. המיטות, בין מכבדין להקל,

 קדום זמן המשמר דומה ומבנה צורה וכוי. קרניה, שבין ברצועה יוצאה פרתו

 לעניינים נוטה המשנה הראשון בפרק כבר מ״ג]. [פ״א תמורה במסכת גם

 משנה אגב מובאות הזרות ההלכות שכאן מעניין מאד תמורה. ממין שאינם

 עוברים ולא בעוברים אברים ממירין "אין שם. ראה ה' משנה סוף עתידית

שגון, לפי אלא מדמע המדומע "אין המשנה: נוטה משם וכוי באברים"  אין ח

 לפי אלא המקוה את פוסלין השאובין המים חשגון,אין לפי אלא מחמץ המחמץ

 עושה הפרס בית אין אפר, מתן עם אלא חטאת מי נעשים חטאת מי אין חשגון,

 "ולא לענייננו המשנה חוזרת וכאן תרומה. אחר תרומה ולא הפרס בית

 שופר, ולתקיעת הלל, ולקריאת מגילה, לקריאת כשר היום כל תמורה".

 ארוכה. הרשימה ועוד, ועוד הפרים", ולוידוי המוספין ולתפילת לולב ולנטילת

שרים וכל שלנו למסכת נוגע בלבד אחד פרט כביכול  האחרים הפרטים ואחד ע

 מסיבות מכונו על הכל השאיר הקדוש רבנו מגילה. עם כלום ולא להם אין

המשנה. בעריכת דרכו על בדיוננו שהוסברו

חוזר קבוע מוטיב ה.

 ולפעמים משנה בפנינו המציג חוזר קבוע מוטיב עם משניות נמצא פעמים

 מוטיב על בנוי הפרק כל פ״ד [גיטין לדוגמא אחר. בצביון שלם פרק אפילו

 הגט] ומבטלו[את אחר במקום דין בית עושה [הבעל] היה "בראשונה אחד]

 מפני כן עושים שלא החורבן] לפני שנה [שבעים הזקן גמליאל רבן התקין

 רבן התקין עירה, ושם עירו שם ושמה שמו משנה היה בראשונה העולם. תיקון

 נפרעת אלמנה לו...אין שיש שם וכל פלוני איש כותב שהוא הזקן גמליאל

 שתהא הזקן גמליאל רבן התקין מלהשביעה, נמנעו בשבועה אלא יתומים מנכסי

 מפני הגט על חותמים העדים כתובתה. וגובה שירצו מה כל ליתומים נודרת

 שנשבה עבד העולם. תיקון מפני פרוזבול הלל התקין העולם תיקון

מי חורין. בן אותו ועושה רבו את כופין העולם תיקון מפני ופדאוהו...אלא
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 ועושה רבו את כופין העולם תיקון מפני חורין...אלא בן וחציו עבד שחציו

 תיקון מפני דמיהן כדי על יתר השבויים את פודין חורין....אין בן אותו

 דמיהן כדי על יותר הגויים מן ומזוזות תפילין ספרים לוקחים העולם....ואין

 חכמים רע...התירו שם משום אשתו את העולם....המוציא תיקון מפני

 ישראל ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו את העולם...המוכר תיקון מפני שיחזירנה

העולם. תיקון מפני ביכורים ממנו מביא הלוקח

ואסוציאציות מספרים עפ״י משניות זיהוי ו.

 תושבע״פ לימוד שדרך משניות של רבות מחרוזות כנן על הותירה רבי עריכת

 מפני השיטה מכונן היה הסופר עזרא בצביונן. להשאירן חייבה הרחוק בעבר

 בדברי ביטוי שמצאה דרך בתורה. אחת באות טעות ח״ו או להשתכחות החשש

 סופרים משפחות כתיב אבהו, רבי פ"ה]"אמר שקלים [ירושלמי אבהו: רבי

 ספורות, ספורות התורה את שעשו אלא סופרים, לומר תלמוד מה יעבץ, יושבי

 פוטרות נשים עשרה חמש בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו, לא חמשה

 אנו לכל. ידועות אלה מחרוזות וכו.. בתורה" כריתות ושש שלושים צרותיהן,

אברים. בראשי נסתפק

 לא עשר, בשנים עשר באחד בעשרה בתשעה קרב "תמיד מ״ה: פ״ב יומא

 בה נוספו כן אחר הראשון. ביסודה כך היתה זו קדומה משנה יותר" ולא פחות

 20 וכוי, כיצד" בתשעה קרב "תמיד אותה. המנתחים הנוספים בנבכים הפרטים

 של תלמודם זו בסוגייא נעסוק [עוד התנאים של תלמודם כעין למעשה שהיא

 כותרת שהיא קדומה במשנה הפותחת מגילה למסכת נסולה דרך אותה תנאים]

 שדורות לפירוט נזקקו לא קדמונים חכמים כנראה כי אחריה, הבאות לכל

 עשר בשלושה עשר בשנים עשר באחד נקראת "מגילה לביאורו. נזקקו הבאים

 של פענוח היה ההמשך . יותר" ולא פחות לא עשר בחמישה עשר בארבעה

 ועיירות כפרים בשני עשר ארבעה להיות חל כיצד? זו. כותרת משנת כוונות

וכוי. ביום, בו קורין גדולות

 ועוד מידות שתמיד [אלא תמיד. במסכת יותר מבוסם באופן מצויה לה המקבילה אגב .20
 המצוי הפירוש לדעתי ליומא. שנזקקו כפי הפרשנים של לטיפולם זכו לא מסכתות

כן. מורים הסגנון האריכות, הלשון רש״י. של אינו ומידות בתמיד הדף על בפנינו
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 פותחת: יבמות בתורה". כריתות ושש "שלושים הפותחת: כריתות במסכת ה״ה

 השנה ראש מסכת צרותיהן". וצרות צרותיהן פוטרות נשים עשרה "חמש

 והחדש עובד כשהבית מציאות משקפים שנושאיה גם מה מספרית. כולה ארוגה

 השנה ראש בניסן באחד הם, שנים ראשי "ארבעה הקרבן. מפני בעיקר מתקדש

 ראש בתשרי בהמה...באחד למעשר השנה ראש באלול באחד ולרגלים, למלכים

 בארבעה הבאה: וגוי...משנה לאילן" השנה ראש בשבט לשנים...באחד השנה

.בעצרת התבואה על בפסח נדון, העולם פרקים  ששה "על הבאה: משנה וכוי. .

 את מחללין חדשים שני על הבאה משנה יוצאים...וכוי. השלוחים חדשים

 בן דוסא מאוד"רבי עתיקה משנה מ״ד פ״א עעים: מסכת הדרך זו על השבת...

 שבעים אומר מהללאל בן עקביה וששה, שלושים נגעים מראות אומר הרכינס

 האשה פרוטה, שוה ההודאה הן, פרוטות "חמש מ״ז: פ״ד ב"מ וכן .2!ושניים"

 חייב ש"פ והמוצא מעל, ההקדש מן בש"פ והנהנה פרוטה, בשוה מתקדשת

 וכן למדי". אפילו אחריו יוליכנו לו ונשבע ש"פ חברו את והגוזל להכריז,

 שהן שתיים הטומאה ידיעות ארבע, שהן שתיים "שבועות מ״א: פ״א שבועות

 יש ארבע". שהן שניים נגעים מראת ארבע, שהן שתיים השבת יציאות ארבע,

 מופיעים שם מ״ח פ״ג תענית ראה עתיקה, עליהן הנסוכה שהרוח משניות

 חלפתא. ברבי מעשה מ״ה פ״ב ושם שטח. בן שמעון זמן החשמונאים אחרוני

 קרב שהקרבן מציאות מעמד ואנשי משמר אנשי מ״ז פ״ב מסכת באותה ראה

 ראש ה״ה בעיצומה. כשהעבודה מ״ה פ״ה בסוכה בדיוק כך פעילים, והמשמרות

 היובל שוה מ״ה, פ״ג שם לר״ג, שהיו לבנות צורות דמות מ״ח, פ״ב השנה

ועוד. נוהג, עדיין שהיובל שייכות כשיש ודאי וכוי לתקיעה לרה״ש

 ענייני בארבעה חכמים על חלק הזקן. הלל של זמנו הבית בימי חי מהללאל בן עקביה .21
 רוב לדעת להכנע לא בדעתו שעמד כיון לנשיאות, להתמנות צריך היה הוא הלכה.
 לנו לשיטתו. יסוד שיש והניח המרובים מן ששמע מפני בדעתו עמד הוא נדוהו. חכמים
קדומה. משנה זיהוי נותן הדבר
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הוי ח. בזמן מפורשת אמירה או ביטוי עפ״י זי

 "אעפ״י שאמרו", "מפני אמרו", או"במה אמרו" "באמת המטבע אחר, סימן

 התינוקות היכן רואה החזן אמרו באמת הנר לאור יקרא כמו"לא שאמרו",

 "מאן הבית בפני היו שלימים קבצים גם אלא בודדת משנה רק לא קוראים".

 יומא תנא "מאן היא. המצפה איש שמעון רבי העתיקה] [שהיא תמיד תנא

 כלים, סוף [ראה ריב״ז של דורו בן המצפה", איש שמעון רבי הבית] [עבודת

 על המעידות משניות דוגמאות עתה נראה ע״ב] ידי יומא ע״ב, יג' הוריות ראה

בתוספתא. נשארו ואחרות במשנתנו בחכמתו שיקען ורבי עתיקות שהן עצמן

 אחד ראשונה..יום משנה זו בתרומה מאכיל אינו היבם מ״ג; פ״ה כתובות משנה א.
 אין אמרו, שאחריהן דין בית ראשונה משנה זו בתרומה, אוכלת אינה הבעל בפני

לחופה. שתכנם עד בתרומה אוכלת האישה

 מן לקח ואחייב האישה מן קיים... מקחו מסיקיריקון לקח מ״ו: פ״ה גיטין משנה ב.
וכוי הסיקיריקון מן הלוקח אמרו שאחריהם דין בית משנה זו קיים מקחו האיש

 אימו..זו אחות ובעל אביו אחות ובעל [לעדות] הקרובין הן ואלו ע״ב פז' סנהדרין ג.
ליורשו. הראוי וכל דודו ובן דודו אמרו ראשונה משנה אבל עקיבא, רבי משנת

 ואין זו. משנה נשנית הכליא בן נחמיה בימי חנינא רבי אמר ע״ב: קכג' שבת ד.
מגובשות. משניות רווחו הבית בימי שכבר מהימנה עדות לך

.ה״י: פ״ג גיטין תוספתא ה. .  משנה זו קיים, מקחו אחריות הבית בעל לו עשה .
הסקיריקון.. מן הלוקח אמרו שאחריהם דין בית ראשונה,

 משנה זו כפול נותן תרומה שם שהוזכרו מקום כל ה״א: פ״ה כתובות תוספתא ו.
 פירוש עוד [ראה לחופה. שתכנם עד בתרומה אוכלת אישה אין אמרו רבותינו ראשונה
פ״ה] כתובות ירושלמי מ״ז, פ״ב חגיגה מ״ו, פ״ב טהרות הרמב״ם,

הזוגות. לימי אומרים״מקביל "היו ראשונה משנה א. להעמיד: אפשר ואולי

 שני ואחריהם, ושמאי הלל לימי מתאים לומר", "חזרו אמצעית משנה ב.

 שאחריהם" דין "בית האחרונה משנה ג. וב״ה. ב״ש שנתייסדו, הבתים

ש ר״ע לתלמידי מתאימה שנו משניות וי  צד' [ב״ק כמו: רבי. בימי ממש שנ

שנית רבי בימי יוחנן רבי ע״ב]"אמר  [שנכרך באדם מעשה דתניא זו משנה נ

תשובה. לעשות שביקש ריבית] בעוון
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במשנה רבי של דרכו

 רבות הלכות ראו יען הקדוש, לרבנו המשנה כל ייחסו האמוראים ראשוני

שנה בלשון במטבעותיו טבועות  לו". סתם "רבי או רבי" "אומר או רבי" "

 2 ר"מ משנת את המשנה ביסוד הניח רבי !. אני" אומר אומר "רבי או

 מעורבות ר"מ של משניות וכן ר"מ. של שאינן אחרות משניות עליח והוסיף

 הוא ר"מ, של תלמידו שהיה סומכוס עדות לפי אחרים. תנאים של נוסחאות בהן

 רובי ראה לקיש "ריש זעירא: רבי עדות וכן ר"מ". לי שנה לר״י"כך מעיד

 סתם על חולק שר"מ פעמים הרבה מוצאים וכן הן". ר"מ של משניות סתמי

 במשניות השתמש שרבי מעניין .3 ר"מ אינו זה שסתם חושף והתלמוד משנה,

 של שהן וחשבנו ובברייתות בתוספתא אותן מוצאים ואנו סתומות, שהן רבות

מ משנה "סתם רש״י כדברי אחרים. תנאים משל אלא ואינן ר"מ,  סתם ר"

 בכמה דהא היא, מילתא ולאו דר״ע. אליבא וכולהון נתן רבי ברייתא

ש סתימתאה, מנחם רבי אמרינן, דוכתין  משניות רוב אלא סתימתאה, ר״

ש״ס איכא ע". אליבא סתומות ב  הועד בית פעל שבה דרך שזו ואפשר דר״

 וממלא ר״ע תורת כמושך לר"מ ליחס נטה לפיכך העריכה, בעבודת רבי של

כאן. הכל

 כלאיים ע״א. נהי ב״ק ע״א. כט' גיטין ה״ב. פ״ג קידושין ירושלמי ע״א. מאי יבמות .1
 אומר כך ע״א. נ' וכן ע״ב, יא' ביבמות יוסף רב גם כך ה״א. פי״ד שבת ה״ו. פ״א
ד' שבועות ע״ב. ב' בביצה כמובא סתם, רבי וכן ע״ב. צחי כתובות אבוה בר רבה
קלא' בתרא בבא מעיד משנה בעל עצמו שהיה נתן רבי ע״א. צה' כתובות ע״א.

ע״ב. מטי נזיר ראה כן"? לנו שנית לא את ע״א"רבי
 אמרה ר"מ ולאו היא, ר"מ ודאי מתניתין "וסתם רש״ג: של המפורשים כדבריו .2

 אחז אותה לתלמידיו. ר"מ מתני דהווה מר"מ רבי דגמרה אורחא ההיא אלא מליבו
 מרבותיו ור״ע רבו, מר״ע ר"מ אחז דרך ואותה עלמא. לכולי לאתנויי וקבעה רבי

הראשונים".
 פ״ח שם הי״א. פ״ד פאה ה״א. פ״ג אהלות ה״א. פ״ג עדויות ע״א. עא' כתובות כמו .3

 מעורבות נוסחאות ועל ה״ה. פ״ב שם ה״ו. פ״א שקלים ה״ט. פ״ג נדרים ה״ה.
 ח' כלים ראה ע״ב. סח' עירובין ברייתא ושם ע״ב. ו' עירובין ראה ר"מ, במשנת

ע״ב. קיא' ביבמות כמצוי ר"מ אינו זה שסתם וראה פ״ב. סוף ע״ז טו'.ירושלמי
 משנה כאותה דעתו שאין לפעמים מדגיש עצמו מאיר רבי ואפי' ע״ב. סה' ב״ב

הי״ז. פ״ד כלים תוספתא ה״ז. פ״ה כלים כמו שבסתם.
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 ועל ור״ע ר"מ רבו על יתדותיו לתמוך רבי של רצונו עוז מפני כאמור זאת אף

 והקבצים ההלכות ביער רבי של דרכו .4 בעלי"סתומות" שהיו תנאים עוד

מאיר] רבי היא משנה סתם כל [לא רבים. בשבילים נסולה לפניו שהיו

 שרבי כך כדי עד מקורות, משני משנה מרכיב שרבי נמצא אם נתמה אל א.

 דחד אליבא לי"חבית" דמתרגם "מאן באומרו: הסבך את להתיר מבקש יוחנן

מסותא". לבי בתריה מניה מובילנא תנא

 בהן שהיה צד מסיבת מועתקות, וכמעט כפולות, משניות השאיר רבי ג.

 המורכבות משניות וכשנמצאו מסודר. ללימוד צורך מפני או הנדון, לנושא

 שונות, מסכתות או שונים, לסדרים השייכים נושאים בשני העוסקות מהלכות

.5 כאן ופעם כאן פעם בשלימותן ושנאן חזר

 הגדול חלקה אם גם הביאה אלא למסכתות, עניניה לפי משנה פירק לא רבי ג.

 וכן ? ביצה במסכת פסח קרבן מחפש מה באמת כי המסכת. נושא ממין אינו

.6דומים במקומות עניינים

ם רבות פעמים הביא רבי ד.  לפי מכוונת שמטרתה למשנה שייכים לא ענייני

 שהם ואמורים חלבים הקטר שייך מה בברכות, ראשונה במשנה כבר המסכת.

 כלל שאינן רבות משניות [ויש שמע? קריאת במשנת להביאם זבחים סוגיות

שבע״פ] לימוד דרך זו כי חיצוני, הקשר אגב מובאות והן במסכת, הפרק ממין

 ראה ע״ב. נאי בכורות ראה ר"נ? דק אינו משנה" שייסתם להוכיח כא ואני .4
 מגילה סתימתאה. ד״ה רש״י ע״ב, לחי עירובין וכן לרש״י. לב שים ע״א ל' חולין

 פ״ד תרומות ה״ג. פ״ט זבחים ה״ג. פי״ב יבמות ראה סתימתאה. רש״י ע״א ב'
ה״ה. פ״ג מעשרות חי. פ״ו ב״ב ה״ב. פכ״ח כלים ה״ח.

 עליה שאין ע"מ האשה את המקדש ע״א, עבי בכתובות מלה מלה מועתקת משנה .5
 זו לתופעה הגמ' הסבר פעמים נמצא לכן ע״א. נ' בקידושין בדיוק חוזרת נדרים,
 קידושין התם כתובות, אטו קידושין תנא ליה איצטריכא כתובות "הכא לאמר:

 לעדויות מקבילה מ״ג פ״ד נדה גם כך קידושין". אטו כתובות תנא ליה, איצטריכא
 לתמורה ה״א פ״ג מעילה את מקבילים כך מ״ו. פ״ז לפאה פ״ה מע״ש כך מ״א. פ״ה
פ״ב. כמו בדיוק א' בכורות ה״א. פ״ד

 מי״ב פ״ט מציעא בבא את להקביל שאפשר כמו מ״ו'. פ״ב שם כך מ״א, פ״א ביצה .6
 לכתוב הצורך כי מ״ו, פ״ד לקידושין ה״ה פ״א ביכורים וכן מ״א. פ״ז לשבועות

 קמא ובבא מ״ט פ״ג כתובות גם ראה כאן. שייך זה שאין וכוי כהן בת אשה מחדש
מ״ד. פ״ז
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 צורך בה שיש בלא פרק באותו מסכת באותה הלכה אותה חוזרת פעמים ה.

 בגמרא בעליל מוחש זה עניין בסביבותיה. אחרת ממשנה ללומדה וניתן

 ולא השמיט לא רבי זו". אף זו או"לא קתני". זו ואין "זו במילים: המיישבת

.7 מחק

 מדברי חדשות הלכות לומדים שהתנאים נמצא בהן משניות הביא רבי ו.

 מעשה מתעדת שהמשנה או למדנו". "מדבריהם בנוסח: קודמיהם, חכמים

 .8 מרובה תוקף למעשים בידנו כלל במשנה. ההלכה קביעת לפני רווח שהיה

 המשנה בנושא רק לא מקודמיהם הסיקו האחרונים שהתנאים אמורים דברינו

 אחד דין קבעו משותף, מכנה יש וכאשר אחרים, לעניינים הפליגו אלא הנדונה

 גם נכונים אלה שטעמים לומר סיבה ראו הטעמים בהבאת אפיי לשניים.

 שאותם למרות בשמם הדברים את ומסרו חכמים, אתם של דומה במחלוקת

 מכלל "חדא הביטויים: את שם בגמרא נמצא לכן אחד. במקום רק חלקו חכמים

.9 איתמר" מכללא אלא איתמר בפירוש לאו או"הא איתמר". חברתה

 פ״א ברכות הכפילות על ע״א. יט' שם ע״א, יג' שם ע״א, לבי שם ע״״א, ל' יבמות .7
 פ״א ביכורים ה״ט. פ״ה כפולה ה״ג פ״ד שביעית וכן מ״ד. פ״ז וכן כפולה, מ״ז
 פ״ו ושם מ״א. פ״ג בעירובין כפולה מ״ב פי״ט שבת וכן, הי״א. שם כפולה ה״ו
 פ״י ה״א פ״ו כתובות ראה ה״א. פ״ט ה״ד, פ״ג יבמות ה״ז. פ״ג ביצה גם ראה מ״י.
ועוד. ה״ה

 סוכה ה״ז. פ״א פסחים ה״ב. פי״ב זבחים ה״ב. פ״ב עדויות ראה, למדנו מדבריהם .8
 פ״ח עדויות מ״ב. פ״ג חגיגה מ״ה. פ״ג ביצה למשל, ראה המעשים ועל ה״א. פ״ב

 פסחים גם ראה מ״ח. פ״י ב״ב מ״ח. פ״ט שם מ״ה, פ״ט נדרים מ״ד. פ״ז שם מ״ד,
ע״א. יט'

 גטין ראה מ״ה. פ״ו לחולין מ״ו פ״ח בזבחים שנתערב דם בעניין הקבלה ראה .9
 את השוה שעטנז ובעניין מ״ג. פ״ו לגיטין מ״ד פ״ב קידושין שבין מה וקידושין

 מ״ו פ״ב תרומות זרעים, לכלאי כן כמו מ״א. פ״ט לכלאיים מ״ב פי״א נגעים
ה״ה. פ״י בשבת למקבילה ה״ו פי״ג שבת בשבת להוצאה וכך מ״ב. פ״א לכלאיים
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 מה או לביהמ״ד, שהגיע מה מכל שמועות לברר ועדו ובית רבי עבודת דרך ז.

 נוכח. בלשון התקיימו הדיונים אחרים. מדרש בבתי וחיפש יצא עצמו שרבי

 רבי ברק, בבני ר״ע של ביהמ״ד שלחן על להכרעה הונחו הלכות שהרבה נראה

 יהושע, רבי שלחן על בפקיעין עצמו, רבי גם אח"כ הגיע אליה בצפרי, יוסי

 בלוד. אליעזר רבי אצל או ריב״ז, של לבימ״ד בדרום חיל לברור הרחק אפיי

 גם דרכים, ובצידי בדרכים ואפי' אחרות מזדמנות בנסיבות גם כך

 ע״י גורנה כעמיר נאספו אלה כל שקטו. לא הים על הפוליטיות בשליחויותיהם

 ועשאה במשנה יתרה נשמה ונפח נטע בחוכמתו בכך מטרתו. לשרת רבי

 רבותיהם תורת שימרו תנאים כאמור !.0 התרחשותה ממקומות אלינו כמדברת

 רב״י משם "אמרו כגון: מביטויים למדים כך בצביונם. הדברים השאיר ורבי

ע "משם ״, ףאו אמרו". ר״ א אניאו ר״ע". לפני אמר עזאי בן "ו  שמעתי "

מאו ר״י". של משמו " ר ״י משם אומר " ביאו ״. ר ר  משמו". אומר יהודה "

מראו א א משם שמעון רבי לפני " .11 יהודה" בר ר״

 רבי. של לזה דגם שהיו תנאים של ביהמ״ד על הנסוכה הרוח לחוש ניתן ח.

 לחוש ניתן ופנימה אחרים. בביהמ״ד שמועות לברר תלמידיו שולח עצמו רבי

 אמר תשובה, היתה כאן "עד ולהתווכח. לדרוש לקטנים שניתנה הדעת חרות

ר״ג". את תלמידיו וכן"שאלו לפניו". משיבים היינו ואילך מכאן ר״ש

 ר״ג של אתרוגו על ראה לסתור? מעשה על הקשו אפיי שם ע״ב כוי סוכה ראה .10
 מאי סוכה בספינה, בהיותם במתנה והועבר מצוות, חבוב לרוב זוז באלף שנקנה

 זבחים ראה מקואות. תוספתא סוף גם ראה קי״ח. פיסי במדבר ספרי גם ראה ע״ב.
 לימוד ה״ה פ״ב ע״ז ע״ב. נב' קידושין ע״ב. לבי סנהדרין מ״ד. פ״ז נזיר ע״א. נז'

 ע״ב. סח' נדה מ״ד. פ״ז נגעים מ״ז. פ״ג כריתות אמאום, של באטליז ואפי בדרך.
ה״ג. פ״י פרה תוספתא

 בכורות מ״ו. פ״ט מקוואות מ״ה. פ״ג אבות מ״א. פ״ה עירובין מ״ב. פ״א זבים ראה .11
מ״ב. פ״א עירובין ע״א. יט' תענית מ״ב. פי״ב כתובות מ״ה. פ״ו ב"מ מ״ח. פ״ט

נב' קידושין מ״ח. פ״י נגעים ה״ו. פ״ג מע״ש מ״ב. פ״א סנהדרין מ״ג. פ״ה חולין
ועוד. הי. פ״א זבים תוספתא ה״ו. פ״ד פרה ע״ב. ידי הוריות ע״ב.
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 חברו על טעם ששמע מי "כל שאמר: ר״ע שעשה כפי התלמידים, את עודדו גם

 רבי לי אמר משמך והלא ״ או וכוי. ר״א" משם ר״ש לפניו אמר ויאמר, יבוא

 שפסק ומעשה וכוי. לשבתות" מועד שהיה הרי ר״י לפני וכן"אמרו אליעזר".

.12 ועוד בזה" זה מסתכלים תלמידיו וראה "ר״ע

 שהמשנה פעמים הביאן, שרבי מעשה של משניות לאותן עוד אני צריך י.

 בפרה "מעשה הפותחת: בבכורות כאותה לחזק. בא מעשה ופעמים מעשה כולה

 מעשה ובא טרפה) (לשיטתו לכלבים טרפון רבי והאכילה שלה האם שניטל

 ר״ג או"מעשה טרפון". חמורך הלכה טרפון רבי והתירוה...אמר חכמים לפני

 ממקומה, יזיזנה אם שמתה" על"בהמה בביצה או אשתו", שמתה ביום שרחץ

 פלוני איש ואמר ההר ראש על שעמד באחד "מעשה כרת: של בעניינים אפיי או

 מאשתו שנדר באדם "מעשה בנדרים או אשתו". את והשיאו מת.. פלוני ממקום

 גביית או כתובה". ליתן ר״ע וחייבו דינרים מאות ארבע כתובתה והייתה הנאה

 גובה ואמר ישמעאל ר' לפני בא "מעשה שטרות: חיתום לאחר היוצא ערב ממון

 ישן שהיה גמליאל רבן של עבדו בטבי בםוכה,"מעשה או חורין". בני מנכסים

 התינוק. מפני המעזיבה" את שפיחת הזקן בשמאי "מעשה שם וכן המטה". תחת

 או מותו. אחר בסימנים לבודקו וראו ומת", אביו בנכסי שמכר באחד או"מעשה

ואכמ״ל. ועוד. ,13שקדם מה על חכמים של מעדות הלכות שלמדו

 סנהדרין אמרו, משום וכן מ״ב. פ״א עירובין ר״ע לפני אחד תלמיד אמר ר״י משום .12
 ב״ב כלים תוספתא לי, שנה או חבריו משם או משמו אמרו איך ראח מ״ב. פ״א
 מ״ה. פ״ג אבות מ״ד. פ״ה עירובין מ״א. פי״ד הוריות חי. פ״ט בכורות ה״א. פ״ו

 בה שארע פרה על לי ואמר בצידון גמליאל בן חנינא מצאתי ה״ט פ״ד פרה תוספתא
 ירושלמי ראה ומקביל ע״ב עח' כתובות גם ראה מ״א. פ״ח כתובות גם ראה פסול.

 ע״א ה' בכורות וכן מ״ה. פ״א מעילה תוספתא ראה ע״ב. ד' ב״ק ראה ה״א. פ״ח
 דוגמאות ועוד חמור. פטר על הגדול) (בימ״ד רבה מותבא בבית ר״א את שאלו

מכריע. כוח בו יש רב" ככלל"מעשה תוססת. התורה כיצד המלמדות
 פ״ב עדויות ע״א. יט' פסחים מ״ה. פ״ט נדרים מ״ה. פ״ב גיטין מ״ה. פ״ג ביצה ראה .13

 זבהים אי. ב' סוכה מ״ז. פ״א פסחים בי. ב' עדויות מ״ח. פ״י בתרא בבא מ״ג.
ע״א. קנדי ב״ב ראה מ״ד. פי״ב
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הלכה לקבוע בא רבי האם

 רבנו של בדמותו המעמיד והכוח מגמתו עיקר האם שאלה עלתה כבר

 או המשנה? בקיבוץ התורני במפעלו או בנשיאות, במנהיגותו הם הקדוש

 או נשיאותו היה במודעו, חייו ייעוד אחרות, מילים הלכה? קודכס בניסוח

 או חלכות לכתוב חמשנה בעריכת חתכוון רבי חאם אחרת לשון תורתו? עריכת

 בחיצים אחדים חוקרים חתעצמו זו בשאלח גדולה. מינא הנפקא תורה? לשמר

 הממצעת. הביניים לדרך ולהכריע להתבונן אלא לנו אין ואנו ובחנית,

 כאן אין כי יען !.4 חוקים של קודכס לכתוב רבי של בדעתו היח לא שלכתחילה

 בלא רשימות כאוסף נראית היתה המשנה כל כן שאם הלכות, איסוף מפעל

 משניות על ויתר לא למשל ולפיכך תורה בשימור יותר חפץ רבי מחלוקות.

 מסכת. באותח אפיי או שונות במסכתות הנדון לנושא עניין בהן יש אם כפולות

 ..או והביאו" "מעשה מעשים. ע״י אלינו תדבר שהמשנה דאג גם רבי

 רובי כל הבאת וכן גזרו". שעה "באותה גזרות או היינו". מנהגים,"נוהגים

 שאחר אלא למעשח. שאינם יובלות, מידות, טהרות, וקדשיו, מקדש של עניינים

 במים סלולים בשבילים ענייניו לפי סדר בו עשה שלפניו גדול ים ראה שרבי

 תורה. העמדת ותכליתם ההלכות, סביב מסודרים הדברים נראים כך אדירים.

.15המקורות יבחן בעניין לדייק חרוצח וכל אחד. במעשה כוונות שתי נמצאו

 שלומי גם הרב לדאבוני שלימה, תיאוריה עליה שבנו שיש זו לאמירה נזדקק עוד .14
זו. בתאוריה נטפל אנו זו. מסילה על הלכו ישראל אמוני

 שבת ה״ד. פ״ה יומא ראה מסורת. להעביר או הלכה לקבוע באות המשניות האם .15
 בתרא בבא מ״ז. פ״א כלאיים מ״ו. פ״ג ביכורים ע״א. ק' כתובות גמ' ה״ד. פט״ז
 ע״ב. מגי כתובות גמ' מ״ג. פ״א ברכות מי״ב. פ״ד טהרות מ״ח. פ״ב נזיר מ״ד. פ״ה

 ומקבילה ע״ב לגי ברכות גמ' חי. פט״ו לה מקבילה תוספתא מ״ח, פט״ו אהלות
 וכן מ״ד. פ״א פסחים ע״א. ט' ע״ב ג' ברכות גמ' וכן ה״ב. פ״ה ירושלמי לה

קא' שם ע״ב. פ' יבמות גמ' וכן מ״ד. פ״ח שם מי״ג. פ״ד יבמות ע״א. כאי פסחים
מ״ו. פ״ה גיטין מ״ד. פ״ג ביצה ע״ב. לטי שבת ע״ב. לטי ע״ז ע״א. קיח' שם ע״א,

 פ״ג שם מ״ז. פ"כ כלים מ״א. פ״ד שבועות ע״ב. כז' סנהדרין ע״ב. נדי קידושין גמ'
 לשם תוספתא ע״א, ט' ברכות ע״א. לטי גיטין ורבים יחיד על תמיהה גם ראה מ״ה.

ע״א. יחי מנחות הט״ו. פ״ד ברכות
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בתושבע״ם רבי של חותמו

 רבי נדמה הקדוש רבנו על הנסוכה שברוח מפעם יותר הערתי בלימודנו

 ענפי בין ונעלם מסתתר אך עוזו, בכל ומטפח נוטע בפרדס, שעובד כמי

 אלא במשנה, תדיר והלכותיו שמו את מוצאים אנו אין הכל ככלות האילנות.

 לא במשנה יד שהציב נתן שרבי כמו ממש להם. צריכה שהשעה במקום

 שנטע האילנות בין לנו נעלם רבי כאמור פעמים. שלוש אלא מוזכר מצאנוהו

 מחוץ הוציאם עצמו שהוא נטיעות באותם לפרדס מחוץ בעיוננו במשנה.

 בתלמוד, האמוראים של וטריא ובשקלא בתוספתות, בברייתות קרי לשדהו,

 אש" "השרידי קבע וכבר במשנה. שוקעו שלא מדבריו והרבה רבי את נמצא

 אכן נעשה. שטרם דבר התלמוד, מתוך אלא ביסודה תובן לא המשנה שעריכת

 ניתן מתוכו רק ולדעתי בתלמוד נוספים גוונים מקבל המשנה של רבי של דיוקנו

רבי. של הרמה ידו לחוש

 ביובל. החוזר בסוגיית, בכורות במסכת בדיון בבהירות מעידה עצמה הגמרא

 רב קרי קאמר? לבטלה חוזרין חוזרין, דאמר דמאן מכלל ששת רב לה "מתקיף

 טעם טוב רש״י, העניין, ביאור נחלה". עם חכמה "טובה ששת: דרב עליה חמא

 ברייתות. בעל ששת רב שהיה הברייתות. נחלת עם האמוראים חריפות חכמת

 מידי". פריך הווה לא אבין!) (דרבי דרביה, הא ששת לרב ליה שמיע הוה דאי

 בעירובין. כמובא ברייתות בעל ששת רב נחלה, עם "חכמה אומרים: והתוספות

 חכמה, טובה קאמר ולהכי ששת דרב ממתניתין שפוותיה מרתען חסדא דרב

 שנויות לו שהיו הרבה קבלות נחלה" "עם יוחנן, רבי בשם דרבין מימרא

.16עמומות משניות והאירו פתרו הברייתות הנה בברייתא.

 האם שם הדיון הן? לקוחות האם שחלקו האחים דין מה ע״ב. נב' בכורות ראה .16
 חכמה טובח ולד״ה כולה לסוגייא רש״י ראה בכורה? ירושה, החזרת גורר היובל

 היה ששת רב שגם למדנו הדברים ובצד חמא. רב קרי ד״ה תוספות ראה נחלה. עם
 רבי משל נוסחים אלה היו שמא או משלו, קבצים לו היו האם מעניין ברייתות, בעל
דומה. בסגנון חייא
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 לקחו משומעי תלמידיו בימיו. עוד פשטה רבי של שתורתו לומר צריך

 מה יובן כן כי הנה בבבל. הגולה עד למרחוק קולו שהוליכו בשופרות הילכו

 רב רבי. של שלחנו אל להגיע קרוביהם בניהם שהריצו גדולים גדולי נתאמצו

 חבר להיות זכה ואף רבי של זיוו לקלוט חייא רבי ע״י הובא האמוראים גדול

 באו והתוספתא הברייתות עורכי אושעיא ורבי חייא רבי רבי. של בבי״ד צעיר

 בברייתות ועשו השפעתו חילחלה מסתמא בציויול!. ופעלו לפניו היו משם,

.18במשנה רבי שעשה מה בתוספתא נחמיה רבי - אושעיא רבי ובעיקר

 בניגוד וטריא בשקלא מרכזי כחכם בברייתות רבי את אנו שמוצאים פעמים

 כשלושים רק מצאנוהו במשנה [שם ידיו, מעשה במשנה עליו הנסוכה לרוח

 אברים ראשי כדי "דתנן בקידושין: וטהרה טומאה בסוגיית פעמים]. וחמש

 והאמוראים הסירוס, אף אומר מחיה...רבי משום מטמאין אין שבאדם

 אומר" "רבי שם מופיע פעמים שש דעותיו ומביאים רבי בדברי מתפלפלים

 שמעה "תנא הוכרע, העניין הזאה. לעניין רבי דברי מובאים פעמים ארבע ועוד

 נמצא ומעד !.9 ממקומה זזה לא ומשנה ותני, עזאי לדבין ושמעה וקבעה. לדרבי

 חייבות צאן כמה בדיון העניין. שיתברר עד דעתו כמבטל רבי את אחר במקום

 ב״ר ישמעאל רבי "תניא השיטות: אחת שיטות, שלוש מצאנו הגז, בראשית

 אמר תניא השה". תחת צאן "וארבע שנאמר: ארבע. אביו, משום אומר יוסי

 שומעין, ברבי דברי אנן קבלה, ברבי ודברי תורה דברי דבריהם אלמלא רבי

 סמכו וב״ה ב״ש כי תורה" דברי ברבי ודברי קבלה דברי שדבריהם שכן וכל

מהתורה. פסוק הביא וברבי מנביאים, פסוק על

 ראה רבי. של כללו שם יש עשר, אחד שקדם בבכור ע״ב, ם' בכורות למשל ראה .17
 זזה לא ומשנה ותני, עזאי לדבן וקבעה לדרבי שמעה "תנא ע״א, כה' קידושין

ממקומה".
 ככלות אדם. חיי לשקע כדי בו יש שכשלעצמו נמרץ. ועיון חקירה הטעון נושא .18

 דרך את יסוד עד להבין ניתן ממנו המעיין הם והתוספתא שהברייתות אמרנו הכל
טובה. כל מונעים העיתים שצוקי אלא המשנה.

 אתו לא דנזוניא "סבי דף. באותו שארע למה לב שים ע״א כה' קידושין ראה .19
 טעמא מאי להו; אמר אזל צנעינהו. זיל המנונא: לרב ליה אמר חסדא, דרב לפרקיה

 פשט ולא מילתא מניה דבעינן ניתי, אמאי ליה אמרו חסדא? דרב לפרקיה אתו לא
 שסרסו עבד מיניה: בעו לכו? פשיטנא ולא מידי מנאי בעיתו מי להו אמר לן.

 לאו ליה: אמרו המנונא. להו, אמר שמך? מה לו אמרו בידיה!!! הוא רבו...לא
 רבי של לדומיננטיות לב שים חםדא..וגו'. דרב לקמיה אתא קרנונא. אלא המנונא

שם. הסוגיא בכל
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 מפני ובעיקר וגם יוסי ברבי ישמעאל רבי דברי את נאמץ כביכול לפיכך

 שהגמרא אלא הכרעותיו. לכל ונטה בגדולתו החזיק ורבי בדורו, גדול שהיה

 ביבמות, גם קרה כך .20 מכרעת" שלישית הכרעה אין מר "והאמר דוחה, שם

 ביחס הן מעניינת כולה שהקונסטלציה למרות גדול מפני דעתו מבטל רבי

 להביאה הכרח כדי עד ענותנותו ללמד והן ועדו, ובית רבי של למעלתו

 שיתן צריך המתפלל ואמר: מנייהו חד פתח יתבי, הוו ברבי שמעון ורבי חייא "רבי כלשונה.
 אמרו עסקיתו"? במאי להו: אמר לגבייהו, יוסי ב״ר ישמעאל רבי אתא למטה..וכו'.אדהכי עיניו
 למעלה"... וליבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל אבא: אמר כך להו אמר בתפילה. ליה:

 אגב יוסי ברבי ישמעאל רבי בדוכתייהו. יתיבו קלילי דהוו איהו למתיבתא, רבי אתא אדהכי
 ליה: אמר קדוש"? עם ראשי על שפסע זה הוא "מי אבדן: ליה אמר ואזיל. מפסע הוא יוקריה

 תורה ללמוד אתה הגון "וכי ליה: אמר מרבי. תורה ללמוד שבאתי יוסי ב״ר ישמעאל "אני
 משה "וכי ליה: אמר הגבורה"? מפי תורה ללמוד הגוון היה משה "וכי ליה: אמר מרבי"?
 ליה דקאמר למטרפסיה, רבי שקליה יוסף רב אמר הוא"? אלהים רבך "וכי ליה: אמר אתה"?

 לב [שים בדקה". "פוק לאבדן: רבי ליה אמר דרבי. לקמיה יבמה אתיא אדהכי רבי. ולא רבך
 דווקא לאו לביה״מ, והולך פונה הלכה בירור דין לו שיש שכל רווחת מציאות משמר שהמעשה

 שלח רבי דנן במקרה הוראה, מורה יהיה שם מקרה. בכל יעסוק לא הדברים שמטבע לנשיא
 אליעזר רבי של בהערתו העניין נפשט כך ובתוך לייבום ראויה הנערה אם לבדוק אבדן את

 דנפק, לבתר דידן, ובמעשה כתובות] סוף ראה האמוראים בימי גם רווחת זו מציאות יוסי, ב״ר
 קטנה. בין גדולה בין אישה אבל בפרשה. כתוב איש אבא. אמר כך ישמעאל רבי רבי ליה אמר
.21 זקן הורה כבר צריכת, לא תא אבדן) את החזיר (רבי ליה, אמר

 שלישית הכרעה במושג"אין לעיין ראוי דברינו במרוצת ע״א. קלז' חולין ראה .20
 שיש במקום לומר. רוצה מקומות. בכמה שחוזר מפני חשיבות יש לעניין מכרעת"

 אלא הכרעה כאן אין במחלוקת. ונוספת שלישית דעה ובאה נוגדות, דעות שתי
 חמש שניה דעה צאן, שתי אחת דעה הגז. ראשית בעניין אצלנו כמו דעה. תוספת

 או זו לדעה ומטה מאזניים לכף נוסף פראמטר כאן אין צאן. ארבע ברבי ודעת צאן,
 דעה אומר וזה כך אומר וזה כך אומר "כשזה להבהיר: נחיצות חש רש״י זו.

 תרומה" של חבית כמו הכרע. זה אין ביניהם, היא אמצעית אפילו שלישית,
 ר״ע שם בשבת, ממטלניות להכרע דוגמא ומביא הדחיה מבאר רש״י כי). (בפסחים

נג' מנזיר דוגמא ראה שם, באריכות רש״י ראה לר״י. ר״ש בין מחלוקת מכריע
ע״א. קטז' קמא בבא רש״י הבהרת גם וראה ע״א.

 האיומה בהענשתו פרשה אותה של הנורא לסיום לב שים ע״א. קהי יבמות ראה .21
אבדן. של מובנת הבלתי
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המשנה בתוך רבי י”ע ההלכה קביעת דרך

 רבי שכאשר מוכיחות, ידיים לה שיש ההנחה את מאמתים הכללים בעלי

 דעתו זו מסתמא הלכה] באותה יחיד [שהוא יחיד, דעת והביא המשנה את ערך

 כדעת הכריע וכאשר ועוד] מ״ב פ״ז כלאיים מ״ו, פ״ב שביעית [כמובא שלו,

 מבטל רבי את נמצא פעם לא מעלתו רום למרות דעתו. זו מסתמא הרבים

 רב "אמר טומנין. במה פרק שבסוף הטמנה סוגיית כמו: גדולים דעת מפני דעתו

 הצונן"? את להטמין התיר "רבי והתניא הצונן. את להטמין אסור רב אמר הונא

 כי דלשמעיה. בתר הא יוסי, ב״ר ישמעאל מרבי דלשמעיה קמי הא קשיא, לא

 ב״ר ישמעאל רבי לפניו אמר הצונן. את להטמין אסור ואמר רבי דיתיב הא

 לימדה מיד ושם .22זקן הורה כבר אמר הצונן. את להטמין התיר אבא יוסי:

 לפני וישב כפוף, היה יוסי רבי שאילו זה, את זה מחבבין כמה וראה בא הגמ':

 היה אבותיו מקום ממלא יוסי ב״ר אליעזר רבי דהא , נשיא כבוד מדין רבי

 אחר להרהר לי שאין זקן" הורה ״כגר [רבי] וקאמר רבי, לפני ויושב וכפוף

 מדברי" דבריהם אה אני "רואה רבי אומר ברור ובאופן הגלילי. יוסי רבי

 או: ועוד]. הי״א פ״ט נדה תוספי מי״א, פ״ב כלאיים מ״ז, פ״ה באהלות [כמצוי

 את אני רואה רבי אמר מטהרים, וחכמים מטמא רבי הבת שכעד "כלים

 משנה הביא רבי כאשר ה״י] פי״א אהלות בתוספתא [כמובא מדברי" דבריהם

 המשנה ומיישבים האמוראים באים יותר, או חכמים שני דעות מעורבות ובה

 מחפש שרבי פעמים .23 פלוני כחכם ומציעתא כפלוני סיפא פלוני, כחכם רישא

 נוכרים של תפוחים יין שיודע מי כאן יש כלום רבי "אמר התלמידים. מפי עדות

 אבא חש אחת "פעם : יוסי ב״ר ישמעאל רבי לפניו אמר מותר"? או אסור

 ונתרפא". ושתה שנה שבעים של נוכרים של תפוחים יין לפניו והביאו במעיו

מצערני". ואתה בידך היה כך "כל ישמעאל: לר' [רבי] לו אמר

 רבי אומר יוצאה, בהמה במה אחריו הפרק בתחילת שגם לב שים ע״ב. נאי שבת .22
 יוצאות בהמות ארבע אבא אמר "כך אביו. בשם רבי לפני דברים יוסי ב״ר ישמעאל
באפסר".

 כחי זבחים ע״א, צחי עירובין ע״ב, ק״ז מנחות ע״א, ידי ב״ק לדוגמא, ראה .23
 חגיגה ב״ממאיע״א, מגילהטיע״ב, יב'ע״ב, הוריות יומאטויע״א, ע״א,

ועוד. ועוד גיטיןמאיע״ב ע״ב, לוי קמא בבא יטיע״ב,
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 הביא לפעמים תנאים. מחלוקת בהן שהיתה ההלכות הבאת דרך שקל רבי

 אנו האמוראים דרך כמותה, שההלכה זו את ציטט במשנה בחלקה, רק מחלוקת

 פעם, כשלושים אלא במשנה מופיע לא רבי כידוע .24 רבי של דעתו את חשפנו

 רבי של שהלכותיו ודאי ת״ק. דברי אחרי וכמחצית חכמים, דברי לפני כמחצית

 יש המשנה. של הפרדס מעבה בתוך נסתר רבי שכאמור אלא יותר, הרבה היו

 זהו אני". אומר אומר או"רבי רבי" "אומר בשם רבי מופיע כאשר שגם להניח

 בבית הכותב העורך כאמור שהוא אבדימי, בר יצחק רבי של ידיו מעשה ודאי

 של בניסוחן המשנה מתוך שמבצבץ שמה לחלוטין לנו ברור .25 רבי של ועדו

 כמו חכמים, בידי שהיו וכתבים מאגרות גם ותוספת עיקר לו יש הלכות,

 כי שלומים מכתבי אלה היו לא באגרתיה" רבין או"שלח ממערבא" "אגרתא

 בתוספתא רבי של הופעותיו מספר עפ״י לשפוט אם .26 הלכות בירורי אם

 של הלכותיו נשאבו מהם שלמקורות להניח אפשר פעמים, ממאתיים למעלה

התוספתא. לעורך יעד לעשותן גדולה כה משמעות ייחסו רבי

 באופנים אותן שונה והיה ההלכות יפה בדק שרבי למדים חכמים שיח מתוך

 חייא לרבי אגמיריה הלכתא, אפי עשר תלת רבי ג«יר הווא כי” שונים,

 אפיה שבעה הנהו קמיה הייא רבי אהדר רבי, הלש לסוף מנהו!. שבעה

 מצדדיה ההלכה נבדקת בהם אלה אופנים עשר שלושה [מסתמא .”דאגמריה

 וכך במשנתו] להיכלל בדוקה להיותה שמנוסחת עד וטעמיה ובשורשה השונים

 שלהם בדרך בימ״ד בכל שונין שהיו רבי, בבית הלכה בניין דרך רש״ג ראה

 האחת שהכוונה למרות הלכה". של קרוי"פנים כזה נוסח וכל אחרת, בלשון

 למוסכם שמגיע עד ולזקקן הנוסחאות ליישב בתורה עמל והיה שונים, הנוסחים

 הוא מלובן נוסח תיקן זו לימוד בדרך עומד הדור שאין רבי משראה להלכה.

המשנה.

 מחלוקות הבאת דרך על מ״א, פ״א עירובץ או מ״א, פ״ג המפקיד, בפרק כמו .24
 פ״ג פאה מ״ג, פ״ו ברכות כמו בסוגיא. אחייב נחשפים איך שיקוליו ראה חכמים

מ״ב, פ״ב מנחות מ״ז, פ״א עירובין מ״ב, פ״א ברכות מ״ו, פ״ח כלאיים מ״ד,
 ראה חכמים". בלשון ר"מ..ושנאן של דבריו רבי "ראה ע״א, פה' חולין בגמ' ראה
 ראה עצים". מ״ג"מבקעין פ״ד ביצה גם ראה למתניתין", סתמא ע״ב"מאן ב' ביצה

מ״ג. פ״א נדה גם
ועוד. ע״א מהי יבמות ע״ב נוי כתובות ע״ב, ל' ברכות ראה .25
 מציעא בבא ע״ב, מאי בתרא בבא ע״ב, מטי כתובות ראה ע״ב, מחי שבועות ראה .26

 קלטי בתרא בבא ע״ב, כט' סנהדרין ע״א, קטו' שבת ע״א, סח' נדה ע״א, קיד'
ועוד. ע״א קנוי שבת ע״ב, כאי יבמות מנחותעיע״א, ע״א,
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א״י היהודי הישוב התנאים בימי ב
 הקיסר. בפקודת במרחב ששלטו הנציבים ע״י ונשלטה רומאית פרובינציה א״י נעשתה הבית, חורבן אחר

ה חרבה ירושלים קנ  מיהודים. שומם כמעט נעשה יהודה חבל הרומאי. המצב חיל ישב בה מיושביה, ונתרו

 הישובים צפיפות את ראה זה. עניין מבהירה המפה לב, שים בגליל. היה היהודי הישוב עיקר מעתה

 הכנסת בתי חשיפת רבי. מקום גם שם הסנהדרין, ישבה בהם מרכזים היו וצפרי טבריה אושא, בגליל.

ועצמתו. היישוב היקף על מלמדת בצפון המרובים
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ועריכתה התוספתא במהות נעסוק שלפנינו בפרק

א.

ב.

ד.

ה.

ח.

ט.

 בעניניה. בדיון מנחות שאלות קובץ התוספתא. של מהותה
 הראשונים החכמים שיטות עריכתה, אופן התוספתא, עורך זיהוי על המחלוקות

 רבי תוספתא סתם המפורשת האמירה עם מתמודדים כיצד ועריכתה. מהותה בסוגיית
הראשונים? של דבריהם מול נחמיה,

 אולי לתוספתא? המשנה קדמה בודאות האמנם הזמן. שאלת למשנה. התוספתא זיקת
 ניתן מהן וההשואות ההבדלים המשנה? של קדומה מהדורה משמרת התוספתא

הנדונה. בשאלה כיוון להסיק
 תוספתא בידנו יש מדוע התנאים. של תלמודם את התוספתא משקפת מידה באיזו
 ברייתות בקובצי כן שאין מה ופרקים, למסכתות ערוכה משנה שבידנו כפי ממש

 של וכוחה מקומה על הדבר אומר מה התוספתא. כמו מסודר כספר בידנו שאינם
לברייתות? ביחס התוספתא

 להבדלים? משמעות היש המשנה. וסדר למבנה השוואה תוך התוספתא וסדר מבנה
 תוספתות השוואת דוגמאות במשנה. להיקיפו ביחס התוספתא בתוך האגדה היקף מה

למשניות.
 משנה על חולקות חסרה, משנה משלימות תוספתות למשניות, כמקור התוספתא

 הלכות של למציאותן המשמעות מה קיימות. ממשניות חלקים מבארות ערוכה,
במשנה? ואינן בתוספתא

 במשנה יסוד אבני היו שהמדרשים כדרך האם הלכה. למדרשי התוספתא בין הזיקה
 משנה? מול לכוחה הדברים משמעות מה בתוספתא? הם כך

 בפירוש התמודדותם בדרך האמוראים של ובשימושם בתודעתם התוספתא מקום
בהלכה? וכוחה התוספתא מקום מה המשנה.

 רבי? של במשנתו שנעשה כפי לה הראוי מקומה את התוספתא תפסה לא מדוע
הדורות. סדר נספח

 ענה שליט״א מזוז מאיר הרב הגאון עינינו, מאורי של תשובותיהם הגיעוני ועתה
 ועוד למשנה" "תוספת היא שהתוספתא ליה ופשיטא התוספתא, מהות בדבר לשאלתנו

 חיים הרב והגאון התוספתא. כדעת דוקא מכריעים האמוראים שפעמים מרן, הוסף
 לברר בא שלנו הדיון למשנה". פירוש התוספתא "רוב לנו, כתב שליט״א קנייבסקי
לעיניים. קילור הם אשר דבריהם אחר להרהר ואין השונים. מצדדיו בנושא המבוכה
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התוספתא

 למשנתנו, כמעט מקביל משניות תכריך תנאים, של הלכות קובץ היא התוספתא
 זאת עם לה. מחוצה כברייתות נשאר אך משנתנו, כסדרי בד"כ ומסודר שלם מקיף

 עצמאית אמנם היא ממשנתנו. הפנימי ובסדרה בתוכנה ידועה במדה שונה התוספתא
 מזוז מאיר הרב רבותינו כשיטת ובאורה. המשנה על תוספת באה גם אך חידוש, ובה

 במספר המשנה סדרי כל את מקיפה היא שליט״א. קנייבסקי חיים והרב שליט״א
 שבלאו אבות מסכת ללא וכן ומידות, קינים תמיד, מסכת למעט ובנושאיה מסכתותיה

 דרבי שאבות [נראה ואמונה. מוסר פרקי היותה משום כולו מהש״ס ונבדלת שונה הכי
 פעם, וחמישים ממאתיים למעלה בה מוזכר שרבי אף שלנו] לאבות התוספתא היא נתן
 יהיו שדברינו מנת על נחמיה. רבי של מבימ״ד בפ״ע בניין היא כי לרבי, ליחסה אין

שאלות. כמה של פתרונן על דיוננו דרך נסול מכוונים,
 או אחד מקור לה היש מקורותיה? מניין התוספתא? של ולידתה הורתה היכן א.

הרבה? ממעיינות ששאבה
 בבית נערכה האם אותה? ערך מי עורכים? לה היו עריכה? לה היתה כלום ג.

זא״ז? סותרים ופעמים השונים היד כתבי פשר מה אחד? מדרש
 חתלמודים שבין הזיקה מה מכך ויותר לתוספתא? המשנה שבין הזיקה מה ג.

בתוכה? משקלם ומה הלכה למדרשי זיקתה ומה לתוספתא?
 עדנה לה היתה מדוע רבי, למשנת חוץ ברייתות קובץ היא התוספתא אם ד.

 כמשנה זיוה בקע לא מדוע ומאידך כמשנתנו? כמעט בסדר ערוכה להיות
משנתנו? של עדנתה כפי לפרשנות יעד היתה ולא מקום תפסה ולא שלנו

 תוספתא ותוכן למבנה משנתנו של פנימי ומבנה תוכן בין ההבדל פשר מה ה.
ומוסר? אגדה פרקי הטעונה

 האמוראים של אמנותם כלי שהיו הברייתות לקובצי ודמיונה זיקתה מה ו.
בהם? כשימוש בה השימוש האם המשנה? בביאור

 בדמיון ומצאנום מקורן, ציון בלא בתלמוד המובאות ברייתות האם ז.
אחרים? עלומים מקבצים או ממנה נלקחו לתוספתא,

 האמוראים לדיון מקור ששימשו לברייתות ביחס התוספתא של תוקפה מה ח.
וסגנון? בלשון לירושלמי זיקתה ומה התלמודית? בסוגייא

 הריין, העיד, ר״ש הראשונים, התלמוד מפרשי הגאונים אליה התייחסו כיצד ט.
להלכה? כוחה מה הראשונים? והפרשנים רש״ג, הר״ח,

 בעיקר התוספות בעלי רש״י, מקינון, ר״ש של בפיהם שימושה מידת מה י.
תורה? במשנה הרמב״ם ר״ת,

 בכלל האם למשנתו? משען עשאה לא מאוד, בה המופיע הקדוש רבנו מדוע יא.
 היא או לפנינו? שהיא כפי העורכים ועדו בית לפני לפניו קיימת היתה

לשאלתנו. בתשובתו מזוז מאיר הרה״ג הדור מאור כקביעת למשנה. תוספת
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בדיוננו. אי״ה נעסוק מהם המשתרגים וענפים אלה בשאלות

 שלשתם על הכלל דרך על ותוספתא ברייתא משנה, בידנו, תנאיים מקורות שלושה
 שראו יש אמנם כשמו, בדיוק כהכרה אינו "תוספתאיי השם זיהוי הולק. אמורא אין

 תנא דאיכא היפא כל ה״ב: ואמוראים תנאים בסדר רבי. למשנת תוספת כשמה, בתוספתא,
 מן בגמרא הכמים אותו הוסיפו המשנה מן שהסר ומה המשנה, על שנוספה היא תוספתא

 לפיכד המשנה. על תוספת שהיא זו תוספתא ברייתא] היא תוספתא בעיניו [ הברייתא
 במהילה היא. תוספתא תייר שכל אעפ״י "תאנא", בלשון אלא ת״ר בלשון כתובה אינה

 [ראה קודמיו. דברי לקה שפשוט נראה דקדק, לא ואולי כך, הדברים שאין רואים ממעלתו
 התוספתא דעתנו לפי מהוורים. הדברים ואין גורף]. הכלל שאין ידי אות החיד״א הגהות

 מקום כל לא רבי. למשנת ראשון תלמוד כעין פרשנות אם כי תוספת, מסתם יותר היא
 בספר מקינון, שמשון רבי שלנו. לתוספתא כוונתם בתלמודים, "תוספתא" שהוזכרה
 התוספתא !. תוספתא" קורין שאנו מה זה אין תוספתא בתלמוד שקראו "מה כריתות:

 מרובה התוספתא הש״ס. כל את ומקיף נפשיהו באפי רובן משניות קובץ היא שלנו
להלכותיה. מקורות מרבה וכן מרהיבה, ופרשנות אגדתא

 של אופניה ואחד עשרים בראש התוספתא את במפורש במבואו מעמיד הנגיד שמואל רבי
 וגוי.. פירוש, ברייתא, תוספתא, הן, ואלו חלקים לכ״א יתחלק השני "והחלק לאמר: תושבע״פ

 היא המשנה בעקבי וכשתבוא עלא" "תאני "תאנא" וסימנה למשנה שיור היא שהתוספתא
 ורבי הכמות מעטי במשנה רבי דברי "והיו .2 כותב: מתלמסאן ישועה רבי מקויימת. הלכה

 אחריו עניין...לבאים ללא עניין ולא לבטלה מילה בה אין אריכות מבלי מילין וקוצר האיכות
 מתלמידיו אחד ראה לפיכך תכונתו. עד יבוא ומי דעתו לסוף ירד מי דבריו עמקו רבי] [אחרי
 ועניינה התוספתא* והיא בקרבו אלה אותותיו ולבאר רבו דברי ולמלאות לגלות ספר לחבר

משלים. בניין אם כי נפרד בנין כאן אין הנגיד ר״ש לפי טעמה". וגילוי המשנה על תוספת

 בגמ' כמובא שלנו. לזו מכוון אינו "תוספתא" שהשם בעליל רואים אחדים במקורות .1
 מן ולא הלכות מן לא למדין אין שמואל, בשם זעירא "רבי פ״ב, פאה ירושלמי
פ״ח, שבת ירושלמי גמ' הוא וכן התלמוד". מן אלא התוספות מן ולא ההגדות
 מצא [מציאה סימא, אבהו רבי אשכח יוחנן, רבי קומי "אמרון פסח. יין בסוגיית

 מה שאלוהו, "והן שמעת"? חדתא אורייתא דלמא יוחנן, רבי לן אמר קורנות]. ופניו
פניו". תאיר אדם חכמת עליו וקרא עתיקתא תוספתא ליה אמר שמעת, תורה חידוש

 ואבלים עומדות משפחות "בראשונה הנז': ירושלמי בגטי הציטוט הוא וכך
ע' בבבלי ביומא וכן ליושנן". הדברים חזרו דתוספתא, שמעון רבי עוברים...אמר

היא"? מאי דתוספתא לר״ע הערביים בין של תמיד מבררת: הגמ' ע״א,
 לבין בינה הזיקה את מחפש א', שער מתלמסאן, הלוי יוסף בן לר״י עולם הליכות .2

הרמב״ם. לדברי כך לשם נזקק המשנה,
 בהוריות כמו שלנו. לזו הכונה "תוספתא" המילה מופיעה בו בתלמוד מקום בכל ולא *

 שלנו לזו הכוונה בהם ממקומות להבדיל ה״א, פ״ח שבת ירוש' או צדק״וכו' מאזני "פלס פ״ג,
 ע״ב כחי מגילה ע״ב, מאי שבועות וכן אלבק] של לדעתו [בניגוד פוי בסנהד' העיקרי במקור כמו

ע״א. ג' חגיגה
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 הוקשתי רבים "ימים שבלבבו: מה מספר מרן ,3יוסף בית למרן הגמ' בכללי

 ח״ה מקינון לר״ש [בכריתות שמצאתי עד תוספתא וזו ברייתא נקראת זו למה

 בלשון לא כתובה אינה לפיכך המשנה, על הוספה היא שהתוספתא שאמר ש״ג]

 וכל ברייתא. מבחין אתה ת״ר וכל תניא כל כי רבנן". בלשון"תנו ולא "תניא"

תני "תנא"  הם כאמור אמנם וכך תוספתא"! לשון שהוא אומרים אנו עלא" ו"

 היא התוספתא במבואו: התלמוד, מפרשי מראשוני הנגיד שמואל רבי דברי

 תוספתא בין ברייתא "בין 4 אומרים ויש "תנא". ,"תאנא" וסימנא משנה שיור

 היא שהתוספתא אלא לפניו". שהיו סדרים מאות משש רבי ששייר ממה הם

 הרחבה בה כי תוספתא ונקראת רבי. שקיצר לפני הקדום במקורה משנה

 אות. בכל ומדוייקת בקיצורה הנמרצת במשנתו רבי כשל שלא דברים ופירוט

 רבים מקורות ממשנתו.[בבדיקת חוץ רבי שהשאיר מה הן הברייתות ואלו

בשלם] אינו זה וכלל לבריייתות כפתיחה מצאנו"תנא"

 אחרי התוספתא את המעמיד העיד שמואל רבי דברי את קודם הבאנו

 רבות פעמים מצאנו כי יען הזה. בדבר יחיד ואינו תושבע״פ, בראש המשנה

 לזהות רצו כאשר התורה. של הכותר בשלישיית כלל דרך מופיעה שהתוספתא

 נחמן: רב בדברי כמובא התוספתא. את בכתרם קשרו התורה, מחזיקי חכמים

 וכולי ותוספתא וספרי וספרא הילכתא דגמרינן ששת ורב אנא "דהא

 תלמידי בסוף נמצאו רבי, של בשכנותו האילמים שני במעשה גם .5תלמודא"

 תוספתא וספרי וספרא הלכתא גמירי דהוו "ואשכח נרפאו: כאשר חכמים,

ואגדה" השהם..ותוספתא ואבן הבדולח "שם מ' בב״ר וכך .6תלמודא" וכולהו

 התלבטותו מתאר שם הנז', עולם להליכות מקביל מובאים כללים סדרת כתב מרן .3
 של למשנתו מחוץ שנשארו משניות שתיהן שהרי לתוספתא, ברייתא בין בהבחנה

בי. סימן ראה רבי.
 זה עניין לחקור ויש הקנה. מספר החידוש מביא לטי סימן מ' מערכת אזן, יעיר ראה .4

תוספתא. אינו "תאנא" שהמונחים"תנא" רבים מקומות מצאנו כי יען
 הכל ככלות למשנה, כוונתו כאן המובא ש״הלכתא" לב שים ע״ב. מא שבועות ראה .5

הלכות. קובץ היא המשנה
 יוחנן דרי ברתיה בני דרבי בשבותיה דהוו אילמי תרי ע״א. ג' בחגיגה המעשה ראה .6

 ושפתותיהם לפניו ויושבים עולים היו לביה״מ רבי שעלה אימת גודגודא..כל בן
 רחמים עליהם ביקש רבי בליבם. אומרים האילמים שני מה יודע איש ואין רוחשות

 בחם שנמצאו טובה. מלאים חכמים כשני תורה מרבי שספגו התברר וכשנרפאו
תנאים] של לתלמודם כמובן [הכוונה תלמוד. וגם תוספתא משנה הלכה, מדרשי
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 כלום בדבריו אין אנא" "תנא לה ואמר חכם, שהוא תנאי על אישה המקדש גם

 טרם מטי]. [קידושי ותוספתא" וסיפרי ספרא הילכתא דתני "עד כן: אם אלא

 האם לתהות, יש התוספתא, של ומקומה יישותה על נוספים למקורות נזדקק

 או התנאים, של בעולמם שהילכו משניות של מקרי ליקוט היא לפנינו התוספתא

 בדעת ומוחזקת מוכרת מופתי בסדר מכוון בכוונת מאורגנת יצירה לנינו אולי

 זו. שאלה של סיבכה ויתירו הקודמים דברינו יאירו הבאים המקורות חכמים?

 שמחות, בחמשה שבענו שמחות. שובע מוסר תוכחות חיים "ודרך לפסוק

 זה עושר, האלקים לו יתן אשר "איש וכן: אגדה. תוספתא תלמוד משנה מקרא

 לנפשו חסר ואיננו תוספתא בעל זה וכבוד משנה, בעל זה נכסים מקרא, בעל

 של ומשנתו ר״ע של כמשנתו [ברייתות] גדולות משניות אלו יתאווה, אשר מכל

 על ונשקו כהנא בר אבא רבי עמד קפרא. בר ושל הושעיא ורבי חייא רבי

 כנכון ראיתי ך. דיי" הזה הדבר לשמוע אלא עליתי לא אילו לו אמר ראשו.

 מתכוונים אינם שהמקורות הסברא את לדחות כדי אלה מקורות להביא

 מפני יודע ואיני לימודי. עיון לצורת כוונתו שהמושג אלא שלנו. ל״תוספתא"

 באפי גדולה כיצירה העצמאית היישות את התוספתא מן שוללים מה ועל מה

בעניין. אלבעק החכם של ראיותיו כל לדחות יש ודאי נפשא.

והעריכה העורך

 רכי תוספתא סתם ר"מ משנה "סתם המפורסם: המקור נמצא פוי בסנהדרין

 הראשון למקור מיוחסות הסתימתאות כל .8עקיבא" דרבי אליבא וכולהו נחמיה

 מאותם מקורה התוספתא שאף מכאן תלמידו. ר"מ של מקורו שהוא ר״ע

 וברייתות. תוספתא משנה תושבע״פ, לשדה יצאו נהרות שלושה מעיינות.

 או אנונימי חכם של מפעל ועשאוה נחמיה מרבי אותה שהפקיעו מי שהיו למרות

 אלא מצאנו שלא למרות שיסמוכו. מה על להם שאין דברים עלומים, חכמים

מפעלו. את נחמיה מרבי להפקיע אין פעמים, כמה בתלמוד החוזר זה מקור

ו' פרשה קהל״ר ראה ,ל' פרשה ויק״ר ראה .7
 ר״ע מרביה. יוחנן רבי גמיר הכי עקיבא, רבי דברי זו רש״י: מגילה, מסכת בראש .8

 כל סתימתאה, וי"מ ר״ע. דברי שהן רבי סתם משנה, סתם הרבה סתימתאה. אמרה
 נחמיה רבי תוספתא סתם ר"מ משנה סתם בסנהדרין: כאמור היו תלמידיו הסתומין

וכוי. יהודה רבי ספרא סתם
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 סיבה שום אין בברייתות מעשה אושעיא ומרבי חייא מרבי להפקיע שאין וכפי

 רבי שבפני ספק אין שותקים. שהכתובים משום רק ערך חייא רבי שלא לומר

 שהן משניות קובצי היו כמקורב, ונחשב רבי בימי חכמים מחשובי שהיה נחמיה

 כמובא לפעול לו הורה שרבי תלמיד אותו הוא מי כן, לא אם התוספתא. יסוד

 מבארת משנתנו, ליד כמהלכת בעליל נראית התוספתא אכן הקודמים? במקורות

 ר״ע. ממעיין השאובות עתיקות משניות משמרת גם אך לה. ומוסיפה מפרשת

 תלמידו גם נחמיה. מרבי אותה מפקיע אינו חבריו, כרוב שלא אפשטיין חחכם

 הדעתנות והפגנת הדווקנות מן ומתרחק אובייקטיבי תמיד שהוא עצ"מ הרה״צ

 פעמים כמה יחוסה התוספתא. בסיס היא שמשנתו נחמיה לרבי אותה מיחס

 שהתוספתא לומר להערתנו יש דלישנא. שיגרא בתר אלא אינה ור״א לר״ח

 לפענח ברייתא כל גייסו שהאמוראים כפי התנאים. של הראשון תלמודם היא

 אחר רבי משנת מול התוספתא עשתה כך המשנה, של היסודית כוונתה

שנתקדשה.

 כפי חכמים בתודעת שתפסה המרומם היחס יובן לא אחרת נסבור אם

 הן: ואלו חכמים בתלמידי מידות "עשר מקורות: בעוד שנשתמר וכפי שראינו

 גמרא הלומד גמרא, לומד ואינו משנה הלומד משנה, לומד אינו מקרא הלומד

 ואינו תוספתא הלומד תוספתא, לומד ואינו ברייתא הלומד ברייתא, לומד ואינו

 הלכה למדרשי הוקדמה התוספתא הנה משלות". ספרי,מכילתא,..מדרש לומד

 אין תורה. ללומדי נכסף יעד בה ראו ובכ״ז ההלכה נתייסדה עליו עמוד שהם

 מקריה דהווא עד אומצא טעים הוא לא הונא רב בר "רבה מה: מפני תימה

 התוספתא על גם כי כך, נוהג האמוראים שגדול לתמוה ואין תוספתא". לבניה

 תלמוד האלה...משנה הדברים ככל "..ועליהם כאמור: בסיני, הברית נכרתה

.9משיבו" וחברו מחדש שתלמיד מה ואפי' ואגדה, תוספתא

 כפי תוספתא דווקא לבנו ללמד להקפיד הונא רב בר רבה האמוראים, גדול ראה מה .9
 ילקו״ש ראה למשנה. בעיניו שווה היותה מפני אם כי זאת אין המתוארות, הנסיבות
 גם שם ראה ,353 מעשים,עמ' חלק המדרשים, אוצר גם, ראה תת״ע. רמז לתהילים

 של חברו שהיה שרבה אפשר כבי. רמז ילקו״ש גם ראה ,437 עמי גלויות, עשר חלק
רבה. של אביו כידוע שהיה הונא, רב לפני תוספתות שניהם למדו חסדא,
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 נח לא המדרש ביבנה. הישיבה של ממקימיה ר״ע מתלמידי היה נחמיה רבי

 היה שבידיו ספק !.אין0 הפרסי המלך שר חבליה גן לנחמיה אותו שיחם עד

 בעולמם משקל היה לדמותו התוספתא. כוננה מהם אפשר ר״ע, רבו מאוצרות

 הברייתות. מכונני אושעיה ורבי חייא רבי על יתר משקל להערכתי חכמים של

 מכונני פעלו לפניו רבי, של דרביה רביה ר״ע תלמיד היה נחמיה רבי הוא כי

 לפני עוד למשנה ולהצמידה התוספתא את להקדים גם יש ולכן הברייתות.

 הלכה ומדרשי התלמוד כל האמוראים. בידי פועלת ישות היו הברייתות שקבצי

 בעיקר נחמיה. רבי של ומחלוקותיו אמרותיו הלכותיו זרועים באגדה, והרבה

 ר"מ. יהודה, רבי ר״ש הם ר״ע, של מחוגו חברי התנאים גדולי עם מחלוקותיו

 רבי ריב״ז. של כרוחו עליהם הנסוכה שהרוח ומצאתי אמריו מאות על עברתי

 ואף אגדה כך הלכה הן אחיזה. בו לו היתה שלא תחום הניח לא נחמיה

 רבי תוספתא סתם בפסחים: המפורשים הגמ' בדברי לפקפק אין לכן מיסתורין.

 שכביכול יסוד, להם שאין רופסים דברים ידיים בשתי לדחות ויש נחמיה.

מעשית. מציאות ולא יוחנן רבי של מחשבתו הלך היא הזו האמירה

 וכמעשהו אחת. מקשה ידיו מעשה אינה שהתוספתא לומר צריך זאת עם

 לפנינו. שהוא כפי ספר ליצירת עד התגבשות תהליך בתוספתא. כך במשנה

 אל "ותשכח גדול. כה מפעל להכיל יכלה שדמותו להבין אפשר לתורה מיחסו

 באי כל על חולים עשך אל אומר, נחמיה רבי עליך. שמו שהחיל מחוללך

 אילות, יחולל ה' קול אומר הוא וכן חתורח. את עושה אתה שאי בשעה העולם

 [ילקו״ש תושבע״פ על דבריו הם והם עוונותיך". על לך שמוחל מחוללך

 בכתב. ואחת בע"פ אחת בסיני נתנו תורות שתי אומר נחמיה "רבי שצ״א]:

 עדות התוספתא. את שבע״פ בזו לראות אפשרות מכלל מוציא הוא אין מסתמא

 אומר, נחמיה רבי :"היה ובעריכה הלכות בסידור כמצוי נחמיה רבי על מסייעת

 תהא כללים כונסם שאתה כדרך יכול כללים. תורה דברי כונס הוי לעולם

 לי פרוט לחברו לאומר משל לקחי. כמטר יערוף לומר, תלמוד כללים, מוציאם

 האגדה לקחי כמטר בריבוי ביטוי המוצאים לדבריו הוא נאמן ואכן זה". סלע

בתוספתא.

 נחמיה רבי רכב, בן יונדב מן חלפתא בן יוסי "רבי צט'. בראשית רבה, מדרש ראה .10
 לקבל אין ולכן שוי. פיסי דברים ספרי ראה כעורך ועליו התרשתא". מדנחמיה
 ומסודרת מסוגננת מצאנוה שהרי למשנה, תוספת רק היא שהתוספתא בפשיטות

עליו, נסוכה האגדה רוח וכן במשנה, שאין מה בו שיש פעמים בפ״ע. שלם כמפעל
במשנה. כן שאין מה
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 לומר, רוצה ממהותה. מנותקת לא מסרים לעורך התוספתא ייחוס שאלת

 מבימ״ד ברייתות שהן ת״ר, הפותחות אלה כולל רבות בריייתות של מציאותן

 בדרכו, וההולכים רש״ג של שיטתו לפי [לפחות אושעיא ורבי חייא רבי של

 ברייתות רואות עינינו ואמנם והרמב״ם] רש״י המאירי והר״ן, הר״ח הגאונים

 ולשון. צביון באותו בתוספתא מצויות ברייתות הן בתלמודים, הזרועות רבות

 לא למה אושעיא, ורבי מר״ח אותן לקחה שהתוספתא לכפינו, יתקע מי זאת, עם

 ברייתות- אולי נחמיה". רבי תוספתא שייסתם יוחנן רבי דעת עם להישאר

 שהיה מה מכל קבצים ערכו ור״א שר״ח שכמו יציבות עתיקות אלה משניות

 זו אמירה ועוד, ביסודו. לפחות שלו, במפעלו עשה נחמיה רבי כך לפניהם,

 בכוונת אמירה במסגרת ונאמרת מפורשת גמרא היא מסברא, אמירה סתם אינה

 רבי של היא שהתוספתא נאמר שם כולה, התושבע״פ לעריכת להתייחס מכוון

 לרבי בלעדית הכלל ולייחס לכת להרחיק אין כאן שגם אמרתי, וכבר נחמיה.

 נחמיה, רבי של יסוד עריכת שהיתה לכך יותר האמת קרובה לדעתי נחמיה.

 נוספו שמסתמא אלא נשמעים. ודאי ודבריו ר״ע ותלמיד הדור מגדולי שהיה

 רבי אם לטעון, לי יש אחרת טענה ועוד להיפך. ולא ור״א ר״ח של ברייתות בה

 המסגרת, אין בברייתות שלו למפעלו מדוע התוספתא, של אביה הוא חייא

 ברייתות קובצי לנו אין מדוע התוספתא. על הנסוכים והשלימות הסדר ההיקף,

 אם הלא לפנינו? שהתוספתא כמו הש״ס כל על כספר ערוכים חייא רבי של

 עוזנו גאוו מהנשיא!!! גדול התלמיד את עשינו התוספתא, גם את לר״ח נייחס

 לקבל יש בהחלט ולכן עיקר. בכמות לראות שאיו לנו, העיר מזוז מאיר הרה״ג

 ובודאי כאו. שיטתנו עד התוספתא, חיברו הם נחמיה ורבי חייא שרבי השיטה

לאוי״ט. שליט״א מזוז הרב הגאון דברי אחר להרהר לנו שאין

 כשלעצמה, ומעניינת רחוקה שיטה בבעלי בדברי להרחיב חפץ אני אין
 מספר עפ״י לפחות רבי, של המקורית המשנה היא שלפנינו שהתוספתא

 אלא במשנתנו. כשלושים לעומת פעם ושמונים כמאתיים בה בשמו מובאותיו
 חפץ לא הקדוש שרבנו המשנה, בעריכת אמרנו שכבר כפי לפרש לי יש שזאת

 משל במשניותיו ולא ותמצותה, התורה בשימור חפץ הוא בלבד, דעתו בהבאת
 בינות ומסתתר הפרדס מטפח היה הקדוש רבנו אמרתי, כבר דווקא. ועדו בית

 מאוחרות ברייתות מצאנו בתוספתא כי מעיקרה, זו דעה לדחות יש ועוד ענפיו.
לרבי. קדמה כולה שהתוספתא לומר אין לכן לרבי. מאוחרים חכמים ושמות

 לא בפשיטות כותב בה״ג. של מערערת הבלתי הסתמית באמירתו להסתייע עוד יש
 סתם ר״נן מתניתא "סתם שלו: בלשונו אומר אלא בפסחים כלשונם יוחנן רבי דברי כמצטט

 רבי נתחלפו היד בכתבי הדורות שבמרוצת ספק מכלל מוציא אני אין נחמיה". רבי הוספהא
חייא רבי של כברייתא התוספתא את מזהה עצמו רש״י שהרי כתיבה] [קרבת נחמיה. רבי חייא
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 לגי בסנהד' בפירוש כותב רש״י רבות] דוגמאות אצטט בפרשנותו.[עוד פעם לא בה ונעזר
 סדרו שהם אושעיא ורבי חייא רבי דבי בתוספתא המשנה בדבר טעה "ואפי סטי] ובכתובות
 מהם". גדול שהיה רבי שסתמה כמשנתנו כך כל עיקר הוי ולא שסתמו מה בה וסתמו התוספתא

 שמצאנו מעניין !!. חננאל רבנו דעת זו ואפשר חייא לרבי אותה מייחס שרש״ג כפי זאת אף
 .12 אחת] שאינן [סימן חייא. רבי למשנת תוספתא בין הבחנה מ״ח] פ״ג [הוריות בירושלמי

 הן נחמיה". רבי תוספתא "סתם ברורים דברים שתפקיע דעה להלום קשה האמור כל למרות
 ולא נחמיה רבי של שהתוספתא להם פשוט הראשונים, ובדברי בתלמוד מובאות והן תוספות
 ועינים נחמיה. רבי תוספתא בפשיטות כותב ”ואמוראים תנאים "סדר הגאונים. כשיטת

 שומעי ר״ע תלמיד שהיו תנאי מדגיש"דהני החיד״א נושן". ישן ראו"קלף החיד״א של קדושות
 נחמיה שרבי לו פשוט קכד: בתרא בבא הרשביים ע״ב. סבי ביבמות מהגמ' משמע וכך לקחו
 ר״ע תלמיד ג"כ שהיה נחמיה "רבי לנר", "ערוך סנהדרין. ברייתת עפ״י התוספתא חבר

 מהרש״א עוד מביא לנר ערוך מר״ע". שקבל מה עפ״י התוספתא שונה היה נחמיה ר' כדמוכח
 ראיתי "ובירושלמי לז': סי' או״ח קמא מהדי ביהודה הנודע נחמיה. רבי של שהיא לו שפשוט

 רבי תוספתא וסתם ר״י עולם סדר משנה...וסתם סתם בתוכם, נחמיה רבי גם אחשיב דק
 ניחא ולפי״ז נחמיה, רבי תוספתא "סתם רצ״ב: יו״ד שערים" "בית שו״ת גם ראה נחמיה"
 ראשון, חלק פז" "עטרת ושו״ת תלמידו] נחמיה [שרי דר״ע. אליבא שהוא ותוספתא דבתו״כ

 לחבל רשאי אדם דאין מתניתין הוי דתוספתא סתמא גם "ומה זי. ם' הערות משפט, חושן ג' כרך
במתניתין". דידן בשיטה אוחז ר״ע תלמיד נחמיה רבי דהוא דתוספתא תנא דגם וממלא בעצמו,

 וראו דר״ע אליבא ששורשה מפני משנה כוח לתוספתא ליחס ראו שחכמים לידע אנו צריכים
 אכן בהמשך] ונביאן למשנה ביחס מכוחה הסתייגויות שמצאנו [למרות כמשנה עליה לסמוך

 לה נזקקו התוספות ובעלי רש״י איך אוכיח עוד אמנותם. כלי עשאוה כליו ונושאי התלמוד
 שבבבל רבנו בבית "מנהג נהי, סי' תשובה, שערי גאונים" ב״תשובות ספור. אין בסוגיות

 ד' עד ובתוספתא [הלכה] ובמדרש במשנה עוסקין ותנאיו בתלמוד עוסקין התפילה לאחר
 שזכתח למה זכתה שלא ומגובשת שלימה גדולה ביצירה כאמור מדובר הכל ככלות שעות.

 של ערכה או שחשיבותה נראה ע״ב, זי בשקלים המובא עפ״י לשפוט אם המשנה.
 מאירות שפניו יוחנן רבי תלמידי ראו לטבריה, בא אבהו כשרבי בפז. יסולא לא התוספתא
 לפני כשהביאו יהלום. נדירה, מציאה מצא אבהו שרבי נראה יוחנן, לרבי אמרו וזוהרות,

 חכמת עליה קרא עתיקתא. תוספתא א״ל, שמעת? חדתא אורייתא "מאי נשאל: יוחנן, רבי
חדתין] תקלין ראה וכן עתיקתא, תוספתא ד״ה העדה קרבן שם [ראה פניו. תאיר אדם

 היא התלמוד בעלי לפני שהיתה שתוספתא הקובע המאירי של דבריו להבין קשה .11
תוספתא, על אך שמענו, קפרא בר של משניות על אמנם קפרא. בר של תוספתא
 חייא רבי של ברייתות סדרי שיתא בכל תוספתא חידש קפרא "בר כאומרו: תמיהה.

 בר למשנת תוספתא בין מבחין הירושלמי כי לימוד. טעונים הדברים אושעיא". ורבי
 כמו בריייתא בשם מתחלפת תוספתא כיצד להבין אפשר אלה, חששות בכלל קפרא.

 של תוספתא לה וקורא לברייתא כוונתו ששם כמובן הטרפה, את בשוחט בחולין,
 ורש״י ברייתא מוצאים הכום, מזיגת כדי יין המוציא ע״ו שבת רש״י, בפי חייא. רבי

בתוספתא. למקורה מפנה
 של דחיה ואחריה תוספתא דברי שהיא ברייתא מצאנו וכן ה״ח. פ״ג הוריות ירושלמי .12

ע״א. סח' וכן ע״ב סז' בתרא בבא הברייתא ראה עליה. מקשה והגט' עצמו. חייא ר'
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והעריכה העורך חכמים שיטות

 כעניין אם כי לבדה לתוספתא מקום ייחוד מצאנו לא ממקורותינו מקור בשום
 לדרוש הלב תשומת לה הקדיש לא הראשונים מחכמים אחד לא אף למשנה. שנסתפח

 אגב כאמור אם כי הלכה מתייסדת עליו כעמוד למקומה או לעורכה או לעריכתה לה
 להביא ראינו זאת עם אותה. שטלטלו בלא בה נגעו הכללים בספרי או למשנה הקדמה

יותר. תתברר התוספתא ששאלת כדי המשנה, על דבריהם בשולי שהיו חכמים דעות

ש״ג: א.  הסכים ולמעשה התוספתא, חיבר חייא שרבי כותב מקירואן ניסים לרבי בתשובתו ד
 נשתבש נחמיה ר' השם שמא לחשוש יש כן על כך. סבר עצמו ניסים רבי כי קירואן, אנשי עם

חייא. ר' בשם המעתיקים לסופרים
לר״ח. אותה ייחסו ע״ב, כט' ב"מ ר״ח וכן המתודולוגי"המפתח" בספרו ר״ן והרייח: הריין ג.
 והברייתא. התוספתא הן המשנה פירוש של החלקים משני השני והחלק הנגיד: ר״ש ג.

מקויימת. הלכה היא המשנה בעקבי וכשתבוא וסימנא"תנא" משנה שיור הוא התוספתא
ר״ח. שהתוס' ליה פשיטא חייא" דרבי תוספתות "וכן ,174 ע' ברצלוני, לר״י העיתים: ספר ד.
ע״א. לגי סנה' ע״א, יט' עירובין ע״ב, פה' ב"מ ע״א, עה' חולין חייא" דרבי רש"י:"תוספתא ה.

ור״א. ר״ח של שהתוספתא להוכיח מוסיף קלונימוס, ב״ר לר״י ואמוראים" תנאים "יהוסי ו.

חייא. דרבי תוספתא ריחי; סימן טרפות, בהלכות נתן בר אליעזר ר' הראג״ן: ז.
 פ״ח שם הוא וכך המשנה" ענייני לבאר התוספתא חיבר חייא "רבי בהקדמותיו; הרמג״ם: ח.

ה״ה. פ״ד תשובה הלכי וכן משנה, כסף אישות, בהלכי ה״ד,

 סדרי שיתא בכל תוספתא חידש קפרא ובר לנו נודעו שלא ברייתות "..שנתחברו המאידי: ט.
קפרא. בר של התוספתא ור״א" ר״ח של ברייתות כמו משנה

 ספר לחבר רבי מתלמידי אחד ראה "לפיכך בי. ראשון שער שמועה, יבין ובתוכו הל״ע י.
 המשנה על ועניינה התוספתא והיא בקרבו אלה אותותיו ולבאר רבי דברי ולמלאות ולגלות
 חידוש דבר היא התוספתא ואומר;אבל מרן, בקושיית התפלפל שמועה ביבין טעמה. וגילוי

 וסוף עלא". "ותני "תנא" נקרא לכך מדעתו המשנה טעמי בביאור התוספתא לבעלי שנתחדש
 ושם יותר. באר שהכריתות אלא אחד, הכל עולם הליכות ודברי הכריתות דברי דבר,

 שזו בכריתות שמצאתי עד תוספתא וזו ברייתא נקרא זו למה לי הוקשה רבים מרן,"ימים
עיון] ת״ר...[וצריך בלשון ולא תניא בלשון לא כתובה אינה לפיכך המשנה על נתווספה

 "התוס' היד; וכתבי והתוספתא המשנה חוקרי הרי״ן. מורו בשם העציים החסיד הרב יא.
ור״א. ר״ח ומשנת קפרא בר ברייתות בה ונוספו נחמיה רבי של היא היסודית

 שהבאנו, ממה שנשתקפה כפי דעים תמימות העדר מוסכם, דבר בידינו אין העולה, כלל
 חקירה כל שדרך מפני נחמיה". רבי תוספתא "סתם הידוע, למקור להחזירנו מורה

בחולקים. דעים תמימות אין אם מכונו על מקור להשאיר
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 הר״ח, רש״ג הגאונים של מוחלטים הכמעט בדבריהם ולהרהר עוד לשוב יש
 שכולם ועוד. ברצלוני הר״י הרמב״ם, רש״י ואחריהם, קירואן, גאוני וכן הריין,

קושיות. כך על ויש ברייתות. כשאר אושעיא, ורבי חייא לרבי התוספתא מייחסים
 הברייתות אוצר כל בעלי הם והלא התוספתא, כתבו ור״א חייא רבי אם א.

 בחולין כמובא היא, משבשתא מדרשם מבית שלא ברייתא [כל בתלמוד, ואמינות מובהקות

 אושעיא, רבי ובי חייא רבי בי תניא דלא מתניתא כל לכו אמינא לאו זירא: ר' ליה "אמר קמאי:

 המצויות בברייתות נעזרו לא מדוע מדרשא"] בי מינה תותבו ולא היא, משבשתא
סוגיות? קשיי לפתרון בתוספתא

 תלמוד בברייתות ולא במשנתנו שאינם רבים נושאים בתוספתא מצאנו הרי ג.
 אושעיא ורבי חייא רבי אם לפיכך, ממנה. אלא דוייקו שלא הלכות וכן שלנו.
 להביאן ידעו לא איך ועדו, ומבית רבי של שלחנו סמוכי והם אותה, כתבו

 בודאות שלא מכאן בגמרא?! כבריייתות האמוראים הביאום לא איך למשנה?
 שהם שולל שלא מזוז הרב הגאון דעת הבאנו וכבר התוספתא. של מחבריה הם

התוספתא. חיברו כן
 בהן? נעזרו לא מדוע בתלמוד, ואינן [תוספתות] יחודיות ברייתות מצאנו ועוד ג.

 מהן נעלמו איך תוספתא, חברו והם האוצרות, כל בעלי הם ור״א ר״ח אם
 בעלי איך כלומר תלמודיות? בסוגיות בעיות שיתירו שאפשר אלה ברייתות

 קיח׳ פסחים בבלי [ראה תוספתות? בעזרת בסוגייא הקשיים פתרו לא תלמוד

ל' זרה עבודה או ע״א. נחי מנחות וכן הי״ד. יב' תוספתא מול חליצה בעניין ע״א קו' ע"א.יבמות

שת ע״א  וטהורים לטמאים פסח ע״א, עטי פסחים וכן מבושל. יין בעניין ה״ד פ״ד בתוספתא מפור

 פ״א תוספתא מול במועד אירוסין ע״ב יחי קטן מועד וכן ה״ו. פ״ז וירושלמי ה״ב פ״ו תוספתא מול

שלמי כמו ה״ה יחי תוספתא מול ע״א עזי שבת וכן ה״י. ת וכן ה״ח. פ״י נדרים בירו  ע״ב לז' שבועו

שלמי מקבילה ה״א פ״ד תוספתא מול  של במחקרים הרבה ראה ועוד.] ה״ו, פ״ו שם לירו
העניין. על רמה ידו הניף שם לתוספתא, אלבק

 יסוד בתוספתא הרואה צוקרמנדעל החכם של מקובלים, כ״ב לא דבריו גם ועוד, ד.
 יש הנשיא, יהודה רבי ידי תחת שיצאה ראשונה כמהדורא רשונה ומשנה ראשון

 לבבלי. ולא לירושלמי בלשונה קרובה התוספתא שהרי למחשבה. לעורר בה
 כמו א״י משנת היא שכן לירושלמי. קרובים ההקצעה והעדר לשונותיה

 נחמיה רבי של בחיבורו לראותה לא מדוע כן ועל כאן. חובר שהירושלמי
אושעיא. ורבי לר״ח לשייכה למה התנאים. מראשוני

 לסייע נסיון ברייתא והביאו אמוראים, מחלוקת מובאת בתלמוד רבות בסוגיות ה.
 דברי לחזק בהן נסתייע לא והתלמוד בתוספתא נשנו כאלה וברייתות לאחד,

של [ראה החכם? שוב בעניין ע״א קיח' פסחים למ  התלמוד מדוע וכן הגדול, הלל קריאת כמו ח

ת בו תו ת בתוספתא נעזר לא בזיבורית, אשה כתובת ע״ב, סז' בכ  נעזרו לא מדוע וכן ה״ב. יב' כתובו

ת בתוספתא נעזרו לא מדוע ע״ב? ל' ביומא טבילה להבהיר ה״ט פ״ח נגעים בתוספתא  פ״ה ברכו

ר הי״ז שים ברה״ז בעיית לפתו ת שנדונה לנ רכו ועוד] ע״ב? כ' בב
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 לא והן הלכה, במדרש מקורן בציון המובאות ברייתות בתלמוד מצאנו ועוד ו.
 במה עייא סבי שבת ראה או ע״א, ח׳ קמחי [ב״ק בתוספתא. אלא הלכה במדרשי נמצאו

 חיסורי לתירוץ שאילץ מה ולברייתא. למשנה תוספתא שם השוה תצא..בכובלת, לא יוצאת, אשה

 שנים ה״ג, פ״א מציעא בבא תוספתא גם ראה מהתוספתא. למשנה תוספת שם קתני, והכי מחסרא

בה?] השתמשו לא איך אותה, חברו ור״א ר״ח אם ידעה? לא התלמוד הגמל. את מושכין שהיו

 תנאים בשם מצויות אלה ומימרות בגמרא, אמוראים מימרות הרבה מצאנו ז.
שלמי כמו הי״ט פ״ח שבת תוספתא [כמו בתוספתא.  ע״א קלג' חולין ראה או פ״ח. שבת בירו

ת המובא מעשה או וי. ע״ז מול  פט״ו שבת בתוספתא מצוי והסיפור בצפרי נשים על ע״ב סד' ביבמו

ת מעשה או ה״ח. ת נקדימון ב בו תו ה״ט.] פ״ה בתוספתא המובא ע״ב סו' בכ

 בכל בקיאין היו הכל שלא אומרת והגמ' לברייתות, נזקקת הסוגיא לפעמים ח.
שב״ם דברי [הם הברייתות. שכן ד״ה ע״ב קא' פסחים הר " ״ג  להשמעינו הגמ' שיטת היא ה

 דלא זמנין עצמו האמורא וגם בברייתא. בקיאין הכל שאין דזמנין בברייתא, מפורש דבר האמורא

 על נכון להיות יכול זה אבל מינה״] סייעתא לה דמייתי עד ברייתא לההיא לה ידע
 ואת הברייתות את להם שמייחסים אושעיא ורבי חייא רבי על ולא אמוראים

 שמסתמא אלא תוספתות?! ברייתות מהן נסתרו כיצד הכל, ידעו ואם התוספתא.
התוספתא. חברו ור״א שר״ח לומר דחוק

 אומר פ״ד] בתרא בבא ח' ובמלחמת ע״ב, מחי מציעא בבא [חידושיו הרמב״ן ט.
 בהן להוסיף כדי הברייתות לשון לשנות הגמרא בעלי "דרך מקרים שבהרבה

 לדעתי, זאת עקב כך". תמצא וטהרות זרעים במשניות ואפי לקצר, או פירוש
סוגיות. ליישוב ונעזרו מהתוספתא לקחו שהם לומר אולי אפשר

 ואף משנה סדרי ששה ממש שהיא התוספתא גם נייחס אם בטענתי, ונסיים י.
 חם אז כי חברייתות, אוצרות כל את ור״א לר״ח ונוסיף באגדתא, יותר מורחבים

 הספיקו איך נתפס. בלתי כמעט מפעלם עצמו. הנשיא יהודה מרבי גדולים יותר
 נראה מסתבר. לא כך. לחשוב דחוק לדעתי הברייתות? כל וגם תוספתא גם

 למחברה ביחס הדעות בלבול ומכאן שלהם. את עשו הזמן ונוראות שההעתקות

נחמיה. מרבי להפקיעה ואין התוספתא. של
 התוספתא. את כלל הכירו לא שהתלמודים אלבק דעת את ידיים בשתי לדחות יש יא.

 טענותיו ולכל מתוספתא?! מקור גמ' דף בכל הש״ס שבמסורת לו אעשה ומה
ואכמ״ל. תשובה יש ודוגמאותיו

אומר: ע״ב, ל' בחולין הרא״ש כמשנתנו. נתפשטה ולא עדנה, היתה לא לתוספתא
היא. דסמכא לא הגמ' סדור לאחר עד נתפשטה שלא תוספתא שכל "ומסתבר
הספרים כל לידע ודרשו חקרו תלמוד, לחבר ישראל חכמי שרצו כיון דמסתמא
חלק גיאת רי"צ דברי הם וכן סמכא". בר שהם אותם ובררו חכמים דברי על שנכתבו

וב״יבין סז' הישר בספר ר״ת וכן ג', מזי אבל הלכי האדם בתורת הרמב״ן וכן ע', א'
הם כך ובאמת במשנה. רבי שהשמיט למה תוספת רק שהיא הדעה קבל לא שמועה"
הדברים.
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למשנה התוספתא זיקת

 נוכח בעיקר מחוורים הדברים למשנה. התוספתא בין מוחלטת זיקה קובע המדברים ראש רש״ג
 רבי ע״י הברייתות לאיסוף שההנחייה הערנו וכבר רבי. לימי בזמן סמוכה שהתוספתא האמור

 ועריכת לאיסוף ביחס קרה אולי שכנראה כפי רבי, של ועדו מבית היתה אושעיא ורבי חייא
 מקביל שלם ספר ממש הנראית מהתוספתא להתפעל שלא קשה שלהם. שהיא למ״ד התוספתא

 בזמן. למשנה אותה מצמידה בה, המוזכרים חכמים שמות גם בהיקיפו. הן בסדריו הן למשנה,
 חייא, רבי מקיסלין, בונא בר חמא ב״ר הושעיא רבי אחיא, רבי אבא, רבי קדמונים, כעשרה

 וביאור תוספת היא [אולי פעם! שמונים מאתיים בה מופיע עצמו רבי [נחוניא] חוניא, רבי
 מופיע נחמיה רבי פעמים. וחמש כשלושים רק מופיע רבי שלו שבמשנתו בעוד למשנתו]
 יתברר ההבדלים מתוך זאת עם פעמים. עשרים רק שבמשנה בעוד פעם, כשישים בתוספתא
המשותף.

לתוספתא המשנה בין ההבדלים

 בן רובא יצחק רבי ועדו. בבית רבי של הקדושות עיניו לפני עברה המשנה א.
 בניגוד הנמרץ. בקיצור וכתב בפיקוחו פעל מתניתא" כל ליה "דבחנת אבדימי

 דברים המשנה, לקיום הכרח שאינן והרחבות דברים אריכות הזרועה לתוספתא
בדוגמאות. לפנינו שיובאו

 עושה שהתוספתא כפי טעמים. או ומעשים, במשלים מרבה אינה שלנו המשנה ב.
 בתוספתא פרקים יש נרחב. שדה בה מצאה האגדה לכת, והרחקות נדיבה ביד

אגדה. דברי אלא אינם כולם שכמעט

 כן לא פנימי.[רמב"ם] היגיון שזור עניינים בסדר בד״ב ערוכה המשנה ג.
 בהם שאין בשדות שמהלכים נראה ופעמים לשדה, משדה המהלכת התוספתא

מלאכות] לטי [ראה משלנו, יותר מסודרת לפעמים זאת ולעומת עריכתית. עקביות

 והטריא השקלא וכן, מסכתות. ארבע וכן תוספתא, להן שאין רבות משניות יש ד.
 שונות פתיחותיה הרבה גם המשנה. ושל הלמודים של מזה שונה התוספתא של

בכך] [נדון בעניין. שמצוי למי כביכול מתחילה התוספתא רקע. וחסרות

מפורטות] דוגמאות נביא [עוד למוספתא המשנה בין הזיקה

 אין שלנו רבות שמשניות למרות למשנתנו. כמקור מופיעה והתוספתא יש א.
ממש. זהות משניות הרבה בתוספתא מקבילה

 ממש לא כי אם למשנתנו מרחיב כפירוש נראית התוספתא רבים במקרים ג.
אותה. ומבארת מרחיבה לה, מקבילה

 כתובה היא לירושלמי, יותר קרובה התוספתא על הנסוכה שהרוח למרות ג.
רבי. של כמשנתו הקדש לשון

 יש הפוכות, ברייתות משנתנו, על חלוקות לברייתות מקור היא התוספתא ד.
במשנתנו. שאינן חדשות הלכות עם תוספתות ויש מרחיבות, ברייתות
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התוספתא מהות

 המייצג מדגם המהוות דוגמאות באמצעות רק יפה תתברר התוספתא מהות

 בתשובות מסקנות כמה נסיק מהן דוגמאות למשנתנו. ביחס ענייניה מקצת

הדיון. בראשית שהוצבו לשאלותינו

רבי. למשנת פרשנות היא התוספתא א.

 ולרגלים, למלכים השנה ראש בניסן באחד הם שנים ראשי ארבעה :א' א' רה״ש משנתנו
 בתשרי באחד בתשרי. באחד אומרים ור״ש אליעזר ר' בהמה. למעשר השנה ראש באלול באחד
 כדברי לאילן השנה ראש בשבט באחד ולירקות. ולנטיעה ליובלות ולשמיטין לשנים השנה ראש
בו. עשר בחמשה אומרים הלל בית שמאי. בית

 לשכירות אף אומרים ויש שקלים. ולתרומת לחדשים ולרגלים למלכים רה״ש ניסן תוספתא:
 ועמד בניסן מת ולזה. לזה שנה מונין באדר, תחתיו אחר ועמד באדר מת למלכים? כיצד בתים.

 נמנית הראשונה בניסן, תחתיו אחר ועמד באדר מת ולזה. לזה שנה מונין בניסן, תחתיו אחר
לשני. נמנית והשניה לראשון

 עד תאחר בל משום עובר אינו חמקדיש, ואחד המעריך ואחד הנודר אחד לרגלים? כיצד
 היח וכן ראשון. מצות וחג כסדרם רגלים לשלושה אומר ר״ש כולה. שנה רגלי עליו שיעברו

 הפסח לפני נדר כיצד, חמשה. שהן ופעמים ארבעה שהן ופעמים שלושה שהן פעמים אומר ר״ש
 והפסח והחג עצרת עליו שיעברו עד העצרת, לפני נדר והחג. והעצרת הפסח עליו שיעברו עד

והחג. והעצרת והפסח החג עליו שיעברו עד החג, לפני נדר וחג. ועצרת

 מניסן. אלא למנות מתחילין אין השני, ובחדש הראשון בחדש שנאמר אעפ״י לחדשים? כיצד
 כיצד דברים]... אריכות [וגוי שקלים? לתרומת כיצד חדשים. ראש לכם הזה החדש שנאי

דברים] אריכות [וגוי בתים? לשכירות

 דעות שלפי והתוספתא מסודר מפעל המשנה ומקבילותיה. רבי משנת לפנינו

 בבלי שלנו שהגמרא כפי למשל בפרשנותה. נוספת דרך אלא אינה אחדות,

 העוקבת בגמרא תעיין אם רה״ש. של ראשונה משנה ביאור סביב מהלכת

 מה ומבנה. לשון בשינויי כי אם שהבאנו, התוספתא את תמצא למשנתנו

 שעשתה דרך באותה הסבר ואחריה כותרת משנת ניסוח הוא התוספתא שעשתה

 תלמודם כעין זהו אמרתי, אשר והוא למשנתנו. האמוראים של בדיונם הגמרא

תנאים. של תלמודם מצוי שבקרבן משניות שיש כפי תנאים, של

תנאים של תלמודם משקפת התוספתא ג.
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 אלא שאינו תנאים" של "תלמודם את הזכרנו המשנה סוגיית את בלימודנו

 עצמה המשנה בתוך מברר דיון הוא זה דיון המשנה. בגוף עצמם התנאים דיון

 התייחסת או המשנה, של ראשונית הלכה כותרת על תנאים במחלוקת המתבטא

 בשלימותם ההלכה מדרשי את המשמר לימוד לפעמים מעשה, או לסיטואציה

 אם די למשנתנו. בזיקה בתוספתא ארוכים דיונים נמצא כך בדיוק משנה. בתוך

 מדרש המרכיבים, כל את לראות כדי הש״ס של הראשונה במשנה נתבונן

והלכה. המשנה בגוף מעשה תנאים, מחלוקת בפסוק, מעורה תנאים

ג רה״ש משנה ״  היו בראשונה להעידו. עמו אחר משלחין אותו מכירים אינן אם נ?"א: פ
המכירין. מן אלא מקבלין יהו שלא התקינו הבייתוסין משקלקלו אדם, מכל החדש עדות מקבלין

 בייתוסין שכרו אחת פעם אדם מכל חחדש עדות מקבלין חיו בראשונח הי״ד: פ״א תוספתא
 באחד אלא עצרת שתחא מודים בייתוסין שאין לפי חחכמים, את להטעות לבוא עדים שני

 וראיתיו אדומים במעלה הייתי עולה ואמר השני ובא לו, והלך עדותו ואמר אחד בא בשבת.
 בין מונחת וזנבו לצבי, דומות קרניו לגדי, דומות אזניו לעגל דומח ראשו סלעים, שני בין רובץ

 אמרו: בפינדוני. לי צרורים זוז מאתיים וחרי לאחורי, ונפלתי ונרתעתי ראיתיו ירכותיו.
 להם אמר לכך? ליזקק ראית מה העמוד. על יימתח והשוכרך במתנה לך נתונים זוז מאתיים
חכמים. את ואודיע אלך מוטב אמרתי חכמים, את להטעות מבקשים שבייתוסין שמעתי

 העד עם שבא נהוראי ברבי מעשה בשבת. אפילו עמו עדיו משלחין אותו מכירין אינן אם
 המשחה בהר הגבוהים הרים בראשי משואות משיאין היו בראשונה בו. והעיד לאושא בשבת

וחברותיה. מתבור מכמא בהר אף אומר: רשב״א דלתין בבית בחורן ובצרופנא בסרטבה

 למ״ד כביכול הרבה. ממנה המורחבת התוספתא ולידה משנתנו לפנינו

 התוספתא את החופף המעטה כל בלא נוסחה שמשנתנו הרי מבארת, תוספתא

 לב שים א. במשנה. כתובים להיות רבי מבחינת הכרחיים שאינם בעניינים

 כמשנה אלא מקבילות, משניות כשתי לא המשנה ליד מהלכת התוספתא

 את בפתיחתה מיד מדגישה התוספתא כן כמו ג. מבארת. גמרא עם וכביכול

 על המינים עם הויכוח סוגיית היא חכמים, את שהעסיקה המרכזית הנקודה

 לפולמוס מוקד היתה בשבת באחד עצרת עיקר. שהיא חכמים של תושבע״פ

 כלל מצוי שלא מה גווניה בכל מצויירת האגדה כיצד ראה גם כך ג. הזה.

 ואינם נוספו אשר ההדלקה, מקומות בזיהוי הבדלים לכך הוסף ד. במשנתנו.

 עימו, עדיו משלחין להלכה לבך תן ה. בזיהויים. הלשוני בדיוק או במשנה,

לעדות. כשר שהוא עצמו העד על שתעיד עדים כת משלחין כלומר

קצובה משנה מול מרחיבה תוספתא ג.
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 מכשיר, יהודה ורבי פסולה אמה מעשרים למעלה גבוהה שהיא סוכה אי: י א סוכה משנה
פסולה. מצילתה מרובה שחמתה דפנות שלוש לה ושאין טפחים, עשרה גבוהה ושאינה

 רבי אמר מכשיר. יהודה ורבי פסולה אמה מעשרים למעלה גבוהה שהיא סוכה א: תוספתא
 ויוצאים נכנסים זקנים והיו אמה מעשרים יותר גבוהה שהיתה בלוד הלני בסוכת מעשה יהודה
 להם אמר בסוכה. חייבת אשה ואין אשה שהיא מפני לו אמרו דבר. מהם אחד אמר ולא אצלה
בתוכה. שרויין וכולן לה היו חכמים תלמידי בנים שבעה והלא

 חמה מלאה כולה אפילו הצדדים מן אבל מלמעלה, בד״א פסולה". מצילתה מרובה "שחמתה
 מרובה צילתה היתה אם טפחים, עשרה גבוהים שהן אילן גבי ועל המיטה גבי על סיכך כשרה.
 סככה פסולה. גזולה וסוכה הקייצים סוכת הרועים סוכת פסולה. לאו ואם כשרה מחמתה
 בקוצים פסולה. פשתן באניצי כשרה פשתן בהוצני סככה כשרה. עמיר ובפקיעי בחבלים

 כשרה הדגן על מרובה הקש היה אם בשבלים סככה כשרה. בזה זה שדבקן אעפ״י ובדוקרנים
פסולה. כלים בבלאי סיככה אומר יהודה ב״ר ר״י פסולה. לאו ואם

 כאבות שהן יסוד הלכות הכילה ובתמציתה בקיצורה הנמרצת רבי של משנתו

 התוספתא, כך לא סוכה. של ראשונה במשנה כאן שראינו כפי דומות, להלכות

 הפרק. של אחרים בחלקים פזורות הלכות של מאד רחבה למסכת הפליגה זו

 כל כי יען למשנתנו. שלנו כגמרא תנאים של משנתם שוב לפנינו הדיוק, למען

 אחריה. הבאות ולמשניות זו למשנה האמוראים בדברי מפוזר בתוספתא המובא

 לא התוספתא תמוהות. כביכול הנראות מדוגמאות מרפה לא התוספתא לב שים

 "כל היה, הכלל הפרטים. יילמדו וממנו כלל להביא משנתנו בשיטת השתמשה

 עם דוגמאות פירוט העדיפה היא טומאה". מקבל ואינו הקרקע מן שגידולו דבר

אחת. לכל מינא נפקא

דרכים. ולצידי לדרכים פונה התוספתא ד.

 המוקפין כרכין יותר. ולא פחות לא בט״ו בי״ד בי״ג בי״ב בי״א נקראת מגילה אי: א' מגילה
 שהכפרים אלא בי״ד, קורין גדולות ועיירות כפרים בט״ו. קורץ נון בן יהושע מימות חומה

 ומוקפות ביום בו קורין ועיירות כפרים בשני, י״ד להיות חל כיצד, הכניסה. ליום מקדימין
 קורין גדולות ועירות הכניסה ליום מקדימין כפרים ברביעי, או בשלישי להיות חל למחר. חומה

וגוי בחמישי, להיות חל למחר. חומה ומוקפות ביום בו

 רבי עשר. בחמשה קורין נון בן יהושע מימות חומה המוקפין כרכין אי: א' מגילה תוספתא
 הבירה לשושן מצינו היכן יהודה ב״ר יוסי רבי אמר אחשורוש. מימות אומר קרחה בן יהושע

 הסמוכין ועיר. עיר ומדינה מדינה ומשפחה משפחה אלא נון, בן יהושע מימות חומה שמוקפת
 עשר. בארבעה קורין בספינה ומפרשין בשיירא והיוצאין בו. כיוצא הן הרי עמו ונראין לכרך

בו קורין גדולות ועיירות הכניסה, ליום מקדימין חומה מוקפין כרכין שבת בערב להיות חל
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 ביום. בו עמהם קורין אבל עיירות לבני כרכין בני יקדמו שלא אני אומר אומר יוסי רבי ביום.
 ומוקפות שבת, בערב קורין גדולות ועיירות הכניסה, ליום מקדימין כפרים בשבת להיות חל

 ליום יידחו ממקומן גדולות עיירות ונדחו הואיל אני אמר אומר רבי השבת. לאחר חומה
 לא נכנסין שאין מקום אבל ובחמישי. בשני שנכנסין מקום אימתי, יהודה רבי אמר הכניסה.

 בה מסתכלין אין במגילה] וי״א מועדות לקבוע בה,[בלבנה ומסתכלין הואיל בחמישי, ולא בשני
בזמנה. אלא

 מהוקצעת אינה התוספתא לפנינו ראינו הלכות, הקצובה שלנו המשנה מול

 חומה". המושג"מוקפת בעיית צדדי לבירור פונה אלא בהלכותיה וקצובה

 מגילה", זמן"מקרא המרכזית ההלכה על נתון שום כאן מביאה לא התוספתא

 הים, יוצאי על לדבר ממסלולה חורגת שוב המוקפין. בבעית מטפלת אלא

 כגמרא נראית התוספתא לב, שים ושוב פתחה. בה המוקפין לבעיית וחוזרת

מפוזרים. שדבריה אלא המשנה על שלנו

כמחלוקת. משנה מול הלכות קצוכה תוספתא ההיפד, את נראה

 תאכל. לא אומרים הלל ובית תאכל, אומרים שמאי בית טוב ביום שנולדה ביצה אי: א' ביצה
 חיה השוחט בכזית. וזה זה אומרים הלל ובית בככותבת וחמץ בכזית שאור אומרים שמאי בית
 כן אם אלא ישחוט לא אומרים הלל ובית ויכסה בדקר יחפור אומרים שמאי בית טוב, ביום ועוף
הוא. מוכן כירה שאפר ויכסה, בדקר שיחפור שחט שאם ומודים יום. מבעוד מוכן עפר לו היה

 עגל ואמה. היא תאכל ר״א משום אמרו אחרים ביו״ט שנולדה ביצה אי: א' ביצה תוספתא
 מותר ביו״ט שנולד אפרוח עצמו. את מתיר שהוא מפני ביו״ט לשוחטו מותר ביו״ט שנולד

 אלו הרי גמורות ביצים בה ומצא תרעולת השוחט עצמו. את מתיר שהוא מפני ביו״ט לשוחטו
 בשבת נולדה מותרת. היא הרי ביו״ט שנגמרה אעפ״י יו״ט מערב רובה שיצאה ביצה מותרות.

 כשם במקומה, מחלוקת עדיין ר״א בשם אומר יהודה רבי בשבת. תאכל ביו״ט ביו״ט תאכל
 כלן במאה נתערבה אסור. מוכן ספק כך אסור שספקה כשם לטלטל. אסורה כך לאכול שאסורה
אסורות.

כצפוי. לא הלכות] [תשע הלכות הלכות זרועה התוספתא לב שים

וסדר מכנה
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 נחלקו בה שאלה למשנה"? סדר יש "האם השאלה עלתה במשנה בעיסוקנו

 האם השאלה בסדר. העיוניות וסיבות סדר שיש מכריעה הרמב״ם דעת חכמים.

 ששת כל את הקיפה שהתוספתא נאמר כבר וסדר. מבנה יש בתוספתא גם

 הלכה. שאינה אבות מסכת וכן ומידות, קינים תמיד מסכתות למעט הסדרים

 הפנימית ובחלוקה הפרקים במספרי מפליגים לא כי אם הבדלים יש זאת למרות

 משנה ולהיפך בתוספתא. לאחת אוחדו שלנו אחדות משניות פעמים שלהם.

 דומה אינה כריתות מסכת לדוגמא בתוספתא. משניות לכמה נחלקת שלנו אחת

 בתוספתא. ארבעה כנגד פרקים ששה בהקפה, לא בסיומה, לא בפתיחתה לא

 מובאות הבית בפני עתיקה מציאות המשמרות שלימות משניות כן כמו

 קידושין תענית, סוכה, רוב חגיגה, ראה למשנתנו. מקבילה כמעט בתוספתא

 על שלנו בתלמוד המצויים אמוראים דברי נמצא אם לתמוה אין גם בחלקה.

 הזרועות ברייתות הרגה כגופא. כתוספתא בתוספתא מצויים והם משנתנו,

בתוספתא. מקורן ת״ר בפתיחה גתלמוד

והאגדה התוספתא

 מרכיב הינם בתוספתא, חשוב מקום תפסו והמשל שהאגדה נאמר במבואנו

 הקשר בגלל רק סוף להם שאין למים מפליגה שהתוספתא ופעמים בעליל מוחש

 אפיי ויש מדרשים וחמישים ממאה למעלה נמצא הנדונה. למסכת האסוציאטיבי

 וכן דסנהדרין א' פרק דיומא, ג' כפרק אגדה. אלא שאינם שלימים פרקים

 לאמור. מובהקת דוגמא היא סוטה למסכת תוספתא ועוד. קמא בבא שבועות,

דוגמא: לפנינו

 השילוח מן ממלא היה לוגין שלושה מחזקת זהב של צלוחית כיצד, המים "ניסוך פ״ד: סוכה
 שם. היו כסף של ספלים שני לשמאלו ופנה בכבש עלה ותקעו. והריעו תקעו המים לשער הגיעו

 חוטמיו שני כמין ומנוקבין היין מפני פניהם מושחרין שהיו אלא היו סיד של אומר יהודה רבי
דקין....״

 המים, שר שמו נקרא צדדי]"למה בעניין אלא המצוה בגוף עוסקת [לא מ״ג: פ״ג תוספתא
 שמפכפכין מלמד מפכים מים אומר ראב״י בחג. ניסוך של מים של צלוחית מכניסים שבו

 וקו קדים האיש בצאת וכה״א הבית מפתן מתחת יוצאין להיות ועתידין הזה הפך כמו ויוצאין
 אלף וימד קרסוליו עד במים עובר שאדם מלמד אפסיים מי במים ויעברני באמה אלף וימד בידו

 שמתברכין מים ברכים מי ד״א ברכיו. עד במים עובר שאדם מלמד ברכים מי במצרים ויעברני
 נחל אלף וימד מתניו. עד בו עובר שאדם מלמד מתניים, עד במים ויעברני אלף וימד והולכין.

 שחו מי המים גאו כי ת״ל בסחו, יעברנו אבל ברגל יעברנו לא יכול לעבור אכל לא אשר
שיט אני בו תלך בל ת״ל גדולה, בספינה יעברנו אבל קטנה בספינה יעברנו לא יכול מלטוש.
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 ואומר, יעברנו. לא אדיר וצי ת״ל גדולה, בבורני יעברנו אבל גדולה בספינה יעברנו לא יכול
 ביום ת״ל אחרים, מעייניות בם יתערבו יכול וגוי מירושלים רבים מים יצאו ההוא ביום והיה
 טבריה של לימה הגדול לים הולכים לאן ולנדה. לחטאת אחד מקום נפתח מקור יהיה ההוא
 הגלילה אל יוצאים האלה המים אלי ויאמר שנאי: מימן את לרפאות כדי סדום, של לימה

 זה הקדמונה הגלילה אל יוצאים האלה המים הימה, אל הימה ובאו הערבה אל וירדו הקדמונה
 הים זה המוצאים הימה אל הימה ובאו טבריה, של ימה זה הערבה אל וירדו סדום, של ימה

 רבה הדגה והיה יחיה הנחלים שם יבוא אשר כל אל ישרוץ אשר חיה נפש כל ואומר הגדול
 וכך הזה. הפך כמי יוצאים יהו בראשית מימי שכל מלמד ... האלה המים שמה באו כי מאד

 גבוה ועולה...במקום מפרפרת כברה מלא לסלע דומה במדבר ישראל עם שהיתה נתבאר היתה.
 ארבעים זה שנאי: העולם, חמדת כל משם ומביאים הגדול הים אל ...והולכים מועד של לפתחו

דבר". חסרת לא עמך אלהיך ה' שנה

 לפנינו האם אחה״י. בפרדם כמהלך עצמו יחוש קורא כל רואה, כל ישתומם
 הדברים משמעות מה בב״א? דוד בן שיתגלה לימים מסיתורץ פרקי או תוספתא

 להלכותיהם זו תוספתא בין הקשר מה ישתומם רואה כל האלה? המסתוריים והסמלים
 מטרת כי אפשר זו? תוספתא של תכליתה מה למשניות? הפכו אשר התנאים של

 התוספתא אולי המזבח, על המים ניסוך מצוות של העמוקה כוונתה את לבאר התוספתא
 מים ושאבתם מהכתוב בלבד אסמכתא אלא בפסוקים יסוד לה שאין הלכה לנמק באה

 במשמעותה קטנה ולו אחיזה ליתן באה התוספתא אולי או שלנו. תלמוד כדברי בששון
 רגליו גבי על אחד וניסך "מעשה שכן המינים, דעת על התקבלה שלא הלכה של

 רומי של נתינה שהיה הרשע ישראל מלך אגריפם [אולי היה המינים מן כי ורגמוהו".
 מול הזו התוספתא נכתבה שכמותו וכנגד כנגדו היה]. בתושבע״פ הכופרים מן ואפשר
 לצידי התוספתא סטיית של זו תופעה על נעמוד עוד אנו מקבילתה. המים ניסוך משנת
 בשני שנתבונן די הלכה. כלל שאינם עניינים של מאוד רחבה מסכת בהבאת דרכים
 "דרכי המושג בהדגמת הצורך מפני רק שהובאו שבת בתוספתא שלמים פרקים

האמורי".

לתוספתא המשנה בין לזיקה נוספות פנים

 ניכר בעליל משניות לכמה השוואה מדגם מתיד התוספתא מהות על

 מונחת או לקורא, ידועה הנדונה שהלכה יסוד הנחת מניחה רבים במקרים שהתוספתא
 המדובר. במה ידיעה כל שתתן בלא לענין ישירה בהתייחסות פותחת והתוספתא לפניו.

 רוצה בנדון. המרכזית להלכה כלל להתייחס בלא עניין מאמצע כביכול פותחת לפעמים
 ידוע. שהנושא בהנחה הלכתית בהתייחסות פתיחה ימצא לתוספתא הנגש כל לומר,

ודיונה. ניסוחה לדרך נוסף היבט וילמדנו לתוספתא מהותי עניין יבהירו דוגמאות כמה
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 הכלאיים. ועל השקלים על משמיעין באדר באחד ירושלמי: ה״א פ״א שקלים א.
 ואת הרחובות ואת הדרכים את ומתקנים בכרכין המגילה את קורץ בו עשר ובחמשה

המקוואות.
 את ומתקנים יוצאים דץ בית שלוחי בו עשר בחמישה אי: אי שקלים תוספתא
 שיחו כדי רגלים לעולי סמוך למועד הגשמים בימות שחולחלו הרחובות ואת הדרכים

 סאה ארבעים בו שיש מקוה המקוואות...כל את מתקנץ בורות מתוקנץ...וחופרץ
הקברים... את ומציינים המים. אמת את לו ממשיכין בו ושאין עליו, להקוות כשר

 ופנתה באדר, ולא המסכת!! עניין "שקלים" המרכזי, בנושא נגעה לא התוספתא
 שלפנינו בהנחה נוסחה התוספתא כי ועוד. קברים ציון מקוואות, להלכות והפליגה

 אותם נמצא ואמנם בה. התבררו שלא פרטים לברר או להשלימה ויש ידועה הלכה
 התוספתא של יצירתה בשעת היה טרם [שכמובן האמוראים של התלמודי בדיון אח"כ

למשנה] בזמן הסמוכה

מ״א פ״א בתמורה משנה בשווה ב.

ל כ רין ה מי ד מ ם אח שי אנ אחד ה ם, ו שי  הנ

ם לא אד אי ש ש ר, ר מי ה א ל ם אל א ר ש מי  ה

פג ת סו ם. א עי ב ר א ה

אי אי שם לתוספתא

 את וסופג מומר זה הרי בשבת אפילו הממיר
 ישראל, בקדשי ממרין אין כהנים הארבעים

 אדם שאין כהנים בקדשי ממרין אין ישראל
 אצל בכור שלו. שאינו בזבח תמורה עושה

 עושה אין כהנים אצל תמורה, עושה ישראל
וכוי... תמורה.

 התלמודי בדיון אלא שאינם אחרות להלכות ומפליגה ידוע שהיסוד מניחה התוספתא שוב, ראה
לעולם] בא לא שעדיין דיון [שכאמור הסוגייא. על שלנו

 מול יחיד, ציבור והנבדל, המשותף בעניין ומדורגת סדורה שלנו משנה תמורה: ג.
 נמצאת שבתוספתא [ההלכה כסדר. שלא עניינים ומרובת הנושא רקע בלא תוספתא

המסכת!]. של א' בפרק עדיין

הייז פייא תמורה תוספתאמ״א בי פרק תמורה משנה

ת יש ו נ ב ר ק ת שאין יחיד ב ו נ ב ר ק ר ב בו  צי

ת ויש ו נ ב ר ק ר ב בו ת שאין צי ו נ ב ר ק  יחיד. ב

ת בנו ר ק ד ש חי שין הי ה עו ר מו  ואין ת

ת בנו ר ר ק בו שין צי ה. עו ר מו ת ת ו נ ב ר  ק

הגין יחיד ם בין נו רי כ ת, בין בז בו ק  בנ

ת בנו ר ק ר ו בו הגין אין צי א נו ם. אל רי כ  בז

ת בנו ר ד ק חי בין הי תן חיי ריו ח א  ב

ת ריו ח א ב ם, ו ה כי ס ת נ ו נ ב ר ק .. ו ר. בו צי

 ואת השבת את דוחים ציבור קרבנות
 דברי דוחים אינם יחיד קרבנות הטומאה,

 כהן בחביתי מצינו יעקב, רבי לו אמר ר״י.
 יחיד קרבנות שהן והפסח יוה״ב ופר משיח
 בפר מצינו הטומאה. ואת השבת את ודוחין

 כוכבים עבודת ושעירי המצות כל על הבא
 את לא דוחים ואינם ציבור, שקרבנות וחגיגה
 יעקב, רבי אמר כלל הטומאה. את ולא השבת

 יכול ואין התורה מן קבוע זמן לו שיש כל
מער״ש ליעשות
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 מעניין למשנתנו. במקביל לא משלו סידור עם משניות כקובץ נראית זו למסכת התוספתא
 פרטי מאד הרבה מקיף כי אף משניות. לכב' מסויימים יד בכתבי מחולק בתוספתא שהפרק
 התלמודי. בדיון רק נחשפות הן ואצלנו בתוספתא] כאלה מצאנו [ במשנתנו, שאינן הלכות
זו. נקודה להאיר הדוגמא הלכותיו. פרטי בו ולמצות צדדי בעניין להאחז התוספתא של דרכה

 שלם, מרכזי לנושא יסודי עקרון המנסחת למשנה התוספתא מתייחסת כיצד חולין: ד.
שם. לתוספתא א' א' חולין ממסכת דוגמא

ל כ טין ה ח תן שו ט חי ש ה ו ר ש ץ כ ש חו ר ח  מ

ה ט טן שו ק א ו מ לו ש ק ל ק ת י תן. א ט חי  ש

ם ל כו טו ו ח ש ם ש רי ח א ם ו אי ם, רו ת  או

תן ט חי ה. ש ר ש כ

 ישראל ואפי' כותי אפיי לשחוט כשרין הכל
 כוכבים. לעבודת דתו שהמיר ישראל ואפי ערל

 ושחיטת פסולה זו הרי כוכבים עובד שחיטת
 לא ואכלת, וזבחת שנאי פסולה, זו הרי הקוף
 ולא הקוף שזבח ולא כוכבים העובד שזבח

וכוי ...וכוי ששחט ישראל מאליה. שנזבחה

 רבים לפרטים הפליגה התוספתא לרבי, אופייני וקיצור בתמציתיות יסודי עקרון כתבה משנתנו
 בסוגיות אח"כ שמצוי מה מהכתובים. נימוקים כולל שחיטה, לפסולי המשתרגים וענפים

לבדיקה] מעניינת היניקה מקור [שאלת המשנה. על בברייתות התלמודיות
 באה והיא ידוע והעיקר ידוע שהכלל הנחה מניחה התוספתא כיצד עתה נראה ה.

 לא ואפי' בפ״ע כפרק בתוספתא מצוי אינו הקן שילוח פרק החסר. את להשלים
 הקצרים הפרקים ששלושת מאד ייתכן הגז. בראשית דיון אגב אלא בפ״ע כמשנה
 לשלושה שפורטו אחת יחידה היו הקן, ושילוח הגז ראשית והלחיים, הזרוע הללו:

 ראה הלכתי. צדדי בענף ומטפלת בתכלית שונה הקן, בשלוח התוספתא פרקים.
הקן. שילוח מ״א, יא' פרק חולין בהקשר

התוספתא משנתנו

ח לו הג הקן שי ץ נו ר א ה ב צ חו ב ץ ו ר א  ל

י פנ ת ב בי א ה של י ו פנ ת, ב בי ן ה לי חו ל ב ב  א

א שין. ל ד ק מו ר ב מ י חו סו כי ם ב ח הד לו ש  מ

סוי הקן. כי ם ש ד הג ה ה נו חי ף ב עו ב מן ו מזו  ב

אינו ש כ מן, ו ח מזו לו ש הג אינו הקן ו א נו  אל

ף עו אינו ב הג ו א נו אינו אל ש מן. כ  מזו

הו איז אינו ו מן, ש ם כגון מזו  אווזי

ם לי גו רנ ת ו ו נ קנ ס. ש ד ר פ ו ב נ ת קנ בי כן ב  ו

ת יוני או ס די ר ר ה טו ח. פ ל ש ל מ

ן אווזין לי גו רנ ת ת ויונין ו סיו ד ר דו ה ר מ  ש

ו או נ קנ ס ש ד ר פ בין ב ח. חיי לו ש ר ב כ  ז

ר טו ח, פ ל ש ל א מ ר ר, קו כ ב ר״א ז חיי  מ

ם מי כ ח רין. ו ט ף פו ר טמא עו טו ח. פ ל ש ל  מ

ר עוף הו ץ ט ב ל רו צי ע ף בי אינו עו  מינו ש

ר טו ח. פ ל ש ל ה מ ת ת הי ד מ הן עו ר ביני טו  פ

ח, ל ש ל מ ה ה ת ת הי ב ש ל יו הן ע בי ב ג  חיי

ח. ל ש ה ל ת ת הי פ פ עו מן מ ה בז פי כנ  ש

ת עו ג הן נו ב ב ח חיי ל ש וגוי.. ל

 לב שים העניין, במה כותרת שום ללא ידוע, מבלתי האמצע, מן כביכול מתחילה התוספתא
 של שהמשכה מעניין בפרקנו. שמצוי מה המשלימות אמוראיות כסוגיות שוב היא התוספתא
שלנו. המשניות של בסגנונן וענייניות קצרות קצובות הלכות ניסוח להיות חוזר התוספתא
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שבת ממסכת אחד מדגם עתה נבחן
א' א' שם תוספתא מולא' א' שבת מסכת

ת או צי ת י ב ש ם ה תי ע שהן ש ב ר ם א פני  ב

ם תי ש ע שהן ו ב ר ץ. א חו ד ב צ ד העני כי מ  עו

ץ חו ל ב ע ב ת ו בי ם, ה י פנ ט ב ש ת העני פ  ידו א

ם פני תן ל ך ונ תו ל ידו ל ל ש ע ת, ב בי  או ה

ל ט ח שנ כ תו א, מ צי חו ב חעני ו ל חיי ע ב  ו

ת בי ר. ח טו ט פ ש ל פ ע ת ב בי ת ח ץ ידו א חו  ל

תן ך ונ תו ל ידו ל עני, ש ל או ח ט ח שנ כ תו  מ

ס, כני ח ל ו ע ת ב בי ב ח עני חיי ח ר. ו טו ט פ ש  פ

ת חעני . ידו א . ם. י פנ ל

 רשות היחיד רשות לשבת רשויות ארבע
 שעמוק חריץ היחיד רשות איזהו הרבים,
 עשרה שגבוה גדר וכן ארבעה ורוחב עשרה
 איזוהי גמורה. היחיד רשות זהו ארבעה ורוחב
 זו המפולשים, ומבואות ופלטיא סרטיא רה״ר

 זו מרה״י מוציאין אין גמורה. רה״ר היא
 זו הרבים מרשות מכניסין ואין זו, לרה״ר
 חייב בשוגג הכניס הוציא אם זו. החיד לרשות
 המוציא אחד ונסקל. כרת ענוש במזיד חטאת
חייב. הזורק ואחד המושיט ואחד המכניס ואחד

 בזיהוייו. ומטפלת מהארבע שתיים רק מזכירה רשויות, ארבע פותחת התוספתא לב שים
 כידוע שהיא ת״ר בפתיחה ו', בדף שלנו בגמ' אמוראים כדברי בשלימותה מובאת זו תוספתא

 כאן שהובא ומה כאן. הבאנום לא היריעה שמקוצר רבים פרטים נוספו שם לברייתות. פתיחה
 באמת רשויות. ארבע דיני להבהרת אותה גייסו שהאמוראים לתוספתא המשנה זיקת ללמד בא

 הכיר רבי של ועדו שבית ייתכן הרשויות. של ההגדרה עיקר לפנינו תביא שהמשנה היה צפוי
 הגדרות ע"פ משנתנו את העדיפו רבי של ועדו שבבית אלא זו יסודית לתוספתא דומה ברייתא

לאמוראים. שהושארה מלאכה הרשויות, ארבע

 יוחד במשנתנו אשר ויסודי. מרכזי לכלל מתייחסת התוספתא כיצד עתה בשבת: כלל ז.
 כלל ז' פרק במקומן. שלא אחרות הלכות אגב דרך הופיע ובתוספתא בפ״ע פרק לו

יא'. בפרק בתוספתא מוזכר שלנו, גדול

שתהא עד חייבין אין חטאות חייבי כל הכלל זה שבת עיקר השוכח כל בשבת. אמרו גדול כלל
שגגה וסופן זדון תחילת שגגה. וסופן תחילת חייב אינו הרבה בשבתות הרבה מלאכות ועשה
תחילתן שתהא עד פטורין וסופן, שגגה תחילת ועשה שבת עיקר היודע אחת. חטאת אלא
כדי מהן אחד של בשגגה יש אם שגגה. וסופן שבת כל על חייב הרבה בשבתות הרבה מלאכות

שהוא יודע היה כיצד, חייב. מלאכה, לעשות הרבה מלאכות ועשה שבת שהוא היודע ושבת.
האמור מזיד הוא זה במלאכה, והזיד שבת מלאכה אב כל על חייב הרבה בשבתות

בשבת שגג פטור. מתעסק היה אם בתורה. מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה ומלאכה.
 שבת שהוא יודע שהיה או במלאכה, והזיד

 יודע היה לא אבל מלאכה, בה לעשות ונתכוון
שוגג ההוא זה חטאת, חייב מלאכה אותה שעל

אחת. חטאת אלא חייב אינו אחת

בתורה האמור

 דברים אחרי מיד שבת. מסכת של גדול כלל מפרק המצוי כל היא לפנינו המובאת זו תוספתא
 בשבת מלאכה עיקר בנושא התוספתא הסתפקה בזה למעשה הבונה. לפרק התוספתא פונה אלה

בתוספתא. למצוי בנבדל במשנתנו המלאכות סדר בין בהשוואה להעמיק יש ועונשה.
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 שבת נר הדלקת שיסוד מניחה התוספתא כיצד נראה שבת, במסכת אחר במקום ח.
 נושאו למעשה שהיא מדליקין". אין ובמה מדליקין "במה בכותרת במשנתנו המובא

 שלא הלכות לבאר היה התוספתא של וענינה שוב, שיכתב צריך אינו הפרק, של
 התוספתא משנתנו, של כלל במקום כן כמו בפרטים. לדייק או במשנתנו, הובאו

 מביאה כדרכה וכמובן ושמנים. נר לעניין לשבת יו״ט להשוות משלה כלל מוסיפה
ביו״ט. תרומה שריפת איסור סיבת כמו ההלכות, את לנמק מקורות

מהתוספתא. בחלק ואחייב ב' פרק שבת משנתנו בחלק נתבונן

 ולא בלכש לא מדליקין אין מדליקין, אין ובמה מדליקין "במה מ״א: פ״ב שבת משנה:
וכוי קיק, בשמן ולא בשעווה ולא בזפת לא לשמנים, עוברת אח"כ וכו בחוסן",

 מדליקין אין שאמרו אלו כל סמרטוטין. ולא המחורכת בפתילה מדליקין :א' א' שבת תוספתא
 כילוי] שדינו טמאה, תרומה [שמן שריפה. משמן חוץ טוב. ביום בהן מדליקין אין בשבת בהן

 קדשים ולא תרומות לא שורפין שאין לפי טוב, ביום שריפה בשמן מדליקין אין אמרו מה מפני
טוב. ביום חמץ ולא

 כלל מוסיפה הלכות ומרחיבה מוסיפה דרכים לצידי יתנאת כדרכה התוספתא לב שים
שריפה. בשמן מדליקין אין מה מפני ומנמקת

 למיסתורין לכת ומרחיקה מפליגה התוספתא כמה ובלדהים:עד מפליא ט.

שני התוספתא את מעסיקה במשנתנו, צדדית הערה כשפים. ולענייני  ב

 באגדה העוסק בסעיף זה בעניין נגענו [כבר שלמים. פרקים

 התוספתא כמה עד תבהיר תוספתא עם משנתנו השואת שבתוספתא]

האמורי, דרכי לעניין פרופרציונאלית בלתי בהרחבה לכת מרחיקה

 ואילו החרגול!!] ביצת בגלל [רק ושולי, צנוע הינו במשנתנו אשר

גליונות. על המשתרע שלם עסק הוא לתוספתא

 רפואה, משום הצלוב מן ובמסמר שועל ובשן החרגול בביצת יוצאין מ״ד: פ״ו שבת משנתנו
האמורי. דרכי מפני בחול אף אוסרים וחכמים מאיר. רבי דברי

משניות!!! כחי כולו ח' פרק משניות, יחי כולו ז' פרק שבת תוספתא

 לגודגדין, והמגבח בלורית, והעושח קומי, ז']המספר [פרק האמורי, מדרכי שהם דברים אלו
 ומשליך והמונה אצבעו, על אדום וחוט יריכו, על מטוטלת וחקושר חמתים, לבין בנח והמגוררת

 ואמר הימנו פת לשלהבת..נפלה והמטפח המספק האמורי. מדרכי זה הרי לנהר, או לים צרורות
 מדרכי זה הרי וביציא" "יממיא האומר חי] [פרק ועוד. ועוד ברכתי... תאבד שלא לי החזירוה
 דגן אומר ר״י האמורי, מדרכי זה הרי וקדרון" האומר"דגן ובוצציא. יממיא אומר ר״י האמורי,

השואל ע״ז.. ע״ש דן אומר ר״י האמורי, מדרכי זה הרי דני", האומר"דני זרה.. עבודה שם על
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 "שתו ..האומר ונותר" "יתיר ...האומר "מרפא" האומר אלך... לא או אלך ואומר במקלו
 גמליאל רבן אדום, גבי על חוט הקושר האמורי. מדרכי זה הרי לא" "לא והותירו"..האומר

 בינותינו תעור אל האומר האמורי. מדרכי הוא הרי צדוק ב״ר ר״א האמורי מדרכי אינו אומר
להבין. קשים דברים ועוד אהבתנו..ועוד תפסיק שלא

«שנה, על חולקת ג. משנה, ב.משלי«ה למשנה, א.מקור התוספתא:

למשנה. תוספת ה. משנה, מבארת ד.

 נועדו בשלימותה, התוספתא מקור להביא הקפדה תוך שהבאנו הדוגמאות

 שלם כמפעל התוספתא של מהותה להבנת שניתן כמה עד המתארת תמונה לתת

 לא שלימים, לפרקים שלימות בתוספתות שמעיינים בלא רבי. של משנתו מול

 באו תוספתא של משניות וחלקי משניות מגיעים. הדברים היכן עד חשים

 לחזקה ופעמים נגדה פעמים לה. כמקור או במשנה שאינם דברים כמחדשות

ולבארה.

 נראה שלנו בש״ס הראשונה במשנה כבר למשנתנו. כמקור התוספתא א.

כלשונה, בדיוק משנתנו מובאת שם כי בתוספתא, שמקורה בעליל

ומקיפה, גדולה משנה היתה רבי שלפני נראה ההרחבה. נוספה ועליה

היפך, את לטעון אפשר שאי כמובן משנתו. את מתוכה תימצת ורבי

בהעתקה. הרבותא מה כי

 ואין ביו״ט הביברים מן דגים צדין אין צדין: אין פרק בביצה המשנה לפנינו אי: דוגמא
 כל לא מזונות. לפניהם ונותנים הביברים מן ועוף חיה צדין אבל מזונות, לפניהם נותנים

מותר. צידה מחוסר ושאינו אסור צידח המחוסר כל הכלל זה שוין, הביברים

 לא ואם וישחוט יעלה מום, בו יש אם ויראה מומחה ירד אומר יהודה רבי לבור שנפל בכור
המוכן, מן זה אין יום מבעוד ניכר מומו שאין כל אומר שמעון רבי ישחוט. לא

 נותנים ואין טוב ביום מהן צדין אין דגים ושל עופות ושל חיה של ביברין ג: פרק שם תוספתא
 הביברין כל לא אומר רשב״ג מזונות. לפניהם ונותנים מעיו״ט מהן צדים אבל מזונות, לפניהם

מותר. צידה מחוסר שאין אסור, צידה מחוסר חכלל, זה שווין

 אין מומחה, התירו ולא מעיו״ט ניכר שמומו אעפ״י אומר שמעון רבי לבור שנפל בכור
וכוי. דבורים. של לנחיל פרנסה עושים המוכן. מן שאינו לפי ביו״ט, אותו שוחטין
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 להניח יש שלנו, למשנה מקור שהיא מראה כאן, התוספתא על הנסוכה הרוח

 התוספתא ועורך לצורכו לקחן רבי חכמים, של בעולמם הילכו אלה שמשניות

ההלכה. פתיחת בנוסח רק היה ההבדל והרחבות. הוספות עם הביאן

 עזריה בן אלעזר רבי אמר בלילות, מצרים יציאת מזכירין פ״א: ברכות המשנה בי: דוגמא
 זומא, בן שדרשה עד בלילות, מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני הרי

 חייך ימי כל הימים חייך ימי חייך, ימי כל מצרים מארץ צאתך ימי את תזכור למען שנאמר:
המשיח. לימות להביא חייך ימי כל הזה העולם חייך ימי אומרים וחכמים הלילות.

 בן אלעזר רבי אמר בלילות, מצרים יציאת מזכירין מועתקת] [ממש לפנינו: משם, התוספתא
 בן שדרשה עד בלילות, מצרים יציאת שתאמר זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני הרי עזריה
 חייך ימי כל הימים חייך ימי חייך, ימי כל מצרים מארץ צאתך ימי את תזכור למען שנאי זומא,

 [ממשיכה המשיח. לימות להביא חייך ימי כל הזה, העולם חייך ימי אומי וחכמים הלילות.
 והלא המשיח. לימות מצרים יציאת מזכירין וכי זומא בן להם אמר המשנה] על יתר התוספתא

 מארץ ישראל בני את העלה אשר ה' חי עוד יאמר ולא ה' נאם באים ימים הנה לכן נאמ': כבר
 לא לו אמרו צפון. מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה אשר ה' חי אם כי מצרים,

 עיקר מלכויות מלכויות. על מוסף מצרים יציאת שתהא אלא ממקומה, מצרים יציאת שתיעקר
 ממקומו, יעקב שם שיעקר לא ישראל, אם כי יעקב עוד שמך ייקרא לא בו כיוצא טפלה. ויצי״מ

 זיקה עם משנתנו טפלה. ויעקב עיקר ישראל ישראל. על מוסף יעקב שיהא אלא

 נוספים לעניינים מפליגה רבים במקומות כדרכה שהתוספתא אלא לתוספתא,

ברכות] המקבילה [ראה הפסוקים. מן נימוקים גם הכוללים

הלכה. מדרש בשיטת למשנה תוספתא ב.

 זיקת נושא את מוסיפין. מרחיבים מבארים, צדדים ובהן קודם שהובאו בתוספתות עסקנו כבר
הלכה. מדרשי של למוטיבים לב שים ובדוגמאות. בהרחבה נלמד לתוספתא, הלכה מדרשי

 חבתי נזקו במקצת הכשרתי נזקו, את הכשרתי בשמירתו שחבתי "כל מ״ב: פ״א ב״ק משנה
 נכסים ברית, בני של שהן נכסים מעילה בהם שאין נכסים נזקו. כל כהכשר נזקו בתשלומי

 המזיק חב כשהזיק והמזיק. הניזק ורשות למזיק. המיוחדת מרשות חוץ מקום ובכל המיוחדים,
מוסברת. כהעתקה הנראית בתוספתא המקבילה ראה הארץ". במיטב נזק תשלומי לשלם

 זה בנזקו חייבתי בשמירתו שחייבתי(חבתי) "כל המסכת: את פותחת קמא, בבא תוספתא
 מלמד נזקו, בתשלומי חייבתי הבור. זה נזקו, כל כהכשר נזקו מקצת הכשרתי והבור. השור

 של לשור שנגח ישראל של לשור פרט מעילה בהם שאין נכסים בנבלה. מטפלים שהבעלים
 של לשור פרט ברית, בני של שהם נכסים ישראל. של לשור שנגח הקדש של ושור הקדש,
 פרט המזיק מרשות חוץ הפקר. לנכסי פרט המיוחדים נכסים כנעני. של לשור שנגח ישראל

וכוי והבקעה". השותפין חצר כגון והמזיק, הניזק ורשות ברשותו. שור לשהזיק
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מרחיבה. בתוספתא סתומה משנה השתקפות ג.

 בפני כסף שוה כסף שום חידה: הנראית עתיקה, כנראה משנה מ״ג: פ״א קמא ככא משנה,
בתשלומים. והמזיק והניזק הנזק. בכלל והנשים ברית בני חורץ בני עדים. פי ועל ב״ד

 אותן שמין אלא בפרה, טלית ולא בטלית, פרה תצא אומרים אין כסף שום ה"כ: א”פ תוספתא
 הניזק תפס אחריות. בו שיש בדבר אלא שמין דין בית שאין מלמד כסף שוה ככספים

 מלמד בי״ד. בפני מחיים שתפס וחוא היתומים. מן ואפי' דין בית בפני מהן לו שמין במטלטלין
 אין קנם שהוא דבר שכל מלמד עדים פי על הדיוטות. בבי״ד ולא בדין שיעמוד עד חייב שאין

 בכלל נשים עדות. ופסולי ועבדים כוכבים עובדי יצאו ברית ובני חורין בני עצמו. עפ״י משלם
 לשלם בתשלומין והמזיק הניזק האישה. את לרבות סופנו באיש אלא הכתוב דבר שלא אעפ״י

נזק. חצי

 פרטים להוסיף בלי לא התוספתא, מתוך לאט לאט מתבהרת הזו הסתומה המשנה חידת
 יסוד כנראה שהיו ההלכה מדרשי השפעת בעליל נראה כאן גם ההלכה. את המלבנים

 כאחד אלא בצורתה, שאינה תוספתא דוגמת נראה לפנינו בדיון תכף זו. למשנה קדום
הלכה. ממדרשי

שתהלכה משנה על הולקה התוספתא ד. אומהד

 למשל משנתנו, על חלוקה או מרחיבה* שהתוספתא הלכות יש כי מלמד התוספתא לתוככי עיון
 בתוספתא דשאים, מיני בורא ר״י לשיטת או האדמה, פרי בורא במשנתנו, הירקות בברכת
 המשנה בין הסכמה אין ודאי מחלוקת, ממש בכך אין אם בדברו". אדמה מצמיח "ברוך חברכה,

 שמים. בדיני וחייב אדם בדיני פטור וקטן שוטח חרש ביד הבערה את השולח פ״ו, קמא בבא
 בהמת לשמים...המבעת מסור ודינו אדם מדיני פטור חברו את המבעית גם: מחדשת חתוספתא

 וצואת חמות וסם הרדופני חלתית חלעיטח לשמים, מסור ודינו אדם בדיני פטור חברו
 מגץ אש נזק כן כמו מחודשות. הלכות ועוד ועוד לשמים. מסור ודינו אדם מדיני פטור תרעולים

 בבא המשנה כן כמו חייב. בהם מקרים עוד מביאה ו' פרק התוספתא חייב והזיק מפטישו שיצא
 אומרת: התוספתא פטור, לכאורה האדם את והרג הבהמה את להרוג נתכוון מ״ו, פ״ד קמא

המיתה. מן ופטור בכופר חייב האדם את והרג הבהמה את להרוג נתכוון

ל ע  מ״ג פ״ג סנהד' משנה הט״ז. פ״ב שם תוספי מול מ״ט פ״ד רה״ש עוד, ראה מרחיבה תוספתא *[

ת משנה ה״ה. פ״ה סנהד' תוספי מול  מול מ״ח פ״ג ב״ק וכן ה״ט. פ״ז שם תוספתא מול מ״ז פ״ז כתובו

 מול מ״ז פ״ד פסחים וכן ה״ב. פ״ג שם תוספי מול מ״ח פ״ג ב״ק ראה נימוק, הוספת ועל ה״ה. פ״ג תוספי

ת, שבא נוברי מ״ז, פט״ו שת וכן הי״ח. פ״ג שם תוספי  מ״ו פ״ו ב״ק וכן ה״ט. פי״ג שם תוספי מול לכבו

ת וכן ה״ח. פ״ג שם תוספי מול מ״ד פ״ה גיטין וכן הכ״ו. פ״ו שם תוספי מול מו של מ״ב, פ״ב תרו  המב

שבת,  פ״ו דמאי תוספי מול מ״ט פ״ו דמאי משנה ראה הבדלים על ועוד הט״ו. פ״ב שבת תוספי מול ב

 מול מ״א פ״ב רה״ש משנה וכן ה״א. פ״א תוספי מול מ״א פ״א סוכה ראה, במעשה הרחבה ועל ה״ה.

ת השווה הט״ז. פ״א שם תוספי ת באריכו ועוד] פ״ג, לתוספ' פ״ד בין שם וכן ,פ״א ותוספתא פ״א ברכו
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הלכה למדרשי התוספתא כין הזיקה

 של אמנותם כלי והם ראשונה לימוד דרך זו כי הדגשנו הלכה מדרשי על בפרק
 על גם נתייסדה שהתוספתא כיון הפסוקים. מתוך הלכות חצבו באמצעותם התנאים.

 כי, יען מהותה. על זה היבט המבהירות בדוגמאות להתבונן עלינו המדרש. בניין אבני
 כמובן אפשר הלכה, מדרשי אנו מוצאים בתוספתא מקומות וחמישים ממאה למעלה
 אלה, בתוספתות התבוננותנו אגב אלה. תוספתות של קדמותן על מהם ולהסיק למיינם

 והם בכתובים האחוזים ההלכה מדרשי של היסוד עקרונות על שלמדנו את נזכור
 "דכתי" לומר" "תלמוד "שנאמר" הלכה, מדרשי מוטיכי כל ור״ע. ר״י של מבמ״ד
 המוטיבים כל רשב״י, ר״י, ר״ע, השיטות ראשי הופעת וכן ועוד, אמרו" "מכאן

התמונה, מתבהרת מגוונות דוגמאות ע״י רק אלו. בתוספתות מופיעים

לפנינו: התוספתות הנה
 זו תרועה]' [זכרון 'שבתון כתיב: אליעזר רבי אומר.. יהודה רבי ה״ח: פייה השנה ראש א.

 ר״ע, לו אמר קדשהו. קדשי 'מקרא שופרות, אלו 'תרועה' זכרונות, אלו 'זכרון' היום, קדושת
 זכרונות, אלו 'זכרון' אלא, ראשון, בשביתה פוגע הוא שכן שבות, שבתון נאמר לא מה מפני

 תיבה כל הראשונה, הלימוד לדרך לב שים היום. קדושת קדשי 'מקרא שופרות, אלו 'תרועה'
יא'. פרשה אמור מתו״כ כמועתק בדיוק וכך וביאורה. מהפסוק

 זו 'ונחלה' שילה, זו מנוחה היא זו עתה..אי עד באתם לא "כי ה״ט: פי״ג [קרבנות] זבחים ב.
 נחלתי צבוע 'העיט ואומר: הנחלה' ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא 'כי שנאמר: ירושלים,

 זו מנוחה שילה זו נחלה אומר ר״ש ר״י. דברי ביער', כאריה נחלתי לי 'היתה ואומר: ליי,
 וכך אויתיה'. כי אשב פה עד עדי מנוחתי 'זאת וגוי. בציון' ה' בחר 'כי שנאמר: ירושלים,

 זו נחלה הנחלה' ואל המנוחה אל בבמה, היתר ליתן עתה' עד באתם לא 'כי םו': בספרי במדרש
 רבי ר״ש, דברי אויתיה' כי אשב פה עד עדי מנוחתי 'זאת שנאמר: ירושלים, זו מנוחה שילה,
הדברים". חילוף אומר יהודה

או שותה או נסתרה, משנכנסה אם שלו, יבם ולשומרת לארוסתו המקנא הייא: פייה סוטה ג.
 נוטלת לא או שותה או ובנים, אישה לו ויש וזקנה עקרה שנשא [נער] הרובא כתובה. נוטלת לא

את להוציא אישה הקנאות...תחת תורת 'זאת כי: פרשי במדבר ספרי ובמדרש כתובה.
 את להביא אשתו' תשטה כי איש 'איש ת״ל: היבמה, ואת הארוסה את מוציא משמע הארוסה,

 "המקנא ע״א: כוי ממש מקביל בגמ' וכך הארוסה. את ומביא היבמה את מוציא היבמה..משמע
כתובתה". נוטלת לא או שותה או נסתרה, משכנסה שלו יבם ולשומרת לארוסתו

 לה נותנים אומר חדש...ר"ט יב' לה נותנים כתבועה [בתבועה] "הבוגרת מ״א: פ״ה בתרבות ד.
 ואחת תרומה ידות שתי בתירא בן יהודה רבי לאחיה] שתאכיל חוששין [לא תרומה... הכל

 אמר לחופה. שתכנם עד בתרומה אוכלת אשה אין אמרו רבותינו ראשונה. משנה ...זוחולין
 וכוי...וכבר נשים מאות ג' שקידש טרפון ברי מעשה הקפר: אלעזר רבי משום נפח בן מנחם רבי

בת אומר שאתה עליך שמעתי לו: אמר לנציבין. בתירא בן יהודה רבי אצל בג בג בן יוחנן שלח
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 תורה, בחדרי בקי שאתה בך מוחזקני ואתה לו שלח בתרומה. אוכלת לכהן מאורסת ישראל
 שאמרו מפני בו וחזר בק״ו לחשתיקו [ניסה כנענית...וכוי. שפחה ומה יודע. אתה אי בק״ו ולדון

 להביא יאכלנו בביתך טהור "כל קיז': קרח במדבר ספרי במדרש הוא וכך אוכלת] אין חכמים
 אלא מדבר אינו או הארוסה את מביא משמע בתרומה. אוכלת שתהא לכהן מאורסת ישראל בת

 'תושב ת״ל: אותו' יאכל בביתך טהור כל מקיים אני ..מההארוסה. את מביא בנטמאה...משמע
 אמר בנציבין, בתירא בן יהודה רבי אצל בג בג בן יוחנן רבי שלח וכבר יאכל'... לא ושכיר כהן
 לו שלח בתרומח. אוכלת שהיא לכהן המאורסת ישראל בת על אומר שהיית עליך שמעתי לו:

כנענית...וכו." שפחה ומח יודע. אתח אי בק״ו ולדון תורח, בחדרי בקי שאתח בך מוחזקני ואתח

 אין לו אמרו המניין. מן עמהן ומשה שבעים של סנהדרין אומר "ר״י ה״ה: פ״ג סנהדרין ה.
 ושוטרי ושלושה, עשרים של שורות ג' כדי בה שיש עיר כל אומר, ר״י היה וכך שקול, בי״ד

 אומר, נחמיה רבי סנחדרין. לעשות ראויים זוממיחן, וזוממי והזוממים וחעדים והנדון הדיינין
 נאמר, למה כן אם ובחו״ל. בארץ נוהגת סנהדרין ע״ב] ז' סנה' [ראה ושלושים. מאתיים

 'לשבטיך אומר: אותן...רשב"ג עושין בא״י אלא שעריך', בכל לך תתן ושוטרים 'שופטים
ושפטו'

 כל לחמץ. ואסורין ודבש ושמן יין המנחח בשיירי ליתן כהנים "רשאין מ״ז: פ״א סוטה ו.
 עליו ייצוק לא שנאמר: קנאות ומנחת חוטא ממנחת חוץ ולבונח שמן טעונח שבתודח המנחות

 נסכים, טעונות אין שבתורה מנחות [חטאות] כל אומר ר״ש לבונח...וגו' עליו ייתן ולא שמן
 ר״ט מביא] חטא על לא [מצורע מהודר חוטא קרבן יהא שלא מצורע של ואשמו מחטאתו חוץ

 אומר ר״ע עון'. מזכרת זכרון 'מנחת שנאמר: מזו, חוץ לטובח נאמרו שתורח זכרונות כל אומר
זרע". ונזרעה ונקתה היא וטהורה האשה נטמאה לא ואם שנאמר: לטובה זו אף

 'והצילו העדה' 'ושפטו ת״ל כג' של שהיא קטנה לסנהדרין "מניין מ״ו: פ״א סנהדרין ז.
 אתה שאי מכלל לרעות' רבים אחרי תהיה 'לא מניין, ג' מחייבין. ועשרה מזכין עשרה .העדה'

אחרי עיקר, כל לרעה עמהן יהיה לא יכול לטובה. עמהן הווה אתה לרעה עמהן הווה  רבים ת״ל'
 מה מטין, עפ״י הרוג עדים עפ״י הרוג תורה ואמרה הואיל מעתה אמור לרעה. אף י להטות
 בי״ד לך עשה לנטות', ריב על תענה 'לא אומר: הגלילי יוסי שנים...רבי מטין אף שנים עשים

במדרש. מובאים הדברים וכן נטוי..."

 ציפור. ודם סוטה, ועפר פרה, אפר המים, על שיהיו צריכים "...שלושה ה״ו: פ״א סוטא ח.
 של ציפור דם המים, פני על שיראה כדי סוטה עפר המים, פני על שיראה כדי פרה אפר

 מועתק כמעט הוא וכך הזקנים". לעיני שיראה כדי יבמה רוק המים. פני על שיראה כדי מצורע
מהמדרש.

 אחד שנשתייר ובלבד פסח] על [חנמנין וחולכין נמשכין "..לעולם ה״ז: פ״ז פסחים ט.
 אחרונה, מחבורה בין ראשונה מחבורה בין אומר יוסי רבי יהודה, רבי דברי ראשונה מחבורה

 בא לכם".. וקחו "משכו יא' פרשה במדרש הוא וכך שהוא." כמות הפסח את יניח שלא ובלבד
 את יניח שלא ובלבד שישחוט עד ממנו ידיהם ומושכין הפסח על נמנין שלעולם ללמד הכתוב
 לעשות שלא ראשונה מחבורה אחד שם שיחא ובלבד אומר יחודח ר' שהוא. [כמות] כל הפסח
עיקר". וטפלה טפלה עיקר
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 פרוטה, שוה בו שיש דבר על חברו את "המשביע הייא: ג' פרק שבועות מסכת תוספתא י.
 שוה בו שיש דבר על העדים את המשביע וכן אשם. ומביא וחומש קרן משלם זה הרי וכפר,

 ישמעאל עוונו.רבי ונשא שנאמר: הממון. מן ופטורין קרבן חייבין אלו הרי וכפרו, פרוטה,
 עוונו להלן: ונאמר עוונו ונשא כאן נאמר אומר: בתירא בן יהודה רבי קרבן. עונו, ונשא אומר:
 עוונו ונשא נשמה. נטילת כאן האמור יישא עוונו אף נשמה, נטילת כאן האמור עוונו מה יישא,
 מן ואין הדין, מן לשלם חייבין אין ארבעה אומר, יהושע רבי קרבן. עוון נשיאות שבכלל מלמד

שישלמו". עד להם מוחלין השמים

 רבי נהרגין. אין עמה, שהודחו הנדחת עיר אנשי "קטני ה״ג: פי״ד סנהדרין תוספתא יא.
 אם והרבך', ורחמך רחמים לך יונתן מקיים אני ומה עקיבא רבי לו אמר נהרגין. אומר: אליעזר

 החרם נאמר, כבר הלא בהמה, על לרחם אם תכה. הכה נאמר כבר הלא הגדולים, על לרחם
 ר' שבתוכה. קטנים אלו רחמים', לך יונתן מקיים אני ומה בהמתה. ואת בה אשר כל ואת אותה

 לך יונתן מקיים אני ומה והתראה. עדים פי על אלא נהרגין אינם גדולים אף אומר אליעזר
 וקרוביהם אחיהם ולמחר הנדחת, עיר עושים אנו הרי הדיינים: יאמרו שמא ורחמך', רחמים

 אהבתי ומטיל לרחמים אותם נותן הריני המקום, אמר כך אלא עלינו. בליבם שנאה קושרים
 אנינות שאין אוננים. אלא מתאבלין ולא דנתם. אמת שדין עליכם בליבנו שאין כלומר בליבם.

בלב". אלא

 פר קריבין.. היו הקרבנות, סדר כך אומר אליעזר "רבי הי״ט: פ״ד יומא תוספתא יב.
 הנעשה ושעיר פר ואחייב שחר. של תמיד עם קריבין היו בחוץ הנעשה ושעיר העולה

 העולה פר אומר עקיבא רבי תמימים. כבשים שבעת ואחייב העם, ואיל אילו בחוץ.ואח"כ
 לעולת אשר הבקר עולת 'מלבד שנאמר: שחר, של תמיד עם מקריבין היו כבשים ושבעה

 חטאת מלבד שנאמר: בפנים הנעשה שעיר ואחייב בחוץ, הנעשה ושעיר פר ואחייב התמידי.
 קרבין וששה שחר של תמיד עם קרב אחד אומר: יהודה רבי העם. איל אילו ואחייב הכיפורים.

* הערביים". בין של תמיד עם

 הט״ז, פ״ד ברכות גבחת. קרחת ה״ט, פ״ד עעים אחרים, מענפים דוגמאות עוד *ראה
 ה״ט, פ״ב ערכין שכר. לו נותנים הי״ז, פ״ד פאה גדול. כהן ה״ו, פ״א יומא בר״ט. מעשה

 פ״א פרה טובה. משום ה״ה, פ״ג סנהדרין עינו. שנסמית מי ה״ז, פ״א עעים מקנה. שדה
 כהן ה״ב, פ״ט חולין נשים. לו ירבה לא ה״ה, פ״ד סנהדרין דומה. היא למה חטאת ה״א,

בקי. שהוא
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ובפסיקה בתלמוד במשנה, כגורם התוספתא

 חזקות רוחות החלו הראשונים החכמים ימי מפתן על הגאונים, ימי בסוף

 מסעי עקב בעולם שהיו תמורות מפני אם האומה. של היוצר בבית מנשבות

 וגזרות האייסלאם, התפשטות מפני אם תתנ״ו] [גזרות הראשונים הצלב

 הם הביניים ימי הדתית. בהתנצחות הכנסיה של חפצה עוז מפני ואם המואחידון,

 את עוררו אלה הויכוחים. בספרות חכמינו העמדת ימי הדתות. מלחמת ימי

 של היוצר מבית התלמוד של זו הן בפרשנות, להתחדשות האומה חכמי

 פרשנות של זו גדול בהיקף והן התוספות, ובעלי רש״י של ואחייב הגאונים,

 האפופים רדיפות ימי וספרד. פרובנס חכמי של היוצר מבית והנביאים התורה

 התורה של הרוחנית ליצירה זוהר ימי היו לחכמיהן, וצער לקהילות תוגה

 שבאו עד התוספתא. לו זכתה לא והמשנה התלמוד לו שזכה מה הקדושה*.

למפעלם. ממנה לדלות יקרות כמחצב ומצאוה והתלמוד המשנה פרשני

 ליברמן.ובעיבר שאול החכם של הגדולה לחקירתו בדורונו, זכתה התוספתא א.

ש יקר אבני מחצב היתה  במסגרת אותה ופרש ממנה ציטט אשר משנץ לר״

 וחשים נכסף יעד התוספתא היתה לרמביים ב. המשנה. בפרשנות הגדול מפעלו

 לפרש נגש כאשר ספק בלי לדעתי תורה". ב״משנה לשונות לפי בה שימושו

 להעמיק שצריך אלא המשנה. לפרש התוספתא את הבדולח עינו ראתה המשנה

שייי ג. אלה. זיקות לחשוף המחרשח  איו פיה על והגיה בתוספתא השתמש ר

 בעלי ד. העניין. להוכיח דוגמאות אביא עוד לתלמוד. בפירוש פעמים ספור

 על ולפרש בתיה אל לפנות ראו פעמים מאות יעד. לתוספתא עשאוה התוספות

 ידו הניח לא ובגרסא בנוסח רמה שידו תם רבנו וגרסאות. סתירות ליישב פיה

 של היד כתבי מהשוואת בתוצאה נעסוק עוד אנו במלאכתו** כסעד ממנה

בתלמודים. לפנינו שמצוי מה עם התוספתא

 כל התוספות" "בעלי בספרי גם וראה בספר. כאן הראשונה בהערה שכתבתי מה *ראה
 יצירתם וגם לתלמוד גם התוספות בעלי של היצירה על הנסוכה הרוח על שם שהקדמתי
 מה ראה הנוצרים. ע״י ובנותיו אשתו הרג בנסיבות וקורותיו הרוקח על ראה התורה. בפרשנות
 עין כל כי גרונה". בחוג בספרי"הרמב״ן הוויכוחים בסוגיית הרמב״ן של קורותיו על שהבאתי

האומה. של נוראותיה לראות ייתר לבב וכל תדמע
 פעמים הסוגיות. בסידור התוספות בעלי את מאוד העסיקה הספרים ותיקון הגרסאות שאלת **

 רבנו גרסאות. בדיקת ע״י הסוגיות יישוב או בתיאום עמלים התוספות את נמצא מאוד רבות
 אם בתוספתא. לשימושו דוגמאות נראה גרסא. בדיוק קפדן היה ואף מאוד זה בעניין עסק תם

 תשע מלפני המוקדם לכל הם בידנו המצויים היד שכתבי ולהזכיר, לשוב אני חייב בעניין נגענו
ידע. שום לנו אין שנה מאות שבע מאות כשש אז עד החתימה בין בינתיים קרה מה שנה. מאות
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 בהם נעסוק ואנו התייחסות הצריכים בתוספתא עניינים שיש למודע זאת אף

 ובמדה השאלות מתבהרות דוגמאות ציטוט ע״י מגעת.רק שדעתנו היכן עד

 על יסוב שדיוננו שאלות כמה להציב אני מבקש הספקות. מותרין מסויימת

פתרונן.

 במקבילה לא כי אם למשנה, הכלל דרך על מקבילה שלפנינו זו תוספתא א.

והקיפן? טיבן מה במשנתנו שאינן הלכות מובאות בה ולנושאים. לפרקים

 שאינם ומשלים רבות אגדות מקורות הלכות, טעמי משניות, בתוספתא ג.

 (הלכות הדברים? משמעות מה בתוספתא. שאינן שלנו משניות ויש במשנתנו,

בתוספתא) מקורן ערלה ענייני כמה פסח, בליל כהלל למעשה

 סתירות שקיימות ופעמים שלנו. לתוספתא היד* כתבי בין סתירות קיימות ג.

העניין. משמעות מה היד. כתבי בין סתירות לומר וא"צ ההלכה. לבין בינה

 זאת. לעשות הרבה רש״י פיה. על להגיה או לסמוך אמנות כלי היתה התוספתא

פעמים. ושישים ממאה למעלה ברש״י נמצאת זו תופעה
רק״י: וכו׳ שישית בת אתרוג אומר, יהודה בן ר״ש ״מתיבי ע״א: טו׳ השנה ראש א.

 אלא במעשר לחייב לך שאין בתוספתא ליז גרסינן הכי אומר ייזודה בן ר״ש
בחיוב״. ונלקנו בחיוב שגדל
 היה דורש רש״י: וכו׳ כאן הכל כאן אני הלל...אם על ״אמרו ע״א: נג׳ סוכה

 חפץ שאני זמן כל כאן, הכל כאן אני אם הקב״ה של בשמו יחעאו שלא לרבים
 הוא בתוספתא וגרסינן לכאן, יבוא מי שכינתי ואסלק תחטאו הזה...ואם בבית
אותי..״וכו/ מוליכות שרגלי למקום אומר הייז

 לו עלתה לא שם הטובל הגדול לים שנפלה יין מלאה ״חבית ע״ב: ד׳ מכות
 יין של חבית רש״י: אחד. במקום יהו שלא שאובין לוגין לשלושה חיישינן טבילה
בתוספתא...״ גרסינן והכי ברייתא גרסינן

 בו יש המזל] הוא נגדי ובושכי אשכי לא וסינוק גדי ״יזאומר ע״ב: סז׳ שבת
 יום ובושכי אשכי רש״י: ע״ז. לשון אלא אינו גד אומר ר״י האמורי דרכי משום
 מדרכי זה הרי גרסינן פרקא סוף עד כולן וכן האמורי, דרכי משום בו יש ולילה

בתוספתא. לה גרסינן וכן האמורי,

ג.

ג.

ד.

 שאינו יד מכתב 1521 שנת ונציה בדפוס שלנו, לתלמוד וצורפה נערכה שלפנינו תוספתא *
 כמהמנים הידועים היד. בכתבי כמצוי במדוייק אינה בתלמודים שלפנינו זו כן על כיום. בידנו

 יד כתב התוספתא. כל מכיל היד' מהמאה ווינא יד כתג שלושה. הם התוספתא של היד בכתבי
 ומאוחר, מאוד מצומצם לונדון יד כתב סדרים. ד' מכיל היב' המאה מן יותר קדום ערפורט

הטו'. מהמאה הוא
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 ואל ואומר נשתנו. לא ווים אף נשתנו לא עמודים מה העמודים ״ווי ע״א: כבי סנהדרין ד.
 העמודים ווי רש״י: נשתנה. לא כתבם אף נשתנה לא לשונם מה וכלשונם, ככתבם היהודים

 נשתנו, לא והעמודים כשלנו. הווין עשויין משה בימי אונחליות...אלמא כמין כסף יתדות
 דברי דהא נשתנה לא לשונן מה בתוספתא גרסינן הכי נאלא] בתוספתא, לה גרסינן לא

נאמרה״. החלש כלשון הכלל

 לידייס נוטלין אומר אתה הבית..שאס את מכבדין אומריס נ״ש ת״ר ״ ע״ב: נב׳ ברכות ה.
 אתרוניס שמים האוכלין את מפסיד רש״י: וכר. האוכליך את מפסיד אתה נמצא תתילה
 מכם תלמיד שמש אס אומרים הלל בית בתוספתא גרסינן הכי ונמאסין עלייזם ניתזים

כזית״. בי:ן שאין פירורין ומניח כזית בי:ן שיש הפירורין נוטל הוא

 לזה שאין אעפ״י השער שיצא עד הפירות על פוסקין אין ת״ר ״ ע״ב: עבי מציעא בבא ו.
 ולישן. לחדש השער שיצא עד פוסקין אין כשלוש, וישנות בארכע חדשות היו לזה. ויש

כשלוש״. וישנות בארכע חדשות היו כתוספתא גרסינן הכי רש״י:

 עוון אשם על חטאת, עוון חטאת על הזבח..ומתודא סומך מתודא ״כיצד ע״א; לוי יומא ז.
 לחט עוון עולה ועל רש״י: וכר. עני״ ומעשר ופאה שכחה לחט עוון עולה על אשם,
 שני מעשר גרסינן ולא דמנחות, בתוספתא לה גרסינן הכי וידוי, להן שאין ופאה שכחה

ודוי״. לו יש דהא

 דרך, אומר הגלילי יוסי רבי היה, לא רתוחה ובדרך פסח ״..לעושה ע״א: צד' פסחים ח.
 מגיד היה, לא רתוחה ובדרך אומר כשהוא ימים, שלושה או שנים מהלך אני שומע

 אומר הגלילי יוסי ד בתוספתא גרסינן הכי רש״י: דרך״. חרוי ולחה עזרה שמאסחופת
משוכשת. היא ובספרים דרך, חמי ולחוז עזרה שמאסחופת מצגיד היי: לא ובדרך

 וב״ב ובניו חברים שלושה בפני לחבל צר? חברות עליו לחבל ״הבא ע״ב: ל׳ בכורות ט.
 שאינו לפי לחבל צריכים אין ביתו ובני בניו טעם vמר רש״י: ג׳...״ בפני לחבל צריכים אינם
 חבר vדומר שאין גרסינן ובתוספתא חשיד. לא חבר דבן שחיבל, חבר לבן שחיבל חבר דומה

* דמאי..״ במסכת שחלחלח, חבר לבן שחבל

ואפילו ד״ה, ע״ב לגי שם נאמרה. לא ד״ה ע״ב כה' סנהדרין ברש״י: דוגמאות עוד ראה *

 ודלמא. ד״ה, ע״א בגי שם תלה. ה״ג ד״ה ע״א טז' שבועות ולאפוקי. ד״ה ע״א מחי שם עשרה.
 שני ד״ה ע״א נהי שם ברכת. ברך ד״ה ע״א לז' זבחים בתוספתא. ה״ג ד״ה, ע״א מ' שם

 שם יוסי. רבי ד״ה, ע״א יחי חולין ושאר. ד״ה ע״ב מחי מנחות ה״ג. ד״ה, ע״ב עטי שם פשפשין.
 כשהיא. וסופה ד״ה, ע״ב כוי נדה ארבעה. ואורכה ד״ה, ע״ב בטי תמיד בעלי. ד״האין ע״ב נדי

כזית. החולק ד״ה, ע״ב קבה' שם זית. חצי ד״ה ע״ב קחי שם דינא. לעניין ד״ה, ע״א פב' חולין
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 בסוגיות הבנה ליתן גרסאות מדייק רש״י את עתה נראה אלו, דברים בכלל

 עם כאלה בהן יש המובאות, בגוף לב שים התוספתא, על הסתמכות תוך

בהן. כוח שהתוספתא הלכתיות משמעויות

א.

ג.

ג.

ד.

ה.

ח.

ט.

 כן ליהושע אוקמיה מלכא ינאי איכה, משום גדול ״כהן ע״ב: יב׳ יומא
 מצפרי אלם כן כיוסף וכירושלמי כחוספחא ואמרי לכרכי, ככהני גמלא
חחתיו״. ושמש ככה״ג פסול שארע

 כהן לאcוי יגמור, יוסי רכי קאמר ״והכי עכודה מחלל אונן ע״ב: יג׳ יומא
 מח לו דמס חכחיס״כהן כתוספתא משמע וכן עכודה מחלל אונן הדיוס
ויוצא״... עכודה מניח
 כלים מא״י מכיאין ״פעמים ומספרין מככסין ע״א: כג׳ מו״ק

 מותר כמועד, לספר מותר דאמרו אלו כל כתוספתא דתניא מגוהצים...והא
יוס. שלושים כתוך לספר
 איירי השמשות כין כער״ש להפריש עתיד שאני לוגין ״שני ע״ב: כג' סוכה

 ולא להפריש, ושכת כער״ש הכותים מכין יין הלוקח כתוספתא כדקתני
 אסור״. שם לו לקרות אפי׳ כן לא דאם היום, שקדש עד ששכח
 האי שיל ולא ככר צלאו הנכרי כאן כשכילו..אכל ירכה ״שמא ע״א: גי ביצה

 מפני אסור כמכירו דיאcכי פי״ס נשכת כתוספתא איכא אcדי נועמא,
וכו. הכאי:״ לשכת שמרגילו

 איירי וכתוספתא דהכא אור״ת ״״ועוד גיעולינכרים ליכון ע״א: ח׳ חולין
 ליכון, כעי ולפיכך האור ע״י תשמישן והיו כשר כהן שצולין גדולים כסכינין

 ואסכלאות״. שיפודין כהדי כתוספתא לר\ אחשיכ דק אנמי ודייק
 קאמר לא יהודה ״דרכי הורידין, את שיחוט עד ״השוחט ע״א: כז׳ חולין
 דווקא לאו כעוף, פוסל יהודה דר׳ כתוספתא דקאמר והא לכתתילה, אלא

אסור״. כלומר אלא דיעכד פוסל
 תימא, כלכד. שרת וכלי כהמה אלא מועל אחר מועל ״אין ע״ב: יט׳ מעילה
 מעלו״. כולם כו, וכקע חכרו וכא קדש של כקרדום כקע כתוספתא דתניא

 ליד השרץ נגע ואם לה יש גכ דין כלי ״יד מגכו נטמא כלי ע״א: כוי נדה
 חרש לכלי טומאה אין פ״ת !כלים כתוספתא כדאמרינן התנור נטמא לא

ידו״. על קתני ולא מתוכו אלא
 מקום, כשום משנה דאינה אומר יוחי כן ר״ש דתניא ע״ב: קיד׳ מציעא בבא
 ככמה כדמשמע להם שגורות היו וטהרות זרעים של אף דמשניות ועוד

 סדרים] !כששה כשית מצינא לא נסדרים] כארכע דקאמר והא דוכתי,
כתוספתא. היינו מצינא?
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לתלמודים התוספתא זיקת

 מובאות בכל עיין קודם. שהובא בכל התרתה חלק מצאה כבר זו שאלה

 תוספתות שיש זה, בשלב כבר להדגיש כמובן יש זו. זיקה על ללמד התוספתות

 בעייה להתיר אפילו שיכלו ברייתות יש ועוד בתלמודים. שאינן ברייתות שהן

 כל הכירו לא שהאמוראים [אפשר בתוספתא, נסתייעה לא והגמ' בגמרא,

 וגם אמוראים, מאות וחמש אלפים בכשלושת שמדובר נשכח אל הברייתות,

 נהי בחולין קושיה כאותה דוגמא, מאלפיים!!] למעלה אומרים הממעיטים

 מוכרעת להיות שיכלה מחלוקת ינאי. ורבי שמואל לבין יוחנן ורבי רב מחלוקת

 של הבדולח מעיני רק ידענו זאת אותה. הביאה לא והגמרא שם. מתוספתא יפה

 מצויות בתוספתא רבות ברייתות זאת עם שם. לסוגייא אותה שראה הרי״ף

 התלמודיות. בסוגיות מעורה שהתוספתא יראה בגמ' מעיין כל בתלמודים.
 כט', כה', טז', יב', ז', רה״ש מסכת בגמרא, מעורה התוספתא כמה עד המלמד מדגם [ראה

 נדי, מגי, מבי, מאי, מ', לדי, לאי, כט', כוי, כבי, כ', יט', יא', י', ו', ד', ג', סוכה, מסכת או לדי,
נוי.] נהי, נדי, נג', נב', נאי, מוי,

 ע״ב, יג' שקלים [ראה הגמרא דעת הנוגדות ברייתות בתוספתא נמצא וכנגד

 משנה, דעת נגד תוספתא ואפי הגמרא] דעת הפך תמורה, עושים ונרבע רובע

 ראו לא ואפשר ראום, לא אפשר כהוכחה, להביאן אותן גייסו לא והאמוראים

 למשל [ראה עליהן. ולסמוך להציבן מוסמכות אותן ראו כי לסתור, כוח בהם

 בן וגם תוספות כבעל הרשב״ם ע״א עג' בגיטין לרבינא, מדפתי אחא רב דברי

 חריצב״א נטי, לשבת בתוספות מצאנו זו. לתופעח ערים חיו חזקן חר״י אחותו

 טומאת [בעניין דכלים, מתוספתא לראייה נזקק משנץ] אברבהם בן יצחק [רבי

 בתוספתא ברייתות ר״י"כמה והשיב לר״י, קשה היה בתוספות ושם וזוג] ענבל

 בכלל ביחסנו חשובים ודבריו מפורשות, אומר והרשב״ם שלנו". אש״ס דפליגי

 מכחישות בתוספתא מצאתי ברייתות הרבה אני "גם תוספתאיות. לברייתות

 היו התלמוד את כשסדרו המדרש בבית הוזכרו ואילו שלנו, וברייתות משניות

 את הכירו האמוראים כל לא בהן[כלומר בקיאין אין ברייתות אבל מהן. מקשין

 שאינם תירוצים מליבנו בודין ולהיות לתרץ בידנו ואין הברייתות!] עולם כל

 הוכחה והיקש]. השוואה [לשון יחד" אותן מקשי התלמוד בעלי שאין אחרי

 כל את לחכיר יכלו האמוראים כל שלא שאמר עצמו מהרשב״ם לדברינו

 ברייתות על אם ובאמת ע״א] סג' בתרא לבבא בפירוש דבריו ראה הברייתות,

 של במצב שכן כל מפקפקים, שהאמוראים מקרים יש שלנו בתלמוד שלנו

שלנו, ברייתות על הנה פקפוקים. שיהיו ודאי התוספתא, מן לחמה תביא מרחוק
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 בהן. מחזיקין אין אושעיא, ורבי חייא רבי של מבימ״ד שהם בטוחים אנו אין אם

 מתרצתא דהא לן נימא ומי ירמיה רבי "אמר מקשים: אמוראים שנמצא ופעמים

 ולא לה, דמתני הוא יוסף "רב שם: אומר רש״י היא". משבשתא דלמא היא,

 בתוספתא מתנייא דלא מתניתא וכל מתניי'. אושעיא כדרבי ולא חייא כדרבי

 והם .מינאי' מותבינן ולא כמשבשתא לספוקי איכא אושעיא ודרבי חייא דרבי

 ובי חייא רבי בי תניא דלא מתניתא קמאי"כל בחולין המפורשים הגמ' דברי הם

.מינאי' תותבו ולא היא משבשתא אושעייא רבי

 ואינן בבבלי המובאות תוספתאיות ברייתות שיש יובן גם מכאן

 תוספתא - ברייתא מביא התלמוד שכאשר להוסיף יש ועוד ולהיפך. בירושלמי

 ייתכן לשם. ומכאן לכאן משם חולקות והברייתות כלשונה, מובאת תמיד לא

 צריכים אלה דברים עורך. כוונת כאן שיש וייתכן גרסאות בעיית כאן שיש

 התלמודים, בשני מהתוספתא ברייתא מובאת כאר פנים כל על בפ״ע. חקירה

לבבלי. ולא לירושלמי בדיוקה קרובה שהיא טבעי

 ולידתה הורתה סוף סוף כי לתמוה ואין הירושלמי. רוח נסוכה התוספתא שעל אמרנו כבר
 ירושלמית, התוספתא את העושים דעת חריפה בסכינא לקבל שאין למרות בבבל. ולא בא״י כאן
 עניינים [על ] המשנה לשון על שכתבנו מה [ראה ירושלמי. לשון שצורתן מלים כמה מפני רק

 שביעית תוספתא מול קרקע, על פרוזבול כותבין מ״ו: פ״י שביעית ההשואה למשל, ראה אלו
 שם לירושלמי והשוה ע״א, לגי דף ברכות בבלי דוסא, בן חנינא רבי על למשל ראה ה״ט. פ״ח
 פרק פי״ב שבת ירושלמי השוה כן כמו ה"כ. פ״ג שם לתוספתא השוה שניהם ואת ה״א, פ״ה

 דף עירובין השוה כן כמו המשנה. של דיוק כמעט אגב שהיא ה״א פי״א שבת לתוספתא הבונה,
הי״א.] פ״ה עירובין תוספתא עם השוה עירוב, פת הנחת מקום בעניין ע״א, מטי

 גמקורו אותו [ראה ואמוראים, תנאים ייחוסי בעל קלונימום, ברבי יהודה רבי כי יצויין
 הלשון כאמור עוד מה שווין" והירושלמי התוספתא מקום ייבכל אומר: רפייח] עמי

 תיבות כמה מפני הלשון על הכל ולבסס זו, בנקודה להפליג אין כי אף לירושלמי קרובה
קרובות.

זו. גומלין יחסי מסכת יאירו דוגמאות כמה
 את מוציאות נשים האם השאלה גרמא. שהזמן מצוה ואינה דאורייתא המזון ברכת א.

 כל ואמנם לבעלה" מברכת ואשה לאביו מברך "בן בברכות, חובתם. ידי חרבים
 נשים : בתוספתא ועונה. מכוון לבעלה מברכת ואשה לאביו מברך בן ההלכה
 אשה אמרו, באמת חובתן, ידי האחרים את מוציאין ואין פטורים וקטנים ועבדים
 שאשתו לאדם מארה תבוא חכמים אמרו אבל לרבו. עבד לאביו, בן לבעלח, מברכת

ד״ח, תוספות שם וכן ע״א, לחי סוכח וראח ע״ב כ' ברכות [ראח לו. מברכין ובניו
אמרו] באמת
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כיצד, העליונה, על ידו עליו, שהוטל דשמואל,מי כותיה ע"ב:תניא מטי ג"מ נזיקין ב.
 לי תן לו אומר רצה העליונה. על לוקח יד לוקח, נתאנה, מי בשש חמש שוה לו מכר

 על מוכר יד מוכר, נתאנה מי בחמש, שש שוה לו מכר שאוניתני. מה או מעותי
שאוניתני. מה לי תן או מקחי לי תן לו אומר רצה העליונה

 שוה חלוק לו מכר כיצד, העליונה, על ידו עליו שהוטל מי ה״ט: פ״ג תוספתא,
 הילך לו אומר רצה סלע, לי תן לו אומר רצה העליונה, על לוקח של ידו בשש, חמש

העליונה. על מוכר של ידו בחמש שש שוה לו מכר אם אבל מעותי. לי ותן חלוקך
 [עד אומר ורבי חלוקי. לי ותן מעותיך הילך לו אומר רצה סלעי, לי תן לו אומר רצה
 לוקח כך בו לחזור יכול שהמוכר וכשם העליונה, על המוכר יד לעולם משנה] סתם
 שם [ראה בו. לחזור יכול אינו הלוקח בו לחזור יכול המוכר רש״א בו. לחזור יכול

 האחרונה החוליה וי] ב״ק תוספות ראה מעותיו קבל שכבר הנימוק, המשך
 ביכורים מנחת ראה שם. תלמודי לדיון עניין והיא שלנו, בגמ' חסרה בשבתוספתא

במקום. לתוספתא
 של בצלוחית ולא בכובלת אשה..ולא תצא לא יוצאה, אשה "במה ע״א: סג' שבת ג.

 בכובלת פוטר שבידה...ר״א במפתח אשה תצא לא ע״א. סבי ובגמ' פלייטון.
פלייטון". של ובצלוחית
חייבת. זו הרי יצאת אם לרה״ר, שבאצבעה במפתח אשה תצא "לא די: שם תוספתא

 לב שים בושם". בה כשיש פלייטון של צלוחית פוטרים וחכמים בכובלת, פוטר ר״א
 היתה הגמ' אם כי התוספתא., לפרטי התייחסה לא שממי בעליל רואים הנה להבדל,

קתני. והכי מחסרא לחמורי נדחקת היתה לא לתוספתא, מתייחסת

 מקום לאותו התוספתא עם מ״א פ״ז ממשנה כבר נראה הפועלים את השוכר את נשוה אם ועוד,
 וכן הלל, בעניין קיח' פסחים ההשוואה גם ראה אצלנו. שאין ההרחבות בעיקר ההבדלים תראה

 יחי קטן מועד וכן בטומאה. פסח ע״א עטי פסחים וכן מבושל. יין בעניין ע״א ל' זרה בעבודה
הובאו. לא אלה ותוספתות שלנו לגמי סעד הם אלה כל בחוה״מ. אירוסין עניין ע״ב

 בלי ברייתות הביאו כשהתלמודים האם לשאלה, כמובן קשור לעיל שאמרנו מה

 כאן יש האם בתוספתא? ממש אותן מוצאים אכן ואנו בתוספתא, שמקורן לציין

 הקביעה גם קדום? מקור לתוספתא וגם התלמודים שגם או מקורות, בעיית

 את רבות פעמים מצאנו כי במבחן, עומדת לא לתוספתא, מיוחדים מונחים שיש

 מופת מקור חיה חאם חשאלה, אחרת, לשון עצמה. בתוספתא ת״ר המונח

 או מהתוספתא לקח התלמוד האם האמוראים? וגם התוספתא גם שאבו וממנו

 בפני זה הלכות שנו חכמים הרי הראשונים? האמוראים בידי שהיו ממקורות

המקור. אחר להתחקות מעניין מקורם? מניין זה,

 בעניין וכן, יוחנן". דרבי קמיה יוסף בר חיא רבי "תנא בשחיטה, למשל, ראה

גבי וכן זירא". דרבי קמיה אבין דרבי אבוהא "תני ע״א, פה' גיטין הגט תורף
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 דרבי קמיה מערבא בר תחליפאי רב "דתני ע״א, כז' בסוטה מקלקלת אשה

 במשמשת וכן פי״ב. ביבמות אלא סוטה בתוספתא אינם אלה ודברים אבהו",

 משמשות נשים שלוש נחמן דרב קמיה ביבי רב "תני ע״ב, יב' ביבמות במוך

 חנה בר בר רבה "תנא ע״א, נ' בשבת, לשימוש דקל של בחריות וכן במוך".

 בשמועה וכן לישיבה". עליהן ונמלך לעצים שגדרן דקל של חריות דרב, קמיה

 יוחנן, דרבי קמיה קסרי דמן אדא רב "תני ע״ב, כ' קטן, במועד לאבלים, קרובה

 רבות הלכות שהיו אפשרות מכלל להוציא אין וכו. קרובה", שמועה שמע

 דעת בר כל התנאים. של [קבציהם] לאוספיהם להכנס זכו לא שאפי' פזורות

 פינות בכל שנכתב למה להגיע ההוא הזמן בנסיבות סיכוי שום שאין יבין

חכמים. של פיזוריהם

 של בעולמם שהילכו ברייתות־משניות קובץ היא התוספתא העולה: כלל

 מדרש מבתי הלכות יחדיו קובצו בה למשנה, ביחס קרה שהדבר וכפי חכמים.

 ר"מ, ע״י וקובצו אוחדו ואחייב ר״ע ע״י תחילה ונסדרו נאספו אשר שונים,

 משניות היו בתוספתא, כך חתומה. למשנה שעשאם רבי של ועדו לבית ומשם

 ע״י ואחייב נחמיה, רבי ע״י צביונם קבלו תחילה חכמים, של בעולמם שהילכו

 כך אחר קרה כך בבמשנה שקרה כפי אושעיא. רבי ע״י ובעיקר חייא רבי

 לספר ועשאה המשנה את קידש ורבי שמאחר אלא לתוספתא. בזמן בסמוך

 להבהרת הנחוץ במקום ולפרש להרחיב להוסיף, לתוספתא נותר המופת,

 רבים ובמקרים לגמרי, זהות והמשנה התוספתא רבים במקרים המשנה.

 אחר כאמור רחוקים. לשדות שהפליגה או במשנה, שאינו מה הוסיפה התוספתא

 ואכן לה. זקוקים שאין כאחות לה מחוצה התוספתא נותרה התקדשה, שהמשנה

 ונסדרה נערכה שהתוספתא אלא לתלמודים. הרבה לה ונזקקו האמוראים באו

 בחללו נסרו שהברייתות בעוד למשנה, מקביל כספר הש״ס כל על שלם במארג

וכוונותיה. המשנה לפענח מלאכתם כלי עשאום והאמוראים התורה, עולם של

 בתלמודם אלא שאינן שאפשר תוספתות באותן ולהפך לרדד לשוב עוד ראוי

 ראינו שם המשנה. של מהותה על בדיוננו אותנו שהעסיק עניין תנאים. של

 של תלמודם שהן כמשניות אותן הסגיר ומבנן, כותרתן שתוכנן, משניות

 רבות עצמה.[ויש המשנה בתוככי חכמים דיון כעין ומתן משא לאמור, תנאים,

 נראה בתוספתא גם כך ועוד] בכתובות, בסנהדרין, בתמורה, בערכין, כאלה

שאין מה פרקים וארבעה מעשרים במשנתנו הארוגה שבת, ממסכת מדגם
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 בניינה וצורת דיונה לדרך עוד נתוודע דיוננו עשר.[אגב שמונה אלא בתוספתא

כך]. כתבה התוספתא מדוע להבין גם היכולת ובמידת התוספתא של

 ארבעת את מפרטת המשנה וגוי ארבע" שהן שתים השבת "יציאות מ״א: א' פרק שגת
לעומתה: להאריך. אין פרסומה וכרוב האופנים.

 רשות לשבת, רשויות "ארבע פותחת השבת", "יציאות במקום ה״א: א”פ שגת תוספתא
 "איזהו והגדרות. פנימי לדיון נכנסת ממיד בשניים, אלא עוסקת ואינה הרבים" ורשות היחיד
 כרת ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג והכנים הוציא ואם הרבים... רשות איזהו היחיד..." רשות

 אחד המכנים, אחד המוציא, "אחד בסוף: התוספתא מביאה הראשונה המשנה פרטי ואת ונסקל".
 מחושבת נראית התוספתא זה במקרה הלכות. פרטי עוד וממשיכה הזורק.." ואחד המושיט

 הכנסה מורכבת עליו יסוד שהן רשויות ארבע הקדימה התוספתא כי מהמשנה, יותר
 כבר יודע שהלומד מניחה בשבת, השבת-הוצאות יציאות ,הראשונה המשנה כי והוצאה.

הוצאה. נושא ועליו תשתית נדבך הבנויה בתוספתא, כן שאין מה רשויות. ארבע

 בשמנים עוסקת שלנו המשנה מדליקין". אין ובמה מדליקין "במה מ״א: ב' פרק שבת
כהרגלה. הפרטים את מבררת הגמרא אח"כ מחתא, בחד ובפתילות

 בשבת בהן שמדליקין אלו כל מחורכות, בפתילות :"מדליקין פותחת: לעומתה התוספתא
 משנה, על תלמודי כדיון ממשיכה התוספתא אח"כ שריפה" משמן חוץ ביו״ט בהן מדליקין
 בדרך ר״ט. ברוקא, בן ר״י ישמעאל, ר' רשב״א, דעת כמו שמנים על חכמים דעות בבירור

 על"שמן ר״ט של כדעתו למשל שמנים, על דווקניות דעות דחיית סיבת מבארת לה אופיינית
 בבל אנשי יעשו "מה ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי "עמד לנמק, וממשיכה בלבד". זית

 יעשו מה אגוזים? שמן אלא להם שאין מדי אנשי יעשו ומה שומשמין? שמן אלא להם שאין
 ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו מה צנונות? שמן אלא להם שאין אלכסנדריה אנשי

 יוצאת שהתוספתא להבין אולי אפשר במשנתנו. שאינן הלכות לפרטי נוטה התוספתא זה?
במנהג. רק והשאלה מאליה מובנת הנר שהדלקת ברורה מהנחה

 בגפת תבשיל, עליה נתנים ובגבבה בקש שהסיקוה "כירה משנתנו: כירה, גי פרק שבת
שיגרוף". עד יתן, לא ובעצים

 וקטומה" "גרופה הצירוף את כותבת ואף לו, ידוע שהנושא כמי מתחילה למקום: התוספתא
 בגפת שהסיקוה "כירה לפרטים, התייחסות הוא לו שנחוץ ומה המדובר, במה שיודע כמי

 שהדליק או שעממו גחלים וקטומה. גרופה שתהא עד עליה מקיימין ואין לה סומכין ובעצים
 "שתי המתאימות. לכירות התוספתא פונה משם כקטומות" הן הרי פשתן של נעורת עליהן
 לברר ופונה וכוי וקטומה.." גרופה שאינה ואחת וקטומה גרופה אחת המתאימים, כריים

הזה. המסויים בציור וב״ה ב״ש מחלוקת

 בזבל, ולא בגפת לא טומנים אין טומנים, אין ובמה טומנים במה משנתנו: א”מ ד' פרק שבת
פרט. פרט מבררת בעקבותיה והגמרא וגוי במלח". ולא
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 אין ובמה טומנים "במה משנתנו, של הפתיחה כלל בנוסח עוסקת אינח למקום: התוספתא
 תמלא "לא מבארים. ציורים ברור חוא שנחוץ וכל ביסודו ידוע שחעניין מניחה ושוב טומנים"

 בסוף רק בגחלים] תחתח [שמא בע״ש. התנור לתוך ותתן ותורמוסין עססיות קדרה אשה
 יסוד שהוא החיתוי עניין מבורר כאשר רק כי בהגיון, ואמנם בהטמנה. התוספתא עוסקת הפרק

 גם בשבת". בתחילה החמין את טומנין "אין לאמר: להטמנה, התוספתא נגשת אז רק האיסור,
 משנתנו. של בהטמנה קיימים שלא מוגדרים ציורים עם תלמודי כדיון בדיון שם עוסקת אז

 שלנו בגמרא המובא בבצק" טח מיחם גבי על "מיחם הציור הבאת שם לראות מאד מעניין
 הפרק חותם זו בתוספתא למעשח, ובה תוספתא. שהיא לציין מבלי לשון, באותה ממש כברייתא

טומנים". שלנו"במה

 ובמה יוצאה אשה יוצאה...במה אינה ובמה יוצאה בהמה במה במשנתנו: ו' ה' פרק שבת
 מפליג באופן חרגה משם בשבת, חוצאה של שונים בציורים עסקה התוספתא: יוצאח. אינה

 יש החרגול". "ביצת היציאה שהוזכרה משום רק האמורי דרכי בענייני מאד ארוכה למסכת
 כשפים שעניני מימים ונשארה קדומה היא משניות עשרה אחת של זו שתוספתא לשער

 כשפים של זו ארוכה במסכת לעסוק סיבה ראה לא רבי באויר. ריחפו בדומיחן ואמונות
לעניין. זכר רק וחשאיר האמורי, דרכי משום ואמונות

 ממסכת בדוגמא נתבונן התוספתא של פעולתה בדרך האזן את לשבר כדי

 ושחיטתן שוחטין "הכל מ״א: פ״א חולין כותרת: במשנת חפותחת חולין,

 דפי עשר שנים שחיטתן". את יקלקלו שמא וקטן שוטה מחרש חוץ כשרח,

 נוסח במקום חתוספתא לעומת זו. כותרת של בתוכנח מטפלים כן שאחר חגמ'

 "הכל ידועה: כותרת בתוכן שדנה כמי כותבת כמשנתנו, ותמציתי כולל ראשון

 לעכו״ם. דתו שהמיר ישראל ואפי' ערל, ישראל ואפי כותי אפיי לשחוט כשרץ

 דרך על אותם מביאם נוספים, רבים לפסולים התוספתא מפליגה אח"כ

 יחיד כציור הביאה שמשנתנו וקטן שוטה מחרש התעלמות תוך האסוציאציה

 שהן משניות שרשרת שימרה שהתוספתא בהחלט אפשר שחיטתן. לאיסור

 חתימצות דרך את כדרכו חעדיף רבי חולין. שחיטת בענייני עתיקות חלכות

 רבות משניות ואמנם החש״ו. את ומיעט חאפשרויות כל את כלל מרוכז במשפט

 בתוכו האוצר הלכתי קוד לכעין משנה שעושה הזו המיוחדת דרכו חשים

 לענייננו כאלה] כמה על הצבענו המשנה על [בפרק מרובות. פירוש אפשרויות

 היתה שהתוספתא כמובן להניח יש עשתה. שהתוספתא מה אח"כ עשתה הגמ'

רבי. במשנת בהרחבה לדון לאמוראים סיוע
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 חוזר, קבוע מוטיב בגלל האסוציאציה דרך על הרחיבה משנתנו כאשר שגם דוגמא עתה נראה
פה. על לזכור ההכרח של העתיקה הלימוד דרך בגלל דוגמאות הוסיפה ואף הכפילה התוספתא

ראשון פרק סוף חולין משנתנו

 במליקה כשר במליקה, פסול בשחיטה "כשר א.
 בעגלה... פסול בפרה כשר ג. בשחיטה פסול

 עץ בכלי טהור ו. בלויים. פסול בכהנים כשר ד.
 פטור המרים בשקדים חייב ז. מתכות... בכלי טמא

 נקה אינו החמיץ שלא עד התמד ח. במתוקים...
 שיש מקום כל ט. המקוה... את ופוסל מע״ש בכסף
 אץ תקיעה שיש מקום כל י. קנס.... אץ מכר

הבדלה.

ז' הלכה למקום תוספתא

 ,בכלי פסולה...שחיטה העורף ומן מלמעלה "שחט
אומר: נמצאת ביד. מליקה

 מקום ב. במליקה... פסול בשחיטה כשר א
 כשר ג. במליקה.... פסול בשחיטה [במזבח]כשר

 חיצון במזבח כשר ד. הזבחים... בכל פסול בחטאת
 ו. בכבשים... פסול באלים כשר ה. בפנימי.... פסול
 פסול יונה בבני כשר ז. בעגלה... פסול בפרה כשר

 ט. בלויים.... פסול בכהנים כשר ח. בתורים...
 כשר י. הדיוט.... בכהן פסול גדול בכהן כשר

 חרס כלי אויר יא. וזהב... כסף במנורה...חצוצרות
טמא עץ בכלי טהור יב. טהור.... כלים שאר טמא
יד. ....בפרוזבול פסול בגט כשר יג. מתכות... בכלי

חרס.... כלי משום טהורים העמים ארץ משום טמאים
בשקדים חייב טז. ....ברוטב טהור ביבש טמא טו.

 כשר יח. ביבמה... כשר יז. .... פטור המרים
הבדלה... אין תקיעה יט.יש בחלוצה... פסול בגרושה

 שקדמה כנראה מאד, ואפשר למשנתנו, מקבילה נשארה אך המקרים את הכפילה התוספתא
 ואולי דוגמאות. כעשר השמיטה ומשנתנו קדומה. שלימה לימוד דרך מבטאת היא כי למשנתנו,

 בידנו שאין אלא מקבילות ראינו כבר מקוצר. נוסח היה רבי של ועדו בית לפני שהיה מה
קדם. מי להכריע

ת נוספים ענפים מביאה התוספתא בענייננו. אחר צד מאיר נוסף היבט  מקוצרות להלכו

ת לפני היו ההרחבות האם והשאלה משנתנו. של ת ראה והוא רבי, של ועדו בי  הרחבו

תיות הכל שריכז והוא אלה,  באפי חיבור וכל לזה, זה קרב שלא או אופיינית, בתמצי

.נפשיה

 אדם. בידי פטורים וקטן, שוטה חרש ביד הבערה עייג. נטי קמא בגא

 ארבע עוד מוסיפה שבועות ובמסכת הלכות, שבע עוד מוסיפה התוספתא

 את "המבעית כגון שמים. בדיני וחייבים אדם בדיני פטורים של מקרים

 של חטאת ובבהמת חטאת בימי מלאכה העושה חברו... בהמת חברו...המבעיר

 בי״ד ברשות שריפא אומן והזיק...רופא בי״ד ברשות שהכא בי״ד חברו...שליח

 וחייבים אדם בידי פטורים אלה אימו...כל והזיק העובר את המחתך והזיק...

במשנתנו. ואינם שמים, בדיני
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 הכ״ה, פ״ו תוספתא ומקבילתה הנפח. מן היוצאת באש מ״ו. פ״ו ק«א בגא כך

 במשנתנו. שאינם עופות נזקי כמו הלכות נוספו שם גם ה״ה, פ״ב תוספתא וכן

 בבא ומועד, תם שור בסוגיית גם כך מהם] התעלם רבי נדירותם משום [ייתכן

 בה״ט שם מוסיפה כך למשנתנו. פרשנות אלא שאינם א-ג. הלכות פ״א קמא

 שוה שנגח מנה שוה שור המפורסמת, הסוגייא גם ראה אצלנו. שאינם כללים

 ג' שבפרק ח' משנה את לפרש באה ה", פ״ג ב״ק שם, התוספתא מאתיים.

 את משלם מועד שור פ״ד משנתנו עניין מתבהר ה״ז פ״ד מתוספתא כך שלנו.

אדם. נגח אם הכופר

 הן "אלו משנה: החדש. לקידוש לעדות הפסולים בסוגיית השנה, ראש

 זה ועבדים. שביעית וסוחרי יונים ומפריחי בקוביה המשחק לעדות, הפסולים

 הדברים לה". כשרים אינם הם אף לה כשרה האשה שאין עדות כל הכלל,

 מופיעה לא שבה, הכלל עם זו יסודית משנה ואילך. ע״א כבי בגמרתנו נדונים

 לסנהדרין בתוספתא מופיעה זו משנה סדרנו, לפי כצפוי השנה לראש בתוספתא

 אדם "שאין כגון: במשנתנו. שאינן עדות הלכות זו למשנה נוספו שם ה״א. פ״ה

 על החשודים וכל והחמסנים והרועים הגזלנים עליהם הוסיפו עצמו, ע״י מעיד

 התוספתא כי כך, הדברים מדוע להבין אפשר לעולם". פסולה עדותם הממון,

 ולא סנהדרין, בפני להם הראוי במקומם עדות הלכות להביא כנכון ראתה

 חמורות פחות שבו עדות שהלכות החדש, קידוש מפני נספחים שהם במקום

 החדש] את לקדש שהלכו ובנו אב על רה״ש [ראה סנהדרין. של עדות מהלכות

 דברים בכלל לדי] חוש״מ שו״ע [ראה תקפות התוספתא של הלכותיה אגב,

 משניות ד', פרק למשנתנו הוספה הן א־ג הלכות פ״ג, קמא בבא תוספתא אלו

 פרק באותו למשנתנו תוספת היא בתוספתא, ה״א ז' פרק קמא בבא וכן, ח-ט.

 [עילה בנשים פוסלים בכהנים הפוסלים מומין כותבת שהתוספתא כמו מ״א.

 וריח הפה ריח באשה עליהם "הוסיפו מסויימים] במומים הבעל בקפידה לגט

שיער". לה שאין ושומא הזיעה
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 קובצי על דיוננו קדומות. כמשניות קדומה שהיא תוספתא לראות מעניין
 של למשניות עתיקות משניות בין תבחננו הקדוש, רבנו של שלחנו על שהיו ההלכות

 כעתיקות. אותן מסגירין בתוכם שהמוטיבים משניות סדרת הבאנו אף מאוחרים. תנאים
 עפ״י משנה לפרש אם נפ"מ לה ויש התוספתא. של לתיארוכה חשובה זו נקודה

 חוברה שהתוספתא למ״ד גמרא. להבין כדי מי ע"פ לבכר מי את או להיפך, או תוספתא
 ולהוכיח עליו להקשות יש התלמוד, סוף לימי שהרחיקוה יש ואף המשנה, אחרי

 לב שים בה. המצויות עתיקות משניות קובצי מתוך לפחות זאת עתיקה. שהתוספתא
 שם בלי כחוקים עתיקות הלכות שהיו כפי כזואליות, אלא חכמים, שמות בלי תוספתות

 קודמות ובחלקן עתיקות בתוספתא שחן ממשניות מדגם כאן מביאים אנו אומרן.
 כמותה עתיקה תוספתא וכנגדה עתיקה משנה הנה להן. מאוחרת הנראית שלנו למשנה

לפניה. לא אם

מ״א פ״א כלים משנה

 זרע ושכבת השרץ הטומאות אבות .’מתני
 שאין חטאת ומי ספרו בימי והמצורע מת וטמא
 וכלים אדם מטמאין אלו הרי הזייה כדי בהם

במשא: מטמאין ואינם באויר חרש וכלי במגע

 כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה מהם למעלה
 לטמא במשא האדם את מטמאין שהם הזייה
במגע: בגדים וחשוכי (במגע) בגדים

 כדי בהם שיש חטאת ומי נבילה מהם למעלה
 לטמא במשא האדם את מטמאין שהם הזייה
במגע: בגדים וחשוכי (במגע) בגדים

 בועלה את מטמאה שהיא זבה הזב מן למעלה
 בביאה מטמא שהוא מצורע הזבה מן למעלה
 מטמא שהוא כשעורה עצם המצורע מן למעלה
 מטמא שהוא המת מכולם חמור שבעה טומאת
מטמאין: כולם שאין מה באהל

וכוי. האדם מן פורשות טומאות עשר

ה״א פ״א [ב״ק] כלים תוספתא

 ובשכבת זרע בשכבת שאין בשרץ חומר
 לא שהשרץ בשרץ חומר בשרץ שאין זרע

 טומאתה חלוקה זרע ושכבת טומאתו חלקה
 בכל מטמא זרע ששכבת זרע בשכבת חומר
בכעדשה: אלא מטמא אינו והשרץ שהוא

 חטאת ובמי חטאת במי שאין בנבלה חומר
 ומיעוט טמא חטאת מי שמיעוט בנבלה שאין
 שלהן חטאת שמי בנבלה חומר טהור נבלה

טהורה
 ובבועל נדה בבועל שאין מה מת בטמא חומר

 הזאה טעון מת שטמא מת בטמא שאין נדה
 חומר נדה בבועל כן שאין מה ושביעי שלישי
התחתון כר מטמא נדה שבועל נדה בבועל

 בטפח פתחו מת שכזית המת מן בכזית חומר
 חזר אומר נתן ר' טפחים בארבעה פתחו והמת
 אחד: לפסול שנים לטמא מת טמא להיות

 ישראל לארץ סוריא שוה דברים בשלשה
מטמא עפרה לארץ לחוצה ובשלשה

 הירושלמי, התלמוד כלשון ירושלמית א״י לשון התוספתא שלשון אמרנו כבר
 אלא בכך לראות אין אמוראים, שמות כמה שמצויים [למרות בא״י. ולידתה הורתה
 וכוי, בשרץ" "חומר התוספתא לשון לפנינו. במשניות כאן גם הסופרים] טעויות
 מפורטת במקורה התוספתא וכן בקדש", "חומר פרק בחגיגה בדומה ראה עתיקה,
במשנתנו. שאינם לפרטים ונוגעת
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 למשניות המתאימים ומבנה סגנון לפנינו ה; פרק כלים מתוספתא אחרת דוגמא
 מועילה דרך הוא המספר מוטיב האסוציאציות, דרך על פה, על שנלמדו עתיקות
 הבית. בפני בטהרות שנושאם עוד מה עתיקות, משניות על בפרק שהדגמנו כפי לזיכרון

 בטיט וחיברן בארץ שנתן פטפטין שלשה יתידות שלש מסמרים שלשה אי: הלכה
 ר' ומודה בטיט לזה זה שיחברם עד מטהר יהודה ור' טמאה הקדרה את עליהן שופת להיות
מחברתן: שהאבן מפני טמאה שהיא לה וחיברן האבן גבי על נתנן שאם יהודה

 לזו זו חברן ולא בקרקע חברן בקרקע חברן ולא לזו זו שחברן אבנים שלש בי: הלכה
 שהוא: כל בטיט חיבורן היא וכמה בקרקע ויחברם לזו זו שיחברם עד מטהר יהודה ור' טמאות

 יורה עליהן שופת להיות שהתקינן עמוד של חליוה שהי גדולות אבנים שתי גי: הלכה
 שני חביות שתי טפח שפיתת מקום צורך הוא וכמה צורך אלא טמא אינו גדול מיחם או גדולה

 שביניהן והעובי טהור ותוכו ובאויר במגע ביניהן ונטמא כרה שעשאן קדרות ושתי הלפסין
 ועל עליו אומר יהודה ר' טהור הטהור את והמשמש טמא הטמא את והמשמש אותו חולקין

טמא: לאו ואם טהור עצמו בפני עומד והזיז הכותל ניטל אם הזיז

ד' סרק [ג״ק] כלים תוספתא
 המבנה וגם עוזן. במלא וטהרה כשטומאה עתיקות, משניות כרוח עליה הנסוכה הרוח

פה. על לימוד דרך המשרת באופן מאורגן
 תחלתו אומר מאיר שרי ברובו ושיריו שהוא כל שתחלתו בנות של תנור אי: הלכה

ארבעה: ושיריו ארבעה
 אומר יוסי ר' סופגנין בו לאפות כדי משהוסק טומאה «אימתי«קבל תנור בי: הלכה

 אומר גמליאל בן שמעון רבן הפת רדיית לאחר הוסקו לא כאלו בהן שהוסק העצים את רואין
 בתנור צורך הוא וכמה צורך כדי עד לתנור חבור כמה עד תנור טפילת הסנדלר יוחנן ר' משום

אצבעות: שלש ובכירה טפח
 בין טפילה להן ועשה תנור ועשאן לזו זו שחברן אבנים ]שלש תנור [ גי: הלכה

 מטמאות מבפנים אומר יהודה ר' מאיר ר' דברי ובאויר במגע מטמאות מבחוץ ובין מבפנים
וכוי. ומבחוץ ובאויר במגע

 טהור פשתן של אניצין בו טומן להיות טמא בו צולה להיות שהסיקו תנור די: הלכה
 טהור אומר יהודה ר' טמא מלאכתו נגמרה שלא עד שהסיקו תנור בגופו מלאכה עושה שאיני

 מטהרין: וחכמים מטמא גמליאל רבן והיה סוגנא כפר בתנור מעשה היה זה יהודה ר' אמר
 מטמא ולמעלה מעפר במגע מטמא ולמטה מעפר חציו עד עפר בו שנתן תנור די: הלכה

 ר' ובאויר במגע מטמא כלה אלא חרש כלי חולקין אין אומרים וחכמים מאיר ר' דברי באויר
וכוי באויר מטמא ולמעלה מעפר במגע מטמא ולמטה מעפר אומר יוסי

 בשרץ טהור וחברו טמא הוא וניטמא מהן אחד והוסק לשנים שחצצה תנור הי: הלכה
 יוחנן ר' משם אומר יוסי ר' מהן אחד ונטמא שניהן הוסקו טמא כולו שביניהן והעובי טמא כולו

טהור... הטהור את והמשמש טמא הטמא את המשמש עוביו את חולקין נורי בן
 שאי לפי טמא האומן מבית ואפילו שהוא כל ואפילו לשנים שחלקו תנור ו: הלכה

לכוון: אפשר
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 עוסקות שתיהם עתיקות, שתיהן למשנה, מקבילה לתוספתא דוגמא עוד נקה
 [יש החשמונאים. ימי לאמור פועלת. יישות היו כשהצדוקים הקדומים הבית בימי

 שלאט עד מתוכה, מתמנים היו והכהנים שמלכה האריסטוקרטיה היו שהצדוקים לזכור
 ומשקפות עתיקות הן זו ותוספתא משנה ודחקום. הפרושים החכמים השתלטו לאט,

 מציינת שהתוספתא [מה בטהרתו. היה גדול שכהן זמן הבית. בזמן ופועלת חיה מציאות
 לימוד התוספתא של לאיחורה שהטענה מכאן לפנינו] המובא במעשה המשנה על יתר

שתסמוך. מה על לה אין האמוראים, אחרוני

פרקדדימ״א נדה נדה משנה

 והכותים מעריסתן נדות כותים בנות מתני'
 שהן מפני כעליון תחתון משכב מטמאים

 ודם דם כל על יושבות והן נדות בועלי
 ואין מקדש ביאת על עליה חייבין ואין

 מפני התרומה את עליהם שורפין
ספק: שטומאתן
 ללכת שנהגו בזמן צדוקין בנות

 פרשו ככותיות הן הרי אבותיהן בדרכי
 כישראליות הן הרי ישראל בדרכי ללכת

 עד כישראל הן לעולם אומר יוסי ר'
אבותיהן: בדרכי ללכת שיפרשו

ה״א פ״ה נדה תוספתא

 והכותים נדות מעריסתן הכותים בנות
 שהן מפני כעליון התחתון משכב מטמאין

 יום דם כל על יושבות שהן נדות בועלי
 שבעה: מתוך סופרת בו טהורה שהיא

 ללכת שהנוהגות בזמן הצדוקין בנות
 פרשו ככותיות, אלו הרי אבותם בדרכי
כישראל: אלו הרי ישראל לדרכי

 כהן עם שסח אחד בצדוקי מעשה
 בגדיו על ונפלה מפיו צינורא ונתזה גדול
 גדול, כהן של פניו והריקו גדול כהן של

 אף כהן אישי ואמרה לאשתו ושאלו ובאו
 נשאלות כולן צדוקיות נשי שאנו פי על

 בצדוקיות בקיעין אנו יוסי ר' אמר לחכם
 חוץ לחכם נשאלות שכולן חכל מן יותר

ומתח: בחן שחיתח אחת מן

ה״א פ״ז [ב״ב] כלים תוספתא
 את בעליל חשים בה דוגמא לפנינו התוספתא, לשון בסוגיית מושג לקבל כדי
 טומאה של מאותן זו גם לב שים הקדומות. הלטיניות וגרורותיה היוונית השפעת
הבית. בימי תקף שעניינן וטהרה,

 רבן שהן כל סכך להן יש ואם עשר אפקרסין של נימי שהן כל ומקטורן פסיקיא נימי
 שלש למדת עולה ואינו שלשה על שלשה למדת עולה סכך אומר גמליאל בן שמעון

 נימי טמא לאו אם טהור בכסא נוגע ובשרו הכסא על נתנו אם רחב היה שלש על
 והכסתות והכרים והסגסגין והלבדין והחמילות והפמליאות והברתסין הגרסין

אצבעות: שלש
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התוספתא של היד כתבי

 כקובץ וזוהרה ערכה את חשף האחרון בדור התוספתא נוסחי בדיקת

 מקומה על שלמדנו למה נפ"מ להן שיש שאלות עורר זאת ועם תנאים משניות

 היה זה אוצר רבי. של משנתו ועריכת בסידור מקומה ובעיקר ההלכה, בהכרעת

 שאלותיהם להכריע כדי ברייתות קובצי לפניהם שעמדו כפי האמוראים לפני

 האמוראים דברי האם לדעת ניתן תמיד שלא אלא המשנה. על וספקותיהם

 שאינן תוספתות אלא אינם כברייתות] הן [שבעינינו מסויימות בברייתות

 מחזקים היד שבכתבי בהבדלים יותר נכון היד בכתב ההתבוננות כי לפנינו.

 ערכנו וכבר שונים מדרש מבתי קובצה שהמשנה שבשעה עוד מה ספקותינו.

 ובמבנה, ובהיקיפה בגודלה כמותה שהיא לתוספתא ביחס הנח וזהותם, שמותם

 ככלות התנאים. זיהוי לפי לרוב במעט, אלא מקורותיה כל מניין אחיזה לנו אין

במשנה. מוכרע שהדבר כפי מדרשו ובית עורכה על ודאות לנו אין הכלל

 גדול יעד היתה לא שהתוספתא בגלל שדווקא לומר, אני רואה זאת אף

 שקרה כפי ידיים בה חלו לא ואולי במקומה נותרה המשנה, כמו לכיבוש

 הלכות של ראשון נוסח אחר ולהתחקות ממנה לדייק אפשר אולי כן על למשנה.

 שהבאנו בדוגמאות ובעיקר הזדמנויות בכמה עשינו שאמנם כפי עתיקות משניות

 היות על ואחרונים ראשונים דברי למרות הדברים מתוך בדיוננו. שלב לכל

 בשורות עיון אחר הנה הוכחה, הטעונים ספק דברי למשנה, מאוחרת התוספתא

 החכמים דברי ממי? לקח מי למי, קדם מי השאלה עולה שהבאנו, הדוגמאות

 התוספתא שעפ״י אומרים חייהם מפעל היתה שהתוספתא ומי יד כתבי שחקרו

 משנה היתה האם השאלה לענות ומכאן רבות בבליות ברייתות לזהות אפשר

ברובה] שנעלמה בבבל משנה שהייתה ספק [אין בא״י. שהיה כפי בבבל סדורה

 בעל ע״י נחקרו אשר חתוספתא של ואמינים מפורסמים חיותר חיד כתבי

 בין היפך אשר רמה שידו עדיאל ר״ש החכם ע״י ובזמננו כפשוטה" "תוספתא

 נמצאו אשר ערפורט, וכת״י וינא כ״י הם: שנים היד. כתבי של השיטין

 כאן יש אפשר עצמם. לבין וביניהם בדפוסים, שלפנינו לתוספתא בינם הבדלים

 אחרת. השערה כל או מבבל, וזה מא״י זה אפשר שונות, ממסורות יד כתבי שני

 כבודם כל עם [ושוב מאד. מצומצם בהיקף שהוא אלא לונדון כת״י גם נמצא

 שהמשנה בעוד שנה, מאות שמונה מלפני אלא אינם סו״ס היד, כתבי של

שנה?!] אלף במשך קרה מה שנה. מאות ושמונה אלף לפני נחתמה
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 להם שיש ההבדלים את ונראה היד כתבי עם התוספתא מהשואת ללמוד ננסה אנו
 במשנה. היה שלא מה חשפה שהתוספתא הלכות היו להלכה. גדולה נפ"מ לפעמים

קושי. מעוררות מפורשות בהלכות שהסתירות פעמים אלא

 וכתב לכתב סמוך אחת אות אותיות...כתב שתי "הכותב ע״ב: קד' בשבת המשנה א.
 [אות לספר והשלימה אחת אות "כתב בבלי: בגמ' שם הברייתא וגוי כתב..." גבי על

 אות "הכותב ה״ז: פי״ז שלנו בתוספתא חייב". הקדש] כתבי מכדי אחד של אחרונה

 ערפורטי יד כתב פטור". אותיות שתי לכתוב מקום במקומה שיש אעפ״י גדולה אחת

 אחון אוון ״כחכ וינאי יד כחג .חטפי" אח לחשליס אחח אוח "כחג

לטפי״. וחשלימח

 וחייבים בלילה פטורים ופרדסות גנות "שומרי מ״ג: פ״ב שלנו תוספתא סוכה, ג.
 גנות "שומרי ע״א: כוי סוכה בבלי שלנו בגמ' ברייתא קיים] אינו [במשנתנו ביום".

 ופידטיס גנוח "שומרי וינאי יד כחג בלילה". בין ביום בין פטורים ופרדסים

 ״שומרי ערפורטי יד כחג כייושלמי\ ץיוכך .גיופ״ וחייגיפ גלילח פטוייפ

גלילח״. גיו גיופ גיו פטוייפ ופידטיפ גנוח

 את ומניחין המיטות בין מכבדין להקל, דברים "שלושה מ״ה: פ״ב משנה ביצה ג.
 צדוק ב״ר אליעזר רבי "אמר ע״ב: כבי ביצה בבלי בגמ' ברייתא ביו״ט". המוגמר
 עליהן ופורסין טוב יום בערב אותן ר"ג..מכבדין לבית אבא אחר נכנסתי הרבה פעמים
 .מאליו" מתכבד הבית ונמצא הסדינים את מסלקים נכנסים כשאורחים למחר סדינים

 ר״א אמר המיטות בין מכבדין היו גמליאל רבן בית "של ה״ט: פ״ב ביצה שלנו תוספתא
 המיטות בין מכבדין שהן ראינו ולא גמליאל רבן בבית אכלנו הרבה פעמים צדוק ב״ר

 וינא! כח״י אותם". מסלקין נכנסים כשאורחין יו״ט מערב פורסין היו סדינים אלא

 ערפורטי כ״י אוחן״ מטלקין נכנטיפ גשאויחיו מעיו״ט טדיניפ "פורטין

 היו גמליאל יכן כיח ״של כירושלמי.* אוחן". מטלקין יוכאיו כשאויחיו"

 יוכאין אורחין שהיו וכיון האיץ ע״ג פוישין היו המיטוח...טדינין כין מככדין

אוחן". מקפלין היו

 מביא זה הרי חברו של בתוך אחד אילן "הקונה ה״ב: פ״א ביכורים שלנו, תוספתא ד.
 ולא מביא לא אומרים וחכמים .מאיר רבי דברי קרקע, קנה שלא מפני קורא ואינו

 עיפויט! כח״י פויא״ ולא מכיא לא אומייפ ״וחכמיפ וינא! כח״י קורא".

 כחוף אילנוח שני הקונה ה״ו.* פ״ו ירושלמי.* וקורא״. מכיא אומריק ״וחכמיק

 מהתוספתא. הפוך וקורא מכיא אומר ר״מ קורא ואינו מכיא חכרו של

 הם ת״ק כאן ואולי קרקע קנה האם לתייק ליה מספקא הספינה, את במוכר [בבלי
מביא] ולא שלו קרקע אם שספק חכמים
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 ורקקה קראה כשרה, חליצתה קראה לא אבל ורקקה "חלצה מ״ג: פי״ב משנה ה.
 אומר אליעזר רבי רקקה לא אבל וקראה חלצה פסולח. חליצתה חלצה, לא אבל

 "קטנה ה״ט: פי״ב יבמות שלנו תוספתא כשרה"... חליצתה אומר ר״ע פסולה, חליצתה
 לא אם וחכ״א ר״א דברי פסולה חליצתה חלצה לא אם כשתגדיל. תחלוץ שחלצה

 לא לחזור רצה אם כשרה חליצתה קראה ולא רקקה ולא חלצה כשרה. חליצתה חלצה
 חלצה ולא רקקה לא אבל קראה פסולה. חליצתה חלצה ולא קראה ולא רקקה יחזור.

 כשרת דזלי?ותוז"■■ יכי< יכי ענוות ויגא! כתייי לחזור. ויכול כלום ולא עשתה לא

 «6 לוזחזיר רןווז פרולוז ^לי?ותוז".. ערפורט! כת״י .יוזזוי" לחזור יר^ח אס

ותוז קראתוז לא אכל ורקקוז ייתלכוז וזייג פיייכ רושלמיי יחזיר".  כשרוז. חל̂י

 לא אכל וקראתוז חלכוז פמולוז. חלעתוז וזלכוז לא אכל ורקקוז קראתוז

כשרוזיי. רייע פטולוז אומר אליעזר רכי רקקוז

 עליר לי שאיו ע"מ לי מקודשת את הרי לאישה "האומר ע״א: נוי כתובות בבלי ו.
 שבממון בדברים אומר ר״י ר"מ, דברי בטל ותנאו מקודשת זו הרי ועונה כסות שאר
 ע"מ "המקדש ה״ט: פ״ג קידושין תוספתא ע״ב] יט' בקידושין לשון [וזו קיים". תנאו
 כל הכלל, זה .קיים ותנאו מקודשת זו הרי ועונה כסות שאר עלי ולד) ליר שאיו

 ממון של שאינו בדבר קיים, תנאו ממון שהוא בדבר בתורה שכתוב מה על המתנה
 ולא שבממון דבר הוי לא שעונה פרשתי "בכתובות שמואל": "מצפה [ראה בטל" תנאו

 זו עליר״.תרי לי שאין עיימ לי מקודשת את ייוזרי וינא! כייי כתוספתא] קי״ל

■ ותנאו מקודשת  לי מקודשת את וזרי ערפורט! כתייי שלנו. כגמרא וכך כטליי

סייסיי. ותנאו מקודשת זו עיימ.ץזרי

 במרחשון יורה אומר אתה בניסן. ומלקוש במרחשון יורה ת״ר ע״א: ו' תענית בבלי ז.
 ומלקוש. יורה בעיתו ת״ל באייר. ומלקוש בתשרי יורה אלא אינו או בניסן ומלקוש

 בחדש אלא אינו או במרחשון יורה אומר אתה בניסן ומלקוש במרחשון יורה ת״ר
 שלנו בתוספתא בעיתו". יורה אף בעיתו מלקוש מה ומלקוש. יורה בעיתו ת״ל כסלו,

 בניסן" בראשון ומלקוש במרחשון יורה הגשמים...וחכ"א את שואלין מ״א פ״א

 יייורוז ערפורט! כתייי לונדון. ככתייי וכף כמרחשון" ״יורת וינא! כת״י

ככמלו״.

 הרי בשר" של וחתיכות דגים של מציאות.."מחרוזות אלו מ״א: פ״ב ב"מ משנה ח.
 ב"מ ברייתא בבלי להכריז.." חייב שינוי בו שיש כל אומר ר״י ר"מ. דברי שלו אלו
 נשוך ודג דגים חתיכות סימן...מצא משקלא ולהוי אמאי בשר של וחתיכות ע״ב: כג'

ודג דגים של וחתכות בשר של חתכות "מצא ה״ג: פ״ב ב"מ תוספתא להכריז. חייב
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טי טל תתיכווג א5יימ« ומא! כת״י להכריז" מחרוזות...חייב שלו. אלו הרי נשוך,  ג

 טל חתיכות גוכא ערפורט! כתייי טלד. אלו חיי נטוך ודג דגיפ טל וחתיכות

■ חייכ דגים טל וחתיכות כטר לחכריזיי

 לה אומרים והיורשים כתובתה שתובעת "אלמנה מ״א: פ״א כתובות תוספתא ט.
 כתובתה, התקבלה שלא ראיה להביא צריכה היא נישאת שלא עד כתובתיך, התקבלת

 המובאות כ״י בנוסחאות [אכן כתובתה". שנתקבלה ראיה להביא הם צריכים משנישאת
 ראיה להביא צריכה משנישאה כתובתה שנתקבלה ראיה להביא צריכים "הן כתוב, שלנו בדפוס בהערות

 לא אומרת והיא נתנו יתומים יוחנן רבי בעי ע״ב: צו' כתובות בבלי נתקבלה] שלא
 נישאת ראיה, להביא היתומים על נישאת שלא זמן כל אלמנה לוי, דתני נטלתי..ת"ר

 טלא עד כתגכתיו חחקכלח לח אמרו יייתגפויס גינאי כתייי ראיה". להביא עליה

 חם מטניטאוג כחגכונח, נגנקכלח טלא ראיח לחכיא כייכח חיא ניטאוג

 חחקכלח לח ייאמרג ערפגרטי כתייי כחגכחחיי. טנחקכלח ראיח לחכיא עריכיס

 כתגכונח. טנונקכלח ראיח לחכיא כריכים חג ניטאח טלא עד כונגכוליו

כתגכתחיי. נתקכלח טלא ראיח לחכיא עריכח חיא מטניטאח

 ערבה ולא פנימית ערבה מזו לפנים זו חצרות "שתי מ״ז: פ״ו עירובין משנה י.
 אסורות שתיהן פנימית, ולא חיצונה ערבה אסורה, והחיצונה מותרת הפנימית חיצונית,

 כנגד זו חצרות "שתי הט״ו: פ״ט עירובין שלנו תוספתא חיצונה] בני על אוסרין פנימית [בני
 גבוחה מהן אחת היתה אחד. מערבין ואין שניים מערבין טפחים עשרה לזו זו ובין זו

 טפחים ד' רחב נסר הביא או צורי ובסולם ובכפתים באבנים מיעטה טפחים עשרה

 ייטחי גינא! כחייי אחד". מערבין רוצים ואם שנים מערבין בה, וקובעו

 ערפגרש! כונייי טניים..״ מערכין טפחים איכעח לזג זג כין מזג לפנים זג חעגגנ

 מערכין גאן טחים מערכין טפחים עטרח לזג זג גכין זג כנגד זג ערגת ייטתי

אחתיי.



4 4 התוספתא8

וההלכה התוספתא

 שאין בעיקר הלכות, למדים מהן התוספתות את נצטט לא היריעה מקוצר

 מדבריו נכרת יוסף, הבית מרן דעת לדחותן. עילה יש שלנו שלתלמוד מוצאים

 מהלכה. אחת תוספתא לדחות בעלמא בסברא כח "אין לאמר: שחיטה בחלכות

 לי נראה הדין לעניין מקום מכל תר״ד] [סימן להחמיר כתב שהמרדכי ואעפ״י

 וכ״ש תלמודא, לה דדחי בהדיא חזינן דלא כיון תוספתא על סמכינן דשפיר

מקומות: כמה נראה כדי] יו״ד יוסף [בית הלכה". לפסק כתבה שהמרדכי

 סימן או״ח יוסף בית ראה ומתפללים" אחד אחד נשמטים "אבלים תוספתא, אבלות, הלכות א.
מהתוספתא. ראייה מביא ע״ב.

 זו הלכה וכוי. כסא ע״ג ולא מיטה ע״ג לא ויתפלל, כלים ע״ג יעמוד "לא בתפילה, כוונה ב.
 ממקום ממשיך אחר שהשתתק, המתפלל וכן הי״ז. פ״ג ברכות זהה בנוסח מהתוספתא נתמכת
 מדתניא ראיה הראשון. שהתחיל בברכה יצאו לא כי מברך השני ברכות, יש אם אבל זה. שפסק

 סימן או״ח יוסף בית ראה פ״ד. ראש מגילה בירושלמי לה ומייתי ה״ב] [פ״ב דמגילה בתוספתא
 מי להם אין אם וכן אצלו. עומד להיות צריך לעצמו לברך הרוצה ציבור שליח וכן ] קמי

הי״ג] פ״ג תוספתא וכן ה״ו, פ״ג תוספתא ראה שיקרא,

 בית בתוספתא איתא "והכי המדינה. ממנהג לשנות בא אם עליה, בבונה שותפין, בהלכות ג.
קסד] חוש״מ [ראה המדינה", כמנהג הכל לבנות, העליה בעל ורצה לאחד, ועליה לאחד

 אין ה״ט. פ״ג פסחים בתוספתא הוא כך ,בער״ש מצה לו אופה בשבת, שחל עשר ארבעה ד.
 קבי [פסחים לפסח. דאיתקש שעות שש אחר עד עשר בארבעה ומצות בפת להתעסק מתחילין

 בפת להתעסק ולהתיר התוספתא, על לסמוך ראוי לאפות, ימצא שלא הדחק "ובשעת ע״ב]
 הדחק מן כי בשעתה. לעשותה שמצוה פסח בערב מצות שלוש יעשו מקום ומכל שבת". מערב
 הי״ג, פ״ב פסחים, בתוספתא מתניא בשעתה. מצווה חביבא משום ולהתיר התוספתא על יסמוך

 שיש בימינו גם זו להלכה מינא נפקא [יש פסח. לשם שנעשית ובלבד ישנה במצה יוצאים
 בהפסדו שכרו יצא שלא רבה זהירות לנקוט ויש מצות, פסח בערב ולאפות להדר שהתעוררו

 מה ביטול, לו יש הפסח לפני שנערב שחמץ עוד מה בזמן. הדחק מפני גדול חשש כי המרובה,
בכרת] והכל ביטול שום אין עצמו בפסח שאין

 מוכיחות ידיים להם מצאנו שלא משקל כבדי לעניינים מקור היא התוספתא

 חמץ", "מכירת של והמורכב הסבוך הנושא שלנו. בתלמוד ובכלל במשנתנו,

 ונוכרי "ישראל ה״ו, פ״ב פסחים בתוספתא מבורר מקורו בשו״ע, תמ״ח בסימן

 ירושלמי גם [ראה לנוכרי". מוכרו ה״ז ישראל, ביד וחמץ בספינה באים שהיו

 שם. ראה יוסף, הבית עליו ותמה יערים, שלא "ובלבד כתב, הבה״ג ה״ו]. פ״ב

בשמיטה] המכירה היא זהה [בעייה
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מו ר כן כ קו ת מ א רי ק ל ל ל ל ה לי ח, ב ס צוי פ מ ת ה כ ס מ ם ב רי פ ' [פ"כ סו תנ ד " ט] ״  מ

בי עון ר מ ק, בן ש ד צ הו ה י מונ ר ש ש ם ע מי ה י ל לי חד ו חיד א ר י מ ת גו ל. א ל ה אלו ה  ו

ט הן, ״ שון ...ויו א ל ר ח ש ס לו פ לי מו, ו ך עי ר ב ל ם ו ה לי ם ע ר מ או ל ". ו ה מ עי ך בנ  כ

ד סו א הי ת פ ס תו ה, פ״י ב ם ה״ מרי ת "גו ל א ל ה לו ה ן ואין כו תי ח מנו פו  ואין מ

פין סי ". מו ה עליו א ר ם [ ם ג חי ס ל קיח' פ א] מו ת פ ס תו

ת ע ר כ בי ה ה ר מ כ ת ב כו ל ה ה ר קו א, מ ת פ ס תו ב ב שו ר [ כי בי נז ר ע ש פי א מו ת פ ס תו  ב

ם תיי א ם מ מוני ש ם ו מי ע ד פ עו ה ב שנ מ ב ק ש ם ר שי שלו ] כ . . ם. ע הוי פ ת זי מו קו  מ

ה, ם אל ה ה ב ע ר כ ת ה ע ד בי כ ה, ר כ ל ה א ל "כ הו ף ע״י בד רו צי ", "רבי ה מר  או או

ר "רבי מ ם או אי ר רי נ ב בי ד א, יהודה". ר מ ג דו א ל ת פ ס תו ק ב ״ א מו  "אין ה״ג, פ״

רין פ ת חו רו חין... בו ר שי מ בי, א אין ר ר רי נ ב בי ד ה ר ד הו ד י ע מו רי ב ב ד ם ו מי כ  ח

." ת עי שבי כן ב ם ו ק ש ״ מו ב ב ״ ב, פ ״ רין ה ס "אסו ב כ ר ל פ ס ל ר ו מ א .. ד. ע מו בי ב  ר

אין ר רי נ ב בי ד דה ר הו מן י א בז ל של ט ת, נ שו רי ר ב ד ם ו מי כ מן ח  כן שנטל". בז

א ן הו לי חו ב ב ״ ב, פ ״ ת "נגנבה ה ל גו רנ אה ת צ מ ר ו מ א ה... ט חו בי, ש אין ר ר רי נ ב  ד

ה ו חנני ל בנ לי ר״י ש לי ה הג א צ מ ש ך ב תו ת, ב בי רי ה ב ד בי ו ה ר ד הו ה י א צ מ ש  ב

." ה שפ א ם ב א ש ו ך י ש פ ד נ ר בין לי טין, ל שי רי ה ו ה ם לנ ת מדג רו קו ד מ מו ל  ל

ה. ע פ תו ה ה א ם ר ה ג ט סו ט״ו ב א, פ שין ה״ דו לין ה״ז, פ״ד קי ח חו ״ו, פ״ כין ה ר  ע

ד, ם פ״ עי א, נג ה פ״ ד ״ג, נ ל פ בו ם ט ב, יו ״ ה פ ר מו א, ת מצוי מה פ״ ם ש  ג

ו תנ שנ מ ל, ב ש מ תנו ל שנ מ כין ב ר ח ע ד מ״ה. פ״ עו ת, [ו או מ ג ת דו חו ל ע״א נ' מנ  מו

א. ת פ ס א ע״א ל' ע״ז תו ת פ ס תו ת פ״ד. ע״ז ל עו בו ב לז' ש ״ ל ע א מו ת פ ס פ״ד] תו

והתוספתא הפוסקים

 ליתן בהן יש הלכות לכמה בהפניה נסתפק השעה, ומקוצר בפ״ע, לברכה ראוי זה נושא
תוספתא. הלכה מושג

 בבא בתוספתא מקורה זו כנסת".הלכה בית להם לבנות זה את זה העיר בני "כופין א.
 גם בתרא. בבא ראשון בפרק הביאוה כדי] [סימן והרא״ש הרי״ף הי״ב. פי״א מציעא

 הרי״ף הי״ד. פ״ג מגילה בתוספתא כך למזרח". אותו פותחין "אין כנסיות בתי פתח

 שאפשר תפילה מהלכות הי״א הרמב״ם והיסוד, עליה. סמכו יב'] [סי' והרא״ש [ידי]
עליה. סמך
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ת חברו, ידי על ביוצק או בכלי, או בטבילתן ידים נטילת הלכות ג.  חודשו אלה בהלכו

א פרטים ת ספ טל וכן ,לנגב" צריך אינו ידיו "המטביל ה״א] פ״ב [ידיים בתו "נו ם  מן ש

 תוספתא נוספים פרטים ראה הכלים. שולי ע״י ידיו נוטל של דחוק מצב גם הכלי",

ואילך. יא' אות קי״ט סימן או״ח יוסף הבית מרן ראה ה״ו, פ״א מקואות וכן ה״ז, פ״א

של אומרים היו בתחילה רב, אמר כהנא רב אמר אבא רבי אמר ע״ב: מ' שבת ג.  המב

שבת ת, וכן לשוכח". וה״ה יאכל לא במזיד יאכל, שוגג ב בו  "המבשל ע״א, לדי בכתו

שבת שוגג ב שוגג אומר, ר״י ר"מ, דברי יאכל, לא במזיד יאכל ב  למוצ״ש, יאכל ב

 התוספתא: לעומתם ע״ב] יז' ובביצה ע״ב נג' בגיטין [וכך עולמית". יאכל לא במזיד

שבת "המבשל הדעות, כל את מביאה הט״ו] פ״ב [שבת, שוגג ב  יאכל לא במזיד יאכל, ב

שוגג אומר: ר״י ר"מ. דברי  אומר: הסנדל יוחנן רבי יאכל. לא במזיד למוצ״ש יאכל ב

שוגג  לאחרים". ולא לו לא עולמית יאכל לא ובמזיד לו, ולא לאחרים למוצ״ש יאכל ב

ם כמובן אנו מ״ג. פ״ב משנתנו, תרומות, וראה  מאיר, כרבי והגר״א יהודה, כרבי פוסקי

שי״ח. סימן שו״ע שבת הלכות ראה

 ואחד שניים [שהיו היא מה זו סנדל צורת מבררת הגמ' סנדל, המפלת ע״ה: כה' נדה ד.

שה הגמ' הגדול] שור של כלשון זו סנדל וצורת כסנדל, ונפחס אחיו את דחק  נדר

 תחילת מונה החמה, שקיעת אחר וסנדל החמה שקיעת לפני נקבה תלד "אם לבעייה,

 לה וה״ג לאמור: התוספתא מתוך מברר ורש״י לאחרון". נדה ותחילת לראשון, נדה

סנדל החמה שקיעת לפני נקבה שניהם תפיל שאם וה"פ, בתוספתא,  שקיעת לאחר ו

 תראה אם כגון לאחרון. וכן נדה תחילת לראשון טוהר ימי שיכלו לאחר מונה החמה,

דל דדילמא נדה, תחילת הוי לראשון ואחד שמונים ביום  זכר שקיעה לאחר שנולד סנ

ט [ראה ארבעים. לסוף שלו טוהר ימי וכלו הוא ת רש״י דברי ואריכות בפירו נ ו כו ) ם]  ש

 עשר ארבעה אחר זכר, הסנדל אם לידה, אחר עשר חמשה ביום דם ראתה אם הדברים

 כיון טהורה. אזי עשר, חמשה ביום דם רואה ואם טוהר, ימי מתחילים טומאה ימי

 אולם הם. טוהר דמי עתה שרואה ומה הנקבה, בימי נבלעו הזכר טומאת ימי ששבעת

 שהוא מפני הוא טומאה מימי עדיין הלידה של עשר חמשה יום אז כי נקבה, הסנדל אם

 ישפיע ולפיכך טמאה. היא זה עשר חמשה ביום וכשרואה לסנדל. עשר הארבעה יום

קבה, ימיו נבלעו זכר הסנדל אם ואחד. שמונים ביום ראתה אם הסוף, על הדבר  בנ

שראתה  הסנדל ואם מחזור] [התחיל נדה, בטמאת היא הרי הנקבה, של שמונים אחר וכ

הסנדל) של טהרתו ימי עדיין והם ללידתו, שמונים שלו הטהרה ימי כן אם נקבה,

 עם פעמים ג' ראתה תשמיש, מחמת דם רואה סוגיית ראה עסקינן, בנדה ואם ה.

 נשאת ולא יוצאת שלישי עם ראתה יוצאת, שני עם ראתה יוצאת. בבדיקה, ראשון,

 ז״ל "והם לאמר: ותוספתא ירושלמי על סומך ומרן שני] עם רבי [לשיטת לעולם.

שפופרת בבדיקה לראשון להתיר הסכימו שלמי משמע דהכי ומכחול]. אבר [ בירו



א ת פ ס תו 4ה 5 1

 להבחין כמובן יש קפז. סימן יו״ד שם ראה תם. רבנו דעת וכן ה״א. ה' פרק ובתוספתא
 התוספתא לשון את מברר מרן כאן גם לה, שיש מכה מחמת או המקור מן רואה אם

 שנויה היא כך אלא ויורד, שותת הדם שממנה מצאתי לא דתוספתא "ובלשנא לאמר:
 יוסף בית ראה המקור". מן לי יש מכה לומר, אשה ונאמנת ה״ב. ח' פרק בתוספתא

לומר. אשה ונאמנת ד״ה: שם קפז'

א ת פ ס ד תו ג ה נ כ ל ה

ם ר ג שו מי ה ב אוי ז ן ר נ בו ת ה ם ל דג מ ת ב או מ א דוג ת פ ס תו ה אינן מ א ש ן ל שו  כל

ה שנ מ א ה שון ול א, כל ר מ א הג ד אל ה נג כ ל ה ג או ה ל פ מו ם ב טי ר פ ה. ב מנ מ

לין, א. חו מני ב ם סי ר דגי פי ת. סנ ש ק ש ק ם ו א ך ה רי ם שני צ שי ק ש ד. דיו או ק ח א  ב

א "מיהו כ ק אי ד מי א ל תני א מד ת פ ס תו לין ב ט, פ״ג חו ת ה״ ח ת א ח חיו ת ת ל ח א  ו

ת ח בו ת ת זנ ח א ת ו ח רו, ת פי א סנ מ א אל תנ א ל מ לין ק חו א סו'] [ ת ל ן... ת נ עי  ב

ל ב א ב] [ תו י, או כ תנ ל ק כ ה ו ר, אינו ז חוו א מ ת תני מ א ד מ ת ע ס מ ד מ ד תני. א ק ד ח  ב

א, ל סגי כ ב ם ו קו א. מ הו א ש ר פ ס ב שמיני ו ה [ ש ר מי גי] פ א נ מ ת א ס רינן. ק מ  א

ת בי ף [ ס ״ד יו פ״ג] יו

א ב. ת פ ס ת תו כו ר ״ו, ב ט ת פ כ ר חיינו ב ה ה ש ש עו ת. ל צי שה צי ת "העו צי מו צי צ ע  ל

ך ר ב ". מ ח וכן שהחיינו ק לו לין ל א תפי ה. מן של ח מ מו ה ה א ר א [ ת פ ס  פ״ג ע״ז תו

״ב] ם ה ב שי קי ל מו ף לני ס ת יו כו ל ת ה צי יא'. צי

ק ג. ר פ מדין אין [ ת] עו כו ר ם ב א אד ע ל מי ש לו י . קו תו ל פי ת ל "מכאן ב ל פ ת מ  ל

א ע של מי ש לו י ". קו תו ל פי ת ת מרן ב ף בי ס א יו רי מבי ב א ד ת פ ס תו מר: ה א  ל

תי "אלא א צ מ ך ש פ הי א ב ת פ ס תו תין, ב ל כי מ ״ג ד ל ה״ט. פ כו ע יהא י מי ש לו מ  קו

יו... נ אז ש, ל ר ה "רק פי תי ת שפ עו ה נ ל קו שמע". א ו ר י טו ל ה ב רי ק ב  ד

מי ל ש רו ה הי ח ד ם ו ה פני רי מ ב א. ד ת פ ס תו ל ה ב ר א ה ל הזו ה ק ץ כבי] [וי מ רי מא ב  ד

א, ת פ ס תו אוי ה ר ש ו חו ה לו. ל א ת ר ף בי ס ח יו ״ קא'. סי' או

ס ד. כנ ת הנ בי ת ל ס מע כנ ש ר ו בו ם צי רי מ ה או ש ר קדו סו ת א ענו ה ל ש ם, קדו ה מ  ע

רו וכן מ " א א ת פ ס תו ה מרן ב ח ת דו א תי ז ש ם, ב דיי מר: י או א ו ת ספ תו ת " א א ז  ל

ה, תי ע מ לו ש אי תי ו ה היי א ה, רו ת תי או ר היי מ א או א ל תניי בי בי מ א ר בי הי ר ו
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א. שעי איזו או ה ו ענ ה, יש ט ה בז מ כ ת ו שו דו ם אנו ק רי מ ל או כ ה יום". ב א ת ר  בי

ף ס ח יו ״ מן או ח. סי ״ כ ק

ת ה. כ ר א ב ר רי בו ה, פ מ אד ת ה כו ר ב לי ב ב ם ב מי וג של רו ת "ועל פ״ו. י קו ר הי

ר מ א או ר רי בו ה, פ מ ד א ר ר״י ה מ א או ר ". מיני בו ם אי ש א, ד ת פ ס תו ב  ה״ד, פ״ד ו

ח: ס ם "ועל הנו אי ש א הד ר, הו מ א או ר ם. מיני בו אי ש ל ד ע ת ו קו ר א הי ר הו מ  או

א ר רי בו ה, פ מ ד א מר: ר״י ה ך או רו ח ב מי צ ה מ מ רו. אד ב ד ל וכן ב ד ב ה ה

ת, רו ש ע מ ה ב א ק ר ר ב ד' פ ״ ל ה א, מו ת פ ס תו ק ה ר בי ה״ב. ג' פ ה ר ד הו ר י מ  או

ל ל ה מו ש צ ה ע ר. הי ס או

ת, ו. ב ה ש מ קין, ב דלי ה מ א א ר ת פ ס ב תו ״ ל ה״ג. פ א כ צ ר מן היו ש ב  אין ה

ן קי דלי ץ בו מ מן חו ש ם. מ ש דגי ר בן ר״ עז ל ר א מ ל או א כ צ  אין העץ מן היו

ן קי דלי ם בו מ שו ש מ ל שלו ש ע ל שלו ב ק מ ה ה), ( א מ כין טו סכ מ ץ בו, ו  מן חו

תן. ש ש הפ מ ם נגד מ רי ב ם ד שי ר פו תנו מ שנ מ ה. ב כ הל ב ו

ט ז. ת, ג תו רי ה "נתן כ ט ל א ע"מ ג ה של ת ש ה יין ת ם, ז ל עו ך ל פ ש שנ ה אין היין כ  ז

ת, גט תו רי ם כ שו א מ ה של ר ת ה הו מ ה. ב ר ס א א שנ ת פ ס תו ב א ו ת א, אי די ה ך ב פ הי  ב

ה, י, ז תנ ק ת "על ד א מנ עלי של לן ת אי ץ ב צ ק לן ונ אי רי ה ה ה א גט. ז ת פ ס תו ך ה פ  הי

א. סוגיי ה ה ש ע מ ר ול ש פ א א ל שהו לו ס ה, מ כ ל ה ת אין כי ה כו ם שיי ם היו תני מ  ש

ם אי ט. תנ ה בג א ר ר ע טו ה״ מן א מ״ג. סי ק

מכר ח. ת " ר א ק ב א ה ר ל כ ה, מ ל עג א ה מ תי ך ו א ר הי כ מ ה ת ר פ ב ה ? אג ל עו  ה

עפ״י א ך ו כ ב ש תו א, כ ת פ ס תו ם אין ב כי מ ה עליה". סו א מ ר ש״ ה ר"כ. סי' חו א ר  ו

ת סו ח תיי א ה ת פ ס תו א ה ש מ תן ב מ ר ו כ ר, חו כי ח מ ה ל א מ ר ש״ א. חו שכ״

שוחטין ט. ל " כ ה ב ע ב ר ", א ם קי ר ת פ גיי סו ב תו [ ת או א ] ו ו ת בנ בי ף ב ס א: יו ב  מו

ל הריין "כתב ״ ף מדפי ע״א (כחי ז ״ רי ר ד״ה ה מ בי א ה) ר ד הו רי י ב ד ש״י מ  ר

ה, א ר בי נ ר ה ד ד הו הו י ל כו ה א ע ב ר ם א קי ר אי, פ ל ק ב א א ת פ ס תו מע ב ש א מ אי דל  ק

בי ה ר ד הו א י ב אל ר ע ה״כ א ד. יו חו ל ה ב א ר ך [ ש מ ט ה רו . פי . .[ ריו ב ף ד ״  רי

ם ״ ב מ ש, ר ״ א ר א ו בו ל ת א כן, כ דל תי מ ה מיי ד, ל מו ל ת ע ב מ ש א מ א דל כ מ א, ס  הי

א הו אל ל כו ה א ע ב ר ם א קי ר אי פ ע ק מ ש מ א כד ט ש תין, פ תני מ ר א"נ ד ש פ  א

א, ת פ ס תו א ד ה חד ע ב ר א ם מ מני ט ז ק א נ הו ך. הדין ו אנ ה כי ל שנ מ ת ה ר מ פך. או הי  ה

ה א ת ר ף בי ס ת טז' יו״ד יו ה ו', או ש ד״ מ״ א ו ק דוו ר ו כ מו ם. ש ה שני
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 בתרא. במיעוט בשהייה שחיטה להכשיר הדין, בירור בשחיטה, שהייה וכן, י.

 לה מייתי מדלא מהלכה, התוספתא דברי ולדחות רש״י כדברי להחמיר "יש

 קיימא אומר, בתרא. במיעוט כשרה וחלדה דשהייה מינא, למפשט בתלמודא

 ורבי חייא רבי בי מתניא דלא משום היא, דסמכא דלא [דתוספתא] ליה

 קובצי שהן ור״א ר״ח של הברייתות בכה רק הכירו הם זה, בנידון אושעיא.

 מצאוה שכאשר לתוספתא, ביחס כן לא להלכה, לתמוך כוח שבהן ברייתות

 של דבריו הם אלה דברים בכלל לדבריהם. סעד מצאוה לא סותרת, או חלוקה

 לדיוק לזהירות ודרישתו בתקיפותו ידוע תם רבנו הישר. בספר תם, רבנו

 קטועות ברייתות כמה "הרי אומר: ר״ת גרסא. לקן יתיר בנקל לא בגרסאות.

 מנייהו מסייעינן ולא פרכינן ולא שלימה, שהיא ובתוספתא שלנו בתלמוד

בימיהם". [כך] נודע שלא התלמוד שמוכיח כיון שלנו. לתלמוד

 של אופיה על ידיעתנו המרחיבות מובאות בכמה להתבונן עוד ראוי הנושרים, כפירות

שר קדושה כיצירה התוספתא, שוות נתאמצו עורכיה א  מרחיב יותר תורה עולם לה ל

ם מכונן. ויותר ם, המחכה חתום כקוד סתומה, כחידה היתה שהמשנה במקו תרי  הנה לפו

שתותיה פרשה התוספתא  שהשיבו הגאונים דברי לציין ראוי ההלכה. בים להרחיב ר

שאלותינו, תב קנייבסקי חיים הרב הגאון ל  פירוש מקרים בהרבה שהתוספתא כ

ספת שהתוספתא כתב מזוז מאיר הרב והגאון למשנה, למשנה. תו

שת מאד לתוספתא דוגמא הוא מנחות במסכת עיון א. ת ועוסקת ומקיפה מגוב חו מנ  ב

 שלישי פרק כל מאד. ארוכה ממסכת מתעלמת התוספתא הלכותיהן. ופרטי סוגיהן לפי

שנתנו שרים ובו שבמ  נושא במתכונתו. בתוספתא קיים לא מעכב" "מה , פרטים כע

 אינן כי בתוספתא מופיעות לא מצוות עשרה שש שהן זו" את זו "המעכבות מצוות

שרתות שנתנו כיון המסכת. של העיקרית מטרתה את מ  צורת מסיבת הובאו הן שבמ

 בדרכה המשיכה והיא להביאן. כנכון ראתה לא התוספתא האסוציאטיבי, הלימוד

ת לעסוק חו ממשנתנו. יותר בהן ולהרחיב במנ

 אדם" מכל החדש עדות מקבלים היו "בראשונה מ״א, פ״ב השנה בראש ולהיפך, ב.

 הי״ד פ״א התוספתא שלנו. הגמרא דברי אלא משנה שאינם דברים הביאה התוספתא

ך סיפור מביאה ראינוה, וכבר  על גבר האגדתי במימד הדק. מן דק ומפורט ארו

 [הלימוד בלבד בזיכרון הלימוד דרך מפני חורגת שלנו כשהמשנה גם ההלכתי.

שרת ידועה במגילה מהמשנה, יותר הרבה הפליגה התוספתא הנה האסוציאטיבי]  שר

שר אין כע " ת א לבין", בין הלכו ת ספ שרים לעומתן נמצא בתו הלכות. כע
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שא עצמה צמצמה לא התוספתא בשבת, מילה בסוגיית ג. ל עסקה אלא בנו מכלו  ב

 ומת, ראשון לבעל נישאה וכן מילה, מחמת בניה שמתו אישה כגון מילה, לבעיות רחב

ת משתנה (הדין חזקה] הוי בתרי [למ״ד תנשא לא לשלישי ומת, שני  אלה, בחזקו

ת נוגע כשהעניין מול מיתת או לקטלנית, וכשנוגע לשלישי, נוטים אנו לוסתו  נוקטים ני

מסכת כמו הט״ז. פט״ו שבת, שם ראה לשני)  בתורה, קורא קטן בדין פ״ד, מגילה ב

 שיתרגם כבוד "אין קטן. מפני הציבור כבוד לענייני משם פונה התוספתא מגילה. קורא

ת, לו ובדומה קטן". ע״י גדול  זריז לדין משם אותן, כונסין שאין נשים ה״ח, פ״ד ביבמו

שכר מפסיד. או נ

שים התוספתא עסקה פ״ד בגיטין ד. שות שאין במע  העולם" תיקון "מפני לע

ת,  נוסח העולם". תיקון מפני דמיהם כדי על יתר השבויים את פודין "אין במפורסמו

שנתנו דומה פני העולם" תיקון מפני השבויים את מבריחין "אין מ״ו: פ״ג למ מ "  או

שב״ג בדעת הכילה התוספתא השבויים". תקנת  דינרי מבליעין "אין אחרת, חלכח ר

שעת זחב ת מפני מלחמה ב שות, סכנ שב״ג נפ  השבויים את מבריחין אין אף אומר ר

שניות [אגב השבויים". תקנת מפני שויות בכמה נפ"מ אלה למ חם התרח תי  של בקורו

שקהילות האומה חכמי שראל כ  מאיר רבנו בהם, המפורסם המלכות, לצרת נקלעו י

טנבורג, שר מרו שת בממון לפדותו הרא״ש על אסר א  חחשש מפני הקיסר, כדרי

שוב המלכות של בתעתועיה לעתידות שבות ל ממון. לבצע החכמים את ול

 ונשים ואנדרוגינוס, וטומטום וקטן שוטה מחרש חוץ בראיח חייבים "חכל בחגיגה, ה.

החגר שאינם ועבדים ם... שוחררי  כמי מתעלמת התוספתא והזקן". והחולה והסומא מ

 שמה ובאת שנאמר הראיה מן פטור "טמא כלל: בכעין ופותחת לפניו, פרוש שחנושא

 ולמעשח ומוסר לאגדח התוספתא פונה משם לעזרה". להכנס שראוי מי והבאת,

ך ועוד ועוד הסמיכה, מחלוקת לסוגייית מרכבה, ישורנו. מי ארו
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הדורות סדר

ת חורבן לפני תנאים דורות סדר הגי

ת פ קו ת ת גו ת הזו כ ו תו שי בין מ ת אנ ס ה כנ ל דו ם, ג אי תנ ם ל חיני ב ה מ ש מ ח ת ב רו  דו

ת של גו ם. זו מי כ ח

חין יש הזוגות: ב ה ה ל ל חי ת, ת גו ו שון בז א ר א ה שי שני נ ה ב ו ת א דין. בי

סי א. ר בן יו עז סי יו חנן בן ויו עלו יו פ מי ש ת בי רו ז ס ג כו טיו ם אנ תיי א מ  כ

ה פני שנ בן. ל ר חו ת ח ק לו ח מ ת [ ח ד א ב ל ל ב ח ע כ מי ס ט] ה ״ ביו

שע ג. חו ה בן י חי ר אי פ ת לי. וני ב ר א ה

ה ג. ד חו אי בן י מעון טב ש ח, בן ו ט עלו ש פ מי ש אי בי ף ינ ד ם, רו מי כ מיה ח  י

ציון של מ ח שלו כ ל מ ת ח חו מעון א טח. בן ש המלך] מפני ברחו [שניהם ש

ה ד. עי מ טליון. ש ב א שהיו ו רי [ ר מו דו ר ה ת ל] מבחן יו דו ג

ל ה. ל ם] ה ח מנ אי. [ו מ ש ה ו א ה מ פני שנ בן, ל ר חו מנו ה ל ז ס ש דו ר  הו

ך. ל מ ה

התנאים דורות

בן ראשון: דור חנן ר אי, בן יו כ  רבי הורקנום, בן ר״א התנאים, ראשוני של [רבם ז

״ג, ערך] בן יהושע רבי נתנאל, בן משעון רבי הכהן, יוסי רבי חנניה, בן יהושע ב ש אל ר מו  ש

. ן ט ק ה

ר בן. דו ר חו ת ה ד ג' שנ ע ) ם ״ ת ת - ת ״ ת ת 8 שנ 0 -3 5(

בן שני: דור ל ר א לי מ ה, ג בנ ר, ר' די עז לי שע, ר' א הו א בן ר״י י ב  חמשה [שהסמיך ב
 ובכך נחמיה, רבי וכן שמוע, בן ר״א רשב״י, יוסי, רבי יהודה, רבי מאיר, רבי תנאים,

ת משממונו] העולם הציל פ קו ה. ת בנ ת י מ שנ תת״ ע גי ״ ת ת -)1 1 0 - 1 3 5( 

בי שלישי: דור א, ר ב קי בי ע ן, ר פו ר ל ר' ט א ע מ ש ע, בן י ש  אלי

ר ד. דו ר מ ת ה ה. שנ ״ צ ת ת - ע ״ ת ת י 1( ג 3 5 -1 7 0(

בי רביעי: דור ר, ר אי בי מ ה, ר ד הו ״י, י ב ש א ר ע. בן ר״ מו  ש

ת תצ״ה שנ ל. - גית ״ ק ת 1(ת 7 0(

בי חמישי: דור דה ר הו א י שי עון ר' הנ מ ר, בן ש עז ל ״י, א ב פ אי בן ר״י ר ש ר  קו

בו ל ר ו ש בנ ש. ר קדו מי ח ס) (י נו י נ טו ת אנ מ תי ה. ח שנ מ ת ה ס- שנ ״ ק ת ת גי ל- ״ ק ת  ת

)220(
ם בין הביניים, דור אי ם, תנ אי ר מו א בי ל א ר ל חיי דו בניו חג ח ו ד הו ח, י קי חז בי ו  ר

בי לוי, ם, ר ב, אפ ה ר הי פני ש בי ל רד ר ל. וי ב ב ל
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א בראל^וי'ח ר ח אלוהיים ב ^מלם א ץ ואח ת האר

ם א א תי ל רי ם ב מ ה יו לי לי ת ו קו ם חו מי ץ ש אר א ו תי, ל מ ל ש תו כ ד סו ל י ם ש ל  עו

תו א רי ב ל ו ל ש ב א ת פי היו ל ה ל ת כונ ת ל מ ה, ש ר ה תו ת הי ה ש ו גנוז י פנ תב' ל  י

א דכת' א הל ס הו מו מדי כ ם ע תו תיי' ח צרו או על ב תו ש כני ך, תו ר ב ת א י ה שהי ר  תו

ה ל תיו שכו מו ה, ש על ת ם י מי קיי ת ם מ מי ץ. ש אר ו

נח עד מאדם דורות עשרה

?iח ר̂ד’ל רו ם מ!זז לו ת ר ס א
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תורה

מאל צן ?&ימ?|ון רצל אמר וזמא ^ר לול רצל אמר
ל ת׳ ״ולאמר ^פחל^  ואתן יגזים וד.לת התרת אלל י|לז. מיגזיד. א

 פתצחל יר1איג והמהוה והתורה האהן לוזוח את לך
̂'רתiי אלו לוזות להורותם״?  מקרא, ה1 תורה הההרות, ̂י

̂יר ה,1מי̂ג ̂ו והמהווה  ופתוהלם, ^הלאלם אלו פתצתל, איג
̂יפולם מלמה תלמוה. !ה להורותם, ל. למיג^ה ו1ת1 יג  מס̂ל

יראל. תיגזיוהין̂״ ללמה הוזזל מסלול ה1מיג רהת מלום ללי̂ג

שה רד מ סיני י מד מ ם ולי ה ה ל ר אל, תו ר ש א לי ם ל ד מ ת ל כו ל ת ה בו צו ד, ק ב ל  כי ב

ם ם א ד מ צד לי ד כי מו ל ת ל מו ד א ל ת ל א מי ת ל מי ת ל היו ל ם ו מ צ ע ם ב בי צ ם חו קי סי מ  ו

ת כו ל ה. ה כ תו ת מ א א וז רו הבין ל ת מר י א ה לו, ש ש ם שרי ע פי ל שרי א ת ו או  וגוי. מ

שה מד מ ך לי ר ל זו ד ק ש ס ת הי ר צי ת וי כו ל ת ה קנו ת ך ו ר ד ה ב ר ל תו ע ב ה, ש  פ

ה ל חי רן, ת ה א יו, ל בנ ם, ל י קנ ם לז ש מ ל ו כ אל. ל ר ש ם י עי ב ר ה א ם שנ ג הי  הנ

ם, ד מ לי א ו ק ל ה ר צו מ א ה ה אל ש ר ה שו פי ענ ך ו ר ד ה ו ש ה. הדרי קי סו פ א וזו מ  הי

ה ר ה תו ר ס מ ע ש ש הו ם לי קני לז ם עד ו ת ס ץ. כני ר א ל
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השופטים תקופת

 כל אשר השופטים, ע״י הונגהו לארץ, כניסתם מיום שנה וארבעים מאות ארבע
 לכתחילה שעתו. וצורך דמותו לפי לבדו. לו שנסולה כדרך הנהיגם שופט
 האומה, גובשה זו בתקופה רוחניים. אם בי פוליטיים מדריכים היו לא השופטים

 שהתנחלו עד המרגלים, חטא של בעטיו במדבר כלו שאבותיהם עבדים של מעם
מלוכה. של גנותה שידע שמואל, דעת נגד מלך להם משבקשו לשבטיהם. בארצם

 לאהל רחל אהל שבין הראשונים בסדקים הוחל אח״ב אם..] בי מאסו אותי [לא
 נמשח דוד יהודה. מבית המלך להם שעמד עד הצדיק, שאול מלוכת מכשלון לאה.

שאול. רדיפות מפני תחבולה בדרך שמואל בידי

והמלכים הנביאים תקופת

 הלכו הבל ולא ישראל, ומבית יהודה מבית המלכים מלבו שנה מאות ארבע
 שונות בריתות ע״י גם הקץ, את קרבו הבתים שני מלחמות הקדושה. במסילת
 ניבאו כך על בבל, ואח״כ ואשור מצרים האיומות האימפריות עם ומשונות
 ורשעים ויאשיהו, כחזקיהו בהם גדולים זעם. דברי גם נחמה דברי לעם הנביאים

 בחורבן השבטים עשרת לאבדן עד התגלגל הכל ומנשה, אחז כירובעם, שבהם

 חרב הבית צדקיהו, גלות באה יכניה, גלות אחר ירמיהו, לימי עד בן ואחר שומרון

בבל. מלך נבוכדנצר בידי הוגלתה יהודה ובת
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גדולה כנסת אנשי

 הגדולה גגולה גית גלצאה אשר שגורה אומה הביאו הבית, הורגן שאחרי הימים
 לפני שנה עשרה אחת תשתית געגורה הוכנה שם אכרהם, אכיה כית שם ככל,
 כאו אחריהם ומלאכי. זכריה חגי הנביאים אחרוני י”ע הונהגה צדקיהו. גלות

שי החכמים  שנה כמאתיים פעלו אשר הסופרים״” הם גדולה. כנסת אנ

 הסופר. עזרא הוא שבהם הגדול הזוגות. תקופת עד נביאים תקופת מתום

שגר בתקופת פעלו ונחמיה הוא ידו. על תורה שתנתך היה ראוי אשר  ה

 של הפרצות את גדרו ותקנותיהם הנהגתם שני. לבניין ראשון חורבן שבין

 תקופתם הצדיק. שמעון משייריהם בגלות. הפיזור ותחילת החורבן ימי

 ההיסטוריה במת על עולה בהם ימים חשמונאי. בית ימי מפתן על מסתיימת

 מבית השם מקדשי רק סכנה. לכדי להשפיע הצליחה אשר ותרבותה יוון

 על זמן אחר אשר זו אומה יוון. בתרבות מטמיעה האומה הצילו מתתיהו

המקדש. בית מחריבת ממלכות גברת היא רומי עלתה חורבותיה
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הזוגות תקופת

 בראש אנכ״ג. של מקומם את ירשה שקמה, הסנהדרין הועד, בית
 במשך פעלו זוגות חמשה הדין. בית ואב הנשיא הזוגות, עמדו הסנהדרין

 של לימיהם עד חשמונאי. בית של הסוערת בתקופה שנה וחמישים מאתיים
 קודם שנה כמאה האדומי, הורדוס של בתקופתו ששימשו ושמאי הלל

 השני הלל עד נשיאות שושלת ואילך וממנו הנשיאים ראשון הלל לחורבן.
התלמוד. חתימת מפתן החמישי, ר״ג בימי מסתיימת הנשיאות הלוח. מתקן

 ג׳ [שנת המשנה, חותם הקדוש רבנו עד הנשיא הלל מימי שפעלו התנאים לתקופת

 בלימוד ביררו התנאים שנה. וחמישים מאתיים נמשכה למניינם] 219 תתקפ״ח
 לפניהם. שהיה מה וסדרו אספו ר"מ ותלמידו ר״ע קדומות, הלכות קבצי פ”שבע

 לשמירת וגדרים תקנות ותקנו הלכות חדשו ונסחוה, ההלכה את פרשו התנאים
 הקיסרות שושלות [בחילוף רבי של בימיו הרומאים. מלכות תחת שהתקיימה האומה

 המשנה וחיתום ובירור קיבוץ את שאיפשרה יחסית והפוגה עדנה היתה ברומי]
 אפס, רבי לוי, רבי הברייתות, מסדרי אושעיא ורבי חייא רבי כשלידו ועדו בבית
המשנה. של מקבילתה התוספתא עורך נחמיה ורבי ושמעון. גמליאל ובניו
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 שגה. מאות כשלוש משך ובא״י גגגל האמוראים תקופת החלה הקדוש רבנו אחר
 אלפי הוראה". סוף אשי ורב "רכינא ימי עד ושמואל, רב ור״א, חייא רבי מימי

 את בררו הבבלי. התלמוד את הנחילונו ושמואל, רב להם שהראשונים האמוראים
 דרכי וקבעו וסייגים, גזרות גזרו תקנות, תקנו כללים, ניסחו הלכות, חצבו המשנה,

 בישיבות הבבלי והתלמוד בטבריה, יוחנן רבי ע״י נערך הירושלמי הלכה. היסק
 הנצרות עלית בימי בטבריה, נחתם הירושלמי בבבל. ונהרדעא פומפדיתא סורא
 ע״י והוקצע אשי רב ע״י בבבל, נחתם הבבלי המלכות. ורדיפות הקיסרות כדת

הסבוראים. ימי מפתן על למניינם] 500[ ר״ס ד' בשנת אסי ורב האחרון רבינא

הסבוראים תקופת

 - כשישים קצרה תקופה החלה ,499 רנטי די בשנת התלמוד חתימת אחר
 חקרוגות וסברות פירושים כתבו חם סבוראי, רבנן פעלו בח שנח שמונים

 ועוד, אחאי רב סימונא, ורב עינא רב גביחא, רב סבוראי, רבנן לחוראח.
 אחר בירור טעון עדיין שחיח מח כל פירשו ופומפדיתא, סורא ראשי

 מפתן על מסתיימת תקופתם אשי. ורב רבינא בידי חתלמוד חתימת
המדרשים. קובצי גיבוש וימי הא״י הפיוט תקופת גם זו הערבית. התקופה

 של מאוד עז בשטר בערלם, המוסלמית הדת של בהופעתה מפנה עובר העולם זו בתקופה
 הגיעה אירופה גבולות ועד הסותם, תהת כולו המזרח את המביאים נרחבים כיבושים

והכתיבה. הדיבור שפת היתד. ושפתם נכפתד. דתם בידיהם. היתה כולה כשספרד שליטתם
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 והפצתו, חקרו התלמוד פירוש לפזוריו, היהודי בעולם והפצתה תושגע״פ מסירת
 האי לרב עד הסבוראים מסוף שגה. מאות בארבע שנמשכה הגאונים בתקופת חלו

 ארץ גאוני ימי הם ).1038 (שנת במעלה. להם וראשון לגאונים אחרון גאון,
 העולם מרכז אז שהיה בבבל, ופומפדיתא סורא ישיבות וגאוני י,”א גאוני הצבי,

 פירשו הגאונים המוסלמים. החליפים לתקופת מקבילה זו תקופה היהודי.
 מהם יש הר״ן]. ג”רש [כאגרת הגולה תפוצות לשאלות ת]”[שו והשיבו התלמוד

 השבויים ארבעת ומהם הקראים, בהופעת שנאבק כרס״ג ולשון מקרא פרשני גם
בספרד. ובקורדובה בפס, הלשון חכמי במצרים, [תוניס] בקירואן התורה מפריחי

שי  !בפוסטט מהגניזה בידנו שרדו ויצירותיהם תשובותיהם הגאונים פירו

 קובצי גיבוש י,”הא הפיוט תשובות, סידורים, [פירושים, המצרית.

 את הנחילונו הראשונים. התלמוד מפרשי כאמור הם הגאונים המדרש]

שי מקירואן. חושיאל בן חננאל ורבנו גאון ניסים רבנו של פירושיהם  ופירו

 גאון עמרם רב של וההלכה התפילה סדורי את הנחילונו אשכנז. גאוני

 הלכות השאילתות, גם כד הגאונים. אחרון האי רב של אביו שרירא ורב

 ספרי גיבוש תחילת והקטועות. הפסוקות, קיירא, ש”ר בה״ג גדולות

ש סופה לקראת היהודי, העולם מתפזר זו בתקופה פסיקה.  גם גולה כבר י

שראל, וארץ לבבל שמחוץ בארצות  באירופה. הריינוס על גדולים קהלים י

הפסיקה. וספרי התוספות בעלי תקופת מתחילה
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 הגאונים ימי מסוף נמשכה הראשונים והפוסקים הפרשנים תקופת
 הרי״ף מימי גאון. האי רב הוא במעלה, וראשון בזמן להם שהאחרון

 הענקים, ונכדיו רש״י ואחריו באשכנז, הגולה מאור גרשם רבנו בספרד,
 עצומה. יצירה של שנה מאות המש והרמ״א. קארו יוסף רבנו לימי ועד
 לענפיה, התורה פורחת לימיה״ב, האופייניים הדת וויכוחי רדיפות חרף
 שהחלו הצלבנים מסעי ימי אשכנז. ובארצות ספרד בארצות במקביל, הכל

 המוסלמים המואחידין ומסעות קהילות, מכלות באשכנז תתנייו בגזרות
 תלמידי גם כף נדד, שהרי״ף כשם חכמים. לבריחת מביאות בספרד

 תימן] באגרת עין) (למראית לשמד הנופלים ידי [מחזק הרמב״ם תלמידיו,
 בורח הרא״ש גם זמן אחר הרדיפות. מפני נדודים מקל נטל הוא אף

 אלא אחד מרכז עוד אין מעתה הרשב״א. י”ע ומתקבל לספרד מגרמניה
 תור ימי פולין. אפריקה, צפון אשכנז, צרפת, העולם, בכל תורה מרכזי
 בפרובנס והפוסקים, הפרשנים התוספות בעלי ותקופת בספרד הזהב

 במאות הרנסנס] [ימי הפריחה של המערכה אש כיבו לא הרדיפות ואשכנז.
 כל הראשונים. הפסיקה וספרי הגדולות, הרוחניות היצירות ימי יב'. יא*

 עמודי שלושה על שנתייסד ישראל, לבית עריד לשהן בסיס היוו אלה
ואשכנז ספרד תורת הכליה תרתם אשר והרא״ש, הרמב״ם הרי״ף הוראה,
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ש אחר  החדש הזמן גילויי מפתך על האנקויזיציה, ונוראות ספרד גרו

 יצירח של שנה פאות ח«ש האחרונים חחכמים תקופת החלה והדפוס.

 באימפריה הגדול במרכז כן כמו ובאשכנז. כפולין הגדול כמרכז

שוני הגיעו אליה העולה, העותומאנית  פרחה שם לקושטא. המגורשים רא

שו״ת, הקבלה התורה, פרשנות הפסיקה, ספרות  מהר״י [מהריכ״ל, וה

ש״ל, מהרשדיים, טאיטצאק,  כפזורי וכן ועוד.] הרלכ״ח הרדכ״ז, מהר

שראל שראל ארץ אפריקה. כצפון י  ובוניה, צפת כזכות לעטרתה חוזרת י

 קארו יוסף לרבי ערוך שלחן מודפסים. הפסיקה ספרי מתעוררת, הקבלה

 השבתאות סערות אחר ומערב. מזרח מאחדים הרמייא של מפה ועליו

 היהודי העולם לא״י, הערגה שירי ובתימן והמתנגדות. החסידות מופיעה

 ענני עולים אלה כל ועם פילוסופיה. שירה, פסיקה, חכמה, כיצירות תוסס

 הזמן שנוראות מה מכלים החלו והפילוגים הנוראים והרפורמה ההשכלה

 חכמים מפי פסקו לא הרוחנית והיצירה התורה עולם זאת חרף הותירו.

כולה. בפזורה קהילה ככל הישיבות כעולם
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/— ץ

חורת

הלכה מדרשי

התנאים של תורתם .

למ"מ הלכה

משנהור״א גרייתותר״ח

אגדה מדרשי

נחמיה רבי תוספתא

האמוראים של חכמתם התלמודים,

375 טבריה ירושלמי תלמוד499 סורא כבלי תלמוד

 י ספדי גאונים, תשובות הנגיד. שמואל דבי חננאל, רבנו גאון, ניסים לרבנו תלמוד פירושי '
 בעלי רש״י, הרגמ״ה, קיירא] שמעון רבי גארן, יהודאי [רב בה״ג ראשונים פסיקה

 האשכול, בעל הראב״ד הרמב״ם, בספרד. הזהב תור חכמי לוניל, חכמי צרפת, התוספות
הרא״ש. הריטב״א, הרשב״א המהר״ם ותלמי', יונה רבנו הרמב״ן, ההשגות, ב' הראב״ד

איסרלש משה רבי לרמ״א והמפה קארו ר״י למרן ערוך שלחן
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 הדורות. סדר להבין ניתן ממנה החזקה ליד הרמב״ם מהקדמת חלק כאן חבאנו
גתוכח. חמקורות ציוני עם חוגאח חהקדמח

 אותו שמלמדין חבור חיברו לא הקדוש רבינו ועד רבינו משה ומימות המשנה. חיבר הלוזוש רבינו

ת ראש ודור דור בכל אלא פה. שבעל בתורה ברבים תב הדור באותו שהיה נביא או דין בי  זכרוו לעצמו כו

ם. פה על מלמד והוא מרבותיו ששמע השמועות  מביאור כהו כפי לעצמו כותב ואחד אחד כל וכן ברבי

 אלא השמועה מפי למדום שלא בדינים ודור דור בכל שנתחדשו ומדברים ששמע. כמו ומהלכותיה התורה

ת עליהם והסכימו מדות עשרה משלש במדה  והוא הקדוש רבינו עד תמיד הדבר היה וכן הגדול. דין בי

שים הביאורים וכל הדינים וכל השמועות כל קיבץ  שבכל דין בית ושלמדו רבינו ממשה ששמעו והפירו

ם לחכמים ושננו המשנה. ספר מהכל וחיבר כולה התורה בכל ודור דור  וכתבוהו ישראל לכל ונגלה ברבי

שתכח שלא כדי מקום. בכל ורבצו .כולם  ולא כך הקדוש רבינו עשה ולמה מישראל. פה שבעל תורה ת

שות והצרות והולכין מתמעטין שתלמידים שראה לפי שהיה. כמות הדבר הניח ת ובאות מתחד  רומי ומלכו

 כדי כולם ביד להיות אחד חיבור חיבר לקצוות. והולכין מתגלגלין וישראל ומתגברת. בעולם פושטת

ם המשנה ולמדו דינו ובית הוא ימיו כל וישב ישכח. ולא במהרה שילמדוהו  החכמים גדולי הם ואלו .ברבי

ת שהיו  ור' חמא. בן חנינא ור' אפס. ורבי בניו. וגמליאל שמעון ממנו. וקיבלו הקדוש רבינו של דינו בבי

שגת קפרא ובר ינאי ורבי ורב חייא  יוחנן ור' שמואל היה לא א״א וכוי. יוחנן ורבי ושמואל */ הראב״ד /ה

 יוסי ב״ר ישמעאל ור' בנו חמא ור' כיסא ור' לוי אבל רבי. של דינו מבית קפרא ובר ינאי ור' הושעיא ור'

 ור' יוחנן ור' ושמואל מה: על ידע ולא מדעתו אסף המאסף וזה דינו. מבית היו הם לקוניא בר יוסי ור'

ת אלפים ועמהם ממנו שקיבלו החכמים גדולי הם ואלו הושעיא. רבבו  הי״א שאלו אע"פ החכמים. משאר ו

שו. ועמדו הקדוש מרבינו קיבלו  תורה. ממנו וקיבל ינאי לר' תלמיד היה כן ואחר היה קטן יוחנן ר' במדר

שגת שגת ינאי. מרי קיבל רב וכן נברא: ולא היה לא זה כוי. רב וכן */ הראב״ד /ה  ושמואל */ הראב״ד /ה

 וספרי ספרא חיבר רב חמא. בר חנינא מרבי קיבל ושמואל מלוי: אלא היה לא זה וגם א״א וכוי. קיבל

 קפרא ובר הושעיא ר' וכן המשנה. עניני לבאר התוספתא חיבר חייא ור' המשנה. עיקרי ולהודיע לבאר

ת חיברו תו שלמית הגמרא חיבר יוחנן ור' המשנה. דברי לבאר בריי שראל בארץ הירו  הבית חרבן אחר י

 כהנא. ורב נחמן ורב יהודה ורב הונא רב ושמואל מרב שקיבלו החכמים ומגדולי שנה. מאות שלש בקרוב

שגת יוחנן מרי שקיבלו החכמים ומגדולי  אבא:+ בר חייא ור' א״א וכוי. חנה בר בר רבה */ הראב״ד /ה

מכלל אבין. ור' דימי ורב אסי ור' אמי ור' חנה בר בר רבה  יהודה ומרב הונא מרב שקיבלו החכמים ו

שגת  שקיבלו החכמים ומכלל יוסף. ורב רבה הונא: רב בר ורבה חסדא רב א״א וכוי. רבה */ הראב״ד /ה

מכלל נחמן. מרב גם קיבלו ושניהם ורבא. אביי יוסף ורב מרבה  ורבינא. אשי רב מרבא שקיבלו החכמים ו

ומרבינא: אשי רב מאביו קיבל אשי רב בר ומר

 ורבא ב) מרבא. אשי רב א) הן: ואלו דורות ארבעים השלום עליו רבינו משה עד אשי מרב נמצא

 מרבינו ושמואל ורב יוחנן ורבי ה) ושמואל. ורב יוחנן מרי הונא ורב ד) הונא. מרב ורבה ג) מרבה.

 מרבן גמליאל ורבן ח) אביו. גמליאל [מרבן שמעון ורבי ז) אביו. שמעון מרבי הקדוש ורבינו ו) הקדוש.

 ור' יא) אביו. שמעון מרבן הזקן גמליאל ורבן י) אביו. הזקן גמליאל מרבן שמעון] ורבן ט) אביו שמעון

 יד) ושמעון. מיהודה ואבטליון ושמעיה יג) ואבטליון. משמעיה ושמאי והלל יב) ושמאי. אביו מהלל שמעון

 טז) יוחנן. בן ויוסף יועזר בן מיוסי ונתאי ויהושע טו) הארבלי. ונתאי פרחיה בן מיהושע ושמעון ויהודה

 יט) מעזרא. הצדיק ושמעון יח) הצדיק. משמעון ואנטיגנוס יז) מאנטיגנוס. יוחנן בן ויוסף יועזר בן ויוסי

 כד) מנחום. וחבקוק כג) מחבקוק. וצפניה כב) מצפניה. וירמיה כא) מירמיה. וברוך כ) מברוך. ועזרא

 והושע כט) מהושע. ועמוס כה) מעמוס. וישעיה כז) מישעיה. ומיכה כו) ממיכה. ויואל כה) מיואל. ונחום

 ואחיה לד) מאחיה. ואליהו לג) מאליהו. ואלישע לב) מאלישע. ויהוידע לא) מיהוידע. וזכריה ל) מזכריה.

 ממשה ויהושע לט) מיהושע. ופנחס לח) מפנחס. ועלי לז) מעלי. ושמואל לו) משמואל. ודוד לה) מדוד.

ישראל: אלהי מהי שכולם נמצא הגבורה. מפי רבינו ומשה מ) רבינו.
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 גדולה. סנהדרי ומהם גליות ראשי ומהם ישיבות ראשי מהם הדורות. גדולי הם הנזכרים החכמים אלו כל

ת אלפים ודור דור בכל ועמהם  ורב הגמרא. חכמי סוף הם אשי ורב רבינא ועמהם. מהם ששמעו ורבבו

 מאה בכמו ירושלמית הגמרא יוחנו ר* שחיבר אחר שנער באר? הבבלית הגמרא שחיבר הוא אשי

ת בכל שנתחדשו ודברים עמקותיה וביאור המשניות דברי פירוש הוא הגמרות שני וענין שנה.  ובית דין בי

ת ומשני הגמרא. חיבור ועד הקדוש רבינו מימות דין ת ומן הגמרו מן ומספרא התוספתו רי(ו פ ס ת) ו  התוספו

 איש מפי איש שהעתיקו כמו והכשר הפסול והפטור החיוב והטהור הטמא והמותר האסור יתבאר מכולם

מסיני: רבינו משה מפי

שות ודור דור שבכל ונביאים חכמים שגזרו דברים מהם יתבאר גם  ממשה ששמעו כמו לתורה סייג לע

ש. שמרתם שנאמר בפירו שמרת עשו משמרתי את ו שמרתי. מ  והתקנות המנהגות מהם יתבאר וכן למ

 לא שנאמר מהם לסור שאסור לפי הדור. אותו של דין בית שראו כמו ודור דור בכל שנהגו או שהתקינו

 בהם ודנו ממשה קיבלום שלא מופלאים ודינים משפטים וכן ושמאל. ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור

שת שהתורה במדות הדור אותו של דין בית  הכל הוא. כך שהדין וגמרו הזקנים אותם ופסקו בהן. נדר

ש אחרים חיבורים המשנה חכמי וחברו ימיו. ועד משה מימות בגמרא אשי רב חיבר  התורה. דברי לפר

שית. ספר ביאור חיבר הקדוש רבינו של תלמידו הושעיא רבי  עד שמות מאלה פירש ישמעאל ורבי ברא

 מדרשות. חיברו אחריהם אחרים וחכמים מכילתא. חיבר עקיבא ר' וכן מכילתא. הנקרא והוא התורה סוף

הבבלית: הגמרא קודם חובר והכל

שראל חכמי גדולי סוף .וחבריהם אשי ורב רבינא נמצא  גזירות ושגזרו פה. שבעל תורה המעתיקים י

ת והתקינו שראל בכל ומנהגותם ותקנתם גזירתם ופשטה מנהגות והנהיגו התקנו שבותם. מקומות בכל י מו



הבבלי התלמוד
ועריכתו

 האמוראים ושמואל מרב האמוראים, תקופת

ונהרדעא, בסורא תורה עול מקימי הראשונים

 החותמים העורכים ורבינא אשי רב עד

האחרון. ורבינא אסי רב הסופיים, והמהקצעים
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שלפנינו בפרק

א.

ב.

ד.

ה.

ח.

ט.

ד מו ל ת לי ה ב ב תו, ה הו פו, מ קי פיו, ה כו ענ ר ה ע חיי ל ב ה ש מ או מו ה קו מ ה ו ע ד תו  ב

ה ש ע מ ב חייו ו ל ב די. ש הו מו הי קו ה מ ר צי ת כי י חנ רו ה ה ל דו ה הג ב שו ח ה ת ו מו ם. מי ל  עו

ל מה ל ד כו מו ל ת לי. ה ב ב ל ה עו מה ע ב ט דניו. הו א

ם, אי ר מו א ם ה ת מו ם ד ל ע פ ר ו צו בי ה. ב ר תו שי ה ד ח ת, מ כו ל רי ה ז ת, גו רו י גז קנ ת  מ

ת, ו קנ חי ת ס לי מנ ל ד כ מו ה. לי ק סי פ ם ו ת ת הגו רי ס מו ם ה ה תי מויו ד ת ו תיו פ מו  ה

מרו שי ת ש ה א מ או צרו ה ת וי ה א ל ע פ י מ חנ רו ל. ה דו הג

שוני א ם ר אי ר מו א ל, ה ב ב ב ב ל ר א מו ש סי ו ס ב ה מ ר תו א ה ר סו א. ב ע ד ר ה ב ונ ם ר קי  מ

ה ל עול ה ש ר ה תו ב בי ס ה. ב ה הו ב מ דה ר הו ר י ל ב א ק חז ר י מ ש ת. מ עו מו ש  ה

בי א ר בניו, חיי רי ו ב ח ת מ פ קו בי ת ת ר פ קו ת ם. ל אי ר מו א ם ה ה תי מויו ת ד איו ל פ ל ה  ש

בי א ר ו חיי בני ה ו ד הו ה. י קי חז ה ו ע שפ ה ל ה ב ע תו ר נ ו כו ה תו עד ו ד רי ל. לי ב ב  ל

ת תנו ש ב ה צ מ טי ה לי פו ם, ה ל עו ם ב שינויי ת ה רו ס קי ר ב ח ו ימי א בנ ש. ר דו ק ח ה ת מ  ה

א שבין מ ם רו ר פ ם ו די הו הי ך, ו ו תו ת ב ע פ ש עניין ה ל ה ה ע רי צ ל יו פ. ש ״ ע ב ש ת תו ע פ  הו

ת רו צ ה הנ ת ל ב ק ת ו ד ה כ ת מדינ ע פ ש ה עניין ו ל ה ה. ע ר תו בי ה חנן ר תו יו ל עו פ ש ו א ר  כ

מי ת א״י חכ ב שי ה. י רי ב ת ט כ רי מי. ע של רו ם הי רי ש ק ל בין ה ב ״י ב א ם ל ת ע פ ש ה ל ו  ע

ת כ רי ד ע מו ל ת ת ה בו סי ת בנ פו די ת ר רו ס קי ך ה ה. כדי תו ת רו ר פו ת  ה

ם שגי מו ד ה מו ל א ת ר מ ם ג ה תי עויו מ ש מ ת. ב בו ח ר ע ה ק ר ת ה בי ר ו צ ל היו לי ש ב ב  עד ה

מי תו לי מ תי מי ח ב בי שי. ר א

ם אי ר מו א ב ה א ר דיו, הונ מי ל ת ו ו ה בנ ב רו ר ב ח ב ו א. ר ד ס ם ח ה תי לו עו ל פ  ש

ם אי ר מו א ת ה קנ ת ת, ב ו קנ ת, ת כו ל ת ה רו ז ם, ג לי ל כ ך ו תו ב ך ו ש כ ב תג לי. מ ב ב  ה

ת רו קו ד. מ מו ל ת עי היו מה ה בו ם מ מי ם ה ה בו מ א ם ש אי ר מו א ת ה ם א ת ר ר תו ש ה א  עלי

דו ס תיי ם. נ די מו ל ת ה

ת ר ל תו ב רי ב ד ת. ס בו שי ת הי שו א ה ר ל ת הגו כו מ ס ש ו א ה ר ל סו הגו ח ם. וי אי ר מו א  ל

ם לי ק א י ה חנ רו ך בו ה ר ע ם נ ת ח נ ד. ו מו ל ת  ה

ר ד ת ס רו ם דו אי ר מו א ל ה ב ב ״י. ב א ב ו
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התלמוד

 של היסוד עמוד ישראל, תורת אוצר האומה, של הגדולה היצירה הוא התלמוד
 תוספות] פירוש [גמרא הגפ״ת, בגלויותיו. היהודי עם המהלך הזהות שטר תושבע״פ

 פינה. ובכל שביל בכל אורחותיו את שגדר חיים כספר היהודי של מידו הונח לא
 המשפט אוצר את המכיל הגדול החיבור והוייתה, האומה חיי תמצית הוא התלמוד
 האמוראים של האגדה המוסר ההלכה, סיכום . שנה מאות משלוש למעלה של וההגות

 בבבל דורות שבעה מונין אנו רבי. שבא״י ואלו רב, התואר את קבלו אלה ובבל. בא״י
 הירושלמי. הטברייני חתימת עד בא״י דורות וחמשה ]499 [דירנ״ט האחרון, רבינא עד

 שנאמר כל ובפועל החיים, מקצועות כל את בתוכו המקפל הלימוד אוצר הוא התלמוד
 נתייסד עמודים שני על הסבוראים!. לתקופת ועד המקרא מתקופת חכמים מפי

 האינטלקטואלי הדיון הדיאלקטיקה, ההלכה עמוד על המה, ובעד הלב כנגד התלמוד,
 עמוד ועל השכל. שיקולי תמצית הפסיקה כללי עפ״י והדין, המשפט את שעיצב
 אחוזה האמונה מוצבת אלה עמודים שני על והרגש. הלב את שעיצבו והמוסר האגדה
 האומה של המעמיד הכוח הם וברגש. היהודי במוסר ומדובקת ומשפטים בחוקים
 מן השונה בבלית ארמית התלמוד של לשונו הזמן. בסערות נשמתה את ששמרו

 ועברית חכמים] [לשון משנאית עברית וכמובן הקדום. המזרח של העתיקה הארמית
 עם של ואמונתו דעותיו דיוקנו, חייו, אורחות יסוד את קבע התלמוד תלמודית.

 חידוש אך .2שורשיה לחקר המשנה בירור האמוראים, של מגמתם עיקר אמנם ישראל.
 מושגים הגדרת פסיקה, כללי ניסוח הוא כיוצרים האמוראים במפעל הגדול

 וסייגים גדרים והצבת חדשות שאלות בירור מחייבות, תקנות קביעת מופשטים,
 של המדרש בבתי רבים דברים נאמרו מסתמא .3עצמה התורה מדברי חזקים יותר

 היו הקדוש רבנו של ועדו שבבית חכמים, מדעת כאמור לנו ידוע והלא האמוראים,
האמוראים. פעולת יעד היו אשר סדרים מאות שש מונחים

.2

.3

שך ובא״י בבבל שפעלו חכמים 3400 בכ האמוראים של מספרם את אומדים יש  כשלוש במ

 בדרגת שהיו מי רק חכמים, מפי קבלה כך או כך .2200 לכדי שמיעטו ויש שנה. מאות

בתלמודים. שמם נכלל מתים, מחיי קדושת

 דמאן"? "אליבא "מנלן"?, מילי"?, הני "מנא "פשיטא"!, כגון: המשנה עקב הגמרא כפתיחות

 המשנה. בתוכן המטפלות הסוגיות של יסוד ומונחי יסוד במבני או תנא"? "מאן דמי"? "היכי

 או מוקצה, סיבת כן, כי הנה תורה. מדברי יותר סייג עשו חכמים שלפעמים מאד, להדגיש יש

ת גררו מאיסורים, והרחקה סייגים  תוקעין אין זו, מסיבה תמיהה. לכאורה המציבות הלכו

ש שופר שבת שחל השנה ברא  סוכות ראשון ביו״ט לולב נוטלין אין תחומין, טלטול מחשש ב

שבת. שחל  מוקצה איסורי כח היום! עיקר שהן דאורייתא מצוות חכמים בטלו בכך הלא ב

 כחרדל] דם [טיפת נידה, איסורי כל יו״ט. בכבוד זלזול חשש מפני משבת חמורים טוב ביום

ת כנדרים. לנדרים ידות חכמים. של סייגים הכל שבעה, ספירת כתמים, קירבה,  שנדרים למרו

 נראה ועוד ובנדרים, חולין במסכת כך על ראה לטומאה. ידות בשערה. תלויים כהרים עצמם

ם דוגמאות רבים. לתחומי
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 רעיון סביב ארוג חכמים דיון "הסוגיא". הוא האמוראים בתורת הבניין לאבני יסוד
 הסוגייא. של מסקנתה לסופה- עד היער בשבילי המוליכים נלווים ענפים עם לפעמים

 הסוגיא עם ישירה תלות לה אין לרוב ברורים. גבולות לה יש הכלל דרך על אשר
 אל ששבה עד ארוכים דפים על משתרעת ופעמים קצרה פעמים "הסוגיא" שאחריה.

 אין הגמרא. גוף את מהווה הנלמד בנושא סוגיות של צירופן .4 יצאה ממנה הנקודה
 לימי עד לימודו דרך אחז מדרש בית וכל מדרשיהם, בבתי חכמים למדו זו שבדרך ספק

 על גמרא היתה לא ימיהם עד האמוראים כל "סוף רש״י: כדברי ורבינא. אשי רב
 מעשה על שאלה או המשנה, בטעם בביה״ד נשאלת שאלה כשהיית אלא הסדר,

 סדרו ורבינא אשי ורב טעמו, אומר ואחד אחד כל והיתר. איסור או ממון בדין המאורע
 המשנה אצל ואחד אחד כל המסכתות סדר על וקבעו שלפניהם, אמוראים שמועות
 והם לתרץ, שראויים ופירוקים להשיב שיש קושיות והקשו לה. והשנויה הראויה

5בגמרא". הכל וקבעו שעמהם והאמוראים

המשנה. מתוך אחד בהיגד לרוב או במשנה מטפלת הסוגיא התלמודי, בדיון כאמור,
 [בפרק משמעות בעלי שונים פתיחה במונחי הגמרא. תגובת מופיעה המשנה אחר מיד

 מונח כל התלמוד] של היסוד ומבני למונחים דוגמאות עם ארוכה מסכת נביא העריכה
 שדברי כביכול נראה "פשיטא" פותחת הגמרא כאשר לדוגמא: כוונתו. עומק לפי

 המחפשת גמרא או הכוונה. עומק מה או החידוש מה הסבר אפוא טעון מובנים. המשנה
 ברייתא רבנן", "תנו ברייתא, בהבאת או מילי". הני "מנא בכתובים, העניין שורש

 פותחת לפעמים להוסיף. או להסביר, או לתמוך, או לערער, אם למשנה המתייחסת
 רשב״ם בדברי נכרת למשנה] [ביחס התלמוד של עוצמתו הסיבה. או השורש בחיפוש

 בדברי הפסוקות בהלכות אבל דמתניתין אפסק סמכינן "לא ע״ב קלי בתרא בבא
 ודאי הוראה, סוף שהם ורבינא אשי רב וכתבום שפסקום דכיון סמכי' ודאי האמוראין

 הלכה אפסק סמכי' לא הני כי רבים אצל יחיד דפליג היכא למדין מצינו סמכי' עלייהו
 למעשה". הלכה הוו דכולהו סמכי', דגמי אפסק אבל בגמ' פוסק א״ב אלא משנה של
 מן אלא התוספתא מן ולא המשנה מן לא הלכה למדין "אין חכמים דברי הם הם

 על ועמדו הראשונים סברת כעיסה והיפכו גלגלו שהאמוראים מפני זאת התלמוד"
אדניה. על הדעת להציב במשנה התנאים טעם להבין הדברים יסוד

 "תיובתא", "רמיא", "בעייא", "קושיא", שבתוכה. בוויכוח מונחים יש וסדר. עריכה בסוגייא חשים .4
בשאלה. נשארות הקושיא או הדילמה לפעמים הסבר. דרישת שאלה לציין "פרכא", "אתקפתא",

 בספר כתוב כך ורבא. לאביי ה״סתמות" הוכרע. לא כשהעניין "תיקו" ולפעמים תיובתא" דרב "תיובתא
תקנום. ורבא אביי מינא שמע ורבא, אביי בה תמצא דלא תלמוד תנוי שבכל קושיא "כל הקדמון: הכללים

תקנום". ורבינא אשי רב מינא שמע ורבא אביי בה דתמצא קושיא וכל
 כי אומרם. שם עליהם נקרא שלא ופסקים מעשים ותירוצים קושיות ובה בסתם הסוגיא באה לפעמים

 לבאר כדי פירוש להוסיף או הלשון לשנות התלמוד "ודרך קבע: ע״א עבי מציעא בבא הריטב״א לדברי
אחר. חכם אמרי למעשה כשהם לחכם דברים שיוחסו גם יש עניינו".

 שני מבאר רש״י והתלמוד. המשנה עריכת בנושא וחשוב יסודי רש״י שם ראה ע״א. פוי מציעא בבא .5
כוונתם] עומק בעתיד נבררם [אנו הוראהיי. סוף אשי ורב יירבינא ,משנהיי סוף נתן ורבי יירבי העניינים:

 ראה מנגד שמואל. של מעמדו על ראה הדף ובחיתום חכמים, על נשגבים דברים עייב פהי דף שם, ראה
להורגו. המלכות רדיפת חרף לתורה עדרים מקבץ ורבא, אביי של רבם רבה, של עצמתו
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 בידי לשכלולו והגיע הוקצע ורבינא, אשי רב של ועדם בבית הסתיים זה ארוך תהליך
 ההיסטורי במפנה הגדולות התמורות מפתן על הסבוראים, וראשוני האחרון רבינא
 בתפוצות. האומה פיזור תוך האיסלאם ועלית הפרסית, האמפריה בדעיכת בעולם שחל

 היה שהוא נתמה אל לכן האומה. של חייה פתיל לשומר התלמוד היה בגלויות שם
 מימי ואילך. הגאונים מימי נוצרי היהודי הווכוח תקופות בכל הויכוח מוקד גרעין

 שריפתו ושל קהילות, של למוקד ההעלאה סיבת התלמוד היה הראשונים החכמים
 ימי של הדת ויכוחי האומה. של רדיפותיה בימי חסרו שלא הזמן, סערות בנסיבות
 ושל )1240 א', (די מפריס יחיאל רבי וכוחי ובעטיו. התלמוד סביב היו הביניים

 נר פתיל היה שהוא מפני רק דור. אחר דור משריפותיו נחו לא )1263 כג' הרמב״ן(הי
 השנאה לעומק צדדית עילה אלא אינו אמונות על בו והאמור האומה. של הישרדותה

לאש. או למים עמנו בני נתבעו בעטיו כן על הטבילה. לאגן האומה להביא

 שעשו [כפי ואמונות, מדעות מזוכך פסקים כספר לפנינו מונח אינו התלמוד
 הרמב״ם] ואח״כ רי״ף, בה״ג, הפסקים, בספרי הראשונים והחכמים הגאונים אחרוני
 המשנה, ברור תוך להלכה ההתייחסות היתה התלמוד של הראשונית שמגמתו למרות

 המסכת כבר כן. הדברים אין רבי, אותה שכונן כפי סדריה על ומיוסד בנוי הוא ואכן
 לראותו אין אך בבלי, תלמודנו אמנם ועוד ומוסר. אגדה רובה ברכות הראשונה

 ותלמידיו יוחנן רבי א״י. תורת בו ומצוייה ידים בו חלו בבל. של חלוטה כיצירה
 ומורדות מעלות ידעו אמנם א״י בבל קשרי ולהיפך. בטבריה, כמהלכים בבלי מהלכים

 שמירה מפני גם פסקו, לא מעולם אך והסמיכה, הלוח על ההלכה על ההגמוניה סביב
 מכאן עברו נחותאי בבל. תורת בכוח הודאה מפני גם ומאידך לא״י, זיקה על קבועה

 הלכה בעיות ופתרו הסוגיות את העשירו רק לא אשר ושאלות אגרות ובידם לשם
 או לבבל מא״י תלמידים לנדידת נוספת סיבה היו גם אלא המרכזים, שני בין שהלכו
 בהן שחלו תמורות ולפי ראשיהן לפי בישיבות שהיו משיכה מוקדי מפני להיפך,

 מה בבל, הנהרות שני על יחסי שקט אמנם ידעו האמוראים ימי הדורות. במרוצת
 ימי נוראות חרף זאת ועם המוקשה, לירושלמי ביחס ויצוק מקיף בבלי תלמוד שאפשר
 רבי תורתה. על שמרה א״י בכ״ז ביזנטיון, ואחריה רומי של גסיסתה וזמן הנציבים

 או כך האמוראים. בימי לרבים נכסף יעד היו וצפורי טבריה וישיבות ותלמידיו יוחנן
 סוגיות נארגו וסביבה המשנה של מנעוליה את שפתחו הם ושם כאן האמוראים כך

 דברי נוספות יצירות של דרכים ולצדי לדרכים ויצאו המרכזי מגרעינה חרגו אשר
 לפנינו. בדיונים עליהם כללים, מאד והרבה סייגים, הלכות, גהידושי האמוראים

 שהלומד מניחה הגמרא קודם. ידע עם בתרמילו מגיע שעריו אל שהבא מניה התלמוד
 נתיבים שמחפש אלא במים, ושקוע בעניין כמצוי בא לגמרא הנכנס המדובר. במה יודע

 או דקתני". קאי היכא "תנא לשאול כביכול נזכרת שהגמ' תתמה אל לכן הים. בתוך
 הגמרא מקרה בכל ל״גופא". חוזרים הסוגיא, במעבה דיון אחר בגמרא, הרבה כמצוי

מחלוקת, בהשקטת אם חפצה, למחוז תגיע שהסוגייא עד פתוחה בעייה שום תניח לא
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 אם "קשיא", קשיא, אלא בדילמה, בהשארות אם "והלכתא", הלכתית במסקנה אם
 בכל קתני". והכי מחסרא "חיסורי הנוסח, בעיית בפתרון אם ב״תיקו", השארות

 בהנחה קודם שנדון עניין לברר תשוב והיא קורה בכדי. לעניין מניחה לא הגמרא מקרה
 של באטמוספירה שולטת שהדיאלקטיקה נמצא אלו דברים בכלל סלולים. שהדברים
 לירד כדי מנחות שאלות או מהותיות, שאלות הטעון עצמו התלמודי הדיון התלמוד,
 שלימים במבנים או ברייתא, או משנה של לגופה ישירות שאלות או העניין. לשורשי

 מני", "הא "מתיבי", להו", "איבעיא כוותיה", "תניא מר", "אמר "איתמר", כמו
 להם נזדקק [אנו .6הדרך זו על וכן מיפלגי", קא בהא "לימא טעמא", "מאי "פשיטא",

העריכה] על בדיוננו
 בהם נקטו הפסוק, בהבנת התנאים שנקטו הלימוד ודרכי מידה אמות מאותן הרבה

 כפי היו כשמקורותיהם קודמיהם. אמוראים לדברי וביחס המשנה בהבנת האמוראים
לאמר: למשנה בהקדמה הרמב״ם שמונה
 שלא אלא כמשניות הן הרי ובערכן בלום, כאוצר לפניהם שהיו הברייתות א.

] אבדו אוצרות שרוב מניח [אני לסדר. להיכנס זכו ולא רבי ע״י נתקדשו
שכתבנו] מה לסדרה.[ראה רב ובדמיון משנה כאוצר שהיו תוספתות קובצי ב.
במשנה. נזכרו שלא והלכות חדשות חלכות ג.
 מגילות או יוחסין, ספר עולם, סדר תענית, מגילת כמו עתיקות מסורות ד.

כילה] שהזמן אלא עוד, שהיו להניח [יש עמהם. שהילכו כתבים או יוחסין,
הסוגיא. לחארת ששולבו ומדרשים אגדות קובצי ה.
ך. קדומים משנח פירושי כמו להם, שקדמו אמוראים דברי ו.

 התלמוד, של וקדושתו תוקפו והעצמת להאדרת וממנו העניין למורכבות כאלוסטרציה
 ששת היו רבי שלפני המשנה, עריכת על הקודמים בפרקים אמרנו אשר את לזכור יש

 שכל להסיק מכאן המשנה, את הזך בשכלו ועדו בית עם וערך סינן מהם סדרים אלפים
 מקומם, ובפיזור מדרש ובבתי במספר מרובין שהיו האמוראים, שלפני שכן, וכל שכן
הם. דורותיהם של וזו התנאים של זו תורה, של אדיר יער לפניהם פרוש שהיה ודאי

ת למונחים להתייחס אין .6  שמבנים נוכיח עוד אנו הגמרא. של הפשוטה כלשונה אלו ולפתיחו

 להוכיח עליהם התבססנו כולו. בתלמוד ומהלכים קבועים היטב, בנויים מודלים היו ומונחים

ת בדוגמות ת אם והלא ומכוון. מדוד ערוך שהתלמוד הגמרא של מגופה מרובו  כוונת הכל ככלו

שונות? החילוק טעם מה אז המשנה, את להבין רק הגמרא  לכל מוגדרת כוונה שיש אלא בל

ר נחוץ מילי" הני ו״מנא פשיטא. סתם אינה ה״פשיטא" פתיחה. לשון  המדוייק הפסוק לבירו

 זו על וכן ומדוד, מכוון בה" "והוינן חוזר, כמטבע בנוי ה״איתמר" העניין, שורש שהוא

 מבתי דעות אמוראים, במימרות שימוש הוא הגמרא של מלאכתה כלי עוד, להוסיף יש הדרך.

ת וכמובן וזמן, במקום מרוחקים מדרש תו ת בבריי  או להשלים לערער, או לתמוך הבאו

שוות משנה. ליישב כדי לה

נזיקין. סדר אחד, בסדר עסקו יהודה רב של בזמנו הסדרים. בכל עסקו תמיד שלא לזכור יש .7

ת סדרי" ארבע מתנינן קא אנן ואילו הוא, בנזיקין תנויי כולי יהודה דרב "בשני ע״א, ל ברכו

ע״ב. ק״ו סנהדרין ע״א. כ״ד תענית
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 של הבניין שמאבני אמרתי נתיבה. עזים במים לפלס אמורים היו זה אוקיינוס בתוך
 דברי מימרות "מימרא" יש לה בנוסף אך המרכזית, הלבנה היא הסוגייא האמוראים,

 שמביאים ב״מימרא" אגב אומרם. שם עליהם שנקרא סוגייא חלקי שהן אמוראים
 שמביאים תנאים דברי הרבה במשנה. שהובאו כפי לא תנאים דברי גם יש האמוראים,

 מסויימים, לאמוראים אופיניים ביטויים יש שני מצד .8בברייתא או במשנה אמוראים
 או אבהו" רבי בה "מגדף או ירמיה. רבי קושיות כמו אופייני, שאלות סגנון ואפילו

ט זו", שנה לא זו ששנה מי "תברא אלעזר רבי של סגנון ליי "  בדרך או אביי" עלה או
 לשמועה מגיבים והאמוראים בביה״ד האוירה הדיון סערת המבטאת לכת מרחיקת יותר
 בתי כל לא הכל ככלות .9במערבא" עליה "מחכו אחר צד גם ויש לברא", תני "פוק

 דרכים בלימוד שנהגו פעמים אפיי כן על ויותר אחד. בסגנון נבאו אמוראיים מדרש
 "בסורא בסמוך, אף אלא לבבל, א״י בין רק ולא הכי", לה מתנו "במערבא סותרות,

 ה״שמועה" היא בבניין, נוספת אבן יש בהלכה הכי" לה מתנו בנהרדעה הכי לה מתנו
 העברה על הקפדה היינו אגדה. דברי לעומת הלכה שמועת המאפיינת "שמעתא" או

 "אם מובהקת הלכה שאלת סביב הוא המארג אם בעיקר האומרים. אל קודמים מפי
 או ראשון ראשון לשון תפוס לאו, ואם שלשלה, משה, עד שמועה לשלשל יכול אתה

עמוקה. משמעות ולמקור לדיוק ייחם התלמוד אחרון״ס!. אחרון

ת רש״י .8  וחושבים אמוראים דברי קוראים לפעמים שאול] אבא משנת [אולי ע״א פז' כתובו

ת הכירו לא שאמוראים מצב גם ויש ברייתות, אלא אינן אלה אך האמורא, דברי שהם  ברייתו

 פדת בן אלעזר רבי תלמידו את ראה יוחנן שרבי מעשה אותן. שידעו היה שצפוי מסויימות

 ברייתות הן אלו כי לקיש ריש שהודיעו עד כך. על ותמה הגבורה" מפי "כמשה ודורש יושב

ת תור  ע״א ל' מגילה וראה ע״ב. עבי יבמות, ראה זה. חיבור ושנה יוחנן רבי יצא אז כהנים. ב

 אמורא דברי יש ולהיפך, ועוד. ע״א. כדי יומא לוי" "דבי ע״ב כדי שבת חזקיה". "מדברי

. ע״א טו' מגילה ע״א. כ' שם וכן ע״ב. כאי שבת חמא, בר רמי דברי ראה כברייתא. שבאים

שם דבר האומר "כל חנינא בן ר״א דברי  אלא דבריו אינו לעולם", גאולה מביא אומרו ב

באבות. ברייתא

ת ע״ב, צבי שבת ראה: "תברא" ע״ב. עא' קידושין ע״ב, סבי שבת ראה: "מגדף" .9  עה' כתובו

ת עלה" "לייט ע״ב.  או״מחכו כמו"מחכו" ביטויים מוצאים אנו ע״ב. קבי שבת ע״א כט' ברכו

ת כמו במערבא", עליה  לזבחים רש״י גם ראה ע״א, עה' ב״ק ע״א, סבי זבחים ע״א, פחי ביבמו

רבי" ששנה זו "כעורה "כעורה" וכי ביטוי או העניין, ליישב מתאמצת והגמרא ע״א. טו'

ק ע״א. קיז' חולין כלים, תוספתא ע״ב, קטו' חולין ע״ב, ט' בקידושין כמצוי "פו טוי  תני הבי

שבת כמובא לברא" יב' ביצה ע״ב, מגי יומא ע״ב סבי סנהדרין, ע״א, ט' עירובין ע״א, קו' ב

ועוד. ע״ב

 חגיגה ע״א כג' קטן המושג"שמעתא",מועד ועל בי. א' שבת ירושלמי זי. א' קידושין ירושלמי .10

שמועות הדיוק ובלל ע״א. כוי  ראה, משה עד שמועה ועל בו. לענות לתלמוד עניין היה ב

 תורה ילקו״ש ראה העניין תוקף על ה״ז. פ״א קידושין ירושלמי וכן ה״ב, פ״א שבת ירושלמי

 מנחות ראה ומנחות, בזבחים עמוקה שמשמעותו אחרון, ולשון ראשון לשון על תתכ״ח. רמז

ם גם ראה ע״א, ל' זבחים ע״א, כוי תמורה גם ראה שם, פעמים כמה ועוד ע״א קג'  נטי פסחי

ב. ע״א, כוי נדרים ע״ב, ״ ע טי ר נזי
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 חרף להדגיש, יש זה בשלב כבר האמוראים. בתקופת נוסף בצד לעיין נגש טרם
 עליו. חולקין שאין חתום כספר ותוקפה המשנה מעלת על שכתבנו הגדולים הדברים

 בתיבות דיוקיה על הנאמר למרות האמוראים, בתודעת ראשונים בשלבים היתה וכך
 והרוח פרטיו את לברר ביניהם התעצמו שהאמוראים משפטי כמסמך פעמים ואותיות

 אין מפורשים, דברים הבאנו כבר זאת, בכל עליו. הנסוכה ההלכתית המשפטית
 האמוראים מדברי מגמרא אלא התנאים, ממדרשי ולא ומתוספתא ממשנה הלכה למדים

 המסיקין וכל ההלכה, ממנה והוציאו כעיסה המשנה את שרידדו הם הם שבתלמוד.
 רבות משניות שכאמור גם מה כוחם. לריק מכלים הם הרי תוספתא או ממשנה הלכה

הכרע. בלא במחלוקת מונחות שהן או יחיד דעת הן
אן ה מכ ל א ש ה: ל בד כ ם נ א א שבכתב, לזו קדמה פד, שבעל תורד, ה הל ת ו כו ל ה ת ה נו תו  נ

מו קיי ת ה ע״י ונ מ או ם ה ת מיו ד ה ר ש סיני מ ף מ א ם, ו ד ם קו ״ ע ב ש תו ה ו א ר ב בי ס ה הן ל שי ר  שו

דן מי ע ה ל ל ו ? ע ם בי תו כ אכן, ה ם ו לו ה כ מ קיי ת ה נ מ או מי ה ת מי בו א ם, ה י קנ הז ל ו כ ת ימי ב בי  ה

ן שו א שני הר ה א ו ל ת ב כו ל ת ה רו דו ם עד ס ת ח ד, שנ מו ל ת ק ה ר ו ו רי ח ו יש א דנ ת בי ר ג ס ת מ ר  תו

ה כ ל ? ה ה ר דו ם ס מנ ב ה«ד,ר"ל א ת א כו כינ ס א ב פ רי ק: ח סו פ שם ל ק לו שם " ". חו שפט  "שד,רי ומ
פני שבכתב" לתורה קודמת שבע״פ תורה אין מ ך ו ל כ תן כ ת או צוו היו מ ם ש ד תן קו ה, מ ר  תו

מו ת כ ב ה ש ר פ ם ו דיני ל ו ה, מי ש ר ה או מ ל ד מי ה, וגי ש ת ז' או הנ צוו י מ ח, בנ רו נ טוו חז צ  וני

הן תן עלי הן לי ף ל ק ה תו ר ". תו ב מסיני ר אג ״ ש ש ר ר ך הי ל ה ל מ ה ע ל סי מ ה ה כ פו ה ה זו ה ט קו  הנ

נו, די ״י בי מי עפ ל ש רו פ הי ״ ע ב ש תו ה ש מ ד ו ק ב. לז ת כ ב ו זה עניין ש ענ ג ק בו נ ר פ ל ב ת ע מו ד  ק

פ, ״ ע ב ש תו קו ה ל ח שון ב א ר ל ה ר, ש פ ס ה ה א ם. ר ש

 בימי לימוד, צריכות שאינן המפורסמות מן המחלוקות. בשאלת לעיין יש עוד
 שכמה עוד מה קודשם. ברוח שאלה לכל והשיבו האומה הנהיגו הנביאים הראשון הבית

 השני הבית בתקופת ושליה" "בשפיר עסק עצמו המלך דוד הקדש. לרוח זכו מהמלכים
 משאר שאלות הגיעו אליה הגזית. בלשכת שישבה בסנהדרין או ותומים, באורים נענו

 זאת מאיר מקץ] [תמחומא, המדרש הוכרעה. שאלה כל שבערים. קטנות סנהדראות
 ותומים. באורים שואל והוא דבר מבקש אדם היה קיים ביהמ״ק "כשהיה לאמר:
 ושאלו". לכו אמר והוא דבר מבקש אדם היה ישראל, עם דר עולם של אלוהו כשהיה

 מחלוקת טוב] ביום קרבן על [סמיכה אחת מחלוקת על שמענו הזוגות מזמן רק
מחלוקות. בלא הוסדרו השיפוט עניני שאר בה עסקנו דורות. שנמשכה

 "משרבו בישראל. מחלוקות רבו ואילך ושמאי הלל ימי הורדוס, של לימיו סמוך
 שתי תורה ונעשית בישראל מחלוקות רבו צרכם, כל שמשו שלא ושמאי הלל תלמידי

 וזרמים לפלגים האומה פירוד על גמליאל, רבן בימי שהיה האיום חוזר שוב תורות".
 רומי, בחסד שמלך האדומי הורדוס ימי אלה ימים לתמוה, [ואין בהלכה. מתנצחים

 נר וכיבה בחכמים ידו שלח מרים, אשתו כולל החשמונאים זרע את ברציחותיו כילה
 העולם ושטף נר להדליק המקדש, בבניין רשעו לכפר ביקש האחרון ברגע ישראל,
בישראל. מחלוקות רבו ואילך ושמאי הלל מימי כאמור, בדמים]
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 סבור צד שכל נוגדות בעמדות מהתבצרות נבעה שהמחלוקת לחשוב מדי פשטני
 והשני אמת דברי קבל זה שמא או רבנו, משה דברי בהבנת או במסירה טעות שנפלה

 דברי "והוא : הרמב״ם ולדברי כן, לחשוב מדי פשטני ממנו. נשתכחה או בקבלתו טעה
 והמחלוקת הרמב״ם כדברי בודדות היו שמאי הלל מחלוקות אפילו שכל". לו שאין מי

 החכמה על התלמידים שקידת שרפתה "כיון בסברה. פרטים בהבנת בדיוק עסקה
 שני אנחנו נכרית שלא כמו רבותיהם... ושמאי הלל לסברת ביחס סברתם נחלשה
 לומר רוצה ופנחס". יהושע של בשכלם להתווכח בעיון המתווכחים חכמים

 בהלכות...ומה שטעו מפני "לא והסברה. הלימוד כוח שנקלש משום החלו שהמחלוקות
 זה נשים ונשאו הלל בית את כבדו שמאי בית ובאמת במצוות". העיקר זה וגדול יקר

 נשיאת הלא ביסוד, חלוקים אם כי אוכלין]. [ערבו זה על זה טהרות עשו או מזה.
דאורייתא. כרת בחיובי ח״ו הוא הפוכות או שונות הלכות יסוד על מזה זה נשים

 נתקיימו ההלכות כאמור, ההלכה. קביעת בדבר בשאלתנו הספק להתרת עתה נשוב
 על בפרק דברינו ראה התלמוד. נחתם או משנה נערכה טרם עוד דורות על דורות

 ביבנה לכרם חכמים "כשנכנסו בעדיות. מהתוספתא יובהר העניין התושבע״פ. קדמות
 מדברי מוצא, ואינו תורה מדברי הלכה דבר מבקש אדם שיהא שעה עתידה אמרו:

 ישוטטו בארץ... רעב והשלחתי ה' נאום באים ימים הנה שנאמר: מוצא, ואינו סופרים
 יהא שלא ה', דבר הקץ. זה ה', דבר נבואה. זו ה', דבר ימצאו. ולא ה' דבר את לבקש

 חלה] בעיסת נחלקו [שם ושמאי מהלל נתחיל אמרו לחברו. דומה תורה מדברי דבר
 שמא אלא המרובין בין יחיד דברי הוזכרו לא המרובין. כדברי הלכה לעולם (מסקנה)
 בין יחיד דברי הוזכרו לא אומרים: וחכמים עליהם. ויסמכו השעה להם הוצרכה

 לו יאמרו אליעזר, רבי כדברי טמא אומר וזה טהור אומר שזה מתוך אלא המרובים
 אחד שניים, היו אחר. לחכם ילך לא לו, וטמא לחכם נשאל שמעת. אליעזר רבי כדברי
 בדברי המחמיר אחר הלך תורה בדברי אומר קרחה בן יהושע רבי מתיר... ואחד אוסר

המקל". אחר הלך סופרים

 כוונת מהות הנדונה, בסוגייה האמוראים לתקופת התנאים תקופת בין הבדל יש
ד בתקיפות לפעול הנשיאים של מאמציהם ראינו התנאים, בתקופת המחלוקת.  ע

 לכוף החכמים, מגדולי יהושע רבי את מאלץ גמליאל רבן מחלוקות. רקע על פילוגים
 עכנאי תנור פלגנות. נגד אחידות לשוות כדי זאת כל הכיפורים, ביום בפניו עצמו

 שמים, נגד אפילו כביכול רבים ע״י הלכה פסיקת של עקרוני עניין על היה המפורסם
אין ית', הבורא רצון כביכול המבטאת קול בת נגד " בכ״ז  עוד ולא קול. בבת משגיחין ו

 המעשים שטיהר. טהרות כל ושרפו הורקנוס בן אליעזר רבי החכמים, גדול שנידו אלא
 הפסיקה, סוגיית מורכבות ממחישים הללו, שגרתיים בלתי קיצוניים לכאורה הנראים

 אחידות ההלכתית, האמת עומק מתוך המחפשת הנהגה ותוקף עוצם מלמדים זאת עם
מחלוקות היתה שסיבתו החורבן נוראות נשתכחו לא הלב בעומק פלגנות. נגד
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 עבודת סביב סוגיות של נכונה לא בתפיסה גם אלא פוליטיות, רק לא וכיתתיות,
ד הקיצוניות כמו העם, את שפילגו המקדש,  זאת לעומת ועוד. הסמיכה, הקיסר, קרבן ע
 יישות היא הגולה ראשות הנהגה, כוח על אינה ההתעצמות האמוראים כתקופת

 שזו כפי לאמיתה תורה על אלא אלא היתה לא המחלוקת השיבה. מראשות נפרדת
 האמוראים מחלוקות הפסוק. כוונת לעומק התפיסה על המשנה, כוונת מפענוח הובנה

 וכן הלימוד. בדרכי אחרת ודרך הבנה אם כי מדינית, יישות נגד או דווקניות היו לא
 או מדרש בתי היו כי יען בהלכה, או במנהג שחלקו חתנאים של מעשיהם על מחלוקות

למערבא!!. בבל בן הבדלים על לדבר שלא שונה, שנהגו מקומות

 ממנה אחרת מפרשח אחר, מחיבט נוספת עמוקח משמעות מקבל מחלוקת עניין
 מתארת מציעא בבא הגמרא הנסתרות. תורת בגבולות ואפילו אמוניות מסקנות כמה
 מדרש בבית היו חלוקים דרקיעא", במתיבתא מפלגי "קא בשמים. שתתקיים דיון

 כבודו יתעלח חקב״ה עם יחד כביכול חחכמים ישבו חשמימי המדרש בבית בשמים.
 צרעת, של מסויים שבסוג ידוע נגעים. של סבוכה בסוגייא בתורה עימו ועסקו והדרו.

 שם נשאלה טהור. לבהרת, קדם לבן שיער טמא, העע לבן לשיער קודמת בהרת אם
 או קדם השער אם בספק והכהן הנגוע בפני ניצבים אם הדין מה הקושיה, בשמים

 מה טהור. אמר: יתעלה הקב״ה אבל טמא. ספק אמרו: המדרש בית חכמי כל לא?
 יחיד אני בנגעים יחיד אני דאמר נחמני... בר רבה נוכח נוכח, מאן "אמרו הדין. יהיה

 והתשובה השאלה. שלחו אכן תכריע. ותשובתו חדור, חכמי גדול היה רבה באהלות"
 להסיק ניתן הזה התיאור מכל "טהור". האחרונים, ברגעיו נחמני בר רבח שמילל

 כאן חכמים ע״י אלא חהלכח את קובע לא בפמלייתו חקב״ח אפילו שכביכול לענייננו.
 החלכח להסיק, עוד שבידיהם. במידות הלימוד בכלי המתנצחים אלה הארץ, על

 עכנאי, של תנורו פולמוס סיום את להבין נכון זו דרך על פנים. משוא בלא מוכרעת
 מלך תורתם פלפול בכוח עשאוני בני "נצח". אלא ניצחון, כוונתו אין בני". "נצחוני

 היא המחלוקת העולה, כלל ונותנה. יוצרה של תפארתו זו נצח. תורת שהתורה לנצח.
כולו. חמפעל ממהות

ת זרוע התלמוד .11 שרו  אם די הכי", מתנו "במערבא למערבא, א״י בין הבדל של מקרים בע

שרות נמצא חולין, במסכת נתבונן קלב' חולין ראה בהלכה, עקרוניים הבדלים של מקרים ע

וע״ב, ע״א נהי שם ע״ב, סח' שם ע״ב, קיט' שם ע״א, סג' שם ע״ב, לבי שם ע״ב, יז' שם ע״ב,

שלל אלא בהלכה, עקרוניים בהבדלים רק ולא ועוד. ת גם ראה אחרים, הבדלים ב  ידי ברכו

ע״א, נב' פסחים ע״ב, קלד' שם ע״א, קחי שם ע״ב, פה' שבת גם ראה ע״א", נטי שם ע״ב,

ת ע״א, י' סוכה שרות ועוד ע״ב ט' ב״ק ע״א, פ' כתובו דמר" "באתרי דרך על הבדלים. ע

שבר נאסר. כאן הותר כאן בחולין, הכרס חלב או בחלב, עוף כהיתר יסודי בעניין האזן את ל

 ימי קודם עוד בחלב, עוף הנה הכי". מתנו "בסורא שונים, היו והשיטה הלימוד לפעמים כי

 רישא ליה קריבו רישבא יוסף לבי איקלע ע״א״לוי קלי שבת במחלוקת, היה האמוראים

 עצים כורתים אליעזר רבי של במקומו ע״א, ידי יבמות גם ראה אכלא". לא בחלבא, דטוותא

שות שבת. פחמים לע ע״א. קיד' ע״א קד' חולין גם ראה ב
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 בכוחם וחכמיה תורה אם כי כולו, הקוסמוס יצירת בכל להקב״ה שאין נלווית תוצאה
 המלכות נחמני. בר רבה של פעילותו נסיבות הדברים בשולי מעלה. כלפי גם להכריע

 במקום ובמיסים. בכלכלה פגיעה לומדים, של עצומים במספרים תורה בריבוץ ראתה
 תורה קיים המלכות ומפני נרדף, רבה לכן בתורה. עוסקים הם לכלכה, מועילים יצרנים
 העמיד נפשו שבמסירות רבה ארבעים!] [בגיל נפטר שם בבל, נהרות גדות על בסתר

 להתגבשותה אילוסטרציה לפנינו מעלה. של פמליא ספיקות את התיר למטה התורה
 חוק ולחם עובדה היו כשהמחלוקות האמוראים ימי של התורה עמל בתוך ההלכה של

 נעדרה שם הראשונים והזוגות הזקנים ימי הרחוק, העבר לעומת מדרש, בית בכל
ובתלמודים. במשנה בצורתה נתגבשה טרם עוד התקיימה וההלכה מחלוקת

 אין שהרי במעט. או ברב האומה עם ואזלא קיימא תושבע״פ מדברנו היוצא
 ההגות כי קבלה". "דברי לדייק יש וכן קבלה. דברי בלא תורה דברי להבין אפשרות

 היורד ואמנם מסיני. ניתן שהכל היסודית מהאמונה ויונקת מיוסדת השונות בצורותיה
 למושג אחרת הבנה יבין בהר" יעלו המה היובל "במשוך לפסוק רש״י דברי לעומק

 היובל "במשוך אלא מסיני, שכינה נסתלקה שופר, בסיום מיד כוונתו אין "במשוך"
 בהויית שהוא זמן ירעו..כל "אל לאמר: רש״י במוספי ברורים ודברים ארוך", קול

 ע״ב ה' בביצה [כמובא מותר, שכינה נסתלקה אבל אסור, עליו שהשכינה קדושתו
 וגם הכיפורים, ביום שניתנו אחרונות לוחות עד שכינה נסתלקה ולא ע״ב] כאי ובתענית

 המצוות כל נתנו ומשם בהר שכינה שהתה המשכן במלאכת שעסקו החורף ימות כל
 ונסע המשכן, שהוקם בניסן אחד עד הדברים עשרת קבלת ביום ולפידים קולות בקולי

 כללותיה התורה נשנית מועד באהל ושם הכפורת על לה וישבה ההר מן שכינה וזזה
 משעה ומעתה לעלות". הראשונות בלוחות להם מתיר היה שעה אותה ועל ופרטוטיה".

 הקשר יובן גם כך חכמה. תעלומות מגלה ההוא האור ומתוך כליותיו ונפתחות בנרות
 את "בהעלותך אח"כ ומיד אליו" וידבר הכרובים מבין הקול את "וישמע הפסוקים בין

 לא שהשכינה בעניין, הבין חכמה שהמשך מה גם ראה המנורה". פני מול אל הנרות
 כך, זולתי העניין בהבנת אחר מוצא אין ואמנם המשכן. שהוקם בניסן א' עד מסיני זזה

 התורה. הלכות אופן את השכינה מפי קבל שנה, כמעט זה, מרובה זמן במשך שמשה
 ולחשוף הקוד את לפצח היא וההתייגעות מסיני, ניתן הכל נולד ממנו הגרעין אמנם
 בסיני, שניתן ההוא לגרעין מקשר חוט שלכולן ההלכות ריבואות ריבי את מתוכו
 באומרו: זאת מדגים הלוי יהודה רבי יתברך. ה' לפני בשבתו בלימודו למשה הובהר
 הוצרכנו ע״ה. משה [תורת] ספר של ומשפטיו תיבותיו של הנכונה הקריאה "לשם

 מסורה. ובעלי פרשיות מסמני טעמים, בעלי ניקוד, בעלי של רבות מאות מאת לקבלה
 גדול מילים הוראת היקף כי תוכנו להבנת לקבלה אנו צריכים וכמה כמה אחת על

 "החדש ישראל, לבני האלוה להם אמר כאשר כי למשל, תראה הלא קריאתן. מהיקף
על מדבר, הוא חדשים אלו על בליבם ספק נתעורר לא חדשים" ראש לכם הזה
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 על חמה? חדשי על אברהם? של עירו בני הכשדים של על אז? גרו שביניהם המצרים
 כתוב: אסורות. מאכלות מדיני אחרת, דוגמא ונותן הוא ממשיך וכן לבנה?" חדשי

 סוגיו מרובין והלא השומן, מן הנבדל הזה החלב הוא מה תאכלו". לא חלב "כל
 נכתבה שלא עד כלום העניין. פרטי בבירור מתפלפלת חולים מסכת בבהמה. ומקומותיו

 הכוזרי, שואל כן כרת? ח״ו נתחייבו חלב? ואכלו העניין פרטי ידעו לא חולין, גמרא
 נחתם שלא עד כלום סותרות? כששתיהן שבת ביום מילה כמצוות בעיות נפתור איך

 אפשר ואמנם, בשבת? מלו לא דמילה, אליעזר רבי דפרק הוויות למדו ולא התלמוד,
 וכי למשה. הכל מסר הקב״ה כי משתנה. לא יסודו אך שונות בדרכים יתבהר שעניין

 הצור בנקרת שם עשה מה סיני?!! הר על יום ועשרים מאה רבנו משה עסק במה
 כללים קיבל שם מהעם? נבדל להר הסמוך באהלו עשה ומה גשמיות? מכל כשנפשט
היטב. הדק מבורר הכל שנעשה עד דאבות, א' בפרק כסדר לישראל ולימדה ופרטים,
שג"הלכה משמעות מה עוד, ולמד צא  בלתי יסודיות מצוות מסיני". למשה המו
 מסיני. למשה בהלכות הותרו סיבכיהן להתקיים. להן אפשר בלתי לחלוטין, ברורות
 עצומה שקדושתה ידך", על לאות "וקשרתם בה. ממשמשין הכלל שיד המצווה
 שחיטת אסורות, מאכלות מסיני. למשה מהלכות נלמדים עניניה כל מרובין, ופרטיה

 [כזית, ושיעורין, מידות עניין הוא בהלכה, חזק עמוד מסיני. למשה הלכה הכל חולין,
 של גמורה קבלה הדברים משמעות הל"מ. הכל מקוואות, ועירובין, סוכה בניין כביצה,

 בתלמודים. כך ואחר במשנה ונחתמה שנוסחה עד לפה. מפה שנמסרה תושבע״פ
פה. שבעל תורה קבלה דברי בלא שבכתב תורה בהבנת ידים לנו אין מסקנה:

 תעלומות לך "וייתן הכתוב: התכוון פה" שבעל "תורה הזה הרהב למושג
 שנתייגע שניות לוחות שבכתב, תורה היו ראשונות לוחות לתושייה". כפליים חכמה

 בהם שיהא לך, נותן "אני דכת': שבע״פ. תורה כעד משלך] לך [פסל משה בהן
 כי ובפלפול. ביגיעה כפליים כתושבע״פ לתושייה, כפולות והן ואגדות". מדרש הלכות
 נתן הקב״ה האמור: יובן זה רקע על תושבע״פ. זו ים, מני ורחבה מידה מארץ ארוכה
 שחורה אש הדבר. משמעות מה לבנה". אש גבי על שחורה אש כתובה "תורה למשה

 גבי על שחור דיו כתובה ותגיה. באותיותיה מוגדרת שבכתב התורה לאמור: לבנה? או
 תורה. ספר פוסלת משונה או קטועה, חסרה, אות כל לגרוע. ואין להוסיף אין הגוויל.

 כופר הרי אחת בתיבה הכופר וכל אחד. תג אפילו לשנות ואין מדוייק מוגדר ספור הכל
 נכתבת עליה הלבנה היריעה בגוויל מרחב היא לבנה אש זאת, לעומת כולה. בתורה

 סוף. לאין עבריו לכל הפתוח כים היא הרי וכביכול מוגבלת בלתי זו יריעה התורה.
 נמשכת ופועלת, חיה היא מוגבלת, בלתי שבע״פ תורה סוף. להם שאין כמים

 הבלתי בהתפתחותה הגדול כוחה זוהרה. עמעום היא הגבלתה להיפך, ומתחדשת.
 ובחייה המעשה בחיי חיים, תחום בכל לעסוק זמן. בכל בעייה כל לפתור מוגבלת

 כרצונם. בו לעשות הלב לאבירי פרוץ מרחב כאן אין זאת, כל עם והמוסר. המחשבה
דרכי כללים יש ובפרחיו. באילנותיו ישבר בתוכו הבא שכל ופרדסים יער כאן אין
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 מידות יש הנאותות. למסקנות שתוביל בהבנה התייגעות יש עבודה. וכללי כניסה
 של מידה אמות פי על רק קדושים. תנאים של מדרש מבית בהם נדרשת שהתורה

 נחי] [תנחומא המדרש מסתיימת. הבלתי היצירה של זה לעולם להיכנס אפשר חכמים
 משולה שהיא גדול צער בה ויש ללמוד קשה שהיא שבע״פ תורה היא "וזו זאת מבאר

 אור שראו תלמוד בעלי אלו גדול. אור ראו בחושך חהולכים חעם שנאמר: לחושך,
 כותב רבנו משה אפילו וטהור". טמא והיתר באיסור עיניהם מאיר שהקב״ה גדול

 כמו ולברור. לעיון נדרש הנהגה, או הלכה בענייניה, כשנתקשה ומוסרה, התורה
 [להניחו עצים, מקושש בחטא או ״] ח' יצוח מח ואשמעה ["עמדו לטמאים, שני בפסח

 משפטן את משה ["ויקרב נחלות, בפרשת צלפחד בנות או עניינו] לידיעת עד במשמר
ומעיין. מתבונן משח היה הלכה, שנתעלמה פרשה בכל ״] ה' לפני

 לדבר מועד אהל אל משה "ובבא לאמר: בחנוכתו המשכן בניין מסוף למדנוה וכבר
 הכרובים שני מבין הארון, על אשר הכפורת מעל אליו מדבר בקול את וישמע אתו,

 פני מול אל הנרות את "בהעלותך היא: מיד הבאה הסמוכה והפרשה אליו". וידבר
 בהלכה, משה שנתקשה שעה שבכל חכמים, למדו מכאן חנרות". שבעת יאירו המנורח

 ומיד בראשית, של הראשון החכמה האור כאותו בנרות מתבונן למנורה פונה היה
 בנר ולדורות תושבע״פ סימן נותרה המנורה [אגב משמים. ונענה ליבו עיני נפתחים

 חמובהקות דרבנן, מצוות בקביעת שחחלה לתושבע״פ מובהק היותר הביטוי הוא חנוכה
מגילח]. ומקרא חנוכה נר הם בהן,
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האמוראים ראשוני ההלמוד

 המשנה, חותמי שבין בזמן דורות, שבעה משך פעלו התלמוד חכמי האמוראים
 של תקופה הסבוראים. לימי עד ובברייתות, שבמשניות ההלכה של אבותיה התנאים,
 חברתית. הרוחנית וההנהגה ההלכה בתחום יצירה של שנה וחמישים מאות כשלוש
 אסור אך בה להפך שמותר קדושה כתורה האמוראים בידי היתה "מתניתין" המשנה
 [אחר המשנה בהלכה. או שבתושבע״פ קיבעון ח״ו כאן אין זאת עם עליה. לחלוק

 שמשניות גם מה ממשנה. הלכה למדין אין שכן למעשה, דין פסקי קבעה לא זמן]
 הכרעה השאר בין בתפקידם ראו האמוראים מוכרעות. בלתי מחלוקות טעונות מרובות
 ברייתות עם משניות השוואות מתוך גם נתאפשרו אלה הכרעות נחוץ. שהדבר במקום

 בבימ״ד שנעצמה רוחנית ויצירה חדשות מהגדרות וגם האמוראים, של בידיהן שהיו
 בדרכים נסולו במשניות האמוראים של ודיוניהם עיונם דרכי גם כך אמוראים. של

 קתני] והכי מחסרא [חיסורי להשלימן. ויש בחסר לוקות משניות שכמה שקבעו יש שונות.

 עליה הנסוכה הרוח אך מהמשנה נבעו שלא הלכות חידשו שהאמוראים ופעמים
 מבנה קבעו והאמוראים יש למעשה. ונקבעו אותן חידשו האמוראים והם אותן מחייבת

 זו] שנה לא זו ששנה מי [תברא מיושב. העניין ובכך אחר דתנא אליבא חלק שכל שונה

 לסמוך עוד לא מעתה שונה, לימוד תפיסת בהכרח גררה המשתנים החיים מציאות
 לשיטת הקרובה פרשנות בדרכי כמו נדרשת, שהתורה במידות ההיגיון כללי על רק

 דפוסי שינויי החיים, נפתולי השאלות, ריבוי החומר, ריבוי לנוכח ההלכה. מדרשי
 היכולת גורם נתווסף בינתיים, שהצטבר העצום הידע ים בתוך מחשבה

 לפנינו מעתה הזיכרון. וכוח השכל חריפות השכלית, ההכרעה כוח האינטלקטואלית
 "סיני", המכונים, התורה, ים במרחבי המפליגים הבקיאים חכמים. של טיפוסים שני

 מן דק ובניתוח בדיאלקטיקה היה יכול בחריפותו אשר הרים", "עוקר עמד סיני ומול
 דפומפדיתא". "חריפי אלה כמו . ספק כל להתרת המובילות למסקנות מגיעים הדק

 רבי של מדרשו לבית הגיע רבנו משה כאשר מנחות. במסכת מצאנו נאה אילוסטרציה
 עד דעתו חלשה יוד, של קוצו ועל תגין על הלכות של תילים חילי דרשו שם עקיבא,
 כי הללו, הגמרא דברי על לתמוה ואין מסיני". למשה "הלכה הדברים ששורש ששמע

 מסוגל להיות כדי ועמל הכשרה עמקות, חייבה האמוראים בימי בישיבות הלימוד דרך
ע עוד גבוהות. ברמות לימוד של זו לאווירה  מעיון וגם הלימוד סדרי על בעיוננו בכך ע
 במידה זו סוגייא המאירות בתלמוד, הפזורות הערות וכמה גאון שרירא רב באגרת
 בארץ הנשיא גם האומה. בחיי וגדרים הלכות בקביעת גדול היה האמוראים כוח ידועה.

 האמוראים. הישיבות חכמי של בדעתם בהתחשב פעלו בבבל הגולה ראש גם ישראל,
 עצמם שהאמוראים עוד מה יום. יום בחיי מכריע כוח היה חכמים של השיפוט לכוח
 דיינים היו הם הונא. רב או אריכא כאבא סוחרים, או כחקלאים לפרנסתם עמלם בצד

כתובות. בסוף הרבה דמותם על ראה והנהגה. הלכה וקבעו דין שפסקו
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 מפרשי בעיקר באמוראים לראות נכון האם היא: עצמה בפני נכבדה שאלה
 שאין אחר במקום שהוכחתי כפי ובכן, וחוקרים? חכמים כמה שטוענים כפי המשנה,
 או רש״י כמפרשי רק שנה, וחמישים מאתיים של יצירה התוספות, בבעלי לראות

 שבעלי הוכחתי וכבר חשובים! וחוקרים חכמים תלמידי שטענו כפי רש״י על מוסיפים
 אבות להיותם בנוסף תורה פרשני מביניהם ועשרות תלמוד פרשני עצמם הם התוספות

 המשנה לפירוש האמרראים עבודת לצמצם שאין להדגיש. רצוני כאן גם כך בי״ד.

 והיו בשדותיה, מחרשותיהם ושיקעו תורח למדו האמוראים לבדה. ההלכה עיצוב או
 משנה מפרשי באמוראים לראות ואין ודרכם. שיטתם לפי שבילים לעצמם שסללו

 התנאים מן היו עוד מה האומה. של החברתית המוסרית ההלכתית, רוחה מעצבי אלא
"בעלי מהם רבים המוסריים, במדרשים לעסוק שהרבו והאמוראים  ["רבנן אגדח" היו
 תנחומא, רבי שבהם, המפורסמים מוסרי. חינוכי אמוני כמכשיר ראוה אשר דאגדתא"]

 כאן נכריע לא ועוד. אלכסנדרי רבי שמלאי, רבי כהנא, בר אבא ברכיה, רבי לוי, רבי
 אנו כך, או כך הלכה. מהן ללמוד וסמכותן בתלמוד האגדות של תוקפן מידת בשאלת

 נפנה כמבוא, זו קצרה סקירה אחר בתלמוד. תיבה כל שנתקדשה כפי אותם מקדשים
התקופה. רקע על במפעלם לעיין

ההתהוות לתקופת נוספים איפיונים

 הסדרא ראש הוא מי יוחנן: רבי ממנו שאל ישראל. לארץ מבבל אימי רבי "כשעלה
 של [כינויי אריכא אבא הוא הסדרא ראש איסי: רבי לו ענה בבבל? הישיבה] [ראש

 בשורה רבי לפני ישבתי כאשר זכורני ליה"! קראת אריכא אבא יוחנן: רבי רב]"אמר
 רב של לפיו רבי של ומפיו רבי של לפיו רב של מפיו ניצוצות יצאו רב, מאחורי חי״ז
 בחוליה דיוננו את לפתוח ראויים אלה דברים אומרים"!. הם מה ידעתי לא ואני

 וירושלמי. בבלי התלמודים תקופת המקשרות בדמויות לתלמוד, המשנה בין המקשרת
.2הירושלמי עורך יוחנן רבי ביניחם לאמוראים, ראשון רב, תלמידו עם חקדוש רבנו

 ורבא כאביי בילדותם, הן בתלמוד, מצויים חכמים דמות של כאלה תיאורים ע״ב קלז' חולין .1

של ראה ועוד, הקדוש, רבנו לפני רב או נחמני, בר רבה לפני ת למ  בן אלישע של לידתו נסיבו

שהתנאים אבויה, ם נפנו כ ת או כבסיני, אש עליהם חפפה בתורה, ועסקו אחר למקו  נסיבו

ת, כמובא הקדוש רבנו של מילתו שים שהאמוראים מאד מצוי ככלל בתוספו מתים, מחיי הקדו

ת ראה ת הישיבה ותיאור כהנא רב פטירת נסיבו שורו יוחנן. רבי בפני ב

 נחתמת המשנה תקופת מפליגה. כה תכלית לכך שאין גם מה הזמנים, בדיוק להאריך אין .2

שנת 2( גיתתע״ט ב 1 שנת בערך יוחנן! רבי ע״י נחתם הירושלמי ).9 3( דיק״ל ב 7 )לערך, 0

 כבודה משום ירושלמי נקרא בציפורי. בלימודו לפנינו הוא הרי אלא עריכה, עבר שלא וי״א

 התלמוד שלטוני]. מעמד כל וחסרת ההיא בעת חרבה היתה [שירושלים ישראל, ארץ של

שנת בערך נחתם הבבלי 4( דירנ״ט ב 9  היתה (רנ״ט הוראה. סוף ורבינא אשי רב ע״י ) 9

הסבוראים. בימי ידיים בו חלו עדיין אך נחתם התלמוד אמנם האחרון) רבינא של מותו שנת
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 בטבריה בצפון, ומוקדו ישראל שבארץ זה המרכזים, בשני האמוראים ימי
 בתורה. וההתייגעות העמל ימי היו מחוזה, נהרדעא סורא ומוקדו שבבל וזה וצפורי,
 התייחסות מצאנו פעם לא שכן מגובשים. משנה סדרי ששה כבר היו לפניהם כנראה
 הבדל שקיים אלא ועוד. שבת, בראש עירובין, בראש שבועות, בראש כמו הזה, לסדר

 והעושר היחסי השקט ימי האמורה. בתקופה המרכזים שני בין ביותר משמעותי
 בשלטון עתה נתחלף רבי, ימי של ישראל בארץ היציב הנשיאותי והשלטון הכלכלי

 הארץ ניתנה [מעתה המשנה. לעריכת תנאי שהיה כפי הדעת יישוב את איפשר שלא
 תחילת ובעיתות השלשית, במאה הרומאים הנציבים של החיים מהומת ובתוך לזעזועים
 סיבירוס אלכסנדר של מותו עם במדרון. היתה נתונה הרומית האימפריה בקיסרות, הזעזועים

 והתנקשויות מרידות .330 בשנת הנוצרית ביזנטיון שלטון להקמת ועד ,235 בשנת המתון
 הפרסים, עם במזרח המלחמות שני ומצד הגרמנים, העמים עם מאבק מבפנים, השלטון במאבקי

 יצאה לא ומכללן הפרובינציות את גם סחפה ביטחונית כלכלית ירידה הקיסרות. כוחות דלדלו
 בהרחבה] הנושא בהשפעות נדון הירושלמי. נערך אלה בנסיבות ישראל, ארץ

 הפרתית הממלכה יחסי. בשקט המים משכו הנהרות שני בין כאן בבבל, כן לא
 הפרעות. כמה למעט שנה. מאות שלוש משך לפעול האמוראים ישראל לחכמי איפשרה

המשנה. עריכת לימודנו בראשית זה בהבדל נגענו הבבלי. התלמוד היה התקופה פרי
 יושבי הם מגורלם שפר בבבל אחיהם גורל כי בצדק סברו ישראל ארץ יושבי

 בין ואישיים פוליטיים קשרים אף אלא לבבליים ניתן חופש רק לא כי יען הארץ.
 האמוראים, בעולם המדברים ראשון האמורא רב .3היהודית להנהגה הפרתים שלטון

 שהמהפך אף .4 ביניהם מתנות החליפו אף השניים ארטבן. הפרתי המלך של חברו היה
למסלולם. שבו החיים אך זמני, משבר גרר אש, עובדי לפרסים פרתים בחילופי
ה שאברר המלך את והזהרתה האמוראים, עם המלך אם קשרי ראה .3 שתם, מפני בנ  "דלא קדו

שבור "אימיה ע״ב. כדי תענית יהודאי", בהדי עסק לך להוי  דדינרי ארנקי שדרה מלכא ד

מי ע״ב, כדי בתרא בבא יוסף", דרב לקמיה אי " שבור או  דינרי מאה ארבע שדרא מלכא ד

שוב ע״ב. י' שם אמי".., דרבי קמיה תנו מחריבת כי להדגיש, ח שעה, רומי בי  היא הר

שבעת אוייבתה ת הממלכה של המו ת דרכי את חסמה אשר הפרתי שלוט הקיסרו  קדמת על ל

שלוט זכו לא הרומאים אסיה.  הולכת המשנה חתימת מאחר מעתה, הנהרות. שני על ל

ת תחילה ומתפוררת. הקיסרות חלק  עד דועכת זמן אחר חביזנטית, ולזו הרומית לזו נ

נתבטלה. שעוצמתה

 שכן שוות, העיתות שאין בעיניהם ראו ושמואל רב כי גוי. נשאר גוי דעתנו, תזוח שלא .4

שנת 2(דיקכ״ב ב 2  את וחפילו הפרתים נגד הקדמונים הפרסים של הגדול המרד התחולל )6

חל הפרסיים. האש עובדי ממלכת היא עתיקה חדשה ממלכה קמה עתה הפרתי. המלך  הו

ת וברדיפה מגמה בשינוי ם רקע על דתי ת את חקהח חזמן חמונית. דת להמרת רצונ  חריפו

שיקולים המאורעות, שיקולים על תמיד כמו גברו הכלכליים ה  ידו הרפה והשלטון הדתיים, ה

תו מהיהודים במדינה. לכלכלה סגולתם בראו

 וכל אלעא ורבי ע״א, נהי בתרא בבא ע״א. קיג' קמא בבא ע״ב. י' גיטין ע״א. כחי נדרים

 דינא דשמואל, משמיה נחמיא בר עוקבא מילי תלת הני רבה, "אמר בדבר. שווים רבותינו

[למיסים] לטסקה, ארעא דזבין זהרורי והני שנין. מ' עד דפרסאי ואריסותא דינא. דמלכותא

זביני. זבינהו
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 השלטון חוקי הפרסי. (שאעפור) שבור המלך ללב מסילות למצוא ידע שמואל
 •5דינא" דמלכותא "דינא קבע: שמואל חכמים, ע״י אומצו החדשים והמיסים

 אף מלכא שבור כך ביהדות. התעניין חנניה בן יהושע רבי של בימיו שהקיסר כמו
 בימי היהודים של האחזותם ובדתם. במנהגיהם ביהודים התעניין תעתועים איש שהיה

 שאסור "כשם אמרו: ההגמוניה. על תהיה לכדי הגיעה תורתם והתעצמות בבל אמוראי
 קיצוני ביטוי או הארצות". לשאר מבבל לצאת אסור כך לבבל, ישראל מארץ לצאת
 יהיו" ושמה יובאו בבלה שנאמר בעשה עובר ישראל לארץ מבבל היוצא "כל יותר

 הסתתר ישראל, לארץ לעלות שחפץ זירא רבי מרבו. תלמיד פחד לכדי הגיעו הדברים
 .6ישראל לארץ מבבל עליה איסור עליו יגזור שלא מפניו השתמט יהודה. רב רבו מפני

 כמו לשם, שהולך מקום חומרי בסוגיית כמו א״י בכבוד הודתה בד״ב שבבל למרות
 רש״י להו". כייפינן דאנן כיון לא, לבבל מא״י אבל אביי "אמר בפסחים, אביי שאומר
 על מאד שהשפיעו הזמן קורות מעובדות להתעלם אין סמיכי". לא ואנן סמיכי "דאינו

 בא״י מקומית התרחשות שום לנתק אין האמוראים, זמן רבי, ימי שאחר א״י החלשות
 גוברים, והארגוניות המיסים נעזבת, הקרקע אלה בימים רומי. עד רחב היותר מהרקע

 פוליטית בהירות באי נתחלפו המשנה עריכת ובשיאם התנאים אחרוני של ההוד ימי
 הנשיאות, וביטול דוד בית שושלת הפסקת ערב של ישראל ארץ כלכלית. ובעיקר
 ונשמרת היסוד נשמר עדיין זאת למרות ובניו. רבי של ההוד ימי של מקומם את תופסת
 וטהרה. טומאה מענייני שנותר ומה החדש, וקידוש הסמיכה, בגלל בעיקר אליה הזיקה

 האמוראים בימי אפיי ועדיין החזרה, תקוות לגמרי מחק לא החורבן כן כי הנה
בגלילא". מדכן "חברייא כה', חגיגה עולא כדברי עדיין בא״י, הראשונים

 של מקרים זרוע התלמוד כי יען חריפה. בסכינא הדברים את לראות אין זאת אף
 מארץ תורתם קנו בבל מחכמי רבים לא״י. מבבל העולים או לבבל, היורדים חכמים

 שארון ובלבד באחריתם. זאת בקשו בחיים אליה לעלות זכו שלא מי ואף ישראל.
 היוו היורדים] [החכמים נחותאי" "רבנן ישראל. ארץ של ועפר מים ילחך המתים
 תלמודית בסוגייא המהלך לצד. מצד תורה להעברת ישראל ארץ בבל קשרי מערכת

אלה. עם אלה הביאו שהעורכים ויש א״י, חכמי או בבל באמוראי מדובר אם מבחין לא

 וכל אלעא ורבי ע״א, נהי בתרא בבא ע״א. קיג' קמא בבא ע״ב. י' גיטין ע״א. כחי נדרים .5

 דינא דשמואל, משמיה נחמיא בר עוקבא מילי תלת חני רבה, "אמר בדבר. שווים רבותינו

[למיסים] לטסקה, ארעא דזבין זהרורי והני שנין. מ' עד דפרסאי ואריסותא דינא. דמלכותא

זביני. זבינהו

ת .6 בו ת שם ראה ע״ב. ק״י כתו  לארץ וישיבה עליה בנושא דפים כמה הסוגייא כל באריכו

שראל ת ראה ע״א. נאי פסחים ראה ע״ב, יחי בחולין הסוגייא ראה ומעלתה. י ע״ב, כוי ברכו

 לארץ עליה שאסר יהודה רב מפני זירא רב של חששו מובא שוב שם ע״א מאי שבת ראה

ה אמנם ישראל! בל ב " ק סו פ  נדרש אך נבוכדנצר, בידי שנשבו המקדש כלי על נאמר יובאו" ה

זה. לעניין
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 והארנוניות המיסים אפשריים. לבלתי היהודי של חייו נעשו קשים ימים באותם
 מן פחותה אמנות לך "אין מעתח ונשכחו. התרחקו רבי של העושר ימי חלקה. כל כילו

ל ומצד הקרקע", כ "  אין קרקע לו שאין מי "כל .7אדם" אינו קרקע לו שאין אדם שני
ר פרוזבול", עליו כותבין "פטו  עוברת אלה בימים הוידוי", מן "פטור הראיון", מן או

 עד בירידה הוחל כאמור .8 נפחא] בן יוחנן רבי [בראשה לטבריה מציפורי הסנהדרין
.9השישי גמליאל רבן של מותו עם )425(דירל״ד שנת בא״י הנשיאות לביטול

 בקיסרות שמתחולל למה ענייננו, של המתחם לקווי מחוץ מעט שנביט חשוב
 רקע על חאמוראים בתקופת הנעשח את ללמוד חשוב גברי. ובחילופי במשברים

 אמירות יובנו לא אחרת בכלל. חיהדות ועל בא״י היהדות על שהשפיעו תמורות
 העמים בתודעת שחל העצום בשינוי להתחשב יש תחילה אמוראים. של והתחסויות

 שבימי הנצרות הנוצרית. רומא עתה באה האלילית רומא במקום כולה, בקיסרות
 המונים. דת עתה נעשתה משמעות, וחסרת נרדפת קטנה, כת היתה הבית חורבן

 חפכח חימים ברבות אשר חחדשח בדת האמינו האימפריום תושבי מכלל אחוז ארבעים
 לכך חופף האימפריח. בתוך הפירוד את לכך צרף צמחה. ממנה היהדות של אוייבתה

 השלטון את החלישו אלה כל לכפר, עיר בין סוציאליים ומתחים חעיור תחליך את
 חמשבר שנות 103 במשך כי נציין אם די רומא. על גברו הפרובינציות המרכזי.

 ישראל ארץ ליד!!! מיד קיסרים 25 של לידיהם ישראל ארץ עברה באימפריה,
 ותאווה איבה בצירוף כמובן רומא, של בתודעתה קבוע נכסף שליטה יעד היו והמזרח

 שרטטו חכמים שלטו. קיסרים 25 כאמור הנהרות. שני על פרם של לכיבושה
 ועשו כבוד] [פסלי איקונות לו והעמידו למדינה שנכנס "מלך זו. תופעה בקולמוסיהם

 מטבעותיו ופסלו צלמיו ושיברו איקונותיו לו ביפו זמן לאחר מטבעות. לו וטבעו צלמים
 רבי "אמר לאמור: בנעשה בהתבוננותם לכת הרחיקו אפילו חכמים בדמותו". ומיעטו
 כלפי מוסתר בזלזול או לעולם". עומד וישראל יוצאת ומלכות נכנסת מלכות יצחק:

 קורות אל פנימה המביט כל חזירים'. רועה היה קיסר 'דיוקליטיינוס הקיסרים. אישיות
 שפלה באומה יווכח שנה, מאות משלוש למעלה משך ישראל משעבדת הקיסרות

 נתיניה עמל את פה בכל שאכלה קיסרות ובדמים. בזנות הנקנות קיסריה וחצרות
.רבי בתקופת מח רפיון למעט שביחודח, זו ובעיקר בפרובינציות,

 הקרקע". על שיעמדו אומנויות בעלי כל "עתידים בציפיה, ראו ואפילו ע״א. כג' יבמות .7

ת מן חקלאים העבירה התקופה  ראה [העיר], ה״פוליס" ביסוד הוחל העיור. אל הקרקעו

ה״ז. פ״ג פאה וירושלמי ה״ח. פ״ח שביעית תוספתא

שית ענייננו, על עוד ראה שית הגדול מדרש צ״ו. פי רבה ברא שת לברא  ירושלמי ויחי. פר

ת, ת ראה בי. ל״ה פי״ב, כתובו לן שלום איש מיכאל החכם דברי באריכו צי "ב רו בו  של בחי

.18-32 עמי הראשון. הפרק כל מלכויות"

ת יש ת זה בצעד לראו  כוח ביטול לכך וביטוי בכלל היהדות של צעדיה להצר מכוון כוונ

הירושלמי. התלמוד לחתימת כנראה שהביא דלדול השלטונית. הסמכות

.8

.9
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 דרש: יצחק "רבי דורסת. כחיה הנדונה בתקופה רומי על הביטו ומנגד בטבריה״ס!,
 .11כולו" העולם כל מחריבים יוצאים הן שאלמלי אדום של גרממיא זו תפק; אל 'זממו

 או העשירים שכן ואכזרית. נוקשה מיסים למדיניות כמובן הביא באימפריה המפנה
 נחמן בר שמואל רבי חכמים: כעדות היכולת. חסרי חשבון על השתמטו זרוע בעלי

 שאלמלי זרוע. בעלי מפני מלמעלה אלא שותה הארץ תהא שלא הקב״ה בו "חזר אומר:
 צם זעירא רבי המים". על גם משתלטין זרוע בעלי היו מלמטה להשקותה מוסיף היה

 דרך ישרי כי הציבור. עול עליו יפול ולא עילאי רבי של ימיו יתקצרו שלא ימים מאה
 ידו .12 המרובים המיסים מתשלום בהשתמטויות מאבק עקב ציבורי תפקיד מכל ברחו

 לאומה. משפילים בתיאורים זאת ראינו וכבר ממונם, ליטול עזה היתה השלטון של
 עלינו בליצנותם יהודים. של לעוניים רומאים של בלעגם זו השפלה מתאר אבהו רבי

לחיות? אתה רוצה שנים "כמה חברו: שואל אחד שאן. ובית קיסריה בתיאטראות
 כמו בעוניו) אחד בגד סחבות, בבלוי היה (היהודי יהודי. של שבת כבגד משיב, וחברו

ת שער יושבי בי "ישישו לכתוב: כן עינו  לתרטיות גמל מכניסים היו שיכר", שותי ו
 אומרים והם שאבל] כמי בלויים בבגדים אותו [מקשטים עליו, שלו וחלוקים שלהם

 הם שביעית שומרי הללו היהודים אומרים: והם מתאבל? זה גמל מה מפני לאלו, אלו
 מכניסים או עליהם". מתאבל והוא הגמל, זה של החוחים ואוכלים ירק, להם ואין

 והוא קרח, הוא מה מפני אותו ושואלין מגולח. וראשו רומאי] [בדחן שלהם מימוס
 כל ומכלין בעפר, מתעפרים ובעניים בשבת, עמלם כל אוכלים שיהודים משיב,
 נכדו נשיאה, יהודה רבי בימי ראשו!. לגלח אנוס והמימוס ביוקר השמן לפיכך השמן,

 כסף לגייס היה אנוס הנשיא כלכלי. במשבר מהול המלכות לחץ בעליל הוחש רבי של
 כי עלי "התפלל לקיש: מריש ביקש הנשיא שלו. השיפוטי הממלכתי המנגנון לתפעול
 אתה ואין כלום אדם משום תיקח "לא לקיש: ריש מאד".ענה רעה היא הזו המלכות

 אחרי חזקים היותר הנשיאים באחד שמדובר לזכור חשוב למלכות". כלום ליתן צריך
 לכך גרם הכלכלי המצב סבו. כמעשי הנכד של מעשיו בתעוזתו. לו דומה רבי,

 [נגד גויים. של ופיתם שמנם והתיר נשיאה יהודה רבי קם האמוראים, של שבתקופה
 אפשרי בלתי כמעט שהיה דבר זה!] שמן לאכול רב את הכריח הנשיא חכמים, דעת

בנותיהם. משום הגויים מן ולהתבדל להתרחק הרצון עוז לנוכח להתירו,

שבר .10  חדשים נתחלפו השאר כל שנה, 20 שמלך סיוורוס ספטימוס מלבד .181-294שנות מ

ם. שלטו עלייתם עצמן. מיתת מתו לא רובם לבקרי  זו היתה קודמיהם. ברצח כרוכה היתה ל

ת דרך ת. הקיסרו  סולטנים עלו לא בה גם העותומאנית המאיפריה את שמזכיר מה לתפוררו

עצמו. מיתת שמת מי היה לא וכמעט קודמיהם, דם על אלא

״ב. פסחים הגמרא, דברי רומזים שלכך ייתכן די. אי רבה, קהלת .11 ע ״ז  .’יג ט״ו רבה שמות פ

 289- שנת האמוראים בימי שהיה קיסר דיוקליטיינוס ועל ע״א. ו' מגילה גרממיא! על וראה

שית 305 חי. סגי רבה ברא

שית ראה .12 ת די. גי דמאי תוספתא ע״א. ’פה מציעא בבא .’ט ’יג רבה ברא בו  ע״ב.’ יג כתו

מ״ח. א' ה' שקלים ירושלמי כ״ו. ’ב ’ח סנהדרין ירושלמי
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 בעליל, מוחשת אך מצומצמת אמנם לתנועה כאמור הביאה !.3זו קשה מציאות
 רבי חשובים. חכמים הארץ את עזבו לאמוראים שני בדור לבבל. וירידה הארץ לעזיבת

 גוררת חכמים עזיבת ועוד. יוסף בר יצחק רבי דימי, רב יהודה, בן שמואל ורבי אבין
 הפרוטה כשהייתה "בראשונה לאמור: זאת מתאר יצחק רבי עמהם. תלמידיהם יציאת
 מצויה הפרוטה שאין ועכשיו תלמוד. ודבר משנה דבר לשמוע מתאווה אדם היה מצויה

 דבר לשמוע מתאווה אדם הגוף] המשבר [שעבוד המלכות מן חולים שאנו וביותר
 תוצאה הזמן. לנוראות הנחמה נמצאה יחסית הקל זה לימוד בסוג אגדה. ודבר מקרא
 ר' ירמיה, רבי הונא, ר' לשם הגיעו כך בבבל. ללמוד חכמים נדידת כאמור היתה נלווית

 מפי ישראל ארץ חכמי תורת על הביקורת את להבין אפשר זה רקע על רק ועוד. חלבו
 "כל אמר: בבל] אמוראים של חמישי [דור חמא בן פנחס רבי מזאת, ויותר בבל. חכמי

 עד לבבל"! עיסה ישראל וארץ קמח]. כעיסת [תערובת ישראל לארץ עיסה הארצות
 של בתו את לאישה לשאת סרב לבבל וירד יהודה מרב שהשתמט זעירא שרב כך כדי
 שלישי בדור כי להדגיש יש 14!!! [חדש]. כבבלי בעצמו סלסול נשא כי יוחנן, רבי

 הם עצמה, בא״י בבל בני חכמים שולטים יוחנן, רבי של תלמידיו דור לאמוראים,
 לחכמי כמובן התייחסו בטבריה היושבים זעירא, רבי אסי, רבי אמי, רבי בבלים, כולם
 א״י. בני היו החכמים ורוב המצב השתנה כן שאחרי בדור !5 באו. משם כי בכבוד, בבל

 משלושים בפחות לחיות יכול העולם "אין מנא: רב בשם נחמן רב אמר ההם הימים על
 ישראל מארץ שרובם פעמים ישראל, מארץ ומיעוטם מבבל שרובם פעמים !.5 צדיקים

 לא מצוקותיהם חרף בצלחת, ידם טמנו לא ישראל ארץ חכמי .16מבבל" ומיעוטם
 אף חכמים לבבליים. איבה שנטרו אפילו ויש ישראל. ארץ של זהרה לעמעם אפשרו
ם״.] כמה ירדו [אליה בבל נגד ישראל ארץ לטובת תקנות התקינו  או הבעל כופין חכמי

 א״י למעות וכן לבבל. מא״י לירד לה שומעין ואין ישראל. לארץ לעלות האישה כופין
 לצפון ביציאה התחכמות ניסיונות כתובה. בתשלום אחרות מעות ע"פ קדימה דין יש

א״י, של מסים ומעול נתינה מעול ולהשתחרר שמיטה מדיני לחמוק כדי לסוריא

שית ראה .’יז פתיהה רבה איכה ג' טי נדרים ירושלמי העניות, על .13 ע״א. רבה ברא  וכן, עח'

ת מתכסין תלמידים "ששה הרדיפות, בימי ב אהת" בטלי  ימי של זו דוהק מציאות עניות. לרו

שתנתה, לא התנאים  מאבקיה בכיפה, שולטת רומי עדיין האמוראים. בימי הורעה ואף ה

תה ותהילת הפנימיים יהודה. שבפרובינציה בנתיניהם ההתעמרות את האיצו רק התפוררו

ת .14 בו בל הדר כל קבע, אף יהודה רבי ע״א. קי״א כתו ב שראל. בארץ דר כאילו ב ת י  למרו

ר שכל המגמה, הפכו שם בדיון שהכמים ר כאילו בא״י הקבו המזבה. תהת קבו

אי. ע״ז ירושלמי .15 ב'

ת ידעו האלה ההגמוניה מאבקי .16 שר אמנם, ומורדות. עליו שים אותם כא  מא״י צדיקים שלו

ת לעולם, יפה סימן שראל, ארץ מיהידי הוא אבהו רבי למרו ה, היה מושבו י  הוא אף בקיסרי

בבל!] [בוגרי בבל. יוצאי ההכמים בפני ראשו כפה

 ע״ב, צבי בסנה' פעלו על ראה בתירא, בן יהודה רבי או הרש, בן מתיא כרבי השובים הכמים .17

ת ע״ב, קט' סנה' ע״ב, ג' פסהים בו  שהוא מעיד הוא ועוד. מ״ג, פ״ה עדויות ע״א, ידי כתו

שראל. לארץ עוד שבו שלא ונראה שירדו הכמים מאותם הוא יהזקאל. שההיה מתים מבני י
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 בפרוואר כקונה הוא הרי בסוריא שדה שקנה "ישראל תקנה: ע״י טופלו!!
 לארץ לחוצה אדם יצא "לא בתנודה, הסחורות או המטבע כששער גם שבירושלים".

 לחוצה מא״י פירות מוציאין "אין וכן, בסלע". סאתיים חיטין הולכין כן אם אלא
 בעניין חרחיק לוי רבי וסלתות". שמנים יינות כגון נפש חיי בהם שיש דברים לארץ,
 "כל וכן, אדמתך". על אלא יהא לא חכם, סמיכת ישיבח, "כל לומר: חכמים, סמיכת

 לשנות זה כל בכוח לא כאמור אך !.8 כחנה ועוד עוון" בלא שרוי ישראל בארץ הדר
 בעייתית, נראית הזאת ההתנצחות על שההבטה אף החיים. מציאות עוצמת את בהרבה

 ולהיפך, א״י של לזו בבל מתורת גדולה הדדית העשרה היתה מתוצאותיה אחת
 .19 בבל של הענקית לגולה ביחס א״י של סגולתה נס על העלו המדרש בבית הדיונים

 גם כי 20 הוראה כללי גם הפריה, היתה המחודדות ההלכתיות בסוגיות רק לא
 הפרק, הקדמת בדברי למעלה כאמור מהתלמוד. חלק נעשו אלה ובאגדות. במדרשים

 אמוני. הלכתי עקרון להטעים לעיתים באות והן בתלמוד שזורות והדרשות האגדות
 באגדות בגלוי הכופר כל כי קובעים, אנו אך מבוררת, לא הלכתית כסמכות תוקפן
 הרב, ההיסטורי החומר שלהם. העלה בתורת בסתר ככופר בעיניך יהא התלמוד, חכמי

.2כולו! הנכם ממהות הינם האגדות, שבתוככי מסותרים ועניינים אמונה יסודות

 אף ומשם שלהם, קבע כדירת ועשאוה מדרש בתי בה הקימו לבבל שירדו חשובים חכמים .18

ת היו ישראל. לארץ עוד שבו לא כמה כאמור בא״י. תלות בלא רוחנית לעצמאות ניסיונו

ת בסוף הגדולה הסוגייא ראה .19 ת תוספתא בי. ’יג רבה ויקרא והלאה. ’קי כתובו  בי ’יג כתובו

 עשר פרק ראה ישראל ארץ מעלת על ועוד די. ד' זרה עבודה תוספתא יי. בי תרומה תוספתא

שות  ל״ב כלאים ירושלמי וי. אי כלים במשנה הארצות, מכל מקודשת ישראל ארץ הן קדו

ע״ב. צי בתרא בבא א״י. של בחופה הנוגע הים שפת על מיטתו לתת ציווה מאיר רבי

תקופת .20 שו האמוראים ב  הוראה, כללי הלכה. מנסחי של אמנותם כלי שהם הוראה כללי התגב

קות צמצמו שרו מחלו  אין הכללים. לפי נוטה ההלכה הלכתי, דיון לכל משותף מכנה ואפ

 קב ראב״י משנת מקום, חומרי כמו כללים וכן כבתראי, הלכה שני ומצד משנה, על חולקין

 דאורייתא לקולא דרבנן ור״י, ר״י ור"מ, ר״י כר״י, וריש״ל ר״י מחברו. כרי הלכה ונקי,

ת ועוד. ועוד רב, מעשה לחומרה. שו ת מצע היתה שנים ארוכת התגב האדם. חיי לאורחו

ת המנעולים מפתחי הן התלמוד מאגדות הרבה .21 רו  על הרבה ידוע היה לא בלעדיהן האומה, לקו

ת ועל הרומית התקופה תר, חורבן או הבית וחורבן המרד נסיבו  יודעים היינו לא בלעדיהן בי

ם בין שהיה כפי שבאמונה בענינים ונציבים קיסרים התעניינות על  בן יהושע לרבי קיסרי

 החכמים עם מלכא שבור ימי , בפרס המלכות יחסי על יודעים היינו לא ודומיהם. חנניה

 חנה, בר בר דרבא אגדות בתרא, בבא אגדות והפליאה, הגוזמאות, של אלה גם האמוראים.

ת בסיפור. והסתירו עטפו שחכמים במה הסוד, בדרכי מתבהרות  הצנזור עין הכל ככלו

 ר״י גם לסוגייא, נזקק התלמוד, מפרשי ראשון הנגיד, שמואל רבי פינה. בכל ארבה

ש נוראות רקע על אברבנאל  אומר האלה האגדות על ועוד. המהר״ל כך לסוגייא, נדרש הגרו

ד הנמצא הדרש לומר, "רצוני למשנה: במבואו הרמב״ם שוב אין בתלמו  מועטה שמעלתו לח

לל שהוא מפני גדולה תבונה בו יש אבל חסרה. ותועלתו נפלאות. וחמודות פליאות חידות כו

שות כי שיסתכלו ההן הדר ת בהן כ  למעלה שאין מה האמיתי מהטוב בהן יובן שכלית, הסתכלו

 מעלימים החכמה אנשי שהיו מה הדברים ואמיתות האלוהיים העניינים מן מהם ויגלה ממנו.

ם בו שעסקו מה וכל לגלותו, רצו ולא אותו לדורותיהם". הפילוסופי
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בים שו הודים הי מי הי אים בי והאמוראים התנ

 היו ישראל ארץ יהודי לב, שים והאמוראים. התנאים בימי היהודים ישובי מפת לפנינו
 תחת היו בבבל הגולה ויהודי נציביה. ע״י ונשלטו הרומאית הקיסרות בתחום

 מחכמי מנע שלא מה האימפריות שתי בין שתחם לגבול לב שים הפרסית. האימפריה
המרכזים. שני בין קבוע היה הקשר להיפך. לבבל להגיע א״י
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בגל אמוראי ראשוני ושמואל רב

 בזמן להם ראשון נוספת. מזווית דרכנו את תאיר האמוראים מן כמה של דמותם
 בתוארו או אריכא", "אבא בכינויו או אייבו, בר אבא רבי הוא במעלה, וגדול

 הגאונים. ימי סוף עד שנה מאות שמונה שעמדה סורא ישיבת מייסד רב. , המפורסם
 כפרי בעיר התגוררה אשר דוד, אחי שמעא ממשפחת המלך דוד עד מגיע יחוסו

 לא״י. עימו ועלה דודו חייא רבי של ובחסותו בצילו חי בחרותו בימי לסורא. הסמוכח
 אף הצעיר רב הנשיא. יהודה רבי תלמידי במחיצת שמואל, כחברו חיח בצעירותו

 לרבן תלמיד נעשח זמן אחר גבול. ידעה לא לרבי הערצתו בהלכה, רבי לפני ונתן נשא
השתקע!. ושם בבבל למקומו חזרה כאמור ירד לבסוף חקדוש. רבנו בן גמליאל

 ומדברי לו, המיוחסות בתלמוד מימרות מפזורי נכרת רב של דמותו עוצם
 רוחנית תמורח חוללו שמואל עם יחד וחיתר. באיסור מהוראותיו בעיקר תלמידיו.
 הבבלי. בתלמוד דף כל כמעט עיטרה תורתו בבבל. התורה לימוד ובקצב בצימאון

 דברי על אפילו חלק אישיותו בעוצם תוקפו. על לערער שאין זהב כסלע נעשו דבריו
 אשר כלה, בירחי חציבור לכל שואבת אבן היתה ישיבתו ופליג". תנא "רב התנאים.

 רב המפורסמים. תלמידיו השנה. בכל קבוע לימוד בית הקבועים לתלמידים היה
 עולם גדולי היו אבוה, בר רבה ירמיה, רבי יהודה, רב אשי, בר חייא רבי חסדא,

 וממונות כרב, והיתר באיסור הלכה כאמור, הבבלי. בבניין נדבכים מהווה שתורתם
 אמירות מעשרות משורטט דיוקנו להלכה. רק רב של דמותו את לצמצם אין .2כשמואל
 צעיר להיות זכה הקדוש, מרבנו ינק שכנראה רוחו בעוז דרכים. ובצידי בדרכים
 רק נענתה רב את לסמוך מרבי חייא רבי בקשת הנשיא. של הגדול הדין בית בחברי
 מרכבח. ובמעשח בראשית במעשה עסק כריב״ז תורה. בסתרי גם ידו חלקי. באופן

 רבי .3 לפרדס הנכנסים סוגיית מצויה גם שם חגיגה, במסכת חמרכזיות בסוגיות כך על
 מוסף נוסח תפילות. וניסח תקנות תיקן רב הנשיא. בית בהנהגות רב את הדריך חייא

 סורא בישיבתו נפטר רב ימים האריך לא שרב נראה .4 מקולמוסו יצא השנה לראש
בנהרדעא. לשמואל במקביל תורה הרבצת שנות אחר 5 כפרי בעירו ונקבר

ת ע״ב. קלזי חולין ע״ב, כדי נדה ראה וייחוסו, שמו על .1 ב. ’ד תענית ירושלמי ע״ב סבי כתובו

ת ראה הקדוש, רבנו בפני ישיבתו על ש שם ע״א, מגי ברכו  ציווה הנשיא כאשר מאוד התרג

ת לזמן הצעיר לעלם  אחר המשנה לחתימת סמוך לבבל ירד רב ע״א. עג' עירובין המזון. בברכ

שנת הקדוש. רבנו מות 2(גיתתקפ״ה ב 1 9(

ת ראה בודדים. מקרים למעט בדיני" וכשמואל באיסורי כרב "הלכתא רו ע״ב. מטי בכו

שך וראה ע״א. יב' חגיגה ע״א. נטי גיטין ראה רבי של בבי״ד היותו ועל ידי. יג' דף בהמ

ת ראה  ראה קטן, נשואי איסור בפלוני, רצונה לפי שתתקדש קטנה כבוד אישה, קידושי תקנו

 ע״ב צחי סנהדרין גי. א' ר״ה ירושלמי ראה תפילותיו על ע״א. עו' סנהדרין ע״א. מאי קידושין

ת ע״ב. לגי ברכו

ת פי על לשפוט אם כשמואל, ימים האריך לא שרב בעיני נראה  רב לפעלותיו, הנוגעים המקורו

שנת לבבל ירד שנת ונפטר לערך] 20 [גיל אישה נשא וטרם )219(דיתתפ״ט. ב )247( דיז' ב

חמישים! גיל עבר שלא נמצא

.2

.3

.4

.5
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 ע״י היני בר איסי רבי כשנשאל ע״א], מ' ע״ז [רש״י השיבי. כקראי ושמואל רב
 אמר אריכא, אבא ליה, אמר בבבל? סדרא ריש "מאן ע״ב] קלז' [בחולין יוחנן רבי

 קמיה דרב אחוריה שורן יז' אחר יתיבנא הווא כד דכירנא ליה! קריה אריכא אבא ליה,
 דרב, לפומיה שרבי ומפומיה דרבי, לפומיה דרב מפומיה דינור זיקוקין ונפקי דרבי,
 התורה אש זיקוקי אותן ליה"? קרית אריכא אבא ואת אמרין, הן מה ידעי אנא ולית

 אייבו. בר אבא רב, של המופלאה בדמותו פעולתן פעלו רבי, של קדוש מפי שיצאו
 ראה למניינם] 247[ ז' ד״א שנת ונפטר למניינם] 175[ תתקל״ה ג' שנת בבבל בכפרי [שנולד

 על סמוך להיות זכה רב ע״ב. כדי נדרים ראה קומתו ועל ע״ב. נז' יבמות וכן ע״ב קלז' חולין
 ג' שבת ע״א, מגי ברכות ראה טיבו. על עמד אשר רבי בקשת לפי בברכה זימן ואף רבי שלחן
 על עלה כי שבבני כמיוחד עליו, אמר יוחנן רבי ע״א. טז' וחולין ע״ב יג' ברכות גם ראה ע״ב,

 אלעזר ורבי סומכוס, השפעת ראה כן כמו ע״ב. קלז' ושם ע״א, נדי בחולין כמובא כולנה,
 ראה ע״א. יא' ומו״ק ע״ב, ה' סנהדרין וכן ע״ב קבי זבחים גםן ראה ע״א, פאי כתובות ברשב״י,
 מפני כאן האמוראים לקורות נזקקים אנו רב.] ערך הדורות סדר גם ראה ע״א, פאי כתובות

 כל את חורזות שמועותיהס ומסירות שיטותיהם, וקביעות מימרותיהם ששכיחות

 אחד. ועד מבית ועריכח אחד בניין על חמעיד זחח באופן חתלמוד מסכתות

 עם יחד התנאים. ימי שאחר בבבל תורה של עולה ומקים סורא ישיבת מייסד הוא רב
 בסגנון מדרשיהם בבתי הלימוד בבל. אמוראי של עולמם יסודות את בנו שמואל
 היסוד מאבני היו ומחלוקותיהם תקנותיהם סברותיהם, שיטתו, לפי אחד לכל שיוחד

 יהושע פני ראה ע״א, ט' [ביצה הגולה בני כל של לרבן היה רב הבבלי. לתלמוד
 חייא רבי דודו של ידו מתוך זזה לא רב של ידו לטי] יו״ד לדוד מכתב וראה למקום,
 זמן ואחר תורה, הטעינו חייא רבי רבי. תלמידי מגדולי לאחד שעשאו הוא הגדול,
 ע״ב, צט' קמא בבא בבלי וכן ה״ו פ״ג סנהדרין בירושלמי [כמובא בעסקיו. גם ימינו יד רב נעשה

 ע״ב] ג' ושבת ע״א, מגי ברכות גם ראה ה״ג, פ״ט כלאיים ירושלמי עוד וראה ע״א, עג' בעירובין וכן
 ספג רב חכמים, של שונות משיטות כוחות נתמזגו רב של חמופלאח באישיותו

 כמובא הקדוש. רבנו הוא החיים, בן משיח אם אמרו: רבי על [עליו הקדוש, מרבנו
 דרכים בעלי מחכמים למד רבי כי השונות, השיטות דרך את קבל ממנו ע״ב, צחי בסנהדרין

 יד. לו היתה במוסר וגם הנסתר בתורת גם ודרכם.] באופיים השונים מדרש ומבתי שונות
 ברשב״י אלעזר ומרבי רבו, מאיר רבי תורת אליו שהעביר מסומכוס תורה למד רב

 רבי "פתח בזחר מובא מח (ואולי במערח. שלמד תורח רוח עליו השפיע שכנראה
 ע״א] יב' בחגיגה עוד [ראה ע״ב) פדי חולין ע״ב פאי כתובות ראה הוא משלו אבא"
 קבע ששמואל בעוד מאלה. גם ידו הניח לא אך כשמואל, היה לא הטבע בחכמת אמנם
 חבאר", תחת ולא נכרי תחת ולא ישמעאל "תחת קבע: רב דינא", דמלכותא "דינא
 בשבת כמובא ואלמנה". יתום תחת ולא ת״ח תחת ת״ח, תחת ולא חבר "תחת ועוד,

 אין קולמוסין, ואגמים דיו הימים כל יהיו "אם חבר. ולא ד״ח תוספי גם ראח ע״א. יא'
 שהרי חבלה] למלאכי דומים החבארים [בעיניו רשות". של חללה לכתוב מספיקין

בחלכות. לידע כדי וציידים הרועים אצל מלילך עצמו שחרר לא רב
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 תקנותיו תורה. של עולה הקים כאמור שם בסורא, שמצא פרצות וגדר תקנות תיקן רב
 מבוי בעניין כמו דוגמאות דרב". "חומרתא בא״י נקראו חומרותיו יותר נכון או

 ישברו, פסח בקדרות וכן ע״ב, כט' פסחים בזמנו, חמץ בסוגיית כ"כ ע״א. ו' בעירובין
 מבשל כסוגיית קולות, לראותן שיש כאלה גם יש כמובן ע״א. ל' בפסחים כמובא
ט כקולא] לראותה [אפשר ע״א. טו' בחולין בשבת כן"ליי  שעל נר בעניין רב" עליה ו

 בהרבה ע״א. ק' בחולין נבלה, נעשית חתיכה בעניין וכן ע״ב. קכ' בשבת הטבלא גבי
 על מהמשנה הלכות מבסס היינו בתורה, מפסוקים למשניות אסמכתא מביא רב מקרים

ע״ב. ח' חגיגה ע״א, סדי קידושין ע״ב, ח' קטן מועד ע״א, כבי כתובות כמו, פסוקים,

 ע״י שנאמרו אלה גם בהם. לענות עניין היו רב של דינא" "בי של מעשים
טוי"הא לב שים דינו. בית בפסקי או מדרשו בבית שושרם משמו האמוראים  דרב לבי

 שמסר שומר אתמר, ע״א; לוי מציעא בבא לדוגמא אתמר". מכללא אלא איתמר בפירוש לאו

שומר.  שמסר חנם שומר מבעיא לא דרב לטעמיה אביי: אמר חייב. אמר; יוחנן ורבי פטור, אמר: רב ל

שומר שמירתו. עלייה דעלויי שכר, ל שומר שמסר שכר שומר אפילו אלא ל שמירתו, גרעה דגרועי חנם, ל  ל

שומר שמסר שכר שומר מיבעיא לא יוחנן, דרבי ולטעמיה דעת. לבן מסרה דהא טעמא, מאי פטור.  חנם ל

שמירתו, גרעה דגרועי שומר שמסר חנם שומר אפילו אלא ל שמירתו, עלייה דעלויי שכר, ל  דאמר חייב. ל

 מכללא. אלא אתמר, בפירוש לאו דרב הא חסדא: רב אמר אחר. ביד פקדוני שיהא רצוני אין ליה:

 שמע מינייהו, חד לגבי אפקדינהו חד יומא סבתא. דההיא גבה מרייהו מפקדי הוו יומא דבל גינאי דהנהו

 דרב לקמיה אתא מרייהו. אגנוב ואתא אדאזל סבתא. דההיא לגבה אפקדינהו אזל, נפק הלולא, בי קלא

שומר, שמסר שומר משום סבר דחזא מאן ופטריה.  אינהו נמי יומא דבל התם, שאני היא. ולא פטור, ל

 נדונה זו [סוגיא שמעתא. להא לה וקאמר אמי רבי יתיב להו. מפקדי הוו סבתא דההיא גבה גופייהו

 קמא בבא ירושלמי גם ראה ה״א. פ״ג מציעא בבא תוספתא גם וראה ה"כ, פ״ו קמא בבא בתוספתא

 סמכות היתה לרב ובאמת מפורשת. ברייתא נגד פטור, אמר רב לב, שים פ״וה״ב]
בהביטוי מופיע בהן הסוגיות [ראה ופליג". תנא רב דרב?! עליה רמית קא "מתניתא ר " 

 בבא ע״ב, לחי גיטין ע״א, ח' כתובות גם ראה ע״ב, נ' בעירובין ופליג", הוא תנא
 רב יצחק: בר שמואל רב אמר שם ע״ב קכב' חולין ע״ב, סג' סנהדרין ע״א, מדי בתרא

 שם,"הא ולרש״י ע״א, מ' בע״ז לגמי הדעת ליתן ראוי פליג)] המילה (בלי הוא, תנא

 מסיני. כחצובים דבריהם היינו יוחנו". ורי ושמואל רב לי, שמיע קראי מתלתא
 בכלל שביטל מקרה היה וגם תנאים, של מחלוקות פעמים כמה הכריע רב ואמנם,

 חדשים, עשר לשנים בציפורי מרחץ ששכר באחד מעשה כמו נכון, לא כדין דעתם
 נכון, אינו זה שדין אמר ה״י פ״ח ב"מ בירושלמי רב ואלו יחלוקו, פסקו והתנאים

 הכל ונותן אחרת, דן היה שהוא אמר מ״ח, פ״ח מציעא בבא המשנה, על בגמרא אצלנו
ד דעתו גם ראה למשכיר.  קע' בתרא בבא הגמ' מ״ו, פ״י בתרא בבא למשנה התנאים, ע

 מ״ב פ״ד בתרא בבא המשנה על הגמ' גם ראה רשב״ם]. שם [ראה חולק. רב ע״ב,
 שם ראה דרך, לו ליתן צריך שאינו פסק רב ע״א, סה' שם בגמ' וחכמים, ר״ע מחלוקת
 על שהמדרש [מעניין עצמאי. שם נראה רב פנים כל על וחכמים, ר״ע דעת את הופכים

רב. משל הוא בלימוד, וחידוש עצמאות המבטא מעלה, של בפמליא ומשה עקיבא רבי
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 בר יצחק שרבי נראה הוצל. איש יוסי רבי מפי למד הרחוקה הוצל ישיבת תורת גם
 כחל התר בסוגיית כמו והלכות. שמועות כמה קנה ממנו מובהק, כרבו היה אבדימי
 הסיק ומתוכה שיחה רב שמע שם בטטלפוש, מעשה ע״א] קי' חולין [ראה בחוליו,
 בשר איסורי משום כחל להם ואסר שם התעכב והיתר, איסור ביסוד יודעים שאינם
 ראה איכא, יצחק רבי שני שמא בזיהוי שהתקשו איכא, ד״ה תוספות שם [ראה בחלב.

דאתנייה] ד״ה: תוספות שם
 כהנא שרב ואפשר מבוי. בסוגיית שמצאנו כפי בהלכה, דן כהנא רב עם שגם נראה וכן

 ונראה השניים, מצויים בהן מקומות מכמה מסתבר כך כל שלא [מה רב, של רבו היה
 במבוי לחי בסוגיית ע״ב, ח' בעירובין שם בכ״ז, להיפך. ולא מרב מקבל כהנא שרב

 בר כהנא דרב משמיה מניומי, בר כהנא דרב משמיה תחליפא בר כהנא רב "אמר עקום,
 בו תולין שהכל הוראה עמוד נעשה רב דרב". דגיה כהנא דרב משמיה מלכיו,

 החל ממנו משמו. סברותיהם אמרו ושלישי שני דור אמוראי עיקר כמעט סברתם,
 הוואי אנא רב "אמר ע״א] נטי בגיטין הקדוש.[כדבריו רבנו שמימי הדיינין מניין

ברישא". מנו דידי ומנאי רבי דבי במניינא
 לישא בצורך זאת נימק הוא הקדוש. רבנו של לרוחו ניגוד היתה לבבל ירידתו

 של שאלתו מתוך [כמשתמע מעלתו. לפי אשה שישא ברכו חייא רבי דודו ואמנם אשה,
 מן פרנסתן לטרוף יכולות הבנות האם אביהם, נכסי ומכרו ששעבדו האחים בעניין לרבי רב

 אלא מזונותיהן רק לא בדעתו הכיל ובודאי בנותיו, בבזיון רוצה אדם אין מסתמא כי הלקוחות.
 השיטין. בין נשאלה זו ושאלה ופרנסה, לרפואה שנחוץ ומה נשואיהן עד שנחוץ מה פרנסתן. גם

 כשכבר חיטי] ביני הבינו, תוספות איך וראה שם, חננאל רבנו ראה חיטי", ביני לו "תלה
 נאות שלא ברבי, ר״ג אצל למד זמן אחר רבי, של ידיו לסמיכת זכה לא לירד ביקש

 ואחייב בראשונה ירד [רב חלקית, אלא היתה לא והסמיכה אביו. שהגביל מה להרחיב
 [מידות שווקים בפיקוח מה זמן שהיה אחר לשם בירידתו בשניה] שם נשתקע

 "רב, מינויו, על למדים ה״ה, פ״ה בתרא בבא [מירושלמי הגולה. ראש מטעם ומשקלות]
 על העניש (רב שיעורא. על ולא [משקלות] מכילתא על מחי והוא אנגרונומוס גלותא ריש מנייה

 אנגרנמוס א״ל גביה, קרנא על גלותא, ריש חבשיה השערים) יוקר על לא אבל משקולות
 רב שוחרר ולכן הגולה. ראש עם ולא רב עם הצדק ובאמת לשערים". ולא למידות שאמרו

הגליון.] על שם פנים מראה וראה משה, פני ראה קרנא. בהתערבות
 התשתית לבניין היסוד חפירות בבל. תורת בתולדות חדשה תקופה נפתחה מעתה

 בבבל המרכז נעשה שעה מאותה ושמואל. רב של מלאכתם בכלי נעשות לבבלי
 ע״א: ו׳ גיטין [ לבבל". רב אתא מכי לגיטין כא״י עצמנו "עשינו כא״י. רב של בראשותו

 כיון סבר רב מיפלגי. קא בהא לימא כחו״ל. אמר ושמואל לגיטין כא״י אמר רב בבל, אתמר
 רש״י ראה נפוצה) והתורה לישיבה מישיבה שעוברין שכיחי(בקיאין משכח מתיבתא, דאיכא

 תוספות וראה לגיטין. כא״י בבל עשינו לבבל רב אתא מכי בפירוש, הגמ' שם מתיבתא. ד״ה:
] אתא. מכי ד״ה:
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 עולם גדולי הם מפכה, כמעיין להם ונעשה חכמים, נתקבצו דמותו שסביב אמרנו
 ממילא רב, של תלמידו, היה הונא שרב כיון הבבלי. את שעצבו האמוראים ראשוני

 מגדולי רב. תורת ספגו הונא, רב תלמידי חסדא רב וחברו רבה הונא, רב של בנו
 שהיה פומבדיתא, ישיבת ראש ,יחזקאל בר יחודה רב [הוא יהודה, רב היה תלמידיו

 רב מתלמידיו, חסדא]עוד ורב רבה של רבם היה גם יהודה רב שמואל, של תלמידו גם

 נמסרו חיים הליכות ומתוך רב, את משמש [היה אשי, בר חייא רב חנן, רב גדיל,
 בירושלמי, הרבה [המצוי אבא, בר ירמיה רב רב] במעשה שראה רבות הלכות מפיו

 זרוע התלמוד כל ועוד. זוטרא מר רביעי] מדור השני ירמיה רבי לבין בינו להבחין יש
רבביטוי משמו, מימרות מ א  הגדול" "רבנו בתואר המוכתר הוא רב" אמר פלוני ר' "

ו בנ ר " בנו בעזרו", יהיה ה' הגדול או ר "  איפשרה חכמתו עוצם רב". ומנו הגדול או
 על אלא עליה חלק שרב משנח מצאנו שלא למרות ופליג. תנא רב תנאים, על לחלוק

ע״א] ’ט ביצה גם ראה ע״ב, ’נ עירובין ברייתות.[ראה

 השנח, ראש תפילות כקניין. לו היה שלא בתורה ענף הניח לא רב כאמור,
 ברכת גם כך הקדוש] מהגיונו הם השנה ראש של [מוספין רב". דבי "תקיעתא

 זו היא מפיו אחרת מרגלית משלו. היא תפילה, בסידורי דירה שקנתה החדש
 [כמובא למוצ״ש. שחל יו״ט ערב של "ותודיענו" היא ולשמואל לו המשותפת

 פלוגתיה ובר מקבילו עם יחד כולו בתלמוד זרועים ופסקיו תקנותיו ע״ב] לגי בברכות
 בכתובות [כמובא בחתימה. השטר קיום תקנותיו בין בממוני. וזה בדיני זה שמואל,

ר כאי מ א א]"  השטר, את לקיים שישבו שלושה רב, אמר הונא רב אמר אבא רבי ע״
 וחותם. הוא] [שכשר עליו מעידין חתמו שלא עד מהם, אחד על ערער וקרא

 קשח ועוד, פסול", עם שישבו לחם חוא שגנאי וחותם. עליו מעידין אין משחתמו
 שלחם. חתימתן לחכשיר נועדח חתימה, אחר עליו ועדות בעדות, נוגעים שחם מזח,
 הנלמד פטור" בקנס "מודה התיקון, כן, כמו רי״ד] תוספות ראה שם, רש״י ראה

 גם ראה ע״א, עה' קמא בבא [ראה עצמו. מרשיע ולא אלהים", ירשען "אשר מהפסוק
ד הולכין שכן הוא סבור הרוב", אחר בממון חולכין "אין התיקון, וכן ע״א] מוי  ע

 וקרוב יחיד שחוא אף חאב 'נאמן קידושין. בעניין פסקיו כן כמו שמואל. דעת

 הלכתיים עניינים ועוד מקודשת'. שהיא מפני הקטנה, בתו את לאסור לעצמו
 וכן ע״א. נז' שבת מ״א. ו' פרק שבת לרשות, מרשות הוצאה עירובין, [כמו מורכבים.

 ע״א. לאי ביבמות שם כמובא יבמות, בעיות או ע״א. פט' עירובין גגות, על טלטול
 יבוא ייבמה לייבום, נפילה בשעת עליה קורא אני שאין יבמה "כל יסודי, כלל נוסח

 עריות איסורי נכנסים זח לכלל ואסורח'. בנים לח שיש אח כאשת חיא הרי עליה',
ודומיהן. הבת צרת כמו

 האיש זה "מת ואמר: בגדים תריסר עליו קרע ושמואל אבדה, היתה רב של מותו
סגולת שהיה קברו עפר לקדושת הביאה בחייו קדושתו מפניו". מתיירא אני אשר
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 כפי ע״א] כדי מו״ק חנינא רבי על יוחנן לרבי מיוחס זה מעשה שמצאנו [אף מרפא.
 הזהה מימרותיו על הנסוכה והרוח הלשון זהות השכיחות, העקביות, הערנו, שכבר

עריכה. ועל עורך על רקמה, על בניין, מלמדים הבבלי בכל

 ואולי! ר״ג, בימי בדין שישב התנא משמואל בהבחנה לומר [מיותר האמורא, שמואל
 הדור גדול הכהן, אבא בר אבא בן שמואל המינים] ברכת מתקן שמואל בין להבחנה

 שמואל גם נקרא לפיכך עירו. כשבילי לו נהירים הרקיע ששבילי נהרדעא חכם
 רופא השנה. ועיבור החדש לקידוש הירח, לחשבון מומחה האסטרונום ירחינאה,

 תורה ללמוד לנציבין מבבל אביו ע״י נשלח בילדותו הנשיא] יהודה רבי של [רופאו
 מסלולו חברו. שנעשה סיסי בר לוי אצל למד לבבל שב כן אחר יהודה. רב אצל

רב. חברו של לזה מקביל

 תואר לה כרכו אשר המיוחדת, דמותו את מעצימות רק לידתו סביב האגדות
 באיסור שכוחו רב, חברו לעומת ממונות משפטי בענייני לעוצמתו הנביא. כשמואל

 האוטונומיה רקע על אם כי מקומית ראייה ממונות דיין היותו עובדת לראות אין והיתר.
 כפי המשפטי המקצוע התרחבות שאפשרה אוטונומיה ההיא. בעת בבל יהודי זכו לה

 שמואל שבין ממונות בענייני המחלוקות בכל והיתר. באיסור החקירות שנתרחבו
 שפסקיו כמומחה הוכרז חריפותו בעומק שמואל כשמואל. ההלכה נפסקה רב, לחברו

 יסוד כללי כמה שקבע הוא הוא לה. מחוצה פשטו ואף בבל בכל קבע חוקי נעשו
 הקובע: שמואל ידי על נדחתה הרוב, אחר שהולכים מתקבלת שהנחה מעניין בהלכה.

 מורכב בעומקו אך פשוט, פניו על הנראה הדין גם בממון". הרוב אחר הולכין "אין
 המלכות, כוח לנוכח ישראל דיני לעמעם בו שנראה אף דינא". דמלכותא "דינא מאוד:

 גם כך המלכות. למשפט תורה דיני בין התנגשות נמנעת שמואל של בקביעתו הנה
 בא יחלוקו, בספק המוטל ממון על הגיונית טענה הטוען סומכוס לחכם בהתנגדותו

 בתלמוד. משפטים תילי נסובו עליו כלל הראיה". עליו מחברו "המוציא וקבע: שמואל
 משום כשר, גויים ע״י חתום גויים של בערכאות המנוסח מתנה שטר הכשיר גם כך

 לפי ולא רב לפי נקבעה ההלכה והיתר שבאיסור אמרנו כבר דינא. דמלכותא דינא
 היו רב עם נתעמת כאשר כי יען זה. בתחום גם זהורו לעמעם אין זאת למרות שמואל,

 רב הודה טריפות שבענייני חולין, במסכת קראנו הנה כשמואל. שהוכרע פעמים כמה
ל ואמר שמואל לחכמת כ " ליו  היה שמואל של שכינויו נאמר ך. ליה" אניס לא רז ע

בפולמוס. עימו נכנס רב ודאי ובזה הלוח, בפרטי המופלאה שליטתו על ירחינאה

שם בתירא בן יהודה רבי .6  בן לו שייוולד ברכו שמואל, אבי אבא, בר אבא של מישרותו שהתר

שמואל נאמן שמואל". נאמן כי ישראל "וידע הכתוב: לקיים הרמתי. כ

 על ראה ע״ב. י' גיטין ראה מלכות דיני תוקף בעניין ע״ב. מוי קמא בבא ראה ממון הוצאת על .7

 ושל האנטומיה של רזים רזי הבין כרופא שמואל פלא, ואין ע״א. נטי בחולין טרפות

ברפואה. מכוחו הבהמות של הפיזיולוגיה
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 החדש קידוש של זו בסוגייא קשור היה ישראל בארץ הנשיאות של שכוחה לזכור יש
 הגלויות כל התפוצה, של ותלות קשר יצר זה נושא המועדות. לקביעת השנה ועיבור

 החודש בעדות תלוי הכל הרי המועדות. ימי החודש קידוש לשמוע לא״י עיניהם נשאו
 שנה לשישים לוח בנה שמים, גרמי במהלך וידיעתו בחריפותו שמואל ביה״ד. וקידוש

 עשרים מדי החדש בקידוש התלות מן האומה את המשחרר באופן הסדר את בו וקבע
טבריה. ישיבת ראש א״י חכמי ראש יוחנן לרבי זה חשבון שלח שמואל יום. ותשעה

 רבי מדוע בעניין: בהכרח הקשורה לשאלה מהמסילה לנטות אנו מבקשים כאן
תעד מדוע מזאת, ויותר חלקית? אלא לרב סמיכה לתת התעד הנשיא יהודה  להסמיך ה

 של רופאו היה שמואל כרופא. גם רבי לפני יכולתו הוכיח שמואל אגב שמואל. את
 ימיהם של תרופות [מיני שמואל" דמר "קילורין עיניים. תרופת להרכיב והצליח רבי,

 את להסמיך רבי חשש מה מפני לשאלה נשוב רבי]. עיני את לרפא הצליח באמצעותן
העילויים. שני

 להסביר דוחק ההכרח אך רבי, של מחשבתו והלך דמותו את הולם אינו שאולי מה
 ובמידה בבל, על א״י של ההגמוניה משאלת הנובע כאילוץ חכמים בסמיכת מהלכיו את

 תוך אחר במקום בהם בהם נפרט בבל, שהלכו עניינים מכמה רוחו ממורת מסויימת
 עולה כוח המבטיח, הצעיר ברב ראה הקדוש שרבנו נראה לפיכך המקור. ציטוט

 יותר שהעניין אפשר שמואל לגבי לעכב. החליט ולכן לבבל. מא״י ירידה שיחולל
 את לקבוע יוכל שם בבבל, דין בית להקים בכוחו יהיה יוסמך, שמואל אם מורכב.

 נשוב .8המועדות על ההגמוניה את מא״י ויפקיע המדוייק חשבונו לפי המועדות
 מעניין ברפואה. לשמואל לו יד כאמור שמואל. רב של בדמותם נוספים קווים לשרטוט

 מכוח אלא סקרנות, סתם מתוך לתורה חיצוניים ידע לשדות הגיע לא רב כמו הוא שגם
 לכן, לספקות. ניתן הבלתי בביסוסה אותה ולקבוע הלכה של לעומקה לרדת רצונם עוז

 לצורך החיים בעלי על ללמוד כדי ארוכים, חודשים הרועים עם וחי הלך רב לדוגמא,
 מיצוי איוותא שנפשו מי רק וכיו״ב. לידה, בכורות, מומים, לבקר הלכה הכרעות
 כה זמן לפרקי ובקר צאן רועי בין ויחיה יתהלך שלה, עמוקה היותר לנקודה ההלכה
ההלכתית. באמת חפצו לעוז מרובים

 נסיון נשכח אל במצרים. חניו מקדש בהקמת קדומים ימים נשכח אל מעולם. דברים היו כבר .8

ס) איש תודוס דו או ת מי( ערב צלי גדי לאכול רו  המאבק את נשכח אל מועדות ולעניין פסח. ב

 נשבו שמואל של מותו אחר כן, כי הנה בחו״ל. שנים שעיבר יהושע רבי אחי בן חנניה נגד

שנכבשה בנותיו שתי 2 שנת נצר בר פפא ע״י נהרדעא כ 5  אמרו, שמואל מות אחרי שנתיים 9

ת ירושלמי כך על ראה המעשה. ארע שמואל של שבעטיו ה״ו. ’ב פרק כתובו
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 אלא לעצמה כמטרה לא שתהיה, כמה עד חשיבותה למרות רפואה למד שמואל
 חילול שפסק הוא שמואל בשבת. נפש פיקוח בנושאי לפסוק לדעת הלכתיים. לצורכים

 לכת הרחיק שמואל נפש. פיקוח המהווים במקרים טיפול או יולדת, בשביל שבת
.9 מכך נדהמה ואשתו חייו סיכן פעם גופו, על רפואיים עניינים בדיקות כשביצע

 ביחס ההלכית עוצמתו למרות ונשיאיה. ישראל ארץ כבוד הוא באישיותו אחר מימד
 רב. עמיתו לחברו פנים נשא לא מבחן בעת הנה, שעה. באותה ישראל ארץ לחכמי
 ביטל דחוקה, כלכלית מציאות לנוכח הקדוש. רבנו של נכדו נשיאה, יהודה רבי כידוע,

 של לסעודה ושמואל רב נזדמנו פעם והנה, נוכרים. ושמן נוכרים פת על האיסור את
 יהודה רבי ע״י שהותר בשמן שנתבשלה סעודה לפניהם הונחה ישראל. מחכמי אחד

 הן רגיש שהיה שמואל בתוקפו. באיסור בהחזיקו זו מסעודה לאכול סרב רב נשיאה.
 גוזרני לאו ואם אכול, "קום לרב: ואמר עמד א״י, נשיא לתוקף והן האכסניא לכבוד
הדעות. לכל בעוצמתם חורגים ותוכן טון ממרא". זקן עליך

 רב של אבנטו לוקח ששמואל ממעשה גם ללמוד אפשר ביניהם היחסים על
 חצר, בההוא יתבי הוו ושמואל דרב ע״א: צד' בעירובין כמובא מחיצה!! בו ומשלים

דו גלימא שקולו שמואל: להו אמר ביני. דביני גודא נפל  לאפיה. רב אהדרינהו בה. עי
ה) אבא, קפיד אי שמואל: להו אמר מני  הא הא? לי למה ולשמואל בה. וקטרו שקולו(הי

 עביד שמואל מחיצה! עיקר עד מטלטל וזה מחיצה, עיקר עד מטלטל זה אמר:
 אי הוה. דשמואל אתריה ליה! לימא דאסיר ליה סבירא אי ורב, בעלמא. לצניעותא

 ביה (והדר ליה, סבירא כשמואל נימרו דלא לאפיה? אהדרינהו טעמא מאי הכי,
משמעתיה).

 וענה כמי, הלכה שמואל את שאלו ושמואל, רב שבמחלוקת למדין ע״א, צ' מעירובין
 אין אמר: ושמואל בכולה, לטלטל מותר אמר: רב ספינה, "איתמר; כרב. הלכה

 מחיצתא. איכא דהא בכולה, לטלטל מותר אמר: רב אמות. בארבע אלא בה מטלטלין
 אמר עשויות. מים להבריח מחיצות אמות, בארבע אלא בה מטלטלין אין אמר: ושמואל

 הילכתא ליה: אמר כרב? הילכתא או כוותך הילכתא לשמואל: יוסף בר חייא רב ליה
 שאין פיה על כפאה שאם רב ומודה יוסף: בר חייא רב אמר גידל רב אמר כרב.!!

ע שנא מאי תחתיה, לדור אילימא למאי? כפאה אמות. בארבע אלא בה מטלטלין  מ
לזופתה״. שכפאה אלא יחידי?

שותו תאמה לא שהכין שהתרופה כך כדי עד מופלגת, כה ידיעתו .9  הקדוש, רבנו של לרגי

 על ע״ב. קזי שם ע״ב. ’פה מציעא בבא ראה פעולתה. פעלה וזו הכר, תחת אותה הניח ושמואל

ע״ב. ’נ נדרים הרפואיים, ניסיונותיו
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 אצל למד לאמוראים. ראשון בדור התורה עמוד נהרדעא, ישיבת ראש שמואל
 לרבי לו אמר בתירא. בן יהודה רבי עם דיבור לו היה ודאי משם הרחוקה נציבין עד הגיע [כסוחר אביו

 שהיה סיסי, בר לוי רבי אצל גם למד שמואל מממון"] נאמנים יותר "דבריך דנציבין, יהודה
 רב הגדולים, ומהם לעצמם, מסילות התוו שמואל של תלמידיו הקדוש. לרבנו סמוך
 [להבדילו שמואל. של בבי״ד הדיינים מסופרי שהיה יעקב רב של בנו יעקב בר נחמן
 נהרדעא, ישיבת ראש הוא כולו. בתלמוד רמה נחמן של ידו יצחק], בר נחמן מרב

 של תלמידו חיח חגולה, ראש עוקבא, מר בממונות. מקום בכל כמותו שהלכח
 בריחוק עוקבא מר יושב היה בביהמ״ד [כשישבו ליה. כייף שמואל המעלה, מפני אך שמואל,

 בר יהודה רב גם הגולה] מראש אמות די בריחוק שמואל ישב בדין, וכשיישבו משמואל, אמות ד'
 יותר ידע לרב, בניגוד שמואל שמואל. תלמיד היה רב, של תלמידו גם שהיה יחזקאל
 עם חקדוש רבנו קשרי את מזכירים מלכא שאבור עם קשריו חמלכות. ללב מסילות

 א' ד״א משנת שנים, שבע שמלך הראשון הססאני המלך שהיה זה מלך עם [הקשרים אנטונינוס.

2 4 0 -2 4 שמואל .7  של וחלומותיו נפשו תעלומות כמפענח הן יהודי, כרופא הן המלך, עם דיבור היה ל

 חאדם ותחבולות חחיים דופק את ובעיקר המלכות, תחבולות את חכרתו מתוך שאבור]
 בקרבת חפצו שמעוז חודה, המלך ובאמת דינא". דמלכותא "דינא קבע בעסקיו,
 במו״ק כמובא הרומאיים, בשטחים גם מלחמותיו, בכל יחודי מעולם חרג לא שמואל,

הפרסי. המלך לפני יין כוסות בשמונה השתעשע ששמואל ידוע ע״א. כוי
 התלמוד התגבשות לעניין הוא ושמואל, רב על האמור מכל לנו שחשוב מח

 תחילת דור והעריכה, הגיבוש תחילת למעשה היו ושמואל רב ימי ועריכתו,

 היצירה על וגדולה רחבה והבטה הלכה כלל והלכות. תקנות וחידוש יצירת

 מצע היה שנים שאחר למה היסודות מניתי בהם לראות אפשר האמוראית.

ורבינא. אשי רב של העריכה

 נתבססו עליהן הראשון, אמוראים בדור היסוד הניחו ושמואל" דרב "הוויות
 של רובו אמנם שהן בתלמוד, הסתמאיות השמועות כל שהן ורבא". דאביי "הוויות
 מסיני. תורה של מהותה על ה״ו פ״ב פאה ירושלמי הגמ' תובן זה רקע על תלמוד.

 מן ולא הלמ״מ] או [משנה, ההלכות מן לא למדין אין שמואל, אמר זירא רבי "אמר
 שהאמוראים מפני זאת התלמוד". מן אלא [תוספתא] התוספות מן ולא ההגדות,

 יסודותיהם הניחו דרב, אתריה שבסורא סוברים יש באדמתו. רגב כל ובררו היפכו
 התלמוד, בעולם יותר הרחיבו דשמואל אתריה בנהרדעא אבל המשנה, על הרבה

 מול ישראלית-משנה, ארץ זיקה הדברים, משמעות והברייתות. המימרות שדה היינו
 דרך גם אלא מקום ריחוק מפני נבדלו לא ונהרדעא סורא ישיבת בבלית-גמרא. זיקח

 כל אם כי כוחם, לחשליט דווקניות במחלוקות ח״ו נחלקו לא ושמואל רב ושיטח.
 מוצאים ואפי במחלוקות, לרב מודה ששמואל נמצא לכן דינו. בית שיטת לפי אחד

 ע״ב. עו' חולין ע״ב, צ' עירובין למשל ראה לרב, ומודה מדעתו, בו חוזר ששמואל
צ׳ בעירובין המובא נדגיש [ושוב שכינח. פני כרואח חיח חברו לכבוד שמואל של חששו
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 עשויות. מים להבריח מחיצות אמות, בארבע אלא בה מטלטלין אין אמר: שמואל ספינה, בעניין ע״ב:

 כרב. הילכתא ליה: אמר כרב? הילכתא או כוותד הילכתא לשמואל: יוסף בר חייא רב ליה אמר
 בארבע אלא בה מטלטלין שאין פיה על כפאה שאם רב ומודה יוסף: בר חייא רב אמר גידל רב אמר

 עו' בחולין וכן לזופתה. שכפאה אלא יחידי? מגג שנא מאי תחתיה, לדור אילימא למאי? כפאה אמות.

שרו בהמה, נשחטה ע״ב:  לדחויי, איכא מתני' א״ל: הוכשרו! לא אומר: ר״ש ר"מ, דברי בדמיה, הוכ

 תרגמה וכן יישר א״ל: שמעתא, להא לה וקאמר דיתיב ירמיה לרב אשכחיה זירא ר' סליק כי כדדחינן.

דרב.] לגביה שמואל ביה הדר פליג! מיפלג והא שמואל, מנו, אריוך בבבל. אריוך

 שאצל בעוד הציבור לכלל לישיבה שמואל, של בנהרדעא הפך "הסדרא" מוסד
 "שבתא מוסד נהג שמואל של בנהרדעא בסורא, כלה" "ירחי מוסד נהג רב

 "אתרא דרב" "אתרא מאלו אלו נבדלו ואכן הגולה. ראש בבית דריגלא"

 את שריפא שמואל", דמר "קילורין רפואה, כולל עולם, חבקה חכמתו דשמואל",
 נקרא שלו העיבור חשבון באסטרונומיה, גם כך ע״ב. פה' מציעא בבא כמובא רבי

תוכן לו. מיוחסת הכל העיבור" דסוד "ברייתא פ תקו  רקיעא ששבילי שמואל", "
 שנה, מאות ארבע לכל ימים שלושה חסרו שמואל שתקופת חושבים יש [אגב ליה. נהירין

 למורכבויות נזקק [שמואל המספר] לעגל כדי ליום שניה בכל דייקו לא אך ידעו ואולי
 מהגויים ישראל את להבדיל מאד רצה אפשר הלוח, מפני רק לא העיבור בסוגיות

 לכן העתיקה. פרס של מיסודה פאגניות אמונות אלהויות, שמים בגרמי הרואים האיצטגנינין
 ע״ב, קנוי שבת ראה הכלדאים). (מן בכוכבים, החוזה הכלדאי הגוי אבלט עם התווכח גם

 חכמתו מעוצם ע״ב.] נחי ברכות ע״ב, פה' ב"מ מציעא בבא ראה כלדאי, ד״ה תוספות ראה
 ניכר גודלו ע״ב] צה' בחולין [כמובא בא״י יוחנן לרבי ושגרו שנה לשישים לוח קבע

 בבבל" "רבותינו במקום שבבבל" לו"חברינו כתב יוחנן רבי שם, שהיה ממעשה גם
 גמלים מטען טרפות, בנושא גליונות לו שגר שמואל רב. כלפי היה שנהוג כפי

 בבבל"] רב לי "יש ולומר בעליונותו להודות יוחנן רבי את שהביא מה [גוילים]
 מספק, שנחוג גלויות של שני יו״ט ולבטל אחד יו״ט לקיים חתר ששמואל מאד ייתכן
ת הותרו. הלוח ספקות לשיטתו שהרי  לנסיגה הביאה חכמים של הנמרצת התעדו

 חכמים את שעורר מה לא״י. הגולה זיקת להפקעת חכמים חשש מפני זאת מהעניין.
 [יש בחו״ל. לקדש יוזמתו מפני נדוהו שכמעט יהושע רב של אחיו בן לחנניה להתנגד

ת של הגדול שאסונן אומרים שבו שמואל בנו שלמי כמובא הלוח, של בעטיו היה הגויים בין שנ  בירו

ת  לארעא נסקון עדים להן מסרו אמרו, ושמואל ולוי בא בר אבא קומי עובדא "אתא ה״ו, פ״ב כתובו

שונים לימים נעשה ומה להם אמר דישראל.  אבא, בר אבא להם אמר השבאין, בידי והיו שנתייחדו רא

תך, הויין אילו  העדה קרבן השליט". מפי היוצאת כשגגה דשמואל בנתיה ואשתביין אומר?! היית כן בנ

שביל היתה הסיבה שם, מבאר  דמר "דבנתיה בחו״ל. שעיבר יהושע רבי אחי בן חנניה של חטאו ב

 בגליון החת״ס שם ראה טעות. אותה על נענש ח״ו ששמואל משמע היו". חנניה של מזרעיה שמואל

ת מווילנא הגאון דעת שהביא שקרו.] לא שמואל שבנו

 עצמו ראה ששמואל אפשר הלימוד, בשיטת לנהרדעא סורא בין הבדל על הצבענו
 ובאמת ההיסק. בשיטת חידושיו שהגבילו מסגרות או חשיבה לחוקי כבול בלתי

 לחידושים תלמידיו את הביאה זו רוח כן כמו בתלמוד. חדשים כללים נוסחו בנהרדעא
תקנות סלול. היותר באופן החיים קצב קיום את שהבטיחו והלכות בתקנות עצומים
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 בעיות או הראיה", עליו מחברו "המוציא התקנה מנהרדעא. יצאו וחידושים
אין הספק" הנובעות"מחמת " ם הרוב", אחר בממון הולכין או שניי  על החשודין וכן"

 שמואל וכן ממני". ואבד בידי פרוזבול לומר אדם "נאמן או יחלוקו", השבועה
אין ובתשרי. בניסן לדין דין בעלי להזמין אין וכן, בבבל, כספים שמיטת התקין "  או

 שרצים" של קופה כן אם אלא הציבור על פרנס מעמידין
ת הנתמכת הלכתית מערכת לבסס חתר שמואל ת בהגיון שיסודן בתקנו  כאכסיומות שהן וסברו

ת כאלה וכן משפטיות.  בתלמוד. עמודים עשאום משפטית מבחינה האיתן שורשן חיים. סדרי המסדירו

 שמואל בימי נשכח, [אל קדמונים. ותורת ברייתות ועל הקדוש רבנו משנת על הכל ביסס כמובן הוא

 של והנפש הדעת לשורשי ירידתו מפני שמואל, דרך להבין אולי יש האמוראים] ימי מפתן על רק אנו

שו, עמוקות היותר האדם של ונגיעותיו פניותיו האדם.  שמואל. שיטת את להבין אולי מאפשרים בנפ

 שניזוק למי או יולדת", בשביל שבת לחלל "מותר כמו, המיוחדים לפסקיו הביאו ברפואה ידיעותיו

 בבא ראה ע״א, קכטי שם ראה קמחי, שבת למשל, [ראה בשבת". השבר את להחזיר "מותר בגופו,

 לדאוג חריג, אולי שנראה מה על הגן מממונות, ובענייני ועוד] ע״ב, נ' נדרים וכן ע״ב, קז' מציעא

ת ריבית להתיר כמו דאורייתא, איסור בענייני ליתומים או  עי מציעא בבא [כמובא יתומים. מעות בהלו

מר לז' [גיטין פרוזבול" צריכין יתומים "אין היתר, או ע״א] א " א]  של מעות שמואל, אמר ענן רב ע״

 [ראה איסורא?" להו ספינא נינהו, דיתמי משום נחמן, רב ליה אמר בריבית, להלוותן מותר יתומים

שתא-פחת חוסכא עליהו מקבלי דהא ד״ה: רש״י, שם ת גם ראה נחושת. דנחו  של מעות ד״ה תוספו

ת וכן יתומים, )ריבית באבק ומסקנא, עלייהו. מקבלי דקא ד״ה: תוספו ן בנ ר ד  כן כמו ביתומים] הקלו (

ת קבע לכן מזונותיה". תחת ידיה מעשי ממנה ליטול אחיה בידי כוח "אין ליתומה, דאג  ע״ב,] ’מג [כתובו

ת שלה. ידיה ומעשה האחים לפני ניזונית בת א צי "מ מו  ועוד, ע״א]. ’צא [כתובות שלה" אלמנה כ

שת משנה למרות טין מעושה "גט מפור  יודע שאינו כל ולכן, האשה. על הגן ע״ב] ’פח פםול",[גי

] ’ו [קידושין עמהם" עסק לו יהא לא וקדושין גיטין בטיב

 בטיב ידיעתו מפני רק בא לא דינא״, דמלכותא ״דינא שלו המפורסם הכלל
 התעלמות שעקב וההפקרות החברתי בסדר פרצות לגדור החובה מפני אלא מלכות,

 חוסר של כלל אינו הראיה״, עליו מהברד ״המוציא הכלל כן כמו כזה. מכלל
 אדם כל כך אדם. בני ויחסי בכלל הכלכליים החיים את המסדיר כלל אלא ברירה,

 ושיטת חידושיו תעוזתו, למרות ההוכחה. חובת בחשבון יקה תקינה שבחברה ידע
 פ״ב ע״ז ירושלמי [ראה קדמונים. לכבוד לחשוש היתה דרכו שלו, ההילכתית החשיבה

 המצטט למקום, פנים״ ״מראה וראה משה, פני ראה לשם, בבלי גם ראה ושמנם, פיתם ה״ח
גדול] חוטא זה הרי חכמים שהתירו מה ואוסר החולק שכל הרמב״ם את

שמאל "הלכה נקוט, כלל שבשיטות. הבדל לנהרדעא, סורא בין להבדל נשוב  וכרב בדיני כ

ש יש באיסורי" ת דרך לפי חכם כל בגישת שורשה לחפ  בבל את לחלק נבדלו בזה לא יצויין מדרשו. בי

הרדעא דסורא". ו״לבבלאי ל״נהרדעי" "בנ  שיקע שמואל הכי". לה מתנו בסורא הכי, לה מתנו לכדי

שתו תו בממונות מחר שות נתנה שהמלכות האוטונומיה מתוך היחסי הפעולה חופש את בראו  הגולה. לרא

ת [כמובא המשפט שורשי חפש לכן רו מכוס, ובניגוד ע״ב] ’מט בבכו  עליו מחברו "המוציא קבע לסו

 כל תיקן, כן על הספק?! מפני הרמאי יחנה מדוע באמת כי בספק" המוטל ממון לחלוק ו״אין הראיה".

שותו שהספק  [ראה השוק. על ישתלטו לא והאליטות זרוע שבעלי להבטיח מגמתו ראיה. להביא עליו בר

 אנא להו: אמר משתות! יותר חמדות על מוסיפין אין שמואל: אמר והא ע״ב ’צ בתרא בבא השוק תקנות

 תנו פפא. פרוז ליה וקרו וקבלוה, לפאפוניא שדריה קבלוה, ולא לפומבדיתא שדריה תקיני. חדתא כיילא

ת, ומלוי פירות, אוצרי רבנן:  מתי לאמר אומר: הכתוב עליהן שערים, ומפקיעי איפה, ומקטיני ברבי

 וכתיב: מרמה, מאזני ולעות שקל ולהגדיל איפה להקטין בר ונפתחה והשבת שבר ונשבירה החדש יעבור

שבתי כגון יוחנן: ’ר אמר מאן? כגון פירות, אוצרי מעשיהם. כל לנצח אשכח אם יעקב בגאון ’ה נשבע
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 לפירי משהי בריה שמואל חרפא, כתרעא חרפא בתרעא לפירי להו מזבין דשמואל אברה פירות. אוצר

רווח.] דרווח, תרעא מ״ט? מדברא. דאבא טבא מתם: שלחו חרפא. כתרעא אפלא בתרעא לחו ומזבין

 קדרים הוזהרו לכן הכלכלית. במציאות להתחשב האמנות בעלי את הכריח שמואל
 שאם בסוכות, הדסים מוכרי או בפסח, ישראל] של לממונם מחשש חרס, [כלי

 חתר ששמואל תתמה אל קטומים. והדסים ישנות הקדרות יתיר השערים, יפקיעו
 מן עצמו אדם יוציא אל לעולם” ב]”ע ’מט [בברכות הקביעה, לכדי החברה לתיקון
 גויים, וחותמיו בעכש״ג העולה מתנה שטר” קבע ”דמלכותא דינא” מכוח .”הכלל
 א]”ע ’צד בחולין .[כמובאגוי דעת לגנוב אסר לכן דמלכותא. דינא משום כשר

 פנימיות מבטא היותר בדיוק רבי משנת את למצות רצונו מעוז השיג זו שיטה
 מחסרא ״חיסורי המטבע את טבע הוא חיסור. או ייתור י”ע” תיקן ופעמים כוונתה.

 פסיקה, כללי קבע זאת מפני חאמוראים] תקופת מפתן על אנו תשכח אל [שוב קתני״. והכי
 א]”ע ’מז [עירובין ”בגזרותיו מ”כר הלכה” או ב]”ע ’נא [שבת ”כחנניה הלכה” כמו:

 יותר יש רבי. את מאד מזכירח תעוזתו א]”ע ’כז פסחים מחבריו, [לא ”מחברו ע”כר הלכה”

שבת ברח״ר גחלת כבוי חתיר שמואל ביניחם. מדמיון  בזמנו חמץ חתיר וכן חרבים, ייזוקו שלא ב

שנתערב  שלא חאיסורין בכל ליח דאית לרב בניגוד במינו. ושלא במינו חתיר בזמנו ושלא במינו, שלא כ

תן במינו  [שחם ודם דבחלב ואע״ג מינו. אטו במינו שלא בכרת, וחוא חואיל בזמנו בחמץ גזר טעם, בנו

 כל דאמר: לטעמיח, שמואל אבל מיניח. מדילי לא חמץ אבל מיניח, איניש דבדילי משום גזר, לא בכרת]

 מינו בין בזמנו שלא מינו. אטו במינו שלא גזר ולא שרי, במינן שלא במשחו, במינן שבתורח חאיסורין

ת וראח חננאל, רבנו דברי פשטות ראח במקום, רש״י ראח כר״ש. מותר מינו שלא בין  שם תוספו

ת לעניין וכן ע״ב כט' [פסחים רבא. אמר : ד״ח בע״ב ע״א] ל' שם קדרו

יחזקאל בר יהודה רב
ש עסקו רק לא שחאמוראים אמרנו  תקנו חלכות, קבעו גם אלא ויישובח, חמשנח של כוונותיח בפירו

 של מאמרים מאות מסר רק שלא המופלאות הדמויות אהת מסורות. וחעבידרו כללים ניסחו תקנות,

 עריכת לעניין לנו חשובח דמותו יהזקאל. בר יהודה רב הוא ותפילות, ברכות ניסה גם אלא רבותיו

והן אחד. כבניין הבניין על מלמדת כולו, בתלמוד תיכון כבריח הן שמימרותיו מפני הן התלמוד,

 גם [שהיה יהודה. מרב הן מוסרן, שם בלא רב של רבות ששמועות [אפשר שמועות, העברת היקף מפני

ת ומפני ופרישא] חסידא  נבואתו, את רבי אמר נולד כאשר היום. עד בצביונן עומדות שתיקן שברכו

2 רבי לפטירת סמוך נולד יהודה שרבי וי״א .194 [שנת בבבל". יהודה רב "נולד 1  בר יהודה רב ]9

 מוסר גם והא ושמואל, רב של המובהק תלמידם הוא שני. בדור האמוראים מגדולי יחזקאל
ב שמועותיהם, שמואל נלווה רב". אמר יהודה רב "אמר בתלמוד, מוצאים לרו  יהודה רב בנסיעותיו. ל

 כראש הונא רב נתמנה ]253 ’יד ’ד [שנת שמואל פטירת אחר פומבדיתא. ישיבת של מייסדה הוא הוא

 דרכה ממשיכת פומבדיתא ישיבת היא ישיבה, בה והקים לפומבדיתא פנה יהודה ורב בסורא הישיבה

 עומקו רוחו את שקבעו הן הן שנה. מאות כשמונה עמדו ופומבדיתא סורא נהרדעה. ישיבת של

 התמקדה ישיבתו הגאונים. תקופת לתוככי עד לעולם תורה יצאה משתיהן למעשה הבבלי. של ותוקפו

ם הביאתו עוצמתו נזיקין. בסדר יעסוק חסיד להיות הרוצה קבע, יהודה רב לכן ממונות. בדיני  לרו

 תפילות, חיבר רב, כרבו כאמור הוא בבל. חכמי לגדול יהודה רב היה הונא, רב פטירת שאחר המעלה,

ת את חיבר ת האילנות ברכ ת את חיבר וכן ע״ב], מגי [ברכו  את קבע ע״א]. מבי [סנהדרין הלבנה ברכ

ת גבולות ת את וחיבר הגומל, ברכ ת האירוסין ברכו  בדמותו הוא ע״ב.] זי [כתובות הנישואין, וברכו

שו, מפעלם וערך האמוראים של כוחם משמעות מבטא המופלאה, הבבלי. של ועריכתו בניינו לגבו
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ובניו חייא רבי

 שהתלמוד וחזקיה, יהודה ובניו חייא רבי היו רבי של ועדו בית וחברי דרכו ממשיכי
 בבבל רב וכמובן לוי, קפרא, בר הוועד בית וחברי הם שמים, כמלאכי אליהם מתייחם

 הגדולס!. חייא רבי הוא מכולם הגדול אמוראים] תנאים [גבול בא״י. חנינא ורבי
 קנה חייא רבי לדעתי דעתו!!. את מאוד החשיב רבי חבר. כתלמיד רבי לפני שישב
 דעתו, על לעמוד נתיירא לא בהלכה, עימו שהתעצם משום הקדוש רבנו בלב אהבה
 או "רבינו", לרבי קרא לכן בכתרו, לראותו מרובה הערכה רבי את העריך שני ומצד

 מקורות לבירור כתובת היה חייא רבי !.2 רבי" "למדנו רבנו", "למדתנו או "מר",

לדוגמא: למעשה. הלכה היו תשובותיו והלכות,
 אוזיף דרב הוי. טבעא דהבא סבר הייא רבי ואף ע״ב: מדי מציעא בבבא מובא

 ליה: אמר חייא, דרבי לקמיה אתא דינרי. אייקור לסוף חייא, דרבי מברתיה דינרי
 אמרת אי אלא הוי,שפיר. טבעא דהבא בשלמא אמרת אי ותקילין. מבין לה שלים זיל

 נעשה דינרי, ליה דהוו וכיון ליה, הוו דינרי רב ואסור! בסאה, סאה ליה הוה הוי, פירא
וכוי. מפתח שאמצא עד או בני שיבא עד הלויני לה כאומר

 מארי אתא שני, ארבע בעיליתא בקשתא דדר גברא ההוא ע״ב: מאי בתרא בבא
 אתא מינך; דזבנה זבינתה מפלניא א״ל: ביתא? בהאי בעית מאי א״ל: אשכחיה, דביתא

 חד ואפי* מיניה דזבנת איהו בה דדר סהדי לך אית אי א״ל: חייא, דרי לקמיה
 חייא] דחביבי,[רבי קמיה יתיבנא הוה רב: אמר לא. לא, ואי בידך, לה אוקימנא יומא

 קמאי א״ל: אי לדעתיה, וחזיתיה בלילה? ולמכור ליקח עשוי אדם אין וכי ליה: ואמרי
 דרי כוותיה רבא: אמר מינך. זבנתה אנא א״ל: בעי דאי מיגו מהימן, מינך זבנה דידי

 ראיה הא בעי, דלא הוא טענה טענה; א"צ ירושה, משום הבא דקתני: מסתברא, חייא
בכדי. זוזי שדי דלא לוקח, שאני ואב״א, בעי! טענה ולא בעי ראיה לא ודלמא בעי.

 חייא: מרבי חייא רבי דבי תנא אחי מיניה בעא ע״א: ידי בברכות מצאנו וכן
 הלל פוסק דאורייתא שמע קריאת וחומר: קל אמרינן שיפסיק? מהו ובמגילה בהלל
כלום. בכך ואין פוסק ליה: אמר עדיף? ניסא פרסומי דלמא או מבעיא, דרבנן

 בר חייא מרבי להבדילו ה״ב, פ״ב פאה ירושלמי ע״ב, לחי שבת [ראה רובא, חייא רבי הוא .10

 ראה רבי, של שלחנו על ונסמכו מבבל עלו ובניו חייא רבי יוחנן.] רבי תלמיד האמורא אבא

שתן, מעמלו התפרנס חייא רבי ע״א. עג' עירובין  בעסקי סייע רב ע״ב, צט' קמא בבא ראה בפ

ה״ו. פ״ה מציעא בבא גם ראה ע״ב. פה' חולין ראה בי. עזי בר״ר וראה דודו,

 אף עצתי איש מרחק מארץ עיט ממזרח "קורא רבי, אומר היה עליו ע״א. טז' בחולין כמובא .11

 ספקותיו התיר חייא שרבי פעם לא אמנם כי מוי. ישעיהו אעשנה" אף יצרתי אביננה אף דברתי

ת כמובא בהלכה, רבי של  כלאיים ירושלמי וכן ע״ב, צבי שם ע״א, טז' חולין ע״ב, יא' בהוריו

שבחו. מספר רבי ה״ג, פ״ט ע״ב. טז' קטן מועד וכן ב

 רבי יחס וראה ה״ו. פ״ח נגעים תוספתא ראה ע״ב. טז' שם, וכן ע״ב, ז' קטן מועד ראה .12

שלמי בהתאם, ת וכן ה״ג. פ״ט כלאיים בירו ה״א. פ״ד מגילה וירושלמי ע״ב קג' כתובו
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 לא ולפעמים ושאלותיהם, ספקותיהם להתיר לחכמים מקור היה חייא רבי כי נמצא וכן
 אמר הקדוש ורבנו להיפך, פסק רבי נגד ואפי' !.3 גדולים חכמים הפך לפסוק מתיירא
חייא. רבי דברי ואחוז דברי הנח לשואל,
 ידיהם מעשה היה האמוראים, של אמנותם כלי שהינו הברייתות מפעל ועריכת קבוץ

 ערך עצמו שהוא הברייתות הוא מפיו שמובא מה בד"כ אושעיא. ורבי חייא רבי של
 רבי של לברייתות דוגמאות כמה נראה להלכה. דעתו את בהן שהטמיע הנמנע מן ולא

הדוגמאות. מן מקצת ראה בעליל נכרת בתלמוד נוכחותו בתוכן: מוטמעת שדעתו חייא
 חייב תניא: והא החלה. מן פטור לפותה העשוי לחם חייא: רפי תני ע״ב: ז' ברכות

וכוי עליה, מוכיחין מעשיה אומר: יהודה רבי טעמא, כדקתני התם בחלה!

 - משיעוריה ליה פחית קא והא שיעור, צריך ברכה של כוס ... ע״א: נב' ברכות
 ומחד הוי, לא תרי קתני! כוס אותו אלא שם אין אם והא, - משיעוריה. טפי ליה דנפיש
 כך ואחר ושותהו, היין על מגרך אומרים: שמאי בית חייא, רבי תני והא נפיש.
שמאי. דבית ואליבא תנאי תרי אלא: - המזון! ברכת מברך

 אמנא, קפיד דלא לרבא ליה חזינא יהושע: דרב בריה הונא רב אמר ע״א: מבי שבת
 צונן לתוך חמין בין מים, של ספל לתוך מים של קיתון אדם נותן חייא: רבי מדתני

 כלי? דמיפסק התם שאני דילמא אשי: לרב הונא רב ליה אמר חמין. לתוך צונן ובין
 לתוך חמין בין מים, של ספל לתוך מים של קיתון אדם מערה איתמר, מערה ליה: אמר
חמין. לתוך צונן בין צונן,

 בשלה, ראשון דבכלי כתבלין, הוא הרי מלח למימר: יוסף רב סבר ע״ב: מבי שבת
 שני דבכלי כתבלין, אינה מלח חייא: רבי תני אביי, ליה אמר בשלה. לא שני ובכלי

 דתורא. כבשרא בישולא מילחא צריכא נחמן: רב דאמר נחמן, דרב ופליגא בשלה. נמי
 תני אביי, ליה אמר וכוי. כתבלין, הוא הרי מלח למימר: יוסף רב סבר דאמרי, ואיכא

 נחמן: רב דאמר והיינו בשלה. לא נמי ראשון דבכלי כתבלין, אינה מלח חייא: רבי
דתורא. כבישרא בישולא מילחא צריכא

 והתניא: נינהו? שמים בידי פחים וצינים אזהר. מילי כל על יעקב ע״א: ל' כתובות
 נפשו שומר עיקש בדרך פחים צינים שנאמר: פחים, מצינים חוץ שמים, בידי הכל

 מיום חייא: רבי תני וכן יוסף, רב והאמר נינהו? אדם בידי וגנבי אריא ותו, מהם! ירחק
 הא בטלו? לא בטלו; לא מיתות ארבע סנהדרין, שבטלו פי על אף המקדש, בית שחרב
וכוי. מיתות ארבע דין אלא, להו! בטלו

שלמי ע״ב, פה' פסחים ראה .13 שו אם הי״ב, פ״ז בירו  רב שאלות וכן ירושלים, של גגותיה נתקד

 חייא רבי את שואלים תלמידים שם ה״א, פ״ב תרומות ירושלמי וכן ע״א, נטי בנזיר חייא מרבי

 נגד שפסק ע״ב, נטי בתרא בבא ראה ע״א. קבי ביבמות בחליצה, ממעשיו לומדים וכן רובא.

ע״ב. סנהדרין ראה יוסי. ב״ר ישמעאל רבי ט' ה״ח. פ״ח גיטין וכן ה״ז פ״ו ירושלמי ראה כ
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 מאי חייא, רבי והתני מפרסאי, מעלו דארומאי למימרא, ע״א: יז' גיטין

 שאין בישראל הקב״ה יודע מקומה? את ידע והוא דרכה הבין אלהים דכתיב:

 מקמי הא קשיא: לא לבבל! אותם והגלה עמד הרומיים, גזירת לקבל יכולין

לבבל. חברי דאתו לבתר הא לבבל, חברי דאתו

 להם מקרעין אמר: רב לחתום, יודעים שאין עדים איתמר: ע״א: יט' גיטין

 דעתך? סלקא באבר באבר. אמר: ושמואל דיו, הקרעים את וממלאים חלק נייר

 הא קשיא: לא כשר! ובשיחור בשחור, באבר, כתבו חייא: רבי והתני

דאברא. במיא הא באברא,

 עמיר דקיימא כגון דמי? היכי מהו? מתגלגל, זירא: ר' בעי ע״א: כ' קמא בבא

 רבי דתני ש,”ת מאי? לרה״ר, היחיד מרשות ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות

 בחוץ אבלה חייכת, כפנים אבלה כחוץ, ומקצתו כפנים מקצתו משוי חייא:

 על חייבת, שבפנים מה על אכלה אימא: לא, ואתי. מתגלגל לאו מאי פטורה;

דאספסתא. בפתילה - חייא רבי קאמר כי אימא: איבעית פטורה. שבחוץ מה

 בידי לד איו אומר: והלה בידך לי מנה חייא: רבי תני ע״א: ג' מציעא בבא

 על וישבע זוז, חמשים לו נותן זוז חמשים לו שיש אותו מעידים והעדים כלום.

 ותנא וחומר. מקל עדים, מהעדאת גדולה פיו הודאת תהא שלא השאר,

 אנן דתפים כיון הכא, והא וכוי. מצאתיה אני אומר זה בטלית אוחזין שנים תונא:

 ישבע! וקתני הוא, דידיה האי דתפיס ומאי הוא, דידיה האי דתפיס דמאי סהדי

 תאמר: שלא וחומר? מקל עדים מהעדאת גדולה פיו הודאת תהא שלא מאי

 מה מפני רבה: דאמר כדרבה. עליה, שבועה רחמנא דרמיא הוא פיו הודאת

 בעל בפני פניו מעיז אדם אין חזקה, ישבע הטענה מקצת מודה תורה אמרה

 שהרבה ונראה בירושלמי] [גם בתלמוד, מאד מאד מעורב חייא רבי וכוי. חובו,

.14 הברייתות ערך שהוא מפני בשמו הובאו לא כלל מדבריו
ד רבים מקומות עוד ראה .14 ת ירושלמי, בתלמו תו עוד, ראה ובבבלי שם. נדונות חייא רבי בריי

 של כומר ע״א, עדי שם שטרות, של תכריך ע״ב, ל שם הסת. שבועת ע״א, וי מציעא בבא

ע״א, סאי שם רבו, בפני תלמיד ע״א, וי חולין אבות. שמונה ע״ב כחי סנהדרין גם ראה זיתים.

ת אחד, בסימן הבא עוף רו הטרפה. את שוחט ע״ב עהי חולין בבכור. שליה טומאת ע״ב כאי בכו

ת קרב. ראשון ולד ע״ב, ’יח תמורה ראה רו ע״ב, גי מכות גם ראה דם. שופעת ע״א, בגי בכו

ל מנחות גם ראה חטאות. מניין ע״א, לחי שבועות המקוה. את הורידו  את הקומץ ע״א, י

ת ושחוטה נבלה ע״א כג' מנחות ראה נחבל, כיצד ע״ב, מוי שבועות המנחה.  ל שם בזו. זו בטלו

עג' שם מכורין, כולן ע״א' סח' שם דממונא, דררא ע״ב, לה' בתרא בבא שנתערבה. תודה ע״ב,

ת ראה הנדה,. דם ע״ב סבי שם דם, חררת ע״ב, כז' נדה ספינה. של עוגין ע״א, תו ע״א, כה' כרי

 שפיר ע״א, כה' שם ראה בפרוזדור, הנמצא דם ע״ב, יז' נדה גם ראה נבלה, על בא תלוי אשם

ועוד. ועוד לאשה. יפים דמים ע״ב סד' שם המרוקם,
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 בשבת כמובא החולקים, מול כשיטתו שההלכה להדגיש התלמוד חוזר שונים במקרים
 ומטו רב, אמר יהודה רב דאמר להא להו שמיעא ולא יוסף: רב לה מתקיף ע״א: קא'
 תסברא? לא ואת אביי: ליה אמר פוטרין! וחכמים עלה: ותני חייא. רבי משום גה

 בקצר ויש ארבעה בעיקרו ואין ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים ברשות עמוד והתניא:
 גוד נמי: הכא מחיצתא אחית גוד אמרינן: אלמא, חייב. גביו על ונח וזרק שלושה, שלו

 הויא הבא, בה, בוקעין שהגדיים מחיצה ליה הויא התם איריא? מידי מחיצתא! אחית
בה. בוקעיו הגדיים שאין מחיצה לה

 נראה לחי. משום נידון מבחוץ, ושוה מבפנים נראה איתמר; ע״ב: ט' עירובין וכן
 וחד לחי, משום נידון אמר: חד גרבי. שמעון ורבי חייא רבי מבפנים, ושוה מבחוץ

 דתני לחי, משום נידון דאמר הוא חייא דרבי תסתיים לחי. משום נידון אינו אמר:

 ובין מבפנים, ושוה מבחוץ שנראה בין מחבירו, כנוס אחד שצידו כותל חייא: רבי
 שמיע לא מי יוחנן ורבי תסתיים. לחי, משום נידון מבחוץ, ושוה מבפנים שנראה

 מאי? האי לה! סבר לא נמי, חייא רבי לה, סבר ולא ליה, שמיע אלא: הא? ליה
 דלא איתא אי חייא רבי אלא לה, תני לא הכי משום לה, סבר לא יוחנן רבי בשלמא

 נידון מבפנים, ושוה מבחוץ נראה הונא: רב בר רבה אמר למיתנא? ליה למה לה, סבר
לחי. משום

 שמואל בר רבא אמר ע״א: מ' ברכות משמו. מובאים כולם דינים שורת נמצא וכן
 אחד כל לפני לפתן או מלח שיביאו עד לבצוע רשאי הבוצע אין חייא: רבי משום
 אמרו להדיא. ובצע ריפתא ליה אפיקו גלותא, ריש לבי אקלע שמואל בר רבא ואחד.

 משום שמואל בר רבא ואמר בשש. צריך דין לית להו: אמר משמעתיה? מר הדר ליה:
 אפילו תיחוח ובעפר כהנא: רב אמר בישיבה. אלא כלים רגלים מי אין חייא: רבי

 רבא ואמר מדרון. למקום וישתין גבוה במקום יעמוד תיחוח, עפר ליכא ואי בעמידה;
 שתה שתייתך כל ואחר מלח, אכול אכילתך כל אחר חייא: דרבי משמיה שמואל בר

 שתה שתייתך כל ואחר מלח, אכול אכילתך כל אחר הכי: נמי תניא נזוק. אתה ואי מים,
 ולא משקין כל שתה מלח, אכל ולא מאכל כל אכל אידך: תניא נזוק. אתה ואי מים,
אסכרה״. מפני ידאג ובלילה, הפה, ריח מן ידאג - ביום מים, שתה

ת ברכה. של חשוב בעניין וראה ע״א. צבי שבת גם ראה כירה. בעניין ע״א, לז' שבת עוד ראה .15  ברכו

ך וענבים תאנים לפניהם הביאו איתמר: ע״ב: מאי  לפניהם ברכה טעונים הונא: רב אמר הסעודה; בתו

לאחריהם; ברכה טעונים ואין לפניהם ברכה טעונים נחמן: רב אמר וכן לאחריהם. ברכה טעונים ואין

 טעון ואין לפניו ברכה שטעון דבר לך שאין לאחריהם, בין לפניהם בין ברכה טעונין אמר: ששת ורב

 כל פוטרת פת חייא: רבי דאמר חייא, דרבי ופליגא בלבד. בכסנין הבאה פת אלא לאחריו ברכה

 בתוך הסעודה מחמת הבאים דברים הלכתא: פפא, רב אמר משקים. מיני כל פוטר ויין מאכל, מיני

 טעונים - הסעודה בתוך הסעודה מחמת ושלא לאחריהם, ולא לפניהם לא ברכה טעונים אין - הסעודה

לאחריהם. בין לפניהם בין ברכה טעונים - סעודה לאחר לאחריהם; ברכה טעונים ואין לפניהם ברכה
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 שמן וכדי יין כדי תנן: ע״ב: כה' בחגיגה כמובא: לשיטתו משניות מבאר חייא רבי
 ומי דקדש. מדומעות חייא: רבי דכי אמרי דתרומה? מדומעות לאו מאי המדומעות.

 בסוכה נסכים. ממנו ליטול טבלו את במטהר אלעאי: רבי דבי אמרי לקדש? דימוע איכא
 חוצלות? הנה: האמוראים, גדולי בעיני חייא רבי של דמותו המשקף ביטוי מצוי ע״א, כ'

 רבי מזבלי. אבא: רבי אמר מרזובלי? מאי מרזובלי. המדורי: בר אבדימי רב אמר
 לקיש: ריש דאמר לטעמיה, לקיש ריש ואזדא ממש. מחצלות אומר: לקיש גן שמעון

 מגבל עזרא עלה מישראל תורה כשנשתכחה שגתחלה ובניו. חייא רבי כפרת הריני
 ובניו חייא רבי עלו ונשתכחה חזרה ויסדה, הבבלי הלל עלה ונשתכחה חזרה ויסדה,
 אושא של מחצלות על וחכמים דוסא רבי נחלקו לא ובניו: חייא רבי אמר וכן ויסדוה.

 הרי אחד עד תורה שהאמינה מקום כל עולא: אמר והא ע״ב: לאי בסוטה מצאנו עוד וכוי.
 וכן שותה. היתה לא תני: עולא, אמר אלא שנים! במקום אחד של דבריו ואין שנים, כאן

 קשיא חייא לרבי שותה. היתה אמר: חייא ורבי שותה. היתה לא יצחק: רבי אמר
 ושנים נטמאת אומר עד תנן: זה. אחר בזה כאן אחת, בבת כאן קשיא: לא דעולא!
 חייא! דרבי תיובתא שותה, היתה לא וחד, חד הא שותה; היתה נטמאת לא אומרים

 לא אומר ואחד נטמאת אומרים שנים סיפא: אימא וליטעמיך, חייא: רבי לד אמר
 נחמיה ור' עדות, בפסולי כולה אלא שותה! היתה וחד חד הא שותה; היתה לא נטמאת,

 דעות, רוב אחר הלך אחד עד תורה שהאמינה מקום כל אומר: נחמיה רבי דתניא, היא;
אחד. באיש אנשים כשני אחד באיש נשים שתי ועשו

 את המזכירה בשיטה נשיאה. דבי אפתחא דורש חייא רבי את מוצאים לדי בכתובות
 המבשל דתניא: ע״א: לדי כתובות זו. שיטתו חייא רבי ינק משם שמסתמא הלכה, מדרשי
 דבי אפיתחא חייא ר' כדדריש הסנדלר] ור״י ר״י ר"מ הידועה [המחלוקת בשבת,

 מעשה אף באכילה, אסור קודש מה לכם, היא קדש כי השבת את ושמרתם נשיאה:
 ת״ל: בהנאה? אסור שבת מעשה אף בהנאה, אסור קודש מה אי באכילה. אסורין שבת
 ולא לך אמרתי במזיד יומת, מות מחלליה ת״ל: בשוגג? אפילו יכול יהא. שלכם לכם,

 עמוד חייא רבי העולה, כלל ״. רבים חכמים כן רבי, עם חלק חייא שרבי כפי !.6 בשוגג
תורה. ובהרבצת בברייתות הגדול מפעלו משום והן וקדושתו, דמותו משום הן בתלמוד

 וראה ע״ב, פחי מנחות ראה ה״א. פ״י קמא בבא ירושלמי גם ראה ע״א, מוי בחרא בבא גם ראה .16

ת ראה ה״ג. פ״י למנחות תוספתא רו  ראה ה״א. פט״ז יבמות ירושלמי עוד ראה ע״ב. יחי בכו

שניות יחסו ראח ע״א. עו' חולין ת ירושלמי למ  פ״א חלה ח״ו. פ״י עירובין ה״ה, פ״ד ברכו

ת בבלי ראה ה״ה. בו  דברי וראה חייא. רבי של דעתו יוסף ורב רבה מסבירים איך ע״א, פז' כתו

ת הגותו שלמי הגותו ע"ב.וכן קנב' שבת וכן ע״ב, קי' סנהדרין גם ראה ע״ב, קהי ביבמו  בירו

ת ה״א. פי״ג כתובו

ת ברבי. שמעון רבי עם חולק ע״ב ט' עירובין וכן ע״א, קיג' חולין ע״א, פחי עירובין ראה .17 רו  בכו

ת בבלי ראה ה״ו. פ״ג ביצה ירושלמי ראה ע״א. לבי רכו ת ראה ע״א. לה' ב קו  בעירובין מחלו

ר עם ע״ב לבי יבמות ע״ב. טו' שבועות ע״ב, קלטי חולין ע״ב טו' שבועות ע״א. נב' קפרא. ב

ח״ה. פ״ג במו״ק קפרא בר עם ושוב
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א״י של הדרה זיו יוחנן רבי

 [אפשר טבריה. ישיבת ראש יופיה. וזיו א״י תורת של כתרה נפחא בר יוחנן רבי
 מקפל שהוא מפני לנו חשובים ופעלו דמותו בא״י] הגדולה המשמעותית הישיבה היא

 בראש עמד א״י לאמוראי שני דור יוחנן רבי אמוראים. דורות שלושה במפעלו
 ועבר בצפרי [נולד הירושלמי. את והנחילנו ימים האריך שנה, מששים למעלה הישיבה

 בריחוק הקדוש רבנו לפני ישב בנעוריו שם] ששכן הועד בית את לבסס לטבריה משם
 כ"כ ינאי. רבי היה מובהק רבו כי אף כרבו, ראהו שמהודו אפשר לב, ובהמיית מקום
 רבי של באימו מעשה בשמעו הקדוש, רבנו כאמור יוסף. ואבא אושעיא רבי לפני למד

 וכוי. ידעתיך" בבטן אצרך "בטרם הכתוב: את עליו קרא אכלה, ולא שנתאותה יוחנן
 מורכבת תקופה לתוך נולד יוחנן! רבי ליתום. דאג יתומים, מקרב הקדוש ורבנו

 הפך אלה בימים המלכות. שברדיפות בעניינים והן שבאמונה בעניינים הן ומסובכת
 הפרוביציות. על להחילה וחתר הקיסרות של הרשמית לדתה הנצרות את קונסטנטינוס

 לתקופת בניגוד הנצרות. ע״י לביטול יעד היתה והתורה חכמים נרדפו כן מפני
 תקופה היתה בזמן הסמוכה יוחנן רבי תקופת רבי, בימי היחסי בשקט האנטונינים

2 ברומא האנרכיה תקופת המכונה [תקופה סוערת. 3 5 -2 8 4[

 היה יוחנן רבי כסבו. זהירות נהג הוא אף נשיאה יהודה רבי פעל יוחנן רבי בימי
 בשעתו. ריב״ז בשיטת נהג הוא דור. שבאותו החכמים לבין הנשיאות שבין למתח ער

 וכן וגזרותיו, בתקנותיו עימו הסכים ואף בנשיא תמך קומתו ורום מעלתו למרות
 שמפני לב [שים ע״א] ידי קטן [מועד לעניים בחוה״מ כיבוס היתר כמו בקולותיו,

 גדולי התנגדות למרות גויים, של ופיתם שמנם התיר נשיאה ר״י הוא הזמן מצוקות
 יוחנן רבי של רבו פעולת את להבין גם אפשר זה רקע על עמו] הסכים הוא אמוראים,

 ומאי האנסין "משרבו השמיטה, את למעשה ביטל השעה שבמצוקת ינאי, רבי הוא
 [כמובא ארנונא". משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, רבי כדמכריז ארנונא, נינהו,
 בדק בה היפך רבי של משנתו נתמזגו יוחנן רבי של בתודעתו ע״א] כוי בסנה'

 א״י. של לתושבע״פ ויסוד יעד עשאה הברייתות קבצי עם השוואה ותוך גרסאותיה
 חברו לכך ה״ח] פ״ב בתרומות [כמובא משנה" אלא לי אין "אני שגור: היה בפיו

 ראשונים של "ליבם שאמר: הוא ושמואל. רב של בשמועותיהם בבל תורת עם קשרים
 כי סדקית". מחט נקב כמלא ואנו היכל, של כפתחו אחרונים ושל אולם, של כפתחו

 ע״א] נג' בעירובין [כמובא אחרונים". של מכרסם ראשונים של צפרנן "טובה לשיטתו,
שנת נולד ימים, האריך יוחנן רבי .1  ראה נפחא, בר . ]180-279[ ל״ט ד' שנת ונפטר תתק״ם ב

 פבי ביומא ללידתו הנשיא יהודה רבי יחס ראה ה״ה. פ״ב השנה ראש ירושלמי וכן כהי כתובות

של שלא לנחמה לו היתה [יתמותו ע״א. לאי קידושין ראה יתמותו על ע״ב. הורים]. בכיבוד נכ

 בצפרי תורה לימד כשהנשיא רבי את ראה הוא ע״א. כאי תענית אי. לי ויק״ר ראה לימודיו על

 עם בישראל". הוראה שמורה בזה אני "מובטח עליו, אמר רבי האחרונות. שנותיו עשרה בשבע

 מנחם היה יסורים. מסכת היו חייו רבי. של תלמיד ממש שהיה מימרותיו באלפי חשים לא זאת

שתו את בנים. עשרה שקבר מפני אבלים  לאידיאל להתמסר כדי לאחרים העביר ושדותיו ירו

תורתו. הזרועים התלמודים בשני שחשים וכפי בויקר״ר, שם כמובא התורה עסק שהיה חייו,
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 ישיבת את בזהירות ניווט הירושלמי. לעריכת התשתית בניית היה הגדול מפעלו
 בבל. של החדש למרכז סורא את הפך שרב כפי תורה למקום הגליל את והפך טבריה

 עליו לעמוד היה עצמו שהוא עד ספקותיו להתרת כתובת היו אושעיא ורבי חנינא רבי
 ע״א] סג' עירובין פ״א, חלה פה' עירובין [ראה א״י. תורת נסמכה

 וכפי קשייה, על המציאות את ראה הוא ופסיקותיו. בתקנותיו שגרתי היה לא יוחנן רבי
 או ושמנם" "פיתם כסוגיית חרבים, במצוקת בשעתו חמקילים עם הסכים שאמרנו,

 באיסורין להגביל הסכים לכן השוק. בעיות את נכוחה ראה הנה ארנוניות. או שמיטה
 שעה. באותה המלכות רדיפות בנסיבות כלכלי מצב להבטיח כדי מא״י הייצוא את

 פישתן כלי כגון יוחנן רבי אמר בשבת, ואפי' שהוזלה פרקמטיא על מתריעין "ת״ר
 קיום יכולת את השחיתה האינפלציה ע״א] צאי בתרא [בבא בא״י" ושמן ויין בבבל,
 על גרשום רבנו [ראה בתעניות. שמתריעין כעין בשבת להתריע התיר לכן ההמון,
 הניח יוחנן שרבי אמרנו חשעה] מצוקות על פ״ב מו״ק ירושלמי גם ראח הגליון,
 ואמרותיו פסקיו, כלליו מימרותיו, זרוע כולו הבבלי כל אך הירושלמי, וערך יסודות
א״י. מאשר בבלי יותר יוחנן שרבי דומה בבבלי דבריו רובי ולפי באגדה.
 המרכזית הידועה למימרותיו הכוונה אין כללים. בכיול רמה יוחנן רבי של ידו

 שלא עשה מצות ואיזוהי ע״א: לדי קידושין [כמו מקומות. בכמה בתלמוד המובאת
 הקהל, שמחה, מצח, הרי הוא? וכללא הקן. ושילוח אבידח, מעקה, מזוזה, גרמא? הזמן

 ופדיון ורביה, פריה תורה, תלמוד והרי ותו, חייבות! ונשים גרמא, שהזמן עשה דמצות
 למדין אין יוחנן: רבי אמר פטורות! ונשים הוא, גרמא שהזמן עשה מצות דלאו הבן,

 מן חוץ ומשתתפין, מערבין בכל דתנן: חוץ, בו שנאמר במקום ואפילו !הכללות מן
 ואפילו חכללות מן למדין אין אלא, ופטריות! כמהין והאיכא ליכא? ותו ומלח; המים

 גוונא האי כי כלל דתני היכא כל הכללות, מן למדין אין [רש״י חוץ. בו שנאמר במקום
 בהו דאיכא מהם למדין אין בראיה חייבין הכל תעשה לא מצות וכל וכוי עשה מצות כל

 דוקא ש"מ דאפיק האי מדאפיק למימר דאיכא חוץ בו שנאמר מקום ואפילו דוקא דלאו
למדין.] אין אפייה מידי שייר ולא הוא

 על המפרשים שם ראה ע״א, כט' עירובין ראה הכללות", מן למדין "אין בסוגיית .2
 גם העניין ראה לבי שמות טוב] [לקח זוטרתא פסיקתא ראה המקבילות, ראה הדף,

קבי. ס' שע״ת תשוה״ג ראה שופטים. פרשת ובדברים פנחס, פרשת לבמדבר פסיק'
 פ״ט בכורות תוי״ט ראה מ״ז. פ״ו חולין מ״א. פ״ג עירובין לרמב״ם פיהמ״ש ראה
 לשבועות וכן אין, ועוד ד״ה: ע״א פחי לכתובות תוספות ראה מ״ב. פ״א ערכין מ״ד.
חוץ, ד״ה: ע״א ב' לחגיגה תוספי וכן משבע. חוץ ד״ה: ע״א כאי
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 של העריכה מסממני פסיקה, כללי של שלימה מסכת הפרקים בין פזורה בתלמוד
 הלכה ופלוני פלוני רבי הידועים, הכללים התלמודים. בשני כבריח שהם כיון התלמוד,
 היכן עד המבטאים מקורות כמה נראה הקדוש. מפיו והם כולו בתלמוד זרועים כפלוני,

דוגמאות: בכללים. חוללה ידו
 מחבריו, יוסי וכרבי מחבירו, עקיבא כרבי הלכה אמרו: זריקא ורבי יעקב רבי ע״ב: מוי עירוביו א.

 חנינא ברבי יוסי ורבי מטין, אמר: אבא בר חייא ורבי הלכה, אמר: אסי רבי הלכתא? למאי מחבירו. וכרבי

 כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי יוחנן: רבי אמר אידי בר יעקב רבי אמר הזה כלשון נראין. אמר:

 יוסי. כרבי הלכה יוסי ורבי מאיר רבי לומר צריך ואין יוסי, כרבי הלכה - יוסי ורבי יהודה רבי יהודה.

ם ליתא, יהודה, רבי במקום השתא  ורבי יוסי רבי לומד אני אף אסי: רב אמר מיבעיא? יוסי רבי במקו

 יהודה. כרבי הלכה שמעון ורבי יהודה רבי יוחנן: רבי אמר אבא רבי דאמר יוסי. כרבי הלכה שמעון,

ם ליתא, יהודה רבי במקום השתא תיקו. מאי? שמעון ורבי מאיר רבי להו: איבעיא מיבעיא? יוסי רבי במקו

 הרי והתניא: אין, עליה? פליג דיחידאה מכלל יוסי. כרי הלכה יוחנן: אייר הכי עייב: מבי יבמות ב.

ת לילך רדופה שהיתה ת כעס לה שהיה או אביה, לבי ת חבוש בעלה שהיה או בעלה, בבי  או האסורין, בבי

 זקנה או עקרה שהיתה או בעלה, מיתת אחר שהפילה או חולה, היא שהיתה או חולה, או זקן בעלה שהיה

 מתיר יהודה ר' מאיר; ר' דברי חדשים, ג' להמתין צריכה לילד, ראויה שאינה או אילונית, או קטנה או

 ממתני' ביה, הדר אי יוסף: רב אמר יוחנן. רבי בו חזר אבא: בר חייא רבי אמר מיד. ולינשא ליארס

ביה. הדר דיבנה] בכרם שנקבע [מה דכרמא

תיו] ותוקף תלמידיו עולם חשים [כאן ע״ב: לחי ברכות ג.  יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר סברו

 עליהם מברכין שלקות יוחנן: רבי אמר יפת בר בנימין ורבי האדמה, פרי בורא עליהם מברכין שלקות

שבשתיה עולא קבע יצחק: בר נחמן רב אמר בדברו. נהיה שהכל  זירא: רבי בה תהי יפת. בר בנימין כרבי ל

 מרבי שמעתא וגמיר דייק אבא בר חייא רבי אבא? בר חייא רבי אצל יפת בר בנימין רבי ענין מה וכי

 תלמודיה מהדר יומין תלתין כל אבא בר חייא רבי ועוד, דייק; לא - יפת בר בנימין ורבי רביה, יוחנן
 תורמסא דההוא דין, מן ובר דין מן בר ועוד, מהדר; לא יפת בר בנימין ורבי רביה, יוחנן דרבי קמיה

ח ליה ואכלי בקדרה זמנין שבע ליה דשלקי  עלויה מברכין להו: ואמר יוחנן, לרבי ושאלו אתו סעודה, בקנו

 עליו וכריך מליח זית שאכל יוחנן רבי את ראיתי אני אבא: בר חייא רבי אמר ועוד, האדמה; פרי בורא

שלמא אמרת אי וסוף. תחלה ת ב  ולבסוף העץ פרי בורא עליו מברך בתחלה - קיימי במילתייהו שלקו

שלש, מעין אחת ברכה עליו מברך

 סנדל ותנן: משנה, כסתם הלכה יוחנן: רבי והאמר הכי? יוחנן רבי אמר ומי ע״ב: ’קיב שבת ד.

 מגע טמא אבל מדרס מלטמא טהור ותיקנה, שניה (נפסקה מדרס, טמא - ותיקנה מאזניו אחת שנפסקה

חיצונה? שנא ולא פנימית, שנא לא לאו, מאי מדרס,)

 איני, מתרמוד. גרים מקבלין אומרת: זאת יוחנן, א״ר מתרמוד. אפילו ותני, קפסיק גמי. ב:”ע נוי נדה ה.

 והאמר ליה, סבירא ולא זאת, תימא וכי מתרמוד! גרים מקבלין אין תרוייהו: דאמרי וסביא יוחנן רבי והא

וכוי. ישראל מבין יוחנן. דרבי ואליבא נינהו, אמוראי משנה! כסתם הלכה יוחנן: רבי
 אהא, לה דמתני איכא עקיבא. כרבי הלכה יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר ב:”ע ’יג ברכות ו.

 בפרק לבו שכוון כיון אומר: יהודה רבי משום אחא רבי לבו; את שיכוין צריך שמע את הקורא דתניא:

יהודה. רבי משום שאמר אחא כרבי הלכה יוחנן: רבי אמר רבב״ח אמר צריך. אינו שוב ראשון,

 רב בר רבה ואמר גמליאל. בן שמעון כרבן הלכה הונא: רב בר רבה אמר גמרא. ע״א: לאי סנהדרין ז.

 דאין ידענא ממילא גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה דאמר כיון פשיטא, חכמים. כדברי הלכה אין הונא:

 עביד דאי לן: משמע קא דמי, שפיר דיעבד, אבל לכתחילה, מילי הני דתימא: מהו כחכמים! הלכה

 רבי אמר הונא רב בר רבה אמר כוי. גמליאל בן שמעון רבן אמר כוי עדים הבא לו אמר ליה. מהדרינן

 בן שמעון כרבן הלכה אין יוחנן: רבי אמר הונא רב בר רבה ואמר חכמים, כדברי הלכה יוחנן:

הא גמליאל! בן שמעון כרבן הלכה דאין ידענא ממילא חכמים, כדברי הלכה דאמר כיון פשיטא, גמליאל.
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 גמליאל. בן שמעון כרבן הלכה בכולהו, הא גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה אין דבההיא לן: משמע קא

 גמליאל גן שמעון רגן ששנה מקום כל יוחנן: רבי אמר חנה גר גר רגה דאמר מהא לאפוקי

אחרונה. וראיה וצידן מערג חוץ כמותו, הלכה במשנתנו,

 המתחייבת האמת הכללים. עמוד הוא יוחנן שרבי בעליל חש בתלמוד המתבונן כל
 בבלי עשתה שידו כמי נראה ישראל ארץ חכמי ראש יוחנן שרבי שתאמר. ראויה

 שהם כללים בבבלי. הפזורים פסיקה כללי הרבה ניסח הוא בבבל. המדברים כראשי
 הפוסק, כל של תשמישו כלי והם והעורכים, המאוחרים האמוראים של תשמישם כלי

 קרקעות, בעלי על הגנה כמו בתלמוד. ותקנותיו הלכותיו מפוזרות הכללים, מלבד
 איו לשעה שלאריס יוחנן, רבי פסק חזקח, יש זמנית שלאריסות חונא לרב בניגוד
 כן כמו עליח. לקבוע חופך ואינו חזקח לטעון לבנו או לאריס טענה יכולת ואין חזקה
 [ראה עליו] ידה תשים המלכות זה בפרסום כי [אולי דין". בית צריך אינו "ערר

 בע״ז, כמובא אידיהן בימי מסחר בענייני בקולותיו גם כך ה״ח,] פ״ג ב״ב ירושלמי
 ע״א, ח' [ע״ז חחמיר. אחרים שבעניינים למרות נפש" "חיי מוצרי ברכישת כשמדובר

 רבי בשיטת כרב פוסק לא יוחנן רבי אידיהן יום בעניין ובכלל ה״ד] פ״א ירושלמי ושם
 ה״ח] פ״א ע״ז תוספתא [ראה המקילה התוספתא כמו פוסק יוחנן רגי אלא מאיר,

 עכו״ם בישולי וספקות חשש וכן לעיר, הבאח כשבולשת יין חביות בעניין הדין הוא
 ע״א לוי ע״ז בבלי ראה ה״ח, פ״ה ירושלמי ראה מ״ו, פ״ה ע״ז [ראה הקל, יוחנן רבי
 לדייק חייג יוחנן רבי ] ה״ט פ״ב ע״ז ירושלמי ראח ואילך, ע״א לחי שם, וכן

 ירושלמי [ראה ובביטוי. בלשון דיוק גם כך אומרן, בשם ראיות ולהביא בשמועות
 וכחו תוקפו ע״ב] נחי ע״ז ע״ב, קלז' חולין כז'. במדב' תנחומא ח״א, פ״ב ברכות

 סבורים האמוראים גדולי ושמואל רב שטרות. בסוגיית גם בעליל הורגשו
 יתאפשר ולא דלת" "נעילת מפני תקנו וחכמים נכסים, אחריות כלל אין שמדאורייתא

 קבעו ועדו ובית יוחנן רבי נכסיחם. גביית להבטיח שטר תקנו לכן כלכלי. תהליך כל
 יוחנן, רבי לשיטת מדאורייתא כי חכמים. תקנת ולא מדאורייתא דין הוא שהשעבוד

 מהלקוחות. לגבות המלווה ובכוח למלוה. משעבדים נכסיו כל לחברו, ממון החייב
 כי משועבדים נכסים בשטר הלואה בע"פ. להלוואה בשטר הלוואה בין חלקו [חכמים

 בכלל יוחנן רבי מעלת רום לזכור צריך נכסים. שעבוד אין הבע״פ והלוא קול, יצא
 ולרוב יוחנן. כרבי חלכה בממונות אחרים וחכמים יוחנן רבי במחלוקות תלמודי,

 לפי ושמא" "ברי בבעיות הראייח עליו מחברו מוציא בדין ולכן כר״י. הלכח נקטינן
גובר. הראייח" עליו מחברו מוציא חכלל יוחנן רבי

 יחסו מתוך חהיפוך דרך על נלמדים א״י על וביטוייו וחנהגותיו יחסו חלכותיו
 לחכמי המכבד יחסו כל עם ראויח. כבלתי בעיניו חיתה מא״י ירידח דרכו לפי לבבל.
 באומר: לכת [והרחיק קראו"בבלי". מתלמיד, רוח מורת לבטא חפץ כאשר הנח בבל,

בן שהוא מובטח בא״י אמות ד' המהלך "כל כי לבבל"] ירדו הרוח וגסות "חנופה
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 "מנוחלי כ"כ ואם. אב לכבוד אפיי הימנה שיוצא למי הסכים לא גם לכן העוה״ב".
 זאת כל [למרות א״י, על רק חל ימיכם" ירבו "למען בא״י", הדר כל הוא העוה״ב

 על עוד ראה תורה, ללמוד לבבל שלחו עשרה, מות אחר לו הנותר בנו את שלח
 ע״ב, קמה' שבת ע״א, כבי נדרים ע״א, ח' ברכות ע״ב, יחי בכורות אלה עניינים
 קיז' קמא בבא ע״ב קמה' שבת ע״א, צד' שם ע״א כדי סנהדרין ע״ב, מטי קידושין

 ע״י נתבע אדם כאשר ר״י, של המיוחדת לדרכו אופייני אך מעניין, מאוד ע״ב]
 הזכירוך ["אם לברוח. לו התיר מיסוי, בענייני בציבור רדייה של לתפקידים השלטונות

 בענייני"דבר הקל השעה, דוחק הזמן בנוראות בהביטו גבולך"] יהיה הירדן לבולי
 כשהכוונה דרבנן, [ריבית החדש". ולקידוש מצוה לחבורת בריבית וכן"לווין האבד",

 ללימוד בביהמ״ד שעשו סעודות אולי או החדש. קידוש סעודות או שבת לסעודות
 ממעשרות אשקלון את "התיר עוד הקדש] חיבת מתוך פירורים ליקט שם תורה,

 בסוגיית הקדוש רבנו של בתקנותיו א' בחלק שכתבנו מה כך על [ראה ושביעית".
 לבתי והולכים בשבת רבים ופיקוח נפש פיקוח מפקחין יוחנן רבי "אמר וכן, שביעית]

 ירחנן רבי אמר נחמני בר שמואל ר' "ואמר בשבת". רבים עסקי על לפקח כנסיות

 בשבת". חרבים עסקי על לפקח ולבסילקאות ולקרקסאות לטרטיאות חרלכים
ע״א] קני שבת [כמובא

 באגדה לו יד כן אינטלקטואליות, כנוסחאות כללות וכיול בתקנות, רמה שידו כשם
 נהג הוא בו. לענות עניין לו היו הבריות, עם והתהלכו לבושו אדם, כבוד ובמוסר.

 ע״א] נחי בתרא בבא גם ראה ע״ב, טו' בערכין [כמובא בנאה. רבי רבו, מנהגי בעצמו
 המוסרית הגותו על מושג שמץ לתת כדי הציבור, להנהגת תשמישו כלי היתה האגדה

 .3 מקום למראה יפנה והחפץ במלואן, המקורות לצטט נוכל לא אמונית,
 בבבלי, עמוד היה יוחנן שרבי כיון אלא בפ״ע, ברכה צריכים ועריכתו הירושלמי

 להקדים יש בבבלי. יסודי כמרכיב לדמותו נזקקנו בתלמוד, יסודי עמוד הם וכלליו
 למרות רואות עינינו נערך. לא שהירושלמי הטוענים חכמים דברי היסוד מן ולבטל
 הזמן במצוקות לערכו התאמץ יוחנן שרבי לסברא מקום אולי יש כבבלי, מובנה שאינו
 בו. סדורות רבות סוגיות הנה ובאמת לבבלי, ולשונו בהיקיפו דומה אינו ולכן ההוא,

 הרמב״ם העריכה] על וביזנטיון רמי יד תחת א״י המקום השפעת לשלול כמובן [אין
 מאות שלוש בקרוב הבית חורבן אחר בא״י הירושלמית הגמרא חבר יוחנן "ורבי כתב:

אמוראים. דורות שלושה תורת הגדולה בדעתו והקיף ימים האריך יוחנן רבי שנה".

 גם ראה ע״ב. כאי סוטה ע״א, לבי מגילה ע״ב, טו' חגיגה ע״א, קיד' שבת ות״ח, תורה על ראה .3

ת ירושלמי ת וכן ע״ב, לחי יומא ראה ה״א. פ״ה ברכו קיד' שבת ע״א, ס' גיטין ע״א, כג' ברכו

ת ראה התפילה על ע״א.  ראה החיים הוויות על ע״ב, טז' שם ע״א, טו' שם ע״ב, ו' ברכו

ת ע״א, קיג' פסחים ע״א, קכז' שבת ע״א, כבי סנהדרין ע״א, לגי קידושין  ע״ז ע״ב, קיא' כתובו

 ביה״מ על ע״ב. כחי ע״ז ע״א, קיט' ב״ק, ע״ב, י' מגילה ע״א, כה' שבת ע״ב, כט' ב"מ ע״א, כוי

ת ע״ב, צחי סנהדרין ע״ב, לחי שם ע״א, נהי גיטין ראה העיתין, בצוקי ישראל של וצערן  כתובו

ע״א. ה' תענית ע״א, קיא'
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 רבי בבבלי] מאד הרבה [וכאמור בירושלמי, ניכר הדור גדול ר״י של אצבעותיו חותם
 המשניות בידיעת העצום כוחו א״י. של תלמודח מסילות וסולל כמנווט נראח יוחנן
 עברח תורתו בירושלמי. חמעמיד הכוח היו והלכותיהן, מבנן וחקר לשונותיחן ודיוק
 מאוד חרבח על תתמה ואל הנחותאי. ע״י לכאן הגיעה בבל ותורת לבבל, מא״י

 סתירות למשל ראה עתיקות, מסורות משמר שכנראה לירושלמי, הבבלי שבין הבדלים

 הגאון אליהו", ב״משנת העניין פירוט ראה ע״א, ידי שקלים לירושלמי יומא בבלי בין
 בשקלים, שם הקטורת, בעניין סתירות עוד ראה המלך, אגריפס ד״ה בשקלים הדף על

 ראה באגדתא, גם הדלים וכן תמן, דתנן ד״ה חדתין" ה״תקלין שפירט מה שם ראה
 ועוד ועוד בבלי, המובא מכל בשונה גמזו איש נחום על ע״א, טו' שקלים למשל

ואכמ״ל.
 היו שלרב כפי ממש אמוראים, של קדושה להקה שהם הרבים, ותלמידיו חבריו

 שחפיצו האמוראים מגדולי חכמים היו יוחנן לרבי כך תורתו, מפיצי תלמידים עשרות
 בשמו. המדברים אמוראים הרבה כ״ב מוצאים כשאנו נתמה אל משלהם. יצרו תורתו,
 ומצאו שב שנפרד שאחר ומי עימו, בשותפותו הידוע אילפא היו הידועים חבריו
 קפרא בר לו] ידוע רז שכל ללמד ספינה בתורן נתלה בליבו, [והצטער הדור כגדול
 ריש חנינא, בר יוסי רבי לוי, בן יהושע רבי משנאיים, מקורות של מעיין עצמו שהוא
 בן יונתן רבי וכן יוסף, בר חייא רבי ומעמיק. מר פלוגתא ובר חבר תלמיד שחיח לקיש

אלעזר. רבי
 ג.רגה שנה, ושתים עשרים משך מדרשו בבית חכם שהיה לוי רבי א. תלמידיו,

 מפיו שהביא כרוספדאי רבי ג. מפיו. יוחנן רבי שמועות זרוע שחתלמוד חנה בר בר
 של שמועותיהם בעל אבין, בר חייא רבי ד. השנה. בראש הנפתחים ספרים עניין

 שנבעת הנאמן תלמידו אלעזר רבי ה. אבין] בר אידי רב של אחיו [הוא ושמואל, רב
 מועמד שהיה זעירי ו. ע״ב] ה' ברכות ראה זרועו, בגילוי חדרו [האיר הדרו, מפני

 עא' קידושין ראה א״י, ע"פ מיוחסת שבבל מיוחסין, [חשש יוחנן, רבי של חתנו להיות
 אידי בר יעקב רבי ז. המים] בשלשולית יוחנן רבי את הרכיב פעם זעירי הוא ע״ב.

 אחר לפניו וישב שהגיע האמוראים מגדולי כהנא רב ח. ה״ה] פ״ב שקלים ירושלמי
 נפטר הקדוש, כהנא רב מלשין. ע״י רב של בכבודו פגיעה בנסיבות מבבל בריחתו

 ישב אבא בר יוסף רבי גם ט. ע״א] קיז' קמא [בבא יוחנן. רבי של קפידתו בנסיבות
 שלא שטרות קיום בסוגיית יוחנן רבי של טעמיו שהסביר הוא הוא תורתו. והפיץ לפניו
 אבחר, רבי הגדולים האמוראים מתלמידיו עוד ע״ב]. קיב' קמא [בבא דין. בעל בפני
דימי. רב עולא, הערלם, מגדולי הונא רב בר רבה שיזבי, רב אסי, רבי אבא, רבי

 כמובא המקור התורה. וחיוניות כוח שברו שלא יסורין סבלח זו מופלאה דמות
 אמר יסורין? עליך חביבין ליה: אמר יוחנן. רבי לגביה על חלש, אבא בר חייא רבי ע״ב: ה' בברכות

 רבי לגביה על חלש, יוחנן רבי ואוקמיה. ידיה ליה יהב ידך! לי הב ליה: אמר שכרן. ולא הן לא ליה:

 ידיה ליה יהב ידך! לי הב ליה: אמר שכרן. ולא הן לא ליה: אמר יסורין? עליך חביבין ליה: אמר חנינא.

אלעזר רבי האסורים. מבית עצמו מתיר חבוש אין אמרי: לנפשיה! יוחנן רבי לוקים אמאי? ואוקמיה.
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ת גני קא דחוה חזא יוחנן. רבי לגביה על חלש,  בכי קא דהוה חזייה נהורא. ונפל לדרעיה גלייה אפל, בבי

שת דלא תורה משום אי בכית? קא אמאי ליה: אמר אלעזר. רבי  הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו: אפ

 גרמא דין בני משום ואי שלחנות! לשתי זוכה אדם כל לא מזוני משום ואי לשמים! לבו שיכוין ובלבד

 ובכו בכית, קא ודאי דא על ליה: אמר בכינא. קא בעפרא דבלי שופרא להאי ליה: אמר ביר. דעשיראה

 ידך, לי הב ליה: אמר שכרן. ולא הן לא ליה: אמר יסורין? עליך חביבין ליה: אמר והכי, אדהכי תרוייהו.

ואוקמיה. ידיה ליה יהב

ת העלה לא הקדוש שרבנו כפי ת מפני פניו על צחוק ב  יוחנן, רבי כך האומה, נוראו

ת כמובא  שחוק שימלא לאדם אסור יוחאי; בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר ע״א: לאי בברכו

שות ה' הגדיל בגוים שיאמרו בזמן אימתי רנה, ולשוננו פינו שחוק ימלא אז שנאמר: הזה, בעולם פיו  לע

רביה. יוחנן מרבי שמעה מכי הזה בעולם פיו שחוק מלא לא שמימיו לקיש, ריש על עליו אמרו אלה. עם

ם ראינו חייו פתיל היתה שהתורה כיון ם לחתו  זו, מופלאה דמות על קצרים דברי

ת שתיקן במה ת היום, עד ביומו, יום היהודי את שמלווה מה התורה, בברכו  יא' ברכו

שר שמואל: אמר יהודה רב אמר מברך? מאי ע״ב:  לעסוק וצונו במצותיו קדשנו א

 תורתד דברי את אלהינו הי נא הערב הכי: בה מסיים יוהנן ורבי תורה. בדברי
שראל בית עמך ובפיפיות בפינו ת עמך וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיה י שראל בי  כלנו י

ך תורתך, ועוסקי שמך יודעי  אמר: המנונא ורב ישראל. לעמו תורה המלמד ה' אתה ברו

ך תורתו. את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר אשר  רב אמר התורה. נותן ה' אתה ברו

ת. מעולה היא זו המנונא: לכולהו. לימרינהו הלכך שבברכו

 שרבי קבעו מקינון, ר״ש ההשגות, בעל הראב״ד הרמב״ם, הקבלה, בעל הראב״ד

 א״י, של תלמודה או מערבא, דבי [תלמודא הירושלמי. של ועורכו מחברו הוא יוחנן

שלים אינו ת כבודה] מפני שמה על אלא שוממה שהיתה מירו  מפליגה ימיו אריכו

שיבת כונן המפעל הדמיון.  היתה הארץ בא״י. העת באותה היחידה כמעט טבריה בי

שראל ורדיפת העיתים במצוק נורא היותר במצב ת י בו סי ת. עליית בנ  מה [ראה הנצרו

 בר יוחנן רבי אם מפורסמת, קושיה ואכמ״ל. לנושא] שיחדנו בפרק כך על שכתבנו

שלמי, חיבר נפחא  הוא אכן אם ועוד, דורו? שאחר חכמים שמות בו מצויים כיצד הירו

ם המחבר, שאלת שנה? מאות משלוש למעלה חי כלו  ומשמיא תמיהה, אין גילו, ל

שאלת קבעי. תב בו רואים יש שאחריו, חכמים ל  המשיכו תלמידיו אך העורך, הכו

שנת חתימתו עד מפעלו 3 ב  מרתא בר יוחנן רבי היה החותם המסיים אולי או לערך. 70

שנת סמוך שחי 4 ל 0 שה טבריה לישיבת החתימה המייחסים ויש .0  יוחנן. רבי עמד ברא

שאלתינו, בתשובתו שליט״א מזוז מאיר הרב מו״ר עוזנו גאון קבע וכך נראה,  ל

שלמי, הבבלי בין זיקה שהיתה  שקבע גרינוולד יהודה יקותיאל רבי לדברי והפנה לירו

שלמי ראה שאכן ם בניגוד הבבלי, את ראה הירו  ותלמידיו. כאפשטיין שלא לסוברי

ם, אנו כך ואכן שרים על שכתבנו מה וראה סוברי ל בין הק ב  אגרות חילופי על לא״י, ב

ח ביחס הזיקה על נחותאי, על ושאלות,  היתה הירושלמי מטרת ואכמ״ל. ועוד. ועוד ללו

ל בשו״ט, מרובה אינו בעליל.ולפיכך נראה כך הלכה, בעיקר  פעמים אגדה. או פלפו

שארות קושיותיו  ושעת הרוחנית האטמוספירה מפני לכך, חשו לא תירוץ, בלא נ

הירושלמי. את שהנחילנו כאמור והוא א״י תורת של מצילה היה יוחנן רבי הדחק.
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הונא רב

 יותר, נכון ושמואל. רב של תלמידם שני, דור האמוראים, מגדולי 4 הונא רב

 דמותו סורא. ישיבת כראש כסאו על אחריו ישב הוא רב, של המובהק תלמידו

שובה  שמימרותיו והמשפט, ההלכה עמוד אב״ד הבבלי. מעמודי היותו מפני לנו ח

שרות בבבלי מצויות ם חגר עוני, מתוך לתורה מופת הוא ומאות. לע  מפני למתניו חבלי

ר להבדלה. יין להשיג אבנטו שמשכן ם להגיע ממנו מנע לא המחסו  מן המעלה. לרו

אר, שזכה היחידים ם [כמובא המטות" ראשי "ראש ונקרא לתו  ירוש' ע״ב, עח' בנדרי

ם לתורה עלה גם לפיכך ה״ח] פ״א חגיגה  בגיטין [כמובא תורתו. לעוצם כיאה כהן במקו

ת אלא אמרן לא לא, בבהכ״נ דאמרת הא מתנה: רב "אמר ע״ב: נטי שבתו  רבים, דשכיחי טובים וימים ב

שני אבל ת בכהני קרי הונא רב והא איני? לא. ובחמישי ב שבתו  אמי רבי דאפילו הונא, רב שאני ויו״ט! ב

 בסורא. דיין והיה מינוי קבל חרפו בימי עוד ליה״.] כייפי הוו מיכף דא״י תשיבי כהני אסי ורבי

ש לעמוד נאות שמואל, של מותו אחר שנים, שבע כעבור  [מפני סורא. ישיבת ברא

שות עלה לא שמואל של כבודו ם הישיבה לרא  רב שמואל] של מקבילו שהיה רב במקו

ת ישיבה" "ראש כלה" לבני "ראש הוא התלמוד, מעמודי הונא  ע״א] נז' [ברכו

הפרחת רב של הגדול מפעלו את המשיך  לשיאים, הגיעה הישיבה התורה. עולם ב

 נעשו מהם שרבים התלמידים, לקהל שיעוריו את העבירו מתורגמנים עשר שלושה

ת 5 השמש. עין את אבק ענן כיסה מלימודם בעמדם האיפוק. מפני עקרים  קו' [כתובו

 בו ראו הגולה ראש שבית נראה אך הגולה, ראש הונא רב לבין בינו הבדלנו ע״א].

שלמי [כמובא הוראה מורה  וכן מס, בעניין לעיר, מחוץ ומדותם ה״ב, פ״ה סוטה בירו

שת היתר שבת, לצאת הגולה ראש א  קידושין ראה דינו בית על פ״ו. שבת ירושלמי ב

ת ע״א] סה' בתרא בבא ע״ב, ע' מרו  חסדא רב עם חלוק היה הונא שרב אנו שיודעים ל

שות למוסד ביחס  חסדא ורב הציבור לקיום צורך במוסד ראה חסדא רב הגולה. רא

ת למוסד התיחס קנו ספ ל על ב בו שורים בעניינים חלקו הם הבוז. ג ש הק הגולה. לרא
ת, בעיר נולד הונא רב .4 2 סהי -די תתקעו' [גי דרוקרת, בבלי 1 5 -2 9  יש לאמוראים, שני בדור ]6

 בימי נפטר הגולה, ראש הונא [רב רבי. בימי שפעל הגולה, ראש הונא רב לבין בינו, להבחין

ו נ רו א ) בי  כי הגולה. ראש של נכדו אולי היה האמורא הונא שרב אפשר בא״י] ונקבר בא) ר

ד מופיע הונא רב ת כמקורב בתלמו שו  בר רבה העולם גדול של אביו היה הונא רב הגולה. לרא

ם היו חסדא ורב [רבה הונא. רב  כעובד התפרנס רבה] של אביו הונא רב לפני לומדים חברי

ת, סוף ראה אדמה, ש לפניו, לדון כשבאו כתובו שקיית מלאכתו שיעשו ביק  שכר אדמותיו, בה

הלא... חמרא חביות מאות בארבע המפורסם הוא ביין, ועסק התעשר זמן אחר בטלתו.

ת זה מקור .5 בו  מבי רבנן מיפטרי הוו "כי האמוראים. בימי תורה הרבצת על מושג נותן קו' בכתו

 הוה הונא רב רבנן. מאה תמני פיישי הוו הונא, רב מבי רבנן, ומאתן אלפא פיישי הוו רב,

 סליק הוה גלימייהו, ונפצי הונא דרב ממתיבתא רבנן קיימי הוו כי אמוראי. בתליסר דריש

 רבנן מיפטרי כי בבלאה. הונא דרב ממתיבתא ליה קמו במערבא: ואמרי ליומא, ליה וכסי אבקא

 מבי רבנן מיפטרי הוו כי יתמי. לנפשייהו וקרו רבנן, מאה ארבע פיישי הוו - יוסף ורב רבה מבי

 נפשייהו וקרו רבנן מאתן פיישי הוו - אשי רב מבי לה ואמרי פפא, רב מבי לה ואמרי אביי,

דיתמי". יתמי
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 לן מנא כלילא הונא: לרב גלותא ריש ״א״ל העטרה. על מחלוקתם מובאת ע״א, ז' בגיטין

ס דתנן: מדרבנן, א״ל: דאסור? ת על גזרו אספסיינוס של בפולמו  רב קם אדהכי האירוס. ועל חתנים עטרו

 זאת לא זאת העטרה והרם המצנפת הסר אלהים ה' אמר כה כתיב: קרא חסדא, רב א״ל לאפנויי, הונא

ש שמצנפת בזמן לך: לומר אלא עטרה? אצל מצנפת ענין מה וכי השפיל, והגבוה הגבה השפלה  כ״ג ברא

ש עטרה  נמנע חסדא (רב אדם. כל מראש עטרה נסתלקה כ״ג, מראש מצנפת נסתלקה אדם, כל ברא

ת מלדבר  אלא מדרבנן, האלהים! א״ל: יתבי, דהוי אשכחינהו הונא, רב אתא אדהכי רבו) הונא רב בנוכחו

 פ״א] ביצה ירושלמי גם ראה תלמידו, לדעת אמנם הסכים [בסוף מילך". וחסדאין שמך חסדא

ף הגמ' ת בסו  עוז תוך בדין זהירותם ועומק הדיינים של דיוקנם משרטטת כתובו

ת שם מופיע הונא רב גם רבב. ללא לקיימו חפצם בו סי  אדמה. עובד עדיין היותו בנ

ת ואב הישיבה ראש היה הונא רב הכסף, בצל החכמה בצל  ז' בסנהדרין הדין. בי

ת אחד ע״ב, שובים המקורו ת בעניין הח  אתי הוה כי הונא "רב כתוב: הדין בתי התנהלו
 ומבוקר וזהיר סמוך להיות [כדי רב. מגי רבנן עשרה ומייתי מיכניף לקמיה, דינא

שורא. שיבא דלימטיין היכי כי אמר: בדינו]  לקמיה טריפתא אתי הוה כי אשי, רב מכ

 מכשורא. שיבא דלימטיין היכי כי אמר: מחסיא, דמתא טבחי לכולהו להו ומייתי מכניף

ף גם המופיע בדיינים, מרכזי (יסוד כהן: בר נחמן רב דרש אמר, דימי רב אתא כי  בסו

ת ת שני כתובו  יעמיד במשפט מלך דכתיב מאי בדין) ההנהגות לדרך חשובים המקורו

ת ואיש ארץ מו ם, צריך שאינו למלך, דומה דיין אם יהרסנה, תרו  ארץ, יעמיד לכלו

ת שמחזר לכהן דומה ואם ת, בבי יהרסנה". הגרנו

 קודש, עם ראשי על יפסע שלא לדיין מניין אליעזר: רבי אמר שם: כתוב ועוד

שר המשפטים. ואלה ליה וסמיך במעלות, תעלה לא שנאמר שר תשים? א  תלמדם א

 הונא, רב הדיינין. כלי אלו אבא: בר חייא רבי ואיתימא ירמיה רבי אמר ליה! מיבעי
שופרא ורצועה, מקל חנותאי: מאני לי אפיקו הכי: אמר לדינא נפק הוה כי  וסנדלא, ו

 [כדי זריז". תהא ורצועה מקל כנגד יוחנן: רבי אמר ההיא, בעת שפטיכם את ואצוה

שר לקיים ת מורא] ובלא לפניהם תשים א מרו  בכלל האדם בכבוד זהירותו זאת, ל

 ירושלמי. ראה דינו, בית דרך על מופלגת. היתה ות״ח דין בעלי ובכבוד

ת על אחדות בדוגמאות נסתפק היריעה מקוצר ם דינו, בי  הגדול דמות יאירו אשר דברי

ת. מזויות עולם בבבלי. מקומו על המלמדו בתלמוד במקורן דוגמאות כמה נראה נוספו

שמיעת דרכו א.  משום בכך ואין לאילם". פיך "פתח היתה הדין בעלי ב

ע״ב] ח' לסנהדרין הרי״ף [ראה אמיתו. על העמדתו דווקא אלא הדין הטיית

 שאם עשרה" ומייתי "מכניף יחדיו, דיינים כמה לכנס נהג הדין בבית

דיינים. כמה על הנזק יתחלק בהוראה, טעות תהיה

ת ראיות שאין דינים בעלי בשני המשפטי, הפתרון דרך, יש צד, לשום מחוורו

שרית. אך דחוקה אמנם שות קבע, הונא רב גבר". דאלים "כל אפ  ביד ר

ת בידי החפץ להחזיק דין בעל  ההוא ע״ב: לד בתרא בבא ראיה. שיביא עד הדין בי

 לבי מינייהו חד אתא היא, דידי אמר והאי היא דידי אמר האי תרי, בי עלה מינצו דהוו ארבא

אמר: הונא רב תפסינן? לא או תפסינן היא, דדידי סהדי אדמייתינא תיפסוה ואמר: דינא

ה להו: אמר סהדי, אשכח ולא אזל תפסינן. לא אמר: יהודה רב תפסינן, גבר, דאלים וכל אפקו

ב.

ג.
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 לא והלכתא: מפקינן. אמר: פפא רב מפקינן, לא אמר: יהודה רב מפקינן? לא או מפקינן

נחמן: רב אמר אבותי. של אומר וזה אבותי של אומר זה מפקינן. לא - דתפס והיכא תפסינן,

אחד, ביום היוצאין שטרות משני שנא ומאי גבר. דאלים כל

 למרות הדיינים". "עורכי בדרכי זהירות שדרש הוא הונא רב שני מצד ד.

 נזהר הונא רב אחד, עד על ביניהם להסכים יכולים עצמם הדין שבעלי

אלה. כעין משפטיות בסיטואציות

 אפשר אז וגם כאכסיומאטי, נשמע שהדבר נכון עדיף". ברי ושמא "ברי ה.

יסוד. ועשאה זו משפטית טענה חיזק הונא רב בכ״ז זה, הגיון נגד לטעון

 אך הסיטואציה. את לגמרי מבין אינו אם גם משמעות יש אדם של למעשיו ו.

שר ע״ב; מב' סוכה תוקף. מקבלים מעשיו גביו", על עומד "גדול כא

ל יכול גגיו. על עומד שגדול והוא הונא: רג אמר משחיטתו. אוכלין , לשחוט היודע אכו  ל

 לאוכלו שיכול והוא חסדא; רב אמר אמות. ארבע רגליו וממימי מצואתו מרחיקין דגן, כזית

ל יכול שאינו פי על אף ובגדול, ייבא: דרב בריה חייא רב אמר פרס. אכילת בכדי  בכדי לאכו

הפסח, את עליו שוחטין צלי, כזית לאכול יכול מכאוב. יוסיף דעת ויוסיף דכתיב פרס, אכילת

 צרור לו נותנין כיצד? אכילה, לברר שיכול עד אומר: יהודה רבי אכלו. לפי איש שנאמר:

הגזול. לולב עלך הדרן ונוטלו. אגוז וזורקו,

ת הונא רב של לשיטתו היא עושה", ואיני ניזונה "איני ז. שרו האשה. בידי אפ

עושה. ואיני ניזונת איני לבעלה לומר אשה יכולה רב: אנלר הונא רב אנלר גמי. ע״ב: נחי כתובות אם
 הרשות עושה, ואיני ניזונת איני אמרה וכי איבה, משום ידיה ומעשה עיקר, מזוני רבנן, תקינו כי קסבר:
ליה: מסייע לימא מזונות. תחת ידיה מעשה תקנו אימא: ידיה! מעשה תחת מזונות תקנו מיתיבי: בידה.

 בשאינה אי ניזונת. בשאינה לא, בניזונת! לאו מאי ואוכלת; עושה היא הרי אשתו, ידי מעשה המקדיש
 ראה שני ונלצד זנך, ואיני עמי עשה לעבד לומר הרב יכול דאמר: למאן אפיי למימרא? מאי ניזונת,

 אע״ם הונא: רב אמר חנניא בר יצחק רב אמר בקתדרא. יושבת (שפחות) ארבע ע״ב: סאי כתובות
ורגליו. ידיו פניו לו ומרחצת המטה, את לו ומצעת כוס, לו מוזגת אבל בקתדרא, יושבת שאמרו

ת היסוד את דייק הונא רב ח.  על פוסקיו שאין מהמשנה, ריבית, בהלכו
לזה, יש לזה שאין פי על אף פוסקין, השער יצא השער, שיצא עד הפירות

 שער הפרשי יהיו שלא כדי ברורה. הריבית ובעיית ידועים, השוק כללי כי

שבשוק. שער על לוין אין הונא: רב אמר ששת רב אמר ע״ב: עבי מציעא בבא ריבית, רווח

 רב אמר ומי ששת: לרב אבא בר יוסי רב לה ואמרי ששת, לרב חמא בר יוסף רב ליה אמר

שרי דיזפי רב בי בני הני הונא: מרב מיניה בעי והא הכי? הונא  או שרי בטבת, ופרעי בת

 רב סבר מעיקרא ליה. ופרעי זבני בעי אי בשילי, חיטי והא בהיני חיטי הא להו: אמר אסיר?

 איהו אמר לוין, אלעזר: רבי אמר חייא בר שמואל רבי דאמר להא דשמעה כיון לוין, אין הונא:

 אעלה ואני לי תנה לו: ואמר חבירו מצאו למקום, ממקום חבילה המוליך רבנן: תנו לוין. נמי

תו לך שמעלין כדרך לך ת את וניסח מקום. באו לו בו סאה. כנגד סאה של ההיתר ג
 רבי סאתים. לוה סאתים, סאה, לוה סאה לו יש הונא: רב אמר גמרא. ע״א: עה' מציעא בבא
 אין יין טיפת יצחק: לרבי לסיועיה חייא רבי תני בורין. כמה עליה לוה - סאה לו יש אפילו אומר: יצחק

אוסר. האמורא) להלל והלל(הבונה טיפין. כמה עליה לוה לו, יש הא לו. אין שמן טיפת לו,
שה היכן מלמד ותלמידיו חבריו חוג  אישיותו. תוקף מגיע היכן ועד מצודתו, פרו

מרות  שזלזל חשש על ענן, רב על הקפיד הנה רבו. ולא עמית בו ראה נחמן שרב ל

שקרא תורה, בכבוד .חברנו! הונא לו כ ת כמובא ! בו תו הונא: לרב ענן רב ליה שלה ע״א: סט' בכ
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 זיל ליה: אמר קמיה, ששת רב יתיב הוה נכסי. עישור אגבה לקמך, איתתא הא אתיא כי שלם, חברין הונא

שון לו (אמור ליה: אמר דלא מאן יהא ובשמתא ליה, אימא  ענן ברב זלזול לשון לך, אומר שאני זו בל

 רב אזל ברישא? מרזיחא בי יתיב ומאן ממטלטלי? או ממקרקעי ענן, ענן, חברנו) הוא הונא, רב את שכינה

 דרבה, רביה הונא ורב כרבך) חכם הונא ורב חכם (אתה רבה, מר ליה: אמר ענן, דרב לקמיה ששת

 אותי, שישמת חושש הייתי לא (אם קאמינא: הוה לא דשמית לאו ואי ליה, אמר דלא מאן שמית ושמותי

 ענן רב אזל ברישא? מרזיחא בי יתיב ומאן ממטלטלי? או ממקרקעי ענן, ענן, לך) מספר הייתי לא

 ידענא] [לא לי דשלח מרזיחא ועוד, ענן! ענן הונא רב לי שלח חיכי מר חזי א״ל: עוקבא, דמר לקמיח

 דלא גברא ליה: אמר מעשה. הוה והכי הכי א״ל: הוה, חיכי דעובדא גופא איזי לי אימא א״ל: ניהו! מאי

 מאי רבנו?!) ולא חברנו לו לקרוא העזת (איך חבריך? חונא חונא, לרב ליה שלח מרזיחא, ניהו מאי ידע

 בראש? שמיסב לאבל מנין אבהו: ר' אמר וגוי. מרזח בית תבא אל ה' אמר כה דכתיב: אבל, מרזיחא?

ע״ב. מבי קידושין גם ראה ינחם. אבלים כאשר בגדוד כמלך ואשכון ראש ואשב דרכם אבחר שנאמר:

 יחם ניתן אהבה בר אדא לרב שלו. פלוגתא וברי חבריו היו האמוראים גדולי

ת הונא רב של בניו מתו אהבה בר אדא רב של (בעטיו הונא. רב מצד הערצה בו סי  בידי התספורת בנ

 אדא רב את לשם משך רעוע, מבית יין חביות להציל הונא רב כשרצה כן כמו הונא. רב של אשתו חובה

ש היין) ניצל בזכותו החסיד, אהבה בר ר י כו מי לז חכ ״י ש ם ראו א מ צ ם ע פי א, לרב כפו  הונ

 נטי בגיטין כמובא להוראותיו, כפופים עצמם ראו בא״י המפורסמים אסי ורבי אמי רבי

.ראשון עולה הונא שרב נאמר לתורה בעליה הגמי עסקה שם ב.”ע .. ת בכהני קרי הונא רב והא ". שבתו  ב

ליה". כייפי הוו מיכף דא״י השיבי כהני אסי ורבי אמי רבי דאפילו הונא, רב שאני ויו״ט!

 "עוקר הוא בתלמוד. המצוי רבה הוא ,גחפגי בר רבה לבין בינו להבחינן יש .חוגא בר בר רבה בגו

לו, הרים" סף רב מול בפלפו תו, שהיה יו או ת "סיני״בבקי  יוסף כרב ולא כרבה הלכה ביניהם [במחלוקו

 היה רבה יחזקאל. בר יהודה רב אצל בפומבדיתא גם למד אך הונא רב תלמיד היה רבה מקרים] ג' למעט

ת לפיסגה, אותה העלה יחי ומגיל פומבדיתא ישיבת ראש  ארבעים בגיל מותו עד ע״א] סד' [ברכו

 שנה, 93 חי חברו חסדא [רב נורא. בעוני וחי ורבא, אביי של רבם היה רבה ע״א] יחי [ר״ה (שישים!)

 עולם, גדול היה ע״א] כחי מו״ק ואבלויות צרות שישים עם שנה 40 חי רבה ושמחות, חופות שישים עם

מותו. יום מתואר שם ע״א פוי בב"מ כמובא להכרעתו, נזקקו מעלא של שבפמליא עד

ת המופלאה. בדמותו עירן ולפנינו הונא, רב של תלמידיו מגדולי היה חסדא רב  שיטותיהם למרו

ת. ומדייק שמועות בעל היה חסדא רב הונא. לרב חבר כתלמיד חסדא רב היה הנבדלות, רו  ציווה לכן במסו

ה לבנו הונא רב הי ש ה( ב שת עולם) מגדולי ר שבת לג  ומוערך הוראה מורה שהיה חסדא, רב לפני ללמוד ול

ש אחייב עמד חסדא רב הונא. רב אצל מאד שה עמד ואחריו הישיבה ברא  רב גם הונא. רב בר רבה ברא

 התלמוד, בעריכת עסק נחמן רב הוא אביי, של תלמידו גם שהיה האמוראים מגדולי יצחק, בר נחמן

 כסיני) ובקי סומא (שהיה חייא, בר יוסף רב גם הונא. רב מתלמידי היה מסדרנא", "אנא עצמו על והעיד

ןהשני הונא רב גם הונא. רב מתלמידי היה רבה, של חברו יוסף רב הוא ב  היה הכהן), עצר בר משה רבי (

 גם בלימוד. לפניו היו גידל ורב סחורה רב הונא. רב תלמיד היה פפוניא מחכמי יעקב בר אחא רב תלמידו.

 לרב (הכוונה המנונא רב תלמידיו. היו זירא ורבי שמואל בר רמי גם תלמידיו. היו ששת ורב חלבו רב

 או בבל", "חסידי הביטויים מסתמא, מתלמידיו. היה התנא) סבא המנונא מרב להבדילו האמורא המנונא

תלמידיו. שהיו אלה מחכמים לכמה מכוונים סורא" "זקני

ת הכנסת ובית תפילה על ראה הונא, רב של ואמרותיו הנהגותיו זרוע התלמוד  בברכו

שובה ועל ואילך, ו' ת ונטיותיו הת  ביומא, דבריו ראה לחטא, האדם של הפסיכולוגיו

 בהספדו עסק חברו תלמידו חסדא רב ואכן בא״י, לקברו ציווה הונא רב ע״ב. פוי

ת אותן עפ״י וקבורתו עצמו. הונא רב של הלכו



5 1 הבבלי התלמוד8

חסדא רב

תו, דינים פרטי בכל בו נהג אשר הונא רב של תלמידו כאמור היה חסדא רב ר  בקבו

 היסודות ממבססי היה !הכהן חסדא רב רב. של דרכו וממשיך תלמידו למעשה היה

 רבנן” מהמכונים הוא סורא. ישיבת ראש היה הוא אחריו. הונא ורב רב שהניחו

 את שהביא מה ומימרות, שמועות כמשמר חסדא רב של במקומו כאן עניינו .”צדיקי

שמועות, ולדייק לשמר כמיהתו לעוצם לפנינו. שהוא למה התלמוד  שכל מפרסם, היה ב

בנו” הוא רב בעינו כי במיטב. לו ישלם מרב, שמועות לו שיביא מי בנו” או ”הגדול ר  ר

שחזר ביכולתו גדולתו 2 .”בעזרו יהא המקום הגדול  ואמנם, והלכות, שמועות ל

 ליה, אתעקר מסבתא אבימי” העניין. את פתר חסדא רב משניות, נתעלמו כשלאבימי

ת [כמובא ,”לאדכוריה חסדא דרב קמיה ואתא חו  אשי לרב דומה חסדא רב א].”ע זי במנ

 רב של למעשהו דוגמא היה [הוא הישיבה. בבניין עמלו קדוש. לעניין נפשו במסירות

שנת ג”רש של כעדותו הישיבה], בבניין אשי  את חסדא רב בנה ]293 שנת נגי די שב

שנת חכמים. ועד כבית הישיבה 2(נגי די [ב 9  התייחס יוחנן שרבי מאד מעניין .3 )]0

שלמי [כמובא דשבח. במילי חסדא לרב התייחס כרב, ולא כחבר הונא לרב  סוטה בירו

 ודחאן יוחנן רבי תלמידי שמועות על פעמים כמה התבטא חסדא רב ודווקא ו]”הט פייט

 יכול המבעית במוחו חסדא שרב מפני זאת רבךיי. יוחנן ולבי לך ציית יימאן בביטוי:

שחזר היה  עריכת לסוגייתנו הדיון ערך גם בכך קדמונים. של והלכות שמועות ל

ס על יצוק שעשאוהו הם חסדא כרב חכמים התלמוד. ת. דיוק בסי במסורו

 מגרסא, נח לא הקדוש פיו ימים. האריך סטי, די שנת נפטר תתקע״ז, שנת בכפרי נולד חסדא רב .1
 כחי במו״ק כמובא נשמתו נטילת היתה קשה ואמנם, המיתה. ביום תבוא שהמנוחה לומר, נהג

 יתיב סליק מגירסא. פרמיה שתיק הרה דלא ליה, יכיל המות) (מלאך הוה לא חסדא רב ע״א:
 אידמי חד יומא ליה. למיקרבא מצי הוה לא חייא רבי ליה. ויכיל ושתק ארזא פקע רב, דבי בארזא

 מרחם קא ולאו ליה: אמר ליה. אפיקו ריפתא. לי אפיק ליה: אמר אבבא, טריף אתא כעניא, ליה
 ליה אמצי דנורא, שוטא ליה אחוי ליה, גלי מר? מרחם קא לא אמאי גברא אההוא אעניא? מר

חסדא: ורב רבה עולם גדולי של גורלם הבדל על הנוראה ההשוואה שם ראה ועוד נפשיה.
רבה, בי הלולי, שיתין חסדא, רב בי ארבעין, חיה רבה שנין, ותרתין תשעין חיה חסדא רב

משתכח. ולא לאינשי, דשערי נהמא רבה בי מתבעי, ולא לכלבי סמידא חסדא, רב בי תיכלי. שיתין
 הונא דרב חוכמתיה לי; יהבו לא חדא לי, יהבו תרתי שמיא, קמי בעאי מילי תלת הני רבא: ואמר

לי. יהבו לא הונא, רב בר דרבה ענותנותיה לי, ויהבו חסדא, דרב ועותריה
 וכן ע״א, ז' גיטין ע״ב, כג' תענית ע״ב, יז' סנהדרין ע״א, לגי מציעא בבא גם חסדא רב על ראה .2

ת ת ע״ב, י' שבת עוד, ראה לרב יחסו על ע״א, לגי ב"מ ע״א, קמו' שבת ע״א, כה' ברכו  מגי ברכו

ת ע״א, צז' עירובין ע״ב, ת ע״א, לגי סוכה ע״ב, לחי ברכו רו ת ע״א, מהי בכו ע״ב, י' ברכו

ת ע״ב, קטז' שבת ע״ב, מדי קידושין ת ע״ב, סט' סנהד' ע״ב, נהי ברכו יב' תענית ע״א, מגי ברכו

א, ע״ב, ״ ע תזי חו ע״ב, סוכה ע״א, כבי ערכין מנ ת טז' ע״ב. כתובו עא'

 בעי הוה עתיקא כנישתא ההיא הוה כנישתא, בי בני קא הוה אבא בר רמי ע״ב: כוי במגילה כמובא .3

חסדא. דרב הא ליה מיבעיא וקא יתיב להתם. ועיולי מינה, וכשורי ליבני ולאתויי למיסתריה

ר לא חסדא: רב דאמר  כי פשיעותא, משום התם, אחריתי, כנישתא בי דבני עד כנישתא בי ליסתו

 רב (כשיטת ליה. ואסר הונא, דרב לקמיה ליה, ואסר פפא דרב לקמיה אתא מאי? גוונא האי

חסדא)



שוני 519האמוראים רא

 הונא רב לו נזקק כך סוגיותיו, בסידור חסדא לרב נזקק שאבימי מדה באותה

 רב הנה כתלמיד. עצמו ראה חסדא ורב הישיבה ראש כאמור שהיה הונא רב בעצמו.

שמועותיו נעזר הונא בפלפולו ובגרסאותיו ב  קבעי ע״א; לג' בב״מ [כמובא חסדא. רב של ו

 את לך, צריכנא לא חסדא, חסדא ליה: אמר מאי? רבו לו וצריך תלמיד הונא: מרב חסדא רב מיניה

 משום תעניתא ארבעין חיסדא רב יתיב הדדי. לגבי עיילי ולא אהדדי איקפדי שנין. ארבעין עד לי צריכת

 בר יצחק רב איתמר, חסדא. לרב דחשדיה משום תעניתא ארבעין הונא רב יתיב הונא, דרב דעתיה דחלש

 אמר ומי יוסי. כרבי הלכה ששת: רב אמר הונא רב בר אחא רב יהודה, כרבי הלכה יוחנן: רבי אמר יוסף

 חכמתו. רוב חכמה, מאי חכמה! שלמדו רבו ותנן: משנה, כסתם הלכה יוחנן: רבי והאמר הכי? יוחנן רבי

 [כמובא בסורא. הוראה חסדא רב הורה לא הונא רב ימי כל אמנם חננאל] רבנו שם ראה

בל תורת רק שלא לשער יש ב]”ע סבי בעירובין רת גם כי חסדא רב שימר ב  י”א תו

רת בליבו. שמורה היתה  שרב מפני קניין לו היתה ודאי י”א וחכמי יוחנן רבי ישיבת תו

 חכמים 4 חסדא. רב מפי הובאו יוחנן רבי של שמועותיו הרבה לבבל. מא״י ירד חסדא

 מסורות בדעתו מחזיק שהוא ביודעם יוחנן רבי שמועות את בפניו הביאו תלמידיו

ת, ת הלכו מרו יוחנן. רבי דעת את דחה חסדא רב שלפעמים ל

 עד המלמדות דוגמאות כמה נביא ואנו דורו, גדולי עם בהלכה ונתן נשא חסדא רב

ת [רק מגיעים. הדברים היכן  ופסקיו תקנותיו הגדולה] דמותו לשרטט יכולים המקורו

ד, זרועים ת לקבוע ראה ואף בתלמו  יוחנן [ורבי אסרה שהמלכות דבר בבבל, קנסו

ת למדנו בהלכה כוחו 5• כך] על התריע  במשיכה, קניין בענייני כמו בתלמוד, ממקורו

ת מכחישות, עדים כתי שתי  רק נציין ועוד. ועוד כהונה, מתנות מזיק ממונות, תקנו

6 מהם. אחדים
 רב הן. אחת וידידיה, רכסיה הללויה יוחנן: רבי אמר חסדא רב אמר ע״א: קיז' פסחים כמובא .4

 חסדא לרב מרהביה לחו: איבעיא בלבד. מרהביה אמר: רבה הן. אחת ומרהביה, כסיה אמר:

ם המובא ראה וכן תיקו. מאי? חסדא, דרב קמיה עויא רב בר אחא רב יתיב ע״ב: לגי בפסחי

לנסכין. כשר ויינן מכביצה, פחות פחות דורבן - שנטמאו ענבים יוחנן: דרבי משמיה ואמר ויתיב

 ליתיה לחו סחיט לכי לחו, סחיט לכי מיטמאי, קא לאימת פקידי, מיפקד משקין קסבר: אלמא

טהורין! מכוונת, כביצה וענבים זיתים שסחט מת טמא דהתנן: נמי, כביצה הכי אי לשיעוריה.

חסדא: רב ליה אמר מכביצה. יותר למיעבד אתי דילמא גזירה לכתחלה, הבא, עבד, דאי התם,

 מיבלע משקין סבר: קא אלמא הלכה? להיכן שבהן טומאה וכי רבך! יוחנן ולרבי לך ציית מאן

משקין. ליה איטמו - אוכלא ליה דאיטמו וכיון בליעי,

 בארכובתו) בו (בעט לרכובה אמרו: הרי לר"נ, חסדא רב ליה שלח ע״ב: כז' קמא בבא ראה .5

ליה: שלח מאי? דמרא ולקופינא דמרא לפנדא עשרה, שלש ולסנוקרת, חמש, ולבעיטה, שלש,

 דההוא ליה, שלח חוה? חיכי דעובדא גופא לי אימא בבבל? מגבית קא קנסא חסדא, חסדא,

 יום אחד ולכל חקלאים לשני מים (מאגר מנייהו, חד דלי חוה יומא דבל תרי דבי גרגותא

 פנדא שקל ביה, אשגה לא הוא! דידי יומא א״ל: דיליה, דלא ביומא דלי קא חד אתא להשקייה)

ם לנפשיה, דינא איניש עביד לא למ״ד אפילו למחייה, בפנדא פנדי מאה א״ל: מחייה. דמרא  במקו

ת ראה לנפשיה. דינא איניש עביד פסידא שם. חננאל רבנו ראה קנסא, ד״ה תוספו

 רב דאמר חסדא, דרב בינייהו איכא לרבנן? שמעון רבי בין איכא מאי ע״ב: מזי מציעא בבא ראה .6

 דרב ליה לית שמעון רבי בלקוחות. משיכה תקנו כך במוכרין משיכה שתקנו כדרך חסדא:

חסדא. דרב לחו אית רבנן חסדא,
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שרות בהמות בסוגיית כמו ידו, הניף והיתר באיסור גם  הסבוכה בסוגייא או 7,כ

 נתעצם חסדא רב 8 ועוד במדבר שנמצאה בהמה דין או שבחולין, טמאים עופות של

א המנונא רב עם סברתו. מעומק שנתענגו ויש חכמים, עם בהלכה ב מו ת כ כו ר ב  מאי ב

בי הוו המנונא ורב חסדא רב ע״ב: ת א, י ת ד עו ס תו ב הו איי מיי ק רי ל מ מוני, ת ר ל ו ק ב ש א ר מנונ  ה

ך רי רי ב מ ת א. א ש רי ר להא מר ליה סבירא לא הסדא: רב ליה אמר ב מ א ב ד ף ר ס א יו מ תי אי  ו

בי ר לברכה? קודם זה בפסוק המוקדם כל יצחק: ר מ ה ליה: א ץ, שני ז ר א ה ל שי וז מי ץ. ח ר א  ל

ר מ ב מאן ליה: א הי רי לן י ג א נ ל רז פ ך. ד עינ מ ש תן [מי ונ לי לי י ל רג ז ר ץ ב רו ך ל ר ח ך] א ש מ ש  ול

א מ ת דוג פ ס ו ת נ גיי סו ט ב עו ף מי פ ר ה ק מ תיי ס תו, נ ט שי א ל ב מו ן כ בי רו ק ע״א: כה' עי חי ר ל מן ה ת  ה

ה ע ב ר שה א ה, וע צ חי ל. מ עי ת הו חו ה פ ש שלו ל או מ ת ע פ ל, ש ת ב ה א ר ד ס ב ח ר א; ו מנונ  אמר: חד ה

ל, עי ד הו ח א אמר: ו ל. ל עי ם הו תיי ס ב ת ר א ד ד ס ר ח מ ל. א עי ר: ששת: רב עם הו מ ת א ה ד ש עו  ה

ה צ ל מחי בי ע ה, ג צ חי ת, הסדא: רב אמר מ ב ש ל, ב עי סי הו כ ר, בנ א הג ה. ל ב קנ ר ת ו ש  אמר: ש

ת אף ב ש מי ב א נ ל, ל עי ר תסתיים. הו מ ב א א: ר דה חסד מו ב לי ו ת ר ש ם ש א שה ש ה ע צ ל מחי  ע

ל ת ל. ה עי הו א, מאי ש מ ע ל ט אי ר הו אוי ב ת ו צו חי ת מ נו ו לי ע א ה ר. הו  בר נתן רב עם וכן ד

א עכו״ם, צאן גז בסוגיית אושעיא: ב מו ן כ לי חו ר, ע״א: קלחי ב מ ת ר גזז אי כ מ ה, ו שונ א ב ר  ר

א ד ס ב, אמר: ח תן ר' חיי ר נ א ב שעי ר; אמר: הו טו ב פ א ר ד ס ר ח מ ב, א א חיי ה תן ר' גזז, ד ר נ  ב

א שעי ר הו מ ר, א טו א פ דנ עי א ב ק א ד א, מל ר עו עינן שי ך, ב אנ א; צ ליכ כי ו ם ( תיי ת נגזזו בנ נו שו א  ר

אן ואין ש כ מ ת) ח לו ח ח תנן: ר ק לו אנו הא הגז, מראשית פטור כוכבים, עובד של צאנו גז ה  צ

, ב, לגזוז ? חיי אי מ ל א חד חד כ ר ו ת ה ב א גיז ק פ ה נ ה! ל תי שו ר א חסדא רב תרגמא מ ב לי תן דרי א  נ

ר א: ב שעי קנן כגון הו ה ל לו ש ם כ שי ם. של ע״א] ’פט יבמות ע״ב, ’ג מכות [ראה וחייב) הן ברשותו (ועדיין יו
 גרה, מעלת שהיא בידוע למעלה, שינים לה שאין בהמה כל קאמר: הכי אלא ע״א: נטי חולין ראה .7

 דאמר חסדא; וכדרב חתוכות, פרסותיה שהיו כגון בפרסותיה! וליבדוק וטהורה. פרסה ומפרסת

 שינים לה אין אם בפיה, בודק - חתוכות שפרסותיה בהמה ומצא במדבר מהלך היה חסדא: רב

 אית ניבי גמל? גמל. שיכיר ובלבד טמאה, שהיא בידוע לאו, אם טהורה, שהיא בידוע למעלה,

 לבן דדמי אחרינא מינא נמי איכא גמל? בן איכא אמרת לאו גמל, בן שיכיר ובלבד אלא: ליה!

 לך שאין יודע בעולמו שליט הוא, גרה מעלה כי הגמל ואת ישמעאל: ר' דבי דתני ס״ד, לא גמל!

 בדרך מהלך היה חסדא: רב ואמר הוא. הכתוב בו פרט לפיכך גמל, אלא וטמא גרה מעלה דבר

ה, בודק גמום, שפיה בהמה ומצא תי לאו, אם טהורה, שהיא בידוע סדוקות, פרסותיה אם בפרסו

 דדמיא אחרינא מינא נמי איכא חזיר? איכא אמרת לאו חזיר. שיכיר ובלבד טמאה, שהיא בידוע

 יודע בעולמו שליט הוא, פרסה מפריס כי החזיר ואת ישמעאל: ר' דבי דתנא ס״ד, לא לחזיר!

ב בו פרט לפיכך חזיר, אלא וטמא פרסה שמפרים דבר לך שאין  היה הסדא: רב ואמר הוא. הכתו

שרה; בודק חתוכות, ופרסותיה גמום שפיה בהמה ומצא במדבר, מהלך וערב, שתי מהלך אם בב

ערוד? איכא אמרת לאו ערוד. שיכיר ובלבד טמאה, שהיא בידוע לא, ואם טהורה, שהיא בידוע

 רב ואיתימא אביי אמר בודק? והיכא דליכא. גמירי לערוד! דדמיא אחרינא מינא נמי איכא

העוקץ. בכנפי הסדא:
 רב: אמר דרבא בריח חנן רב אמר חסדא רב אמר חסדא רב בר חנן רב אמר ע״ב: סגי חולין .8

דויקרא, אי דהיכא? חסדא: לרב חסדא רב בר חנן רב א״ל הן. טמאין עופות וארבעה עשרים

 כתיבא ולא בויקרא, דכתיבא דאה תימא: וכי הוו! וחד עשרים תורה, דמשנה אי הוו! עשרים

 משמיה דאמך אבוה אמר הכי ליה, אמר הוו! ותרץ עשרין אכתי עלייהו, שדייה תורה, במשנה

 דאה אביי: אמר הוו! ושית עשרין הכי אי ארבע, כאן הרי למינהו, למינו, למינה, למינה, דרב:

אינון. תרתי דעתך סלקא דאי היא, אחת וראה,
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 על אגדימי, גר יצחק רג עם הלכתי במו״מ ע״ב, נוי בסנהדרין מצאנוהו ועוד

 איסורים למדין מניין נח, בני מצוות שבע של ומקורן שורשן בסוגיית עקרוני עניין

ק נעוצים וכולן אלה.  מכל וגוי, האדם" על ה' "ויצו עולם. של מבריאתו אחד בפסו

שר עולא עם במו״מ וכן 9אחת. מצוה נלמדח תיבה  חריפות, במילים דבריו דחה א

שבת ע״ב. ד' בתענית כמובא  רג עם !.0 שתית להכנת הלכתי במו״מ מצאנוהו ב
ת מצאנוהו המנונא שבונות בסוגיי שבת!! מצוה ח  כוחו עוצם חסדא רב של דמותו ב

 חברו חונא רב בר רבה עולם גדול הוא רבה, עם בביה״ד מהיותו גם ניכרים בהלכה

 נגד דינו את חסדא רב קבע הזה בביה״ד הונא. רב לפני שניהם שהיו פלוגתיה ובר

חת חלכה תו רוו ע״א. לגי בתרא בבא כמובא !,2הראיה" עליו מחברו "המוציא זמן. באו
 לאמר האדם על אלהים ה' "ויצו קרא: דאמר יוחנן: רבי אמר מילי? מנהני ע״ב: נוי בסנהדרין .9

אבדימי; בר יצחק ורב חסדא רב משמע? מאי זרה, עבודה זו ויצו וכוי. תאכל", אכל הגן עץ מכל

 כי משפט רצוץ אפרים עשוק אמר: וחד וגוי. להם עשו צויתם אשר הדרך מן מהר סרו אמר: חד

 דאמר למאן לה. השתחוה ולא זרה עבודה שעשה נכרי א״ב בינייהו, מאי צו. אחרי הלך הואיל

לה. ופלח בתרה דאזיל עד הלך, הואיל כי דאמר למאן מיחייב, עשייה משעת עשו.

 רבי הפסח, שיעבור עד אומר: יהודה רבי הגשמים? את שואלין מתי עד ורמינהו: ע״ב: ד' תענית .10
 מישאל להזכיר. כאן לשאול, כאן, קשיא, לא חסדא: רב אמר ניסן! שיעבור עד אומר: מאיר
 לשניים כחומץ קשיא, חסדא דרב הא עולא: אמר פסיק. הראשון טוב ביום להזכיר, ואזיל, שאיל

ם ומה לעינים. וכעשן ם מזכיר, - שואל שאינו במקו  אלא מזכיר? שיהא דין אינו ששואל, במקו
 שיעבור עד הפסח, שיעבור עד מאי אמר: יוסף רב יהודה. דרבי אליבא תנאי תרי עולא: אמר

 כמובא עולא עם חלוק היה באגדה גם פסח. של ראשון טוב ביום היורד ראשון צבור שליח
שלים? נבוכדנצר סליק ומי ע״ב: צו' בסנהדרין בל מלך אל אתו ויעלו והכתיב לירו רבלתה, ב

ל דמות אמר: חד אבדימי, בר יצחק ורב חסדא רב אנטוכיא? זו אבהו: רבי ואמר ש קנו( ו  די
 יתירה אימה אמר: וחד מרכבתו, על לו חקוקה היתה נבוזראדן) של מרכבתו על היתה נבוכדנצר

] לפניו. שעומד כמי ודומה ממנו, לו היתה
 רב אמר אומרים? יש מאן גובלין. אומרים ויש הקלי את גובלין אין רבנן: תנו ע״ב: קנה' שבת .11

 רב אמר משני? חיכי שינוי) (ע״י דמשני. הוא מילי וחני היא. יהודה ברבי יוסי רבי חסדא:
שבת השתית את שבוחשין ושוין יד. על יד על חסדא:  אין והאמרת המצרי. זיתום ושותים ב

ל יוסף: רב אמר משני? חיכי דמשני. הוא מילי, וחני ברכה. הא בעבה, הא, קשיא, לא גובלין!  בחו
שבת, השתית, את נותן כך ואחר החומץ את נותן החומץ. את נותן כך ואחר השתית את נותן ב

 לחשבן מותר מצוה, של חשבונות תרוייהו: דאמרי המנונא ורב חסדא רב והא ע״א: קני שבת
שבת. לעניים צדקה פוסקים אלעזר: רבי ואמר בשבת. יוחנן: רבי אמר אידי בר יעקב רבי ואמר ב
ם ופיקוח נפש פיקוח מפקחין שבת, רבי ת לבתי והולכין ב שבת. רבים עסקי על לפקח כנסיו  ואמר ב

ת הולכין יוחנן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי ת לטרטיאו ת ולקרקסאו  עסקי על לפקח ולבסילקאו
שבת. רבים שבת, ליארס התינוקות על משדכין מנשה: דבי ותנא ב  ספר ללמדו התינוק ועל ב

מותרין. שמים, חפצי אסורים, חפציך, דבר, ודבר חפצך ממצוא קרא אמר אומנות. וללמדו
ואמר. ד״ה: וכן ודיבור, ד״ה: וכן אומר, ד״ה: תוספות שם [ראה

 קריבנא אנא אמר: אבין בר אידי רב דיקלא, ושבק שכיב אבין בר אידי דרב קריביה ע״א: לגי ב״ב .12
 חסדא רב ארקמה טפי, קריב דאיהו ליה אודי לסוף טפי, קריבנא אנא אמר: גברא וההוא טפי,

 גדול אדם עליו שאומרים הוא זה אמר: השתא, עד יומא מההוא דאכל פירי לי ליהדר א״ל: בידיה.
 הא להו סבירא לא ורבא אביי טפי. מקרבנא דאנא קאמר: הא אהאי, מר? סמיך קא אמאן הוא?
 דאבהתיה סהדי אייתי האי אבותי, של אומר וזה אבותי של אומר זה אודי. דאודי, כיון חסדא, דרב
 מינך א״ל: בעי אי לשקר? לו מה חסדא: רב אמר חזקה, שני דאכל סהדי אייתי והאי הוא,

שקר לי מה חסדא!! דרב הא להר סבירא לא ורבא אביי חזקה. שני ואכלתיה זבינתה  במקום ל
ת וכן שם, רש״י [ראה אמרינן. לא עדים שם.] רבנו דיוק ראה ה״ג, ד״ה: תוספו גר
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שכיחות המשפטיות הטענות אחת  וחיזק ביסס הוא ועוד, באיסורים או ממוני בדיון ה

 ורבא אביי שם זה, מסוג בדילמה עסקה ע״ב לגי הבתרא בבא הגמ' "מיגר". טענת

 האי אבותי, של אומר וזה אבותי של אומר "זה שם: כמובא חסדא. רב לשיטת התנגדו

 מה חסדא: רב אמר חזקה, שני דאכל סהדי אייתי והאי הוא, דאבהתיה סהדי אייתי

שקר? לו  להו סבירא לא ורבא אביי חזקה. שני ואכלתיה זבינתה מינך א״ל: בעי אי ל

שקר לי מה חסדא, דרב הא ם ל  על חננאל] רבנו שם [ראה .13אמרינן" לא עדים במקו

ת עמלו שבת הגמ' מעידה הדין בבי  התענית. מן ליבם שחלש עד בדין ישבו !4 ע״א. י' ב

שתם על המלמד מקור  נקנית תורה "אין חסדא רב של וכלשונו חכמים. של ומסי״נ קדו

 בפיהם, שימה שנאמר בסימנין אלא נקנית תורה אין חסדא: רב אמר ע״ב: נדי [עירובין בסימנים" אלא

 מהתם אתון אמר: אבהו, דרבי קמיה אמרה אזל ממערבא, תחליפא רב שמעה סימנה. אלא שימה תקרי אל

 דהאי משמע ומאי לתורה. ציונים עשו וגו; לך שימי ציונים לך הציבי לה: מתנינן מהבא אנן לה, מתניתו

 לחכמה אמר מהבא: אמר: אליעזר רבי ציון. אצלו ובנה אדם עצם וראה דכתיב: הוא, דסימנא לישנא ציון

לתורה.] מועדים עשה אמר: רבא לתורה. מודעים עשה תקרא, לבינה ומדע את אחותי

ת, ושמועות מימרות בעל שהוא אמרנו כבר מסורו  לך ציית "מאן אמירתו לכדי ו

 עורך א״י חכמי ראש העולם, גדול יוחנן שרבי נשכח [אל רבך" יוחנן ולרבי

שלמי,  שמועות שהביא עוירא רב נגד נהג בדיוק כך זה. בביטוי דחהו חסדא ורב הירו

שם ר נזקקנו [כבר יוחנן. רבי ב ם זה למקו  דרב קמיה עויא רב בר אחא רב יתיב ע״ב: לגי בפסחי

ת דורבן שנטמאו, ענבים יוחנן: דרבי משמיה ואמר ויתיב חסדא, ת פחו  לנסכין. כשר ויינן מכביצה, פחו

 לשיעוריה. ליתיה להו סחיט לכי להו, סחיט לכי - מיטמאי קא לאימת פקידי, מיפקד משקין קסבר: אלמא

 הבא, עבד, דאי התם, טהורין! מכוונת, כביצה וענבים זיתים שסחט מת טמא דהתנן: נמי, כביצה הכי אי

 רכך! יוחנן ולרבי לך ציית מאן חסדא: רב ליה אמר מכביצה. יותר למיעבד אתי דילמא גזירה לכתחלה,

 איטמו אוכלא, ליה דאיטמו וכיון בליעי, מיבלע משקין סבר: קא אלמא הלכה? להיכן שבהן טומאה וכי

 כמותו. שהלכה יוחנן רבי של לשמועות אפיי פנים נשא לא בעוזו כאמור, משקין.] ליה

ת שרק אמרנו כבר הגדולה. דמותו על מושג לתת יכולים המקורו
שקר, לו מה חסדא רב אמר העניין, את מסביר שם רשב״ם .13  דטעין במאי חזקה עדי לו שיש לזה ל

ת עדות לו שיש להאי א״ל הוה בעי אי היא אבותיו דשל ת זכו  שני ואכלתיה זבינתה מינך אבו

 אבותיו של נמי טעין כי לטעון חשש לא והוא זו בטענה ויזכה הכי טעין דמצי מיגו הלכך חזקה

 עדים במקום לשקר לי מה חסדא) רב נגד ורבא אביי מהימן.(טענת לעדים להו דמכחיש אע״ג

 ידי על לקיימה רוצה ואתה אבותי של שאמר זה כגון טוען שאדם טענה כל כלומר אמרינן, לא

שקר לי מה  שטענתו מעידים העדים שהרי ליה מהימנינן לא הבא כי עדים מכחשת זו וטענה ל

שקר לי מה ידי על תקיימנה והיאך שקר ם אינה שנים השלש וחזקת הוא משקר ודאי הלא ל  כלו

הלכתא". והכי טענה עמה שאין חזקה לה דהויא

 אעיברא טפחי הוו ושעתא שעתא וכל עמודי ביני וגרסי יתבי הוו אסי ורב אמי רב ע״א: י' שבת .14

 יתבי הוו הונא רב בר ורבה חסדא רב וליתי. ליעול דינא, ליה דאית איכא אי ואמרי: דדשא

 על העם "ויעמד מדפתי: רב בר חייא רב להו תנא לבייהו. חליש קא הוה יומא, כולי בדינא

 מתי תורתו כולו? היום כל ודן יושב שמשה דעתך על תעלה וכי הערב", עד הבקר מן משה

 כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל לך לומר אלא נעשית?

 הבקר מן משה על העם ויעמד הבא כתיב בראשית. במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה

אחד. יום בקר ויהי ערב ויהי התם, וכתיב הערב, עד
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קת, נהג בדיוק כך מחלו שאלת יוחנן רבי על סמך רבה חברו כאשר ב  מליטרא מעשר ב

שרת וזרעה שתקנה בצלים שנסתפקו !5 כולה לפי מתע ת חכמים כ רכ ב ש הזמן ב  ברה״

 או חודש בראש להיות שחל שגת דתניא: ע״ב: מ' עירובין כמותו: הלכה נקבעה
 המאורע מעין ואומר שבע, כדרכו מתפלל ומנחה שחרית ערבית מועד, של בחולו

 מתחיל ובמוספין אותו. מחזירין אמר, לא ואם בהודאה. אומר: אליעזר רבי בעבודה.

של של ומסיים שבת ב שת ואומר שבת ב  ורבי גמליאל בן שמעון רבן באמצע. היום קדו

קה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל שבע, שזקוק מקום כל אומרים: ברו של מתחיל ל  ב

של ומסיים שבת, שת ואומר שבת, ב  רג אמר עלח? חוח מאי באמצע. היום קדו
 לכאן לו עולה אחד זכרון רבה: אמר וכן ולכאן. לכאן לו עולח אחד זכרון חסדא:

רת דינים כמה נקבעו פיו על כ"כ, ולכאן.  ברכה נוסח וכן 16 מזוזה. כתיבת בצו

ת שלפני  ע״י באו בה, הציבור והנהגת הכהנים ע״י קיומה ואופן ענייניה כהנים, ברכ

17חםדא.. רב מפי זירא רבי
ם כמובא .15 ם ליטרא יוחנן: רבי אמר גופא, ע״א: נטי בנדרי שרת וזרעה, שתיקנה בצלי  לפי מתע

 היתר רבך! יוחנן ולר' לך צאית מאן חסדא: רב ליה אמר שמעתא, להא וקאמר רבה יתיב כולה.

וצימחו, גשמים עליהם שירדו בצלים דכוותה? תנן לא מי ליה: אמר הלך? להיכן שבהן

שלמי כמובא .16 שם זעורה ה"ט:רבי פ״א מגילה בירו  אם הגויל את מכלה הגימ״ל היה חסדא רב ב

שם זעורה רבי פסול לאו ואם כשר קטנה ירך שם ונשתייר גורדו  נקב ניקב נידבה בר אשייאן ב

 חסדא דרב אתיא זעורה רבי אמר פסול לאו ואם כשר צד מכל מקיפו הגויל היה אם בי״ת באמצע

שם זעורה ר' נדבה... בר דאשיין שיטתיה על פליגין ותריהון כרב  כמין עשוי היה חסדא רב ב

 רבי יודע איני והאמצעית שתים התחתונה תיביות שלש שתים למטה שיש העליונה שורה סימפון

שם זעורה רבי לה אמר ירמיה שם זעורה רבי אמרין תריהון [יוסי] יוסח ור' יונה ר' חסדא רב ב  ב

א.... נדבה בר אשיין חברי

ת בסוגיית כמובא .17  ידיו נטל שלא כהן כל לוי: בן יהושע ר' ואמר ע״א: לטי בסוטה בחנים, ברכ

שמוע: בן אלעזר ר' את תלמידיו שאלו הי. את וברכו קדש ידיכם שאו שנאמר: כפיו, את ישא לא

ת עשיתי לא מימי להן: אמר ימים? הארכת במה  עם ראשי על פסעתי ולא קפנדריא, הכנסת בי

 קדשנו אשר חסדא: רב אמר זירא רבי אמר מברך? מאי ברכה. בלא כפי נשאתי ולא קודש,

שתו  רצון יהי אמר? מאי כרעיה עקר כי באהבה. ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדו

 וכי ועון. מכשול בה יהא לא ישראל עמך את לברך שצויתנו זו ברכה שתהא אלהינו, ה' מלפניך

 מה עשינו עולם, של רבונו ודרש: עוקבא לרב חסדא רב אדבריה אמר? מאי מציבורא אפיה מהדר

חסדא: רב אמר וגוי. השמים מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו, מה עמנו עשה עלינו, שגזרת

 א״ר זירא א״ר הצבור. מן פניהם שיחזרו עד - אצבעותיהן קישרי לכוף רשאים הבחנים אין

ת רשאי הקורא אין חסדא:  להתחיל רשאין הבחנים ואין הצבור; מפי אמן שיכלה עד בחנים, לקרו

 מפי ברכה שתכלה עד אמן לענות רשאין הצבור ואין הקורא; מפי דיבור שיכלה עד בברכה,

 רבי ואמר הצבור. מפי אמן שיכלה עד אחרת בברכה להתחיל רשאין הבחנים ואין הבחנים;

 צבור שליח שיתחיל עד הצבור מן פניהם להחזיר רשאין הבחנים אין חסדא: רב אמר זירא

 זירא ואייר שלום. שים צבור שליח שיגמור עד ולילך, רגליהם לעקור רשאין ואינן שלום; בשים

 רשאי הקורא ואין הקורא; מפי ברכה שתכלה עד אמן לענות רשאין הצבור אין חסדא: רב אמר

ת ם, להתחיל רשאי המתרגם ואין הצבור; מפי אמן שיכלה עד בתורה לקרו  שיכלה עד בתרגו

ק להתחיל רשאי הקורא ואין הקורא; מפי פסוק המתרגם. מפי תרגום שיכלה עד אחר, בפסו
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מסכת בהלכה, התנצחותו עוד ראה  מעורבותו ראה ע״ב, לגי פסחים !,8ע"א יב' מעילה ב
ת מחלוק ת ב אן ע״ב. נטי בקידושין עקרוני מ " טוי  שוב רבך" יוחנן ולר' לך ציית הבי

שכת מבוקרין תמידין כבשי בסוגיית חוזר,  ר״ח והגיע עודפים שנשארו הטלאים, בל
ת כמובא ניסן, עו שבו  גם היתה שיטתו חלק, יוחנן רבי שמועות על רק לא .19ע"א י' ב

ד דבריו דמי"?! כדיבור "הרהור יום. יום למעשה עקרוני בעניין רבינא נגד  רבינא, ע
 עוד ראה ב״הונאה״ס!. שיטתו גם ראה דמי". כדיבור לאו הרהור אמר, הסדא "ורב

ת לדרכו, דוגמאות  את ירצחו!! שהאחים [חשש לבת, נכסים עישור ע״ב, קבי כתובו
ת כדי הקטנה  כאן עד אישה. תכשיטי ע״ב מחי שם ראה ועוד שלה] נכסים עישור לקח

ענו לא היריעה, מקוצר בהלכה, ת מימרותיו באגדה, בדרכו ע  ובהנהגה באגדה הרבו
בתודעה. קבע דירת קנו אלה גם בדמותו. מימד עוד מוסיפים

 עולא יתיב תורה. דבר מעילה מידי יצאו שמתו, קדשים יוחנן: א״ר עולא אמר : ע״א יב' מעילה .18
 להיכן שבהן קדושה וכי רכך! יוחנן ולר' לך שמע מאן חסדא: רב א״ל שמעתא, להא וקאמר
מועלין, ולא נהנין לא זמנן, שעבר יונה ובני זמנן הגיע שלא תורין מתניתין תיקשי א״ל: הלכה!

 מי לי: וקשיא מדרבנן; מעילה דאיכא לך מודינא א״ל: הלכה? להיכן שבהן קדושה נימא: נמי הבא
 דם, איכא והא ולא? מעילה? ביה אית ולבסוף, מעילה, ביה אית לא דמעיקרא, מידי איכא

חל יצא בו, מועלין אין בתחלה, דם, דתנן: מעילה, בה אית ולבסוף מעילה, בה לית דמעיקרא,  לנ
מעיקרא. מעילה איכא נמי, התם אמרי: בו! מועלין קדרון,

 יתיב תמימים. נפדין לצבור, הוצרכו שלא תמידין יוחנן: רבי אמר עולא אמר ע״ב: י' שבועות .19

 שבהן קדושה וכי רכך! יוחנן ולר' לך ציית מאן חסדא: רב א״ל שמעתא. להא לה וקאמר רבה

 מותר והתנן: הלכה? להיכן שבהן קדושה אמרינן דלא תסברא לא את ליה: אמר הלכה? להיכן

 האומנין, מעות על אותה ומחללין האומנין, שכר ממנה מפרישין בה? עושין היו מה הקטורת

שכרן, לאומנין אותה ונותנין  שבהן קדושה נימא: ואמאי? חדשה; מתרומה אותה ולוקחין וחוזרין ב

 לעניין) ד״ה בשני רש״י של הארתו (ראה קטורת. שאני קאמרת? קטורת א״ל: הלכה! להיכן

ת כמובא קרי? בעל יעשה כיצד שמע, קריאת בסוגיית  מהרהר קרי בעל משנה. ע״ב. ל ברכו

ת לאחריה; ולא לפניה לא מברך ואינו בלבו  ואינו לאחריו מברך המזון ועל ואילך) עזרא (מתקנ

רבינא, אמר גמרא. ולאחריהם. לפניהם מברך אומר: יהודה רבי דאורייתא) (ברכה לפניו. מברך

 מאי אלא - מהרהר? למה דמי, כדבור לאו דעתך סלקא דאי דמי. כדבור הרהור אומרת: זאת

דמי. כדבור לאו הרהור אמר: הסדא ורב בסיני. כדאשכחן - בשפתיו! יוציא דמי, כדבור הרהור

 למה דמי, כדבור לאו הרהור מאי, אלא בשפתיו! יוציא דמי, כדבור הרהור דעתך סלקא דאי

 בפרקא ונגרוס ובטל. יושב והוא בו עוסקין העולם כל יהו שלא כדי אלעזר: רבי אמר מהרהר?

ת (ראה בו. עוסקין שהצבור בדבר אהבה: בר אדא רב אמר אחרינא!  ראה יוצא, ד״ה תוספו

שכחן ד״ה ניסים, רבנו בדברי העניין שורש בסיני) כדא

 מי שמנה, על ועמד וחוקר בשש, חמש שרה לו מכר חסדא: רב אמר גמי. ע״ב: פ״ג בתרא בבא .20

 הדרת מצית הוה לא אוניתן לא אילו דא״ל: משום מוכר, ולא בו לחזור יכול לוקח לוקח, נתאנה?

 ולא בו לחזור יכול לוקח רעות, ונמצאו יפות תונא: ותנא בך? הדרת מצית דאוניתן השתא בך,

 יכול מוכר מוכר, נתאנה? מי ג', על ועמדו והוזלו בחמש, שש שוה לו מכר חסדא: רב ואמר מוכר.

בך? הדרת מצית השתא בך, הדרת מצית הוה לא אוניתן לא אילו דא״ל: לוקח, ולא בו לחזור

 אי היא! מתני' לן? משמע קא מאי לוקח. ולא בו לחזור יכול מוכר יפות, ונמצאו רעות תונא: ותנא

 לאשמועינן אתא הא ומתני' בהו, הדרי מצו תרוייהו חסדא דרב דלמא אמינא הוה ממתני',

שב״ם [ראה הקונה. יאמר רע רע דכתיב: משום אמינא דס״ד בו, לחזור יכול דלוקה  בתיקון ר

ת העניין הארת שם ראה הגרסא, לל באריכו רש״י] זקנו לדעת ביחס המובא כו
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חכמים של יצירתם על והשפעתו הרומית בקיסרות המשבר

ם להקדים חובה התלמוד, של ועריכתו למהותו נגש טרם  בסיסיים מאד אחדים דברי

שבר בסוגיית ם הרומאית, באימפריה המ שלכות בעלי דברי  ישראל חכמי על והשפעה ה

ת. נוראות תחת ויצירתם הקיסרו

ת בלא שבר הבנ ת המ סרו  בעיקר האמוראים, ובימי רבי ימי בסוף הרומאית, בקי
 כך ובתוך והתלמוד. המשנה נערכו אטמוספירה באיזו להבין נוכל לא השלישי, בדור

ל [אם הירושלמי של לזו הבבלי עריכת בין ההבדל גם כל  כזו עריכה הירושלמי עבר ב
שניות לכמה הרקע נבין לא גם הבבלי!] של  הלכות כולל חכמים, מימרות או מ

ת, שורו בת או קונה, [הזהב ומטבע, כלכלה אכסנאי, אנגריא, ת״ח, במעמד הק  ת״ח חו
ם, ת או במיסי ת מצוות חובות במיפוי שינוי או בשמיטה, הקלו  מאכילין בארץ, התלויו

ת אמירות נבין לא וכן ועוד] דמאי, האכסנאי את  לכאורה הנראות אמירות בתלמוד, רבו
שתלחות ועוד. סנהדרין של עונשין דיני נבין לא גם חריפים. בביטויים בשלטון ה
 אומה על מרות משליטין כיצד בעיות התעוררו הנשיאות מוסדות גיבוש אחר

שר זה רקע על תתפלג. שזו בלא שבורה שת הקושי להבין אפ  יד שהרים מי בהענ
שה בויק״ר [כמובא בתנאים ם, או טי] פר  דברים חכמים, נגד שפעלו הארץ עמי בריוני

ם כמובא קשים,  שכבר בעיות הקדוש, רבנו בפני שעמדו הגדולות הבעיות מן !. בפסחי
 הגלויות. ובתודעת יושביה בתודעת א״י של מקומה החזרת היתה זקנו, אביו בפני עמדו
 ובקהילות בא״י קרה מה נבין לא הרומאית, בקיסרות שהתחולל המשבר הבנת בלי

 חזקה אומה זו היתה לחורבן, שקודם הדורסים בצעדיה רומי את הכרנו הגלות. יהודי
 כן לא בכיפה. ושלטו לפניהם מה ידעו אך אכזרים היו אמנם קיסריה ומאורגנת. שולטת
שבר ף ממש שהחל השלישית, המאה של במ  האמוראים לימי ונמשך רבי של ימיו בסו

שבר 1 [משנת שנים. 105 שנמשך מ 8 1  קיסרים 25 התחלפו זו, נוראה בתקופה ]294-
שויות. זה אחר בזה נרצחו כולם עצמו, מיתת מת לא מהם איש זה, אחר בזה  מה בהתנק

ת את שערער ם ולעליית לדלדול והביאה הקיסרו  תחתונה. היותר הדיוטא מן קיסרי
שר לאכול אסור הארץ עם אומר: רבי תניא, ע״ב: מטי פסחים 1  כל והעוף הבהמה תורת זאת שנאמר ב

שר לאכול מותר בתורה העוסק שר לאכול אסור בתורה עוסק שאינו וכל ועוף, בהמה ב  ועוף. בהמה ב
חרו מותר הארץ עם אלעזר: רבי אמר שבת. להיות שחל הכיפורים ביום לנו  רבי, תלמידיו: לו אמרו ב

 אסור הארץ עם אלעזר: רבי אמר ברכה. טעון אינו וזה ברכה, טעון זה להן: אמר לשוחטו! אמור
 אמר שכן. כל לא חבירו חיי על חס לא חייו על ימיך, ואורך חייך הוא כי שנאמר בדרך, עמו להתלוות

 ומגבו. יצחק: בר שמואל רבי אמר כדג. לקורעו מותר הארץ עם יוחנן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי
 לו אמרו כחמור. ואנשכנו חכם תלמיד לי יתן מי אמרתי: הארץ עם כשהייתי עקיבא: רבי אמר תניא,

שובר נושך זה להן: אמר ככלב! אמור רבי, תלמידיו:  רבי היה תניא, עצם. שובר ואינו נושך וזה, עצם, ו
 לו ואין ואוכל דורס ארי מה ארי. לפני ומניחה כופתה כאילו הארץ לעם בתו המשיא כל אומר: מאיר
שת שת לו ואין ובועל מכה הארץ עם אף פנים בו  צריכים אנו אילמלא אומר: אליעזר רבי תניא, פנים. בו
על כאילו הארץ עם לפני בתורה העוסק כל חייא: רבי תנא אותנו. הורגין היו ומתן, למשא להם  בו

 ששונאין שנאה גדולה מאורסה. אלא מורשה תקרי אל מורשה, משה לנו צוה תורה שנאמר בפניו, ארוסתו
 שנה תנא: מהן. יותר ונשותיהן ישראל, את העולם אומות ששונאין משנאה יותר חכם, לתלמיד הארץ עמי

 ממנו מקבלין ואין עדות, להן מוסרין אין הארץ: בעמי נאמרו דברים ששה רבנן: תנו מכולן. יותר ופירש,
ס אותן ממנין ואין סוד, להן מגלין ואין עדות, ס אותן ממנין ואין היתומים, על אפוטרופו  קופה על אפוטרופו

 דנפיק זמנין קמא: ותנא אבידתו. על מכריזין אין אף אומרים: ויש בדרך. עמהן מתלוין ואין צדקה, של
ילבש. וצדיק יכין שנאמר ליה, ואכיל מעליא זרעא מיניה
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 המנגנון את שזעזעו מתחרים ע״י או הצבא מן מתקוממים ע״י נרצחו הקיסרים

ת ממלכות". "גברת שהיתה מי של הגדול בו סי ציות הנציבים אלה, בנ  כולל שבפרובינ

ך באיזור עשו שביהודה זו שלת [למעט שלהם. כבתו  שהיו רבי, ימי של האנטונינים שו

עים ביחס הוגנים יותר טיפה  השאר כל שנים, יותר מעמד החזיקו וגם האחרים, לפרו

ת למלוכה, העולה קיסר כל שכן נתיניהם] ומדכאי בצע תאבי אלא היו לא מרו  ל

ת היו חייבים בכ״ז נרצח, שנתיים שבתוך עים הדורונות את לו להעלו  שכללו הקבו

 גיוס !. הצורר של לכתרו זהב וכמות העטרה" "מם ההכתרה ליום מיוחדים מימים

שוב יכולת את דלדל זח כספים שבר לחתקיים. חיחודי חי ת בתוך חמ סרו  גם חתבטא חקי

שת ת זאת ועם חקודם, לקיסר נאמנות שהיו ערים בהענ  חביאח ברומא חהתפוררו

ת למרידות ציו בינ ש עתה העזו רומא של אוייביה בפרו  עסקו הנציבים לגבולותיה. לפלו

 כפיה, עבודות היריבים. הצבאות להחזקת כסף עוד דרשו ואלה לצידם, חיילים בגיוס

שו, הדרכים שתבש, המסחר נשתב ש ה  חעיר בין סוציאליים ניגודים הופקע. רכו

ל איזורי הגנת את נוטשים צבאיים ליגיונות שסביבה. לכפרים  לדיכוי ופונים הגבו

ת מרידות ת ראש מרימות הפרובינציות מעתה אזרחים. מלחמו  מהשלטון ומתנתקו

ת חעצום השינוי את לכך הוסף ברומא. המרכזי קבל ת ב  כדת חנצרות את חקיסרו

שלום בעולם. אנדרלמוסיא שהביא מתכון ולפנינו מדינה. ומעיק. מכאיב היה הת

 נפלה מדוע לשאול "במקוס אמר: המהמנים, מן אחד, עיתים שכותב תימא אין
 כה זמן להתקיים הצליהה בכלל כיצד ולתמוה לשאול יש הרומאית, הקיסרות

א רקע על רב".  זאת מבטא לוי רבי והמדרשים. הגמרא דברי מובנים זו אנדרלמוסי

שמו״ר [כמובא  די]"מלך א' רבה קהלת גם וראה ע״א, ע״ח מכילתא ראה וכן יג', טו' ב

ת לו וחעמידו למדינח שנכנס  כיפו זמן אחר מטבעות. לו וטבעו צלמים לו ועשו איקונו

 בדבריחם רמזו חכמים בדמותו". ומיעטו מטבעותיו ופסלו צלמיו ושברו איקונות, לו

ם, כלפי לבוז שפל, מוצאם כלפי הקיסרי  על חנלוזות. ושיטותיהם חילופן דרך ה

שית [ראה בטבריה". חזירים רועה "היה אמרו: הגדול, דיוקלטיינוס  חי. ס״ג רבח ברא

 לטי] כ' במדב״ר לבי. ו' משלי מדרש וכן גי. מהי רבה שמות גם ראה א', פג' שם וכן

 הלגיונות שני שבראש נציבים שני בין בארץ מדם עקובה מלחמה חיתח רבי של בימיו

ס [ספטימוס  מובנים זח רקע על חמחיר. את שילם היישוב ניגר] ופקניוס סיוורו

ש התיאורים  את ורוגמין המלך, צלמי את כופין יוצא, ההמון כיצד משלי, במדר

ת נוטלין האיקונין,  היו לא אלה ציורים באש. ושורפין אותן קורעין פרסטגמאו

שונים בימים מסתברים  ארע זה כל מגובשת. שלטת כאומה ברסן אחזה כשרומא רא

שבר אחר שחקיסרות המ מתפוררת. חחלה כ

ס מימי .1 שקל מחצית במקום שבא מס רומא, של הראשון האל ליופיטר מס הוטל אספסיאנו  ה

ת בעין שבדקו מיוחדים ממונים ע״י שנגבה היהודים" קופת "מס למקדש. שהועבר חנ  את בו

 גרר קיסרים חילוף כל וכמובן, הקרקעות. על מיוחד גולגולת מס וכן האוכלוסין. מספר

בא״י. הישוב את שדלדלו נוספים מיסים
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שות שובת חכמים. של נוספים בתיאורים גם מתבטאת הקיסרות החל  רבי כת

שית בתנחומא וכן ע״א, לטי בסנהדרין [ אחד, למין אבהו שר "מלך יי] אות נח פ' ברא  ודם ב

 אם חציים. הורג הוא, רחמן אם כולם. את הורג הוא, אכזרי אם מדינה, עליו שסרחה

 לגיונותיו "משלח הקיסר אבל שבהם". הגדולים מייסר הוא, רחמים מלא רחמן

 לו, הניחו הוא, כשר פלוני איש אומרים ואין כאחת, ורעים טובים ומשווה ומחריבם

הורגין". הכל אלא

 הוחל רומי, של שונאה לקיש, ריש בימי מאוחר יותר ובעיקר רבי של לדורו סמוך

ת של האמור בניוונה בעליל שרת ועימה הרומאית הקיסרו ת אוכלוסין דיכויי שר  בנסיבו

ם קיסרים. חילופי  גברת והמדרשים. הגמרא של השיטין מבין צועקים אלה דברי

 לתקופה השלישי, האמוראים דור בימי עתה עוברת הרומאית, היוונית ממלכות

שטת ביזנטית. הנוצרית שת פאגנית צורה פו ת צורה ולוב  חילוף ליהדות. עויינת אלילי

ש שראל חכמי מעתה היחס. לחילוף המביא מלבו  ודורות החורבן, שאחר התנאים י

ת. נאבקים האמוראים שותה מאבדת זו שמלכות אלא בנצרו  והחלה הקודמת התגב

ת מול מתפוררת. ל עתה מרומא, יוצא שדברה יצוקה קדומה קיסרו  פרובינציות בלי

שות  הדמוסיות" כ״מס מרובה מסוי גרר זה ששינוי אלא במרידות. עולה פורקן המחפ

ת, על  בר במרד ר״ע בימי והרבה החורבן בימי הופקע מהן חלק הכי שבלאו קרקעו

מס כוכבא. " מס המס וכמובן אנפורתא", וכן " ע  הכפיה עבודות את הוסף המכס". הקבו

שראל [בהמת וצווי"האנגריא". ס אנגריא] שנעשית י מ " כן  פראים לצבאות אכסניא" ו

ם. בין החולפים  כלה וכן ה״ח, פ״ז מציעא ככא תוספתא גם ראה א', יכ' רכה ויקרא [ראה הכפרי

שה רכה אסתר ראה ע"כ. עח' מציעא ככא ככלי ראה ה״ח, פ״ד רכתי  שופטים תנחומא וכן וי. סיסי ה' פר

ש וכן טי. סימן תינו. כל את הקהל ילחכו "עתה ככ; פרק כמדכר אגדה כמדר  עושים היו שלא סכיכו

א אלא מלחמה ערי ך לעיר: חוץ שמוציאין מה כל כוזזים והיו כהם, עושים היו א  שור, ולמה השור. כלחו

שור שמלחך מה לך לומר שראל כך לעולם, כרכה סימן כו אין ה  שריד ישאירו לא שמוציאים מה כל י

כנתיניה] פה ככל האוכלת למלכות כיטוי כאן יש ופליט".

ת לבעיות הביא ויציב קבוע שלטון העדר כאמור ת, כלכליו  הביטוי רקע על חמורו

ם "מארבעה אחד זהו ר״ג, דברי או קצבה". להן שאין "מוכסין  המלכות שבהן דברי

בני ישראל". את אוכלת " ת בידי משתעבדין יעקב או א בעוה״ז". המלכו אכסני "  לפי או

מאכילין מתחלקת", פתחים  כתרא ככא ע״ב, לה׳ סוכה ראה [ ועוד. דמאי", האכסנאי את או"

ת גם ראה ב', כט' רבה ויקרא ראה מ״א פ״ג דמאי ע״ב, יא' ת המצוקה ד'.] ח' נתן דרכי אבו  הכלכלי

 מצויה, לא כבר שפיתם מי בידי המסייעים לחזק חכמים את הביאה מלכות, של בעטיה

תת "אם ה״א פ״א בפאה אמרו לכן  הגולגוליות" מפי מצילך הקב״ה לצדקה, מכיסך נ

שו זה רקע על משונים] גולגולת [מיסי  זו מצוקה שראה עצמו רבי שמיטה, לבטל בק

ש  דמאי ירושלמי ראה שם, לרש״י לב שים ע״ב, לוי גיטין [ראה בידו. שמחו אלא לצמצמה, ביק

 ע״א, כו דף בסנהדרין הגמ' על הנסוכה הרוח ע״ב] ט׳ ע״ז ראה ד׳, עירובין ירושלמי פ״ג,

שבר ימי בעוצם לקיש ריש בימי מצויים שאנו לב שים ת. המ סרו מדברת הגמ' בקי
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ת על הרבה שוק, וצעק יצא ינאי שרבי כדי עד המצוק, בימי וכאביו הלב מועקו  צאו ב

ת מיסי מצוקת מפני בשמיטה וזרעו וחרשו  [אמר לאכול. עשב ירק הותירו שלא המלכו

 היו בתחילה קאמר: הכי יהודה, רב אמר קאמר: מאי שביעית. אוספי אותן קוראין היו בתחילה שמעון: רבי

 להו, ואספי עניים ואזלי לעניים, מעות ממציאי משרבו פסולין. סוחרין כשרין, שביעית אוספי אומרים

 התגריו משרבו האנסים? משרבו האי רחבה: בני בה קשו פסולין. זה ואחד זה אחד לומר חזרו ומייתו,

 ארנונא. נינהו ומאי האנסין, משרבו פסולין, זה ואחד זה אחד אומרים היו בתחילה אלא: ליה! מיבעי

שביעית, וזרעו פוקו ינאי: רבי כדמכריז  רבי פסולין. סוחרין כשרין, אוספין לומר: חזרו ארנונא. משום ב

 איטפיל לקיש, ריש בהו פגע בעסיא. שנה לעבר קאזלי הוו יהוצדק בן שמעון ורבי זרנוקי בר חייא

 חורש אדם [ראה כריב דקא גברא לההוא הזייה עובדא. עבדי חיכי איחזי איזיל אמר: בהדייהו,

שביעית]אמר  דחוה גברא לההוא חזייה תו בתוכו. אני אגיסטון לומר: יכול לו: אמרו וחורש? כהן להן: ב

מר יכול לו: אמר וזמר? כהן להן: אמר בכרמי, כסה  אם יודע הלב להם: אמר צריך. אני הבד בית לעקל לו

לעקלקלות.] אם לעקל

שבר ימי מצוקת את מעצים חכמים מדברי העולה ההד  פסוקי בציטוט ביטוי המוצא ה

שר אויבך את "ועבדת שבתורה. הקללה עב בך ה' ישלחנו א ם ובצמא בר סר ובערו  ובחו

עב כל.  העולם אומות מוצא, ואינו שעורים פת לאכול תאב שאדם שעה כיצד? בר

שר נקיה פת ממנו תובעים שתות מתאוה שאדם זמן כיצד? ובצמא שמן. וב  של טיפה ל

ת העולם ואומות מוצא, ואינו שכר, של טיפה או חומץ  שבכל משובח יין ממנו תובעו

ש תאב שאדם בזמן אדם כיצד? ובערום המדינות.  פשתן, של או צמר של חלוק ללבו

הכלק' משי שראין ממנו תובעין מוצא, ואינו בדי'  כיצד? כל, ובחוסר המדינות. שבכל ו

סתר לייצוא מיועד שהיה מה לוי, כ' נתן דרבי [אבות שלחן". ובלא סכין ובלא נר בלא  במערות, הו

ע] שלהם את דרשו והחיילים רו  המחיר. את שלמו והעניים נפגמה שהחברה תימא אין מ
שביל ע״א: כט בסוכה [כמובא ם בעלי נכסי דברים ארבעה וב  שטרות משהי על למלכות: נמסרין בתי

ת, מלוי ועל פרועים  ואינן גרבים צדקה שפוסקים ועל מיהו, ולא למחות בידם ספק שהיה ועל ברבי

שביל רב: אמר נותנין. ם ארבעה ב  ועל שכיר, שכר כובשי על לטמיון: יוצאין בתים בעלי נכסי דברי

ת ועל חגריהן, על ונותנין צואריהן מעל עול שפורקין ועל שכיר, שכר עושקי  הרוח וגסות הרוח, גסו

ד ע שים על המיסים את גלגלו זרוע (בעלי כולן. כ  היתה לו ואמנם, המלכות] של מידה נשמטו וכך החל

שראל יד שראל על תקפה י  היו לא הדברים הנשיאות, ביד כוח באמת והיה עצמם, י

שבת זה. לכלל מגיעין שתלחות את בעליל חשים ע״ה קמה' ב שראל המלכות ה  דווקא בי

ם, באה הצרה שאין [נכון המועדים. בימי  נוראה, למציאות ביטוי כאן יש בכ״ז אך בחינ

טול החיילים נוכחות של שראל של ממונם את בזרוע לי  אלעזר: רבי "אמר בחגים] י

ך הקדוש אמר שראל דיין לא הוא: ברו  לידע אותי שמטריחין אלא לפני, שחוטאין לי

 גאתה שלא ורגל רגל כל לך אין יצחק: רבי -אמר עליהן! אביא קשה גזירה איזו
ל כל לך אין חנינא: רבי ואמר לציפורי. גולשת  אגמון לטבריה גא שלא ורגל רג
ת פקידי של התכופים" "הביקורים זמורה. וגעל וקמטון  אלא נועדו לא וחייליה המלכו

ת מחוז ערי הן וטבריה שציפורי לזכור יש ישראל. את לבוז  ושמנה סולתה ומקום גדולו

 ויקרא נו', וכן מדי גיטין ע״ב, צחי סנהדרין גם [ראה הנשיאות. ובית סנהדרין כולל האומה, של

ת ירושלמי א', ה' רבה אסתר א', יב' רבה בו  ה' שבועות ירושלמי וכן ט', נדרים ירושלמי וכן פ״ו, כתו

ועוד]
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שגות אין שנית, זאת מדגיש ואני קודם אמרתי  וימי הקדוש רבנו שימי בתפיסה ל

שוב אין רומי. עם מוחלטת אידיליח תקופת חיו בניו  בעיקר האנטונינים בימי שרומא לח

 דברי ישראל. אוחבת אמפריה חיתח רבי, בימי הקיסר שהיה אנטונינוס, קראקלה ימי

שרי על הגמרא  מעולם רומא חריגה. אמת הם והתגייר התקרב שאולי ואנטונינוס רבי ק

שר ליטרת על ויתרה לא ל זאת תבעה רבי בימי גם שלה. הב שכוח אין גם פה. בכ  ל

ם שכיתות עדי ת מ ת במידת ראו אף אלה ופועלות, קיימות עדיין רומי שונאי ה ר קו  את ב

 ריב״ז כמו רבי שבימי אלא ביתנו. מחריבת רומא בסגנון הנשיאים בית התנהלות

ת. נזהרו שב״ג רבי, לפני עוד במלכו  עצמם והם יחסית, מתונים היו מאיר ורבי אביו ר

שבת מגיעות. הצרות היכן עד התבטאו  באנו "אם רשב״ג: דברי מובאים ע״ב יג' ב
 והקפיד לבלר גם כידוע שהיה מאיר ורבי מספיקין". אנו אין הצרות את לכתוב

ק את כתב בסת״ם, ם כאי בישעיהו הפסו  כתב משעיר" קורא אלי דומא "משא במקו

שלמי [כמובא רומי", "משא  ומגיע איכה קורא היה רבי כאשר ה״א] פ״א תענית בירו

ב, שראל, תפארת ארץ משמים "השליך לכתו  מאיגרא אומר, והיה מידו הספר נשמט י
 הוא הוא ימיו, כל נאנח בעצמו רבי ע״ב] ה' בחגיגח [כמובא עמיקתא", לבירא רמא

ל "חקול שאמר: רבי ל עשו, ידי והידים יעקב קו  ידי לו שעשו ממה צווח יעקב של חקו

שלמי [כמובא בביתר", עשו  לבבו דופק את חש גמליאל רבן בנו ח״ח] פ״ד תענית בירו

ת מפני ונזהר הקדוש, אביו רבי, של ת זהירין "הוו לאמר: המלכו שו  לו מקרבין שאין בר

 גדול מבין שהיה אבהו רבי דברי יותר, מאוחר זו מסילח על עצמן". לצורך אלא לאדם

שות את והגדיר החיים, ותהפוכות בדיפלומטיה שות הר  ושקר כזב רק כה "שיש כר
שלמי [כמובא שוחד", ומקח פנים ומשוא דעת וגניבת  רבי ה״יב] פ״ו סנהדרין בירו

 קהילות מקהיל מדוע תרדיון בן חנינא רבי על תמה המתונים מן שהיה קסמא בן יוסי

כול והלא לתורה.  תנו ע״א: יחי בע״ז מובא כך בשטח? עדיין רבי של חהוד ימי חדי כבי

 יודע אתה אי אחי, חנינא לו: אמר לבקרו. תרדיון בן חנינא רבי הלך קיסמא, בן יוסי רבי כשחלה רבנן:

 טוביו, את ואבדה חסידיו את והרגה היכלו, את ושרפה ביתו את שהחריבה המליכוה? השמים מן זו שאומה

ת ומקהיל בתורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי ואני קיימת, היא ועדיין ם קהלו  לך מונח וספר ברבי

 השמים מן לי אומר ואתה טעם, של דברים לך אומר אני לו: אמר ירחמו. השמים מן לו: אמר בחיקך!

באש! התורה ספר ואת אותך ישרפו לא אם אני תמה ירחמו,

 היה שלא הזמן, בן ינאי רבי אומר הזמן, על לכאורה הנסוכה היפה הרוח חרף ואמנם

שלות "לא בידם  מפני נזהרו כאמור כן אעפ״י הצדיקים". מייסורי ולא הרשעים מ

ת את לכבד דרישה יש עשיו. צפורני שיקול מפני המלכו  עצמו ינאי ורבי הפוליטי, ה

 עצמו לקיש ריש ע״א] קבי בזבחים [כמובא עליך", המלכות אימת תהא "לעולם מכריז,

ת זו מאד טוב "והנה אמר: בכ״ז תכפו שהצרות בדור רומי, של שונאה  הארץ מלכו
ת [כמובא שי  והנה שמים, מלכות זו מאד, טוב הנה לקיש בן שמעון רבי אמר ״ יג': ’סי ט' ’פר רבה בברא

ת וכי הרומיים, מלכות זו מאד, טוב  בריות, של דקיון תובעת שהיא אלא אתמהא, מאד טוב הרומיים מלכו

ש ריש בראתי.] עליה ואדם ארץ עשיתי אנכי שנאמר: ת אותה הכיר לקי מרו  האזהרה ול

נושך הנחש "אין אותה: הגדיר כהנא בר אבא שרבי כפי ארסי נחש בה ראה בכבודה,
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ת אין [מרומא] מלעיל לו נלחש כן אם אלא  נלחש כן אם אלא אדם בבני מתגרה מלכו

ת [כמובא מלעיל" לה  להזהר הקדוש רבנו של במסילתו להלך החובה יי] רבה בקהל

שלים ואפי' המלכות, מפני  מה את הפולוטיים מהתנאים ולהפיק מציאותה עם לה

שה זו חובה התורה, עולם שלום למען להשיג שאפשר  חכמים. של בעולמם הורג

שברח עולא את מוסר לוי בן יהושע שרבי כך לכדי הגיעו הדברים  המורד ללוד] [

ת מלכו  ידו" על הציבור יענש ולא האיש אותו שיהרג "מוטב ואמר: רומי. של לידיה ב

ת הגמ' דברי יובנו כך כז'] צד' בבר״ר [כמובא מו תרו  לנו תנו הגויים אמרו אם יי. ח' ב

כולם. יהרגו ואל אותו ימסרו בכרי, בן שבע כמו אותו ייחדו אם מכם, אחד

ת ללכת רגליהם, מכתתים היו חכמים, וכן שהנשיא נתמה אל  נציבים פני לחלו

ת או רשעים,  בעדויות [כמובא המלכות. עם היחסים את להסדיר לרומי פעם מדי לעלו

שות ליטול שהלך גמליאל ברבן מעשה ז', א. מהגמון ר  את ראית "אם סוף, סוף בסורי

 בו", שולט שאתה שמים עליו גזור צוארו, מעל תורה של עולה פורק אחיך יעקב

 אבינו מיעקב למד רבי בכבוד. המלכות עם להתהלך יש לכן מי] סז' בבר״ר [כמובא

ת, כבוד חלק "משה רבנו. וממשה  למלכות", כבוד חלוק הקב״ה, לו אמר כך כי למלכו

בכלל יג'] דפסחא מסכתא ישמעאל דרי במכילתא [כמובא ת ו  את העלו לא מרד נסיונו

 הקב״ה [השביע] "נשבע כוכבא. בר ובמרד טרייאנוס במרד שלמנו וכבר המצופה,

שראל  רבה בשיה״ש [כמובא וכאיל. כצבי דמם יתן שלא מלכויות", על ימרדו שלא לי

ם, פני על "וחשך כוונותיה, לעומק לירד אין כי יען זי] לבי ת היא תהו  הזו, הרשעה מלכו

ת כך חקר, לו אין זה תהום מה  יש גי] ב' בבר״ר [כמובא חקר". לה אין הרשעה מלכו

שרת למלאכי גליתי, "לליבי הקב״ה אמר כי הראויה. לשעה להמתין  אין גליתי". לא ה

ד ובחנית בחיצים לצאת ע  נרדפו. פעילים קנאים רבי בימי וכבר אבוד. שנראה מה כ

שב״י אלעזר רבי אפיי  נעשה הוא משחקת. לא שהשעה הבין רומא, שונאי ראש בר

ת השלטון לפקידי שותף  הבקורת הכרם". מן מכלה אני "קוצים לטענתו, המס. בגביי

שב״י אלעזר רבי בכינוי בוטאה קרחה בן יהושע רבי מפי נגדו  יין". בן "חומץ כ בר

ת עדות הקוצים. יכלה שהוא [הקב״ה] הכרם לבעל להניח עליו שהיה  המלכות למעורבו

 לההוא אשכח שמעון ברבי אלעזר ״רבי ע״ב: פג' מציעא בבא שם מובאת הפנימיים בחיים

 יער. חיתו כל תרמש בו דכתיב מתילי? כחיותא לאו להו, יכלת חיכי ליה: אמר גנבי, תפיס דקא פרהגונא

שבקת צדיקי שקלת דלמא בסוכו, כאריה במסתר יארב ליה: קאמר קרא מהאי דאמרי איכא  אמר רשיעי? ו

 חזית כי לחנותא, שעי בארבע עול תעביד; היכי אגמרך תא אמר: הוא! דמלכא הרמנא אעביד? ומאי ליה:

 וניים הוא מרבנן צורבא אי עילויה, שאול מנמנם וקא בידיה כסא נקיט וקא חמרא שתי דקא איניש

 לא ואי רדיד. רדודי בליליא עבידתיה ואי עבידתיה, עביד קא קדים הוא פועל אי לגרסיה, קדים אקדומי

 לרבי אתיוה פרונקא. ליהוי איהו דאיגרתא קריינא אמרו: מלכא, בי מילתא אישתמע ותפסיה. הוא, גנבא

 אתה מתי עד יין, בן חומץ קרחה: בן יהושע רבי ליה שלח ואזיל. גנבי תפיס וקא שמעון, ברבי אלעזר

 ויכלה הכרם בעל יבא ליה: שלח הכרם. מן מכלה אני קוצים ליה: שלח להריגה! אלהינו של עמו מוסר

 רשיעא מינה שמע האי כולי מדחציף אמר: יין. בן חומץ קרייה כובס, ההוא ביה פגע חד יומא קוציו. את

שכבר הוא, של כנויו על שמועה פשטה [ המלכות] עם פעולה שיתוף ב
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וגא״י גגגל האמוראים דורוה סדר

שבעה מבחינים אנו ת ב בל אמוראי דורו 3(כ ב 2 שה וכנגדם שנים) 0  דורות בחמ

 לחתימת שנה כמאה קדמו הירושלמי וחתימת הנשיאות [ביטול ישראל. ארץ אמוראי

הבבלי].

בגל אמוראי דורות שגעה
ר א. שון, דו א ב ר א [ר' ר ב ר א ], ב בו אל איי מו ש ]260-220[ יי. ד״א עד תתק״ע ג״א ו

כן ב ו מן ר ח ר נ ב ב ק ע ה י מנ ת ש שנ א ת ר ב שי א. י ע ד ר ה נ

ר ב. ב שני, דו ה ר ד הו ר י ל, ב א ק חז ד י ל ם [נו ת ביו ] מו בי ד ר ס ת י א. א ת די ב מ ב פו א ר  הונ

ו בי ל א ה. ש ב ב ר מן, ר ח ה נ ח מ מו קין. ה ב לנזי ת. ר ש ]250-290[ ני. עד י' ד״א ש
ר ג. שי, דו ה שלי ב ר ר מני ב ח ב נ ר ף. ו ס ]290-320[ .פ' עד נ' ד״א יו
ר ד. עי, דו בי ביי ר ד א מ ע ש ש א ר ת ב ב שי א, י ת די ב מ דו פו מי ל ל ת ב ש ף, ר ס א יו ב ר מד ו ע ש

ש א ר ת ב ב שי ה, י חוז דו מ מי ל תל ב ש מן. ר ח ]320-350[ .קי' עד פ' ד״א נ
ב ה. מן ר ח ב נ א ר פ ב פ ר א. ו ד ס ב ח א ר ר הונ ״ ע. ב ש הו ]350-375[ קלד' עד קי' ד״א י
א, ו. בינ דו ר מי ל ל ת א, ש ב ב ר ר שי ו ד א מי ל ב ת א, ר הנ ה כ ש הי א ה ר ב שי 5 הי ה, 5 שנ

ת בי עדו ב ל ו ב ש שי ר ך א ר ע ד. נ מו ל ת ]375-425[ קפו'. עד קל״ד, ד״יא ה
ר ז. ר מ ב ב שי, ר ה. ר' א א פ ס ל תו בו ם ג אי ר בו  ]425-460[ רני עד קפ״ה ד״א ס

ם מי ת ח ם, ה י נ רו ח א א ה בינ טי, ר ן, זו רו ח א ב ה סי ר ]425-499[ רם' עד רפי ד״א א

 רבינא בין להבחין יש ע״א] פוי מציעא [בבא רבינא! פטירת שנת התלמוד חיתום

 חחלו זה בזמן זוטי. רבינא החותם, אחותו בן חאחרון מן לחבדילו הראשון

 רב מרדכי, רב כתיל, מבי גביהא רב כמו והם חכמים פעולתם, את הסבוראים

ק עליהם ראה ועוד, אחאי, ם על נפרד בפר ופעולם. שמותיהם הסבוראי

לערך. בזמן להם המקבילים ישראל ארץ אמוראי דורות חמשה

בן ראשון דור א. ל ר א לי מ בי, ג ר בי ב א ר ר חנינ א, ב מ בי ח בי ר ע ר ש הו י בן י ד, לו לו מ

בי א, ר בי חיי ס ר פ ש א א ת ר ב שי רי י פו בי צי ה ר עי ש ש או א ת ר ב שי ה. י רי ס בי קי  ר

ר עז ל א. בן א ר פ ק

בי שני דור ב. ה ר הוד ה י א שי ד נ כ בי. נ בי ר חנן ר ש יו א ת ר ב שי ה, י רי ב ך ט ר  עו

מי, של רו ש הי ש, רי קי בי ל שע ר הו ד. לוי בן י לו בי ב ר ר עז ל ת בן א ד ה פ על ל. ש ב ב מ

בי שלישי דור ג. הו ר ב ל א דו די ג מי בי תל חנן, ר בי יו בי אמי ר ר סי. ו בי א א ר ר חיי  ב

א, ב בי א א. ר ר בי זי ל ר א מו ר ש מני ב ח ק נ ס ע ה. ש ד אג ב

בי רביעי דור ד. ה, ר בי יונ בין, ר ) א ן בי ר בי ( סי, ר ב יו מי. ר ל די ל ה שני ו ע ה ב ק ת ש  א

ח. לו ב ה א ר ד הונ מי ל ב ת ף. ר ס בי יו ה ר מי ר דו י מי ל ת ב ו ה. ר קי חז

בי חמישי דור ה. א ר ש מנ א ה. ר ב שי בי הי סי ר ר יו ״ בי בון, ב א ר מ חו ר תנ ר ב ב ח מ ) א ב  א

ש ר ד א מ מ חו ם) תנ דו ק בי ה ה ר רי, חנני פ צ מ

הרומאית. האימפריה בכל מדינה כדת הנצרות הוכרזה 325 דיתת״ה [בשנת
בא״י] האמוראים ימי על השלכות לו שיש חדש מצב
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"גמרא" "תלמוד" המושג:

ם, בפינו שגורים שהיום ו״גמרא", "תלמוד", המושגים שני  מכלול על מורים כנרדפי

שבע״פ מפעל שרים ומופיעים תו ת עקב שונים. בהק  שהנצרות ימים העיתים נוראו

שראל קהילות את רדפה שג "תלמוד" המושג נתחלף הדת, בויכוחי י  הארמי במו

שג"תלמוד" נמצא בהם רבים שמקומות מורים יד כתבי "גמרא".  בגלל הוחלף המו

שמעותו"סוף", "גמרא"!. למונח הצנזורים  [חלוט החלטה במובן ואולי "השלמה" שמ

מר "ג ר] מו "גמר טז' [כלים טומאה" להוסיף שלא "גמר בלבבו", ג מר ומקני", אי] "ג  או

שון"למד", וכן"גמר" נפשיה", ומשעבד  שהביאה הדת ויכוחי תקופת לה". "גמירי ל

שריפת  "תלמוד" שנברר לפני השם. שינוי סיבת ידועה במידה היתה 2התלמול ל

ב אחר מושג נבחן "גמרא", שמעות מופיע הוא אף הוא"סברא" קרו  זהה, או קרובה במ

 נרדפים המונחים האם ליסבר". והדר "לגמר כנבדל, ופעמים סברא", היא זו "גמרא

ת בכמה נתבונן שונים? או  העריכה, מזוית גם העניין שיאירו מקורו

זהה] [משמעות ע״א: כחי סוכה א.

 הניח שלא ותלמוד] משנה נכתבו טרם עוד הגדולה [בדעתו ריב״ז על עליו "אמרו

ת...דבר הלכות גמרא ומשנה מקרא  אביי הוויות קטון ודבר מרכבה, מעשה גדול ואגדו

שהיו סברא היא זו גמרא סדרים, ששה של וברייתא משנה כגון "משנה רש״י: ורבא".

שנת בסיליאה בדפוס .1  המושג את גם ראה התלמוד. הדפסת על המאמר גם ראה שמ״א, של״ח, ב

ת מ״א, טז' כלים במשנה גמר" ״  ע״א, טזי ב"מ ע״ב, נהי גיטין אי. די דמאי תוספתא ע״א, ’יז ברכו

ע״א. זי קידושין ע״א, ’יד גיטין ע״א, מחי ב״ב ע״א, ’ח קידושין

ת בעלי ובתקופת הקדש, בכתבי שהחל נוצרי היהודי הויכוח .2  מסעי של תחילתם הראשונים, התוספו

לל הלב לדאבון יותר, שהכירוהו ככל התלמוד. על הדת לויכוחי גם עבר ), 1096 (תתנ״ו הצלב  בג

שורפו. אליו התנכרו כך התלמוד, תוכן לדעת בידם שסייעו מומרים שנת ל  האפיפיור הורה 1239 ב

ר אירופה להגמוני גריגוריוס שרפו כך עקב ולהחרימו. התלמוד לחקו  פרשת שבת ערב בפריס נ

שנת התורה" הקת "זאת ת וארבעה עשרים 1244 ב  היהודי דונין ניקולאוס תלמוד. ספר קרונו

 רק הם הרמב״ן, בימי המומר כריסטיאני פאבלו המומר והיהודי מפריס, יחיאל רבי בימי המומר

ה ויכוח או פריס כויכוח הדת לויכוחי גרמו אלה עמם. רודפי מומרים יהודים מקצת מייצגים  ברצלונ

ת ישראל. לארץ להגיע הרמב״ן נאלץ בעטיו סיבו ת הופצה אלה בנ  "אוצר הויכוחים, ספרו

ת ודומיהם. הזיקוק" "ספר הוויכוחים" שות והתאמות גירסאות שינויי גררו הדת ויכוחי נסיבו  לדרי

 תקופת סנהדרין] ממסכת שנמחקו שלמים קטעים ראה תלמוד=גמרא [גוי=עכו"ם, הצנזורים.

שונים שנת המוקד על עלה הקדוש הספר תלמוד, שריפות ובעקבותיהם בויכוחים החלה הרא  ב

1245, 1320,1267 שרף בספרד גם ועוד. ,1248,  שנת ברומא באיטליה, כן פעמים. כמה התלמוד נ

שנת ,1322 שרפו 1560 וב  במילנו. כנסת מבתי התלמוד של גויל ועותקי ספרים אלף עשר שנים נ

 מכל התלמוד ולזקק לטהר במטרה יהודי, מומר ע״י שנכתב הנזכר, הזיקוק" "ספר הופץ 1596ב

 על גם הירושלמי. דומיניקו אחר, יהודי מומר ע״י מרושעת יותר במהדורה הופץ הספר נוצרי. חשש

שרף התלמוד פודוליה, בקמניץ התרעלה, כוס עברה אירופה מזרח שנת נ  ויכוחי עקב 1757 ב

ת ראיה, צריך אין כבר שם וגרורותיה, לגרמניה משם הפרנקים.  המוקד על עלו תורתנו אוצרו

הקדושים. בידי אחוזים
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שונים בדברי מדקדקים האחרונים התנאים שם הסתומים הרא  כמו טעם בהם וליתן לפר

 גמרא, בהם וקבעו שלפניהם התנאים דברי שפרשו התנאים אחר האמוראים שעשו

הש״ס". נקרא התנאים שבימי דיוק ואותו

שמעות ["גמרא" ע״א לגי מציעא בבא ג. ש לימוד במ  העניין] שור
ת ד אבי " ת סוגי ב ממנו שלמד רבו, פשט מה רבו", ב  במקרא העוסקין ת״ר ״ חכמתו, רו

שנה, מידה, ואינה מידה  מזו. גדולה מידה לך אין גמרא, שכר. עליה נוטלין מידה במ
 מלחזור מתניתא עלמא כולי "שבקו רש״י: ,3!הגמרא" מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם

ת על ס תר ואזלו משנתם גר שוב גמרא ב שתי כבר .."גמרא" בסברא" לח  למעלה פר
ת וכששתיים הן. מה המשנה טעמי סתימות להבין לב לתת שהוא תרו  יבין זו את זו סו
 מני הא ונימא בדבר, החולקים התנאים דברי לדעת או קיימות, שתיהן שיהיו לתרץ
במקרא. העוסקין ד״ה: מאירים, דברים אריכות המהרש״א ראה הוא". חכם פלוני

ת ג. שמעות ע״א ה' ברכו אחרת] לשון [במ
שר והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה דכתיב "מאי תם, כתבתי א ת להורו  לוחו

שרת אלו ת, ע שר משנה, זו והמצוה מקרא, זה תורה הדברו  נביאים. אלו כתבתי, א
 הוראה, יוצאה שממנו המשניות טעמי סגרת "גמרא, רש״י: גמרא". זו להורותם

ל כבי] [סוטה עולם". מבלי נקראים המשנה, מן הוראה המורים אבל כל ם ב  אלה דברי
ת מסוגיית העולה  ממנו התורה עיקר שהוא לברך צריך לגמרא "אף התורה, ברכ
ת גמרא יוצאה, הוראה ר שניות ותירוצי המשנה טעמי סב ת מ תרו מחסרא". וחיסורי סו

ת ד. רו שונות] שתי בין [הבחנה ע״א כ' בכו ל
חל חולקים האמוראים שם ביכרה, אם יודע שאין מעכו״ם בהמה לוקח מסוגיית ר  ועז ב
 יולדת אמרינן לא לגמריה, לסגריה.. גמריה בין איכא "מאי שואלת: הגמרא שטינפו.

למקוטעין, יולדת אמרינן לא ואב״א למקוטעין. יולדת אמרינן לסגריה למקוטעין,
שיבות מפני .3  כנכון ראינו המשנה, עריכת עד לימוד לדרך קודם ועוד התלמוד, לעריכת העניין ח

שלימות. רש״י דברי להביא  גדולה מידה לך אין גמרא אמרת קשיא גופא "הא שם, מקשה הגמ' ב

שנה רץ הוי לעולם אמרת והדר מזו, זו, משנה נשנית רבי בימי יוחנן רבי אמר ? הגמרא מן יותר למ

שנה רץ הוי ולעולם להו דרש הדר גמרא, בתר ואזדו משנה עלמא כולי שבקו הגמרא". מן יותר למ

 המחלוקות רבו דורות, שלושה נרבי] לפניו שהיו והלל שמאי תלמידי שכשכתבו ״לפי רש״י:
 כך ומתוך עליהם, גוזרין שהיו וגזרות מלכויות שעבוד עול מתיו תורות כשתי ונעשית בתורה

 בעיני חן הקב״ה לו שנתן רבי של ימיו עד החולקים, דברי לברר לב לתת יטלים היו לא
 ימיו ועד א״י תלמידי כל וקיבץ ושלח מצרה ונחו ע״ב. י׳ בע״ז כדאמרינן רומי מלך אנטונינוס

סימנים, ונתן גרסה, הימנו גדול מפי דבר שמע תלמיד כל אלא סדורת. מסכתות היו לא
 מה אמר אחד כל אמר וכשנתקבצו שמעתי, ופלוני פלוני ומשס שמעתי פלונית פלונית הלכה

 נזיקין דברי המסכתות וסדרו לקיים, ראויין מי דברי המחלוקת, טעמי לברר לב ונתנו ששמע
 שראה שראה יחידים דברי המשנה נמי וסתם לבדס. קדשיס ודברי לבדן, יבמות ודברי לבדס,

 מידה לך אין בגמרא אמרו לפיכך כמותס. הלכה לקבוע כדי ״סתם״ ושנאן דבריהם את רבי
 להו דרש הדר גמרא. בתר ואזלו מתג׳ עלמא כולי שבקו המשנה. לטעמי לב שיתנו מזו גדולה

 יאמרו חיוב ובמקום החכמים שמות ויחליפו המשניות ישתכחו פן שירא לפי למשנה רץ הוי
אל רבנו גם ראה מותר״. יאמרו איסור ובמקוס פטור,  על אלה דברים לראות לבך תן למקום. חננ

שותם. רקע התרח
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 לא לגמריה ככולו, היום מקצת אמרינן לסגריה קמיפלגי. ככולו היום במקצת והוא
שם רבנו ככולו". היום מקצת אמרינן ה, לגמריה בין איכא מאי מבאר: גר  אלא לסברי

ת לימוד מה, [ובדמיון מרבו. שלמד מה גמריה היינו אמרו או עיון] מול בקי
שבת מהמובא  והוה שנין סרי תמני בר הוינא כד כהנא רב "אמר ע״א: סג' ב

 השתא עד פשוטו מידי יוצא מקרא דאין ידענא הוה ולא תלמודא, לכוליה ליה גמירנא
 מרביה שמעתא לגרום רש״י: ליסגר. והדר איניש, דליגמר לן, משמע קא מאי

 כמו "גמירי" במילה פשוט שימוש סתם ולפעמים טעמיה, לכולהו ידע דלא ואע״ג
ם ומסוגיית אתי". קא דמאפר "גמירי בסוכה, תו  ר"מ "אתא לדיו, שמטילין קנקנ
 סברא". וסגר עקיבא דרבי לקמיה אתי והדר "גמרא" וגמר ישמעאל דרבי לקמיה
תיו, שקבל משניות ר״י לפני גמרא גמר רש״י:  חריף שהיה ר״ע לפני אתא והדר מרבו

שובות ולהשיב שלמד במה ולדקדק לפלפל  הדין הוא ולתרץ". זו על זו ומשניות ת
ת אביי לדברי  ידענא". לא סברא גמירנא "גמרא ע״א, לגי יומא המערכה, סדר בסוגיי

ם עליו שעמדנו המושג זהו שלמי תנאים". של "תלמודם הקודמים בפרקי  אין בירו
 גם ביטוי מוצא תנאים" של "תלמודם זה מושג .4"אולפנא" "ילף", אם כי "גמרא"

 ורואה ושונה שקורא מי "כל ע״ב: מדי בחולין חסדא דרב משמיח זוטרא מר בדברי
אכל כי כפיך "יגיע אומר: הכתוב עליו ת״ח, ושימש לעצמו טריפה שריך ת  לך". וטוב א
ת ומשניות המשנה טעמי לתרץ גמר ת״ח תלמידי "שימש רש״י: תרו  היינו זו, את זו סו

ש כבי סוטה ע״ב, פוי [ביומא רש״י דברי והם גמרא". שמ "מ  תורה, ללמוד ת״ח ע״א]
למדו". ומהיכן טעמן מה המשניות טעמי יישוב הוא

ה חנ ב ה ת סברא, גמרא בין ה ד ד ח ת ם מ א ג ב מו ה ן מ רי ד ה סנ ב "כגון ע״א: לוי ב א ר הנ ב כ ר סי ו  א

ב דלגמריה ר כי ד רי א ולסבריה צ ב ר ". הוו ד כי ש״י: צרי כי הוו "דלגמיריה ר רי ה צ מ ע ל מ ש  ש

, בו ר ל מ ב א לסבריה, א צ מ ת ל איו ב ר ש ליי ם ו מי ע ם ט ם אינ כי רי ך צ לו א ה ר ב פי ג א ה ב שי פ א. נ  הו

ם דאי שו א מ ר מ ע ג מ ש א, ד ל מינ ל כ א ר ש מי י שה נ לו מ ב אין ק לו ו ם א מי ע ת ט בנ בו, ה א לי מ ם דני  א

ה ת תו חי מ כ ב מפי ח ר ר ח ר חוי א מ ם או ". ע חר פן א או ב ה ו א ר נ ח ב ת עניין מ ם ח קו מ ר. מ ח כל א או " 
ה כ סו שנן ב מ " ו ה כ סו ה ב ש ק א: מ ר מ ר "והא הג מ א א ב א ר ר ק א מ תנ מ א ו ת ל ל ט מ תנויי ב ר ו  ב

? " א ת לל ט א, "לא מ שי ש״י: בעיוני". הא במגרס הא ק מקרא ר תני " מ ת ו רו ק ב ל ת כ ב ת ש שנו  ל
ת שניו ת מ כו רו ע ת ה רו שגו ה ה פ תנויי ב ס ו ״ ש א ה הו א ד ר ב ח ס רו ט שנן. ל ל כן ו א ו ת ע מ אי ש ר מו א  ד

ת שאינן או א ב ל ל א ל כ קי מ דו ק שון ד דין ל מ ך ל תו רי מ ב ה ד שנ א מ מ ד מ א ד ת ל א, מי ת ל מי עיון ל ה  ו

ר היה ר ב אוי ה ו א.. ת ל ל ט ב לו יפה מ חי ר ה תו, ל ע א ד א ק ק ל ה ס תי ע שנן" היינו תנויי ד כלל .5 מ  ב
 מקמי קיימי הוו "כי חמא בר ורמי רבה הגדולים, האמוראים לימוד צורת אלו דברים

תר רש״י: בסברא". מעייני והדר הדדי בהדי גמרא מרהטי חסדא דרב  דאגמינהו ב
ר, פלוני דרב מפיו ששמעו מה בגמרא מרהטי בשמעתא  והדר מותר פלוני דרב אסו

א, מעייני  הפועל לפעמים להוסיף, יש כלום". להשיב יש ואם דבר של טעמו מה בסבר
ם לא המונח"תלמוד", או "למד" כמו לישנא, שגרת אם כי כולו, למפעל כהוראה באי

ם, ע״א, יג' עירובין ראה .4 תו  "גמר למקום. ורש״י כולה הסוגיא שם ראה ע״א, כ' סוטה ראה קנקנ
שניות גמרא,  משנה טעמי עיקר על לעמוד סברא, מרבו. ורבו מרבו להו כדגמיר שהן, כמו סתומות מ

ה״ז. פ״א קידושין ראה, ובדומה התנאים". בימי שהיה תלמוד וזה וגוי. טהור, וזה טמא זה מה מפני
 נזיר ראה ע״א. ז' מנהות ע״ב. קג' שם ע״ב, מהי הולין בגמרא. ליה קבעיתו ע״ב, לבי עירובין גם

ע״א. כה' ע״ז ע״א. ה' מו״ק ע״א, יט' עירובין ע״ב כה'
ת ושם ע״ב, ח' סוכה ראה .5 א רק שלא מוסיפים ומשנן. ד״ה: תוספו  אינטלקטואלי, מאמץ יש בסבר

"גם א ר בטעמי לעיוני ומותר אסור פלוני דבר כגון עיון יש גמ' אל מסורה" ב
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ב תלמודא" "מאי סי "נ אביי תלמודא", או "  דגמרא", משמא מערכה סדר מסדר הווא או
בביהמ״ד». לימוד כדרך לימוד, פשט משמעות

שג נתחלף "תלמוד" שחמושג נאמר דיוננו בתחילת  הרוח זו ואכן "גמרא", במו

 ראיות "כולל ש״תלמוד" לחגדיר ועוד לחלק, ניסיון וכל כולו. חתלמוד על הנסוכח

ת להלכות קו  חכמים של לדבריהם לעומתו . שסביבו" ההלכתי המו״מ עם ששנו פסו

 הגאון על תמהני בקבלה". שנמסרה ושמועה הלכה "הוא "גמרא" המושג אלה,

א הרי״ן רבו אחר שהלך זצ״ל העצ״מ מבו " על  החכם הרחיק ויותר המשנה", לנוסח ב

ר תלמוד המושג הלא החילוק? מניין תמהני אלבעק.  עצמה הגמרא ומתוך כזהה ברו

ם, מוכחים ם, אין ולבא "וליוצא ע״א: י' בחגיגה ך. הנח הדברי  שיוצא כיון רב אמר שלו

ם, לו אין שוב משנה, לדבר הלכה מדבר אדם שמואל שלו ש זח אמר ו  מתלמוד חפור
ש זה אומר יוחנן ורבי למשנה שלמי]. [מבבלי לתלמוד מתלמוד הפור  וכן לירו

עות שבו  וספרי וספרא חלכתא דגמרינן ששת ורב אנא דהא נחמן רב "אמר ע״א: מאי ב

 אלו משען וגוי צבאות" ה' הנח "כי ע״א: ידי בחגיגה וכן תלמודא". וכולי ותוספתא

 רב בה פליגי וחבריו תימא בן יחודה רבי כגון משנה בעלי אלו משענה מקרא, בעלי

 היו משנה סדרי מאות שבע אמר וחד משנה, סדרי מאות שש אמר חד ורבנן פפא

 ואבן הבדולח "שם די: פט״ז בב״ר וכן תלמוד". בעלי אלו לחם משען "כל בימיהן.

ם ואגדה". ותוספתא ותלמוד ומשנה מקרא השהם, ת מכל ספק יש כלו  מה הללו המקורו

 הגפן "..פרחה ע״ב, כאי בעירובין גמרא, חמושג שני ומצד לכל? חמקיף תלמוד הוא

 בעלי אלו הגפן פרחה אם הקב"ה...נראח לפני כנ״י אמרח הרימונים, הנצו הסמדר פתח

גמרא". בעלי אלו חרימונים חנצו משנה, בעלי אלו הסמדר פתח מקרא,

 גמרא נתחלף שם ע״א, לדי השנה ראש ראה ע״א, פוי יבמות ע״א, נג' קידושין ע״א ידי יומא ראה .6
 שבועות ע״ב, כג' יומא ע״ב, קמי חולין ע״ב, קד' ב״ק ע״א, עבי יבמות ע״ב, נחי פסחים ראה תלמוד,

ועוד. ע״א, יט' זבחים ע״ב, מ'

עות וכן .7 שבו  פקדון, דרך מיניה קבלתינהו קבולי אין, א״ל: נחמן, דרב לקמיה ע״ב״אתא מאי ב

 מודית דקא כיון א״ל: תנאיה; ומקיים הלכתא דתנו תרי בי דמתרמו עד פקדון, גבאי ליהוי ואמינא:

 ורב אנא דהא אייתינהו, זיל - תנאיה לקיומי אמרת אי הוי, מעליא פרעון מיניה, שקלתינהו דודאי

ת אפוא מדוע גמרא". וכולא ותוספתא וספרי וספרא הלכתא דתנינא ששת  מה על בניינים לבנו

ת ראה גמרא: המושגים שני עוד לבחון תרצה ואם שאינו.  פוי יבמות ע״א, סא' ב״ק ע״א כבי ברכו

ת ע״ב, נדי עירובין ראה תלמוד: ע״ב. ידי יומא ע״א, צו' מנחות ע״ב, ו' גיטין ע״א,  ע״א, ה' ברכו

ת ע״א, ידי חגיגה ע״ב, ק' סנהדרין תו ע״ב. יג' כרי
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הבבלי של היוצר בית הרקע,

תו, הרקע את להכיר בלי הבבלי התלמוד של ומהותו כוחו להעריך קשה  להתהוו
 היא "הגולה", נתעצמה כיצד להבין, קשה גם הזאת. האדירה היצירה צמחה בו המקום

בל גלות  כ"כ, האומה. של ומשפטה רוחה על חגמוניח כמעט לכדי התלמוד, בפי ב
שר הרקע הכרת  היה שאמור הירושלמי רגלי את דחק הבבלי כיצד להבין, גם תאפ
ת היות שחרף בעובדה יותר, עוד מתעצמת השאלה הבכור. להיות בל גלו  החרש מקום ב

 רבי, ע״י בא״י נסדרה שזו כפי משנה לנו אין משם בכ״ז מדרש, בתי מאות והמסגר,
 נתהפכו אפוא מדוע המשנה?! ונחתמה עוצבח שבה א״י של זה על גבר תלמודם ובכ״ז

 חורבן אחר ובכן, המשנה? חתימת מיום יהודי לכל הנכסף היעד נעשה והבבלי היוצרות
שראל עם הקב״ה עשה "צדקה יהודה. גלתה ראשון ת שהקדים י ת יכניה גלו  לגלו

בל נעשתה שעה מאותה צדקיה".  כל כי יען האומה. של תורתה ומקום דירתה מקום ב
ת ימי  ורומי. יון מלכויות של בצילן ורדיפות תהפוכות של שנה מאות ארבע היו שני, בי

ת למעט ת תקופו שלותה. יהודה היתה לא קצרו ת ב שונה בגלו  היו והמסגר" "החרש רא
שם והגדולה, הקדומה היא זו גולה הראשון!. הגל ת הקב״ה הביאם ל  מכוון בכוונ

 היה זו גולה של ומעלה יתרונה הרשעה. רומי של והקבועה הגדולה אוייבתה למקום
ת של ההשפעה למעגל מחוץ היותה מפני תרבו ם מחוץ והרומאית. ההליניסטית ה  לתחו

שאר שמצוי מה עשו. מלכות של השליטה ת גלויות, ב ה בגלו  אך המעטירה אלכסנדרי
ת הים שבאיי שברומא זו או היונית, האוריינטציה בעלת תונו  כאן הנה הרומאית, לזו הנ

קרב היהודים ת האימפריה ב שלב הפרסי .2לשמדות אותם תבעה לא זה שב
ת ורצוצח, עשוקה רומאית פרובינציה היתה שא״י בשעה שך לפחו  מאה במ
ד ברומא, האנטונינים בית עליית עד החורבן, אחר שנה ושלושים ע מ ל ו ב ב  הגולה ב

 ושאר א״י על שהשפעתה אלא עוד ולא המדרש, בבתי פורחת התורה החקלאית,
 זו שגולה נראה הקדוש, רבנו של מלכותו שנות יובל למעט בעליל. נכרת גלויות
ת ומשפיעה מכוונת  העניין לנתק אין כאמור האומה. של הרוחניים נכסיה על עיקרי

ת מקורות שתנה בהם לימים עד עלייתה מאופן עצמה, פרתיה מלכו  בימי טעמה נ
ם. הסבוראי

ת אין דעתי שלפי אף .1 ש לראו ת באיזור. הראשון הגל את ובמסגר בחר  את הגלתה אשור מלכו

שרת החורבן. לפני שנה ושלושים מאה האומה, של רובה  ושאר ומדי בגוזן פוזרו השבטים ע

ת הנהרות. שני ובקצות הפרסי במפרץ מרוחקים מקומות  לא באומות, בלבלם שסנחריב למרו

שארו ודאי שמהם יימלט  שהגיעו אומה משברי להתעלם אפשר שאי כפי אמונים. שומרי נ

אלה, עניינים על ראה גיברלטר. הרקולס, עמודי עד אפריקה ולצפון לתימן, ראשון בחורבן

שרברג, של בספרו אפריקה, ובבצי במזרח היהודים קהילות הי

שלבים סיבה לה היתה לא האמת למען .2 שונים ב  היו היהודים כי יען נתיניה. את לרדוף רא

 בעלי מהיותם כלכלי פריון האימפריה את שהפרו מה דמלכותא", "דינא למלכות, נאמנים

 לכדי בכלכלה יהודים שליטת על מעידה הגמ' עצומים. בהיקפים האדמה ומעבדי הקרקעות

ם בניית תעלות, כריית כ' שם ועוד ע״ב, קז' שם ע״א, סח' מציעא בבא ראה וגשרים, סכרי

שעתו, נרדף נחמני בר רבה מדוע הדעות, לאחת אולי יובן זה רקע על ועוד. ע״ב,  מפני ב

ת על השפעה לכדי עד לתורה אחריו נהו רבים שאלפים  המלכות הכרת המדינה. הכנסו

שות שקפה תומכת נעלה שלטונית כיישות הגולה ברא  הצדקה על ע״ב ח' ב״ב גם ראה זו. בה

פוריים. יהודיים חיים על מושג שנותן מה ממונות, דיני ועל השערים פיקוח ועל
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שלת של בגלגוליה רגעית ולהתבונן הדעת ליתן יש שו  שתחילתה הפרתית ה

שטותה בפרתיה ת .3מערבה והתפ ררו  שמעון בימי שפשטה ההליניסטית ממלכה התפו

שת מוקדון אלכסנדר בימי שנתחזקה זו הצדיק  הלוך הלכה היא גם יורשיו, ושלו

ת בימי עוד וחסור. שונים, חשמונאי בי  את ויסד הראשון מתרידטם המלך עמד הרא

ת הממלכה שו הפרתי ל את בכב ב  העיר את הופך כיבושיו אחר וסלווקיה. עילם מידי ב

שיהם המשיכו פרחיה צבאות לבירה. קטסיפון  א״י עד הגיעו ומזרחה מערבה בכיבו

פל בידיהם וכבשוה.  אנטיגונום. הוצב ובמקומו השני, הורקנום החשמונאי, המלך נ

שפחת מהשלטון. לשעה סולקה הורדוס מ

ת מידי א״י את וכבשה שבה ורומי שחקה השעה ת, המלכו ל אך הפרתי בו  הדמים ג
ת לפרס. רומי בין ומפריד בעינו עומד נותר ל גול ב  ,4 מליונים משני למעלה שהגיעה ב

 ההיא בשעה בכיפה במזרח שמלכה פרם הלניסטית. רומאית לנגיעה מחוץ נשארה
 סוס ראית "אם לאמר: אחה״י בגאולת שראויה כך כדי עד א״י יושבי בתודעת נתפסה

שור פרסי ת ראו .5משיח" של לרגלו צפה א״י] [בקברי בא״י ק ח מי צ " ס  ישראל". קרן בפר
 להם היה נוח כנראה הרומאית, האימפריה של המרכוזית בשיטה נוהלה לא זו מלכות

הרכבם שונים מיעוטים קיום תוך ממלכתם של העצומים במרחביה לשלוט לפרסים  ב
תרבותם.  אי סוף סוף שדרה. חסר שלטון של אפלים אינטרסים לסכן עלול איחודם ו

שר שוות אפ ת רומי את לה ר ב ת ג ממלכת ממלכו ם ל  שלטונם ובכ״ז האש. עובדי הפרסי
שר הפאודלי שקט לחיות ליהודים איפ שלוה הרוחניים חייהם ולנהל יחסי ב  שאפשרה ב

ת חיי  יוזמות כמה למעט ואמנם יחסי, שקט אמרנו ». הירק שדות בצד מדרש בי
ת יומרניות שלו  שהקימו מנהרדעא, וחנילאי חסינאי היהודים, האחים של כאותם כ

 ע״י רוסקה זו יהודית שאטונומיה ססוף שנים. טו' למשך מפוקפקת כאטונומיה שלטון
ת, ת מעבר הרעיון. היה שגוי כמה עד מלמד המרובה והנזק המלכו  כגון זניחות לחריגו

בל יהדות על הנסוכה הרוח זו, ת יציבות היתה ב  יהודי ביטחון עצום. תורני וכוח כלכלי
שר נהרדעא גם נציבין ת שמירת איפ שלחו הקדש שקלי אוצרו  מערכת כעין למקדש, שנ

שלים. לתמיכה ערובה בנקאית העניינים נסתבכו כאשר בעבר, כן, על יתר לירו
בי. ט' פרק לדניאל ראב״ע וראה מגילה, ובמסכת ט', בע״ז החשבון עפ״י שנה, שבעים לסוף

בל תו פרס בידי נפלה ב שאצר לילה באו בל בדניאל. הנזכר בל שלים מחריבת ב  נשטפה ירו

 "בת התקיים בה שגם סוף מירושלים. שהובאו הקדש בכלי נסך יין שתית לכדי בהוללות

בל שר ראה גמולך"... את שישלם אשר השדודה ב שה רבה שיה״ש גם זה בהק  וכן ח', פר

ר ראה יהודה". "גלתה א' פרשה רבה איכה תו פ "כ ם שתוראי לר' ופרח" ג יי. פרק הפרחי א

ת שליטה על עצמה הגמרא מעדויות לבד  יש בבבל, ומסחר כלכלה בצמתי יהודים של כלכלי

ת על עדויות  אחרי שנים מאות עשרה, השתים המאה מאוד, מאוחר בזמן ואפי' ענק, קהילו

ת ערים עמדו עדיין מטודלה, בנימין ר' מסעות ימי התלמוד, חתימת  אלפים ובהן רבו

נפש. אלף נמצאו העתיקח, הרחוקח, בנציבין אפיי מישראל.

ק כט' יחזקאל ראה שראל, קרן צמיחת היא פרס מלכות רש״י: כאי, פסו  יבנה "הוא שנאי לי

ק ז' פרק דניאל גם ראה ישלח". וגלותי עירי ידי. ז' פרק לדניאל ראב״ע עוד ראה ה', פסו

ר טעם בטוב המובא ראה ע״ב. ב' ע״ז ראה ספ ר דעת ובטוב וביזנטיון", רומא "בימי ב ספ  ב

מלכויות". של "בצילן

בל יהודי רוב  גם מה חקלאי, איזור של חיא חבבלי על חנסוכה חרוח גם חקלאים, חיו ב

ף כך על ראה האדמה, בעבודת עסקו שביניהם הגדולים ומן רבים שאמוראים כתובות. בסו

.3

.4

.5

.6
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ת קרבו ם, רומי בין ב ם לצד חלק נטלו היהודים טריאנום, במרד לפרסי  רומי. נגד הפרסי
שלח החורבן בימי ממש קודם, הרחק ועוד ד למורדים יהודי סיוע מפרס נ  ע

ל יהודי של הכלכלי למצב ביחס קודם דברינו רקע על אספסיאנוס. ב  וכמה כמה יובנו ב
ת בגמרא אמירות ם מציאה המוצא בסוגיי שראל שרוב במקו ב או י  עצם גויים, רו
 ישראל. שרובן וכפרים ערים של מציאות שהיתה מלמדת ישראל" "רוב האמירה
 ביהודים עוד הישוב נתרבה האמוראים ימי בעצם . יהודית, ממלכה היתה עצמה בנהרדעא

 את ורדפו הסנהדרין את בטלו חדש] בלבוש [רומאים הביזנטים כאשר 363 בשנת מא״י שברחו
 המוצא העניין. מתחזק בגמרא אמירות על חנסוכח מהרוח ועוד לבבל. ברחו רבים חקחילות,

 כיון ליה, כרו וישראל ליה סכרו ישראל דרוב בירן נהר "שאני מכריז, בירן בנהר מציאה
 קרקעות כן, כמו מיאש". לא ליה כרו דישראל וכיון נפל, מישראל אמור ליה, סכרו דישראל

 דברי יובנו זה על רק היבולים. כמויות על להשתלט כדי הוחכרו גודלן, לרוב נרש יהודי של
 סבי לי אמרו אשי: רב אמר ע״א: סח' מציעא בבא הנה: ערה, כלכלית פעילות המתארים הגמרא
 ואי ליה, מסלק מצי שתא, לה אכיל דאי מינה? נפקא למאי שתא. משכנתא, סתם מחסיא: דמתא

 דשכונה משכנתא מאי מחסיא: דמתא סבי לי אמרו אשי: רב ואמר ליה. מסלק מצי לא לא,
 ולא פפונאי, כטרשי לא הלכתא לית רבא: אמר מצרא. דבר לדינא מינה, נפקא למאי גביה.

נרשאי". כחכירי ולא מחוזנאי, כשטרי

 נליסים בתחום הכלכלי בריתמוס גם כרוכה היתה הגולה לראש שניתנה אוטונומיה
 לגביית נגיעה היתה לא היהודית ולהנהגה הגולה שלראש הדעה את לקבל [אין וארנוניות.

 של וגביה פיקוח משרות "אגרונומום" כ מונו אמוראים שכן, המלכות]. ע״י המסים
 כמעשה ומעורבותו היהודי הישוב עוצמת בעליל ממחישות רכות סוגיות ובכלל מלכות.
 לראות ניתן בהערה המקורות מתוך .8האמוראים שהנחו כפי התורה חוקי עפ״י הכלכלי
 חיוב או בפטור עניין לו יש כלום כן, תאמר לא [שאם גלובלית, מסים קבל שהמלך בעליל
 "פרדכת", אותו של עניין לגמרי מובן מהגמ' ועוד פעם?] לא הגמ' עוסקת בהם לת״ח,
האחרים. על נופל מיסיו שתשלום המובטל, האיש

 חיי של ורצוף קבוע מצב לצייר משמעותה אין שתהיה ככל שלווה החיים מרוצת
 יש אחד. במטבע טבועות להיות גלות של שנים למאות להן אפשר אי בכבל, הגולה

 תקופת בראשית ארעו משמרות חילופי הססאנית. לתקופה הפרתית התקופה כין להבחין
נתחלפה. בינתיים הקדומה מהתקופה ומשכה בפרס ששלטה המלכים שושלת האמוראים.

 בכל ומוחשים מרובים היו שהיהודים רווחת מציאות לספוג ניתן מהן עדויות זרוע התלמוד .7
ב האירוניה, למרבה בבבל. חיים ענף ע״א, ע' ע״ז ראה לפומבדיתא, הכוונה ישראל. גנבי רו
ע״א. סח' ב"מ וראה ע״״ב. נהי ב״ב תוספי ראה ע״א, קכז' חולין ע״א, מוי ב״ב

ב ע״א: ח' בתרא בבא ראה .8 ה שישא רב א״ל איתמי, חדתא כריא רמא פפא ר  אידי דרב ברי
שקל א״ל: מידויל! לא ודילמא פפא: לרב לא, ואי מידויל, מידויל, אי מנייהו, שקילנא מי

 צריכי לא רבנן אבל מיתמי, אפילו גפא, לאגלי הכל יהודה: רב אמר ניהלייהו. לה מהדרנא
א, נפקי דלא אלא אמרן ולא מרבנן. אפיי פתיא, לכריא הכל נטירותא;  נפקי אבל באכלוז
א בבא גם ראה נינהו. באכלוזא מיפק בני לאו רבנן באכלוזא,  שמואל א״ל ע״א: פט' בתר

א, שערים. אגרדמין מעמידין ואין למדות, אגרדמין מעמידין להו: תני פוק לקרנ  דרש נפק ל
ת בין אגרדמין מעמידין להו: שערים. בין למדו א, שמך? מה א״ל: ל  קרנא ליה תיפוק קרנ

יצחק: א״ר חמא בר רמי דאמר הא כי סבר? כמאן ואיהו בעיניה. קרנא ליה נפקא בעיניה.
ת בין אגרדמין מעמידין שערים, בין למדו  אמר ע״א: נהי בתרא בבא גם ראה הרמאין. מפני ל

 דינא דשמואל: משמיה גלותא ריש נחמיה בר עוקבן לי אישתעי מילי תלת הני רכה,
לטסקא, ארעא דזבין זהרורי והני שנין, מ' עד דפרסאי ואריסותא דינא, דמלכותא

מנח. דגברי אקרקף כרגא מ״ט? לא; לכרגא אבל לטסקא, וה"מ לביני. זבינהו
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ת הגדולה במרידה שארע חילף שו שפחת ברא  ובראשה "סאסאן" מבית הכהנים מ

2 תתקפ״ח, [שנת הראשון, ארשיד 2  רב של התורה מוסדות הקמת בתחילת ממש 4

שר שמואל]א  [אפשר ה״אחמאנים" ימי של ההוד תקופת את לפרס להחזיר התיימר ו

 ע״י שלטון תפיסת כי מרידה כאן היתה לא המגילה] של ההוד מימי המן של זרעו

 היהודים התקיימו בחיקה קודמתה של מזו הפוכה פוליטית תפיסה עם חדשה שושלת

תם מימי ת של לזה דומה מירכוזי שלטון בגיבוש שהחלה תפיסה הראשונה. גלו  הקיסרו

ם הדתית תפיסתם גם היתה אחרת תפיסה הרומית.  הפרסית הדת את להחיות בניסיונ

ת מסתמא מדינה, כדת מסגר  המדינה אכן, השלטון. את ולמרכז לאחד מאמץ אותו ב

רומי. על נצחונותיה וכן התעצמה

 מקומות מכמה לנו ידוע הראשון, ארשיד של בנו מלכא" "שבור המלך

שבי לקח מנצחונותיו ובאחד ידו נטה בתלמוד. ת לא ב  רומי קיסר את מאשר פחו

ת רומא קיסר העתיק. העולם את שזעזע מבצע יוליינוס, ר ב ת ג  בידי שבוי ממלכו

ת הקהילות ועל כולו האיזור על ההשפעה הורגשה זו תקופה פרס... מלכות ת בנו  חסו

ת הממלכה שתמרו שעדיין אלא עמנו. בני גולת ובתוכם הפרסי  אופיין בגלל הקהילות נ

 בוטלה. לא אך נסדקה ליהודים שהוענקה האוטונמיה גם ומועיל, שקט כציבור היחודי

שו. וחוקיו המשטר כי אף ת קיז' ב״ק [ראה הורג בו סי  מבבל כהנא רב של בריחתו נ

 מקומיות התגרויות למעט רדיפות, ימי היו לא והשני הראשון שבור של ימיהם לא״י].

שקפות רקע על  הכירה הורמיז, איפרא מלכא, שבור של החכמה אימו אמוניות. ה

שראל של ומעלתם בטיבם  העריך שהמלך עוד מה האמוראים. את מאוד כיבדה ואף י

ת היהודים קהילות עם וקשריהם היהודים של כוחם את רו ת ברחבי הפזו  הקיסרו

שו, שנואת הרומית, ד במאבקו משען לו יהיו מצוא שלעת בהנחה זאת אף נפ רומי. ע
הרשעה", כ״מלכות לרומי התייחסו שבא״י בעוד לכן עסק. יש מי עם ידעו היהודים גם

 להבטחות להאמין התפתו לא בבל שיהודי עוד מה דינא". דמלכותא "דינא בבבל: שמואל אמר
 בנסיבות גם שהיו הבטחות בירושלים, המקדש את שיבנה הוא שהבטיח, הנוכל, הקיסר יולינוס

 כוח חיזקה גלותם לארץ נאמנותם לצידו. עברו לא היהודים לפרס, הכושלות הגדולות פלישותיו
 נהרות על המים כלה, בירחי גם הוחש ונתעצם, התורה לימוד התקיים לגל גל בין הישרדותם.

 .9ליהודיה המלכות לחיבת שהביאו שלוות כה לתקופות הוביל השקט עמהם, והחיים זרמו, בבל
הוכחות. צריכה אינה אשי, רב ועם הונא רב הגולה ראש עם המלך קשרי

 הסבוראים, ימי התלמוד. של חתימתו בימי ממש מהפך עוברת זו נאה חיים מסכת
 קובד הוא בפרס, הרשע קובאד המלך עליית מהמדבר, ישמעאל מלכות של עלייתה
 ובכלל ישראל, בנות לטמא הדת!! שגעונות בעל כנביא, ועשאו מצדאק ידי שחיזק
רוז אלו דברים פי " מי  חתימת בימי כבר ואנו יורד, המסך ]460-485 [שנת רשיעא" י

ממש. התלמוד
הגולה. ראש בת היהודיה את נשא פרס שמלך ההשערה נכונה ואולי אמת, שהגרעין ייתכן .9

ר הונא רב קבל אם המלך. עם בידידות היה נתן ב  הרי כנכונים, מתתיהו בן יוסף דברי את נ

שפחת גיורים גם שהיו  מאימו המלך מבית שנתנו מתנות על לדבר שלא המלוכה. ממ

שראל, חכמי לאמוראים לל י לצדקה. כספים כו
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התלמוד מקורות

תיו, היכן הדרישה מעוררת התלמוד ים אל התבוננות  מימיו. מעיינות מבועי היכן מקורו
ת מוצאים שכבר ואחר שים נהרותיו מקורו  באו כלום אלה, מים של טיבם לידע מבק

 לפנינו נחשפו המשנה על בפרקנו שונים. ממקורות יובלים אלא אינם או אחת מנביעה
ת וקבצי קדומות משניות קדומים, הלכה מדרשי שהם מקורותיה  מיום שנתגבשו הלכו

ם, דרך בסיני, עמדו  אושא דור ר"מ, אחריו ר״ע, של לקבציהם משם אנכ״ג, הסופרי
שלחנו עד בתלמוד? כך גם האם הקדוש. רבנו של ל

ל אם וראה צא ב ב ת הלכו עצמה ב  מדרש מבתי שונות לימוד ושיטות שונות מסורו
ם, ת, מישן או נציבין של מדרש בתי הרי לא כי מרוחקי  סורא של כבמ״ד הרחוקו
 שכן כל במנהגים. אפיי היו שונות כן ואעפ״י ביניהן חיבר שחנהר ונחרדעה

ת כאלה בעיות [למשל, ניכרים. יהיו למערבא בינה שההבדלים  ומתחדדת בולטו
 הישיבות כאמור מקומות] שבין לשינויי גדולה משמעות שיש ושמות גיטין בסוגיות

שה עמדו ואחריו חמשנה לחתימת סמוך סורא ישיבת את יסד רב שונות, חיו  רב ברא
שח עמדו אחריו יהודח רב שיסד פומבדיתא וישיבת חסדא, ורב חונא  בר רבח ברא

 וכן יצחק. ורב אביי אחריהם יוסף. ורב ורבא] אביי של כרבם הידוע [ נחמני,
ף, שה נהרדעא ישיבת בחילו  גדולי שלכל פשיטא יעקב. בר נחמן ורב שמואל עמד ברא

ת משלהם מסילות היו האלה האמוראים  את שומעים לכן חתלמוד. של חיער סבכי בחבנ
 הסוגיות. דרכי של השפה כאבני ניגע, תכף בהם ודומיהם דאמרי" "איכא המושגים

שלמי. מעשהו בבבלי כמעשהו אך הבבלי, עריכת מגמתנו אמנם בירו
ט נכנם טרם ת, לפירו ת כמה להעיר יש המקורו שך. שיסייעונו רקע הערו  בהמ

שית שותו מימי רחוקים שאנו לזכור יש רא  מאלף למעלה וחתימתו התלמוד של התגב

תיו ביחס שקט של שנים מאות מתוכן שנה, מאות וחמש  יש לפיכך התלמוד. של לקורו

שלים  לתמימות לחגיע נוכל ולא פעולתם, פעלו וחרדיפות שהשנים העובדה עם לה

שר אך אשי. רב של ידיו מתחת יצא בדיוק מה דעים תקרב בהחלט אפ  היכן עד לה

 חתימתו בין מפרידים שנה שאלף לזכור יש שנית העריכה. קוי לשרטט משגת שהדעת

ם לפנינו שמצוי מה הדפום. לבין שך והמוסרים המעתיקים ידי בו חלו בדפוסי  שנים, במ

ת לפנינו והרי הצנזורים ימי לכל צרף ת. בעיית מורכבו  כתיבת אפיי נתמה, ואל המקורו

 ויהי פלגשם, פלגשים רש״י, כעדות משלנו, אותיות בכמה שונה התלמוד ימי של ס״ת
 עובדיה הרב מרן ודברי ספיר" "אבן רכן וקציעא", "מור [ראה כלת, משה, כלות ביום

עולם. דרך זו אותיות. מהבדלי נרעדים אין ובכ״ז הבדל, המלמדת הזו, הסבוכה בסוגייא

 אומרן, שם עליהן שאין מימרות מלא שהתלמוד רואות עינינו להעיר, יש ועוד

ם חגדים  עוד אמנם אנו ידועים, לא חכמים דברי רובו הסתמאים ולשיטת אנונימיים רבי

 "סתמות" של זו שמציאות אלא אותה. ונדחה הסתמאים שיטת של זו בסוגייא נטפל

ת. בעיית ליבון על יותר עוד מקשה בתלמוד מרובות המקורו

ת סוגיות ועוד, לו ת, או כפו ת אגדות וכן מתחלפו לו ת ועניין, לשון כפו  תמיד מעוררו

ת, שאלת את  למרות מעשה? לאותו סגנונות שני או לפנינו מעשים שני האם המקורו

ת עם מתמודד עצמו שהתלמוד ת חלקי של הן כפלויו או ואגדות, מעשים של והן גרס
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ק בדיון  התלמוד, של מתודולוגיים מונחים עם מבנים נראה התלמוד עריכת בפר

 "אבעיא "פשיטא", "איתמר", כמו: יסוד מונחי התלמודי. הדיון מתנהל באמצעותם

 מונחים ועוד, קשיא" גופא "הא "אלימא", "בשלמא" בה", "והוינן "צריכא", להו",

 לא מפורטות]. דוגמאות עם נציגם [אנו עריכתו על ומעידים כולו בבבלי שזורים כאלה

ת של זו בסוגייתנו כן  מונחים שונים, יסוד למונחי עתה מתוודעים אנו התלמוד, מקורו

ת על המורים רו ת בגמרא בהם פוגשים ואנו שונים. תלמודיים מקו בו סי  הבאת בנ

ת מקורות שונו ם מרוחקים מדרש מבתי שונות בל  באים שלמים דיונים ובזמן. במקו

א דאמרי"!. הפתיחה"איכא במונח "איכ א 2דמתני" או שנ "לי .3אחרינא" או
ת ראה .1 א שמואל, מר יהודה רב אמר ראשונה "לשון ק״ש, סוגיית ע״ב י' ברכו כ  אמר דאמרי אי

ת ראה עוקבא. מר אמר חסדא רב אות ק״ש ע״ב: כדי ברכו  אמר הונא רב "אמר המטונפות, במבו
איכא רבי חנן..  "מהו ע״א: עגי ב"מ ראה לוי. בן יהושע רבי אמר חנה בר בר רבא אמר דאמרי יו

שות ת לע ש כן, בגרטאו שות יוסי ב״ר ישמעאל ר' בק ת כן לע טאו א רבי, הניחו ולא בגרו כ  אי
ש דאמרי שות רבי בק ת לע ת ראה יוסי. ב״ר ישמעאל רבי הניחו ולא כן בגרוטאו ע״ב: מהי כתובו
ת אומר יהודה ...רבי רע שם המוציא  רבי כולה דאמרי איכא כראב״י, משלם בעל לוקה, ללקו
וכוי. חטאת.. פר דנין אמר אשי רב חטאת פר ע״ב: גי יומא וכוי. קאמר והכי יעקב בן אליעזר
 איכא בין להבחנה לב שים אך דוגמאות עוד ראה תחילה.. עבודה נדון רבינא אמר דאמרי ואיכא
 חכם או מבימ״ד שונה מקור שכוונתו דאמרי איכא לבין עניין לאותו אחרת לשון שהוא דאמרי

ג' מכות ע״ב, לטי שם ע״א, לאי שם ע״ב בזי ’סנה ע״ב, ’נח נדה ע״ב, ’עו מ’’ב עוד, ראה אחר.
 מ’’ב ע״א. ’לב ערכין ,’ע״ב ’מז שם ע״ב, ’יט שם ע״ב, ’יג חולין ע״ב, ’סג שם ע״ב, ’לג זבחים ע״ב

ועוד. ועוד ע״ב. ’פא
ת ראה .2  לה דמתני איכא עקיבא. כרבי הלכה יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר ע״ב ’יג ברכו

 שכוון כיון אומר: יהודה רבי משום אחא רבי לבו; את שיכוין צריך שמע את הקורא דתניא: אחא,
 אחא כרבי הלכה יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר צריך. אינו שוב - ראשון בפרק לבו

 שמעון רבי מודה תרוייהו: דאמרי ורבא אביי והא ע״א: ’קלג שבת יהודה. רבי משום שאמר
 השמר אחא: ורבא דאביי להא דמתני איכא סברה. מרבא דשמעה בתר ימות! ולא רישיה בפסיק

שמר הצרעת בנגע שות ולעשות, מאד ל  רגלו גבי שעל בסיב אתה עושה אבל עושה, אתה אי , לע
ת בפני בין תוקעין ע״א: ’ל השנה ראש כתיפו. גבי שעל ובמוט ת בפני שלא בין דין בי דין, בי

ת בפני וביבנה ת בפני שלא אין, - דין בי  דכתיב אחא, הונא דרב להא דמתני איכא לא. - דין בי
ם’ ם ביו ’כב מציעא בבא לתקוע. חייב ויחיד יחיד שכל מלמד ’ארצכם בכל שופר תעבירו הכפרי

 באנפי שמעתא להא דמתני ואיכא סימן. הוי - לידרס העשוי סימן רבא: קסבר אלמא ע״ב:
 תרוייהו ע״ב: ’כט נדה סימן. הוי אמר: ורבא סימן, הוי לא אמר: רבה לידרס, העשוי סימן נפשה;

ם). פוטר הראש אין שמואל: דאמר דשמואל, להו לית  באפי שמעתתא להא לה דמתני איכא בנפלי
ב הראש אין אלעזר: א״ר נפשה, ע״א, ’עא מ’’ב ע״א, ’קיג ב״ק דוגמאות, עוד וראה אברים. כרו

ת ע״ב, ’קבו ע״ב, ’קיט חולין ע״א, ’נג שם ע״ס, ’ג ע״ז ע״ב, ’טז שבועות רו ’עב נדה ע״ב, ’י בכו
ת ע״ב, תו ת ע״ב, ’ט כרי ע״ב, ’טז שם ע״א ’יב כתובו

ת .3  אכלו לא ועדיין כאחת לאכול שישבו שלשה שמואל: אמר אבא רבי דאמר הא כי ע״א: ’נ ברכו
 שישבו שלשה קתני: הכי שמואל, אמר אבא רבי אמר אחרינא: לישנא ליחלק. רשאין אינן

שבת נדרים מפירין פפא: רב דבי זוטי דתני שמע, תא ע״א: ’קנז שבת כאחת, לאכול  לצורך ב
 לצורך להו: איבעיא אהרינא, לישנא לא. השבת, לצורך שלא אין, השבת, לצורך השבת.

ע״א: ’יא סוכה .’ובו דילמא או לעת. מעת נדרים הפרת אלמא: לא, - לצורך ושלא קתני, אתרוייהו
 שמואל אמר יהודה רב אמר לה, אמרי אהרינא, עשרה...לישנא גבוה שאין פי על אף נמי, ובית

אומרים: וב״ה ונזיר, נדור בש״א: אומר, נתן רבי דתניא: ע״ב: ’ט נזיר חתנים.. בכילת לישן מותר
 אמרי אחרינא לישנא יוסי. כרבי לה סכרי וב״ה יהודה, ’וכר מ’’כר לה סכרי ב״ש נזיר; ואין נדור
עוד, וראה נזיר; ולא נדור לא אומרים: וב״ה נזיר, ואינו נדור אומרים: ב״ש אומר, נתן רבי לה:

ת ע״א, ’לה יבמות ע״א, ’מח שם ע״א, ’יח נדרים ע״ב, ’קלב שם ע״א, ’קד שבת ע״א, ’לח ברכו
ב,’פו שם ע״ב. ’קג עירובין "
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 מבתי שהועברו מפני שונה וסגנון בסדר מצויים בע"פ נלמדים שכמובן אחרים מקורות
 דוגמא, אחרים, חכמים משמות או מאלו, אלו ונבדלו בשיטתם אותן למדו אשר שונים מדרש
 משמיה לה מתנו בפומבדיתא חסדא, דרב משמיה שמעתא להא לה מתנו "בסורא ע״ב: מחי שבת
 בהאי שמעתא להא לה מתנו "בסורא ע״א: יט' סוכה וכן, דרבא". משמיה לה ואמרי כהנא דרב

 ריש מינה כדבעי אנן לה מתניתו הכי "אתון אחרים, מקור ביטויי או בפומבדיתא...". לישנא
 סבי ב״ק או לה". מתנינן מהכא אנו לה מתניתו מהתם או"אתון לה". מתנינן יוחנן מרבי לקיש
 בדרב "אתון ע״א: כג' בכורות או לן", פשיטא ממתניתא אנן לה, מתניתו בדרבה "אתון ע״א:

 יז' סוכה כמו: נשתנו, המקורות בלשונות גם לה", מתנינן חייא בדרבי אנן לה, מתניתו חסדא
 ע״ב: לוי בכורות וכן, מתנו..." בנהרדעא לישנא, בהאי שמעתא להא מתנו "במורא ע״א:

 כהנא רב "אמר ע״א: ו' בערכין ועוד, קמא". כלישנא בפומבדיתא בתרא כלישנא מתנו "במורא
 מתנינן הכי אנן לה, מתניתו הכי אתון לי, ואמר מנהרדעא, זביד דרב קמי לשמעתא אמריתא

 נהרדעי", בה או"תהו נהרדעי", או"אמרי פומבדתאי", "אמרי פעמים, וכמה כמה וכן לה".
 חשוב, מקור לפנינו הנה ומקומם, ידועים חכמים של רחבה יותר בפריסה אנו חפצים ואם

 דנהרדעא דייני שמואל, בר פפא רב ,דפומבדיתא דייני אסי. ורבי אמי "רבי ע״ב: יז' בסנהדרין
 עינא, ורב יהודה רב ,דפומבדיתא סבי חסדא. ורב הונא רב ,דסורא סבי מניומי, בר אדא רב ,

 אמוראי יוסף. ורב רבה , דפומבדיתא אמוראי רחבה. בני ואבימי עיפה , דפומבדיתא חריפי
 הונא: רב והאמר הונא. רב , רב בי אמרי ברבי. בר רמי מתנו, נהרבלאי חמא. רב דנהרדעי,

 חנינא. בר יוסי רבי , מתם שלחו ירמיה. רבי , במערבא אמרי המנונא. רב אלא: רב! בי אמרי
 איפוך: אלא חנינא! בר יוסי רבי לדברי מתם שלחו והא אלעזר. רבי , במערבא עלה מחכו
חנינא. בר יוסי רבי ,במערבא עלה מחכו אלעזר, רבי ,מתם שלחו

 "אמרי הלשון גם .4 ראה עוד כולו, התלמוד זרוע מקורות והעברת לשונות בשינוי
 אמר ע״א: סג' שבת חכמים] בשמות הדיוק [בעיקר מועבר מקור על מורה רבות פעמים ,5לה"
 אויא, לרב לה ואמרי דימי, לרב יוסף רב לה ואמרי אויא, לרב לה ואמרי דימי, לרב אביי ליה

 יט' בחולין לו?..וכו' הן תכשיטין דאמר אליעזר דרבי טעמא מאי יוסף: לרב אביי לה ואמרי
 הנדון, והביטוי אחרינא, "לישנא שונה, למקור מובהק היותר זה הביטויים שני את מוצאים ע״א,

 ליה: אמר להו? קתני יהודה ברבי יוסי רבי דעלמא רובי כל אטו אביי: ליה אמר לה". "אמרי
 אמר הונא רב אמר לה, אמרי אחרינא לישנא דפליגי. להו דשמענא קאמינא דשחיטה רובא אנא
 רבי אמר ע״א: יחי במנחות כמובא בא״י כאן ואפי' וכוי שליש.. שהגרים מחלוקת אסי: רב

שמוע, בן אלעזר רבי אצל שמועותי] [לברר מידותי למצות כשהלכתי

.5

ת או לה. מתנינן בהדיא אנן לה, נתניתו הכא אתון ע״ב: יחי יבמות גם ראה  אתון ע״ב: מ' כתובו

ת או לה, מתנינן אהא אנן לה מתניתו אהא רו  איפכא אנן לה, מתניתו הכי אתון ע״א: ח' בבכו

ת גם ראח לה. מתנין רו ת ע״ב, נדי עירובין ע״א, ו' ערכין ע״א, נחי בכו בו  מחי חולין ע״ב, פז' כתו

א ע״א פוי ב״ב גם ראה ע״א. ר  ע״ב, נדי עירובין ע״ב, לז' חולין ע״ב, כדי סנהדרין מתנו.., בסו

 גיטין ע״א, עה' שם ע״א, לחי ע״ז ע״ב, יחי מגילה גם ראה ע״ב. ז' שם ע״ב, ד' תענית גם ראה

ם התלמידים דברי גם ראה ע״א, קלוי ב״ב ע״ב, יחי יבמות ע״א, לה'  בבא גם ראה ע״א. קד' בפסחי

 סנהדרין ע״ב, קלג' שם ע״א, קכט' שם ע״א, קלד' שבת גם ראה ע״ב, בזי מו״ק ע״א, לה' מציעא

ע״ב, יז'

אמר רבי אמר ע״ב: טז' מו״ק ם.. חו  ע״ז כהנא. רב אמר תנחום רבי אמר לה ואמרי שמלאי בי תנ

ת בני ע״ב: נז' שוק ומדרסן רטקן טבלו ולא שמלו שפחו  ע״א: עה' ב״ב טהור. לה ואמרי טמא, ב

ר שמואל רב אמר אל ברקיעא, מלאכי תרי פליגי נחמני ב  אמוראי תרי לה ואמרי ומיכאל, גברי

 שם ע״ב, נוי ב״ב ע״ב, ס' שם ע״ב נוי שבת עוד ראה ר״ח. בני וחזקיה יהודה אינון, ומאן במערבא

ת ע״ב, ס' ת ע״ב, כה' שם ע״א, יחי מנחות ע״ב, ו' שם ע״ב, ב' ברכו  ע״ב, סבי שבת ע״א, לגי ברכו

ועוד. ע״ב, נטי ב״ב ע״א, כה' מנחות
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 לפניו. יושב הבבלי יוסף מצאתי שמוע, בן אלעזר רבי של מידותיו למצות לה, ואמרי
 בבבל, שם קורה מה ידעו י”א חכמי ואמנם בבל] שמועות לפניו ושטח ישב הבבלי יוסף [מסתמא
 הרבה כמובא דתמן״ ״רבנן או אמרי״, ״תמן י”א מחכמי שומעים אנו והרבה

 דרבנן בן דהכא, דיחידאה בין אחא, רב בשם בון ר”ב י”ר ה:”ה א”פ מו״ק בירושלמי,
 פליגא מתניתא ו:”ה א”פ ברכות או להחמיר. לא אבל להקל דתמן לרבנן מודיי דהכא

 המכה ג”ע רטיה נותנים דתמן רבנן בשם בון רבי הי״א: י”פ עירובין דתמן. רבנן על
 לחכמים המיוחס בבבלי הרבה מצאנוהו שאמנם דהכא״ ״רבנן ה”ה .6ועוד בשבת

 כמובא דא״י דהכא לחכמים מיוחס פעמים וכמה כמה במצוי עניין יש לנו אך המקומיים,
 שמיע ולא וגומרין מתחילין המיתון לתמן נחית אחא בר בא רי ה״ו: פ״א ברמת בירושלמי

 גומר ואינו מתחיל אמרין דהכא ורבנן גומר התחיל ואם ויאמר יתחיל לא אמרין דתמן
 דהתם כרבנן או דהכא כרבנן עביד נהוג אבוך הוה היך ’זעיר ’בר אחייא ’ר קומוי בעון

 ’דר מסתברא חנינא ר”א דהתם כרבנן אמר [יוסי] יוסח ’ר דהכא כרבנן אמר חזקיה ’ר
 ברכות בירושלמי כמובא או דכוותהון. נהיג עבד והוא מחמרין וינון מחמיר זעירא ’דר יוסה

 איילן בעי יוסי ’ר ואסרון לרבנן שאל עובדא ליה הוה אושעיא ’דר אבוי חמא ’ר ה״ז: פ״ב
 דרומיא רבנן תימר אין ניחא דהכא רבנן תימר אין דרומיא רבנן או דהכא רבנן רבנן

 אסרין ואינון שריין אינון דרומייא רבנן תימר אין לזעירייא שאל והוא קומוי רברבייא
.7 ’וכו דתני

ת עוד נמצא בירושלמי שונו של כמובא לישנא" דמפיק "אית כמו נוסח, שינויי על המורות ל  למ
שקלים ת או ה״ב: פ״ד ב רבי ה״א, פ״ג ברכו " "ר' לישנא", מפיק חזקיה או  לישנא, מפיק בון ר' לעזר או

שרות כמובא ת ה״א, פ״א מע ת וחילופי מקורות העברת ועוד. ה״א, פ״ד קידושין ה״ד, פי״ג כתובו  נוסחאו
 דוגמאות הן דימי", רב אתא "כי רבין", אתא "כי עולא", אתא "כי הנחותאי, באמצעות גם היו והלכות

שמועות ״ במערבא "אמרי הרווח הביטוי ואצ״ל .8 שמועות למעבירי .9 א״י חכמי ומימרות ל

.6

.7

.8

 עבדין מה ה״ג: פ״ג שבת ראה המרכזים. שני בין פוסקים בלתי וקשר זיקה על מלמדים המקורות

 אסרו כירה אתו טמינה אסרו אסור דתמן דרבנן דעתון ועל ה״א: פ״ד שבת וכן דתמן, כרבנן לה

שם כהן רבי ה״ו: פי״ז שבת או הטמנה. אטו כירה  ראה כאוכלין. אותו עשו תינוק דתמן רבנן ב

 פ״ג יבמות ה״א, פ״א סוכה ה״ב, פ״ב שקלים ה״ו, פ״ג יומא ה״ד, פי״ז שם ה״א, פ״ד שבת עוד.

ועוד. ה״א. פ״ד ע״ז ה״ד, פט״ו שם ה״ג, פ״י שם ה״ד,

 מו״ק וכן דתמן. וכרבנן דהכא כרבנן להון ודרש יוחנן רבי עאל ה״א: פ״א ביצה ירושלמי ראה
 היידן בעי יוסה רבי ואסרין לרבנן שאל עובדא ליה הוה הושעיה דרב אבוי חמא רבי ה״ה: פ״ג

 רברבייא דדרומא רבנן תימר אין ניחא דהכא רבין תימר אין מדרומא רבנן או דהכא רבנן רבנן
שלמי גם וראה וכוי .. דהכא רבנן תימר אין לזעירייא שאיל והוא קומוי  ה״ו, פ״ז עירובין בירו

ת ה״ב, פ״א סוטה ה״ח, פ״ה שם ה״ה, פ״ה יבמות  ה״ט. פ״ה גיטין ה״ב, פ״ב כתובו
שם אבין "רבי כמו, "דתמן" רבנים על  ר' חביבא, ר' חונא, ר' כבליה", אימי "ר' דתמן", רבנן ב

ת ראה ועוד, בון, ב״ר יוסה  ה״ב, פ״י שביעית ה״א, פ״א סוכה ה״א, פ״א מגילה ה״ג, פ״ט ברכו
ה״ד. פי״ז שבת דתמן, לרבנן שאל כהנא ה״ב פ״ג בחגיגיה

 רב אתא "כי הרווח, או מרי. בר דרכה משמיה במערבא אמרי יצחק רבי אמר ע״ב פוי יומא ראה
ת ע״א, יחי מגילה ע״א, ג' עירובין ע״א, י' תענית ע״ב, נהי יומא במערבא", אמרי אמר דימי  כתובו

כי ע״א. יז' " כי ע״ב. קחי שבת ע״א, קיד' פסחים במערבא.." ואמר עולא אתא או "  רב אתא או
 דאתי מרבנן צורבא "האי או ממערבא" דאתא מרבנן האי "כי סתם או שילא", בר יהודה

ת ע״א כבי יבמות ע״ב, עזי נדרים ממערבא".ראה  איגרתא "אתא ע״א נב' שבת ע״ב. מהי ברכו
 סד' יומא ע״ב, ח' ביצה ע״א, קחי שבת במערבא" "אמרי סתם או יוחנן". דרי משמיה ממערבא

ת או ע״א, קו  ע״ב, סבי יבמות ע״ב, כ' נזיר ע״ב, יחי סוטה כמו במערבא, הלכה או במימרא מחלו
ת ע״ב, ח' תענית ע״ב, לז' סוכה ועוד. ע״ב כדי גיטין ע״ב, יט' כתובו
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ן די נ בו ת א שנ גיי סו ת ב ח ק א ר כדי ר ב ש ת ל אוזן, א ת ה או ר ת היכן עד ל עיי  ב
ת רו קו ד מ מו ל ת ת ה ב כ ר ה מו ב ר ר ה ת פי יו קנו מכ ק ה לעניין שנז ת ז כ רי ע ה. ב שנ מ  ה

ך תו מ ת ו ו נ נ בו ת ה ם ה ה ג א ר ת נ עיי ה ב בנ ה מ פיי או ל ו ה ש ת. סוגי די מו ל  אנו ת
ם מנ ש א קדי א נ גי סו ה ל כ ר ע ב ״ פ ם ב קי ר פ נו, ב י פנ ת אך ל ע ה ל ת ם ע קי קו ק אנו ז  ר

ה צי ר ט ס לו אי ה ל טנ ה ק ר אי מ ת ה ת א עיי ת ב רו קו ד. מ מו תל ה: ה א נר
ע״ב ’כט שבת

 מפני רעה, רוח מפני ליסטים, ומפני נכרים מפני מתירא שהוא מפני הנר את המכבה משנה.
 פוטר יוסי רבי חייב. הפתילה, על כחם השמן, על כחם הנר, על כחם פטור. - שיישן החולה
 רבי מינה שמע חייב, סיפא מדקתני גמרא. פחם. עושה שהוא מפני הפתילה, מן חוץ בכולן,
 שאין בחולה ואי ליה! מיבעי מותר סכנה בו שיש בחולה אי עסיקנא? במאי רישא היא. יהודה

 ואיידי מותר, דליתני הוא ובדין סכנה, בו שיש בחולה לעולם ליה! מיבעי חטאת חייב סכנה, בו
 שיישן החולה בשביל אם אושעיא רבי והדתני פטור. רישא נמי תנא , חייב סיפא למתני דבעי

 ומכאן חיא. שמעון ורבי סכנה, בו שאין בחולה החיא , אסור אבל פטור כבח, ואם יכבח, לא
 נושאים בשרשרת ומהלכת דפים, שני פני על נמשכת זו סוגיא אחרים, לענינים ופונים נפרדים
פתיחתח. לעניין שורות בשתי חוזרת ע״ב לאי דף סוף בסופח, רק קשר, כל חסרי כביכול

א.

ב.
ג.
ד.
ה.

 נוי דמן תנחום מרבי שאלו וכוי סכנח בו שיש לחולח חנר את במכבה פותחת כט', דף
לחולה.. נר לכבות מהו

שלמה מקדש חנוכת ביום ההיכל שערי לפתיחת עוברת
הלכה?] נשנית נחמיה מימי [הלא בביהמ״ד, שלמה החמה? מפני לטלטלו מהו דוד מות
נשמע.. הכל דבר סוף שבו, סותרים עניינים מפני ,כביכול קהלת בספר דיון

 הרה של עולם ענייני הקדוש, רבנו בפני שבאו סרק ושאלות משלי, ספר גניזת שאלת
יום. בכל ביצה מטלת תרנגולת מול ויולדת
 בהלל שבת בערב מפורסם מעשה שבת, ערב שבא גוי כהלל, ענוותן אדם יהא לעולם

שמאי של דומהו וכן
העניין, עומק שלמדוהו עד והדר, שרד וביקש קודש, בבגדי גדול כהן כבוד ששמע גוי
ושמאי הלל של אחר צד

המשנח. לסדרי אסמכתא וכוי, עתך אמונת וחיה הפסוק הש״ס, סדר יוחנן, ורבי ריש״ל
תבואה. בכור חומטון קב מערב ישמעאל ר' דבי תנא מנותקת מימרא
 ליה דלית ואי ינאי רבי מכריז וכו, פנימיות כמפתחות יר״ש בלא תורה יר״ש, בלא תלמיד
עביד!!.. לדרתא ודלתא דרתר

תורתו? מפני לקום אלעזר, ורבי סימון רבי לפני עובר אחא בר יעקב רבי
 באוולתו אדם ישנה שלא מוסרית הדרכה הרבה", תרשע "אל עולא רב
בשבת. הנר כיבוי נסיבות, השמן, על כחם לענייניה, חוזרת הסוגייא לאי: דף
 שהכוח כתוכו!! משנה חוליות עם וחלקן חוליות עשרה שלוש עם סוגייא לפנינו

 המהלך ביהמ״ד. של לימוד כדרך באסוציאציות גם התלמוד עריכת דרך הוא בהן המעמיד
 ואמוראים תנאים דורות בה מוזכרים ועוד, בשבת. נר כיבוי בהלכות שהתחיל שוכח בה

 והלומד נשזרו ואמוראים תנאים דמויות עשרים של שמותיהם שונים, ובמקומות בזמנים
 במקומות פזורים הסוגייא של שלימים חלקים שונים, ממקורות עריכה כאן שיש חש לא

 שם ע״א, יא' מציעא בבא מציאה, אחר רציו בסוגיית כך לעניניה. כאן ומגוייסים אחרים
 כביכול הכל, שזר שהעורך חש לא בסוגייא והמעיין אמוראים, של דורות חמשה מצאנו
 שנשזרו שונים מקורות חיבור אם כי שם ואין אחד, ובזמן במקום מתרחש שהכל

אחת. ליריעה

ח.

ט.
ר,

יא.
יב.
יג.
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התלמוד של בניינו יסודותיו

 מעמעמת לא האמוראים, בפני אלה מקורות של שמציאותם ולומר להקדים יש
 מתים. כמחיי וקדושתם המבעית שכלם מכוח ובונים כיוצרים וכוחם זחרם את
 בכלים משנה מפרשי רק היו שהאמוראים השגוייה המחשבה מפני להיזהר יש

 כללים מסכת יצרו אלא המשנה שפירשו רק לא אמרנו, כבר לפניהם. שהיו
 לימודם דרך לימוד ותקדימים. מעשים בחבילי המשנה והקיפו גזרות. תקנות,

נתקדשה. שהמשנה כמו נתקדש נחתם, שמפעלם ואחר תורה. של חיות הוא
הלכה מדרשי א.
היסוד שהיא רבי של משנתו ב.
התוספתא ג.
ברייתות קובצי ד.

הירושלמי ישראל, ארץ תורת ה.
גזרותיהם חידושיהם, האמוראים יצירת ו.
לתלמוד שקדמו מקורות ז.
אגדה ח.

הלכה מדרשי א.

 כלי היו הם מגובשים, היו שכבר ההלכה מדרשי קובצי היו האמוראים לפני
 וספרי, ספרא המכילתא, רבות. הלכות-משניות ניסחו באמצעותם התנאים של אמנותם

 ע״ב עבי ביבמות הנה מטשטשים, שהתחומין פעמים רבים, בדיונים לביסוס מקור היו
 שיושב פדת לבן ראיתי לקיש לריש יוחנן רבי ליה "אמר לשמיני, נימול בסוגיית

 תנא היכא היא? מתניתא היא, דידיה לקיש ריש לו אמר הגבורה. מפי כמשה ודורש
 שעניין מצפים היינו ירחי". בתלתא וסברא יומי בתלתא תנייה נפק כהנים, בתורת ליה,

 מקור סביב האמוראים מו"מ רואים כן, לא התנאים, תקופת אחר סגור היה כבר זה
 רשב״י, עקיבא, רבי ישמעאל, רבי כמו: שמות האמוראים בימי הלכהס!. מדרש

 לפיכך בניין. כל מוצב דבריהם שעל קדושה מושגי הם ההלכה, מדרשי של בעליהם
להם] שיחדנו הפרק [ראה מוגמרת. עובדה היתה כמקור הלכה למדרשי ההתייחסות

רבי של משנתו ב.

 יש הסוגיא. בסוף הדיון שב ואליה יצאו ממנה התנאים, של מגמתם עיקר היתה המשנה
 עדיין המשנה האמוראים בימי מרובה זמן שכביכול ההשקפה דברי ידים בשתי לדחות

 רבן בניו אחריו, ודור המשנה, ערך הקדוש רבנו הספק. הסרנו וכבר ערוכה, היתה לא
 של בימיו עוד שאמנם חטיבה ועשאוה הקציעוה עמהם וחכמים שמעון ורבי גמליאל

 לפענח היה המפעל עיקר הרי אחריה, עונין ואין שנתקדשה כיון התקדשה. רבי
כוונותיה.

שם יוחנן רבי של תלמידו אמורא שם בהחלפת טעות למנוע בא רש״י לב שים .10  רש״י: קדום, תנא ב

ת את ודורש יושב פדת בן את "ראיתי  סתם אלעזר רבי והוא הגבורה מפי כמשה הללו המקראו

שמוע. בן אלעזר רבי הוא דמשנה סתמא אלעזר ורבי בגמי, הש״ס בכל דמיירי
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 דנו שהתנאים כפי במשניות דנו האמוראים המשנה. את הרמב״ם ראה אמנם כך
 ניפו החותם ורבי התנאים אמנם קצועות. הלכות מהם לנסח הלכה, ובמדרשי בפסוקים

 ולצידי לדרכים פנה האמוראי הדיון להם בניגוד אגדתיים, צדדים מענפים המשניות את
 של קדושה הנר. את מכבה מסוגיית הדוגמא את לפניך הבאנו לכן אגדה, של דרכים

 ביטולה, לכדי גם משנה עם בהתמודד חששו ראו לא האמוראים לציין יש המשנה
 לפצל או קתני" והכי מחסרא "חיסורי או לברא", תני "פוק היא", "משבשתא כמו:

שא ו פלוני", ר' סיפא פלוני ר' ולומר"רי "ז  "ליתא פשוט, או ועוד״. משנה" אינה או

או"מתניתין היא" "יחידאה המשנה נגד פוסקים שהאמוראים או למתניתין",

ע״א] צבי יבמות ע״ב, לוי עירובין ע״א, לאי ביצה ע״א, קג' מנחות ע״א, קמי .[שבתונדחית היא" ב״ש

התוספתא ג.
 דיוקנה הקודמים בפרקים שרטטנו וכבר למשנה, שהיתה לעדנה זכתה לא התוספתא

 יתידותיהם עליו לקשור כמקור ראוה האמוראים אמנם התוספתא. של וערכה מהותה
 רבי. ממשנת יותר רחב אף ופעמים מקביל משניות קובץ שהיא מפני , לדחות או

 אלא במשנה. קיים לא או מכוסה שהיה מה האירה התוספתא מסויימים ובמקרים
 ההלכה, ממנה להסיק ודרישה לחקירה האמוראים יעד עיקר היתה שהמשנה שבעוד

 כתובת היתה לא כשלעצמה והיא לדחות, או לתמוך עזר כלי היתה התוספתא הרי
 של שלחנם על בשלם היתה התוספתא אם מסופקני ועוד לאמוראים. חקירת

 נמצא כך, או כך ברייתא. בשם גם ומכונה למשנה, מחוץ היא הכל ככלות האמוראים.
 מקור היתה והיא בתוכנן סמוי או גלוי מרכיב הינה שהתוספתא בתלמוד רבות סוגיות
המשנה. מול העיקרי תשמישם כלי היו שהברייתות כפי עליה לסמוך לאמוראים חשוב

הברייתות ד.
 מגובשים לפנינו מונחים והתוספתא, הלכה מדרשי שהזכרנו, שהמקורות בעוד

 מבתי ומזוהים עניניה, לפי ומסודרים תורה ספרי לפי בנויים הלכה מדרשי ומסודרים.
 ומקבילה לחלוטין מסודרת נחמיה] רבי [של התוספתא כן, כמו יצאו. ממנו מדרש
 בע״ה להם [נקדיש הברייתות, כן לא המשנה. כסדרי בערך מאורגנת למשנה, כולה כמעט

 ברייתות קובץ בידינו אין אחד, מבימ״ד כספר ברייתות קובץ בידנו אין מיוחד] פרק
 כל היו לא האמוראים שבפני לומר מותר גמורה בודאות ועוד, אחד. חכם משם

כל את הכירו לא שהאמוראים לומר מותר גמורה יותר עוד בודאות הברייתות.
כל מסתמאאמוראים] 3700 ל 2200 בין [מדוברחתוכה. עדות אלו לעניינים יש פעם ולא הברייתות,

 אמרנו זה פרקנו ובמבוא בו. שנלמדו הדומיננטיים לנושאים שנוגע מה ידע מדרש בית
 התכתובת את מוצאים המקומות. בכל זהים היו לא הסגנון וגם התוכן שגם בפירוש
לא״י. בבל שבין גרסאות חילופי או מימרות, שמועות, וכן י,”א בבל בקשרי המרובה

ת רש״י ע״א, מאי יומא הריטב״א חידושי ע״א, לבי שבועות ראה יימשבשתא״, המושג ועל .11  כריתו

 אינה זו ע״ב. לדי ב״ק ע״ב מגי יומא ע״א, ט' עירובין ע״א, קו' שבת לברא, תני פוק ע״א. ח'

ת ע״א, מגי יבמות משנה, ת ע״א, פב' שם ע״ב, פאי כתובו רו  קמי שבת בדומה, וראה ע״א. נוי בכו

עג' גיטין ראה .234 עמי המשנה לנוסח במבואו אפשטיין הר״י דברי ראה ע״ב, קנוי ב״ב ע״א,

 מגי יבמות היא״.ראה ומשבשתא מדרשא בי אתמר לא אסיפא רישא דקשיא ״כירן ע״א:

היא". משבשתא אושעיא, ורבי חייא רבי בי לה מתני דלא ברייתא "כל נמצא, פעם ולא ע״א.

ת נעסוק עוד [אנו תו ליבון]. צריכים שהדברים ונראה בבריי
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 דברי גם מקום. באותו אפיי מדרש בתי בין או בידי", אגרתא ואתא ר'.. אתא "כי
 מאוד מתעקשת הגמ' לכן אחריהם, הבאים בפי זהים תמיד היו לא האמוראים ראשוני

 "ואמרי ר״י", אמר רחב״א "אמר הרבה נמצא לכן הדברים. יצאו בדיוק מי מפי לדייק
 רב", ..אמר ר' "אמר רב של תלמידיו מאד הרבה או פלוני," בשם פלוני ר' אמר לה

 או הכי" לה מתנינן אנן הכי לה מתניתו "אתון הביטויים, מרובע. ביטוי אפיי ולפעמים
 עליה "מחכו בטוי או ברייתות. על הרבה חלים המשנה, על שנאמרו "משבשתא"

 או"בדותא" הביטוי"ברותא" ואפי' האמנם? לברר מאד מנסים שהאמוראים במערבא"
 לפענוח האמוראים בידי מקור שהיה הברייתות אוצר .12בדיון תאמה שלא גרסא על

 יש סתמיות, וקיימות עליהן, חכמיהן ושמות מזוהות שונות. בפנים היה המשנה,
ת א׳, סה׳ ב״ק [כמו במשנה, שאינן הלכות ששנו ברייתות בו  משלימות או ע״א] סח׳ כתו

ת ע״א, לאי [חולין משנה, בו  ע״א] קלז' שבת ע״א, נוי [סנה' אחר נוסח בעלות או ע״ב] סה' כתו

משנה. מול שבאו כפי אחיותיהן מול הובאו רבות שברייתות כמובן
הירושלמי א״י תורת ה.

 רומא נציבי שלטון תחת הדרום, חכמי ישיבות או וצפורי, טבריה ישיבות של קיומן
 התלמודים. בין וזיקה קשר מנעה לא בבל, ישיבות היו בצילו הפרתי, לשלטון העויינת

 בלשונו בהיקפו, שונה שהבבלי אף הירושלמי. הוא בגמרא, שנבלל נוסף מקור לפיכך
 סוגיות הוכחה, א״י. מתורת מרובה חומר מצוי בבבלי כן כי הנה הירושלמי, מן וסגנונו

 סוגיות כל בבבלי. לרוב מצויות טהרות, או זרעים כמו בבלי שאינם סדרים על רבות
 או דהתם" "רבנן הביטוים לבבלי. מא״י מקורות הן לטו״ט, לשמיטה, לתרו״מ הנוגעות

 לדיוק ערנות על מורים לישנא" דמפיק ואית לישנא דמפיק "אית או דתמן" "רבנן
 האמוראים בידי כמקורות בבלי א״י תורת של השקיעין ״. ממערבא שקבלו במקורות
.14עוד להוסיף ניתן המרכזים, שני בין הקשר בסיבת נתאפשרו

 ראה ע״ב. צהי שם ע״א, סח' מנחות ע״ב, קא' בתרא בבא ע״ב, עא' שם ע״א, ט' מציעא בבא ראה .12

 המקומות שרוב מעניין . ע" פב' יבמות ע״ב, ק' זבחים ע״א, קמה' בתרא בבא ע״א ידי כריתות

ת היא", בדותא אשי דרב "הא שם נאמר הגרסא שנדחתא  נאסף שלפניו ומשום העורך שהוא למרו

ת שיבושי שנפלו יימלט לא המרובה, החומר  עלך נאמרה מקומות ובכמה המעתיקים. גרסאו

תא מקומות ןיש אבהו. רבי דברי "בדו  "בדותא כמו: הכלל על אלא הגרסא על לא היא" שמצאנו

בטיל. לא מתירין לו שיש דבר קי״ל דהא היא,

ת ה״ג, פ״א דמאי ירוש' ראה .13 שם "אמרין ה״ד, פ״ו שבת ה״ה, פ״ז ברכו  ירוש' ראה ירמיה". רבי ב

ת  ראה ה״ה, פ״ה פסחים ה״ו, פ״ז עירובין ראה אמרין". "תמן ה״ו, פ״ב וכן ה״ה, פ״ב ברכו

ת שרות ה״ב, פ״ד שקלים ה״א, פ״ג ברכו ת ה״ב, פ״א ערלה, ה״ה, פ״א מע  וכן ה״ד. פי״ג כתובו

כדעתון". דהתם ורבנן כדעתון דהכא ה"א,"רבנן פ״א עירובין

ת אבא, רבי ראה .14  שבת בון ב״ר יוסי רבי על ה״א. פ״ז תרומות הבבלי, אמי רבי ה״ג, פ״ט בברכו

ב' תענית גם ראה ה״ב). פ״ג שבחגיגה הכהן הוא (אולי ה״ו, פי״ז שבת הכהן, י' רבי ה״ג, פ״ט

המועברים, חכמים דברי ע״ב. מאי נדרים ע״ב, ח' ביצה ע״א, קחי שבת ע״ב, סט' יומא ע״ב,

 מגילה ע״א, י' סוכה ע״א, ג' עירובין ע״ב, נהי שם ע״ב, פוי יומא ע״ב, כדי גיטין ע״ב, יט' כתובות

ת מר״י, או מרב שמעו האם ע״א. יחי ע״א, קיז' שם ע״א, כבי יבמות ע״ב עזי נדרי ע״ב. מהי ברכו

ה״ד. פ״ג שבת ירוש' ,תפילין ה״ד, מטי שם ע״ב, קני שבת
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ותקנותיהפ. חידושיהס האמוראיפ, ביצירת התלמוד מקורות ו.
 ובעמקותו במימדיו מקיף והיותר נכסף והיותר חשוב היותר המקור להערכתנו,

 האמוראים של הקדושים דבריהם בהתהוותה, האמוראי היצירה דווקא הוא בתלמוד,
 גזרות בגזירת תקנות, בתקנת כללים, וניסוח בכינון שכלם עומק מכוח יצירתם עצמם.

 ימצא גמרא בדף המעיין כל מוסרם. ומימרות והנהגות, ממעשים היסק והרחקות,
 מן רבים קטעים ב״סתמא", רבים הגדים עליהם, אומרם שם שאין רבות מימרות
 והכוח המדבק החומר הם אלה כל ביהמ״ד. חכמי של והגותם דיונים שהם הסוגייא
 לעשותו כוחו את לתלמוד שנתנה היא האמוראים של זו יצירתם התלמוד. של המעמיד

 באוצר והן חשיבה, דרך שלו, הלימוד דרכי של בהשפעה הן ופועלת חיה יישות
 לו נעשים והם מדרשם בבית כמהלך נעשה בו הלומד כל האמוראים. יצירת של הבלום

 הנובעים אכסיומטיים חלקם מושגים של שלימה מסכת עמהם. ונו״ו דורש שיושב כמי
 לי" "קיפ רובא" בתר "אזלינן "הואיל" "חזקה" "מיגר"כמו מושגים השכל. מעמקי

 מחברו" "המוציא רובי" "תרי היסת" "שבועת דדייני" "שודא "רואין" "מוחזק"
ועוד. "אסמכתא", "שבועות","קניניפ","רשויות","שטרות","עדויות"גדרי ועוד.

 תקעו האמוראים במקרא, מפורש מקור להן שאין הלכות וכל ומידות, שיעורים
ש מצאנו [במשנה כלליפ וכן אקראי". "ואסמיכוהו יתדותיו  אמר", "כלל רבים, כללים במפור

שת נכס הם אמרו״, ״כלל  נתייסד ועליהם האמוראים שקבעו כללים גם יש אך התנאים] מור
כי ע״ב]. מוי [עירובי! כללי" להני ליתנהו משרשיא רב הפסיקה."אמר עמוד "  רמי אתא או

ת [כמובא אחי", יהודה דכייל כללי להני תצייתינהו לא אמר, יחזקאל בר בו תו  ס׳ ע״א, כאי בכ

 או יהודה" כרי הלכה ור״י ר"מ כללי, הני לגמרי כייל לא יוחנן "רבי ע״א], מדי חולי! ע״א,
רתרע״ג] חליצה הלכי ח״א [או״ז כמו ב ס ד  ליה סבירא ולא כללי דכייל למימר דאיכא רבא "

 עניין להיפך, גם [וראה ליה". סבירא דלא אע״ג כללי דכייל התקבל בפרק אשכחן דהרי

והחזקות. הספקות כללי המשמעותי הנושא או בזי] עירוי הכללות״ מן למדין ״אין מרתק,
 "סימנים תוס' ע״ב כז' גיטין כמו האמוראיפ תקנות גם הם התלמוד מקורות
 או בסימנים" להחזיר תקנתא במציאה דעבוד הוא ורבנן בעדים, היינו דאורייתא

 הגזול", מריש "תקנתאו לוין", בפני דלת תנעול מ״שלא שנובע ומה השוק", "תקנת
 בעליה] חיטיך נשרפו לו יאמר [שלא במשיכה, הקניין אבל קונות, מעות מדאורייתא או

ר ט ש "  עירוב עניין רל״ח]. [תשו״ג מילתא" האי בכי תקנתא לרבנן להו אית חוב או
 ביצירת הדין הוא להשכיחו". הבא אחר מפני מפני"זכרהו חכמים תקנת הוא תבשילין

 ב' בפסחים לדאורייתא", רבנן דעבוד הוא "גזרה בחמץ, כמו !,5וסייגיפ גזרות מסכת
 ומצד ע״ב. יז' קידושין לסורו" יחזור שמא רבנן דעבוד הוא "גזרהיורש, בגר או ע״ב.

א לגזרה". גזרה גזרינן שני"ל
 של יצירתם שהן "הרחקות" של שלימה מסכת גם נובעים התלמוד מקורות
 מן האדם את להרחיק יתירה הרחקה דעבדי הוא "רבנן בפסח: כמו האמוראים,

שם ראה ע״ב, יב' בפסחים ה״ה ] כבי פסחים רשב״ם ברכות, בתחילת [יסוד העברה"
 פסחים בהו". דגזרו הוא ורבנן דמי כבירא "לא ע״ב, מחי שבת בהו". גזרו "רבנן ע״א, ’כה ברכות למשל ראה .15

 היא מעליא "מחיצה ע״א, ’כד סוכה יאמרו.." שמא ביה דגזרו הוא ורבנן ביו״ט נעשים שבת "צרכי ע״ב, ’מו
ע״ב, ’סא נדה .’וכו יהא.." שלא דגזרו הוא ורבנן תנו מחזא ביו״ט "נדרים ע״ב, ’ק מנחות דגזרו". הוא ורבנן

ביה..." דגזרו הוא ורבנן ונוז, טווי שוע שיהיה שעטנז,
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 טעי דלא מידי הרחקה דעבוד למה ורבנן שעות, שש משעברו "חמץ רש״י: דברי
 את לגדור חכמים שעשו הרחקות אלא אינם ויינם" פיתם "שמנם סוגיית כל אינשי".
 והרחקות סייגים טעונות חולין ומסכת עצמה ע״ז מסכת ומבנותיהם. ע״ז מפני היהודי
 בלעדיה האמוראים, של הקדושה יצירתם פרי הכל שבנידה, בהרחקות כמו כאלה.
 "שמא שבגדרי, וסייגים הרחקות וכן האומות. לבין ח״ו משתקעת האומה היתה

 שעשו מעלות כל וכן סרך". "משוס או ימעט", "שמא ישכח", "שמא ירכה",
 מעלה דעבוד הוא "רבנן בקדשין" עשו "מעלהאו ביוחסיו", עשו "מעלה חכמים,

ל הוא" "חידוש וחלב בשר ממש, חידושין כן כמו בקדשין". כ "  תאכל, בלא שישנו או
ועוד. ועוד בהנאה" גם אסור יאכל, לא תאכלו לא

לתלמוד שקדמו מקורות ז.
 יוחסין^!, ספר כמו יריעותיו, לחזק יתדות היו הם וגם לתלמודנו קדמו עתיקים מקורות

 יוחנן, דרבי לקמיה אצא שמלאי "רבי יוחסין. מגילות או עולם, סדר תענית, מגילת
 מותבך? והיכן מלוד. א״ל את? מהיכן א״ל יוחסין, ספר מר לי ניתני ליה, אמר

 שאת וכ״ש לנהרדעים ולא ללודים לא יוחסין, ספר [שונין] נדונין אין בנהרדעא...א"ל
 "תני ע״ב: מטי ביבמות המובא וכן ע״ב. סבי בפסחים כמובא בנהרדעא". ומותבך מלוד

 ממזר פלוני איש בה, וכתוב בירושלים יוחסין מגילת מצאתי אומר עזאי בן שמעון
וכוי ונקי..." קב יעקב בן אליעזר רבי משנת בה וכתוב איש, מאשת

אגדה ח.
ם ה תי רו ל קו ם, ש אי ר מו א ת ה דו ד אג מו ל ת ם ה די ה ה ת ו יו שו ח ר ת ה ת ל ריו טו ס ד, הי מו ל ת שו ב ע ק נ ל  ח

ר כ ל, הני לי ע ת ב תו כ ס מ ב ת ו בו ה ר א ר ה נ ב רו מ ר ב ב ע תו מ מ מג ל ל ד ש מו ל ת ש ה פ ח מ ך כ ר ה. ד כ ל ה  ב

ל ו כן ע רנ מ א א ם, ל ע  צרופה הלכה ולהסיק משנה לפרש רק בא שהתלמוד האומר שכל פ
ה טועה. אלא אינו ו הנ נ י פנ ד ל מו ל ה ת ב רו ם מ שי ע מ רי ב ב ד ב ה. ו ד ת אג א י ז פנ ד מ מו ל ת ה א ש  הו

ר פ ם ס א חיי ק ל ר ר פ ט, ס שפ ם מ ך ג ם כ ק אינו כיו ר ר פ ה ס כ ל א ה ל צע א ש מ ר ד שו סו ה. וי כ ל ה  ל

א ם ל ע ם אנו פ די ב א ו מ כנ ר א ד גי סו ת ב א צ ת היו ד קו ה מנ ת ע בי ה נ שנ מ ת ב כ ל ה מ ת ו דו אג ם, ב שי ע מ  ו

ם פי ם. ד מי ר של ב ת כ כ ס מ ה ה שונ א ר ת ה כו ר ה ב ע רו ה. ז ד ת אג כ ס ת ע״ז מ ח ת ם פו לי מי  "לפני ב

הן די ל אי די ש ב " עו ם כבי ה כו ג לי פ מ ה ו ש מ ם ח פי ם ד מי ם שאין שלי ה ל עניין ל כו בי ם כ ת ע ח תי  פ

ה. שנ מ ה ה א ת ר ב ך, ל' ש ל אי ש ו ה אפיי וי ש חו ת שהגמ' ת ש פ ח ה, מ ד ה, אג ה הנ א ת ר עני ך, ז' ת ל אי  ו
ר "לימא א מ ת ל ". מי א ת אגד ש ד ם אפיי וי פי ם ד מי א שלי ר מ הג ת ש אי ר ה. נ ד אג כ

ש אין כוי. יוחסין" ספר מר לי "ניתני ע״ב: סב פסחים מהרש״א .16 ת יוחסין ספר לפר  לו לגלו
שפחות ת דאסור יוחסין יי בפרק אמרינן דהא מיוחסים ואינן המיוחסין מ שבוע פ״א רק לגלו  ב

ת תנייה דברוריה קאמר והכא תל  דדברי מתני' הוא יוחסין ספר אלא כן דאינו פרש״י ולזה שנין ב
שפחותיהם השבטים יוחסי לפי ד״ה ספר שמפרש מתני' דהיינו עכ״ל הימים  הא לקמן מוכח וכן ומ

תנו לא כוי יוחסין ספר שנגנז מיום וק״ל; כוי לאצל אצל דבין ז למה טעם נ  ואפשר יוחסין ספר ענ
שפחות אחרי ובדקו דישבו יוחסין י' בפרק שאמרו מטעם  ופרש״י פירשו לסכנה שהגיעו וכיון מ

ל שהגיעו סו ת בעלי לפ עו א) מזח ויהרגום זרו כ ח אוי( ם לגונזו ר  בע"פ לתלמידיחם חחכמים ומסרו
שבוע פ״א  בע"פ כולם להודיע היינו כוי חכמים של כחן תשש חכא דקאמר והיינו התם כדאמרינן ב

שכל עין דהיינו כוי עיניהם מאור וכהה ודו״ק:  אין אם כי החכמה כח דתשש והיינו והנבואה ה
 שורה הנבואה דאין כדאמרי' ביחוס הדבר ותלה מנבואה דעדיפא החכמה כח ידענו לא הנבואה

שבישראל: מיוחסין על אלא
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 קדושים - אחרי פרשת המנחה [תורת כמובא עוד, נוסיף לידינו", דבר שבא כמו"כיון
 מילי מר לן לימא אמר חד נפחא יצחק דרי קמיה יתבי הוו אסי ור' אמי ר' מזי] דרשה

 דשויא מילתא לכו אימא לחו אמר דשמעתא, מילי מר לן לימא אמר וחד דאגדתא
 אלא אינו ואילך מוי מדף סוטה סוף כל וגוי. אש תצא כי דכת' בשמעתא לתרוייכו,

 היינו ואילך, נוי מדף גיטין של הארוכים האגדה פרקי בלא אגדתית. חינוכית מסכת
 שרשרת הן רבות שפעמים האגדות בהבאת העורכים מגמת החורבן. נוראות את חסרים

 הרוח בכולן, השזור חוזר במוטיב או חכמים שמות לפי או מעשים, של אסוציאציות
שתן, היא עליהן הנסוכה ת מגמתם קדו סרי ת מו כי טהורה. חינו

הישיבות סדרי בבל תורת
 לרב גם פנו כן תושבע״פ, מסורת סדר להם לבאר לרש״ג פנו קירואן שחכמי כשם

 את יסדו והם גלו, לבבל והנביאים החכמים "עיקר לאמר: להם השיב אשר גאון! צמח
 היו והם הזה, היום ועד יהודה מלך יהויכין מימי פרת בנהר ישיבה וקבעו התורה

 רש״ג דברי הדברים בכלל יוצאת". העם לכל תורה ומהם והנבואה החכמה שלשלת
 בבבל תורה מריצין היו והגולה וזרובבל עזרא שעלו לאחר "ואף לאמר: קהילות לאותן

 במדרש שנשתמרה הגאונים מימי אחרת בעדות דוד". מבית גולה ראשי להם והיו
 רדיפות, ולא שמד לא שבי לא ראו לא בבל ישיבות שתי שאותן מצאנו: תנחומא
 שכן ובתלמודן, בתורתן ירושלים חורבן קודם שנה עשרה שתים הקב״ה והוציאן

 ישראל עם הקב״ה עשה צדקה והמסגר.. החרש ירושלים.. כל את והגלה כתיב,
 וישבו שבע״פ תורה תשתכח שלא כדי צדקיהו לגלות יכניה גלות את והגלה שהקדים
.2היום" עד שעה אותה מן בבבל בתורתן

 המוטבע כפי "רב" והמושג "ישיבה" מושג בין פשטנית מהשוואה להיזהר יש
 ממושג ולהבדילו גמרא, ללימוד בחורים קיבוץ מקום שהישיבה היום, בתודעה
 לימוד תפקיד רק לא מילאה הישיבה האמוראים בימי האמוראים. ימי של הישיבה
 ומקום הדין בית מקום היתה הישיבה חברתי. משפטי ציבורי תפקיד אם כי התורה,

 הידועים שכונה רב או עיר רב מושג קיים לא בימיהם "הגאון". "הדיין" "החכם"
האידיאל את ביטאו והן הוראה, יוצאת שמשם בתודעה מקום תפסו הישיבות כיום.

ת מכל נכסף יעד היו הגאונים .1 שובותיהם הגולה, תפוצו שובות אגב, הלב, ספיקי התירו ת  רש״ג ת

שובות כל סך על במספרן עלו האי רב ובו  על העלום רב ופשר שנגלה, מה [לפחות הגאונים, ת

 תשובה לא אינו התפילה, נוסח בענייני הדורות עיני שהאיר גאון עמרם רב סדור למשל, גלוי]

ה לקהל שנשלחה שו אשר ברצלונ חיים, ר' בן סורא גאון צמח רב תפילה, נוסח בעניין דעתו בק

88 דיתרמ״ט [שנת מחסיה מתא או סורא גאון נתמנה 9 -8 9 שאל ]5  על הן התלמוד, עניני על הן נ

 במכתבו פירט תושע״פ ולענין בספק] השיב הדמיוני הנוסע אלדד [לעניין הדני, אלדד של עניינו

בל התורה מיסוד ואילך. ב

 ראה שבאי, פ״י האזינו ספרי ראה ע״א. פחי גיטין גמי גם ראה ואילך, 72 עמי רש״ג אגרת ראה .2

שנים ראה ע״א, ’ה סנהדרין  ישמעאל ר' עם רבי שיחת ראה .’יד פסוק ’כד פרק ’ב למלכים הפר

בל תורת על הגלילי יוסי ב״ר שבת ב ע״א. ’עב קידושין ראה ע״א. ’קיט ב
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 אם כי רבנית, משרה או מעמד להשגת פונקציונאלי כלימוד לא היהודי, של הנשגב
 וכל עומקה בהשגת והיגיעה העמל לעצמה. מרוממה כתכלית הלכה של ליבונה מתוך

 אם ספק הזכה. הבראשיתית לתכליתו האדם מגיע לה הנלוית הקדושה האטמוספירה
 אין התלמוד. של עצום בניין ומוקם עומד אמרותיו שבעצם מודע היה מהאמוראים מי

 אחד. מכוון למפעל תורה פרקי וקיבוץ לאיסוף אחד ברעיון מאוחדים מדרש בתי כאן
 ע״י חמשנח כתיבת ,3החלכה קורות לא גם חוקים. קובץ לכתיבת דרך חיפוש כאן אין
 שנתגבש, מח בתוקפו. עדיין האיסור שבע״פ, דברים בכתיבת האיסור ביטלה לא רבי

 אשי רב עמד שנה מאות שלוש אחר [רק שבראשו. החכמים גדולי ובידי המדרש בבתי נתגבש

ת היתה התכלית כאמור וקבצוהו. מלאכתם כלי וחגרו ועדו ובית שתמרו שתמרות כתנאי התורה ה  לה

שתמרה האומה ואכן האומה.] בל נ ב שם הסוציאליים, הכלכלים מוסדותיה באמצעות גם היטב ב  מוסד וברא

 בריגעי נשימה בכל הפועלת החיה היישות היתה כאמור ממש. מלכות כחצר היה שפעמים הגולה ראש

 ורב ששת, דרב ממתנייתא שפוותיה מרתען חסדא רב הדדי, בהדי פגעי כי ששת ורב חסדא "רב החיים.

 עם חכמה "טובה ששת: רב על אומר חמא רב ועוד, חסדא". דרב מפלפוליה גופיה כולי מרתען ששת

 דמחטא". בקופא פילא "דמעיילי ע״ב] נבי [ב"מ פומבדיתא אנשי הפלפול, על לדבר שלא נחלה",

 זה בשלב כבר .4 תורה של בעסקה זרועים כולם הזהר, ובעיקר המדרשים התלמוד
עצמו] מתוכו להסיק שניתן במה [ולו מספיק מידע להעדר הדעת את לתת ראוי

ת .3 רו  לצורך הלכות קיבוץ ’אפי חכמים. של בתודעתם מקום שום תפשו לא מעשים או הזמנים, קו

 מוצא שם בביהמ״ד, לדיין פנה ומשפט, בהלכה החפץ כל פה. על היה הכל בנמצא. היו לא הבסיסי

 כמה לנו היו לא לו לכך, נזקקו לא גם היסטורית, תודעה שום היתה לא אמרתי כבר מבוקשו.

שי באפילה. מגששים היינו אז כי בתלמוד, אגדות  בימי חכמים של ההררכיה לסדר ניתן בקו

היסטורית. ולא חינוכית מוסרית היתה תכליתו באגדתא הובא שכבר מה גם האמוראים.
 שנאמר, חכמים, תלמידי בה שביזו בשביל אלא ירושלים חרבה לא יהודה: רבי אמר ע״ב, ’קיט שבת ראה .4

 מאי מרפא. לאין עד בעמו ה' חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ויהיו
 יהודה רב אמר למכתו. רפואה לו אין חכמים תלמידי המבזה כל רב: אמר יהודה רב אמר מרפא? לאין עד

 רבן, בית של תינוקות אלו במשיחי, תגעו אל תרעו? אל ובנביאי במשיחי תגעו אל דכתיב, מאי רב: אמר
 אלא מתקיים העולם אין נשיאה: יהודה רבי משום לקיש ריש אמר חכמים. תלמידי אלו תרעו, אל ובנביאי
 שיש הבל דומה אינו ליה: אמר מאי? ודידך דידי לאביי: פפא רב ליה אמר רבן. בית של תינוקות הבל בשביל

 רבן בית של תינוקות מבטלין אין נשיאה: יהודה רבי משום לקיש ריש ואמר חטא. בו שאין להבל חטא, בו
 כל מאבותיך: לה ואמרי מאבותי, מקובלני כך נשיאה: יהודה לרבי לקיש ריש ואמר המקדש. בית לבנין אפילו

 ע״א, ’צט סנהדרין ראה אותה. מחרימין אמר: רבינא אותה. מחריבין רבן, בית של תינוקות בה שאין עיר
 ת״ת יסוד על ע״ב, ’קיג פסחים ע״ב, ’לא גיטין ע״א, ’טז ביצה ע״א. ’מב סוכה ע״א, ’ל שם ע״א, ’כט קידושין

’פג קמא בבא ע״א, ’כא שם ע״א, ’לב מגילה ע״א, ’נ כתובות ע״א, ’כא בתרא בבא ראה גמלא בן ר״י של
אבא, בר עולא על ע״ב ’פח סנהדרין גם ראה "א,’כא בתרא בבא ע״א, ’לז נדרים ע״א, ’כט בכורות ע״א,

 אינון זכאין ע״ב, נט דף נח פרשת זוהר למשל, ראה התורה, בערך כולו מלא הזהר הבא. העולם בן שהוא
 לון אית ישראל כל ת״ח דאתי, לעלמא יזכון דבגינה דאורייתא ארחץ וידעי באורייתא דמשתדלי ישראל
 יומם בריתי לא אם אמר, דאת כמה עליה אתקיים דעלמא ברית דנטרין בגין טעמא מאי דאתי לעלמא חולקא
 ולא דאתי, בעלמא חולקא לון אית ליה וקבילו ברית דנטרי ישראל דא ועל שמתי, לא וארץ שמים חקות ולילה

 מדרש ראה עליה, אתקיים דעלמא ברית האי דנטיר מאן כל אוליפנא מכאן צדיקים, אקרון כך בגין אלא עוד
 קה״ר ,’יט פרשה איכ״ר ,’ה פרשה רבה שיה״ש ראה ,’לז פרשה וכן ’לג פרשה שם ’יז פרשה ב״ר רבה,

 ליה קריבו לפומבדיתא, איקלע עולא בבבל, תורה לימוד על קפידא כביכול ע״א, ’פח בפסחים .’ג פרשה
 ובבלאי בזוזא, דדובשא צנא מלא אמר: בזוזא, תלת ליה: אמרו בזוזא? הני כי כמה להו: אמר דתמרי. טירינא

 ראה באורייתא! עסקי ובבלאי בבבל, בזוזא דמותא סמא צנא מלא אמר: צערוהו. בליליא באורייתא! עסקי לא
 ראה ה״ו, פ״ו ’סנה ירושלמי ה״א, פ״ה סוכה ירושלמי גם ראה אבויה, בן אלישע של עניינו ’טז חגיגיה גם

תתקל״ח. רמז משלי ילקו״ש תקכ״ה, רמז הושע ילקו״ש ,’ועז ’סא רמז ילקו״ש ,’לד פרשה ויק״ר
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 המרכז למעט לשם. ושמואל רב של לבואם שקדם בזמן בבל ישיבות על מידע
 מימי ואף התנאים תקופת בכל העולה ההד אמנם בתירה. בן יהודה רבי בזכות בנציבין
 הראשון היישוב על שהבאנו הגאונים עדויות וכן "הגולה", על הידיעה הוא הזוגות

 בשנים בראשן עמד מי שמן מה גולים? אותם של הישיבות הן היכן יכניה, גלות אחר
 אינן ישיבות שמות או ישיבות ריבוי על עדויות רב? של לבואו שקדמו מרובות
 של משנתם היכן המשנה, על בדיוננו בהרחבה נשאלה זו שאלה במרובה. בתלמוד

 מעבר אך בנציבין, ר״י של רשתו על וכאמור הדים אלו אי שמענו [אמנם הבבלים?
 בבל ישיבות תורת על בדיוננו עתה פנים, כל על מרובות] ידיעות בתלמוד אין לאלה
 רב ושמואל. רב עליית אחר רק בחיר באור מואר שחעניין להדגיש יש האמוראים בזמן
 ידיעות לנו אין שעליהן וסוריא, פרם בבבל קהלים שלושים בדבריו מתאר 5הבבלי נתן

האמוראים? ימי תחילת לפני בבל ישיבות חיכן לשאלתנו, נחזור אחר. מקור משום
 רב בימי בתחילה ״ האומר: הבבלי נתן רב של מדבריו גם ומתמיה מוקשה הנושא

 שהיו הנשיאים אלא בבבל, ישיבה עדיין היתה לא לאמוראים ותחילה תנאים סוף שהיה
 דרך על בבבל ישיבה עשו רב שנפטר ואחר סדרא, ראשי אלא אותם קורין חיו לא שם

 מי לכל הראשון והוא שנה ארבעים הונא רב בה ומלך סורא. ישיבת והיא ישראל, ארץ
ליבון] הטעון [מקור בבבל". ישיבה ראש שהיה

 גם נקראה סורא ישיבת ». רב של בימיו מתבסס שהחל התורה לעולם עתה נפנה
 כמה הרחוקה פומבדיתא היא חכמים בפי שגולח למרות גולח", של ראשונח "ישיבח
 חגיעו לשם כי חגולה, של ושמנה סולתה נתרכזו פומבדיתא סביב מסורא. פרסאות

 באגרתו רש״ג עלתה. סורא מעתה ע״ב] כג' ר״ה ראה [ החדש קידוש של האש מאורי
 והמסגר החרש יכניה גלות ישראל גלו כד "מן לאמר: אלה ראשונים צעדים מתאר
 כנישתא וסיעתו יהודה מלך יכניה התם ובנו לנהרדעא אתינן עימהם, נביאים וכמה

 עבדך רצו "כי עלה, קורין והווא מקדשא, בית מן בהדיהון דאתו ועפר אבנים ויסדוה
 הוא [הדא כאן". וישב מקודש ה' שנסע ויתיב, שף וקרוה יחוננו" עפרח ואת אבניה את

 וכן סורא, של לזו קדמו ופומבדיתא נהרדעא ישיבות עמהם] שכינה גלתה גלו, דאמרין,
 מדייק: רש״ג ובי״ד. מרכז שהיתה סורא במתכונת לא ללימוד ישיבה היתא נהרדעא

 תתקע״ט] [גי ביה" דרגילה יון למניין תק״ל בשנת לבבל רב נחית דרבי "וביומיה
הוו למעלת בנהרדעא שמואל של דינו בית נתחזק שיבה"ו  בבבל גדולים דינין בתי שני י

 תרתין ושמואל לרב לחון והוויין רב. דקבעיה בסורא וחד כבר, דחווה בנהרדעא חד
 שביחזקאל, מעט" "מקדש חוא מח חכמים שאלו כאשר מובן גם לכן מתיאבתאח".

בתלמוד] הרבה רווח לרב רבנו [התואר שבבבל". רבנו בית זה אלעזר רבי "אמר
ת שאגרתו הגאונים, מימי הבבלי, נתן רב בין הברורה להבחנה לב שים  מחיי תמונות כמה נותנ

 באושא סנהדרין אב״ד היה לתנאים, רביעי דור שהיה הבבלי נתן רבי התנא לבין בבבל, הישיבות
שום היה שלא מידע לעינינו חשפו הבבלי נתן רב של מכתביו רבי. של מרבותיו והיה  מקור ב
שות הישיבות צירי הן אחר,  פרטים נודעו שלא שלקהילות קיומן על ידיעות והן הגולה, ורא

מקור. משום עליהן
בל נולד רב ב ת הקדוש, רבנו ומפי חייא רבי דודו מפי תורה ללמוד ועלה ב תו למרו  והיה זכה בחרו

ת חבר בל תורה עול להקים משאלותיו רבי. של הדין בי ב חנינא, רבי לכך שאיווה כפי נתגשמו ב
ש וישב בארץ נשאר שלסוף  עמי רש״ג אגרת ראה סורא. את ויסד לבבל ירד רב רבי. אחרי ברא

ואילך. 79
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 ירק וזרע מהגר, סמוכה קרקע קנה לכן מכוון, בכוונת ישיבתו של הראשונים צעדיה את קבע רב

 רש״י [עפ״י הערוגות ע״א] נדי [ב״ב רב״, דבי ״גינתא היא התלמידים, מזון את להבטיח כדי

 אם כי לבד תלמידיה לצייד לא הישיבה את ביסס רב התלמידים, לפרנסת נועדו ע״א] לטי קידושין

 וכן דומה, גרעין היה קודם שכנראה כלה״ ״ירחי את ביסס לכן כולה, הגולה את ממשי שינוי לשנות

 שביסס הוא שרב אפשר ומועדים. בשבתות הקבועים לשיעורים בנוסף דריגלא״ ״שבתא את ביסס

 היו בה אשר מהישיבה, חלק להיות בתים לבעלי שיאפשר באופן בחג חג בהלכות דורשין הנוהג את

קבע. תלמידי אלף עשר כשנים

 במסכת ’ואפי בלימודו הלכה דבר אותו ששואלין כל” האמור יובן זה רקע על
 ירחי” לקראת הנלמדת למסכת אלא ,7 כלה למסכת הכוונה שאין לפרש אפשר ,”דכלה
 מה מושג הדיון. להעמקת מוכנים כלה לירחי ובאו במקומותיהם הכל עסקו שבה ”כלה
 והאטמוספירה התלמידים היקף על בכתובות מהמובא לקבל אפשר התורה עוצמת על
 בין להבחין יש .8בבבל האמוראים ישיבות בימי פועלת חיים כיישות התורה היתה בה

 של הילה תחת הישיבה במערבא שם י.”שבא לזו הראשונים בצעדיה בבל ישיבת
 מצוי בה כבבל רשויות שתי שאין גם מה משם, יוצאת הוראה ולמעשה הסנהדרין,

 ראש הוא הנשיא י”בא תורנית. כיישות והגאון פוליטית כיישות הגולה ראש כ]”[בד
 גם הקדוש] רבנו על שכתבנו מה כך על [ראה רבי. בימי במובהק שהיה כמו לכל
 עסק נעשה ושמואל רב עלית אחר שבבבל אלא .9חיים כסם לתורה מאד חרדו י”בא

לנוערס!. גם מערכת הקמת שהכריח חיים תנאי התורה
 חכם תלמיד איזהו יוחנן: רבי ואמר ע״א: קיד' שבת כמובא חכם תלמיד להגדרת הכוונה אין .7

 במסכת ואפילו ואומר, מקום בכל הלכה דבר אותו ששואלין זה הציבור, על פרנס אותו שממנין
מרכלה.. א  למאי ואומרה. מקום בכל הלכה אותו ששואלין כל חכם, תלמיד איזהו יוחנן: רבי .ו
ס למנוייה מינה, נפקא  בריש תנוי, בכוליה אי באתריה, מסכתא, בחדא אי הציבור. על פרנ

מתיבתא.
ת הגמ' .8 בו  הונא רב מבי רבנן, ומאתן אלפא פיישי הוו רב מבי רבנן מיפטרי הוו כי ע״א: קו' בכתו

 ממתיבתא רבנן קיימי הוו כי אמוראי. בתליסר דריש הוה הונא רב רבנן. מאה תמני פיישי הוו
 ממתיבתא ליה קמו במערבא: ואמרי ליומא, ליה וכסי אבקא סליק הוה גלימייהו, ונפצי הונא דרב
 וקרו רבנן, מאה ארבע פיישי הוו יוסף, ורב רבה מבי רבנן מיפטרי כי בבלאה. הונא דרב

אשי, רב מבי לה ואמרי פפא, רב מבי לה ואמרי אביי, מבי רבנן מיפטרי הוו כי יתמי. לנפשייהו
דיתמי. יתמי נפשייהו וקרו רבנן מאתן פיישי הוו

ת כמובא .9  אמרי: טובא, מילתא להו דחיקא באורייתא, גרסי הוו יוחנן ורבי אילפא ע״א: כאי בתעני
שין ונקיים עיסקא, וניעבד וניזיל ניקום  גודא תותי אותבי אזלו אביון. בך יהיה לא כי אפס בנפ

שרת, מלאכי תרי אתו ריפתא. כרכי קא הוו רעיעא.  נישדי לחבריה: חד דאמר יוחנן רבי שמעיה ה
 אידך: ליה אמר שעה! בחיי ועוסקין הבא עולם חיי שמניחין ונקטלינהו, גודא האי עלייהו

 רבי ליה אמר שמע. לא אילפא שמע, יוחנן רבי שעתא. ליה דקיימא חד בהו דאיכא שבקינהו,
 מינה שמע שמע. לא ואילפא אנא מדשמעי אמר: לא. ליה: אמר מידי? מר שמע לאילפא: יוחנן
 מקרב אביון יחדל לא כי בנפשאי, ואוקי איהדר יוחנן: רבי ליה אמר שעתא. לי קיימא לדידי

 מר אתיב אי לו: אמרו יוחנן. רבי מליך אילפא, דאתא עד הדר. לא אלפא הדר, יוחנן רבי הארץ.
א נפשיה תלא אזל מר. מליך הוה לא וגריס  במתניתא לי דשאיל איכא אי אמר: דספינתא, באסקרי
וטבענא. דספינתא מאסקריא נפילנא ממתניתין ליה פשטינא ולא אושעיא ורבי חייא דרבי

ת ובכ״ז מתורה, ידו הניח לא בכ״ז כר״י בלימוד מיושב היה שלא [למרות הגיע] לא כר״י למלכו
 של גדולה לעיר ונכנסתי שבבבל הגולה תוך מהלך הייתי אחת פעם יחי: פרק רבה אליהו דבי תנא כעדות .10

 שמונה בני שרובם נערים מאתיים לפניו וישבו אחד תינוקות מלמד שם ומצאתי כלל, עכו״ם שם ואין ישראל
שנה. עשרים ובני שנה עשרה
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 הטראגי המעשה רבי. בימי כבר א״י לתלמידי גם שואבת אבן היתה בבבל רב ישיבת
 שרבי מלמד אחרת, כלה נשא ואחייב חייא, ברבי להתחתן כשחפץ רבי של בכלתו
.11 רב של בישיבתו ללמוד לבבל בניו שלח א״י כנשיא עצמו

 בני בפיזור הבחלה בימי "גולה" של ישיבה פומבדיתא לישיבת לרגע נפנה
 הגיעו נצר, בר פפא המזויין הליסטים בראשם תדמור חילות ע״י בחורבנה נהרדעא
 החן בנסיבות ועוד, שכנציב למחוזה ברחו חלקם לפומבדיתא, בעיקר היהודים פליטיה

 בדרך הלך יהודה רב בפומבדיתא. הישיבה לבסס כוחו יחזקאל בר יחודה רב אזר
 תורח ללמוד שעדיף הסיבה, גם רחפה שבאויר אפשר ושמואל. רב רבותיו לו שסללו

 סימן רואה אינו אחד מרב תורח חלומד "כל א' יט' בע״ז כנאמר שונות, מאסכולות
 "חריפי חלימוד בעמקות ונודעה נתבססה פומפדיתא ואמנם לעולם". ברכה

 רבה אחייב עמדו פומבדיתא ישיבת בראש ע״ב. לחי ב"מ ע״ב. יז' סנח' דפומבדיתא"
 את חעדיפו ששם אפשר אביי. אחייב מה, לתקופת [סיני] יוסף רב וכן הרים], [עוקר

 רב .12ספרא" מלי "צנא שנקראה, הבקיאות ע"פ חריפתא" "פלפלא "המחודד" התלמיד
ת ואשר מופתית, דמות גם היה יהודה  כולי יהודה דרב "בשני ע״ב: קו' סנה' הגמ' תעיד הלימוד למסכתו
שת אשה יהודה רב מטי הוה וכי בעוקצין. טובא מתנינן קא ואנן בנזיקין, תנויי  ואמרי בקדירה, ירק שכוב

 בעוקצין מתנינן קא ואנן הכא. חזינא קא ושמואל דרב הויות אמר: טהורים בטרפיהן שכבשן זיתים לה
 הקדוש אלא [בנו]. בן דמשגח וליכא צווחינן ואנן מטרא, ואתא מסאני שליף יהודה ורב מתיבתא, סרי תלת

ת ללבב. יראה והי דכתיב בעי, ליבא הוא ברוך בר אדא רב של מותו מסיבת גם מוארת פומבדיתא וחריפו
.13אהבא

 בשיטות קיימת דרך ביסס שרב רמזתי רב, של ישיבתו סדר על הראשונים בדברי
 הועתק א״י בישיבות הלימוד שדפוס מפני זאת בתים. לבעלי הלימוד ובהרחבת הישיבה
 רב זמן בבבל פעל זה סדר רושם האמוראים. של ראשון בדור לפחות לבבל, בחלקו

 עזאי בן ומעדות מנשיאותו, ר״ג הורדת בסוגיית בירושלמי, שהובאו זה סדר הדי
 ממעשי עוד מה בישיבה. הלימוד בתיאורי הגאונים בימי מהדהדים ע״א, יא' בזבחים

ת רבי על כמובא אשה, לישא כן ואחר בתורה שנים להשקיע מנהגם .11 אזיל ע״ב: סבי בכתובו  רבי..
קמיה, אחלפוה רב. בבי למיזל שנין סרי תרתי ליה פסקו זימרא, בן יוסי ר' בי לבריה ליה איעסק

 מאבוה מכסיף קא הוה איזיל. והדר איכניס להו: אמר קמיה, אחלפוה שנין. שית ניהוו להו: אמר
 מקדש לי ועשו כתיב: ולבסוף ותטעמו, תביאמו כתיב: מעיקרא בך, יש קונך דעת בני, א״ל:

 היכי רבי: אמר דביתהו. איעקרא דאתא עד רב. בבי שני סרי תרתי יתיב אזיל בתוכם. ושכנתי
שה, נעביד? זונתו! וזו אשתו זו יאמרו אחריתי, איתתא נינסיב שימרה! לשוא זו ענייה יאמרו נגר

ואיתסיאת. רחמי עלה בעי
ת על ת ע״ב, קו' סנהדרין ע״ב, כדי תענית ראה הלימוד מסכתו  יהודה דרב "בשני ע״א, כ' ברכו
שת המקוריות ובעיקר העמקות מפני וזאת הווא" בנזיקין תנויי ולי בנזיקין, בעיות לפתרון הנדר

 על ע״ב קו' בסנהדרין העדות בתרא. בבא המשנה חותמת כך בממונות, יעסוק להחכים "הרוצה
הישיבה. של העיסוק תחום על גם מלמדת יהודה רב של כוחו

ת אייתי מנהרדעא דימי ע"א:רב כבי בתרא בבא כמובא לרבא: גלותא ריש א״ל בספינה, גרוגרו
ר אדא לרב רבא א״ל שוקא. ליה נקיט הוא מרבנן צורבא אי חזי פוק  ליה תהי פוק אבא: ב

 [נטהרה מהו? הרעי, בית דרך והקיאה מצרית כפיפה שבלע פיל מיניה: בעא [אזל]. נפק בקנקניה,
 איכא לרבא דידי בין א״ל: בסנדליה, ליה טפח רבא? ניהו מר א״ל: בידיה. הוה לא גללים?] ככלי

ת פסיד שוקא, ליה נקטו לא דרבך. רבה ורבא רבך אנא כרחך על מיהו טובא,  אתא דידיה. גרוגרו
 לא - דאדום דמלכא לאוניתא שהייה דלא מאן א״ל: לי! עבדו מאי מר חזי א״ל: יוסף, דרב לקמיה

 שרפו על אשיבנו לא ארבעה ועל מואב פשעי שלשה על ה' אמר כה דכתיב: לאוניתיך, נשהייה
 דאנא ענישתיה, אנא אמר: יוסף רב אבא. בר אדא דרב נפשיה נח לסיד. אדום מלך עצמות

ת דאפסיד ענישתיה, אנא אמר: מנהרדעא דימי רב לטייתיה.  אנא אמר: אביי דידי. גרוגרו
וכוי. ענישתיה,

.12

.13
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 בריחתו בעניין כמובא לאמוראים, שני בדור נמשך ״ זה שסדר לדלות ניתן אמוראים
 המתואר סדר אותו אדם הריגת בנסיבות המלכות, מפני לא״י מבבל כהנא רב של

 החכמים מי והחקירה ההשוואה אלו דברים בכלל הגאונים. בימי מצוייר קיז' קמא בבא
בחולין»!. כמובא וסדרו, עומקו הלימוד על מושג הנותנת זו עוסקים, ובמה בביה״ד

 מקהלים ולהתעלם כך לחשוב טעות .”נהרדעא פומפדיתא ייסורא, דת״ח בפומייהו מרגלא
 נציביו, הוצל, את להוסיף יש גולה. של ערשה הם הם וסורא, לנהרדעא ’אפי קדמו שאולי עתיקים
 ועוד, דארגיז, הרתא !,8פקוד נהר דשיבתא, קרנא שלחי, נרשל!, הרחוקה, מישן כפרי, פפוניא,

 סורא שישיבות לומר שנכון מה האמוראים. ראשוני כישיבות למרחק יצא ששמן מזלן נתמזל שלא
 סדרי לעניננו נשוב הגאונים. תקופת נסתיימה ובדעיכתן האמוראים, תקופת את פתחו ונהרדעא

.19בכל הבכורה סורא שלישיבת בעליל מורות נתן רב של בתאוריו שנשתקפו כפי בישיבות הלימוד
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ת ירושלמי  עשירי דור שהיה עזריה בן אלעזר רבי של ישיבתו היתה מה וכי ה״א: פ״ד ברכו
ם שמונים אמר סיסי בן יעקב רבי שם היו ספסלין וכמה לעזרא  חכמים תלמידי של שם היו ספסלי

 העומדין מן חוץ שם היו מאות שלש אמר אבון ’ביר יוסי רבי הגדר. לאחורי העומדין מן חוץ
שיבה עזריה בן אלעזר רבי את שהושיבו ביום תמן דתנינן בהא הגדר, לאחורי  זה תנינן תמן בי

 תלמידי אלו אלא שם, היה כרם וכי ביבנה. בכרם חכמים לפני עזריה בן אלעזר רבי דרש מדרש
 לפייסו ואחד אחד כל אצל גמליאל רבן לו הלך מיד ככרם. שורות שורות עשויין שהיו חכמים
 כדון ועד ליה אמר חיי, את אילין ליה אמר מחטין, עביד יתיב אשכחיה יהושע ’ר גבי אזל בביתו.

ליך. נעניתי לו אמר פרנסו. שאתה לדור לו אוי מידעי, בעי את
 והשתא דמים, אשפיכות קפדי דלא פרסאי הוו האידנא עד כהנא, רב: א״ל ע״א: קיז' קמא בבא

שפיכות דקפדו יוונאי איכא  דלא עלך וקביל דישראל, לארעא סק קום מרדין, מרדין ואמרי דמים א
 לרבנן, דיומא מתיבתא מסיים וקא דיתיב לקיש לריש אשכחיה אזיל שנין. שבע יוחנן לרבי תקשי

 פירוקא והאי קושיא, והאי קושיא האי להו: אמר אמאי? ליה: אמרו היכא? לקיש ריש להו: אמר
 מר לעיין מבבל, עלה ארי יוחנן: לרבי א״ל לקיש ריש אזל לקיש. לריש ליה אמרו פירוקא. והאי

 אקשי, ולא שמעתתא אמר יוחנן, ’דר קמיה קמא בדרא אותבוה למחר דלמחר. במתיבתא
 בן לר״ש יוחנן רבי א״ל בתרא. בדרא דאותביה עד דרי שבע אחורי אנחתיה אקשי, ולא שמעתתא

 לי דאמר שנין שבע חילוף להוו דרי שבע דהני רעוא יהא אמר: שועל! נעשה שאמרת ארי לקיש:
שא, מר נהדר א״ל: אכרעיה, קם רב.  אמר קמא, בדרא אוקמיה ואקשי, שמעתתא אמר ברי

ואקשי. שמעתתא
 אמר רחלים, לבריה ליה מתני דקא יוחנן ’לר אשכחיה חיני בר איסי סליק כי ע״ב: ’קלז חולין
 חכמים לשון לעצמה תורה לשון ליה: אמר מאתים, רחלים כדכתיב, א״ל: רחלות! אתנייה ליה:

 קרית אריכא אבא ליה: אמר אריכא, אבא ליה: אמר בבבל? סדרא ריש מאן ליה: אמר לעצמן;
 מפומיה דנור זיקוקין ונפקי דרבי, קמיה דרב אחוריה שורן י״ז אחר יתיבנא חוה כד דכירנא ליה?
 אריכא אבא ואת אמרין, הן מה ידע אנא ולית דרב, לפומיה דרבי ומפומיה דרבי, לפומיה דרב

ליה! קרית
 .679 תנ״ז שנת הסבוראים ימי בשלהי היה סורא גאון נהילאי רב המפורסם, פפא רב היה מנרש
שרם, ידועים נרש יהודי ת סחר בעו ת ע״א, ’סח ב"מ ראה דבר. שם היה הקרקעו  ע״ב. ’מד ברכו

 בכל המוזכרים בנים עשרה היו נרש, מעשירי פפא, [לרב שלחי. מהעיר היה דילא בר יוסף רב
שרם שחרף מסבתא, סיום בתורה.] אלא עסקו לא עו

 רב .588 שנת הסבוראים, ימי גבול גאון חנניה רב סורא, ישיבת גאוני ארבעה יצאו פקוד מנהר
 .781 תקמ״ח גאון, הלוי ביבי רב ,751 תקי״ח גאון הכהן מארי רב ,725 שנת גאון יעקב
 מסורא אלא מפומבדיתא גאון יהיה שלא פומבדיתא, ישיבת על סורא ישיבת בהן שנתעלתה המעלות ואלה
 בבבל [בגדד] עתיקה בארץ גולה ראש עם שתיהן, הישיבות ראשי יתקבצו אם ועוד שלה. הישיבה ראש עפ״י

 גדולתו, מפני התורה בספר הגולה ראש עם קורין ותלמידיו סורא ישיבת ראש אליו, להתקבץ שרגילין בשבת
 ראש כלות, מראשי או גלות מראשי אחד אצל מצוה בסעודת יסבו אם ועוד לשמאלו. פומבדיתא ישיבת וראש

 ראש ’ואפי ביציאה, בין בכניסה קודם סורא ישיבת וראש מזון. ברכת מברך והוא תחילה בוצע סורא ישיבת
סורא. ישיבת לראש לעולם והשררה בשנים. קטן סורא וראש שנה ’פ בן זקן פומבדיתא ישיבת
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 האמוראים תקופת הכלל דרך על מורדות, אף ופעמים עליות ידעו בבל ישיבות
 רב ורבינא. אשי רב בימי הגדול שיאה את שידעה פוסקת בלתי יצירה תקופת היתה
 הרוחניים. נכסיה והשתמרות האומה של דמותה לעיצוב אחראי ערב עצמו ראה אשי

 לא מתגיירים!!! ולא התורה מעלת הרואים רוח וגסי לב אבירי הגויים על תמה כן על
 הבניה. השלמת להבטיח כדי לסיומו עד ביהמ״ד בניין פיגומי בין וישן מיטתו נטל בכדי
 לא סורא. ישיבת את לשם בהעבירו חרבה" דלא מחסיא למתא עבידנא "אנא אמר הוא
 הרוחנית בהשפעתה האומה של קומתה את הגביה אלא הגביה הישיבה בניין גג את רק
 היו שנתיים שיא ימי הגולה. ראש מוסד את מה במידת שהאפיל מצב הישיבה של

 אשי. רב שקיים גלותא" דריש "ריגלא בכינוסי התורה סביב האומה לגיבוש אמצעי
 פומבדיתא. השניה הישיבה ראש עם יחד שם יהיה הגולה שראש דאג אשי רב אמנם

 כהוראות ולא תורה כהוראות הישיבה מן יצאו הגולה ראש שהוראות לכך הביא בכך
 כשני כביכול הציבור, בעיני הישיבה ראשי כוח את חיזק שני ומצד פוליטי. שלטון

 אלא במועד התקיימה לא גלותא" דריש "ריגלא הגולה. ראש נסמך עליהם העמודים
 רב עשה בחרן" עשו אשר הנפש "ואת אברהם שקיים מה לקיים לך לך פרשת בשבת

 המוסד מותו. אחר בטל לא התורה בסדרי אשי רב שיסד מה כל ואמנם בבבל. אשי
 החיים המשך את איפשר היהודי. בקיום יסוד בעיות שתי פתר כלה", "ירחי המפורסם
 כל במשך להערכות מחוייב שעשאו אלא אמנותו, כלי עם איש וכל בשדה במלאכה

 לתלמידים איפשר שני מצד כלה. בירחי הנדונה המסכת בהכנת הקיץ או החורף
 מה הישיבה. בשורות להתקדם רצונם ולממש יכולתם לבטא השבעים קבוצת הקבועים,

 בין ניתק לא המעמד זאת עם התורה. לעסק אמוניים רגשיים ותמריצים חיוניות שנתן
 ירחי חכמים. תלמידי מול ארצות עמי של מחנות שני לכדי אומנות לבעלי תורה לומדי

 נכסף יעד נעשו כלה ירחי התורה. מעסק מהענין חלק להיות לרבים ואפשרו גשרו כלה
 לראות להגיע כך ובתוך הלימודיים לשיאים להגיע בשנה פעמיים אופק ונקודת

 במטעני רגלים עולי כל שהטעינה במקדש לרגל כעליה הדור גדולי בפני ולהראות
לאברכים. ולא האומה לכלל כעסק התורה עסק את הניעו כלה ירחי קדושה.

 רס״ג. של דורו בן שהיה הבבלי נתן רב של מכתביו נשתמר בישיבות הלימוד סדר
 כך בידינו. שמצוי מכפי קרובה היותר מהיותה משקפת די אך מאוחרת אמנם עדות

 ואדר בקיץ אלול כלה, בחודש מקומות מכל התלמידים ומתקבצים נתן: רב מתאר
 שאמר המסכתא חדשים חמשה אותם בכל ומעיין במקומו גורם תלמיד וכל בחורף.

הדרך. זו על וכן באלול" נגרום פלונית "מסכתא הישיבה, ראש
 אחת בכל תלמידים, שורות שבע כלה ראש לפני במתיבתא ישבו כלה בחדשי

 הם כלות" "ראשי שבעה היו ראשונה שורה עשרה סנהדרין. מנינם ובכלל עשרה
 שורות בשבע חברים. ושלושה מסנהדרין עשרה על ממונה אחד וכל "האלופים".

 הישיבה ראש וכשירצה מאות. כארבע התלמידים אחריהם מקומם. מכרין הכלל
 שומעין שורות ושאר לפניו גורסת ראשונה שורה כולם. יוועדו בגרסתם לנסותם

 ומבין שומע הישיבה וראש עצמן בפני ידונו הצריך למקום וכשמגיעין ושותקין.
 קריאתו וכשישלים מחלוקתם. הבין שכבר מבינים והן הסוגיא קורא כן אחר דבריהם.

דבריו בכלל ומפרש כלה]. [מסכת בביתם בחורף שגרסו מסכתא באותה וגורס דורש
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 כחכמתם מדברים הם הלכות. מהם שואל שהוא עיתים התלמידים. בו שחלקו העניין
 מדרא אחד עומד הכל, וביאר הכל. שיתלבן עד הלכה כל בפתרון דבריו מרחיב והוא
 עומד אותו שרואין מי וכל כולם. ששומעין עד ברבים ודורשה ראשונה] [שורה קמא

 אותה ומבארין בה ומדקדקין השמועה. ממנה הברייתא לבר אלא עומד שאינו יודעים
 וכל הסנהדרין כל קורין רביעית ובשבת חודש. ימות כל יעשו וכך היטב. באר

 אינן השורות כל אותם. ומנסה אותם וחוקר בהם מעיין הישיבה וראש התלמידים,
 הבאה. כלה לקראת הזמן לעתיד בה שיתעסקו המסכתא שמודיעין עד מעמו הולכות
 אפשר שירצהס!. מסכת איזו גורס אחד שכל להודיע צריך אינו התלמידים ולשאר
ש״ג"תקינו לפי כי פעמיים, התלמוד על לעבור אשי רב את הביאו כלה שירחי  רבנן ר
 של בקשתו אפיי גרר התורה עסק ויתר". חסר מתיבתא סרי תרתי כלה בכל לתנויי

 דלא הכי כי קמאי תתחזו לא תשרי וביומי ניסן ביומי מינייכו "במטותא לתלמידים רבה
שתא". כולי במזונייכו תטרדו

 שלא או ברצון הישיבות. בין ובהנהגה בשיטות הבדלים שיווצרו עולם של טבעו
 ארץ השפעה בגוון להבחין יש ובהנהגה. בפסיקה דרך נסולה ישיבה לכל במתכוון

 הרבה וכן דינו, בית חבר והיה הקדוש מרבנו ינק רב הכל ככלות סורא, על ישראלית
 במקום נתייסדה סורא שישיבת עוד מה הגדול. חייא רבי מדודו לו באה מתורתו

 בה הוא דלא "דירתא בסיסיים. והיתר" "איסור בו ידעו לא הפלא, שלמרבה
 רב אמר ולכן ידעי" הוי לא והיתר איסור ואפי' התם נפישי ישראל תורה".."דהוו
ב תי בו"אי  ומסורתה בבלית המקומית נהרדעא לעומתה בדוכתא". תורה דלהוי הבא בלי

 התבססה נהרדעא במשנה מחרשתה שיקעה סורא שישיבת מחשבה, אפיי יש בבלית.
 לא נטה ושמואל הכולל, המקיף ולעיון ההשואתי לדיון הלך רב ועוד, התלמוד, על

 למקרה לצמצם ההבדלה וע״י בפרטים, ההבדלים למצוא אלא אחד תנא עפ״י להעמיד
 בהרבה משווה עיון ע״י וליבון עיון צריכה זו מבדילה גישה הדברים. מכוונים אליו

 בבל, נחלקה לכן .2בדיני! וכשמואל באיסורי ברב הלכה כך בשל ואפשר מחלוקות.
 נמצא כן על כשמואל". נהוג פרוונדהא וכל נהרדעא כרב, נהוג פרוונדהא וכל "בבל
 עד נגרש כים תורתם נעשתה כך או כך הכי. מתנו בנהרדעא הכי מתנו "במורא בגמ'

 ה״ב, פ״א סנה' בירושלמי כמובא פקוד" מנהר ה' ודבר תורה תצא מבבל "כי שאמרו:
.22ה"ד פ״ו נדרים בירולשמי גם וכך

 להבדיל השמינית, במאה הגאונים בימי פעל הבבלי נתן [רבי הבבלי נתן ’ר במקורם דברים ראה .20

ת הרוח מהלכי משהו לנו ושימר הבבלי נתן רבי מהתנא  סדר נויבויאר, אצל ראה ההם] בדורו

ת החכמים וספרותה". הגאונים "תקופת אסף אצל טעם בטוב וכן עחי. מעמי בי חלק הימים, וקורו

ת הדברים בשולי ראה שובו ת ראה גאונים, בת שיבות. לימוד סדרי החינוך בתולדו  גם ראה בי

שונים דורות ואילך. 221 מעמי ג' חלק ר

 אנא עלי חברין הונא רב דאמר נחי: סימן ח״א חו"מ חיי, בעי שו״ת ראה

בדינא.. אחי מלכא ושבור
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בבל וישיבות הגולה ראשות

 כפי ישראל מלכות צורת נגזרת הסאסאנית של וביותר הפרתית, המלכות של ממהותה
 של זו משרה כוננה בדיוק מתי לקבוע בידנו אין הגולה"!. "ראש במוסד שנשתקפה

 אירועים אלא היסטוריה מספקות אינן התלמוד מן ידיעותינו בבבל. הגולה ראשות
הו גלותא", ריש ל״בי או גלותא", ל״ריש הקשורים הנ ל "  עלי ,2גלותא" ריש דבי או

 ולא פוליטית כדמות הגולה ראש דמות שרטטו שרבים מרובה, רוח במורת להקדים
 זרוע הגולה בראש ראו האמונה. את ושכחו לגינוניה החצר את שרטטו תורנית. דמות

 על לדבר שלא עצמו התלמוד מן במקורות אראה ואני תורנית. זרוע גם ולא שלטונית
 עמדו שלצידה נכון תורה. רוח עליה הנסוכה מלכות רוח שרדה זו שלדמות המדרשים,

 גולה ראש עומד שבא״י נשיא כעד כי א״י. מנשיאי מאד בשונה הגאונים, ישיבה ראשי
 דמות הוא הגולה ראש דוכרייא] מן דהוא ממנו, למעלה יושיבנו יבוא שאם הודה [רבי, בבבל,

 האמוראים. בימי ולא הגאונים בימי ניכרו המשרה על והערעור שהסדקים אלא תורנית
 ובעמעומה, בזוהרה קיימת זו שמשרה נראה התנאים] ימי על ידע מיעוט יש זה בעניין [אגב,
 על התייחסו הגולה ראשי הגאונים. תקופת סוף עד זרובבל, מנכדו יהויכין, גלות מימי
 המלכות מול ראשית וכתובת וכלכלית, מינהלית שיפוטית סמכות היו 3דול זרע

 "הגאון". בתואר הישיבה וראשי דיינים במינוי מתבטאת הדתית סמכותו הפרסית.
 המלכות. של מיוחד מס ע״י מומנה זו ממלכתית ראשות תורה. בית גם היה ביתו

 ובנוסף הגולה, לראשות הועבר הסוחרים מס מגביית כחמישית מסויימים, בזמנים
 רבי] לשלטון בדומה ופרדסים, [מקרקעות הכלכלית עוצמתו הקהילות. של פנימיים מימים

 המרכזי, לשלטון ולא לקהילות הנוגעים מימים גביית גם רמה. ביד שליטה לו אפשרה
מלכות. שלטון הגולה לראש אפשרו שטרות, ומימי הבן, פדיון כמס

בל הגולה 'ראשות גם, ראה וספרותה', הגאונים 'תקופת בספר, זו משרה על ראה .1 ב  ב

בל יהדות על גפני ישעיהו החכם שכתב מה עוד ראה בר. משה והתלמודי, המשנה בימי  ב

ספרו ומוסדותיה  מאן יעקב החכם שכתב מה ראה שז״ר, מרכז בהוצאת בבל, גולת על ב

בל הגולה ראש על לפוזננזקי, הזיכרון בספר ב ף והסתעפויותיה ב הגאונים'. תקופת בסו

 מגדלי בעניין ע״א לז' סוכה גלותא. ריש דבי בעירוב הפתח צורת על יא' עירובין ראה .2

ערי ע״א, יב' מו״ק ראה גלותא. ריש דבי הושענא בו ערי] א  להו שרא גלותא ריש דבי [

 שנעל לההוא חשו גלותא ריש דבי ע״ב, נטי ב״ק ראה דמועדא. בחולא עבידתא למעבד

ת נעליים רו ת על ע״ב, נדי שבת ראה ירושלים. על אבלו מפני שחו  של המוסרית האחריו

 וכולהו ע״א, לאי סוכה ראה עלמא. כולי על נתפסו גלותא ריש דבי הני הגלות, ראש

 גלותא ריש מאנשי דלמא ע״ב, לאי גיטין ראה יתבי?. הוו גזולה בסוכה גלותא ריש דבי

ע״ב. קכא' ע״א, נהי שבת גם ראה נינהו.

ח הפיחה זו עובדה .3  על הגנה וגם עוצמה לביטוי היתה זמן ואחר הגולים, בלב תקוות רו

ת מפני זו משרה קו שפחות מבני מחלו ת שאינן מ  כבר זו שמשרה להניח יש וכן, דוד. בי

שלבי ת ב שונים, גלו ת נוחה היתה רא בל למלכו  את המרובים הגולים מן להפיק כדי ב

ם השלטון אינטרסי ת נהגה זו בדרך הרי והארנוניות. המיסים בתחו  תכף בבל מלכו

של נפל זה שרעיון אלא ביהודה, כנציגה גדליה במינוי לחורבן, הרצח. ב
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 תקינותה, על כמפקח היהודים של המשפטית ההררכיה בראש עמד הגולה ראש
 דרכים, ושערים, מידות על פיקוח מאסרים. או קנסות חרמות, הטלת גם ובסמכותו

 [רב הגאונים קומת בשיעור חכם תלמיד היה בד"כ בתלמוד. מקורות נראה ועוד.
 נעשתה שהגולה פעמים זה רקע על הישיבה. ראשי הגאונים את ממנה הוא הונא]

 ]4עומר" "חוקי את למלא היהודים על פיקח המוסלמית, [בתקופה התשיעית. במאה כמו כמרקחה.

 בדברי וכמובן בתלמוד ממקורות כאמור ניכרים סמכויותיה ותחומי המשרה מהות
 בטלה שבא״י נשיאות שכן לישראל, יחידה שלטונית ראשות זו היתה שבזמנם הגאונים

 טוב יוסף רבי כנראה מחברו הגאונים, (מימי זוטא" עולם "סדר רומי. מלכות ע״י מזמן
 נתנה הפרסית המלכות הגולה. ראשי שושולת לידע העיקרית התעודה הוא עלם!)
 בסנהדרין כמובא שיפוטית כיישות גם לעמו, כמלך הגולה ראש את חיזקה ואף תוקף

 לישקול למיפטרא, מיבעי טעה ואי דינא, למידן דבעי מאן האי רב: אמר ע״א: ה'
 פשיטא, גלותא. ריש מבי רשותא לשקול שמואל: אמר וכן גלותא. ריש מבי רשותא

 שבט [בבל] דהכא מהני (נמי) להתם, ומהכא (מהני), להתם, ומהתם להכא מהכא
 את שרידיו שבבבל, גליות ראשי אלו מיהודה, שבט יסור לא כדתניא: מחוקק. והתם

 ברבים. תורה שמלמדין הלל, של בניו בני אלו רגליו, מבין ומחקק בשבט. ישראל
 חייא. דרבי לקמיה אתא וטעה, דינא דן חנה בר דרבה שמע: תא מאי? להכא מהתם

 רשותא חנה בר רבה והא שלים. זיל לא, ואי תשלם, לא עלייהו, קיבלוך אי ליה: אמר
 רב בר רבה והא מהני? ולא מינה. שמע מהני, לא להכא, מהתם מינה: שמע נקיט! הוה

 נקיטנא רשותא, נקיטנא מינייכו לאו אמר: גלותא ריש דבי בהדי מינצי הוה כי הונא
 דעלמא במילתא מרבי! חייא ורבי חייא, מרבי ורב מרב, מרי ואבא מרי מאבא רשותא

 לעיירות לי? למה דנקט רשותא חנה בר רבה מהני, דלא מאחר וכי להו. דאוקים הוא
בל [שבין הגבולין. על העומדים  עוד ההגמוניה בעיית חשים הדברים בשולי לא״י] ב

 זה שהיה מפני בעליל הסמכות נכרת אז וכבר האמוראים, תקופת של ראשונים בימים
 יוער זה, בשלב וכבר שנים. מאות שנשתמר הפרסית, המלכות של מובהק אינטרס

 מגדולי דרישה על מלמד מהגמ' העולה ההד הגולה, ראשות על ביקורת חסרה שלא
 הגמ' נביא האוזן, את ולשבר הגולה. ראשי של הפוליטית ההנהגה את להוכיח התורה

ע״ב: נדי שבת
ת שאפשר מי כל  עירו, אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו, אנשי על נתפס מיתה ולא ביתו לאנשי למחו

תפס כולו העולם בכל תפסו גלותא ריש דבי והני פפא: רב אמר כולו. העולם כל על נ  כי עלמא. כולי על נ

שפט ה' דכתיב, מאי חנינא; רבי דאמר הא ם ,חטאו שרים אם ושריו, עמו זקני עם יבא במ  חטאו? מה זקני

שרים. מיהו שלא זקנים על אימא: אלא,  ריש דגי להני מר לוכחינהו סימון: לרבי זירא רבי ליה אמר ב

מר. לוכחינהו מקבלי, דלא גב על אף ליה: אמר מינאי. מקבלי לא ליה: אמר גלותא.

 המזרח יהודי על נכפו אשר משפילים, דתיים ובעיקרם כלכלי, עושק בחלקם חוקים .4

שנת עלותו מיום קצר זמן בפרק שהצליח האייסלאם המוסלמים. כיבושי עקב כולו ד' ב

שיו המזרח את שטף ,711ד'תע"א שנת עד 622 שפב'  גבול על ועמדו לספרד הגיעו פר

 ואכמ״ל לדיוננו שמעבר מאורעות בזרוע. העולם כל את לאסלם שליחותו ראח צרפת.

חתלמוד. חתימת אחר חיו אלה כל כי
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 יקיימו שישראל האומה, של בהיסטוריה חריגה הנראית זו מציאות להבין אפשר אי
 מאות במשך וענישה, שיפוט מוסדות עם לחלוטין] [כמעט אוטונומית מלכות ממש

 מוסד להבין יקשה זו, ממלכתית יישות של לקיומה הרקע את להכיר בלי לפיכך שנים.
 ותיכף לבבל, הגיעו יהודה שגולי לזכור יש הפרסית. המלכות שבקרב הגולה ראשות
 המלכות היתה הפרסית המלכות ההיא בעת פרס. בידי בבל נפלה לשם, ירידתם

 משולטי ורבים הזה, היום עד נשתמרה הרשע] [המן האהמאנים, [שושלת האהמאנית.
והסאסנית. הפרתית אחריה ההמאניגיאדים] אלה, שמות נושאים איראן

 למהפך עד והאמוראים, התנאים ימי כל לישראל נוחה היתה 5גלגוליה בכל זו מלכות
 רוח בהשפעת כבר זה היה אך התלמוד. חתימת אחר שמלך הרשע קובאד בימי הנורא

 מלכים של שגעונות אלו אי למעט האומה נשמרה בד"כ העולם. את ששטף האייסלאם
ד הכיבוש מסעות את המשיך בסבלנותו הידוע מלכא שבור ידועות. רחוקות לעיתים  ע

 שגעון איזה למעט כן. נהגו והשלישי השני שבור בנו גם הממלכה. את וחיזק רומי,
 מחכמי תמוז, בימי גשם בדרישת ישראל, אוהבת הורמיז בן המלך שבור של מבחן,

 התקופה בסוף בן. לו שילדה יהודיה נשא השלישי שבור שהמלך אומרים יש ישראל.
 לכן סובלניים. היו השאר רשיעא פירוז למעט יהודי. צבא יזדיגארד למלך היה

המופלגות. בסמכויותיה הגולה ראשות קיום התאפשר
 המשרה מהות לחכמים. יחסו סמכותו דמותו, להכיר הגולה, לראש לרגע נפנה

 ע״ב ו' בשבועות כמובא למלך, הושווה גלותא ריש עצמו. התלמוד דברי מתוך
 גלותא. וריש רופילא ואלקפטא, מלכא כגון אמר: אבא בר אדא "רב נגעים: בסוגיית

 רבא גלותא. וריש ואלקפטא ורופילא, מלכא כגון אלא, הוא! מזה למעלה זה האי
 כהן ככבוד כבודו על למדין ה״א, פ״ז יומא בירושלמי וקיסר. מלכא שבור כגון אמר:
 אמר את והכא התורה אחר הולכין אמר את אתר "בכל תורה: ספר לו שמגישים גדול,

 מתעלה התורה גדולים, אדם בני שהן ידי על אלא [כה״ג] אצלן התורה את מוליכין
 על תמן בון רבי בי יומה רבי אמר גלותא? ריש גבי אורייתא מייבלין תמן והא בהן
 מסויימים בזמנים אבהתהון. כמנהג לו עבדין אינון שם משוקע דוד של שזרעו ידי

שבא״י. מנשיא יותר בתודעה נתפס הגולה ראש
 ופעלה -330 ת״ל, ג' שנת עד ומשכה הבית חורבן לפני עוד משלה זו עתיקה מלכות .5

קים בשיטת הססאנית, השושלת אח"כ פרתיה, מלכות קמה הריסותיה על היונים. הסלו

שה הארייאנית, המלכות ערש היא  השאח של [שושלתו שאהאנשא הראשון המלך ברא

ת ודתו קטסיפון בירתו עיר הפרסי]  היתה הסאסאנים מלכות זורוסטרית. אלילי

 האמוראים בימי ממש הראשון ארשיד בידי נוסדה אחרות, דתות כלפי הומאנית

 מידי ירושלים את כבשה הסבוראים ובימי נתעצמה, ]241 א' ד' [שנת הראשונים,

שנת הביזנטים ת למרבה ]614 דישפ״ד [ב שה ירושלים ההיסטוריה, פלאו  מידי נכב

היהודים. בעזרת נעשה זה כיבוש השני, טיבריוס של חתנו מאוריסטוס הביזנטי הקיסר

ם הציפיה שור פרסי סוס ראית אם חכמים: בדברי הובאה גאולה כציפיית לפרסי  בא״י ק

משיח. של לרגלו צפה
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 דהוא הונא רב בן גדולים בן דהוא הונא רב בר רבה זה אחרינא "לישנא רש״י
 כמובא וכן המנונא". רב ועמו מלחמות ספר ועימו שבא״י מנשיא ועדיף גולה ראש

 אני חייא מרבי רבי מינה "בעא שעיר. קרבן בעניין מעמדו על שאל שרבי בהוריות,
 שבגבל גולה ראש בבבל צרתך הרי ענהו, קרבן] המקדש בזמן הוינא [אי בשעיר מהו

 אפשר מחוקק. הכא שבט התם אלוהיו, ה' אלא גביו על שאין ובעינן גבך, על דהוי
 "רבא ע״ב: לאי בגיטין כמובא: גלותא ריש דבי והלבוש העושר על מושג לקבל אולי,

 בגוהרקא דיתיב יעקב בר נחמן רב ואזיל חליף הוה יתבי, הוו יצחק בר נחמן ורב
 אזל לא יצחק בר נחמן רב לגביה, אזל רבא דברתי, סרבלא עליה ופריס דדהבא
 צריכנא לא אנא להו, צריך רבא נינהו, גלותא ריש דבי מאינשי דלמא אמר: לגביה,
 ריש של חתנו נחמן רב של מימרות בין להבחין קשה בתלמוד, מקרים [בהרבה להו".

 בתוקפו] עצמאי ודאי אך דומיננטי, היותר הוא שאולי יצחק, בר נחמן לרב גלותא,
 הלכה בירורי סביב אירועים מכמה משתקפת תורנית, כדמות הגולה ראש של דמותו

 שלחנו. ומאוכלי בביתו תדירים שהיו חכמים עם ממפגשים או ועדו, בית בחצרו,
הלכתי: לדיון עדות ע״ב קטו' בשבת

 בקומום ובסיקרא בסם כתובין היו הונא: רב בר מרבה גלותא ריש מיניה "בעא
 שבת כמו גלותא, ריש בבית דרשו רבים וכן מצילין. אין דאמר למאן תיבעי מצילין,

 מתיב אליעזר. כרבי הלכה גלותא: דריש אפתהא נפחא יצחק רבי דרש ע״ב: קכו'
 מאי [אביי]: ליה אמר בשבת וקושרין ומודדין שפוקקין למדנו ומדבריהם עמרם: רב

 וכן רב. מעשה - הכי ואפילו היא! סתמא נמי הנגרר נגר סתמא, דקתני משום דעתיך,
 קשבא דקץ גברא ההוא ע״ב: נחי קמא בבא כמובא גלותא ריש לבית לדין באים

 קיימי, הוו בקינא תלתא ותלתא לי, חזי לדידי א״ל: גלותא, דריש לקמיה אתא מחבריה,
 דדאין גלותא ריש גבי אמר: ותילתא. ותלתא תלתין ליה הב זיל זוזי, מאה שוו והוו
 ע״ב, מ' בעירובין הוא וכן בששים. א״ל: דר"נ, לקמיה אתא לי! למה דפרסאה דינא

 מאכל, ספק לשום לחשוש לו ואין אתי, רבנן דכולהו אדעתא גלותא ריש לבי דאתי כל
 גלותא ריש ליה "אמר ע״א ז' בגיטין לחכמים הגולה ראש בין הלכתי בדיון הוא וכן

 על גזרו קיטום של בפולמוס דתנן מדרבנן, א״ל דאסור לן מנא כלילא הונא: לרב
 בבא כמובא גלותא כריש הלכה שהוכרעה מקרים והיו האירוס" ועל חתנים עטרות

 ארמאה בדקלא יהושע דרב בריה הונא ורב פפא דרב כוותיה והלכתא ע״ב: נטי קמא
 בדבי נפתח תלמודי דיון גם מוצאים ועוד פרסאה. בדקלא גלותא דריש כוותיה והלכתא

 מ״ט הונא לרב גלותא ריש ליה אמר גמ' ע״א: סא' יבמות בגמרא כמובא גלותא ריש
 מפקדי? לא וישראל דמפקדי הוא כהנים ורביה, פריה שם איילונית] ישא לא [הדיוט

 ערוב סוגיית ע״ב, כה' בעירובין מהמובא גם ובמפתיע במופלג נראה כחכם כוחו וכוי.
 ורב פפא רב האמוראים גדולי את מכנה הונא רב גלותא, ריש של בבוסתנו אבוורנקי

 כדין, אינה חיננא בר הונא רב שהציב שהמחיצה סברו אשר יהושע, דרב בריה הונא
ידעו". לא ולהטיב להרע המה חכמים ,גלותא ריש עליהו "קרי כן, על כן. ולא
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 "אתון הגט; מדברי מפורש כך לחכמים, התוועדות מקום היה גלותא ריש של ביתו
 עיילי הוו כי ע״ב, כוי בסוכה מובא וכן דייני". דשכיחי גלותא דריש קמיה דמקרביתון

 ללמוד ביתו שערי על שהתדפקו החכמים לריבוי גלותא", ריש לבי דריגלא בשבתא
 ויש כאי] [ביצה בשבתות דרש עצמו הוא הסמוכים. וברחובות בפרדסים לנו תורה,

 רבו פני לקבל אנן, מצוה שלוחי "דאמרי רש״י: י' כבסוכה לכבודו, מצווה בטלו אפיי
 לתלמידי יחסו ובמדרשים בתלמוד מהמובא משתקפת התורנית דמותו ברגל".
 לרבא, גלותא ריש ליה "אמר ע״ב: כבי ב״ב כמובא לרבא, בהוראתו גם התבטא חכמים

 על סוחרים מאבק היה שם ואמנם שוקא". ליה נקיט הוא מרבנן צורבא אי חזי, פוק
 קודמין. חכמים שתלמידי הדין את להחיל ראה הגולה שראש אלא למכור. הזכות
 זמינים אמוראים שגדולי בעליל רואים מאד רבים שבמקורות לב לשים יש ובכלל

 רבא כלום חזי", "פוק לרבא מצווה גלותא שריש כאן שראינו כפי לשלחנו, וסמוכים
גלותא?! ריש של שליחו

 ראשות זו שאין הגולה, בראשות המהותית הנקודה לחדד כדי הענין לשורשי נשוב
 שלהן. את עשו והמחלוקות זהרה הועם בסופה שאמנם דתית ראשות אם כי פוליטית

 בן מזרובבל יותר, נכון זו. ראשות של בקיומה הוחל יהויכין בגלות שעוד אמרנו
 ככהן לצידו היה הכהן יהוצדק בן יהושע .אביו] ולא דודו היה [שאלתיאל שאלתיאל

 המלך לדריוש שתים "בשנת לאמר: האומה מתודעת נשתכחה לא חגי נבואת גדול.
 יהודה, פהת שאלתיאל גן זרוגגל אל הנביא חגי ביד ה' דבר היה החמישי בחדש

 לאמר". הגדול הכהן יהושע ואל אביו] קרוי שגדלו כיון אביו, ולא דודו היה [שאלתיאל
 ושמת עטרות ועשית וזהב כסף "ולקחת בהכתרה: מינוי על מפורשת נבואה ובזכריה

הגדול, הכהן יהוצדק בן יהושע בראש
 הכתובה ומהנבואה המלך". זרובבל בראש השניה "והעטרה מבאר ורד״ק

 גן זרוגגל אקחך ההוא "ביום מלכות: יישות של ביסודה ספק אין ב', בחגי בפירוש
 במילים ממש הי". נאם בחרתי בך כי כחותם ושמתיך ה' נאם עגדי שאלתיאל
 כי שאלתיאל. בן זרובבל יצא יהודה משבט יג': דניאל ועפ״י בשעתו. לדוד שנתייחסו

הבית". יסדו זרובבל "ידי

ת ע״ב, פדי חולין ראה ע״א, מדי סנהדרין ראה .6 רכו  רבנן על ע״א נחי שבת ע״ב, מבי ב
תא,ראה ריש דבי  אותו ראה ע״ב, נחי ב" לדין לפניו באים ראה ע״ב, כה' עירובין גלו

א בבא משפטי כמרכז  "דשכיחי שם, מצויים שהדיינים כתוב ממש שם ע״א, סה' בתר
ם יימצאו שדיינים סיבה שום אין דייני".  פ״ט סוטה ירושלמי ראה דין. בית שאינו במקו
ת א' סימן בה״ג ראה י', סוכה גם ראה יחי, רמז יהושע ילקו״ש הט״ו.  ראה פ״ז. ברכו

ת שלחנו על חכמים ועוד. ועוד יג'. הלכות משנה ראה ע״ב. מחי בברכו
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ושאלתיאל" אסיר יכניה "ובני א' בדבה״י לפסוק כדי פיסי בפסידר״ב,
 בית מלכות הושתלה שממנו שאלתיאל האסורין בבית חבוש שהיה אסיר וגוי

 צ״ב בחולין כמובא במלאך יעקב נאבק בו לילה מאותו עוד יונק והכל דוד.
 שני שעתידים לו רמז רמז רבה: אמר אנשים], ועם אלהים [עם שרית כי ע״א:

 לו רמז מכאן ישראל, שבארץ ונשיא שבבבל, גולה ראש ממנו, לצאת שרים
 גאים שרי ג' אלו רב: אמר אבא בר חייא רב אמר שריגים, שלשה ובגפן גלות,

 ישראל, בארץ ואחד כאן ששנים פעמים ודור, דור בכל מישראל היוצאים
 עוקבא ברבנא עינייהו רבנן יהיבו כאן; ואחד ישראל בארץ ששנים פעמים
 זכות שמלמדים גוים שרי שלשה אלו אמר: רבא דרב. ברתיה בני נחמיה ורבנא

 רש״ג מדברי אחר, ממקום מוארת הגולה ראשות ודור. דור בכל ישראל על
 ראשי שם והיו ביהמ״ק ובנו מבבל והגולה וזרובבל עזרא שעלה "כיון לאמר:

 מבבל רובן הזוגות אותם ושאר סוכו. איש ואנטיגנוס הצדיק כשמעון סנהדרין
 בבבל הכא מרביצין היו כן אעפ״י עולה. היה מבבל הזקן הלל עולין. היו

 וסנהדרין מתיבתא ראשי אבל דוד. מכית גלותא ריש להון אית והווא אורייתא
 וענישה. חבישה כולל מלכות, כמעט היו סמכויותיהם אבל להון״ל. אית הוא לא

 וכאמור ע״א] סה' ב״ב ע״א, סז' גיטין ע״ב, יא' עירובין ע״א, כז' בסנ' [כמובא
 מידות על ממונה "אגרנומס" להיות רב את שמינה כפי כלכליות סמכויות
 הגמ' עסקה משיח כהן פרק שבהוריות ראינו הענישו..] [לבסוף ושערים,
 בן כנחשון יכול נשיא, "ת״ר נשיא: של כבודו יותר נכון או סמכויותיו בהגדרת

 על שאין נשיא אף אלוהיו, ה' אלא גביו על שאין [במלך] להלן עמינדב...מה
 ידוע בשעיר? מהו אנא כגון חייא, מרבי רבי מיניה בעא אלוהיו, ה' אלא גביו

 רבי, מפי שנאמר מה גם מורכב. היה הגולה לראשות בא״י הנשיאות שיחם
 ככלות כבוד, הפגנת בכך שהיה אפשר הגולה, לראש נשיאותו על מוותר שהיה
 ראש של בואו על הודיעו חייא כשרבי רבי של פניו נתכרכמו הכל,

כך. על ננזף חייא ורבי הגולה..בארון,

 בידינו יש תמיד שלא אלא רומי. ע״י לביטולה עד ימים מאותם משכה הנשיאות שושלת .7

שרת. חוליות כל לנו יש והלאה הזקן מהלל אמנם המדוייק, החוט שר  להלל מהלל ה

 רבן ושמעון, הלל רבי. בפרקי הספר של ראשון בחלק שפרטנו מה ראה דורות, עשרה

 של אביו ושמעון דיבנה גמליאל רבן השם, קידוש על הנהרג בנו ושמעון הזקן גמליאל

הלוח, מתקן השני הלל נכדו, נשיאה יהודה רבי בנו, גמליאל רבן הקדוש, רבנו רבי,

 עד למעשה לדוד. מיוחסים כולם השישי גמליאל רבן עד נשיאים ארבעה של סדרה ועוד

דוד. מזרע היו כולם בא״י הנשיאות ביטול
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 היא אבל שעיר. ואין מקדש אין הרי רטורית, שאלה היתה שם השאלה כל ובכלל
 סיבה שיש גולה ראשי שהיו אמרתי כבר הגולה. לראשי א״י יחם על אור שופכת
 עוקבא מר או כמלאך. שהיה הונא רב כמו ותורתם, מעלתם מפני לחשוש א״י לנשיאי

 ראש היה עוקבא מר עניים. דלתות בסדקי צדקה שהניח וקדוש חסיד הונא, רב מר בר
 ומיאון. גט בירור שלחו שאליו בבבל] יחזקאל קבר ליד [בכפרי דין, בית וראש גולה

 חוצה בהערצה לפעמים התבטאו התנאים עם קשריהם ע״ב] מדי בקידושין [כמובא
 לביטוי אמות ד' בריחוק לפניו שישב עד שמואל את העריץ כה הגולה ראש גבולות.

 שנתן רב, בו התחתן הגולה, לראש חכמים הערצת ולרוב .8בהשקפתו התורה כבוד
 ורבנא עוקבא רבנא הקדושים, הבנים שני יצאו זה קדוש מזיווג הגולה ראש לבן בתו

 שהלכה בבל חכמי מגדולי נחמן רב ועוד, ע״א]. צבי [חולין דרב ברתיה בני נחמיה
 היה נחמיה רבי שגם לזכור יש זה בהקשר .9נשיאה דבי התנא היה בממונות, כמותו

 בשאלות אליו שפנו גלותא ריש ממש היה אולי או ע״ב] כ' [שבת הגולה ראש של אחיו
ע״ב] צאי ב"מ [כמובא הלכה

 את קלקלו שפעמים פיקוח מערך באמצעות פקוחה היתה גלותא ריש של עינו
 הנהגת היה שורשיה כפי המשרה שמהות שנאמר ממה להמעיט בכך אין אבל השורה.

 אף הגאונים וראשיהן ופועלת, מוחשת יישות היו אמנם הישיבות התורה. ברוח הגולה
 אינו הבוחר הגוף כביכול פיהם. על מתמנה הגולה ראש כי יען סמכא, ברי היו הם

 הגולה בית כך, או כך המליצו. הקהילות וראשי ישיבות ראשי אלא הפרסית המלכות
 הר של כסנהדרין גלותא" דריש אפיתחא דין בית "הוא הגולה. של הבית הר כעין היתה
הבית.

שמואל הא ע"ב:כי טז' מו״ק ראה .8  יתיב הוה - שמעתא גרסי יתבי הוו כי עוקבא, ומר ד

 שמואל יתיב הוה - בדינא יתבי הוו וכי אמות, ארבע ברחוק דשמואל קמיה עוקבא מר

 בציפתא עוקבא למר דוכתא ליה חייקי והוו אמות. ארבע ברחוק עוקבא דמר קמיה

שמואל עוקבא מר ליה מלוי הוה יומא כל מיליה. דלישתמען היכי כי עילויה, ויתיב  עד ל

ליה: אמר לביתיה מטא כי בתריה, שמואל אזיל הוה בדיניה. איטריד חד יומא אושפיזיה,

שיה נזיפותא נהג בדעתיה, מילתא דנקט ידע בתיגריה! מר לי לישרי לך? נגה לא  חד בנפ

יומא.

 והלכה הדיינים מגדולי נהרדעא ישיבת ראש לאמוראים שני דור יעקב בר נחמן רב .9
של היסת שבועת בממונות. מקום בכל כמותו  מסופרי חיה אביו מתקנותיו. חיא למ

ת נשיאה דבי תנא היה נחמן רב שמואל. של בביה״ד חדיינים ת אי [למרו בענין] חבהרו
ם מושג נותן זה ענין ת עליו ראה חמיו. חגולה ראש של חתורנית חמעלה לרו בו  י יג בכתו

 לב שים ע״ב. לדי ב״ב ע״א, קכד' חולין ע״ב, קטז' ב"מ ע״א, ח' סנח' ע״ו, סו' ב"מ ע״א,
 חאמוראים מגדולי של תלמידו ]353 קיג' [שנת יצחק, בר נחמן רב לבין בינו לחבחנח

 פומבדיתא. ישיבת ראש היח הוא ע״א, ב' ב״ב כלה ראש שהיה חמישי. הרביעי בדור
שונים, התלמוד מעורכי  המפורסם הוא אדא. רב עם וסידר ערך שיעור שכל הרא

א מעורבות המבטאת באמירה "אנ אנא". וסדרנא גמרנא בעריכה
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 רודין "היו גולה ראש של פקחיו גלותא" דריש "אגגא סנהדרין כעין היתה כאן אף
 .ידי בגיטין גלותא" דריש "מאגבא המיסים לגביית גם אפשר במקלות", העם את

 דיתיב גלותא], דריש התנא [שהיה יעקב בר נחמן "רב ע״א לאי מגיטין לעשרו הדים
 חותם נשאו הגולה ראש אנשי כן כמו דכרתי". סודרא עליו ופריס דדהבא בגוהרא

 הנסוכה רוח אמנם לשבת?] משוי הוא האם מבררת [הגמ' בגדם. על רקום כסמל מיוחד
 על בקורת לעורר כדי היה הנז' שבעושר אלא טהרה, רוח היא הגולה ראשות על בד"כ

 וכובען אמה שהן הגולה, ראש של משונים אותן ידי, בגיטין [כמובא הגולה. ראשות
 שני: רמז יחזקאל בילק״ש וכמובא וכוי] מבוהלין ושמותיהן מחצייהן, ומדברים אמה
 מקבלי לא ליה אמר גלותא, ריש דבי לתני מר לוכחינהו סימון לר' זירא ר' ליה אמר

 יצאת לא מעולם חנינא בר אחא דא״ר מר, לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג א״ל מינאי,
 בתוך עבור אליו ה' ויאמר שנאמר זה, מדבר חוץ לרעה, בו וחזר הקב״ה מפי טובה
 ישלטו שלא כדי דיו של תו צדיקים של מצחם על ורשום לך הקב״ה א״ל וגוי, העיר

חבלה. מלאכי עליהם
 שארע כפי הישיבה, לראש ביחס עומעם הגולה ראש וכבוד הגלגל התהפך ולפעמים

אשי. רב בימי
 רב הוה פפא, רב מבתר שנייא אלין ובכלהו סבוראי. רבנן רש״ג, באיגרת כמובא

 ב]. [ג, בהשותפין כדאמרי' ובניה רב דבי כנשתא לבי וסתרא מחסיא במתא גאון אשי
 גלותא לריש אלא הווין דלא ותענייתא רגלי להו וקבע שפירתא תקנתא כמה ועבד

 תורתו ונפישא מפליג והוה הואיל בגוה גלותא דריש לרגלא ושוייה ובנהרדעא,
 דהוו זוטרא ומר ומרימר יומי בהנהו גלותא ריש דהוה נתן בר והונא וגדולתו.
 דאמרינן מחסיא, במתא לרגליהון ושוינהו אשי לרב ליה כיפין היו כלהו בתריא,

 מצינו לא אשי רב עד ר' מימות נאמר אנו אף דרבא בריה אחא רב אמר א] [נט, בגיטין
 הוה דמיכף נתן בר הונא שאני נתן בר הונא הוה והא אחד. במקום וגדולה תורה
 רישותא צריכי והוו מחסיא במתא גלותא דריש רגלי דאתקינו וכיון אשי. לרב כייף

 ואקבעו גלותא דריש רגלא דהוה שבתא דההוא לך, לך בשבת תמן למיזל דפומבדיתא
 כדבטילא כן, אחר בטילא לא אשי, רב דעבד ובמה חמן. למיזל גלותא דרישי רובא

 מתיבתא חדא אלא הויא דלא ורבא, ואביי יוסף ורב ורבה יהודה דרב בשנייה
 שבת במסכת אשי רב דאמר והיינו מתיבתא. תרתי הויין אשי רב ובתר בפומבדיתא,

 גלותא רשי דהוי ושתא שתא ובכל אחרבה. דלא מחסיא למתא לה עבדי אנא א] [יא,
דפומבדיתא. ורבנן רשוותא לקמיה אזלין רב בבי רגלא דקבע מחסיא במתא

 של ההוד לימי הפוכה תמונה מופיעה גם סבוראי] [רבנן רש״ג באיגרת ושם
 בר אמימר רבנא אתסרו תשפ״א בשנת בטבת סמא רב דהדין "וביומיה הגולה: ראשות

 יום עשר ובשמונה פקוד. בר ומשרשיה גלותא ריש אשי רב בר מר והונא ינוקא מר
 רבנא אתקטיל דא דשתא ובאדר ומשרשיא, נשיא זוטרא מר בר הונא אתקטילו בטבט

 בני ואתנקיטו דבבל כנשתא בי כל אתסרו תשפ״א ובשנת ינוקא. מר בר אמימר
 יוסי רב מלך ובתריה דרבא. בריה סמא רב שכיב תשפ״ז ובשנת לאמגושי. יהודאי

תלמודא. ואסתיים הוראה סוף וביומיה
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 עניינים אגב הן בו שהידיעות למרות מהתלמוד, המשתקפת הגולה ראשות העולה, כלל
 עליה לנו אין מינהלית. שיפוטית תורנית מלכות היא הגולה ראשות בסוגיות, שוטפים
 מימי בעיקר הן הידיעות התנאים, מימי מספיקות ידיעות לנו אין הבית, מתקופת ידיעות

 מבטאת שאינה ודאי אך התמונה, ומתבהרת מתרחבת הגאונים בתקופת רק האמוראים.
 שבתקופה עד ונתעמעמה, הלכה זו משרה התלמוד. המשנה בימי ששררה מציאות

 רס״ג בימי כך. מפני נרצחו גולה ראשי ורשעות. קנאה מתוך דוכאה המוסלמית
 ושוב פסקה. והרשות נתפזרה האומה הגולה, ראשי לחיי חשש והיה המשרה עומעמה

 הגאון !שלדברי0 ושמואל, רב בימי היתה המשמעותית ההתבססות ראשית כי יוזכר,
 לשאלותינו, שהשיב הגאון ודברי הראשונות. הישיבות הן שליט״א מזוז מאיר הרב

 כללים, מידה, אמות קבעו ושמואל רב ובאמת נחרצים. היו אך הקיצור, תכלית נכתבו
 שוטף. כנחל חם ושמואל דרב ואיסורי ממוני יכיל, לא שחשכל באופן וחלכות תקנות

 קבעו: שם אמרנו וכבר ״, עוצמתה את לבבל שנתנו למימדים הגיע כבר הכל אחריהם
פקוד. מנהר ה' ודבר תורה תצא מבבל כי

 וכן אמת דבר כל על ומשכיל לעמקן ויורד בהם מדקדק היה ולכך דינין לפסוק רגיל היה ששמואל 10
 בדינא אחי נחמן רב שהיה וכיון פעמים, והי די שנגח שור בפרק ז״ל הרא״ש כמ״ש באיסורי רב
 תורת שו״ת ראה שאומר. מה יודע שודאי בדין כשישב יקשה שלא לרבא אמר מלכא שבור עם

 וכתב עליו השיג המלחמות בספר שם ז״ל הרמב״ן כבר אמנם ב: סימן העזר, אבן חלק משה
ת וכתב הגאון ראיות והחזיק הגאון, דעת הבין לא דהוא  על נחלוק דאיך דבריו במסקנ
 באיסורי כרב הלכה ושמואל רב דאפליגו היכא דכל בתלמודנו ומוחזק בידינו המסור הכלל

 דיהיבין דכיון טעמא מההיא אלא [פליגי] לא בזה שחלקו הגאונים ומקצת בדיני, וכשמואל
ש ממנו והפורש נכון בטעם ז״ל הגדול רבינו דחאה וכבר וכוי, לנהרדעא קיצותא מחייו, כפור

 הגדול רבינו כדברי כך, סנהדרין של כרובא שקול הוא כי ז״ל בנו האי ורבינו שרירא ורבינו
עכ״ל. ז״ל

קבל אין בבל, ישיבות על 11 ת החכמים "סדר בעל דברי את ל  מרב מתחיל שהכל הימים" וקורו
ת אין אבל בבבל, התורה עולם את הפריחו שרב [נכון ושמואל. בל את ח״ו לראו ת ב קנ  עד מרו

ך ויצרו באו כביכול שהם  לשאלתנו נכתבו שליט״א מזוז מאיר הרב הגאון דברי שממה] בתו
היתה ודאי תורה אך ושמואל, מרב ההלו כמוסדות, בבל שישיבות לאמר הקיצור תכלית
 שידיים לומר יש כמוסד. הישיבות בעניין הדור, גדול אחר לענות לנו שאין ובודאי בבבל.

 אפיי חיים. כמציאות בבבל היה כך כישיבה, מוסד במסגרת היה תמיד לא תורה שלימוד מוכיחות
 מאה ר״ע שכבר להרהר, יש ובכ״ז כתובות. סוף ראה עבודתם, צמקום בשדה דנון דיינים

ש אומר רש״ג שנים. לעבר לנהרדעא ירד קודם, שנה ועשרים  גיטין ראה הישיבות. קדמות בפירו
ת ראה דבבל. סדרא ראש מאן ע״ב, קלז' חולין ע״א, ו'  ראה מתיבתא. ראש היה ר״ג ע״ב כז' ברכו

שת על ת לתורה חיים הקד ת ע״א, סג' ע״ב, סבי כתובו ת פ״ו, דר"נ אבו ת ע״א, יז' ברכו  סבי כתובו
ת ע״ב, ת ע״ב, עבי יומא ע״א, קי' מנחות ע״ב, לה' ברכו  נושא ע״ב, כט' קידושין ע״א, קו' כתובו

ע״א. קיג ב״ק יכלה' ראה ע״ב. ו' גיטין תורה. לומד ואח״כ אישה



5בתלמוד האמוראים דרך 6 7

בבבל והישיבות הישוב

 היהודי הישוב לה שים בבל. בגולת היהודי הישוב על מושג נותנות לפנינו המפות
 לשתי בסמוך הגדולה לצפיפות לב לשים יש וכן הנהרות. שני גדות על התרכז

 למיקומם, בהתאם היו בבל יהודי שעיסוקי מובן ונהרדעא. סורא הגדולות, הישיבות
 הישיבות מקום את ראה למטה, במפה לקרקע. אותם שקשר מה בחקלאות, עיסוק

ימינו. של טורקיה סוריה בגבול כמעט בנציבין המרוחקת לזו לב, שים הגדולות.
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בתלמוד האמוראים דרך שלפנינו בפרק

א.

ב.

ה.

 ביישוב מקורותיה, בחשיפת המשנה, בביאור בתלמוד, האמוראים של ומתנם משאם
 לאחיותיה. בהקבלתה לשונה, הסבר מחלקותיה, בביאור סתירותה,

 בדיון החוזרים במטבעות האמוראים, של בפיהם מתודולגיים מונחים האוקימתות,
 סותרים, מקורות ביישוב האמוראים דרך רקמה. היותו על ומלמדים התלמודי
 בה] והוינן התם, שאני אמורים, דברים במה מילי, הני עסקינן, במאי [צריכא,

 והקביעות ההשקפות הבדל והראשונים. הגאונים של שיטותיהם לפי בתלמוד עריכת
 התייחסות תוך התלמוד. של ועריכתו] כתיבתו אי [או ועריכתו כתיבתו לבניינו ביחס

הזמן. לשאלת
 במשך ועמלו ישיבתו, אשי, רב של דמותו התלמוד. בעריכת אשי רב של מפעלו
 לפניו. שהיתה היצירה כל וגיבוש ואיסוף ועדו בבית שנה שישים
 בהופעת לעריכה כעדות האמוראים של מלאכתם כלי בתלמוד. ומבנים יסוד תבניות

 [איתמר, התלמוד. סוגיות בכל החוזרים התלמודים של הדיון ותבניות היסוד מונחי
 שכיחותם ועוד] להו, איבעיא ורמינהו, דילמא, שמע, תא קשיא, גופא הא פשיטא,
 כמו בודדות [למעט בניינן. ואופו המסכתות בכל בהם החוזרת השימוש ודרך לשונן,

 שונים מענפים דוגמאות הבאת תוך הכלל] על המעיד חריג שהן ועוד נדרים, נזיר,
התלמוד. ממסכתות

 מאיר הרג הגאון הדור, גאוני תשובות כאן נציין חריגות, מסכתות שהוזכרו כיון
 לשאלותינו. שהשיבו עינינו, מאורי קנייגסקי חיים הרג והגאון שליט״א מזוז
 הרב הגאון בבל. נלמדה שלא נאמר וכן בלשונה, השונה נדרים למסכת ביחס
 מיותרות למלחומות לצאת חכמים של רצונם באי זאת מסביר שליט״א מזוז מאיר

 שליט״א קנייבסקי חיים הרב והגאון חז״ל. כדרך נדרים קבלו שלא הקראים עם
מעיקרא. נדרים הפרת ללמד רצו שלא השיב,
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בתלמוד האמוראים דרך

השכלי, האינטלקטואלי ההלכתי ענפיו, שני על התלמוד של מהותו בהגדרת
 אליה יחסם המשנה. היה האמוראים, של מגמתם עיקר המוסרי, האגדתי וההגותי
 ודרשו למשנה התייחסו האמוראים סדריה!. שבתוך שבילים כמה על נסב בה וטיפולם

.2שונות דרכים ובצדי בדרכים אותה

המשנה נושא ביאור א.

המשנה בהבנת האמוראים מחלוקות ב.

לשונה בירור ג.

המשנה מקורות בירור ד.

שיעוריה מידותיה בהבנת האמוראים דיון ה. ו

המשנה בפירוש אמורא של ומתן משא ו.

האמוראים בפי פירוש כדרך המשל ז.

אוקימתות ח.

המשנה בפירוש האמוראים עבודת כלי הברייתות ט.

המשנה נושא ביאור א.

טעמא" "מאי האופייניות"פשיטא" בפתיחות נפתח המשנה של עניינה ברור בד"כ
 או תומכות כסותרות, אליה, המתייחסות ברייתות בהבאת או "אלא", שנא" "לא

דוגמאות: כמה נראה עניינה. מתלבן המשווה בעיון או מרחיבות,
שיחמו, בשביל צונן לתוכו יתן לא שפינהו, המיחם מתני'. מ״ה: פ״ג שגת א.

 אמר קאמר? מאי ע״א, מדי גמ' להפשירן. כדי הכוס לתוך או לתוכו, הוא נותן אבל
 מים לתוכן יתן לא חמין, מים ממנו שפינה המיחם קאמר: הכי מתנא, בר אדא רב

 תוצאות מבררת [הגמי להפשירן. כדי מרובים מים לתוכו נותן אבל שיחמו, כדי מועטים
ת וראה מתכות, כלי כמצרף המעשה, ממנו.] שפינה מיחם וד״ה שפינהו, מיחם ד״ה ויסודי, גדול תוספו

 יכול אין עליך, לי אין ושבועה נדר לה כתב .’מתני מ״ג פ״ט כתובות ב.
 לי אין ושבועה נדר ברשותה. הבאים ואת יורשיה את הוא משביע אבל להשביעה,

 ולא יורשיה ולא היא לא להשביעה יכול אינו ברשותך, הבאים ועל יורשיך ועל עליך
 ברשותה. הבאים ואת יורשיה ואת אותה משביעין יורשיו אבל ברשותה, הבאים את
 יהודה רב אמר עבידתיה? מאי שבועה זו: שבועה של טיבה מבררת ע״ב פוי גמי

 הפוגמת על אבוה: בר רבה אמר נ”ר בעלה; בחיי שנעשית אפוטרופיא על רב, אמר
שבועת מראש פוטרה [שבעלה וכוי כתובתה.  אבל נכסיו, על חנוונית הושיבה אם האפוטרופין מ

 שם כתובתה, שטר שערותיה בין מצאנו ולא פקדתנו שלא שבועה היורשין, שבועת יורשיה משביע
כתובתה] בפגמה גם מבררים
שלב וכבר .1  שיצאו כפי המשנה של סדריה על מהלך התלמוד אמנם להעיר, יש זה מוקדם ב

שיבות נלמד שהתלמוד לומר אין אך רבי, של מדרשו מבית  נראה עוד אחת, כחטיבה האמוראים בי

בלבד. מסויימים בסדרים שעסקו היו ואפי' בפ״ע, אחד כל נלמוד שהמסכתות

 לתלמודים במבוא מהן כמה ראה משניות, של ממויינות רשימות היו העצ״מ הצדיק להגאון .2

ל ממסלול נטה שפעמים אלא שלו. מסלו ת יש באמת כי ל כפולות. הבנו
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 ונשים חייבין, אנשים האג, על הבן מצות כל מתני'. מ״ז פ״א קידושין ג.
 עשה מצות וכל חייבין. נשים ואחד אנשים אחד - הבן על האב מצות וכל פטורות,

 אחד גרמא, הזמן שלא עשה מצות וכל פטורות, ונשים חייבין, אנשים גרמא שהזמן
וכוי חייבין. הנשים ואחד האנשים

 למיעבד ברא דמיחייב מצות כל אילימא האג? על הבן מצות כל מאי ע״א. כט' גמ'
 איש אומר: כשהוא מנין? אשה איש, אלא לי אין איש, והתניא: פטורות? נשים לאבא,

 על המוטלות הבן מצות כל ה״ק: יהודה, רב אמר שנים! כאן הרי תיראו, ואביו אמו
 בבנו חייב האב דת״ר: להא תנינא פטורות. ונשים חייבין, אנשים לבנו, לעשות האב

 להשיטו אף וי״א: אומנות; וללמדו אשה, ולהשיאו תורה, וללמדו ולפדותו, למולו,
וכוי. אומר יהודה רבי במים;

 טוב, ביום התריסין את מסלקין אין אומרים: שמאי בית מתני' מ״ו: פ״א ביצה ד.
להחזיר. אף מתירין הלל ובית
 דברים שלשה עולא: ואמר חנויות. תריסי עולא: אמר תריסין? מאי ע״ב: יא' גמ'

 רטיה וחזרת חנויות, ותריסי הדורסן, לפני עור הן: ואלו תחלתן, משום סופן התירו
הרגל, גב על בעיסתו ומתחיל חביתו הפותח אף יהודה: רבי אמר ורחבא במקדש.

 רבי במדה. לא אבל זה, כלי לי מלא לחברו: אדם אומר מתני' מ״י: פ״ג ביצה ה.
 שהיה בטנית בן שאול באבא מעשה ימלאנו. לא מדה של כלי היה אם אומר: יהודה
 במועד אף אומר: שאול אבא טוב. ביום ללקוחות ונותנן טוב יום מערב מדותיו ממלא
 המדות. מצוי מפני כן עושה בחול אף אומרים: וחכמים המדות. ברורי מפני כן, עושה

 בכלי לא אבל שמואל: אמר יהודה רב אמר במדה? לא אבל מאי ע״א: כט' גמ'
 כלי אפילו למימר: יהודה רבי ואתא ימלאנו. למדה העומד כלי אבל למדה. המיוחד

ימלאנו. לא למדה העומד

כשרה. שחיטתו בבהמה ושנים בעוף אחד השוחט מתני' מ״א, פ״ב חולין ו.
 בעוף, אחד חצי הוורידין. את שישחוט עד אומר: יהודה רבי כמוהו; אחד של ורובו
 כשרה: שחיטתו בבהמה שנים ורוב בעוף, אחד רוב פסולה. שחיטתו בבהמה וחצי ואחד

 לא, לכתחלח אין, דיעבד חשוחט המשנה] בנדון האופנים [מבררת ע״א: כז' גמ'
 בעוף; אאחד אימא: איבעית וליזיל? לשחוט כמח עד לא? לכתחלה בבהמה שנים

 מן שהיא לשחיטה מנין כהנא: רב אמר כמוהו. אחד של ארובו אימא: ואיבעית
וכוי. ששח־חטהו. ממקום הבקר, בן את ושחט שנאמר: הצואר?

 בין מתוכו בין יתן לא ובגבבא בקש שהסיקוחו תנור מתני' מ״ב פ״ג שבת ז.
 הוא הרי ובעצים בגפת ככיריים, זה הרי ובגבבא בקש שהסיקוהו כופח גביו. מעל

 כתנור. הוא הרי ובעצים בגפת ככיריים, ה״ז ובגבבה בקש שהסיקוהו כופח כתנור.
 על ממש, תוכו - תוכו למימר: יוסף רב סבר שהסיקוהו תנור ע״ב. לחי שבת גמ'

 בקש שהסיקוהו כופח אביי: איתיביה דמי. שפיר לסמוך אבל ממש, גביו על גביו
 שרי! ככירה הא ואסור. כתנור, הוא הרי ובעצים, בגפת ככיריים, הוא הרי ובגבבא

כי כירה אלא וקטום, גרוף כשאינו אילימא ובמאי? גביו, על אילימא עסקינן? במאי
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 כתנור, הוא הרי וקתני: לסמוך, לאו אלא שרי? מי גביו על וקטומה גרופה אינה
שונות] אופציות בתוכה טומנת היא מפורטת, נראית שהמשנה [למרות ואסיר?
 בו לצלות הנייר חותכין ואין החרס, את שוגרין אין ’מתני מ״ה פ״ד ביצה ח.
 עליהן לשפות חביות שתי מקיפין ואין מכבשין. אבל וכירים, תנור גורפין ואין מליח,

 במקל הבהמה את מנהיגין ואין בדלת, וכן בבקעת, הקדרה את סומכין ואין הקדרה, את
מתיר. שמעון ברבי אלעזר ורבי טוב, ביום

וכירים. תנור גורפין ואין מנא. מתקן דקא משום טעמא? מאי ע״ב. לבי ביצה גמ'
מותר. גורפו כן אם אלא לאפות אפשר אי ואם נחמן: דרב קמיה יוסף בר חייא רב תני

 דגים מבשר חוץ בחלב לבשל אסור הבשר כל מתני' מ״א: פ״ח חולין ט.
 מן הנודר וחגבים. דגים מבשר חוץ השלחן על הגבינה עם להעלות ואסור וחגבים.

וחגבים. דגים בבשר מותר הבשר
 דאי עקיבא, כרבי דלא כמאן מדאורייתא, אסור עוף הא ע״ב: קג' חולין גמ'

 מותר הבשר מן הנודר סיפא: אימא התורה; מן אינו ועוף חיה האמר: עקיבא, רבי
 עליה דמימליך מילי כל דאמר עקיבא, לרבי אתאן אסור, עוף הא וחגבים, דגים בבשר
וכו. אוסר, ור״ע בדלועין, מותר הירק מן הנודר דתניא: הוא, מיניה בר שליח

וקשר הגמלין, קשר עליהן: שחייבין קשרים ואלו מתני'. מ״א פט״ו שבת י.
 כל אומר: מאיר רבי היתרן. על חייב הוא כך - קישורן על חייב שהוא וכשם הספנין.

עליו. חייבין אין מידיו באחת להתירו יכול שהוא קשר
 בזממא, דקטרי קטרא אילימא הספנין? וקשר הגמלין קשר מאי ע״ב. קיא' גמ'
 חממא קיטרא אלא: הוא! קיימא של שאינו קשר האי - באיסטרידא דקטרי וקטרא
.3 גופה ודאיסטרידא גופיה,

 את עליו מעבירין אין השנה ראש של שופר מתני' מ״ד פ״ד השנה ראש יא.
 ולא בהמה, גבי על רוכבין ולא באילן, עולין לא הגל, את עליו מפקחין ואין התחום,

 שהוא בדבר ובין שבות משום שהוא בדבר בין אותו חותכין ואין המים, פני על שטין
 התנוקות את מעכבין אין יתן. יין או מים לתוכו ליתן רצה אם אבל תעשה. לא משום

 לא המתעסק מן והשומע יצא, לא והמתעסק שילמדו. עד עמהן מתעסקין אבל מלתקוע,
יצא.

ולא עשה טוב ויום הוא. עשה שופר טעמא? מאי ע״ב: לבי השנה ראש גמ'
 בהמה גבי על רוכבין ולא באילן עולין לא ועשה. תעשה לא את דוחה עשה ואין תעשה,

קתני. זו לומר צריך ואין זו מיבעיא? דאורייתא לא, אמרת דרבנן השתא וכוי.

 רועין פרה או חמור מצא אבידה? היא זו אי מתני' מי״א: פ״ב מציעא בבא יב.
 אבידה. זו הרי הכרמים, בין רצה פרה הפוכין, וכליו חמור אבידה, זו אין בדרך,

 להחזירה, חייב פעמים, וחמישה ארבעה אפילו וברחה, החזירה וברחה, החזירה
 שכרו לו נותן אלא סלע, לי תן לו יאמר לא מסלע בטל היה תשיבם. השב שנאמר
 יתנה? מי בפני דין בית שם אין אם דין, בית בפני מתנה דין, בית שם יש אם כפועל.

קודם. שלו
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 שואלת [הגמ' הוו? אגידה לאו דאמרינן הני כל אטו ע"כ: לי מציעא ככא גמ'.
 של הראשונה במשנה כבר שואלת שהגמ' כמו המשנה, את הפותחת השאלה לעצם

 קריאת מצוות בכלל מניין בערבית, שמע את קורין מאימתי שואל שאתה עד הש״ם,
 פתיחותיהם, בשאלות למשנה אמוראים התייחסויות להרבה אופיינית דרך וזו שמע,

 שאינו הקורא בלעדיהן אך רטויות, שאלות כביכול העניין לעצם שואלים האמוראים
 אבידה כלל היא זו אי קאמר, הכי יהודה: רב אמר בעניינים] בכלל מבין לא בענינים

 חמור בה, מיחייב ולא אבידה זו אין בדרך, רועין ופרה חמור מצא - בה חייב שהוא
 רב אמר ולעולם? בה. ומיחייב אבידה זו הרי הכרמים בין ורצה פרה הפוכים, וכליו
 אי נמי, שעתא חדא אפילו בלילותא, אי דמי? היכי ימים. שלשה עד רב: אמר יהודה

 תלתא ובחשכתא; בקדמתא לה חזי דהוה צריכא, לא לא! נמי טובא אפילו ביממא,
היא. אבידה ודאי טפי, ונפקא. לה, אתרמי איתרמויי אמרינן: יומי

 ערוה איסור שהיא כל ביבמה: אמרו כלל .’מתני :ע״א כ' מ״ג פ״ג יבמות יג.
 אחותה מתייבמת. ולא חולצת קדושה, ואיסור מצוה איסור מתייבמת, ולא חולצת לא

 איסור סופרים; מדברי שניות מצוה, איסור מתייבמת. או חולצת יבמתה, שהיא
 ובת לישראל, ונתינה ממזרת הדיוט, לכהן וחלוצה גרושה לכ״ג, אלמנה קדושה,
וממזר. לנתין ישראל

שר האמוראים [דרך ע״א. כ' יבמות גמ' יד.  וחליטותו הלותו לבדוק מנסים כלל מופיע כא
 בלי אמרו" "כלל האמירה את משאירים לא מאי, למעוטי או מאי לאתויי קיימים. אם הכלל מן ויוצאים

שאים האמוראים שביעית, של גדול בכלל כך שבת, של גדול בכלל כמו תוקפו. לבדוק  צדדיו. ונותנים נו
ר אתר שהכמים מקומות אפי ויש רו ת מן למדין אין אומרים העניין פנימיות בי  לימוד כללי לפי אלא הכללו

 אסי. וכדרב אילונית, צרת לאתויי פפא: בר רפרם אמר מאי? לאתויי כלל מוגדרים]
 איסור איסורה לא הא צרתה, דאסירא הוא ערוה איסור שאיסורה כל דאמרי: ואיכא
 כרב ודלא אילונית, צרת למעוטי רפרם: אמר מאי? למעוטי אסירא, לא צרתה ערוה,

אסי.
 בית כדברי מחמיר גמליאל רבן דברים שלשה ’מתני מ״ד: ב”פ ביצה טו.
 טוב, ביום המנורה את זוקפין ואין טוב, ביום לכתחלה החמין את טומנין אין שמאי:

 של מימיהן גמליאל: רבן אמר מרובה] טרהה [מום רקיקין. אלא גריצין פתין אופין ואין
 שהיו אביך, לבית נעשה מה לו: אמרו רקיקין. אלא גריצין פתין אופין היו לא אבא בית

 וחררין. גריצין פתין אופין להיות ישראל לכל ומקילין עצמן על מחמירין
 שמאי? דבית טעמא מאי תבשילין עירובי דאנח אי דמי? היכי ע״ב. ’כא ביצה ’גמ
 אימא לעולם הונא: רב אמר הלל? דבית טעמא מאי תבשילין, עירובי אנה דלא ואי
 רב דאמר לטעמיה, הונא ורב רבנן. ליה שרו חייו וכדי תבשילין, עירובי הניח שלא לך

.3 אחת קדרה לו ומבשלין אחת, פת לו אופין תבשילין עירובי הניח שלא מי הונא:

 דמים, הנעשה כל מ״ו פ״א קידושין צידה. מחוסר מ״א, פ״ג ביצה דוגמאות, עוד ראה .3
 קידושין לרה״ר. תבן מוציא מ״ג, פ״ג קמא בבא בארץ. תלויות מצוות מ״ט פ״א קידושין

 מ״ו, פ״ז כתובות באיזמל. השוחט מ״ג, פ״ב חולין בקהל. לבוא האסורין כל מ״ג, פ״ד
 ונתקלקלו מ״ג פ״ד השנה ראש התבואה. על בפסח מ״ב פ״א השנה ראש בשוק. טווה

 של פרוכת מ״ג, פ״ה יומא לנשחט. זהורית לשון קשר מ״ב, פ״ד יומא בשיר. הלויים
עשרה. ליכא המטה תחת ישן מ״א, פ״ב סוכה ישנה. סוכה מ״ב, פ״א סוכה מקדש.
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המשנה בפירוש האמוראים מחלוקת ב.

 מחלוקות שנויות באחרות ופסוקות, חלוטות כהלכות שנויות רבות משניות
 במחלוקת שנויים סגנונן, או מבנן שעניינן, הרבה מצוי ואלה באלה תנאים,

 אולי אפשר אז כי המשנה, חתימת מימי הרחוקים אמוראים דווקא לאו האמוראים.
 הסמוכים אותם אפיי אלא כן, לא מחוור. היה הכל לאמוראים ראשון שלדור לטעון
 היא המחלוקות, כל אם למשנת תחילה נפנה המשנה. בהבנת נחלקו רבי של לדורו

 ונותרה הראשון, הזוג מימי המוקדמים, הבית בימי עוד הקדומה במשנה המחלוקת
 במחלוקתה. חלוקים האמוראים שנה. ממאתיים למעלה הזוגות במחלוקת שנויה

האמוראים. מחלוקות ובעקבותיהן המשניות את נביא הבאות, בדוגמאות

 יוחנן בן יוסף לסמיד, שלא אומר יועזר בן [יוסף] יוסי מתני' מ״ב פ״ב חגיגה א.
 יהודה לסמוך, אומר הארבלי ניתאי לסמוך. שלא אומר פרחיה בן יהושע לסמוך, אומר

 לסמוך, אומר שמעיה לסמוך, אומר שטח בן שמעון לסמוך. שלא אומר טבאי בן
 אומר שמאי שמאי. נכנס מנחם יצא נחלקו, לא ומנחם הלל לסמוך. שלא אומר אבטליון

לסמוך. אומר הלל לסמוך, שלא
 למחלוקת באים בסמיכה, האחרים החולקים את מזהה שהגמרא אחר ע״ב: טז' גטי

 תהא אל לעולם יוחנן: רבי אמר אבא בר שמן רב אמר בשבות. העניין, בשורש
 הדור. גדולי בה ונחלקו שבות, משום אלא אינה סמיכה שהרי בעיניך, קלה שבות

 בסמיכה דאמר ממאן לאפוקי פשיטא! נמי הא ליה. אצטריכא מצוה שבות פשיטא!
 סמיכה מינה שמע חמא: בר רמי אמר דפליגי. הוא בשבות לן משמע קא פליגי, גופה
 מיתיבי: ליסמוך! עביד? קא מאי - כהו בכל בעינן לא דעתך סלקא דאי בעינן. כהו בכל
 יוסי רבי סומכות. ישראל בנות ואין סומכין ישראל בני וסמך, ישראל... בני אל דבר
 מתפשטת זו מחלוקת וכוי. רשות סומכות ישראל בנות אומרים: (ישמעאל) ורבי

הבא. במקור לפנינו כמובא ביצה במסכת נוספים לענפים

סומכין ואין שלמיס מביאין אומרים שמאי גית מתני' מ״ג פ״ב ביצה ג.
עליהן. וסומכין ועולות שלמים מביאין אומרים הלל ובית עולות. לא אבל עליהן,
 ליקרב. ראייה ועולת לסמוך, חגיגה בשלמי מחלוקת עולא: אמר ע״א יט' גמ'

 סברי: הלל ובית לא. ראייה עולת אין, חגיגה לה', חג אותו וחגתם מברי שמאי דבית
 אדא רב אמר וכן טוב, ביום קריבין אין הכל דברי ונדבות נדרים אבל דלה'. כל לה'
 לא אלעזר: בן שמעון רבי אמר מתיבי, טוב. ביום קריבין אין ונדבות נדרים אהבה: בר

 טוב, ביום קרבה שאינה טוב יום של שאינה עולה על הלל ובית שמאי בית נחלקו
 של שהיא עולה על נחלקו מה על טוב. ביום שקריבין טוב יום של שהן שלמים ועל
 הלל ובית יביא, לא אומרים: שמאי שבית טוב. יום של שאינן שלמים ועל טוב, יום

 שמאי בית נחלקו לא אלעזר, בן שמעון רבי אמר הכי: ואימא תריץ יביא! אומרים:
 שלמים ועל טוב, ביום קריבין שאין - טוב יום של שאינן ושלמים עולה על הלל ובית
וכוי. נחלקו מה על טוב. ביום שקריבין טוב יום של שהן
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 אף אומר: יהודה רבי בקש, הקציעות את מהפין מתני' מ״ה פ״ב קטן מועד ג.

 והדשושות הציידין המועד. לצורך בצנעה מוכרים וכלים כסות פירות, מוכרי מעבין.
עצמן. על החמירו הם אומר: יוסי רבי המועד. לצורך בצנעה עושין והגרוסות,

 משמיה ותרוייהו אסי, ורבי אגא בר חייא רבי בה פליגי ע״ב. יג' מו״ק גמ'
 בין מהפין, אמר: וחד אסמוכי. מעבין אקלושי, מחפץ אמר: חד יוחנן. ורבי דחזקיה
 אותו עושה ,מעבין הכי: נמי תניא כרי. כמין אותו עושה מעבין אסמוכי. בין אקלושי

יהודה. רבי דברי כרי, כמין

 וב״ה, ב״ש מודים נכסים, לה שנפלו יבם שומרת מתני'. מ״ב פ״ד יבמות ד.
 עמה? ויוצאין הנכנסים ובנכסים בכתובתה יעשה מה מתה, וקיים. ונותנת שמוכרת

 בחזקתן, נכסים אומרים: וב״ה האב, יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו אומרים: ב״ש
 כנסה, האב. יורשי בחזקת עמה, ויוצאין הנכנסים נכסים הבעל, יורשי בחזקת כתובה,

הראשון. בעלה נכסי על כתובה שתהא ובלבד דבר, לכל כאשתו היא הרי
 אמר דפליגי? סיפא ומ״ש פליגי, דלא רישא מ״ש ע״א. לחי יבמות גמ'

 זיקת עולא: וקסבר נשואה. כשהיא דנפלה וסיפא, ארוסה, כשהיא דנפלה רישא, עולא:
 לפלגו מיתה ולאחר בגופה אדמפלגי רבה ליה ארוסה...אמר ספק עושה ארוסה
וכוי. ולפירות, בחייה

האחין, כל על מהלכין רצה לא לייבם, בגדול מצוה מתני'. מ״ד פ״ד יבמות ה.
 עד בקטן תלה ייבם. או חלוץ או מצוה, עליך לו: ואומרים גדול אצל חוזרין רצו לא

 אלא לו, שומעין אין שוטה, או חרש או הים, ממדינת שיבא עד בגדול או שיגדיל,
ייבם. או חלוץ או מצוה, עליך לו: אומרים

יהושע ור' יוחנן רבי בה פליגי גדול, וחליצת קטן ביאת איתמר ע״א לטי יבמות גמ'
 דאמר מאן נינהו; הדדי כי אמר: וחד עדיפא, גדול חליצת וכו.... אמר חד לוי בן

 יבום, לענין בגדול, מצוה אמרינן כי ואידך? בגדול, מצוה דהא עדיפא, גדול חליצת
וכוי נינהו. כהדדי חליצה לענין אבל

 הרבה הוציא אשתו, נכסי על הוצאות המוציא מתני'. מ״ה פ״ח כתובות ו.
 ולא הוציא אכל; שאכל ומה הוציא, שהוציא מה - הרבה ואכל קימעא קימעא, ואכל
ויטול. הוציא כמה ישבע אכל
 והוא אחת, גרוגרת אפילו אסי: רבי אמר קימעא? וכמה ע״ב. עטי כתובות גמ'

דתמרי. שיגרא אפיי רב: בי אמרי אבא, רבי אמר כבוד. דרך שאכלה

אומר: יהודה רבי כשרה. המטה בכרעי סוכתו הסומך מתני' מ״ב פ״ב סוכה ז.
פסולה. עצמה בפני לעמוד יכולה אינה אם

 בר אבא ורבי זירא רבי בה פליגי יהודה? דרבי טעמא מאי ע״ב: כאי סוכה גמ'
 טומאה. המקבל בדבר שמעמידה מפני אמר: וחד קבע, לה שאין מפני אמר: חד ממל.
 לה שאין לפי דאמר למאן עליהם. וסיכך ברזל של שפודין שנעץ כגון בינייהו מאי
 מעמידה הרי טומאה המקבל בדבר שמעמידה מפני דאמר ומאן קבע, לה יש הרי קבע

טומאה. המקבל בדבר
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 חייב אותם רואין ואחרים ששחטו וקטן שוטה חרש מתני', מ״ג פ״ו חולין ח.
 רואין ואחרים ששחטו בנו: ואת אותו לענין וכן מלכסות. פטור עצמן לבין בינן לכסות,

 אחריהן, לשחוט מתיר מאיר רבי עצמן; לבין בינן אחריהם, לשחוט אסור אותן
הארבעים. את סופג שאינו שחט שאם ומודים אוסרים, וחכמים

 אי רישא, דפליגי? סיפא שנא ומאי פליגי, דלא רישא שנא מאי ורבנן, גמי.
 נמי, סיפא משחיטתן. למיכל ואתי היא, מעלייתא שחיטה אמרי: לכסות, חייבין אמרינן

 למיכל ואתי היא, מעלייתא שחיטה אמרי: אחריהם, לשחוט אסור רבנן דקאמרי כיון
והרישא] הסיפא בסידור במשנה מחלוקת מסבירים [חכמים וכוי אמרי סיפא משחיטתן!

 ולא כתובה להן אין והאילונית השניה, הממאנת, מתני' מ״ו פי״א כתובות ט.
 כתובה. לה יש אילונית לשם נשאה מתחלה אם בלאות; ולא מזונות ולא פירות,
 לנתין ישראל בת לישראל, ונתינה ממזרת הדיוט, לכהן וחלוצה גרושה לכ״ג, אלמנה

כתובה. להן יש ולממזר
 ממאנת; שכן וכל כתובה, לה אין בגט יוצאה קטנה תני: רב ע״ב. ק' כתובות גמ'

 שמואל ואזדא כתובה. לה יש בגט יוצאה אבל כתובה, לה אין ממאנת תני: שמואל
 ממאנת כתובה; לה יש בגט, יוצאה כתובה, לה אין ממאנת שמואל: דאמר לטעמיה,

ובו. הכהונה, מן פסלה ולא האחין מן פסלה לא

 אליעזר רבי טוב? ביום בטומאה חלה מפרישין כיצד מתני' מ״ג פ״ג פסחים י.
 יהושע: רבי אמר בצונן. תטיל אומר: בתירא בן שתאפה. עד שם לה תקרא לא אומר:

 עד ומניחתה מפרישתה אלא, ימצא. ובבל יראה בבל עליו שמוזהרין חמץ הוא זה לא
החמיצה. - החמיצה ואם הערב,
 הנאה טובת סבר: אליעזר דרבי קמיפלגי, חנאח בטובת לימא ע״ב. מוי פסחים גמ'
 הנאה טובת מברי עלמא דכולי לא, ממון. אינה הנאה טובת סבר: יהושע ורבי ממון,
 בעי ואי הואיל אמרינן סבר: אליעזר דרבי קמיפלגי. בחואיל וחכא ממון, אינה

הואיל. אמרינן לא סבר: יהושע ורבי הוא. ממוניה עלה איתשיל

המשנח לשון בירור ג.

 מונחים או מושגים לפניהם מצאו פעמים במשנה, לעסוק האמוראים בבוא
 והבנה, לדיוק עניין היתה בימיו אפי רבי, של משנה שלשון לידע יש פירוש. הטעונים

 לשון היתה לא הקדש שלשון גם מה המשנה] עריכת בחלק שכתבנו את כך על [ראה
 המושג. למשמעות נדרשו ופעמים המילה, לביאור שנזקקו פעמים כן על האמוראים.

למושג. האמוראים התייחסות ובעקבותיה המשנה לפנינו

פי על אף אנטיכי, בשבת. הימנו שותין חגרוף מוליאר מתני' מ״ג פ״ג שבת א.
הימנה. שותין אין שגרופה

 מבחוץ. וגחלים מבפנים מים תנא: הגרוף? מוליאר דמי חיכי ע״א. מאי שבת גמ'
כל דודי בי דאמר מאן דודי. בי אמר: יצחק בר נחמן רב כירי. בי אמר: רבה אנטיכי,
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 אנטיכי נחמן: דרב כוותיה תניא לא. דודי בי אבל כירי, בי דאמר ומאן כירי. בי שכן
מחממתה. שנחושתה מפני הימנה, שותין אין וקטומה שגרופה פי על אף

 כשרה. מחמתה מרובה ושצילתה המדוגללת, סוכה ’מתני מ״ג פ״ג סוכה כ.
 כשרה. מתוכה, נראין הכוכבים שאין פי על אף בית, כמין המעובה

 וקנה עולה קנה אמר: ושמואל ענייה. סוכה רב: אמר מדובללת? מאי ע״א. כבי גמי
 מדובללת מאי מדובללת, סוכה חדא: תני רב תרתי. תני ושמואל חדא, תני רב יורד.

 מדובללת מאי תרתי: תני ושמואל כשרה. מחמתה מרובה שצילתה מדולדלת,
ומדולדת] מדובללת שהיא ענייה סוכה התבררו מושגים שני וכוי [צילתה מבולבלת,

 המלח, מי את הוא עושה אבל בשבת הילמי עושין אין מתני' מ״ב פי״ד שבת ג.
 ובין מרובה בין הילמי, הוא והלא יוסי: רבי אמר התבשיל. לתוך ונותן פתו, בהן וטובל
המלח. לתוך או המים לתוך לכתחלה שמן נותן המותרין מלח מי הן ואלו מועט!
 אין קאמר: הכי שמואל, אמר יהודה רב אמר קאמר? מאי ע״ב. קחי שבת גמ'

 הוא והלא יוסי: רבי אמר מועטין. מלח מי הוא עושה אבל מרובין, מלח מי עושין
 רב אמר להתיר? או לאסור יוסי, רבי להו: איבעיא מועטין. בין מרובין בין הילמי
 הן ואלו סיפא מדקתני הא רבה: ליה אמר אוסר. יוסי רבי קתני מדלא להתיר, יהודה:

 יוחנן: רבי אמר וכן לאסור. רבה: אמר אלא לאסור! יוסי דרבי מכלל המותרין מלח מי
גיסטרא, שבתוך הכבשין לתוך לתת מרובין מלח מי עושין אין ,נמי תניא לאסור.

 באצבע לפניו מכין כהונה פרחי להתנמנם ביקש מתני' מ״ד, פ״א יומא ד.
 עד אותו ומעסיקין הרצפה. על אחת והפג עמוד גדול! כהן אישי לו: ואומרים צרדא,
השחיטה. זמן שיגיע

 מחוי גודל. היא מאי דדא. צרתה יהודה: רב אמר צרדא? מאי ע״ב יט' יומא גמ'
 כהן אישי לו ואומרים באצבעותיו] להם [הראה רב. בי בכולי קלא ואזל הונא, רב

וכוי. הרצפה על אחת הפג גדול
 של סדין פרסו היתה, ובקדש הפרוה, לבית הביאוהו מתני' מ״ד פ״ג יומא ה.

 ורגליו. ידיו קדש פשט, אומר: מאיר רבי ופשט. ורגליו ידיו קדש העם, לבין בינו בוץ
 לובש היה בשחר ורגליו. ידיו וקדש לבש, לבן, בגדי לו הביאו ונסתפג, עלה וטבל, ירד

 רבי דברי זוז, מאות שמונה של הנדויין הערבים, בין מנה, עשר שנים של פלוסין
מאיר.
 גוי] מכשף [שם אמגושא. פרוה יוסף: רב אמר פרוה? מאי ע״א. לה' יומא גמ'
מהמזרח. יקרים לאריגים כנראה הכוונה המוזכרים הינדויין ובגדי
מנה. ואלמנה מאתים, כתובתה בתולה מתני'. מ״ב פ״א כתובות ו.

 בתולים. טענת להן ויש מאתים, כתובתן האירוסין מן וחלוצה, גרושה, אלמנה, בתולה
 אלמנה מנה. שם על אלמנה בגדתאה: הנא רב אמר אלמנה? מאי ע״ב. י' יומא גמ'
 אלמנה. לה קרי נמי הא אלמנה, לה קרי דהא איידי למימר? איכא מאי האירוסין מן

מנה. לה דמתקני רבנן דעתידין למימר? איכא מאי באורייתא דכתיבא אלמנה

 לא אשה תצא לא יוצאה? אינה ובמה יוצאה אשה במה מתני' מ״א פ״ה שבת ז.
 שתרפם. עד בהן תטבול ולא שבראשה. ברצועות ולא פשתן, בחוטי ולא צמר, בחוטי

ולא הרבים, לרשות בכבול ולא תפורים. שאינן בזמן בסרביטין ולא בטוטפת ולא
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 [מסתמא חותם, עליה שאין בטבעת ולא בנזמים, ולא בקטלא, ולא זהב, של בעיר
בארמית] רק בבבל ידועים ולא בלה״ק רווחו אלה מושגים

דקטיפתא. חומרתא יוסף: רב אמר טוטפת? מאי בטוטפת, לא ע" נז' שבת גמ'
 דאביי: משמיה יהודה רב אמר אלא ותשתרי! מומחה כקמיע תהוי אביי: ליה אמר

 הקבועין ובסרביטין ובטוטפת המוזהבת, בסבכה אשה יוצאה הכי: נמי תניא אפוזיינו.
 לאזן, מאזן לה המוקפת טוטפת אבהו: רבי אמר סרביטין? ואיזו טוטפת איזו בה.

 צבעונין, מיני של אותן עושין עניות הונא: רב אמר לחייה. עד לה המגיעין סרביטין
 יודע איני זה כבול ינאי: רבי אמר בכבול: ולא זהב. ושל כסף של אותן עושין עשירות

 צמר של כיפה דילמא: או דמי, שפיר צמר של כיפה אבל תנן דעבדא כבלא אי מהו;
 הנן. צמר של כיפה דאמר כמאן מסתברא אבהו: רבי אמר דעבדא. כבלא שכן וכל הנן,

וכוי. לחצר, ובאיסטמא בכבול אשה יוצאה הכי: נמי ותניא

 יוצא יוצאה? אינה ובמה יוצאה בהמה במה משנה. מתני' מ״א פ״ה שבת ח.
 השיר בעלי וכל בשיר, וסוס בפרומביא, ולובדקים בחטם, ונאקה באפסר, הגמל
במקומן. וטובלן עליהן ומזין בשיר. ונמשכין בשיר יוצאין
 חיורתי נאקתא חנה: בר בר רבה אמר בחטם? נאקה מאי ע״ב. נאי שבת גמ'

 דפרזלא. בפגי לובא חמרא הונא: רב אמר בפרומביא. ולובדקים דפרזלא... בזממא
 שערי, ליה שדרו צרו לובא. חמרא ליה למיזבן חוזאי לבי זוזי שדר לוי עזה] [בהמה
 אלא אפסר, כמו אחרים מושגים גם שם שיש לב [שים שערי. דחמרא דניגרי למימר:

לפרשם] נדרשו ולא לאמוראים, היו ידועים שהם

 ברור ודאי שהוא המושג הקשר אלא המילה, היתה לא האמוראים בעיית לפעמים
הבאות: בדוגמאות כמו ליבונו, נחוץ במשנה, מובא שהוא שכפי אלא כשלעצמו,

 כל הנר. לאור החמץ את בודקין עשר לארבעה אור מתני'. מ״א פ״א פסחים ט.
 מקום במרתף, שורות שתי אמרו ובמה בדיקה. צריך אין חמץ בו מכניסין שאין מקום

 הלל ובית המרתף, כל פני על שורות שתי אומרים: שמאי בית חמץ, בו שמכניסין
העליונות. שהן החיצונות, שורות שתי אומרים:

 דעתך סלקא קא לילי. אמר: יהודה ורב נגהי, אמר: הונא רב אור? מאי ע״א. ב' גמ'
 אור הבקר מיתיבי: ממש. לילי לילי, דאמר ומאן ממש, נגהי - נגהי דאמר דמאן

 כמאן כתיב, אור הבקר בקר? האור כתיב מי הוא! יממא אור אלמא: שלחו, והאנשים
 המסכת] ממין שאינה י״א לעניינה, ביחס בגודלה חריגה [סוגיא וכוי צפרא דאמר:
 של טיבו מה לה ואמרו אחד, עם מדברת ראוה מתני'. מ״ח פ״א כתובות י.

 יהושע ור' נאמנת, אומרים: אליעזר ורבי גמליאל רבן הוא, וכהן פלוני איש זה? איש
 ראיה שתביא עד ולממזר, לנתין בעולה בחזקת זו הרי אלא היין, אנו מפיה לא אומר:

זה? עובר של טיבו מה לה ואמרו מעוברת, היתה לדבריה.
 נבעלה. אמר: אסי רב נסתרה, אמר: זעירי מדברת? מאי ע״א. יג' כתובות גמ'

 מעליא לישנא מדברת? מאי אסי לרב אלא מדברת, דקתני היינו לזעירי, בשלמא
 תרתי, דקתני היינו לזעירי, בשלמא און. פעלתי לא ואמרה פיה ומחתה אכלה כדכתיב:
 להכשיר וחדא בה, להכשיר חדא לי? למה תרתי אסי לרב אלא ומעוברת, מדברת
לכהן] להנשא כשרה תהיה נקבה העובר [שאם בבתה.



הבבלי התלמוד578

 ופסוקת הוושט; נקובת בבהמה: טרפות אלו ’מתני ’מתני מ״א פ״ג חולין יא.
 החוט ונפסק השדרה נשברה חללו; לבית הלב ניקב מוח; של קרום ניקב הגרגרת;

 עד אומר: ר״ש שחסרה, או שניקבה הריאה כלום, הימנו נשתייר ולא הכבד ניטל שלה;
 הפנימית הכרס הדקין; ניקבו המרה; ניקבה הקבה; ניקבה הסמפונות; לבית שתינקב
 ברובה; והקטנה טפח הגדולה אומר: יהודה רבי החיצונה, רוב שנקרע או שניקבה

לחוץ; שניקבו הכוסות ובית המסס
 אלו מעיקרי והוא הציורים בהבנת שלימים דפים ואילך ע״א מהי בחולין הגמ'
שג"נקב" ודאי טרפות.  עוד [ראה נקב. משמעות מה מבררים שכאן אלא ידוע שהמו
 מאי ע״ב, יא' גמ' שם מ״ה, פ״א בביצה ראה עליו. נפרצו ע״א, לבי גמ' שם מ״א, פ״ג סוכה דוגמאות
 שום מאי ע״ב ידי גמ' שם מ״ג, פ״א ב״ק ראה הדק. חול ע״א פחי גמ' שם מ״ז, פ״ו חולין ראח תריסין.

 ראה הרגלים. אימורי ע״ב נהי גמ' שם מ״ז, פ״ה סוכה בירה. מאי ע״ב קד' גמ' שם מ״ה פי״ב זבחים כסף.
את סמוך המזבח את תורמין מ״ו, פ״ב יומא גם תרנגולא] או מש גברא גברא,האם מאי הגבר, לקרי

 היא טמאה ר״א הבהבה ולא שקפלה הבגד פתילת ’מתני מ״ד פ״ג שגת יב.
בה. ומדליקיו היא טהורה אומר ר״ע בה, מדליקין ואין

 מועיל קיפול אם בגד טומאת עניין צדדי מבררת ואילך ע״ב כחי שבת גמ'
 בשברי ולא בכלים מסיקין והאם מצומצמות שלוש על שלוש וכן בגד, מדין לבטלו
 מאי בגד, של פתילה ליתני הבגד, פתילת דתני איריא מאי רבא אמר בסוף כלים,

 הבגד שקפל משמע הבגד מבגד, שקפלה משמע בגד, של רש״י: הוא.[ בגד שעדיין הבגד, פתילת
 שלושה על שלושה בגד לבין אצבעות שלוש על שלוש בין ההבחנה את חננאל ברבנו ראח שלם. עצמו

טפחים]

 המבעה הבור השור נזיקין אבות ארבעה ’מתני א:”מ א”פ קמא בבא יג
ת סמלים אלא פשוטים, גשמיים ציורים אינן אלח שמילים יודעים [אנו וההבער.  מושג כל נזיקין, לצורו

בו טומן ת בחו  וההבער, המבעה ע״ב: ג' ב״ק גמ' אלח] סמלים בגדר הנכנס העניין ממין נזק צורו
 מביאים האמוראים [וכדרך השן. זה מבעה אמר ושמואל אדם זה מבעה אמר רב מבעה, מאי

ר אתא שומר "אמר דכת' אדם זה מבעה הכתובים] מן אסמכתא ק ם תבעיו אם לילה וגם ב ת א ) ו עי  בני ב
שו אם חאדם, שו, מחילה, תבק שו "איך אמר: ושמואל בעיו) בק שיניו] נתגלו מצפוניו" נבעו עשו נחפ

 ישרף, סידוק פטור. והאוכלו ישרף, שיאור ’מתני ב:”ע ’מח פסחים יד.
 בזה, זה סדקין שנתערבו סידוק, חגבים, כקרני שיאור, איזהו כרת. חייב וחאוכלו

 כל - שיאור ואיזהו כרת. חייב האוכלו וזה זה אומרים: וחכמים יהודה. רבי דברי
שערותיו. שעמדו כאדם פניו, שהכסיפו

ש הסתפקו לא [האמוראים גמרא.  מחלוקת תוך האמוראים כוונתה, את ציירה עצמה שהיא המשנה בפירו

ם סדקים לו יש למעלה סדק שכל המציאות, הסבירו וגם העניין, את הבהירו  רבנן: תנו מלמטה] רבי
 חגבים, כקרני סידוק, שערותיו. שעמדו כאדם פניו שחכסיפו כל שיאור, איזהו
 שנתערבו סידוק, חגבים, כקרני שיאור, איזהו אומרים: וחכמים מאיר. רבי דברי

 פטור, והאוכלו ישרף, שיאור תנן: והאנן כרת. חייב האוכלו וזה וזה בזה. זה סדקין
 טעמא מאי רבא: אמר כרת. חייב האוכלו וזה זה מאיר לרבי אימא: יהודה! רבי דברי
מלמטה. סדקים כמה לו שאין מלמעלה וסדק סדק כל לך אין מאיר? דרבי

 מאי גמ' אפיקומן. הפסח אחר מפטירין אין מתני'. ע״ב: ’קיט פסחים טו.
לי אורדילאי כגון אמר: ושמואל לחבורה. מחבורה יעקרו שלא רב: אמר אפיקומן?
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 תניא ואגוזים. קליות תמרים כגון יוחנן ורבי שילא בר חנינא ורב לאבא. וגוזלייא
 רב אמר ואגוזים. קליות תמרים כגון הפסח, אחר מפטירין אין יוחנן: דרבי כוותיה
אפיקומן. מצה אחר מפטירין אין שמואל: אמר יהודה

המשנה מקורות בבירור האמוראים ד.
 המתומצתת בצביונה האמוראים לידי באה רבי, של ידו מתחת המשנה משיצאה

 הנדרש לפי מקורות באו לעיתים בתוכה. באים שמקורותיה בלא הלכות כקובצי
 בצירוף ולהאריך להרחיב מקום ראה לא רבי ככלל, אחדות. משניות של בגופן

 את חיפשו האמוראים זאת לעומת הרמב״ם]. עשה [כך המשניות בתוך המקורות
 או המקור, הוא הוא האמנם לוודא אלא שורשה, לבסס כדי רק לא המשנה מקורות
 כשהאמוראים בד״ב יונקת. ממנו הפסוק לפי ממנה המשתמעות נוספות הבנות למצוא

 הפסוק את שם נמצא אנו ההלכה, ממדרשי ברייתא ומביאים למשנה מקור מחפשים
 למשניות במקורות רק עניין לנו אין כן כמו לתלמוד. הקדומה הלימוד בצורת נדרש

 מקור להן שאין בהלכות העוסקות למשניות ובעיקר גם אלא דאורייתא, מצוות שעניינן
 המשניות את נביא המשנה. של שונים מעניינים דוגמאות כמה נראה במקרא. מפורש

האמוראים. דברי ובעקבותיהן בדוגמאות
 המשנה. מקור מחפשים האמוראים בתורה, פסוק אין תבשילין לערוב א.

 טוב מיום גתחלה יבשל לא שבת ערב להיות שחל טוב יום ’מתני מ״א פ״ב ביצה
 מערב תבשיל ועושה לשבת. הותיר - הותיר ואם טוב, ליום הוא מבשל אבל לשבת,

 אומרים: הלל ובית תבשילין, שני אומרים: שמאי בית לשבת. עליו וסומך טוב יום
 יבשל לא - שאבד או אכלו תבשילין. שני שהן שעליו וביצה בדג ושוין אחד. תבשיל

לשבת. עליו סומך שהוא כל ממנו שייר ואם בתחלה, עליו
 יום את זכור קרא דאמר שמואל: אמר מילי? הני מנא . ע״ב טוי ביצה גמי
 שיברור כדי רבא: אמר טעמא? מאי להשכיחו. שבא מאחר זכרהו לקדשו השבת

 טוב מיום אופין אין שיאמרו: כדי אמר: אשי רב טוב. ליום יפה ומנה לשבת, יפה מנה
 עליו וסומך טוב יום מערב תבשיל עושה תנן: לחול. טוב מיום וחומר קל לשבת,
תבשילין] עירוב תקנת כל [ומכאן לשבת.

ת טרפות. ע״א מבי חולין ע״ב. טו' שם נדון עניינה מ״א, פ״ב ביצה ע״א, פב' חולין גם [ראה בו  פ״ד כתו
ת וכן ע״ב. מוי שם עניינה מ״ב בו ועוד] מצוה, שלוחי ע״א כה' סוכה ע״א. נז' שם שעניינה מ״ב פ״ה כתו

 שהיא אף "טרפה", מחולין, שונה, צורה לימוד של דוגמאות שלוש נראה ב.
 לאלו שורש חפשו האמוראים איסורה. לפרטי מפורש פסוק לה אין נרחב, מושג

 מין מכל תפס הקב״ה בדרשה. גם נמצא המקור שבפסוק, הרמז אחר שבמשנה. טרפות
 על המבוסס הכלל את ניסחו אחייב ברמז. דיינו אין כביכול למשה, והראהו ומין

אכול...". חיה תאכלו, אשר החיה "זאת הפסוק,
 ניקב הגרגרת; ופסוקת הוושט; נקובת בבהמה: טרפות אלו מתני' מ״א פ״ג חולין

 הכבד ניטל שלה; החוט ונפסק השדרה נשברה חללו; לבית הלב ניקב מוח; של קרום
 כמוה שאין כל הכלל: זה שחסרה...וכו' או שניקבה הריאה כלום, הימנו נשתייר ולא
טרפה. חיה

 ובשר מנין? התורה מן לטרפה רמז לקיש: בן שמעון א״ר ע״א. מבי חולין גמ'
 רמז בממליטה]אלא אבר המוציא הגמ' למדה משם [אגב תאכלו! לא טרפה בשדה

- חיה כמוה שאין כל הכלל: זה סיפא, דקתני מנין? התורה מן חיה שאינה לטרפה
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 אכול, חיה תאכלו, אשר החיה וזאת דכתיב: לן? מנא חיה, אינה דטרפה מכלל טרפה,
 נפקא מנ״ל? חיה טרפה דאמר ולמאן חיה. לא דטרפה מכלל תיכול, לא חיה שאינה

 דטרפה מכלל תיכול לא אחרת חיה אכול, החיה זאת תאכלו, אשר החיה מזאת ליה
 דבי דתנא ישמעאל, רבי דבי לכדתנא ליה מיבעי ליה? עביד מאי זאת האי ואידך חיה.
 לו והראה ומין מין מכל הקב״ה שתפס מלמד, תאכלו אשר החיה זאת ישמעאל: רבי

תיכול. לא וזאת אכול זאת לו: ואמר למשה

 אינו מאליו, שמובן מה אך כשרה. ושחיטתן שוחטין הכל פותחת, חולין מסכת ג.
 הגמ' הצואר. מן לשחיטה מפורש מקור אין שם גם שני, פרק בתחילת אלא מוסבר
 עסקה שהגמ' אחר רק שורשו. לבאר הראויה לשעה עד בסיסי למושג מניחה כדרכה

זה. באופן שחיטה לחייב המקור מבררים האמוראים אופניה. לבאר חוזרת בשחיטה,
 ורובו כשרה. שחיטתו גגחמח ושנים בעוף אחד חשוחט מתני' מ״א פ״ג חולין

 ואחד בעוף, אחד חצי הוורידין. את שישחוט עד אומר: יהודה רבי כמוהו; אחד של
כשרה: שחיטתו בבהמה שנים ורוב בעוף, אחד רוב פסולה. שחיטתו בבהמה וחצי

 לא? לכתחלה בבהמה שנים לא, לכתחלה אין, דיעבד השוחט ע״א. כז' חולין גמ'
 הבקר, בן את ושחט שנאמר הצואר? מן שחיא לשחיטח מנין כהנא: רב אמר וכוי.

 הבית. את וחטא דכתיב: הוא? דדכויי לישנא חטהו דהאי ממאי חטחו. ששח ממקום
 בעינן, שזקוף מכלל שח מזנבו! ואימא: ואטהר. באזוב תחטאני מהכא: אימא, ואיבעית

 [והגמ' וכוי. דקרע ואימא: וליכא. הנפש דם בעינן מאזנו! ואימא: הוא. ועומד שח והא
מצואר] לשחיטה שמגיעה עד האחרות האפשרויות כל שוללת

 חולין לשחיטת מקור האמוראים חפשו הצואר, מן שחיטה מקור חוקרים שאנו עד ד.
שחט"] בכל מפורש כתוב בזבחים כי תאוה, בשר לשחיטת [הכוונה בכלל  קרבן"ו

 השחיטה, בצדדי ונתנו נשאו שהאמוראים אחר בחולין, שפ״ב ראשונה משנה באותה
 שמא לחולין, שחיטח שחייב מניין כלומר, בכלל, חולין לשחיטת מקור לחפש באו

 כדרכם האמוראים תמוהה] הנראית [שאלה דרך?! בכל יאכלו וחולין בלבד, לקדשים
 הוא הפלא למרבה היחיד והמוצא לעניין. מגיעים כחי בדף רק בפסוק. מקור מחפשים

 ברבי הקפר ר״א דתניא, בגמ': כמובא מובן. שורשה שכמובן מסיני למשה בהלכה
 זה הרי מעתה? ואיל מצבי למדנו מה וכי וגוי? הצבי את יאכל כאשר אך ת״ל מה אומר:

 המוקדשין פסולי מה המוקדשין, לפסולי ואיל צבי מקיש למד, ונמצא ללמד בא
 סופרים. מדברי אלא תורה מדברי שחיטה לו אין ועוף בשחיטה, ואיל צבי אף בשחיטה

 כאשר וזבחת אומר: רבי דתניא, היא; רבי הקפר? אלעזר דרבי עליה דפליג תנא מאן
 רוב ועל בעוף אחד רוב ועל הקנה, ועל הושט על משה שנצטוה מלמד צויתיך

 ואליהם למזבח, עולה שאינה חיה שהם בזבחים, אינם והאיל [הצבי בבהמה. שנים
 מה בפרשה, האמור מום בעל בכור יאכל וכוי הצבי את יאכל "כאשר הכתוב התייחס

 פותח בדיוק כך בשחיטה אלו אף בכתוב, מפורש שנאמרה בשחיטה, אמורים [שלמים]
הדרישה]. שם וראה אי. א' סימן ביו״ד שחיטה הלכות את מרן

בירושלים, הגדול לבי״ד אותה מעלין בתורה. מפורשת פרשה היא סוטה ה.
 מניין? נפשות? כדין קטנה בסנהדרין לא מדוע ואחד שבעים של בבי״ד מוכרע ודינה

בג״ש. נדרש והמקור
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 ומאיימין שבירושלים, הגדול דין לבית אותה מעלין היו מתני' מ״ד פ״א סוטה
 שחוק הרבה עושה, יין הרבה בתי, לה: ואומר נפשות, עדי על שמאיימין כדרך עליה

 שנכתב הגדול לשמו עשי עושין, הרעים שכנים הרבה עושה, ילדות הרבה עושה,
 וכל היא לשומען כדי שאינם דברים לפניה ואומר המים, על ימחה שלא בקדושה
 טהורה אמרה ואם ויוצאת. כתובתה שוברת אני, טמאה אמרה אם אביה. בית משפחת

 אתיא חנינא: ברי יוסי א״ר גמדא בר חייא א״ר מילי? מנהני ע״ב. ז' סוטה גמ' אני,
 התורה פי על התם: וכתיב התורה, כל את הכהן לה ועשה הכא: כתיב תורה, תורה
ואחד. בשבעים כאן אף ואחד, בשבעים להלן מה יורוך, אשר

 הלכות הסיקו [חכמים יום. ל' נזירות סתם מתני' מ״ג פ״א נזיר ו.
נזירות. חלה נזירות ואין רשות, כיין מצוה יין לאסור מספרי] רמז דרך גם

 יהיה יהיה, קדוש קרא: אמר מתנא, רב אמר מילי? מנהני ע״א. ה' נזיר גמ'
 אהת. הסר ל' בתורה האמורים נזרו נזיר כנגד אמר: פדא בר הוו. תלתין בגמטריא

 לאסור יזיר" ושכר "מיין לדרשה: ההוא לך, אמר נזרו! מנזיר נילף נמי מתנא ורב
 על הלה שנזירות מלמד, להזיר, נזיר נדר לנדור יפליא כי רשות, כיין מצוה יין

שתיים] מונה וכוי, נזיר הריני ואמר וחזר זו ככר אוכל אם נזיר [הריני נזירות.

 רועה. בהמה רגל כמלא מצטרף בהמה מעשר מתני' מ״ב פ״ט בכורות ז.
 היו מצטרפין, אין מיל ל״ב לאלו אלו בין היו מיל, ט״ז רועה בהמה רגל היא וכמה

בהמה. למעשר מפסיק הירדן אומר: ר"מ באמצע. ומעשרן מביא באמצע לו
 עוד קרא דאמר שילא: בר רבה אמר מילי? הני מנא ע״ב נדי בכורות גמ'

 דרועה. עינא ביה שלטא קא מיל דשיתסר לרבנן להו וקים מונה, ע״י הצאן תעבורנה
 דאין הוא ושנים שלשים וכוי. מצטרפין אין מיל ושנים שלשים לאלו אלו בין היו

 בעי דקא משום לא! טפי מיל, ט״ז קתני והא מצטרפין, מהכי בציר הא מצטרפין,
 מכאן חמש רב: אמר וכמה? באמצע. ומעשרן מביא באמצע לו היו סיפא למיתנא

 בטבע מציאות בהבנת לסברא סמך היה שהמקור לב [שים מאמצע, וחמש מכאן וחמש
סוכה] בגובה שאמרנו עינא ביה שלטא כעין האדם,

 כלאים, מן חוץ להתעשר, לדיר נכנסין הכל מתני'. מ״ה פ״ט בכורות ח.
 שנשחטה [או] אמה שמתה כל יתום ואיזהו והיתום. זמן, ומחוסר דופן, ויוצא וטרפה,

יתום. זה אין [העור]קיים והשלח אמה נשחטה אפיי אומר: יהושע ר' ילדה, ואח״כ
 "או לכלאים, פרט כשב" או "שור דת״ר: ה"מ? מנא ע״א. נז' בכורות גמ'

 למחוסר פרט ימים" שבעת "והיה דופן, ליוצא פרט יולד", "כי לנדמה, פרט עז"
 נאמר אומר: ברוקה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי ליתום. פרט אמו", "תחת זמן,
 כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן, מה אמו, תחת להלן ונאמר השבט תחת כאן
 לאיתויי הכל לטרפה. פרט להלן, אף לטרפה, פרט כאן, ומה הללו, השמות לכל פרט

 הלכה. ממדרשי ברייתא התנאים לימוד דרך [לפנינו רבנן: דתנו הא, לאיתויי מאי?
 תיבות הפסוקים נדרשו שבה הקדומה, הלימוד דרך את משקפת זו ברייתא לב שים

 כך על ראה הלכה, מדרש של האלמנטים מופיעים וכן ההלכות, את הסיקו ומהן תיבות
ראשון] בחלק הלכה מדרשי בפרק

 הוא האילן פירות על הפירות? על מברכין כיצד מתני' מ״א פ״ו ברכות ט.
פירות ועל הגפן; פרי בורא אומר: הוא היין שעל היין, מן חוץ העץ פרי בורא אומר:
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 לחם המוציא אומר: הוא הפת שעל הפת, מן חוץ האדמה, פרי בורא אומר: הוא הארץ
דשאים. מיני בורא אומר: ר״י האדמה, פרי בורא אומר: הוא הירקות ועל הארץ; מן

 מלמד לה'", הלרלים "קדש רבנן: דתנו מילי? הני מנא ע״א. לה' ברכות גמ'
 כלום שיטעום לאדם אסור עקיבא: רבי אמר מכאן ולאחריהם, לפניהם ברכה שטעונים

 רחמנא דאמר חד: ליה, מיבעי האי דאתא? הוא להבי הלולים קדש והאי שיברך קודם
 אין שירה טעון ושאינו חלול, טעון שירה הטעון דבר ואידך: אבליה; והדר אחליה

 אמר נחמני בר שמואל רבי דאמר יונתן; רבי אמר נחמני בר שמואל וכדרבי חלול, טעון
 החדלתי הגפן להם שנאמר"ותאמר היין על אלא שירה אומרים שאין מנין יונתן: רבי
 מכאן, משמח? במה אלהים משמח אנשים אם ואנשים", אלהים המשמח תירושי את

היין! על אלא שירה אומרים שאין

 בהמה. ממעשר פטור במתנה לו שניתן או הלוקח מתני'. פ״טמ״ג בכורות י.
 לי תתן בניך בכור קרא דאמר כהנא: רב אמר מילי? הני מנא ע״ב. נהי בכורות גמ'

ההלכה] סיבת [הסמיכות לצאנך. לשורך תעשה כן
 בעבדים לא פודין אין מתני'. הלכה] ממדרשי [המקור מ״ז, פ״ח בכורות יא.

 חמשה ליתן חייב שהוא לכהן כתב בהקדשות. ולא בקרקעות ולא בשטרות ולא
 רשאי. במתנה לו ליתן הכהן רצה אם לפיכך פדוי, אינו ובנו לו, ליתן חייב סלעים

 המשנה [בגוף תפדה. ופדה לך יהיה שנאמר: באחריותו, חייב ואבד בנו פדיון המפריש
מהמקורות] חלק מצוי

 אדם, בכור פודין בכל אומר: רבי דתניא, כרבי, דלא מתני' ע״א. נאי גמיבכורות
 תפדה, חדש מבן ופדויו ומיעוטי, ריבויי דריש דרבי? טעמא מאי השטרות. מן חוץ

 ריבה וריבה, ומיעט ריבה ריבה, תפדה, מיעט, שקלים, חמשת כסף בערכך ריבה,
 ופדויו ופרט; כלל דרשי ורבנן שטרות. מיעט מיעט, ומאי מילי, כל רבי רבי, מאי הכל,
 וכלל ופרט כלל וכלל, חזר תפדה, פרט, שקלים חמשת כסף בערכך כלל, חדש מבן

 דבר כל אף ממון, וגופו המטלטל דבר מפורש, הפרט מה הפרט, כעין אלא דן אתה אי
 לקרקעות, שהוקשו עבדים יצאו מטלטלין, שאין קרקעות יצאו ממון, וגופו המטלטל

מתלמוד] נשנה זה [לימוד ממון. גופן אין שמטלטלין, פי על שאף שטרות יצאו
 עד לה ממתינין -אין ליהרג שיצאה האשד. מתני' מ״ז פ״א ערכין יב.
 נהנין שנהרגה, האשה שתלד. עד לה ממתינין המשבר על שישבה האשה שתלד.

בהנאה. אסורה שנהרגה, בהמה בשערה.
 וכתיב הואיל אמינא: ס״ד איצטריך, היא! גופה פשיטא, ע״א. ז' ערכין גמ'

 ואימא קמ״ל. מיניה, ליפסדיה ולא הוא דבעל ממונא האשה, בעל עליו ישית כאשר
 הוולד. את לרבות שניהם, גם ומתו קרא: אמר יוחנן, רבי אמר אבהו רבי אמר ה"נ!
 גם ["ומתו מגם. קאמרת כי יאשיה! רבי דברי שוין, שניהן שיהו עד ליה: מיבעי והאי

שניהם"!]
 לערלים למנויו, ושלא לאוכליו, שלא שחטו מתני' מ״ג פ״ח פסחים יג.

 ולערלים, למולים למנויו, ושלא למנויו לאוכליו, ושלא לאוכליו פסול. ולטמאים
 הערבים". "בין שנאמר משום פסול, חצות קודם שחטו כשר. ולטהורים, לטמאים

כשר. נזרק, ואם התמיד. שיזרק עד בדמו ממרס אחר שיהא כשר, לתמיד קודם שחטו
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 זקן. לשום או חולה לשום לאוכליו שלא כיצד רבנן: תנו ע״א. סאי פסחים גמ'
 דתנו מילי? מנהני אחרת. חבורה לשם ושחטו זו, חבורה עליו נמנו למנויו, שלא כיצד
 יהא למנויו שלא שחטו יכול למנויו. אלא נשחט חפסח שאין מלמד "במכסת" רבנן:

 לעכב. עליו שנח חכתוב "תכסו", "במכסת" לומר תלמוד וכשר, חמצוח על כעובר
 שלא אשכחן זה. טלה לי כוס לחבירו שאומר כאדם הוא. סורסי לשון אומר: רבי

 אוכלין איתקש תכסו" אכלו לפי "איש קרא: אמר לן? מנא לאוכליו שלא למנויו,
למנויין.
 שנשנו ההלכות מחרוזת את מביאים שהאמוראים דוגמא נראה במגילה יד.
 ובכ״ז לכולם. אחד כלל לנסח היה שניתן למרות משלה, מקור חוליה ולכל במשנח

 לקריאת כשר חיום כל מתני' מ״ד: פ״ב מגילח חעניין. שורשי את להביא כנכון ראו
 וכוי וכוי המוספין... ולתפלת לולב, ולנטילת שופר, ולתקיעת ההלל, ולקריאת המגילה

הלילה. כל כשר בלילה שמצותו דבר היום. כל כשר ביום שמצותו דבר הכלל: זה
 לקריאת ונעשים. נזכרים האלה והימים קרא דאמר - מנלן ע״ב. כ' מגילה גמ'
 ולנטילת ה', עשה היום זה אומר: יוסי רבי מבואו, עד שמש ממזרח דכתיב - החלל
 יהיה תרועה יום דכתיב שופר ולתקיעת הראשון. ביום לכם ולקחתם דכתיב - לולב
 ולוידוי רבנן, שויוח כמוספין חמוספין ולתפלת ביומו. יום דבר דכתיב ולמוספין לכם.
 כל הבאת ממשיכה [הגמ' וכוי.. דתניא הכפורים, מיום כפרה כפרה דיליף פרים

המקור] מן הלימוד דרך גם ובחלק המקורות
 על קראה יצא. לא למפרע המגילה את הקורא מתני'. מ״א פ״ב מגילה טו.

 ששמע והלועז בלעז, ללועזות אותה קורין אבל יצא. לא לשון בכל תרגום קראה פה,
 לבו כוון אם ומגיהה, דורשה, כותבה, היה יצא. ומתנמנם סירוגין, קראה יצא. אשורית

 הנייר על ובקנקנתום, ובקומום ובסיקרא בסם כתובה היתה יצא. לא לאו ואם יצא,
ובדיו. הספר, על אשורית, כתובה שתהא עד יצא, לא הדפתרא ועל

 זמנם מה וכזמנם" "ככתבם קרא דאמר רבא: אמר מילי? הני מנא ע״א. יז' גמ'
 דכתיב כתיבה, עשייה הכא? כתיבה קריאה מידי לא. למפרע כתבם אף לא, למפרע

 נזכרים האלה "והימים דכתיב מהכא: אלא הימים"! שני את עושים "להיות
לא. למפרע זכירה אף לא למפרע עשייה מה לעשייה, זכירה איתקש ונעשים"

שיעורים מידות בירורי ה. ו
 מידות באומדנים, הכרוכות הלכות בהן משניות לפרש נדרשו האמוראים

 סוכה ומסכת עירובין מסכת המשנה. של מדוייקת כוונתה על לעמוד כדי ושיעורים,
 האמוראים שם, גם ושיעורין, מידות סוגיות טעונות שתיהן] בין רבה זיקה [שיש

 הגיונית בד"כ היא הסיבה בכדי. נאמר לא שיעור שום הענין. טעם את מחפשים
 חן ומחיצין חציצין שיעורין אמנם, האדם. לטבע או למציאות קרובה היותר בסבירות

 נותנת שהמשנה פעמים אלו. בגדר שאינם עניינים של נרחב כר לפנינו חנה אבל הל"מ,
 חקדוש רבנו חכלל דרך על אמרנו, כבר סתום. נשאר הנושא ועדיין ושיעורים אומדנים

 מנעולי את פתחו האמוראים זה בנושא גם סיבה. ובלא מקור בלא המשניות את ניסח
המשנה.

 אבל הכפורים, ביום אותן מעניו אין התינוקות מתני' מ״ג: פ״ח יומא א.
הזמן?] [גבולות במצות. רגילין שיהיו בשביל שנתיים, ולפני שנה לפני אותן מחנכין
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 רב אמר מגעיא? שנה גפני להר, מחנגין שתים גפני השתא ע״ג. פגי יומא גמ'
 תשע וגן שמונה גן הונא: רב אמר בבריא. הא בחולה, הא קשיא; לא חסדא:

 עשרה שתים בן מדרבנן, משלימין עשרה אחת ובן עשר בן לשעות, אותו מחנכין
 אותן מחנכין עשר בן תשע בן אמר: נחמן ורב בתינוקת. מדאורייתא משלימין

 משלימין עשרה שלש בן מדרבנן, משלימין עשרה שתים בן עשרה אחת בן לשעות,
 עשרה אחת בן עשר בן ליכא, דרבנן השלמה אמר: יוחנן ורבי בתינוק. מדאורייתא

מדאורייתא. משלימין עשרה שתים בן לשעות, אותו מחנכין

פסולה, אמה מעשרים למעלה גבוהה שהיא סוכה ’מתני מ״א פ״א סוכה ב.
 ושחמתה דפנות שלש לה ושאין טפחים, עשרה גבוהה ושאינה מכשיר. יהודה ורבי

 סיבה] ולא מקור בצידה שאין חלוטה כהלכה מנוסחת [המשנה פסולה. מצלתה מרובה
 כי דורותיכם ידעו למען קרא דאמר רבה: אמר מילי? הני מנא ע״א: בי סוכה גמ'

 בסוכה, דר שהוא יודע אדם אמה עשרים עד ישראל, בני את הושבתי בסכות
 רבי עינא. בה שלטא דלא משום בסוכה, שדר יודע אדם אין - אמה מעשרים למעלה

 בצל יושב אדם אמה עשרים עד מחרב, יומם לצל תהיה וסוכה מהבא אמר: זירא
 שם הגמי דפנות. בצל אלא סוכה, בצל יושב אדם אין - אמה מעשרים למעלה סוכה,

 ורובו ראשו מחזקת שתהא צריכה הלכה, מסילה אותה על ממשיכה ע״א גי
 ושולחנו דמטולתא, אפומא דיתיב וכגון פליגי, גדולה בסוכה דלמא ושולחנו...וכו'.

 לא סברי: הלל ובית שולחנו, אחר ימשך שמא גזרינן סברי: שמאי דבית הבית. בתוך
 וחוזר, מרכזי זה שמקור [כיון במשנה] חלוטה להלכה ההגיוני הטעם חפשו [חכמים גזרינן.

אל רבנו ראה שונו חננ ת ראה המיוחדת, בל  ראה בשלמא. ד״ה שם תוספות וכן בה, יש ד״ה שם תוספו
ת ככבשן העשויה סוכה סוגיית ר בו ש ת " ר ספ שליט״א] גבאי מאיר הרה״ג יד"נ של התחומין" ב

 שתי מזון תחומין] [עירוב שיעורו? הוא כמה מתני' מ״ב: פ״ח עירובין ג.
 אומר: יהודה רבי מאיר. רבי דברי לשבת, ולא לחול מזונו ואחד, אחד לכל סעודות
 בפונדיון מכבר אומר: ברוקה בן יוחנן רבי להקל. מתכוונים וזה וזה לחול, ולא לשבת

 לבית חצייה לקב, משלש לבכר ידוה שתי אומר: שמעון רבי בסלע. סאין מארבע
 האמוראים שיעורין, נותנת שהמשנה [למרות הגוייה. את לפסול חצייה וחצי המנוגע,
ובסיבתו] בשיעור והן במידות הן סעודות, שתי מזון בקביעת הן חלוקין

 תרתי רב: אמר יהודה רב אמר סעודות? שתי מזון וכמה ע״ב. פב' עירובין גמ'
 רב ליה אמר פפיתא. נהר ריפתא תרתי אמר: אהבה בר אדא רב איכרייתא. ריפתא

 אנא ליה. סבירא מאיר כרבי ליה? סבירא כמאן אבוך דרבא: בריה יוסף לרב יוסף
 לבסימא רווחא אינשי דאמרי הא קשיא יהודה כרבי דאי לי, סבירא מאיר כרבי נמי

שבונו ראה ומסובכת, מורכבת זו שיעורין [סוגיית שכיח. ת ראה שם, רש״י של ח  ושם חלתא, ד״ה תוספו
שת לכתוב רש״י ראה ע״ב. פג' עירובין ראה מחצה". על ד״ה וכן על, יתירה ד״ה וכן שליש, ד״ה  בפר
שירית "והעמר המן, שבון הוא" האיפה ע שיעור להגיע בסיסי יסודי ח  להעביר יש דידן בנדון כי ביצה. ל

ר שכתב מה ראה אכילה. כדי ביצה שיעור בהן, מצויין שאנו למידות ספ  להרה״ג התחומין" "תשבורת ב
ואילך] רלא' דף גבאי, מאיר

 הרבה הוציא אשתו, נכסי על הוצאות המוציא מתני'. מ״ג פ״ח כתובות ד.
 אכל ולא הוציא אכל; שאכל ומה הוציא, שהוציא מה הרבה ואכל קימעא קימעא, ואכל
ויטול. הוציא כמה ישבע
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 והוא אחת, גרוגרת אפילו אסי: רבי אמר קימעא? וכמה ע״ב. עטי כתובות גמ'
 ביבי. רב בעי דתמרי. שיגרא אפיי רב: בי אמרי אבא, רבי אמר כבוד. דרך שאכלה
 תרי בה פליגי עולא: אמר מאי? כבוד, דרך אכלה לא תיקו. מאי? דתמרי, חוכצא
 עבד דפומבדיתא: דייני אמרי ככדינר. אמר: וחד ככאיסר, אמר: חד במערבא, אמוראי

 ערלה אכלה יהודה: רב דאמר לטעמיה, יהודה רב זמורות. בחבילי עובדא יהודה רב
 אשתו נכסי על הוצאות המוציא חסדא: רב אמר יעקב א״ר חזקה. ה״ז וכלאים שביעית

 ניפסדינהו. דלא היכי כי תקנתא רבנן בה עבדו מ״ט? דמי; אחר נכסי על כמוציא קטנה,
 לא ואפי שיכר, תמרי פסולת אכל ואפי' יאכל, כמה באמדן לכת הרחקת לפנינו [הנה
 הנאה הגדרת הוא העקרון כי לבהמתו, פילים מאכל שהן זמורות האכיל אלא אכל

כמה] עד הוצאה והגדרת

 שהנכסים בזמן ובנות, בנים והניח שמת מי מתני' מ״א פ״ט בתרא ככא ה.
 על ישאלו והבנים יזונו הבנות מועטין נכסים יזונו, והבנות יירשו הבנים מרוכין

 את אני רואה גמליאל: רבן אמר הפסדתי? זכר שאני בשביל אומר: אדמון הפתחים;
אדמון. דברי

 מהן שיזונו כדי רב: אמר יהודה רב אמר מרובין? וכמה ע״ב. קלטי גתרא בגא גמ'
 בר גמליאל רבן דברי זו אמר: דשמואל, קמיה אמריתא כי חדש. עשר שנים ואלו אלו
 כי נמי: איתמר שיבגרו. עד ואלו אלו מהן שיזונו כדי אומרים: חכמים אבל רבי,
 שיזונו כל יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר לה ואמרי יוחנן, ר' אמר רבץ אתא
 ליכא ואי מועטין. אלו הרי מכאן פחות מרובין, הן שיבגרו עד ואלו אלו מהן

 מדעת גם מושפע והעניין בדבר, חלוקים חכמים לב [שים שיבגרו, עד ואלו לאלו
א״י] חכמי דברי והביא רבץ בא כאשר א״י

 לא העוף וסימני התורה, מן נאמרו וחיה בהמה סימני מתני'. מ״ז פ״ג חולין ו.
 וזפק, יתירה, אצבע לו שיש כל טמא, - הדורס עוף כל חכמים: אמרו אבל נאמרו,

 טמא. רגליו את החולק עוף כל אומר: צדוק ברי אלעזר ר' טהור, נקלף וקורקבנו
 רובו, את חופין וכנפיו וקרצולים, כנפים, וארבע רגלים, ארבע לו שיש כל ובחגבים:

 רובו] המושג את מבררת הגמ' החגב, את מציירת שהמשנה [למרות חגב. ושמו אומר: יוסי רבי

 רב: אמר יהודה רב אמר רובו? מאי כוי. לו שיש כל ובחגבים ע״א סח' חולין גמ'
 רוב ובעינן ארכו, רוב בעינן הלכך, פפא: רב אמר הקיפו; רוב לה: ואמרי ארכו, רוב

חגב] ושמו ד״ה ’תום ראה הנכון לסוג המידות את ליחס כדי סוגיו לזהות ממשיכה [הגמי הקיפו.

 אמר חובתו. ידי יצא לא בסוכח המטח תחת חישן מתני' מ״א פ״ב סוכה ז.
 דבר. לנו אמרו ולא הזקנים בפני המטה תחת ישנים שהיינו היינו נוהגין יהודה: רבי

 להן ואמר המטה, תחת ישן שהיה גמליאל רבן של עבדו בטבי מעשה שמעון: רבי אמר
 מן פטורין שעבדים ויודע חכם תלמיד שהוא עבדי, טבי ראיתם לזקנים: גמליאל רבן

 ידי יצא לא המטה תחת שהישן למדנו דרכינו ולפי המטה. תחת הוא ישן לפיכך הסוכה,
חובתו.

 אחד התם: תנן עשרה. במטה שמואל: תרגמא עשרה! ליכא והא ע״ב. כ' סוכה גמ'
 של סואר וכן אבנים, מדבך וכן מלחת, שאכלתו או שרצים, או מים שחררוהו חור

 אינו אדם בידי עשוי שאינו אהל כל אומר: יהודה רבי הטומאה. על מאהיל קורות
נכרך הסוכה גובה מעניין, עניין ללמוד נזקקו [חכמים יהודה? דרבי טעמא מאי אהל.
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 המת, מן כזית שתחתיהן מלחת או נמלים שחררוהו חור עניין הובא לכן אוהל, בהגדרת
שתאהיל] שתחתיו מה לטומאת אהל לדין

שנסדקה. או הגרגרת ניקבה בבהמה: כשרות ואלו .’מתני מ״ב פ״ג חולין ח.
 קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה האיטלקי, כאיסר עד אומר: רשב״ג תחסר? כמה עד
 ניטלה שלה, החוט נפסק ולא השדרה נשברה חללו, לבית ולא הלב ניקב מוח, של

זח... לתוך זה שניקבו הכוסות ובית המסם כזית, הימנה ונשתייר הכבד
ת נזקקנו [כבר ת כמו בשיעור, האמוראים דנו שם גם אלה, כעין לסוגיו ם גודל בשחיטה, קנה טבעו  נקבי

ם,  ]’קלז קבב', לבי, חולין ראה ועוד, בשחיטה, שהייה זמן בעור, גלודה גודל בריאה, נקב צורת באברי

 שיעורא, לכון מיתחמי דלא אתון זעירי: אמר תחסר: כמה עד ע״ב נדי חולין גמ'
 פשיטי ביני ומשתכחא זוטרתי, כפשיטא והוי קורדינאה, בדינרא שיעוריה

 דינרא מיני ובעא נפחא, בר קאי הוה מינאי עילא פתוראה, חנא רבי אמר דפומבדיתא.
 שב! בני שב לי: אמר שבקני, ולא מקמיה למיקם ובעי טריפתא, ביה לשערי קורדינאה

 ולא? במלאכתם. שעסוקין בשעה חכמים תלמידי מפני לעמוד רשאין אומניות בעלי אין
 רב קסבר אלמא מכאיסר. כיתר כאיסר מכסלע, כיתר כסלע נחמן: רב אמר וכוי..
 חמשח עד חמטח מן היוצא חבל נחמן: לרב רבא איתיביה בכלל. עד ולא עד נחמן:

 עשרח ועד מהי ת״ש: כלמעלה. חמשה לא, כלמטה? חמשה לאו מאי טחור, טפחים
ת לב [שים כלמעלה. עשרה לא, כלמטה? עשרה לאו מאי טמא,  נתנה זה מקרה שהמשנה למרו

ר בו ראו לא האמוראים שיעור, רו שיעורים נזקקו ולכן מוחלט בי  כמטבעות. עליהם, לעמוד אדם שיכל ל
טפחים] כמה המיטה, מן שיור היוצא חבל מאותו בכלל ועד עד לדייק חכמים נזקקו ועדיין

 אלו להכריז? חייב ואלו שלו מציאות אלו מתני' מ״א: פ״ב מציעא בבא ט.
 ועגולי חרבים, ברשות כריכות מפוזרות, מעות מפוזרין, פירות מצא שלו: מציאות

וכוי דבילח...
 בארבע קב יצחק: רבי אמר וכמה? מפוזרין. פירות מצא ע״א. כאי מציעא בבא גמ'

 בציר אפילו הינוח דרך ואי נמי, טובא אפילו נפילה דרך אי דמי? היכי אמות.
 אמות בארבע קב עסקינן: דרי דבי במכנשתא חמא: בר עוקבא רב אמר לא! נמי מהכי

 בציר לחו. מפקר אפקורי להו, ושקיל אתי הדר ולא איניש טרח לא טרחייהו דנפיש
 דבי מכנשתא של במציאות מעמידה ’[והגמ לחו. מפקר ולא לחו, ושקיל אתי והדר טרח מהכי

ף סו אי רי, ת, ד ת שבעל הוא הדעת אמדן ואז גרנו שביל ישוב לא גרנו בו] זכאי והמוצא מועט, דבר ב

המשנה בפירוש אמורא של ומתן משא ו.
 תופעה המשנה, בהבנת אמוראים למחלוקות דוגמאות מקצת הבנו זה שבפרק ב' בסעיף
 אחד שאמורא רבות, משניות נמצא אנו התלמוד. ממהות הן המחלוקות בתלמוד. רווחת
 ראוי בעצמו. ומתרץ מקשה חולק והוא מפרטיה, אחד בפרט או המשנה בנושא עוסק
 כל את ידעו אלפים, משלושת בלמעלה נאמד שמספרם האמוראים כל לא להדגיש שוב

 או ידענא", לא "אנא בגמ' נקרא לכן לידיהם. הגיעו הברייתות כל שלא או הברייתות,
 הקושיא את בעצמם ומתרצים מקשים שאמוראים קורה לכן לי". שמיעא בפירוש "אנא
 ואייתי "אתא כמו עימו, שהביא מה מתוך או הנדונה, בסוגיא בידו שמצוי מה מתוך

א בידיה", מתניתא "הו לכן ואמנם דומים. וביטויים לה" [מפרש] אמר והוא לה תני ו
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 לצד מצד עברו שאלות בידיה, אגרייתא עם להתם" "מהבא חכמים תנודת את הזכרנו
משנה. דוחה ואף ומתיר מקשה אחד אמורא כיצד דוגמאות נראה שמועות. ועמן

באמצעיתו, קנה נועץ אמה עשרים רחב שהוא מבוי לוי: תני ע״א יי עירוגין א.
 אמר דאמרי, איכא משנה. כאותה הלכה דאין לה: אמר והוא לה תני הוא ודיו.

 משמיה שמואל אמר עביד? היכי אלא משנה. כאותה הלכה אין דלוי: משמיה שמואל
 נמי אי מבוי. של לארכו ומעמידו אמות, ארבע במשך עשרה גבוה פס עושה דלוי:
 אמות שתי מרחיק - אמה עשרה חמש רחב שהוא מבוי יהודה: רב דאמר יהודה, כדרב

 אוירא דאתי שם, רש״י ראה משנה, כאותה הלכה אין לדעתו באמת [ומדוע אמות. שלש פס ועושה

 ורב כדופן ולא כקנה השאירוהו צידיו משני האוירים לקנה. ליה ומבטל גיסא דהך ואוירא גיסא דהאי

המשנה. עם בקנה שיעלו הציורים את לברר ממשיכה הגמ' הפרץ]
ע״ב, יב' חולין ראה ע״א, יט' קידושין ראה ע״ב, כט' יומא ראה פתילות, ע״ב כאי שבת עוד [ראה

והמאירי.] הרמב״ן חידושי ראה המקרים בכל ע״ב. לדי ע״ז ראה ע״א, קיט' זבחים גם ראה

 מליקת אף אלא אמרו, בלבד זו לא אבין: דרבי אבוה תני ע״א כטי יומא ב.
 קומץ, אלא הוה, דהוה מאי העוף עולת בשלמא תשרף. בלילה מנחה וקמיצת העוף

 מקדשיו שרת כלי לה: אמר והוא לה תני הוא ביממא! ונקמצה ונהדר נהדרה,
 בלילה הקרב וכל ביום, קדוש ביום הקרב כל הכלל: זה מיתיבי, בזמנו. שלא אפילו
 מיהת: קתני בלילה. ובין ביום בין קדוש בלילה ובין ביום בין הקרב וכל בלילה, קדוש

 אבל ליקרב, קדוש אינו דילמא לא! בלילה אין, ביום ביום; קדוש ביום הקרב כל
שוב מה אין נשחט כבר העוף עולת [ובאמת ליפסל. קדוש  הקומץ את להחזיר ניתן מנתה, אבל ולתקן, ל

בזמנו] שלא אפי קדשה כבר קדש בכלי ההנחה שעצם ותרץ לה תני הוא ולכן ביום, לקמוץ ושוב לביסה,

בידיה: מתניתא אייתי מדרומא, חנינא בר אחא רבי אתא כי ע״א נדי סוכה ג.
 ותקעתם נאמר שכבר יתקעו, לומר תלמוד שאין בחצצרות יתקעו הכהנים אהרן ובני

 לפי הכל יתקעו? לומר תלמוד ומה שלמיכם זבחי ועל עולתיכם על בחצוצרות
 ומוסף. מוסף כל על שתוקעין לומר לה: אמר והוא לה תני הוא תוקעין. המוספין

 ר״ת, למוסף בנפרד ויתקעו שבת למוסף יתקעו ושבת יו״ט חל אם כגון ושלוש, פעמיים שתוקעין [כלומר

שבת  ואם ושמנה. ארבעים שם היו החג שבתוך שבת ערב תנן: פעמים] שלוש יתקעו ור״ה וב
 שאין לפי זירא: רבי אמר וחד! חמשין לה משכחת החג, שבתוך שבת ליתני: איתא,

 בלי [טוחן לקימחא? חש דלא הא מאן רבא: אמר בשבת. שערים לפתיחת תוקעין

ם כביכול תוצאות,  ליתני: נינהו, כהדדי נמי אי ועוד: תנן. יום דבכל חדא: מסתברים] לא דברי
 דרבי מינה שמעת תרתי: מינה דשמעת ושמנה, ארבעים שם היו החג שבתוך שבת

תחנינא בר אחא דרבי מינה ושמעת יעקב, בן אליעזר מ א ב  לכל תוקעים ואין נדחו, דבריו .[ו

ומוסף] מוסף

 ב״ש, דברי נאכל ואינו השולחן על הגבינה עם עולה עוף ע״ב קד' חולין ד.
 תנא וכוי. יוסי... רבי קמא תנא מאן לן: קמשמע הא אלא, נאכל! ולא עולה לא ובה״א:

 הדחה] ובלא נטילה בלא [בהפקר גאפיקורן, נאכלין וגבינה עוף אבא: דרבי חמוה אגרא

דרב בריה יצחק רב הפה. קינוח ובלא ידים נטילת בלא לה: אמר והוא לה תני הוא
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 משא ולא אכל, בשרא ליה אייתו אכל, גבינה ליה אייתו אשי, רב לבי איקלע משרשיא
באפיקורן, נאכלין וגבינה עוף אבא דרבי חמוה אגרא תאני והא ליה: אמרי ידיה;

 חזינא. הא ביממא אבל בליליא, מילי הני להו: אמר לא! וגבינה בשר אין, וגבינה עוף
 מדיח? ומאי מקנח מאי מדיח; אומרים: הלל ובית מקנח, אומרים: שמאי בית תניא,
שאוכל] במה וזהיר רואה [ביממה וכוי.

כשרים? היונה בני וכל התורים כל יהו יכול ת״ר: ע״ב: כבי חולין ה.
 פרט יונה, בני כל ולא היונה בני מן התורים, כל ולא התורים מן לומר: תלמוד

 מאימתי משיזהיבו. כשרים? התורים מאימתי שפסול. ושבזה שבזה הציהוב לתחילת
 משיעלעו. כשרים? יונה בני מאימתי קרחה: יעקב תני משיצהיבו. פסולין? יונה בני

 גדפא שמיט מכי אביי: אמר אימת? דם. יעלעו אפרוחיו לה: אמר והוא לה, תני הוא
 היונה, בני מן או התורים מן עולה עלי הרי האומר זירא: רבי בעי דמא. ואתי מיניה
 ולא הוי בריה דילמא או ונפיק, הוי ספיקא מהו? ושבזה, שבזה הציהוב תחלת והביא
שנה, בעצמו דן שאמורא כאלה [במקרים וכוי. נפיק? ב במ ק. סמך יש לרו  "בני" ש מניין כאן בפסו
 מיניה גדפא שמיט דכי דם, טעונים יהיו "יעלעלו" מסביר קרחה יעקב ר' לעיכובא. והוא לקטנים הכוונה

כאן] אחרת בריה שמא קטנים, ולא גדולים לא בהגדרת בעייה יש דמא. מיניה אתי

 שגדרו דקל של חריות דרב: קמיה חנה בר בר רבח תנא ע״א: נ' שבת ו.
 צריך אין אומר: גמליאל בן שמעון רבן לקשר, צריך לישיבח עליחן ונמלך לעצים
 אמר: רב איתמר, גמליאל. בן שמעון כרבן הלכה לה: אמר והוא לה תני הוא לקשר.
 פי על ואף קישר שלא פי על אף יושב, אמר: אסי ורב חושב, אמר: ושמואל קושר,

 שמעון כרבן דאמר הוא נמי ושמואל קמא כתנא דאמר הוא רב בשלמא חישב. שלא
 [האם וכו. דתניא תנא, האי כי דאמר הוא כמאן? דאמר אסי רב אלא גמליאל, בן

 המאירי של המאירים דבריו ראה מוקצה. מדין לבטלן כדי בידים מעשה צריך או מהניא, לבדה מחשבה

ם, בזה] שהאריכו הרשב״א וראה זה, לדף הרמב״ן ראה מועילים. לבדו משעה או לבדה שמחשבה למקו

למשנה האמוראים פירוש כדרך המשל ז.

 במשנה חכמים מעשי של מקומם על רחב סעיף חובא המשנה עריכת על בפרקים
 המשנה שדברי כדי במשלים משתמשים האמוראים כיצד נראה עתה להלכה. ותוקפם

 רבים, והם אגדה ענייני על הביאו שהאמוראים במשלים עניין כאן לי אין מחוורין. יהיו
 היו כי אף להלכה, המשנה בפירוש הדנות בסוגיות האמוראים שהביאו משלים אלא

ולכאן. לכאן הנוגעים כאלה
ש [כמובא  קיג' סנה' ע״ב, קנג' שבת ע״א, עו' שם ע״ב פוי יומא ע״א, קחי שבת ע״ב, יז' השנה ברא

 ע״א, כט' סוכה ע״א, ידי מגילה ע״א, צאי סנה' ע״ב, עטי שם ע״ב ס' קמא בבא ע״ב, מאי סוטה ע״א,

 באמצעותם מבהירים שהאמוראים משלים לאותם מגמתנו ועוד.] ע״א, ידי שם ע״ב, ה׳ תענית
דוגמאות: כמה נראה הלכה. בענייני משנה כוונות

 ובשמותיהן בהן בקי שאינו כהן כל ולספחת... לשאת ע״א: ו' שבועות א.
ם שמראות [כיון הנגעים; את רואה אינו עי  של בפמליא שאפי' כדי עד ומסובך, מורכב עניין הנן ע
שו הקב״ה לפני מעלה תברך הוא וכביכול בכך, נתק שאול הסכים י  ושאלו הרקיע, מן שלמטה חכמים ל

א כמובא נחמני בר לרבה שלים נזקקו האמוראים הנה מציעא, בבב נחלקו ואף תתחוור, שהסוגייא כדי למ
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של ונזקקו  משל חנינא: ר' דאמר חנינא, מדרבי אלא למשל] נזקקו [לכן המבהיר] שני למ
 שתי לתוכו נפלו אחד חלב, של כוסות לארבעה דומה? הדבר למה עקיבא דרבי

 ואחד שמונה, לתוכו נפלו ואחד דם, של טיפין ארבע לתוכו נפלו ואחד דם, של טיפין
 ושבזה שבזה אדמדם אומר: עקיבא רבי והתניא, וכוי... טיפין עשרה שתים לתוכו נפלו
 לבן. כצמר שאת הימנה; דיהה סיד ושל כשלג, עזה בהרת של אלא במים, המזוג כיין
 אמר למילת. בו שמכבנין יומו בן נקי צמר אסי: רב אמר ביבי רב אמר לבן? צמר מאי
 זה של מלכו איפרכי, ולתרי מלכי לתרי דומה? הדבר למה דרבנן משל חנינא: רבי

 מזה למעלה זה האי זה. של מאיפרכו למעלה זה של ואיפרכו זה, של ממלכו למעלה
 זה של ומלכו דנפשיה, מאיפרכיה למעלה זה של מלכו אלא, הוא! מזה למעלה וזה

 רופילא ואלקפטא, מלכא כגון אמר: אבא בר אדא רב דנפשיה. מאיפרכיה למעלה
גלותא. וריש

 [שהיה הגרסי: יהושע רבי את אחד בייתוסי שאל שאילה וזו ע״א: קחי שבת ב.

 דכתיב טמאה? בהמה עור על תפילין כותבין שאין מניין עקיבא] רבי של שמש תלמידו
 נבלות עור גבי על מעתה אלא בפיך. המותר מדבר בפיך, ה' תורת תהיה למען

 אדם בני לשני דומה, הדבר למה משל, לך אמשול לו: אמר יכתבו! אל וטרפות
 משובח? מהן איזה איספקליטור, הרגו ואחד מלך הרגו אחד למלכות, הריגה שנתחייבו

 כל תאכלו לא אמרה התורה ליה: אמר יאכלו! מעתה אלא מלך. שהרגו זה אומר: הוי
קילוס] לשון ומשובח, נאה [הסבר קאלום. ליה: אמר יאכלו? אמרת ואת נבלה

 מסובין שהיו עזריה בן אלעזר ורבי ישמעאל ברבי ומעשה ע״א: יא' ברכות ג.
 זמן שהגיע כיון זקוף. עזריה בן אלעזר ורבי מוטה ישמעאל רבי והיה אחד, במקום
 עזריה בן אלעזר רבי לו אמר ישמעאל. רבי וזקף אלעזר רבי הטה שמע, קריאת

 לאחד משל דומה? הדבר למה משל, לך אמשול אחי, ישמעאל ישמעאל: לרבי
קלסתם [הואיל המשחיתים. כעד יהיה להם: אמר מגודל, זקנך לו שאומרים  יהיה אותו ו

 מוטה, אתה זקוף, שאני זמן כל אתה, כך אף מוטה] והייתי מעשיך קלסתי אני בתער, לגלחו
 עשית ואתה הלל, בית כדברי עשיתי אני לו: אמר זקפת! אתה הטתי כשאני עכשיו
 למעשה [כי לדורות. הלכה ויקבעו התלמידים יראו שמא אלא עוד ולא שמאי; בית כדברי

ישמעאל] רבי זקף לכן לדורות, ויעשו יראו להלכה, משמעות יש רב

 הארץ; נתחלקה מצרים ליוצאי דאמר: כמאן תנן ע״א: קיז' בתרא בבא ד.
ם או מצרים ליוצאי הארץ, נתחלקה למי חכמים [נחלקו  מפסוק, אסמכתא מד״א ולכל לארץ, לנכנסי

אלה אבותם" מות "לשמת "ל "]... הארץ תחלק או חל  אבותם מטות לשמות מקיים אני מה אלא בנ
 יורשין חיין שבעולם נחלות שכל שבעולם, נחלות מכל זו נחלה משונה ינחלו?
 דומה? הדבר למה משל, לך אמשול רבי: אמר חיין. יורשין מתים וכאן מתים,

 והלכו בנים, שני לו יש ואחד אחד, בן לו יש לאחד אחת, בעיר שהיו כהנים אחין לשני
 חלקים, שני נוטל בנים שני לו שיש וזה אחד, חלק נוטל אחד בן לו שיש זה לגורן,

 לאלה אומר: אלעזר בן שמעון רבי בשוה. וחולקין וחוזרין אביהן אצל ומחזירין
ת והוא ממצרים שיצא מי [בני וכוי נתחלקה ולאלה שרים, מבן פחו  חלקן נוטלין במדבר שנולדו בניו ע

מצרים] מיוצאי אביהן וחלק

 יותר לבן של עונשו גדול אומר: מאיר רבי היה תניא, ע״ב: מגי מנחות ח.
 עבדיו, לשני שאמר ודם בשר למלך דומח? הדבר למה משל תכלת, של מעונשו

שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד טיט, של חותם לי הבא אמר: לאחד
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 טיט של חותם לי הבא לו שאמר זה אומר: הוי מרובה? עונשו מהן איזה הביאו, ולא
של קל דבר להביא שבידו שמי כיון אלא להיפך, נראה פניו [על הביא. ולא גדול] עונשו ונתר

ת חכמים [נחלקו ע״ב: כה' תענית ו. ומתי?] מפסיקין האם גשמים, להם ירדו אם בתעני

 הנץ לאחר גשמים להם וירדו תעניתא גזר הנשיא] יהודה רבי של [נכדו נשיאה יהודה רבי
 שמואל שנינו. חצות ואחר חצות קודם אמי: רבי ליה אמר לאשלומינהו, סבר החמה,
 של שבחו לומר העם כסבורין החמה, הנץ קודם גשמים להם וירדו תעניתא גזר הקטן*

 פרס שמבקש לעבד - דומה הדבר למה [משל], לכם אמשול להם: אמר הוא, צבור
 להם וירדו תעניתא, גזר הקטן שמואל שוב קולו. אשמע ואל לו תנו להם: אמר מרבו,
 להם אמר הוא, צבור של שבחו לומר העם כסבורים החמה. שקיעת לאחר גשמים

 לעבד דומה הדבר למה משל, לכם אמשול אלא הוא, צבור של שבח לא שמואל:
 תנו כך ואחר ויצטער, שיתמקמק עד לו המתינו להם: ואמר מרבו, פרם שמבקש

של לו. של קיתון, לו ושפך שמזג לעבד בדומה המקום, מפני נדחין כביכול ראשון [במ  המקום שני, ובמ

ת שחיבר שמואל זה ואין [* יקבלו] ואחייב שיתמקמרו לחנכם מצפה  הזקן ר״ג בימי שהיה המינים, ברכ
היו שלמי אחר ממקור קשה ועוד עליו', מספידין וראב״ע'ו ף בירו  הלל בימי היה הקטן ששמואל סוטה בסו

ח ראויים מבינכם "שנים ואמרה קול בת ויצאה  רבי שהספידוהו ולומר, אולי לתקן ואפשר הקדש", לרו
שב״ג אליעזר ת ויש קשה, כך ובין כך בן הזקן. ר״ג בן ור טו שמואל לנ  שייך אז כי הבית, בימי שהיה ל
קדומה] תענית מסכת כי גשמים, תענית

 תשלומים שאר ולא נתבע שעליו הקנס את ישלם ולר״ש באונס הנתבע [על ע״ב לחי שבועות ז.

שת מאונס, הנובעים  רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר כוי. בתי את ופתית אנסת ופגם] כבו
 דרבי משל רבא: אמר תובע. הוא קנם ועיקר הואיל שמעון? דרבי טעמא מאי יוחנן:

 שיש וכוסמין ושעורין חטין לי תן לחבירו שאמר לאדם דומה? הדבר למה שמעון
 הא ליה, דלית הוא דחטין ואשתכח הטין, בידי לך שאין שבועה לו אמר בידך, לי

 ליה אמר משתבע. אקושטא אחטין אשתבע דכי דפטור, ליה אית וכוסמין שעורין
 הכא ליה, כפר קא לא וכוסמין בשעורין ליה, כפר קא בהטין התם דמי? מי אביי:

 חטין לי תן לחבירו לאומר אלא דמיא לא הא ליה! כפר דקא הוא מילתא בכולה
 דלית הוא הטין ואשתכח כלל, בידי לך שאין שבועה בידך, לי שיש וכוסמין ושעורין

החיובים] שאר את גורר האונס [ואמנם דמיחייב! ליה אית וכוסמין שעורין הא ליה,

 בשיעור עצמה שבדקה והוא רב: אמר יהודה רב אמר גמ'. ע״ב: ס' נדה ה.
שלו] וראה [בדק טמאות, טהרותיה בחטאת שבעלה כל דאמר: פדא, כבר לה סבר וסת.  ב

 אושעיא ורבי טהורות. טהרותיה פטור בעלה תלויות, טהרותיה תלוי באשם בעלה
 לדם עכביה שמש אימר התם בשלמא תלויות. טהרותיה בחטאת בעלה אפילו אמר:

 למה אושעיא דרי משל ירמיה: א״ר עכביה? מאן דם דהוי איתא אם הכא, [אבל]
 לבא, שוהא ילד בדרך, שהיו זמן כל בדרך, מהלכין שהיו וזקן לילד דומה הדבר
רלבא ממהר ילד לעיר נכנסו לאט] המהלך לזקן [ממתין שכב  ואמר לביתו] ממהר וילד נפרדו .[
 שאצבע זמן כל בעין, אצבע שנותן לאדם דומה, הדבר למה אושעיא דרי משל אביי:
 ממהרת דמעה [נפרדו] האצבע נטל לבא, שוהא דמעה לצאת] הדם את מעכב [שמש בעין,
של את להבין כיצד [נחלקו יוצא] [דם לבא. דם] יציאת דרך את המבאר המ
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שנה מתייחסת [הגמ' ע״ב: ’כט קמא בבא ט. ובא ברה״ר הכד את המניח ע״א כז' בדף למ

תקל אחר ם ונ א  ברה״ר המופקר] [זבל הגלל את ההופך דתנן: בנזקו] חייב בעלה בה הוזק בה״ו
 לא אבל בהן, לזכות שנתכוין אלא שנו לא ר״א: ואמר בנזקו, חייב אחר בהן והוזק

 אהבה: בר אדא רב אמר פטור! נזקיו מפקיר אלמא פטור; בהן לזכות נתכוין
 למוצא דומה? הדבר למה אהבה בר אדא דרב משל רבינא: אמר למקומה. שהחזירה

 התם דמי? מי לרבינא: מרי דרב בריה זוטרא מר א״ל וגילהו. וחזר וכסהו מגולה בור
 דוגמא מביאה [והגמי ראשון! מעשה להו אסתלק הבא ראשון, מעשה להו אסתלק לא

ר במוצא ראשון, מעשה שהסתלק וחפרה] וחזר וטממה מגולה בו

 וידעו ב״ד, הורו מתני׳, בי״ד עפ״י שעשה ביחיד דנה הגמי ע״ב: גי הוריות י.
 ור' פוטר, שמעון ר' - פיהן על ועשה והלך כפרתן, הביאו שלא ובין כפרתן שהביאו בין בהן, וחזרו שטעו

חכמים מחלוקת וכוי ספק? איזהו ספק. אומר: אלעזר

 איכא עושה. הוא ב״ד וברשות הואיל דר״ש? מ״ט רב: אמר יהודה רב אמר גמ'.
 יחיד צבור, ברוב שיצאה הוראה כל ר״ש: היה אומר רב, אמר יהודה רב אמר דאמרי:
 מביאה למזיד.[הגמ׳ שוגג בין להבחין אלא הוראה ניתנה שלא לפי פטור, אותה העושה
ת ר״ש מחלוקת  מתרומת אומר ור״י ישגה, וליא שטעו יודע אחד כל וכך בי״ד, שגגת פר את מציבור לגבו

ה]... שכ  תלוי. אמרו: סומכום משום ספק, אומר: ר״א פוטר, ור״ש מחייב, ר"מ תני: הל
 דומה? הדבר למה דר״א משל זירא: א״ר בינייהו. איכא תלוי אשם יוחנן: ר' אמר

אשם. שמביא לו, ונודע שומן ספק חלב ספק שאכל לאדם
 אי מלתא, מפרסמא דלא מביאין, ב״ד למ״ד אפילו אלא מלתא, דמפרסמא מייתי, צבור למ״ד מבעיא ולא
ר יוסי ר' אמר ליה. אמריו הוו שאיל הוה ר יוסי רבי ואיתימא אבין, ב  למה דסומכוס משל זבידא: ב

תכפר מבעו״י ספק השמשות, גין כפרתו שהביא לאדם דומה? הזכר  לו, נתכפר משחשכה ספק לו נ
ת צדדי מבארים [האמוראים וכוי מבעיא ולא תלוי. אשם מביא שאין שלים הספקו העניין] ממין במ

 וכבר אגדה, בדברי מאד מרובה במשלים, המשנה לבאר האמוראים של זו דרך
הלכה בסוגיות במשלים ולשימוש כאלה. מקורות על בהערה קודם הצבענו

ת ע״א. כאי יבמות עוד: [ראה בו  מנחות ע״ב. פב' זבחים ע״א. מ' סוטה ראה ע״ב, לטי שם ע״א, י' כתו
שלים, רבים מקרים מצאנו בתוספתא ע״ב. מגי  פ״ג שם ה״ח, פ״ב נדה ה״א. פ״א זבים מקצתם, נביא למ

ת ה״ה. רכו  ב״ק ה״ב, פ״א סנה' ה״ד. פ״ז שם ה״ב, פ״ז ב״ק ה״ג. פי״א סוטה ה״ה. פ״ב חגיגה ה״ח. פ״ו ב
ת הרבה ומצוי ה״ט. פ״ח סנה' הי״ג. פ״ז שלמי גם קטנות. במסכתו של השימוש רווח בירו  להבהרת במ

ת ה״א. פ״א סנה' ראה המשניות, ת ה״ד. פ״ג תענית ה״י. פ״ב סוכה ה״ו. פ״א ברכו  שם ה״ה, פ״ב ברכו
ת הלכה במדרשי ה״ב. פ״ח ב״ב הי״ב. פ״ט סוטה ה״ו. פ״ח שרו ת ע  זו אגדה במדרשי דוגמאות. של רבו

ואכמ״ל.] דרכם

אוקימתות ח.
 אלא תנאים, של חלוטות באמירות פעמים בצביונן, האמוראים בפני עמדו המשניות

 או מסויים תנא כפי להעמידה המשנה של המדוייק בציור ונתנו נשאו שהאמוראים
 משנה מקורות, שני ליישב דרך היא האוקימתא מסויים. בציור מצומצם במקרה

 את משנות האוקימתות כל סותרות. או כפולות ברייתות שתי או תוספתא, או וברייתא,
 בציור העמדה ע״י להסביר באה האוקימתא והלכתה. מהותה את לא המשנה, מהלך

 העריכה בפרק כי אם המשנה. כוונת את מדוייק היותר באופן המבטא מצומצם
 שהובאו אשי רב של באוקימתות עסקנו כאשר בעיקר זה סעיף גבול על מקרים מצאנו
 מן הלכה לומדין "אין להבין ניתן האמור רקע על בעריכתן. בסיכומן סוגיות בסוף

 הטמונות האחרות האופציות את התלמודי במו״מ בטאו האמוראים כי המשנה".
אופייניים. במונחים מנוסחות האמוראים אוקימתות בעמקה.
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מתודולוגייפ מרנחים בתלמוד האוקימתות
דאוקימנא א.
עסקינן במאי ג.
קאמר לא כאן עד ג.
מילי הני ד.
אמורים דברים גמה ה.
דקעביד צריכא לא ו.
אלא שנו לא ז.
הכא. התם״.אגל או התם, שאני ח.
הא.״הא... קשיא לא ט.

המשנה עומק ולחשוף מקורות ליישב האמוראים דיד האוקימתות
"דאוקימנא" א.

 זה בגג אמות שתי יטלטל שלא דרב: משמיה רב בי אמרי ע״ב: פט' עירובין א.
 משמיה רב בי אמרינן: הוה בבבל הוינן כי אלעזר: רבי אמר והא זה. בגג אמות ושתי

 אלא להן אין תנו: שמואל דבי והני אמות, בארבע אלא בו מטלטלין אין אמרו: דרב
 ממתניתין, אלימא ומי בכוליה? לטלטולי דשרו לאו גגן, אלא להן אין מאי גגן.

 בגג אמות שתי נמי: הכי זה בגג אמות ושתי זה בגג אמות שתי יטלטל שלא דאוקימנא
 לטלטל דרך ואין גגו רק אחד ולכל מחיצתא אסיק גוד אפשר כי בפ״ע גג [כל זה. בגג אמות ושתי זה

שות ת יחיד מר שו יחיד] לר

 האי כי דאמר יוחנן ור' שנבעלה, ראוה בשלא מתני' ע"ב:...אלא פאי גיטין ב.
 שנבעלה ראוה שלא על וב״ה ב״ש נחלקו לא אלעזר: בן שמעון א״ר דתניא, תנא;

 עושה אדם שבש״א: שנבעלה, שראוה על נחלקו? מה על שני, גט הימנו צריכה שאינה
, בעילת בעילתו ת ו נ רי בעילת בעילתו עושה אדם אין ובה״א: ז ה [ו ת. ו נ שה ז  בביאה כנתקד

 וליכא יחוד עדי דאיכא פליגי? במאי שנבעלה, ראוה בלא דאוקימנא ומתני' גט] וחיבת
 אמרינן סכרי: וב״ה ביאה, עדי הן והן יחוד עדי הן הן אמריי לא סכרי: ב״ש ביאה, עדי
 ומודים מזו] גדלה עדות לך ואין בה גם [שליבו ביאה, עדי הן והן יחוד עדי חן חן

אהדי] גייסי [דלא שני. גט חימנו צריכח שאינה האירוסין, מן בנתגרשה

 מאי? למקפה א״ל ולא יין של מרתף להו: איבעיא ע״ב: צה' בתרא בבא ג.
 מקבל דאמר מאן מקבל. לא אמר: וחד מקבל, אמר: חד ורבינא, אחא רב בח פליגי
 יפה, שכולו יין לו נותן לך, מוכר אני יין של מרתף דקתני: זביד, מדרב דייק

 למקפה, א״ל לא הא למקפה, ליה דאמר טעמא למקפה, ליה דאמר ואוקימנא
 יין לו נותן לך, מוכר אני יין של מרתף דקתני: מברייתא, דייק מקבל לא ומייד מקבל.
 ברייתא! קשיא זביד, מדרב דדייק ולמאן למקפה. א״ל דלא ואוקימנא יפה, שכולו
 ליה אמר לא הא למקפה, ליה דאמר אמורים דברים במה קתני: והכי מחסרא חסורי

 ולמאן בחנות. הנמכר יין לו נותן למקפה א״ל ולא יין של זה ומרתף מקבל, למקפה
 למקפה, א״ל לא הא למקפה, דא״ל דאוקימנא זביד, דרב קשיא מברייתא, דדייק

 למקפה, דא״ל דאוקימנא והאי מקבל, לא למקפה א״ל דלא דאע״ג הדין הוא מקבל!
ב ליותר הציורים את תימרנו [האמוראים אזה. זה דקשיא משום בדבריהם] לדיוק קרו

 חנינא א״ר כוכבים? לעבודת מרווח קא והא גמ' ע״ב: מזי זרה עבודה ד.
והא דלילה. הכסא בית ליה דעבד צניעותא? בעי והא הכסא. בית ליה דעבד מסורא:
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 גכדרך, דאוקימנא ואע״ג ביום, שנפנה במקום בלילה הנפנה צנוע? איזהו מר: אמר
והינגי. בהיזמי ליה דגדיר א"נ, לתינוקות. ליה דעבד למעבד! בעי צניעותא מיהו

תל בניין [המדובר  את תמרנו חכמים ע״ז. איסור כדין אסורין ועציו אבניו כך ומשום ע״ז, לבין בינו כו
ת כסא לבית המשנה קו בקוצים] גדר בניין של לציור או צניעותא בעיית שאין לתינו

 השור ומת קרבן, זה ובית עולה זה שור האומרת: למשנה מתייחסת [הגמ' ע״ב: כי ערכין ה.
שלם. פטור - הבית ונפל שור מת קרבן, עלי זה ובית עולה עלי זה שור מל שלם] חייב - הבית ונפל ה  ל

 זה שור אמר אבל עולה, עלי זה שור דמי דאמר אלא שנו לא רב: בר חייא א״ר גמ'.
 שור מיתיבי: קאמר. להביאו עלי באחריותו, חייב אינו ומת, זה דאמר כיון עולה, עלי
 קדשי כבר [שהוא באחריותו; חייב אינו נגנב, או מת בו, ומועלין הקדש השור עולה, זה

 מי באחריותו! חייב נגנב או מת בו, ומועלין הקדש השור עולה עלי זה שור שמים]
 דקאמר מדסיפא והא דמי. דקאמר ה"נ דמי? דקאמר דאוקימנא ממתניתין אלימא

 בו, מועלין ואין חולין השור עולה, שור דמי סיפא: דקתני דמי! קאמר דלא רישא דמי,
 דקאמר וסיפא רישא דמיו! באחריות חייב אבל באחריותו חייב אינו נגנב, או מת

 יקדשו. דמיו לכשיבאו דקאמר וסיפא לדמיו, השור יקדיש דאמר רישא דמי,
 מונחים עוד יש שבתלמוד. אוקימתות מונחי מרשימת מייצגות דוגמאות עתה נראה

 השכיחות את הבאנו אנחנו אבל אלה, במונחים דווקא שאינן אוקימתות או גבוליים
במשנה. האמוראים של טיפולם דרך המייצגות

עסקינן" "במאי אוקימתא ג.
 מציאות אלו להכריז? חייב ואלו שלו מציאות אלו למשנה: מתייחסת [הגמרא ע״א: כאי מציעא בבא

 קב יצחק: רבי אמר וכמה? מפוזרין. פירות מצא גמ'. מפוזרין...וכוי] פירות מצא שלו:
 אפילו הינוח, דרך ואי נמי, טובא אפילו נפילה, דרך אי דמי? היפי אמות. בארבע

 קב עסקינן: דרי דבי במכנשתא חמא: בר עוקבא רב אמר לא! נמי מהכי בציר
 אפקורי להו, ושקיל אתי הדר ולא איניש טרח לא טרחייהו, דנפיש אמות בארבע

 העמידו [האמוראים להו. מפקר ולא להו, ושקיל אתי והדר טרח מהכי, בציר להו. מפקר
שית המשנה את לל המוק  ושיעורים) מידות בעניין קודם שהבאנו הסעיף (ראה מוגדר בלתי שיעור בג

שב שעת המשנה את והעמידו אדם, של הסביר הדעת באומד בהתח ת אסיפת ב  תבואתם דשו שהבעלים גרנו
הזניח] המעט לקחת ישובו ולא ולקחוה

 הצואה, ומן מהן ירהיק כמה ע״א: כוי ברכות עסקינן: במאי לאוקימתת דוגמא ועוד
 אבל לאחוריו, אלא שנו לא הונא: רב אמר סחורה רב אמר רבא אמר אמות. ארבע
 חסדא: רב אמר פפא בר רפרם אמר והא איני? לתפלה. וכן עיניו, מלא מרחיק לפניו,
 עסקינן, במאי הכא ההרחקה] עניין אפוא [היכן ומתפלל! הכסא בית כנגד אדם עומד
 אף שאמרו, הכסא בית חנינא: בר יוסף רב והאמר איני? צואה. בו שאין הכסא בבית

 במאי הכא אלא, אדם! בו שאין פי על אף שאמרו, המרחץ ובית צואה, בו שאין פי על
 לא עדיין אך [נבנה מהו, הכסא לבית הזמינו לרבינא: ליה מיבעי והא בהדתי. עסקינן:

 בגויה, לצלויי עליה למיקם לרבינא ליה מיבעי קא כי זימון? אין או זימון יש השתמש]
לא. כעדו, אבל

קאמרי' לא כאן "עד אוקימתא: ג.
 לא בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל אומר: יוסי רבי ע״ב: מ' ברכות

אמר מאיר! כרבי דאמר יוחנן ורבי יוסי, כרבי דאמר הונא רב נימא, חובתו. ידי יצא
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 אלא התם, מאיר רבי קאמר לא כאן עד מאיר; לרבי אפילו דאמרי אנא הונא: רב לך
 מאיר רבי אפילו דפת שמיה מדבר קא דלא היכא אבל דפת, שמיה מדבר דקא היכא
 לא כאן עד יוסי, לרבי אפילו דאמרי אנא לך: אמר יוחנן ורבי ברכה] [שאינה מודה.
 שהכל אמר אבל רבנן, תקינו דלא ברכה דקאמר משום אלא התם יוסי רבי קאמר

מודה. יוסי רבי אפילו רבנן דתקינו בדברו נהיה

 דברי בלאו, עירובו, על כרת, ענוש גמור דגן חמץ על דתניא: ע״א: מגי פסחים
 כלום. בלא עירובו, על כרת, ענוש גמור דגן חמץ על אומרים: וחכמים אליעזר. רבי

 נוקשה שכן וכל בלאו, תערובת ידי על גמור דגן חמץ דאמר אליעזר לרבי ליח ושמעינן
 לא כאן עד דילמא לך: אמר יהודה? כרב אמר לא טעמא מאי נחמן, ורב בעיניה.
 לא. תערובת ידי על גמור דגן חמץ אבל בעיניה, נוקשה אלא התם מאיר רבי קאמר

 אליעזר רבי קאמר לא כאן עד לך: אמר נחמן? כרב אמר לא טעמא מאי יחודה ורב
אמר. לא בעיניה, נוקשה אבל תערובת, ידי על גמור דגן חמץ אלא התם

הכא מילי"״.אבל "הני אוקימתא: ד.

מתייחסת ע״ב: פז' קמא בבא מ' בל [הג שלו] ואחייב אחרים של ובנותיו בבניו לחו  ורמינהו... ב
 כשאין כאן שלחנו, על כשסמוכים כאן קשיא: לא אמרי, פטור! שלו, ובבנותיו בבניו

 הכי, אי שלחנו, על סמוכין בשאין לקמייתא? אוקימתא במאי שלחנו. על סמוכין
 חייבין בה, שחבלו אחרים אלא עוד, ולא פטור, - הקטנה בבתו החובל סיפא: אימא
 לעבד לומר הרב יכול למ״ד: ואפי' מזוני! דבעיא לה, למיתב בעי לדידה לאביה; ליתן
 יומא כולי עבידתא עביד ליה: דאמר כנעני, בעבד מילי הני זנך, ואיני עמי עשה

 עמך במאכל, עמך עמך", לו טוב "כי דכתיב: עברי, עבד אבל ואכול, סחר זיל ולאורתא
בתו! שכן כל לא, במשתה,
 תנו עצמו] שסיכן טרפון ברבי גם היה כאן ממעשה לבד ק״ש, אופן [בסוגיית ע״א: יא' ברכות

 בדרך הולכין וקורץ, ומטין וקורין, יושבין וקורין, עומדין אומרים: הלל בית רבנן,
 מסובין שהיו וראב״ע ישמעאל ברבי מעשה מביאה [הגמ' ומעשה וקורין. במלאכתן עושין וקורין,

 הלכה ויקבעו התלמידים יראו שמא אלא עוד ולא ר״י..] וזקף ר״א הטה ק״ש, זמן והגיע
 ואתא דמטה מילי הני מטין, להו אית נמי הלל בית תימא, וכי עוד? ולא מאי לדורות.

 כבית מינה שמע אמרי מוטה, והשתא זקוף הוית השתא דעד כיון הכא, אבל מעיקרא,
לדורות. הלכה ויקבעו התלמידים יראו שמא להו, סבירא שמאי

אמורים" דברים "במה אוקימתא ה.

שנה פותחת [הסוגיא ע״א: קכב' שבת ת מים מלא וכן נר, שהדליק נכרי במ שקו  וכן בהמתו, לה
ש עשה שביל אם הספינה, מן לירד כב  והפנה הדליק שגוי ראה ששמואל ראינו וכבר אסור. ישראל ב

שראה גוי, ממלאכת יהנה שלא פניו שמואל  אלא עשה למענו שלא הבין לעצמו, אגרת קורא שהגוי כ

 של באוקימתא ואח״כ המשנה של באוקימתא ואח״כ בצריכותא, דנה כדרכה [הגמ' גמרא. עצמו] לצורך

 דילמא ליגזר מים אבל למאה, נר לאחד דנר משום נר, אשמעינן דאי וצריכא, הברייתא]
 לן. קמשמע וזקנים גמליאל דרבן מעשח לי? למה וכבש ישראל. בשביל לאפושי אתי
מילא אסור. ישראל, בשביל ואם ישראל, אחריו מאכיל עשבים, שליקט נכרי רבנן: תנו
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 דברים גמה אסור. ישראל, בשביל ואם ישראל, אחריו משקה בהמתו, להשקות מים
 חנינא: רבי אמר הונא רב והאמר איני? אסור. מכירו, אבל מכירו, שאין אמורים,

 לה דקאים בשבת! מוקצה גבי על לא אבל בשבת, עשבים גבי על בהמתו אדם מעמיד
 מכירו אבל מכירו, שאין אמורים דברים גמה מר אמר ואכלה. היא ואזלא באפה,
 אפילו אמר: רבא הוה. בפניו שלא אביי: אמר הוה! מכירו גמליאל רבן הא אסור.
למאה נר לאחד נר בפניו, תימא

 במה טהור; מים קבין תשעה עליו שנתנו קרי בעל רבנן: תנו ע״ב: כבי ברכות
 ארבעים סאה] מ׳ וחייב חמור לאחרים, תורח [ללמד לאחרים אבל לעצמו, אמורים דברים

 ורבי לוי בן יהושע ורבי יוחנן רבי מקום. מכל סאה ארבעים אומר: יהודה רבי סאה;
 הא אמר: חד ארישא. זוגא מהאי וחד זוגא מהאי חד חנינא, ברבי יוסי ורבי אלעזר

 לחולה אלא שנו לא סאה, ארבעים לאחרים אבל לעצמו אמורים דברים במה דאמרת
 וחד קבין; תשעה לאונסו, לחולה אבל סאה], ארבעים חייב לכן לטומאה, עצמו [ומביא המרגיל

סאה... ארבעים דאיכא עד לאונסו, חולה אפילו לאחרים, כל אמר:

דקעביד" צריכא, "לא ארקימתא ו.

 והמזרד עולשין, התולש רבנן: תנו והמזרד. והמקרסם המנכש ע״א: קג' שבת
 ביצה לבשל כדי להיסק, אם הגדי, פי כמלא לבהמה, אם כגרוגרת, לאכילה, אם זרדים,

 רבה נינהו? הקרקע את ליפות לא כולהו אטו שהן. כל הקרקע, את לייפות אם קלה,
 וכגון אגם, דלאו בשדה תימא אפילו אמר: אביי שנו. באגם תרוייהו: דאמרי יוסף ורב
 ולא רישיה בפסיק שמעון רבי מודה תרוייהו: דאמרי ורבא אביי והא קמיכוין. דלא

ת נפלה [ומאליה דחבריה. בארעא דקעביד צריכא, לא ימות! שרו  לא כי קרקע, ליפות חאפ
דחבריה] קרקע זו לא, או ליפות אם איכפת

אלא" שנו "לא אוקימתא ז.
ש שהסיקוה כירה למשנה מתייחסת [הגמ' ע״א: ’לז שבת שת זו משנה ובו. ובגבבה בק  מתפר

שרויות ת באפ ת חכמים את שהביאו רבו לל שונות לאוקימתו  או חניחו והיכן הסיקו במה המגבלות, בג

 שנו לא רב: אמר גוריא בר חמא רב אמר חלבו רבי דאמר שמע, תא משהין] או נותנין
 תוכה בין דשני היינו תנן, להחזיר בשלמא אמרת אי אסור. לתוכה אבל גבה, על אלא
 חלבו רבי סברת מי גבה! על לי מה תוכה לי מה תנן, לשהות אמרת אי אלא גבה, לעל

 חמא רב אמר חלבו רבי ואמר מחזירין. אף אומרים הלל ובית קאי אסיפא קאי? ארישא
אסור. תוכה אבל גבה, על אלא שנו לא רב: אמר גוריא בר

ת יש בה גם טומנין, במה למשנה מתייחסת [הגמ' ע״ב: מט* שבת שרויו  שונות] אפ

 בהן טמן אבל בהן, טמן שלא אלא שנו לא רבא: אמר מטלטלין. ואין צמר בגיזי
 מטלטלין ואין צמר בגיזי טומנין לרבא: יומיה בר מרבנן ההוא איתיביה אותן. מטלטלין

 איתמר, הכי איתמר אי אלא, נופלות! והן הכיסוי את נוטל עושה? הוא כיצד אותן,
 אותן. מטלטלין להטמנה יחדן אבל להטמנה, יחדן שלא אלא שנו לא רבא: אמר

 שנו לא רבי: אמר שאול בן אסי רב אמר יעקב רבי אמר רבץ אתא כי נמי, איתמר
 בשל אומר: רבינא אותן. מטלטלין להטמנה, יחדן אבל להטמנה, יחדן שלא אלא

 בעל התקינן ואם אותן, מטלטלין אין הפתק, של צמר גיזי הכי: נמי תניא שנו. הפתק
אותן. מטלטלין בהן, להשתמש הבית
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 לא הונא: רב אמר אמנה. מקטני זה הרי בתפלתו קולו המשמיע ע״ב: כדי ברכות
 והני מותר; בלחש לבו את לכוין יכול אין אבל בלחש, לבו את לכוין שיכול אלא שנו

צבורא. למיטרד אתי בצבור אבל ביחיד, מילי

מינאי' "שמע התם" "שאני אוקימתא ח.

 בכסנין הבאה פת יהודה: רבי משום אמר מונא רבי דתניא ע״א: מבי ברכות
 כרבי הלכה אין להו: אמר מונא. כרבי הלכה שמואל: ואמר המוציא, עליה מברכיו

 מערבין לחמניות דשמואל, משמיה דאמר הוא מר והא ליה: אמרי אתמר. מונא
 דלא היכא אבל עלייהו, סעודתיה דקבע התם שאני המוציא! עליהן ומברכין בהן
לא. עלייהו סעודתיה קבע

 שתי בשוגג, אמות שתי איתמר: כוי. חטאות חייבי כל הכלל זה ע״א: קבי שבת
 פטור, אמר: רבה חייב. אמר: רבא פטור. אמר: רבה בשוגג; אמות שתי במזיד, אמות
 שיעורא גמר קא דכי הוא. התם שיעור לחצי ידיעה אין דאמר גמליאל לרבן אפילו
 במעביר. אלא הוא, שוגג בזורק, אי ובמאי? לא. דבמזיד, הכא אבל גמר, קא בשוגג

 דבידו, הוא התם שיעור, לחצי ידיעה יש דאמרי לרבנן ואפילו חייב. אמר: [רבא] רבה
בזורק. רק]ואלא1בז [מוקמינן בידו, הרי במעביר, אי ובמאי? לא. בידו, דאין הכא אבל

 תלמודי, בשו״ט מושג "לה קארי מאי לה וזקארי" מונח נזכיר זו (בהזדמנות
 מתחילה לא השאלה לאמר, התשובה, אחרי ויבוא השאלה, עצם על תמיהה הבעת
ע״א) יא' יבמות ע״ב ל' יומא ראה בכלל.

באחריותו, חייב אינו וחחמיץ, לחברו יין חמוכר מתני'. ע״ב: צז' בתרא בבא
 חייב לך, מוכר אני מבושם יין לו אמר ואם טעות. מקח זה הרי מחמיץ, שיינו ידוע ואם

 שנים. ג' משל ומיושן, אשתקד, משל וישן, העצרת עד לו להעמיד
 דמוכר, בקנקנים אבל דלוקח, בקנקנים אלא שנו לא חנינא: ברי יוסי ר' אמר גמ'.
 לך איבעי לא ליה: לימא הוי? מאי דמוכר קנקנין וכי קנקנך. והא חמרך הא ליה: אמר

שול] קמעא קמעא שמכלהו למקפח.[יין ליה דאמר צריכא, לא לשהויי!  דוחקיה ומאי לבי
 לוקמא למקפה? ליה ודאמר דלוקח בקנקנין למתניתין לאוקמא חנינא ברי יוסי דרי

 אם דקתני: קשיתיה, מתניתין רבא: אמר למקפה! ליה אמר ודלא דמוכר בקנקנין
 אלא לשהויי! לך איבעי לא ליה: לימא אמאי? טעות, מקח זה הרי מחמיץ, שיינו ידוע
 רב דאמר יוסף, בר חייא דרב ופליגא מינה. שמע למקפה, ליה דאמר מינה שמע לאו

לא יוסף: בר חייא מז  [שים וגוי. יהיר גבר בוגד היין כי ואף שנאי גרים, דמריה חמרא,
אוקימתא] בתוך אוקימתא כאן יש לב

שב״ם ם דמתניתין רישא לאוקומי חנינא ברבי יוסי דרבי דוחקיה מאי העניין, מאיר הר  דלוקח בקנקני
ם ולא לחוד קני  יין דהמוכר למקפה ליה אמר בדלא לוקמיה למקפה בדא״ל ’למתני דמוקי משום דמוכר בקנ
 באחריותו חייב מוכר דאין מתניתין קתני דמוכר קנקנים שנא ולא דלוקה קנקנים שנא ולא קתני סתם

 לאו רובא דהא לשהויי, לך איבעי לא ליה לימא טעות. מקח ליה חוה אמאי, לשהויי. ליה איבעי דלא משום
 מוכר, פטור דברישא טעמא והיינו לרישא וה״ה למקפה, ליה דאמר מינה שמע לאו אלא זבני. לשהויי
שנה. כל להחמיץ רגיל שיינו וידוע הואיל חייב ובסיפא גרמו, דלוקה קנקנים למימר דאיכא
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הא.״הא.." קשיא "לא אוקימתא ט.

 בירך, ואם בלבו, המזון ברכת אדם יברך לא דתניא: הא אלא ע״ג: טוי ברכות
 נמי, לכתחלה אפילו אמר הא יהודה, רבי אי יוסי; רבי ולא יהודה רבי לא מני? יצא,
 ואפילו היא, יהודה רבי לעולם לא! נמי דיעבד אפילו אמר הא יוסי, רבי ואי

 רבי משום יהודה רבי אמר דתניא, דרביה, הא דידיה. הא ?שיא; ולא נמי, לכתחלה
 לו אמר ישראל; שמע שנאמר: לאזנו, שישמיע צריך שמע את הקורא עזריה: בן אלעזר

 הן הן הלב בונת אחר לבבך, על היום מצוך אנכי אשר אומר: הוא הרי מאיר, רבי
 ולא ליה, סבירא כרביה יהודה רבי תימא: אפילו להבי, דאתית השתא הדברים.

מאיר. רבי הא יהודה. רבי קשיא.הא
אידך: ותניא משובח, זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה חדא: תני ע״ב: מהי ברכות

 ליה עני אביי ברכות. בשאר הא ירושלים, בבונה הא קשיא; לא מגונה! זה הרי
 עני אשי רב דאורייתא. לאו והמטיב דהטוב וליקומו, פועלים דלשמעו היכי כי בקלא

והמטיב. בהטוב נזלזלו דלא היכי כי בלחישא, ליה
 נותנין ואין טוב, ביום הביברין מן דגים צדין אין התם: תנן גמרא. ע״ב: קו' שבת

 של ביברין ורמינהו: מזונות. לפניהם ונותנין ועוף, חיה צדין אבל מזונות. לפניהם
 מזונות. לפניהם נותנין ואין טוב, ביום מהם צדין אין דגים, ושל עופות ושל חיות

 רבי הא קשיא. לא אחיה חיה בשלמא אעופות! עופות קשיא אחיח, חיח קשיא
 לא נמי אעופות עופות תימא? וכי קשיא! אעופות עופות אלא, רבנן. חא יחודה,
 לרבי ובין הוא, דמקורה בית, והא מקורה; שאינו ביבר הא מקורה, ביבר הא קשיא;
 בצפור הכא הונא: רב בר רבה אמר לא! לבית, אין, למגדל, צפור לרבנן, ובין יהודה
מרות. מקבלת שאינה לפי עסקינן, דרור

 אל לו משחקת שהשעה רשע ראית אם יצחק: רבי והאמר ...איני? ע״ב: ז' ברכות
 מרום שנאמר: בדין, שזוכה אלא עוד ולא עת; בכל דרכיו יחילו שנאמר: בו, תתגרה

 לא בהם! יפיח צורריו כל שנאמר: בצריו, שרואה אלא עוד ולא מנגדו, משפטיך
 דשמיא, במילי והא הא אימא: ואיבעית דשמיא. במילי הא דידיה, במילי הא קשיא;

 לו. משחקת השעה שאין ברשע הא לו, משחקת שהשעה ברשע הא קשיא: ולא
 הא גמור, בצדיק הא קשיא, ולא לו, משחקת שהשעה ברשע והא הא אימא: ואיבעית

וכוי. הונא רב דאמר גמור, שאינו בצדיק

המשנה בפירוש האמוראים של אמנותם בלי הברייתות ט.

 נקדיש [אנו האמוראים. של הגדול אמנותם לכלי שהיו תנאים דברי הן הברייתות
 להראות מגמתנו עתה לפי בתלמוד] הסוגייא בפרק נדון כאשר בפ״ע ברכה לברייתות

 את לבאר הבאה למשנה, פרשנית כדרך האמוראים של בפיהם בברייתות שימוש
 הנכון. באור הברייתות לראות שיש אמרנו כבר המשווה. העיון בדרך המשנה

 ונשארו רבי של למשנתו להיכנס זכו שלא חיצוניות משניות למעשח חן הברייתות
 הן ממנה. מופלג או למשנה תכף התלמודי בדיון הרבה הובאו הן שמן. ומכאן בחוץ.
ע״י לחזקה או במשנה, לתמוך או אותה, לסתור או המשנה, על לחלוק או הובאו
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 האמורות. להתייחסויות נצפה ת״ר פותחת הגמ' כאשר אחר. תנאי ממקור הבהרה
 תנא] דתניא, [תניא, להן, הסותרות מולן וברייתות ברייתות הדיון בגוף יובאו לפעמים

 את משרתת היותר למסקנה עד סוגייא להיות והופך מתרחב התלמודי הדיון וכך
אליה. האמוראים ויחס משנה נביא דוגמאות, נראה כאן גם המשנה. של כוונתה

 הכלים בכל טהור הכלים, בכל טמא חרש בכלי טהור מתני'. ע״ג: כדי חולין א.
 טהור, הכלים כל אויר טחור, וגבו טמא, חרש כלי אויר ת״ר: גמי. חרש: בכלי טמא
 חרש. בכלי טמא הכלים בכל טהור הכלים, בכל טמא חרש בכלי טהור נמצא טמא; וגבן

 אינו או נגע, שלא אע"פ אומר: אתה נגע, שלא ואע״פ - תוכו דת״ר: מילי? מנהני
 "תוכו" ונאמר לטמא "תוכו" נאמר אומר: אבטולמוס בן יונתן רבי נגע? כן אם אלא

 שלא אע"פ ליטמא האמור תוכו אף נגע, שלא אע"פ לטמא האמור תוכו מה ליטמא,
 וכוי חרדל. מלא ואפי' חרם כלי על העידה התורה יונתן: רבי אמר מנלן? והתם נגע.

 בברייתא תומכת נוספת ברייתא והביאו חרס, בכלי המיוחד את המבארת ברייתא הביאו [האמוראים
ם יש (אגב חרס. כלי בטומאת המיוחד את להבהיר כדי הראשונה  והפלגתו חרס כלי של שייחודו המסבירי

חיים)] צורת כל לקיים יקשה זאת בלעדי אלה, כלים של תשמישן רוב מפני הוא הכלים, מכל

 בכלי טהור מתכות, בכלי טמא עץ בכלי טהור מתני'. ע״א: כה' חולין ב.
 טהורין, פשוטיהן, טמאין, עץ כלי גולמי רבנן: תנו גמ'. עץ: בכלי טמא מתכות
 בכלי טמא עץ בכלי טהור נמצא טמאין. פשוטיהן טהורין, מתכות, כלי גולמי

 לשוף, שעתיד כל עץ: כלי גולמי הן ואלו עץ. בכלי טמא מתכות בכלי טהור מתכות,
 ,חטיטה מחוסר טמא, אוזן, או אוגן או כן מחוסר בטונס, להטיח לכרכב, לגרר, לשבץ,
 ברייתא מביאים [האמוראים בקבא. קפיזא דחק צריכא, לא פשיטא! חטיטה מחוסר טהור.
שנה המובאת ההלכה מתבהרת המשווה ההיפוך לימוד ובדרך בזה] טהור בזה שטמא מה ההיפוך בדרך במ

פסול. ואספו, הרצפה על הדם נשפך מתני'. ע״א: כה' זבחים ג.
 מדם ולא העור מדם ולא הנפש מדם הפר", "מדם המשיח הכהן ולקח רבנן: תנו גמ'

 כדכתיב, הפר מדם דעתך סלקא דאי יקבלנו, מהפר דם הפר", "מדם התמצית,
 פר, של דמו כל את שיקבל צריך השוחט רב: והאמר דם, מקצת ואפילו "מדם",
 את פרשו [האמוראים יקבלנו, מהפר דם הפר מדם אלא ישפוך! דמו כל ואת שנאמר:

שפך שם קדש, לכלי הפר מן יעבור הדם וכוונתו לפר, עוברת מדם של מ' הברייתא, באמצעות המשנה  נ
פסול] ואספו, לרצפה הפר מצוואר

היין, את מעכבין [שלמנחתנםכים]אין והשמן הסולת מתני'. ע״ב: מדי מנחות ד.
 זו. את זו מעכבות אין החיצון המזבח שעל המתנות מעכבן. היין ולא

 זבח אומר: רבי נסכים; הבא כך ואחר מנחה הבא ונסכיהם, ומנחתם ת״ר: גמ'.
 ההוא ונסכיהם! ומנחתם הכתיב: נמי ורבי נסכים. הבא כך ואחר זבח הבא ונסכים,

 זבח הכתיב: נמי ורבנן למחר. אפילו ונסכיהם ומנחתם בלילה, ונסכיהם למנחתם מיבעי
 בשחיטת אלא מתקדשין נסכים אין זעירי: דאמר לכדזעירי, ליה מיבעי ההוא ונסכים!

שנה כללה שלא אלא עצמו רבי של משנה היא זו שברייתא לב [שים הזבח.  ממה ונשארה שלו, במ
ת סתירה ליישב אותה מביאים והאמוראים רבי, של תלמודו תנאים, של תלמודם שהגדדרנו קו  לגבי במחלו

ת נסכים מנחת בלי יין חביא שאם מעכבים, לא חם וגם נסכים. ואח״כ מנחח קרבן, סדר  מקריבו ושמן, סל
שבת במו״מ ממשיכה הגמ' בלעדיהם. ת ליי דרכו] לפי צד כל חמקראו



5בתלמוד האמוראים דרך 9 9

שממהריןשבעמקים, השלחין בית קוצרין .’מתני ע״א עא' מנחות ה. שיל [  להב

 ברצון שלא וגודשיו חכמים ברצון קוצרין יריחו אנשי גודשין. לא אבל ויתקלקלו]
 נקצר בלילה, לקצור מצותו לבהמה... מאכיל לשחת קוצר בידם. מיהו ולא חכמים,

השבת. את ודוחה כשר. ביום
 את וקצרתם אומר: אחד כתוב אומר, בנימין ר' מתייר] שונה שפתיחתה [ברייתא תניא: גמ'.

 ממקום כיצד? הא הכהן, אל קצירכם ראשית וכתיב: עומר, את והבאתם קצירה
שאתה ממין אימא: קוצר. אתה מביא אתה שאי ממקום קוצר, אתה אי מגיא שאתה
 מדרבי אמרת, מצית לא ההוא קוצר! אתה מביא אתה שאי ממין קוצר, אתה אי מגיא
ערב להלכה העמר [קצירת יוחנן.  סייגי וכן, כמופלג. הזמן לפני קצירה מבררת הגמ' עשר, ששה ב

ת] קציר העמר, זמן לפני הקצירה לבהמו

 ומחוצה הארץ מן גאין והיחיד הציגור קרגנות כל ’מתני ע״ג: ’פג מנחות ו.
מן אחרים חבלים אלא חו״ל חכוונח [אין לארץ,  ושתי העומר מן חוץ הישן, ומן החדש שבא״י]
 המובחר. מן אלא באין אינן וכולן הארץ. ומן החדש מן אלא כאין שאינן הלחם
ר אלפא וזטחא מכניס שלהם? מובחר ואיזהו ח ב מו ח ] ת, ל ם  להן שנייה לסולת] אלף סוג ל

 מביאין. היו מכאן אלא כשרות, היו הארצות כל בבקעה. עפוריים
 שתי כשר, הישן מן הגא עומר [ברייתא] דתניא: תנא; האי כי דלא ’מתני .’גמ

 מנחת את תקריב דכתיב: עומר, מצוה; שחיסר אלא כשרות, הישן, מן הכאות הלחם
ם שחיה דגן חכוונח חעליה, [מן העלייה; מן ואפילו בכוריך,  הלחם, ישן]שתי והם בעליח במחסני
 הא העלייה. מן ואפי' ממושבותיכם, לארץ, חוצה מן ולא תביאו, ממושבותיכם דכתיב:

 הביאוח וחאמוראים מערערת ברייתא [לפנינו העלייה. מן ואפי' תכיאו, קרא אמר אפיקתיה!
ת תר ש" ומה למשנה, כסו המנחות] לכל חדש כוונתו שכתוב"חד

 החיצון מזבח על הניתנין כל אומרים: שמאי בית ’מתני ע״ג: ’לו זכחים ז.
 שנתנה חטאת אף אומרים: הלל ובית מתנות; שתי ובחטאת, כיפר, אחת, במתנה שנתן
 כיפר, לזמנה, חוץ השניה ואת כתיקנה הראשונה את נתן אם לפיכך, כיפר. אחת, מתנה

 התחיל [כי למקומה, חוץ השניה ואת לזמנה חוץ הראשונה את נתן נכו]ואם התחיל [כי

מו חוץ כדין פיגול וממלא באיסור  על הניתנין כל כרת. עליו וחייבין פיגול לזמנו] וחוץ למקו
 כתיקנן כולן נתן לפיכך, כיפר. לא כאילו המתנות, מן אחת חיסר שאם הפנימי המזבח
ת שראינו [כמו כרת. בו ואין פסולה כתיקנה, שלא ואחת  על חוזר אחת חיסר שאם יוה״כ במתנו

 שכיפר? אחת במתנה שנתנן החיצון מזבח על לניתנין מנין רבנן: תנו .’גמ הסדר]
 מנין לכדתניא: ליה מיבעי האי דאתא? הוא להבי והאי ישפך. זבחיך ודם לומר: תלמוד

 מדרבי; ליה נפקא ישפך! זבחיך ודם ת״ל: ליסוד? דם מתן שטעונים הדמים לכל
 שלא לפי בדם? ת״ל ומה בדם, ת״ל שאין ימצה" בדם "והנשאר אומר: רבי דתניא,

 [לפנינו וכוי. מנין? דמים שאר ליסוד, דמים מתן שטעונין ד' מתן לניתנין אלא למדנו
ת והן הביאו, שחאמוראים ברייתת  וחנשאר אומר רבי "דתניא עצמו, רבי של ברייתא חיצונית משנח כוללו

הלכח] מדרש שחיא ברייתא אותח של הפרטים בכל שם ממשיכח וחגמ' יימצח". בדם

 והיו לעזרה הביאוהו בקופות, ונתנוהו קצרוהו .’מתני ע״א: ’סו מנחות ח.
 בקנים וחכ״א: מאיר, רבי דברי קלי, מצות בו לקיים כדי באור, אותו מהבהבין
 שיהא כדי מנוקב, היה ואבוב לאבוב, נתנוהו יתמעך. שלא כדי אותו, חובטין ובקולחות

 זה אביב, רבנן: תנו .’גמ בו.וכו'.. מנשבת והרוח בעזרה שטחוהו בכולו, שולט האור
מצות בו לקיים כדי באש, אותו מהבהבין ישראל שהיו מלמד באש, קלוי אביב,
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 קלי לשון אין אחר.. דבר אלא קלי לשון אור אין אומרים: וחכמים מאיר; ר' דברי קלי,
 כדי ככברה, מנוקב והיה שם היה קליות של אבוב כיצד? הא קליל, אחר, דבר אלא

א קלוי... אביב בכולו. שולטת האור שתהא ת ריי ב ה ] ש.. ר ת מחלוקת מביאה ג  המשנה, בהבנ
העמר] מנחת הכנת דרך פרטי בביאור ממשיכה הגמ' ומבארת.

 אלא לו אין רעה רוח או נכרים שהוציאוהו מי משנה. ע״ג: מאי עירוכין ט.
 או בדיר נתנוהו אחרת, לעיר הוליכוהו יצא. לא כאילו החזירוהו, אמות. ארבע
 ורבי יהושע רבי כולה, את מהלך אומרים: עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן בסהר,
 ור״ע ר״ג [התנאים מפלנדרסין שבאו מעשה אמות. ארבע אלא לו אין אומרים: עקיבא

שבת] ספינה היו וחבריהם  דעתו על האדם את מעבירין דברים שלושה רבנן: תנו גמרא. ב
 מינה? נפקא למאי עניות. ודקדוקי רעה, ורוח כוכבים, עובדי הן: אלו קונו, דעת ועל

 וחולי עניות, דקדוקי הן: אלו גיהנם, פני רואין אין שלושה עלייהו. רחמי למיבעי
ת זה מקור [הבאנו אומרים: ויש והרשות. מעיין,  שאין ברייתא מביאים האמוראים שלפעמים להראו

 לדעת שלא לתחום מחוץ יוצא שאלת על מבוססת כולה הסוגייא שכן בתחילה, המשנה עם עסק שום לה
שספינה בספינה היוצאים וכן ת היא ( שו  המו״מ עקיבא) כרי אמות ד' או כר״ג בכולה ומהלך יחיד כר

צא בגלל דיון הפותחת אגדתא שהיא זו ברייתא על מבוסס אינו שם התלמודי "יו שג  יוצא לדעת" המו
נכרים] ע״י ולא לרצונו

 אבא וחומש, קרן משלם תרומה כזית האוכל רבנן: תנו ע״ב: לכי פסחים י.
 שאול ואבא ת״ק במחלוקת דנים [האמוראים פרוטה. שוה בו שיהא עד אומר: שאול

 יאכל כי ואיש קרא: אמר קמא? דתנא טעמא הברייתות] הן נשקם כשכלי ואופניה
 נתינה ואין ונתן, קרא: אמר טעמא? מאי שאול ואבא בכזית. ואכילה בשגגה, קדש
 הא נמי, ואידך מדובר] ציור באיזה מתמרנים האמוראים [עכשיו פרוטה. משוה פחות
 ליה מיבעי ההוא ונתן? הכתיב קמא, ותנא דאתא. הוא למזיק פרט ההוא יאכל, כתיב
 האוכל רבנן: תנו בפסח). חמץ תרומת לאוכל (פרט קדש, להיות הראוי לדבר

 דלית אי דמי? היכי החומש. את משלם ואינו הקרן את משלם מכזית פחות תרומה
 לישלם! נמי חומש פרוטה, שוה בה דאית ואי לישלם, לא נמי קרן פרוטה, שוה ביה

 ואינו הקרן את משלם כזית, ביה דלית כיון הכי, ואפילו פרוטה. שוה בה דאית לעולם
 כאבא דאי שאול, כאבא דלא הא פפא: דרב קמיה רבנן אמרוה החומש. את משלם
 פפא: רב להו אמר כזית! ביה דלית גב על אף פרוטה, שוה בה שיש כיון האמר: שאול
 תנן, והא תרתי? שאול אבא בעי ומי בעי, תרתי שאול אבא שאול, אבא תימא אפילו

 פרוטה, שוה בו שאין את בתשלומין, חייב פרוטה, שוה בו שיש את אומר: שאול אבא
 אבל בלבד, מעילה לענין אלא פרוטה שוה אמרו לא לו: אמרו בתשלומין. חייב אינו

 ליה! מיבעי כזית בו שיש כיון איתא, ואם כזית. בו שיהא עד חייב אינו לתרומה,
 הגמ' ולכן האמוראים, של לכתחילית דרך אינו בתיובתא זה יישוב אבל תיובתא.
בעניין. להתפלפל ממשיכה
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התלמוד עריכת
 חומותיו אל הקיפו אל להביט קודם מוטב התלמוד, בעריכת לדון נפנה טרם

מגיעים. הדברים היכן עד והאומדן ההערכה תיתכן גם כך בניינו. ואבני

כולל התלמוד

מקורותיה בירור ע״י א.המשנה פירוש א.

בתוכה סתירות בירור ע״י ב.
ולאימות לעימות ברייתות הבאת ע״י ג.
בהן נדרשת שהתורה מידות ע״י ד.
הסרות מקבילות, כפילויות, בירור ה.

תורה מן מקורות ע״י א.להלכה טעם נתינת ב.

הכמים של הידוש הגיוני הסבר ב.
קדומה ברייתא הבאת ג.
רב מעשה או סברא ד.

תומכות, או סותרות ברי' עימות ע״י א. התנאים דעת בירור ג.

מהזקות. מקבילות או
 בנייהו איכא מאי מפלגי, קא במאי ב.

ההבדל את המוכיה משווה בעיון
והיתכנות מציאות רקע בירור ג.

ורבים יהיד א. כללים ע״י הלכה הכרעת ד.
משנה כסתם הלכה ב.
מהברו,״ כרי הלכה התלמוד, כללי ע״י ג.
יסוד במונהי האמוראים שימוש ע״י ד.

אמוראים של ושמעתות מימרות א. כמשני נאמרו שלא הלכות ה.

האמוראים של הדשים כללים ב.

ואיבעייאן ספקות התרת ג.

אמוראים של וגזרות תקנות א.והנהגות וגזרות תקנות ו.

שלהכמים רב ומעשי הנהגות ב.

הלכה שאינם ומשלים הגות דרשות א.ומחשבה הגות ז.

היים אורהות המדרש, בית הוויות ב.
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א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

 התלמוד כעריכת חכמים שיטות
 הנגיד שמואל רבי

 גארן ניסים רבנו
 רש״ג
 רש״י

הרמב״ם
 ראשונים אמוראים

אשי רב

 סבורים להיות עלולים אופקיו, ואל גליו אל מביטים התלמוד ים מול בעמדנו
 כל סדר. אין חופים אין ותחומין, נתיבים לו אין התלמוד, הזה, הגדול שהים בטעות

 חכמי באניות הים יורדי כן לא לתמימים. תעלומה בו והחתירה נגרש כים סוגיותיו
 לחופי מסילותיהם יטו מרום ומכוכבי נתיבה עזים ובמים דרך בים היודעים התכונה,
 כל מעמקיו. כל עדיין הכירו ולא סודותיו כל גילו לא האלה החכמים הם גם מבטחים.

 בו חותרים אינם הים שיורדי וכפי מצפונותיו, עוד מגלים במרחביו שחותרים אימת
 להם גם כי חפצם. מחוז אל יכוונום אשר ואסטרולב ומפה מידה כלי אמנותם, כלי בלא

 ים מני ועמוק רחב התלמוד, הוא כך בתהומות. יאבדו ולא דרך בים וכללים חוקים
 בדרך המתודולוגיים היסוד מונחי הם אמנותם, בכלי בו חותרים האמוראים חכמיו וכך

 אשי רב האמוראים וחותמיו לעורכיו ועד ראשונים אמוראים של עריכה מימי לימודם
 עריכת על נביא אשר הראשונים וחכמים חגאונים מדברי לבד האחרון. ורבינא

 ובניינו סידורו את עריכתו, את חדריו מתוככי עצמו חתלמוד מתוך נוכיח אנו חתלמוד,
 עניני לפי האמוראים דברי שכבות של התגבשות ח״ו אינו שהתלמוד נוכיח המחושב.

 הסופית והקצעתה ורבינא אשי רב ע״י ומחושבת שקולה מסודרת עריכה אם כי הזמן,
 על ספרנו של הראשון בחלק אמרתי כבר הסבוראים. וראשוני האחרון רבינא בידי

 ועריכות הדורות סדר בענייני לעסוק נכסף יעד ראו לא ישראל שחכמי המשנה, עריכת
 נפ"מ להם שיש בעניינים הקהילות שאלות מפני זה היה לכך שנזקקו ומי תושבע״פ.

 בקיצור, אלא עשאוהו לא בעניין עסקו הראשונים או הגאונים כאשר גם להלכה. גם
מהם. כמה לפנינו והראשונים. הגאונים של בפיהם ביטוי שמצאו כפי בדינרי מילי

הנגיד שמואל רבי א.
 על ניצב התלמוד שבניין האומר ! הנגיד שמואל רבי בדברי משמעות העריכה לנושא
 ופירוש המשנה חלקים, לשני נחלק "התלמוד וכלשונו: עמודים, ואחד עשרים

 ואחד לעשרים יתחלק המשנה פירוש הראשונים החלקים משני השני המשנה....והחלק
תיובתא ופירוק, וקושיא ותשובה, שאלה פירוש וברייתא, תוספתא הן, ואלו חלקים
ת ערך יש לעניין, שיוחדה רש״ג ולאגרת רשה״נ של למבואו .1  התלמוד, של מבנהו להבנ

ת ולענייננו שחי993-1056 דיתשנ״ב ספרד, [גרנדה הנגיד שמואל רבי עריכתו. להבנ  ופעל ]

 ואף מתורה ידו הניח לא המלכות, מקורבי וראש הצבא מטות ראש היה המוסלמית, בספרד

 ]כתב 1048 תשי״ח די [ גיאת אבן יצחק רבי הפוסק של ומקורבו חברו היה הפיוט. מספרות

 שמואל לרבי זה מבוא המייחסים יש כי אם פרשני. ממפעל כחלק מסתמא לתלמוד, מבואו את

ף [נספחה העריכה להאיר ובתוכנה כקדמותה חשובה תעודה בידנו כך בין הפני. בן  מסכת לסו

ת] ארמונו. צורת הועתקה לשם בגרנדה, האריות מחצר גם נכרים וכבודו עוצמתו ברכו
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 ותיקו והלכה וסוגייא ושמעתא [צריכא] והצרכה ואתקפתא [ורמינהו] ורמיה וסיוע
 כיסודות בעיניו נראו אלה דווקא מה מפני מאוד להתבונן [יש ושינוי". והוראה והגדה
 אחרים] יסודיים מונחים נראה ועוד בידינו, יש כי הבית, נכון עליהם

 .2 התלמוד של הבית קירות אבני שהם יראה הנגיד ר״ש של אלה במונחים חמתבונן כל
 אחת. ומאסכולה מבימ״ד וסידור לעריכה מעדות יותר היא המסכתות בכל שכיחותם

לתלמוד. במבואו 3 גאון ניסים רבנו דברי חם אלח דברים בכלל
גאון ניסים רבנו ב.

 נכון עליהם אדנים חמישים ויצק יסוד, עמודי על הבניין להעמיד ראה נימים רבנו
 הרמב״ם של ממקורותיו היה שהוא בעליל יחוש הקדמתו הקורא כל אגב, התלמוד.

 בעיני ונראה והתלמוד. המשנה עריכת להבנת מרובה חשיבות בעלות שחן בהקדמותיו
 לגאון גאון. ניסים רבנו מדברי ביותר מושפעות הרמב״ם של המופלאות שההקדמות

 אחר מכוונות. בשנים חשבונותיו גם וחתימתו, חתלמוד עריכת לדרך באשר ספק אין
 "ובאותו ואומר: חתלמוד לעריכת גאון ניסים רבנו פונה המשנה, עריכת סיבת שתאר

 אל זמן אחר זמן המשנח לומדת האומה סרה ולא הקדמנו. כאשר המשנה נכתבה הזמן
 הוא וייועץ 4למלכות וקרוב בשררה גדולה במעלה כן כמו הוא והיה אשי. רב זמן

 הסדר על מסכת אחר ומסכת פרק אחר פרק חמשנח [ביאור] פתרון לכתוב דורו וחכמי
 והיח לתקן. ראו כאשר ומדרשות ומוסר לחם שארע מה וקיבוץ שורשיה וביאור
 רבינא. מלך קצוב לזמן אשי רב מיתת ואחר אז. בשררה היה לא אבל בימיו רבינא
 פסוק, ציטוט אחר הוראה" סוף ורבינא אשי [רב] אמרו, כאשר התלמוד נסתם ובימיו

 רבינא וימת האמוראין, סוף ורבינא אשי רב כי "כלומר וכותב, חוזר לעניין, ברמז סמך
 הנבואח פיסוק מעת כלומר ]599 ר״ם ד׳ [שנת לשטרות עשר ואחד מאות שמונה בשנת

שנה". ר"פ התלמד לסתימת המשנה סתימת בין ונמצא התלמוד, שנסתם עד

ד עסק הנגיד שמואל רבי .2 שלבים בתלמו שונים ב שיתיים הרא שנותו של הברא  כיסוד גם פר

 משמעות יש זה למבוא לכן ברורה, לתלמוד שזיקתו גברתא" "הלכתא בהלכה הגדול לספרו

 ומהותם, בעצמתם כשווים לא הנגיד ר״ש של אלה במונחים להבחין שיש כמובן לדיוננו.

של הברייתות או [התוספתא שוואה עניין אינן למ  או צריכותא כמו לימוד מונחי עם לה

 בדיון נראה עוד אנו היחידות, האבנים דווקא אינם אלה שמונחים עוד ואפשר ורמינהו]

שתת עליהם יסוד מונחי לפנינו התלמוד. מו

 של ומחותנו גילו בן הריף, של רבו ]990-1057 דיתשנ״א קירואן יעקב, [בן גאון ניסים רבנו .3

 רבנו בפני חננאל רבנו עם יחד תורה ולמד קירואן ישיבת ראש היה הנגיד, שמואל רבי

 הם הקדמתו דברי חננאל. רבנו חברו שעשה כפי התלמוד את פרש ניסים רבנו חושיאל.

שתקפות במידה  חמישים על העמידם אשר שלו, היסוד עמודי דרך התלמוד תפיסת של ה

ת שערי חמישים עמודים, התלמוד. בינ

 הכרח יש כביכול המשנה, לחותם התלמוד חותם בין ניסים רבנו שעושה להקבלה לב שים .4

 וסנהדרין ע״ב נטי גיטין הגמי דברי ראה יעמוד. כזה גדול שמפעל כדי ובאטמוספירה בתנאים

 תורה מצינו לא אשי רב ועד רבי מימות אומר אני אף דרבא, בריח אחא רב אמר ע״א, לוי

ם וגדולה אחד. במקו
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 בתאריכים נמרץ דיוק מצאנו אכן המדוייק, ולתיארוך לסדר ער היה גאון ניסים רבנו
 עליהם היסוד למושגי גם אותנו שמעניין ומה לנסיבות גם התייחס בהקדמתו שכתב.

 האומה מדלדול ראו כאשר התלמוד כתיבת אל "והוצרכו לאמר: התלמוד, מושתת
 אותם שהיו "ולפי ממשיך: לאמוראים, דורו בין ההבדל תיאור אחר וכוי. וחסרונה"

 מקצתו התלמוד והיה המעתיקין שמות ידעו וגם פה על אותו גורסין כתבוהו אשר
 מגי, או מקומות מבי אחד מעניין ראיה להביא להן הוצרך שמא למקצתו. מחוברת

 ממש אחר". במקום זה בטרם נקדמו אשר הראיות כל שיזכרו מקומות בקצת קיצרו
 עולות העריכה נסיבות .5כולו המפעל להשתמרות חששו אשר עורכים לעבודת עדות

 שהתנאים עניין שהוא והעברתן, בשמועות הדיוק בסוגיית גאון ניסים רב מדברי בברור
 תהיה ושמא הפרק באותו שמועה אותה תהיה "ופעמים כאומרו: מאד, לו נדרשו

 6מסכת" באותה ולא הסדר באותו תהיה ושמא הפרק, באותו ולא מסכת באותה
 התלמודיםל. בין שמועות דיוקי לבעיית גם מתייחם מפורטות דוגמאות שורת ואחר

 זה.. על עמדו לא זה, בזמננו מהתלמידים הרבה שראיתי "ולפי מתבטא: חששו
 מפתח שיהיה בספר יחד ואחברם שאקבצם ראיתי ותסתתם, ההלכה עליהם ותתקשה

 ספר את וכתב ומכוון ערוך שראהו התלמוד כללי להבהיר טרח הגאון הסתומים. לאלו
המנעולים. מפתח

 שנת התלמוד, חיתום של לתאריך דבריו שכיון הבודדים מן והוא בפרטים דייק ניסים רבנו .5
 והיה דיר״ס בשנת שנפטר הונא, רב של בנו אבינא רב הוא רבינא, של המדוייק ולשם דיר״ס

 די שנת שהיא לשטרות תשל״ח בשנת נפטר אשי רב כי אשי. רב מות אחרי שנה כשבעים זה
האחרון] לרבינא והחיתום אשי לרב המפעל את ליחס שהכוונה [אפשר )425 (שנת קפוי.
 ראה זוטי, רבינא נקרא לכן אשי, רב של חברו רבינא של אחותו בן היה החותם רבינא אגב
 עריכת על ונותן נושא נמצא רבינא ע״ב. ס' ע״ז ע״ב. סי שם ע״א מבי שב ע״ב קי כתובות גם

קלב' חולין ע״ב, פאי שבת ע״א, כ' ביצה ע״ב, עבי ב״ב ע״ב, קיז' פסחים כמו התלמוד,
 ע״א, עה' יבמות ע״א, עח' יומא ע״א, לוי ברכות ע״א, עח' יומא ע״ב, קד' ב״ב ע״א,

ביצהיזיע״א. גיטיןזיע״א, לזיע״ב, מנחות
 בנייהו מאי ע״ב, כדי בשבת כמו ומקורן, ומקומן בשמועות הדיוק לבעיות דוגמאות ומביא .6

 מדרי שנא מאי ע״ב, י' עירובין וכן ע״א. כאי בדף מובהר והעניין ברונא. דרב בינייהו איכא
 מבואר אסי, ודרב אמי דרב למעוטי ע״ב ג' יבמות וכן ע״א. ה' מבואר והעניין אסי ור' אמי
 וכן ע״א. עא' דף שם מבואר רב, אמר כהנא מדרב לאפוקי ע״א עבי גיטין וכן ע״א. יא' בדף

פרק, באותו לא אך במסכת וכן ע״א. עדי בדף מבואר יצחק רב אמר לכדרבא ע״א עא' יבמות
למסכת, מסכת וכן ע״ב. כחי בדף מבואר שמעון, לכדרב ר' ליה מפיק לצרור ע״ב ח' יבמות

 כמו לסדר, מסדר וכן ע״ב. צאי בכתובות מבואר דאביי קטינא כמעשה ע״ב ל' גיטין כמו
 מנזיקין, וכן ע״א. עדי ביבמות מבואר יצחק א״ר לכדרבא לי למה ממנו ע״א צו' פסחים
ע״ב. פדי בכתובות מבואר נחמן רב אמר רבא כדאמר ע״א, ידי אבות ארבעה

 בתלמודנו מבואר הוא לא ענין "ושמא ניסים: רבנו כדברי התלמודים שני שבין עניינים ואפי' .7
 דבעיא מעשה ההוא כי ע״ב מדי בסנהדרין אמרו כאשר ישראל, ארץ בתלמוד מבואר הוא אבל

 בתלמודנו שאינו עניין שיזכור גם ויבואר ה״ו. פ״ו סנהדרין בירושלמי מבואר ועניינו מכסא,
 בת יוחני עניין ע״א כבי סוטה כמו עניינו] לא אך מוזכר [הנושא ישראל ארץ בתלמוד ולא

ועוד. ובור, חולדה על אמנה, בעלי ע״א, ח' תענית או רטיבי,
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ופרקים. למסכתוה ומסודר ערוך תלמוד שלפניו בעליל ראינו בהקדמה, הגאון מדברי
 של הפנימית העריכה את חשים מהם הביא שבגאון מקורות מקצת הבאנו ובהערה

 "והחלק לאמר: התלמוד של מתודולוגיים מונחים מביא השני בחלק הגמרא. נושאי
 מביא והגאון וכוי באמרם" הראשון החלק חמישים... החשבון.. ויבוא חלקתים השני

 הוכחה לעיניים, קילור הגאון הקדמת העולה, כלל .8התלמוד של יסוד מונחי חמישים
 בחתימתו ההלכה, במסירת וקדושתו בתוקפו עסק והגאון ערוך תלמוד שלפניו ברורה
 שהינם היסוד מונחי שלם. כבניין ועניינו סידורו ביישוב וכן חותמיו, של מדוייק ובזמן

בהערה] מהם כמה [כתבנו בהקדמה בפיו מובאים האמוראים של מלאכתם כלי

און ג. אג ר שרי ב ר

 עריכת ובפרט תושבע״פ מסירת בסוגיית דרכנו האירה 9 גאון שרירא רב אגרת
 מוחלטת עריכה היתד. לא רש״ג לפי התלמוד. לעריכת ביחס כך לא המשנה.

 תוך ויוצריו התלמוד לבין הקדוש רבנו שבין התפר ימי את בדבריו מבאר לתלמוד.
 תנאי הוו הכי "ובתר לאמר: גרסאות ואימות שמועות בהעברת א״י בבל קשרי הדגשת

 דמן יאשיה רבי כגוי [בבל] הכא ומן ברבי ור״ג שמעון ור' נתן ר' כגוי התם מן
ן בלחוד, אמוראי דהוו רבנן נמי הוצל"..והוו ו  הנא.. בר בר ורבה שילא ורבי שמואל מ

 דרבה ומזרעיה אנחנא נשיאה בית דמן בקבלה נקיטנא דאנחנא זקננו, אבוהא בר ורבה
 "ובכל התלמוד: לעריכת עובר מכאן דוד] לבית עצמו מייחם [רש״ג אבוהא" בר

 ומסדרי כולהון רבנן להון דגרסי שמעתתא להון אית הוות דארי אלין מן ודארא דארא
 כל יוחנן רבי קמי תלמודיה מסדר הווא אבא בר חייא רבי אמרינן כי תדיר. להו

 ומתלי יומין תלתין כל תלמודיה מהדר ששת רב רב נמי ואמרינן יומין, תלתין
... תניא ליך קריא ליך נפשי חדאי ואמר דדשא בעיבורא נפשיה

 החלק התלמוד, מתוך הדגמתם עם היסודות חמישים כל את לאחד אחד מונה גאון ר"נ .8
השני, החלק ע״ב. סי ב״ק מול ע״א בי פסחים פלוני, רבי" "דברי באמרם, הראשון,
 מול ע״ב זי תענית השלישי"ופליגא" החלק ע״ב. ’יד מול ע״ב נהי ברכות פלוני, ’ר "והאמר"

 והחלק ע״ב. ’לד ברכות מול ע״א ’סג שבת ליה" הרביעי"מסייעא והחלק ע״ב. ’לג ברכות
 מר", "דאמר המונחים וכן ע״ב. ’י מול ע״ב ’מ יבמות תיובתא" תהוי "לימא החמישי

שמע" "תא מני", "הא אימא" "איבעית "דילמא", בינייהו", "איכא "אישתמיטתיה",
 "כמאן "מבעיא", דמיא", לא "הא היא", דידיה "אטו "כמאן", "הואיל", לטעמיה", "ואזדא

 "לימא שנא" "מאי למאן", "הניחא מפלגי", "קא "נפקא", צריכא", "לא הא", אזלא
 "קא תנא", "מאן לן", "קיימא עלא", אתמא "מי "סברוה" תיובתא", לימא מתניתין...

 כי ברייתות, של במיקומן ועוסק ממשיך הגאון "בשלמא". החמישים ליה"...והחלק מבעיא
 או ברייתא היתה אם כן "וכמו לאמר: הברייתא, של למיקומה מ’’נפ ויש סדר שיש לו ברור

.’וגו אחר" במקום והיא פלוני במקום שהיא שמועה
 הגדולה הישיבה היתה שם קירואן, לחכמי כתב שנה] מאה בן ונפטר 906 ו’’תרס’ד [ רש״ג .9

 העמוד היא ספרנו של ’א בחלק שראינו כפי זו אגרת הר״ן. של אביו יעקב רבי עמד בראשה
 האיגרת על הנסוכה הרוח על נתמה אל והתלמוד. המשנה חוקי כל נתלו עליו המרכזי

הגאונים. לראשוני הגדול ייחוסו את מזכיר גם אשר הגאון גדל שם בבל חכמת כמבטאת
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 אחריני פירוש לתלמודיה מפרש רב כל עלמא, כולי ליה גרסי דהווא שמעתא הנך ובתר
 ומהדר מיניה דמבעייא ובעיי דאעביד עובדא טעמי ומחדשון אחריני, דיוקיי לה דייק

 ליכא ואמעיט מימעיט אחרינא דרא וכדאתא לזוגיה. חד בין ופלוגתא וטריי ושקיל
 דלא פירושי כגון לתלמידיהון להון בהי ופרשי לראשונים להון פשיטין דהוו מילי והנך

 בהון הוו דקא דרא הוא בה חזו בגמרא ולמקבעינון למגריסינון עלמא לכולי צריכי
 ליח וגרסי כגמרא להר וקכעי במתיבתא לחו ואמרון בגרסא למקבעינון וצריכי ספקות

 בר חייא רב יתיב באילן, שנתנו עירוב לעניין מדגים]"כדאמרינן [ורש״ג רבנן". כולי
 היכא, דקאי אילן האי וקאמרי ויתבי גבייהו נחמן רב ויתיב נתן בר ורבא אסי ור' אבא

 וכן יישר, נחמן רב להו אמר בספרא ואמרינן שמעתא ברה"י...וכולהו דקאי לימא אי
 לח קבעיתו אמרי בה קפתריתו נמי אנתון להון אמר האי, כולי בה פתריתו שמואל אמר
 ודארא דארא "וכל לאמר: והעריכה הכתיבה נחיצות את מסביר ורש״ג בגמרא". נמי

 דאתיילדו ליבא דאתמעיט וגו'..וכמא יוחנן רבי אמר דאמרינן ליבא מימעיט דאתי
 ומגרסינן השתא מקבעין ביומיהון קביעין הוו דלא הראשונים פירושי הנך ספיקי

 שוב ,0 רש״ג ממשיך מכאן בגמרא". השתא מתנו קמאי רבנן הנך דעבדי ועובדי
 רבא דשכיב תשפ״א "ובשנת לתאריך: במדוייק התייחס רש״ג התהליך. את להדגים

 שאלת לאמגושי". יהודאי בני ינוקי ונקיטו דבבלאי כנישתא כל אתסירן תוספאה
באיגרת. פינה מכל מהדהדת ורבינא אשי רב בידי ועריכתו התלמוד כתיבת

ש״י ד. ר

 עריכה בדבר שיטתו לשזור קשה בתלמוד הפזורות רש״י של העריכתיות מהערותיו
 סדר על וקבעו שלפניהם האמוראים שמועות סדרו ורבינא אשי "רג ממש,לאמר:

 שיש קושיות והקשו לה. והשנויה הראויה המשנה אצל ואהד אהד כל המסכתות
 כגוי בגמרא, הכל וקבעו שעמהם והאמוראים הם לתרץ שראויים ופירוקים להשיב

 אותם ששיירו מה שעליהם והתירוצים להו, איבעיא ורמינהי, מיתיבי, אתיביה,
 בגמרא קבעום לא שעליהן והתירוצין הקושיות לפניהם שאמרו ואותן שלפניהם.

 למושג וקבעום". ורבינא אשי רב ובאו רבי, שסידר והמשנה המסכתות סדר על
 על ערוכה משנה דבריו כשונה רש״י אומר ע״א] פוי ב"מ [המובא הוראה" "סוף
 כשהיתה אלא הסדר על גמרא היתה לא ימיהם עד האמוראים כל "סוף התלמוד: סידור
 איסור או ממון בדין המאורע מעשה על שאלה או בביהמ״ד מהמשנה נשאלת שאלה

דעתו] לנימוק אסמכתאות [עם טעמו, אמר ואחד אחד כל והיתר,
 שלושת בדברי החוזר למוטיב לב שים ואילך, 67 ואילך, 60 עמי רש״ג אגרת ראה .10

 שלושתם התלמוד. את לכתוב הכרח היו הלבבות וחשכת הדורות התמעטות הגאונים,
 בידי לשמד ישראל ילדי נפילת את תאר רש״ג ורבינא. אשי לרב העריכה את מייחסים

 [רבה אסי רב מלך ובתריה שרבה כריה דאינו סמא רב שכיב תשפ״ח "ובשנת האמגושים,
 ניסים לרבנו ידועים רש״ג שדברי לזכור יש תלמודא. ואסתתים הוראה סוף וביומיה יוסי]

ועריכתה. תושבע״פ מסירת על מבבל ההבהרות שביקש הוא יעקב, רבנו מאביו שקבלם
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 סדר על וקבעו שלפניהם האמוראים שמועות סדרו ורגינא אשי ורב טעמו

 קבעו שעמהם והאמוראים הראויה״.והם המשנה אצל ואחד אחד כל המסכתות
 ע״י נשתמרו המסורות כי התלמוד את לגבש יכלו ורבינא אשי רב בגמרא". הכל

 שלב היה זו!] [מסוימת לעריכה ״. בפיהם שגורות היו והברייתות שהמשניות חכמים
 לדייק והזכות הערגה על עדות והנה בתלמוד, פעמים כמה שמצאנו כפי הכרחי קדום

 פנים. צורת צריך ע״ב] כה' [בנדה סנדל העידו רבותינו "משום לאמר: בשמועות,
 רבי אמר זו. משנה נשנית נחוניא של מעדותו יוחנן רבי אמר אביי בר ביבי רב אמר

 להאי אמרה כי יוחנן דרבי קמיה יתבינן והוא דאנא בשמעתיה, ביבי רב בה זכה זעירא
 רבי דבי לתנאי "שיילינהו אלו: דברים ובכלל בה". וזכה ואמרה איהו וקדם שמעתא

 לתנאי הישיבה בני "שיילינהו רש״י: תניין" הדדי גבי ואמרי אושעיא רבי ודבי חייא
 עיקר שהם נחמיה] [רבי אושעיא דרבי ותוספתא חייא דרבי משנה שונים שהיו

 מדרשא". אבי תותבוה לא חייא ורבי אושעיא רבי בי מתניא דלא מתני כל כדאמרינן,
 הגמרא היא ת״ח, שמש שלא הארץ עם "איזהו אחר, במקום תואמים רש״י דברי

 בכך ועוסקים יחד מתאספים והיו טעם המשנה לדברי נותנים שהיו בסברא התלויה
 אבא בר חייא דרי נקוט זירא רבי וכן"אמר !.2 האמוראים" שסדרו הגמרא דוגמת והיא
 "כולהו רש״י, דפומפדיתא". כרחבא שפיר דמריה מפומא שמעתא וגמר דדייק בידך

התלמוד. לסידור התשתית הם והם אומרו", בשם דבר לומר דייקו נמי אמוראי
 אם חזקיה: דברי והם נובע. מעיין שהיה חסדא רב או שמואל, לפני סידר סמאי שרב כמו .11

 דרבא בריה אחא רב אמר ע״א פוי ביבמות הוא וכך מוטב. משה עד שמועה לשלשל יכול
 קידושין גם ראה מרבותיהם. שקבלו הישיבה בני מכל מקובל דבר רש״י: דגמרא", "משמיה

 מעשרים גבוהה היתה שם, רש״י ע״ב, ג' סוכה ראה הגיליון. על שם הפרשנים עם ע״ב, נגי
הגמרא. שסדרו אשי רב של במדרשו שהיו הישיבה בני כל של הן שמועות פסקי אמה,

 מיאשא מרבי מקובלני כך הלבלר: נחום כדברי התלמוד, למסדרי הכרחי היה בשמועות הדיוק
ידועה. הדרך לסיני מכאן ומלאכי, זכריה מחגי שקבלו ושמאי.. הלל עד הזוגות.. מן שקיבל

שמואל. דרב [שחיטה] מוגרמת אכל זירא רבי סליק כי ד״ה ע״ב ’יח חולין גם ראה
 עירוב שכח בעניין מתניתא, מסדר ד״ה רש״י ע״ב טז' ביצה ראה ע״ב, מזי ברכות ראה .12

 ע״א סג' שבת ראה ע״א, מבדי סנהדרין רש״י וכן ע״א, יט' לע״ז רש״י גם ראה תבשילין.
 לעניין בשמועה הדיוק בסכנת ע״ב עו' יבמות ראה השמועות ועל איניש. ולגמר ד״ה רש״י
 הא ואמר, קידם קידם "מאי ע״א לדי ב"מ ראה אומר". אני הלכה אלא כי "לא ומואב, עמון

 שיילינהו תניא, הדדי גבי מידי קתני, דווקא מינא שמע קידם, שואל וגבי ואמר קידם מדקתני
 ברי "אמר ע״ב. לחי ברכות וכן תניין". הדדי גבי ואמרי אושעיא ורבי חייא רבי דבי לתנאי

 יצחק בר נחמן רב האדמה...אמר פרי בורא עליהן מברכין שלקות יוחנן א״ר אבא בר חייא
 יוחנן מרבי שמעתא וגמיר זירא רבי בה תהי יפת, בר בנימין כרבי לשבשתיה עולא קבע

 מהדר יומין תלתין כל דייק אבא בר חייא רבי ועוד דייק. לא יפת בר בנימין ורבי רביה
דין". מן ובר דין מן בר ועוד מהדר, לא יפת בר בנימין ורבי מרביה יוחנן רבי קמי תלמודיה

להשוות] [אין
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 דבריו באים ולפעמים עריכה. לא אך סידור שיש לחוש ניחן רש״י של מהערותיו
 פסקי אמה, מעשרים גבוהה "היתה ע״ב, ג' בסוכה למשל כמו דלישנא, כשגרא

 טורח ורש״י הגמרא", שסידר אשי רב של במדרשו שהיו הישיבה בני של הן שמועות
שי״. רב בישיבת הלימוד דרך את לתאר גם פעם לא  הכללית בעריכה רק לא א

 לא הסוגייא כאשר סוגיות. של הפנימית בעריכה גם כי רש״י, דברי מעומעמים
 את גדולים השביחו וקטנים גדולים בנים ע״א]"הניח מ' מציעא [בבא כמובא מיושבת,
 רבה אמר "וכן רש״י: לאמצע". השביחו רבה אמר וכן לאמצע. השביחו הנכסים
 למשנה, סיוע אמוראים דברי להביא הגמרא לשון זה שאין גרסינן לא לאמצע, השביחו

 גרם ואי משמיה. שמעתא חסדא רב אמר והיכי הוא, חסדא דרב תלמידיה רבה ועוד,
 ע״ב] קמג' [ב״ב למ״ד דאיכא משום חסדא רב של רבו שהיה גרסינן רב אמר וכן ליה
 השביחו אחים, של עצמן מחמת שבחו אבל נכסים, מחמת נכסים ששבחו אלא שנו לא

 אפיי אלא שמעתא, ההיא לן דלית למימר הכא דרב להא חסדא רב אמרה לעצמן.
 דוגמא לאמצע"״. השביחו פרדס, דשתל הא כי משביחין, של טרחן מחמת השביחו

 "פסק הגמ' כוכבים" לעובד יינו "המוכר בסוגיית רש״י של עריכתיות להערות נוספת
 משום לה דמוקי איכא טעמא מפרשת, הגמ' מותרים". דמיו מדד שלא עד מעות עמו

 דהווה כוכבים העובד וקנייה משיכה היינו כשמדד הלכך קונה, כוכבים עובד משיכת
 אשי רב ביה. דנגע עד הוי לא נסך ויין בהלואה כוכבים דעובד גבי זוזי לישראל ליה

 יין נתערב דכי ביין יין לא "אבל רש״י: וכוי. קנו" מעות במתן אלא קונה, אינה אמר
 הא דאמימר, אתקפתיה מתרצי חיכי ורבא אביי קשיא ואי אסור. כולו כשר ביין נסך

 ורבא אביי תרצינהו ע״ב יג' בכורות במסכת דהא תקשי לא טובא? מיניה קשישי איהו
 געלי וקגעוה לשמעתיה, אמימר קאמר ואליביה יוחנן דרבי אליבא שינויי להך

.15 דאמימר" במלתיה כאן התלמוד
 ציבורא בהדי מצלי אשי "רב ע״א. לי ברכות וראה גבוהה, היתה ד״ה רש״י ג' סוכה ראה .13

 קודם מתפלל היה לא והוא ודורש. מחסיא במתא ישיבה ראש היה אשי רב כי מיושב ביחיד
 ובעוד לפניו העומד למתורגמן יחד הרבה לוחש ק״ש זמן כשמגיע אלא המדרש בית

 שלא מיושב ומתפלל לתפילה גאולה וסומך שמע את קורא הוא לרבים משמיע שהמתורגמן
מפניו. לקום הציבור את להטריח רוצה היה

 מי בפרק דאמר אמאן ופליג רב אמר וכן גרס רש״י רבה אמר "וכן שם, ובתוספות .14
 שבחו ’אפי וקאמר לעצמן. השבח אחים של עצמן מחמת ששבחו נגסים ע״ב] ’שמת[ב"בקמג

 על רבא דחולק תימא והוא לאמצע השביחו פרדיסא דשתל בהא משביחין של טרחן מחיות
 ולא ר״ת בספר וכן רבה דגרס ונראה דרב. מלתיה התם מייתי ולא קאמר רבא דהתם רב!

 דהשביחו ופסק רבה לפני בא בזזה כיוצא מעשה מביאה שהגמרא אלא הוא חסדא רב מדברי
וכוי. דמי, מי לרבא אביי ליה דאמר אביי, קושיית משום הגמ' והביאה חסדא רב כמו לאמצע

לאמצע". שהשביחו וכן מקושיותיו רבה חשש ולא
משיכה. ס״ד ואי ד״ה בע״ז תוספות ראה ע״ב ’יג בכורות וראה ע״ב, עא' ע״ז המקור ראה .15

’יג בבכורות תוספות ראה שקלו. ד״ה תוספות ראה יין למוכרי אי רב שמציע התרגיל וראה
 אבא בר אחא רב דברי ע״א ’קיד בעמי והמשכו ע״ב ’קיג שבת גם ראה אמר. אשי רב ד״ה
ע״ב. ’עא שבת גם ראה שם. רש״י לדברי לב שים יוחנן, א״ר
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הרמג״ם שיטת ה.

 כן המשנה, על בדיוננו עינינו אליו לתלות עמוד היה למשנה הרמב״ם שהקדמת כפי
 ועריכתו. התלמוד למהות הגדרותינו את מפרנסים הקדמותיו דברי נמצאים עתה גם

 התנאים דברי לחקור והמכוננת היוצרת הפרשנית הסמכות את בתלמוד ראה הרמב״ם
 בהם ללכת ישראל כל מחייגים הבבלי שבתלמוד הדברים "כל לאמר: ולפרשם.

 התלמוד חכמי שנהגו המנהגות בכל לנהוג ומדינה מדינה וכל עיר כל וכופים
 פונה הרמב״ם ישראל"»!. כל עליהם הסכימו שבתלמוד דברים אותם וכל הואיל

 כל ולפרשה במשנה להתבונן חדלו לא דור אחר "דור ואומר: התלמוד של לחיתומו
 חבורה ואין השנים. רוב לפי ממנה הלכות במקצת ונחלקו ובינתו, חכמתו לפי אחד
 זמן שהגיע עד אחרים לעניינים והשוותה חידושים וגילתה והתבוננה חקרה שלא בהם

 התלמוד לחבר אשי רב והתבודד התלמוד. מחכמי אחרונים שהם אשי ורב רבינא
 רבנו שעשה [כמו הקדוש רבנו אחרי הבאים כל בדברי לעשות בעצתו וראה [לערוך!]

 המתבוננים, ושכל המדברים, דברי כל וכלל משה, אחרי הבאים קודמיו בדברי הקדוש]
 הקב״ה לו שנתן במה בחכמתו הכלל וכבע וקבצם הלכות ודקדוק המפרשים, ופירוש

דברים: בארבעה כוונתו והייתה התלמוד וחיבר החכמה וכבוד פשוטה מנפש

א.

ב.

ג.

ד.

 מחלוקת רבים עניינים המכילים מדברים בה שנפל מה וכל המשנה פירש
 האמת. טענת וגילוי חברו על מפרש כל וטענות הפירושים

 בפירושה או המשנה בדברי שנחלקו החולקים משני אחד דעת על הדין פסק
עליה. וחיבר בה שנתחדשו בחידושים או

 והראיות העיקר וגילוי המשנה מן דור כל חכמי שהוציאו העניינים בחידושי
 מה מדבריהם שנסדר עד במשנה המדברים התנאים עליהן וסמכו בהן שהורו

 הזה. המחבר עד הקדוש רבנו מאחרי העשויות והתקנות והגזרות שנסדר.
ש״. בו להיות שנזדמן פרק כל עניין לפי ראיות שהן דרשות  הרמב״ם דר

 לכן בתלמוד, ההלכה ע"פ לדרשות ערך במיעוט יתייחס שהקורא בחשש חש
 הן שהדרשות הסוברים מלב מעקש להסיר ונוקבים חשובים דברים הוסיף

[אגדה] הנמצא הדרש לומר רצוני הרביעי העניין "וזה לאמר: בלבד, "דרשות"

 לא מקיף יותר הרבה התלמוד המשנה, פירוש שהוא ולומר התלמוד לצמצם שאין להדגיש יש .16

 הגוף כל את ממלאת שהנשמה וכשם האומה. של חייה נשמת ההויה כל אלא במשנה דיון רק

שכלולו בחתימתו נקבעה סמכותו אמנם האומה. של יישותה ממלא התלמוד כך  ע״י האחרון ו

שר היהודי של חוק ללחם עשוהו והגאונים הסבוראים,  כפי סמכות התלמוד ונעשה הוא בא

הרמב״ם. בדברי שתוארה

ר להיכנס מבלי זאת התלמוד. בהעמדת העיקר את אשי ברב רואה שהרמב״ם לב שים .17  לבירו

 האחרון רבינא בידי הסתיימה העבודה אך העורכים, אמנם היו ורבינא אשי שרב המדוייק

שיבת הסבוראים וראשוני  הגאונים מדברי בידינו כמצוי יותר, מאוחר אחד דור אסי רב בי

קודם. שהובאו
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 שהוא מפני גדולה הגונה גו יש אגל חסרה. ותועלתו מועטה מעלתו לחשוב ראוי אין
 הסתכלות בהן כשיסתכלו ההן הדרשות כי נפלאות. וחמודות פליאות חידות כולל

 חעניינים מן מחם ויתגלו ממנו. למעלה שאין מה האמיתי מהטוב בהן יובן שכלית

 רצו ולא אותו מעלימים החכמה אנשי שהיו מה הדברים ואמיתות האלוהיים
 תראה פשוטו על אותו תביט ואם לדורותיהם. הפילוסופים בו שעסקו מה וכל לגלותו.

 נפלאים לעניינים אלה דברים ועשו מהם. למעלה שאין השכל מן רחוקים עניינים בו
 הכסילים עיני לעורר ב. ליבותם. וללבב התלמידים רעיוני ללטש מהם האחד א. מאד.
 האמיתות זוהר להם מראה הייתי ואילו יאפל] [שליבם לעולם ליבותם יזהירו שלא
 את להם מגלין אין ובדומיהם, בהם שנאמר טבעיהם, חסרון כפי מהם פניהם יסבו

בוריין. על האמיתות לקבל שלם שכלם שאין מפני הסוד,

ראשונים אמוראים עריכות ה.

 ויעד מרכז נעשו בבל וישיבות התורה קרן הורם שמואל עם יחד לבבל רב ירידת עם
 על עלתה ושמואל רב של תורתם א״י. תלמידי כולל התפוצות תלמידי לכל נכסף

 אמר פלוני ר' אמר רב". אמר פלוני ר' "אמר בשם אמריהם זרוע התלמוד כל גדותיה,
 שהגיעה ישראל ארץ ישיבת ותורת ורבא דאביי הוויות נערמו אחריהם שמואל",
 והתגבשו המימרות השמועות בקיבוץ הוחל ושמואל רב בימי כבר בבל. לישיבות

 מתני "במורא ושמירתן. שמועות גיבוש מסורת היתה שלישיבות כך כדי עד סוגיות,
ב הכי", מתני בפומפדיתא הכי ר "  או הכי" מתני פפא "רב או הכי" מתני זביד או

א אחרינא". "לישנא בנוסח אחרות גרסאות או דמתני" "איכא כ אי "  שהוא דאמרי" או
 מתודולוגיים מושגים או מרין", "אית או דאמרין" "אית בירושלמי או עמוק, מושג

א", וגרסאות עריכות על המורים מנ קי או ר כמו"ו מ ת אי "  עוד היו אלה כל עלא". או
 עד ואילך האמוראים של ראשון מדור מתגבש החל התלמוד כי אשי ורב רבינא קודם

 המונחים אחר כשנתבונן ואמנם !.8 אשי רב של ועדו בבית עמד המרובה שהחומר
 רב קודם עוד מוכנות ערוכות סוגיות נמצא עלא", "איתמר "ורמינן", "ואוקימנא",

 עם בהמשך בהן ונעסוק מקבלות, או הפוכות שלימות סוגיות נמצא ולפעמים אשי.
דוגמאות. פירוט

של ראה .18  ורב התרבה החומר כי שימי, רב של שאלותיו מפני פפא רב של וחששו דאגתו למ

שה פפא ת התק ת כל על לענו שיו א הקו אמר"רחמנ ט' תענית גם ראה דשימי". מכיספא לצלן ו

 ע״א כז' שבת ועוד האלה האמוראים יחסי על ראה ע״א. מחי עירובין ע״ב, לגי נדה ע״א,

ת שם ראה וע״ב, ר נחמן רב דברי מתוך החומר ריבוי על ראה פפא. רב ד״ה תוספו  יצחק ב

א על אומר ]352 [משנת פומפדיתא ישיבת ראש שהיה "אנ צמו  גמרנא אנא..אלא חכימא לא ע

ת על ראה וכוי. וסדרנא"  ב״ב ע״ב, לז' חולין ע״א לחי ע״ז ע״ב, יחי במגילה הישיבות גרסאו

ע״ב, קמה' שבת ע״ב. סו שבת הכי מתני' פלוני וכן ע״ב. מדי נדה ע״ב, כדי סנה' ע״ב, קנ״ב

 עם לפנינו בדיון ראה המתודולוגיים המושגים ועל ה״ג. פ״א ערלה ראה ע״א, צד' ב״ק

רבות. דוגמאות
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אשי רב י”ע התלמוד עריכת

 הראשון, אדם של בספרו אשי רב בידי התלמוד עריכת שקשרו עד חכמים נחו לא
 רב את בעליל רואים אנו רבות בסוגיות יצירה,!. בספר אותו חזה ששמואל נאמר,

 כחותם] ידו חותם המוכיחות דוגמאות נפרט [עוד התלמודי. לדיון חותמים ורבינא אשי
 אבדימי בר יצחק רב "אמר הלכה. לשון ופעמים נוכח לשון נאמרים שדבריהם פעמים
 נפשות בורא ולבסוף שהכל מברך בתחילה קופרא מיני ועל הביעא על רבנו, משום
 אפילו אמר פפא ורב לא, מיא אבל ירקא אפיי אמר יצחק ור' לא, ירקא אבל וכוי רבות
וסימנך יצחק כרי עבד אשי בר שימי ורב אבדימי, בר יצחק כרי עביד זוטרא מר מיא.

 בשמו שהוזכר אבדימי בר יצחק כרב עביד אביו שם בלא יחיד שהוזכר זוטרא מר [רש״י כחד. ותרי כתרי חד

אשי רב אמר יחיד] שהוזכר יצחק כרבי עביד אביו ובשם בשמו שהוזכר אשי רב בר מר כחד, ותרי אביו, ושם
 של תלמודו היא זו שסוגיא נראה פפא] כרב [אף ככולהו" עבידנא מדכרנ' דכי זימנא אנא
 אשי". רב "אמר לכתוב הנוסח שונה התלמוד שבעריכת בהחלט אפשר .20אשי רב

 קרבן בסוגיית כמו הענין, חותם אשי רב בהם מקומות בעוד הדברים הם כך ובאמת
 בדרום. לו וישב והלך בנו ודורתאי הוא פרש דורתאי בן יהודה "תניא חפסח: עם חבאח חגיגח

 לו, אומרים הן מה בשבת חגיגה חגגתם לא מה מפני לישראל להם ויאמר אליהו יבוא אם אמר

 להם אמרו ולא גדולים ודרשנים גדולים חכמים שהם ואבטליון שמעיה הדור גדולי שני על תמהני

 וכוי ובקר צאן אלוהיך ’לה וזבחת ’דכתי דורתאי, דבן מ״ט רב אמר השבת. את דוחה חגיגה לישראל

 נחמן לכדרב קרא אלא ונפרוש? ניקו דפרושים טעמא ואנן אשי רב אמר לחגיגה. בקר
 כמו מקומות. בעוד כעורך כדרכו חסוגייא וחתם דורתאי] בן דעת [דחח אשי רב .2!’וכו

 שבריחן בשבת חניטלין חכלים כל” בשבת: תנור בשברי ומוקצח טלטול בסוגיית
 בחצר...[מחלוקת חניטלין חכלים ככל חן חרי ישן תנור שברי ר”ת וגוי. עמחן ניטלין

 וגוי בשבת שניטלין ישן תנור שברי על יעקב בן א”ר משום יוסי רבי חעיד ור״י] מ”ר
 קא ובמאי וגוי מלאכתן מעין עושין ואין מלאכח מעין בעושין אביי אמר קמיפלגי במאי

 חעניין] צדדי מסבירח [וחגמי וגוי. חם וטמאים יותץ וכיריים תנור קרא, בחאי מיפלגי
 ליפלגו תנור בשברי אדמיפלגי חכי אי אשי רב לח מתקיף” חחותם. אשי רב מופיע ואז

חעניין. וחותם גופא, בתנור
"רב ע״א, פוי ב"מ ראה בספרנו, בפרקו דמותו על שכתבנו מה ראה .19 טוי  סוף ורבינא אשי הבי

שובות ראה נז'. עמי תשי״ח, ירושלים היובל, ספר "סיני" העת כתב ראה הוראה".  גאונים ת

2 עמי ח״ג ודורשיו דור דור ראה אדה״ר. ספר על ואילך, 102 עמי הרכבי מהדורת 0 ואילך. 8

ת ראה .20 ת ראה ע״ב, מדי ברכו  מיא בתר דמברכינן נוהגין אנו וכן כלהו, עבידנא ד״ה שם תוספו

נפשות. בורא ירקא ובתר

 לרגל לעלות שלא כדי מירושלים רחוק בדרום, לו "וישב שם, רש״י ראה ע״ב, ע' פסחים ראה .21

ר עימו, הבאה ובחגיגה בפסח ולהתחייב  דחה אשי רב כפסח". שבת דוחה שחגיגה הוא כסבו

ת דורתאי של דרכו כי נחמן, רב שיטת לפי הפסוק את ובאר דורתאי בן שיטת  נגד נראי

שים טעמא "ואנן אמר: לכן חכמים, ת נדרוש לכך וכי ונפרוש" ניקו דפרו  טעמים אחר המקראו

 פסח שקבע הוא ואבטליון שמעיה של תלמידם שהיה שהלל לב שים חכמים. מן המבדילים

קודם. היה פסח חגיגת קרבן עניין שכל כנראה שבת, דוחה
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 "אלא מסכם] אשי [רב מבעיא"? שבריו מנא, הוי לא יהודה לר' גופא תנור השתא
 שרב דוגמא ועוד .22טפקא" משעה ובעושה מעיקרא כדאמרינן לעולם אשי רב אמר
 הגמ' ביו״ט". המוגמר את "מניחין בסוגיית המחלוקות, לכל כמאסף סוגייא מסכם אשי

 העניין צדדי גחלים. ע״ג לבונה הנחת ב״מוגמר" ומחלוקותיהם האמוראים דעות מביאה
 נחמן ליה לעשן״אמר מהו להו "איבעיא ריחא. מוליד משום או ומכבה מבעיר משום
 ביומא אשיראי כסא מבעיר...סחופי וסופו מכבה תחילתו א״ל שמבעיר, מפני מר ונימא
 אבישרא דחוה מידי מותר מי גחלת ע״ג אמר רבא ריחא. דקמוליד מפני מ״ט אסור טבא

 רב ליה שרי״אמר קטורא גלותא, ריש דבי אפיתחא כתיל מבי גביהא רב דרש אגומרי.
 קטורא, מאי אמימר א״ל דאמרי איכא אגומרי, אבישרא דהוה מידי לעשן לעולם אשי

 אנא אשי, רב אמר ריחא, מוליד דקא אסור, לעשן אי הוא, אומן מעשה בידי קטורא אי
 דהוה ומידי לעשן, לעולם ניהליה אמריתא רבה דגברא ומשמיה ניהליה אמריתא

 לשמעתא "אמריתא או ניהליה" אמריתא "אנא כאלה, ביטויים .23אגומרי" אבישא
ק תנינא", נמי אנן "אף או קמיה", דיי "  העורך של בפיו מצויים מתניתין", אנמי או
 נראה .24ועדו בית בשיטת וחותם האמוראים דעות למכלול או לסוגייא מתייחם כאשר

 שירדו שלושה ת״ר ״ יתומים: נכסי בשומת כמו מחלוקת סוגיית חותם אשי רב את
 אומרים ושנים במאתיים אומר אחד במאתיים, אומרים ושניים במנה אומר אחד לשום,
 ב״ר ר״א במנה. נדון בשלושים ואחד עשרים אומר אחד במיעוטו. יחיד בטל במנח,
 רב ומשלשים...אמר ביניהם שומא עושים אומרים אחרים בתשעים, נדון אומר צדוק
כוותיהו? נעביד הלכה ידעינן לא דאחרים טעמא אשי רב אמר כאחרים. הלכח הונא

ש לב שים ע״א. קבה' שבת ראה .22 ר צורת על רש״י של המורכב לפירו  מה ראה שם. התנו

 הדף על חננאל רבנו ראה הסוגיא. אשי רב חתם איך אשי, רב לח מתקיף ד״ה רש״י שכתב

אל רבנו בדברי משובצת תוספתא מאד מעניין לב, שים אשי. רב של מהלכו את המסבירה חננ

ספת הכוונה [אולי ר יהודה רבי ומודה "תוספתא, פירוש!] תו  וכוי. הבור ע"פ שנתנו בתנו

 וחיזק אביי דברי אשי רב והעמיד פירוקי מצא לא שאמר זה על לרבא אשי רב לה ואתקיף

שברי חלוקתן העמיד אלא בטעמו. ולא דבריו  ופירושו טפקא. מעשה עליהן שאופין תנור ב

שבר זה שנותנים וכוי. מלמטה" אש ומסיקין אבנים גבי על ה

 בגברא דבריו שתולה אשי רב של לחיתומו עד מתגלגלת הסוגייא לב שים ע״א. כג' ביצה ראה .23

אל רבנו לדברי לב שים כתיל. מבי גביהא רב הסבוראי לחכם לב שים רבא. הוא רבה,  חננ

ב ניהליה אמריתא אנא אשי רב אמר "ואסיקנא לאמר: המסכם ר  רבה דגברא ומשמיה גביהא ל

שרא דהוה שרי לעשן דאמר רבא והוא ניהליה אמריתא  לגמר דשמעתא, ומסקנא אגומרי. בי

ם וחכמים מתיר ר"נ הבית, את שות כחכמים. וקי״ל אוסרי  לא כלים ולגמר להריח מוגמר ולע

שרי. שד נפש] [אוכל מותר" שהוא פירות מעישון בר אסור בכולהו והלכתא אתפרי

 או ע״א. ד' שבועות גם ראה לשמעתא.. אמריתא אשי רב אמר ע״א, לה' מציעא בבא ראה .24

ת ראה ע״ב. עו' בתרא בבא ראה ליה אמריתא הביטוי ע״א, ז' גיטין גם ראה ע״ב, נז' ברכו

 בבא וכן ע״ב, קד' מציעא בבא ע״ב. צז' שם ע״ב נאי קמא בבא ראה ע״א. לדי שבת ראה

ת ראה ע״ב, צג' שבת ע״א כוי יומא ראה ע״א, לה' פסחים ע״א, נ' שבת ע״א, סח' בתרא  ברכו

 תענית וכן ע״ב, פאי גיטין גם ראה ע״א, ח' יבמות ע״ב, פדי יומא ע״א, לטי עירובין ע״א, כוי

ועוד. ע״א. מגי עירובין ע״ב, קיז' קמא בבא עוד ע"א.ראה ידי
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ש״י: מסביר הו, מסתבר "דלא ר הו, עבדינן הלכתא טעמיי תיי הה, כוו  אלא בתמי

שי רב .25במנה" תידון דאמר כת״ק עבדינן הלכתא תם א א חו שה סוגי  קבע ולמע

ת מעניין סיכומה. את ש שלסברו טתו כח י שי שי. רב של ב של שמצאנו כמו א  למ

ת א בסוגיי צי ם בעל "מי שנאמר מניין, הראיה" עליו מחברו "המו ש דברי  יג

הם", מר אלי ש כלו הם. יגי שי רב אלי שה, א  הוא, סברא קרא? לי "למה מק

ב ל כאיבא ליה דכאי א", בי אזי שטר, גם וכך אסי מר ב ת הלכתא אמר "אמי תיו  או

ת רה נקנו מסי ם נגד כרבי" ב ם חכמי כי רה שטר עוד המצרי ה. שטר של מכי  המלוו

שי רב מר דעת קבל לא א שאל, אמי תיו פסק היא דעתו האם ו  סברא? או מרבו

מי "סבר אשי: רב לו אמר ת היא אנ תיו לי דאו הו, מי לי נינ מי לי ו  מקנין". לא במי

ה שטר [לקנות הנ שטר!] שי רב ב מך א  .26הסברא על סו

ם א רואי ת אפו שי רב א ל א כו רב כבי א מעו אינו בסוגיי שי רב הצד. מן אלא ו  א

 לנו יש .27 מדידיה בתוספת מסייע או נוספת, אוקימתא נותן או מתקיף או

ם בעוד להתבונן שי רב של בפעלו צדדי שר כעורך. א ת אפ ל לראו  בעלי

ת מו שי שרב רבים שמקו ם כנוכח, מדבר א קון אלא אינ שון תי דיו של ל  תלמי

ם תבי שי "רב הכו רבך החכם אמר". א ת ציין או מו שי שרב מקו  עצמו על מעיד א

ם כנוכח מדבר או די התלמי ת ו ם ועדו בבי רכי אני תקנו, העו ד ו  שאפי' אראה עו

שין כך. מעיד בנו דו ב לאי בקי מר ע״ הו רב בר מר או אי " שי  מארי" אבא אמר א

שם אבא, לי אמר כך ב ו שי". רב אמר "הכי כתו תבונן אם א טין נ ב פה' בגי  ע״

שין וכן א, ו' קידו מר ע״ שתו באו שפחתו או לא ת שהן נראה וכוי, ל ת סוגיו  מבי

שי רב של ועדו שנו אך א שון נ א, סבי קמא בבא גם כך נסתר. בל תן ע״ ר בנו  דינ

הב שה, ז ת שם וכן לא סוגיי עט ב הפילו חברו בכספי בו  שהדיון שנראה לנהר, ו

ת היה אשי. רב של ועדו בבי

 על מדובר שם ואחרים. רבנן צדוק, ב״ר ר״א בין מחלוקת וע״ב. ע״א קזי בתרא בבא ראה .25

שום שיורדים שלושה  פחות דין בית שומת ואין והבנות. האישה למזון יתומים נכסי ל

שב״ם של פירושו שם ראה משלושה. שלב. כל על הר

 ראה ה״ט. פ״ג סנהדרין וירושלמי ע״ב מוי קמא בבא גם ראה וע״ב. ע״א עוי בתרא בבא ראה .26

ת גם אשי. רב של הם היא" סברא קרא, לי "למה המילים שם גם אולי ע״א כבי כתובו

ת גם וראה ע״ב פדי פסחים ראה .27  קמיפלגי. ורבינא אשי דרב ופלוגתא איתמר ד״ה תוספו

שארו אשי רב סוגיות וראה ע״א, ידי ביצה ע״ב, לחי שבת ע״ב, קג' בתרא בבא בקושיא, שנ

 למעשה הלכה וחשובה שלימה סוגיא איך גם ראה ע״א. יט' ב״ק ע״ב, עזי שבת ע״א, פג' גיטין

 רב ואילך, ביבי ביא" נקראת מגילה המסכת, בפתיחת ממש, אשי רב ע״י נחתמת במגילה

ב בכדי ולא יהודה. ברי יוסי כרי לה ..ומוקים יהודה דרי ליה קשיא אשי ר "  שמיע אשי כי

אדר״י, דר״י ליה ומדקשיא בר״יי. יוסי כרי לה דמתני ואיכא כר״יי לה דמתני דאיכא ליה

 מדרך מעקשים להסיר הכרח ראה כעורך אשי רב כי דווקא" יהודה ב״ר יוסי כרי לה מוקים

ברייתא. נוסחי שני בידיו היו אולי הסוגיא
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 לכן שנה, כשישים מחסיא מתא ישיבת כראש ממלכתו על המעלה לרום הגיע אשי רב
 כתרים. לו שקשר זה היה נתן בר הונא רב הגולה. ראש תואר אשי" "רבנא נקרא גם

 שאין כדברים דבריו לחתימת מתייחסים סוגיות ובכמה התלמוד על ידו הניף אכן
ת [כמו עוררין, עליהם בו תו  בתואר כמו קמחי בכתובות ודומה ע״א] ל׳ סנהדרין וכן ע״א כבי בכ

 את לקיים שישבו שלושה בסוגיית ־״בן ק«■ [פסחים עוקבא מרנא הגולה, ראש עוקבא למר
 ביה "דכתיב שהשטר הבעיה נפתרת מתפלפלת שהגמרא אחר מהם, אחד ומת השטר

 מאד רבים לחכמים וקשר קירבה מפני גם התאפשרה אשי".עריכתו דרבנא דינא
 שמועותיהם לו שהביאו הם לישיבתו, לבבל שירדו א״י חכמי כולל ממקומו, רחוקים

 דציפרין, חנינא רבי כתיל, מבי גביהא רב כמו בעריכה רב לעזר לו שהיו ומוסורותיהם
 רבות סוגיות ודאי יש קודם שהערנו כפי .28ועוד מחוזנאה חנילאי רב מפרזקיה, רבא
 במשנה, רבי בעריכת קרה בדיוק כך עליהן. מובא לא ששמו אלא אשי רב של שהן

 "אמר סתם כותבים תלמידיו לפעמים המשנה, יער בסבך נעלם כעורך עצמו שרבי
 מצוי אמנם אשי שרב בתלמוד הוא כך .29 אני" אומר אמר "רבי גם מוצאים אך רבי"

 על רבינא דברי משמעות הערנו כבר כנעלם. גם מצוי ודאי אך סוגיות, בחיתום מאד בו
א בבא [כמובא אשי רב של בתרא" ומהדורא קמא "מהדורא  רב של סמכותו ע״ב] קנז׳ בתר

.30 שהבאתי בדוגמאות כמו רבות סוגיות בחיתומי בעליל נכרת אשי

.28

.29

.30

ש ניתן החכמים שמות לפי ם ימי את בעליל לחו שונים, הסבוראי ש וכן הרא  קשרי מסכת לחו

 רב ע״א] ס' [יבמות מכתיל מבי גביהה רב עם, קשריו כמו ימיו של התורה עולם עם אשי רב

 ע״ב] ’יג [כריתות מהוצל אחא רב ע״ב] פה' גיטין ע״א, נז' [עירובין חוזנאה חנין מורי חנילאי

 מברניש רבא ע״ב] לז' [שבת ממישן עוקבא רב ע״ב] קכו' בתרא [בבא רישבא מדי זוטרא מר

 אשי, רב לפני שבא מא״י אבא ר' גם ע"ב]ראה נטי [יבמות מפרזקיא רבא ע״ב] לז' [שבת

ת [ירושלמי משרשיא דרב בריה יצחק רבי ע״ב] קני שבת ע״ב, כז' קמא בבא ת ברכו  ברכו

 חנינן רבי עם חכמים, עם קשריו על עוד וראה ע״ב]. קד' וחולין ה״ד פי״ב שבת וכן ה״ו, פ״ב

 החריפה התבטאותו ועל ע״ב. כג' תענית בון רבי עם ע״ב, קלטי חולין ע״ב, כה' ב״ב דצפרי,

ת ראה ע״א. י' יבמות במשנה דיוק אי על  שלפנינו. ההערות בשתי המקורו

 לרב אומר מרדכי רב לב שים ע״א. סבי קמא בבא ע״א, ו' קידושין וכן ע״ב פה' גיטין ראה

שבת דבש, כוורת סוגיית ראה לה. מתניתו בדרבא אתון אשי,  המדברים מי לב שים ע״א, מגי ב

הקודמת. להערה בזיקה אשי רב עם

 וגוי. הוא עשה שבתון חותם, אשי רב ביו״ט, וצרעת מילה בסוגיית ע״א קלג' שבת גם ראה

ת הדיון אחר ע״ב שם וכן  לעולם אשי רב אמר "אלא ומיישב, מתקיף אשי רב פריעה, בסוגי

 חולין גם ראה ע״ב. צבי שבת וכן המילה] לגמור הספיק ולא השמשות בן בא [מוהל אומן"

 שים ע״א, עו' שם ועוד הפרק חותם ע״ב פט' שם שם ראה בטרפות, ע״א מטי וכן ע״ב מחי

 החיתום. שנת האחרון לרבינא ומקביל לו מאוחר אסי שרב אמרנו [כבר אסי רב אשי רב לב

 ע״ב, נב' מנחות ראה ע״ב. מזי שבת עוד ראב דעתו. מחזק רבינא לב שים ע״ב ב' שבת ראה

רות  למבוי. לחי בעניין ע״ב קיז' שבת עוד ראה ע״ב. כחי שם ע״א ה' שבועות ע״ב, ב' בכו

 קלי שבת ע״א, קד' מנחות ע״א. ח' שם ע״ב, ס' ע״ז ראה ע״ב. פט' שם ע״א, יב' ערובין כמו

ועוד. ועוד ע״א קיד' אימו בחלב הדיון ראה ע״ב. מחי שם וכן ע״ב יג' חולין גם ראה ע״א.
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העריכה: ועד גבית אשי רב ע״י נחתמת הסוגייא מגי בכתובות דוגמא: עוד
 רב תנא וכן מדבר! הכתוב וחבלות וקנסות הבת, בפיתוי ואימא: רבה, לה מתקיף
 אמר נינהו! דגופא צערא חבלות, מדבר. הכתוב וחבלות וקנסות הבת, בפתוי חנינא:

 לה ואמרי רב, אמר מתנה רב אמר זירא רב אמר בפניה. שפצעה חנינא: בר יוסי רבי
 דכתיב: לעצמה, ידיה מעשה האחין, מן הניזונת בת רב: אמר מתנה א״ר זירא רבי אמר

 שאין מגיד לבניכם, בנותיכם ולא לבניכם, אותם אחריכם, לבניכם אותם והתנחלתם
 שמואל, מנו? שקוד אמרה. שקוד פפי: בר אבימי א״ל לבנו. בתו זכות מוריש אדם

 אמרי הכי אשי, לרב אמימר בר מר אמר אמרה. שקוד אף אימא: אמרה! רב הא
 והלכתא דרב. כוותיה הלכתא אמר: אשי רב ששת. דרב כוותיה הלכתא נהרדעי:
 יומא עצים גזירי סידור סוגיית גם [ראה שמואל] של לתוארו לב [שים דרב. כוותיה

 אשי] רב של ועדו בבית נחתמות ע״ב, כט' שם בלינה פסול סוגיית וכן ע״א, כחי
 בשעתו, לרבי אותו השוו אשר שואבת לאבן ישיבתו והפיכת זכה לה ימים אריכות

 שבע״פ, מה לכתוב והתעוזה העריכה והקלו שאיפשרו הגורמים מן היו הזמן נסיבות
 גם מוכחת להלכה סמכותו בהלכה. נחתמות רבות סוגיות נמצא לכן ההלכה. לגבש וכך

 במחלוקות הרבה ניכר במשנה דיוקו .3! מקומות וכמה בכמה בסוגיות חתוך מסגנון
 [ראה עצום. היה רבא לתורת יחסו שמועות. שטח שלפניו כהנא" כרב חכמים גדולי עם

ת כבי, סוכה יחי, פסחי רו  חכמים בעיניו מענוותנותו. ניכרים ומעלתו חכמתו חי] יבמות ס׳, בכו
 ייתר לבב כל הלא .33 לשיכחה" גגירא אצבעתא כי "ואנן כאולם, ליבם קדמונים
 ראוי שאינו כמי עצמו מבטל החיתום, בדור ישראל חכמי גדול אשי רב את בשמענו
 אנא כגון אשי רב "אמר דמים, במראות ע״א] [כי בנדה חכמים כשדנו כתמים, לראות

 רבי דברי אלו דברים בכלל .דמא" למחזי לי מגעי לא להאי האי כין ידענא דלא
לע״א] מ' [בגיטין לו אומר יוחנן  ובאמת וכוי. שונה" ?ואני רבי משל בידך יש כך "כ

 ועדו שבבית אמרתי ].32 הערה [ראה המשניות, כל קיבץ ועדו בית כי לתמוה אין
 הא אשי רב בר מר "אמר לאמר: מתייחם בנו את מצאנו עוד בנסתר, נוכח החליפו

.34 שונה] דעתו ועתה בנערותו בלימודו [רש״י, היא", בקטנותא אבא דאמר

של ראה תוקפו. גם אך ניכר, שלו הסברא כוח .31 ת למ ת פעמים חולין ראה ע״ב. נזי ברכו  רבו

"ב. ע״ז ראה ע״ב. ’קיד שם ע״ב טי שם ראה למילתא, מילתא לדמות שאין אומר  ראה סי

ע״ב, זי חגיגה ע״ב, ’קי יבמות הלכה, פסיקת עוד וראה ע״א. כאי מנחות ע״ב, ’כה זבחים

ת ע״ב, ’קכא שם ראה ע״ב, ’עג יבמות ע״א. ’נז נזיר גם ראה ע״ב, ’סו שם ראה ע״ב ’ב כתובו

ת פעמים באומרו .32  ’נא שם ע״א, ’לט שם ע״א, ’מג עירובין לדוגמא אמי" דייק "מתניתין רבו

ת ע״א, ’כג שבועות ע״ב. ת גם ראה ע״ב ’ה הוריו תו ’ז קטן מועד ע״ב, ’כח שם ע״א, ’כו כרי

ע״א. כדי גיטין ’ע״ב. ’לח שם ע״ב ’ח יבמות ע״א. ’עז שם , ע״א ’עה נדרים ע״א,

 ’קו זבחים ע״א, ’ד ’ד שבועות כהנא" דרב קמיה לשמעתא "אמריתא ע״א, ’נג עירובין ראה .33

’עא זבחים שימי רב או נחמן רב לפני וכן ע״ב. ’צז שם ע״א, ’נג שם ע״א, ’מט חולין ע״ב,

ת ע״א, ’נא ’בנדה גם כהנא רב לפני אותו ראה ע״א. ע״א. ’סא כתובו

 וכן וע״א, ע״א ’כו נזיר גם ראה ע״ב, ’לד גיטין בדעתו, דנים עוד וראה ,ע״ב ’סט גיטין ראה .34

ת סוגיות, חותם אשי רב איך עוד וראה ע״א. ’יח סוטה רו  ע״א, ’לד ערכין ע״א, ’נז בכו

ועוד. ע״א ’כג גיטין ע״א, ’סג נדה ע״א, ’כא תמורה
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התלמוד עריכת תבניות

 בנקודת לא אמנם עריכה, עבר שהתלמוד נוכיח עצמו התלמוד תוככי מתוך

 ושמואל רב ימי האמוראים תקופת מפתן על שמיד עדויות הבאנו כבר אחת, זמן

 ערוך שהתלמוד יימלט לא זאת עם וארגונם. הדברים לקיבוץ ערנות היתה כבר

 סוגיותיו לשונו, מבנהו, מתוך זאת נוכיח אנו תוכו. מתוככי ומחושב שקול

אחד. האהל ויהי כולו, בתלמוד השזורים המתודולוגיים ומונחיו

התלמוד בכל חוזרות יסודיים מונחים תבניות א.

שור ב. ובזמן. במקום רחוקים וחכמים מדרש, בתי וצירוף, גי

שי רב של ידו חותם ג. סוגיות בסוף א

הסוגיא] בפרק [ראה סוגיות של מבנן מתוך העריכה עדות ד.

עריכה] עדויות לפנינו [ראה מועברות או כפולות סוגיות ה.

יסוד ומונחי תבניות א.
 דיון בצורות קבועים במטבעות בעליל יחוש נדה, ועד מברכות בתלמוד המעיין כל

 אח"כ דרכים ולצדי לדרכים פונות אליה, מתייחסות המשנה מן היוצאות חוזרות,
 על חוזרות יסוד תבניות כולו זרוע התלמוד להלכה. המסקנא אל לחתור למקורן חוזרין
 [למעט לשונו ואפי שבידו. הבניין באמת והציבם הניחם אומן שאותו כפי עצמן

 אלה תבניות בו הציב העורך של ועדו בית כי ידים] בהן שחלו בודדות מסכתות
 ומבנה הדיון צורת בבל. של בתה״מ הווית את בו שימר קבוע. הכמעט בצביונן
 מפליגים, שינויים נזיקין של מאורחותיו שונה אינה מועד מסדר מסכת של הסוגיות

 בבית הדיונים על הנסוכה הרוח גם סיבות] לכך ויש תמורה, או כנדרים חריגים [למעט
 הדברים יצאו ועד שמבית נראה דומה. במטבע כולו מהלמוד משתקפת המדרש
 מימי שנה מאות משלוש למעלה של ולשונות, מסורות ובעיקר תלמודי מו"מ ערוכים.

 להקשות, כמובן אפשר ועדו. ובית אשי רב ע״י נשתמר האחרון, רבינא עד ושמואל רב
 עיון והלא החיים? בדופק נשתנה לא כלום המדרש? בבתי דבר נשתנה לא כלום

 של במעמדן הישיבות, של במצבן שחלו ושינויים תמורות על מורה פשוט היסטורי
 הכל כלום לא״י. בבל גולת בין הנפערים בהבדלים חכמים, של בסמכותם הקהילות,

 בסגנונו במסכתותיו דומה התלמוד כיצד כן אם קפוא? נשאר חכמים של בעולמם
 אשי רב של ועדו שבית בכך טמונה התשובה המתודולוגיים? במונחיו ובעיקר ולשונו

 הצלה שלמפעל שנה שישים דורות, אותם על הנסוכה הרוח כפי וערך שכלל קבץ
 הכל החל הסבוראים תקופת מפתן על כך אחר מיד שהרי במימדיו. עצום רוחני

יימלט לא זאת ואף בבל. גלות של חיוניותה ואבדן הישיבות של לחורבנן עד מתמוטט
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 אשי רב ע״י הוצב הבניין הכלל דרך ועל משמעות חסרי שינויים לכמה גרמה הזמן שיד
בניינו. אבני את עתה נבחן הסבוראים. בזמן הסופית להקצעה עד העורכים ורבינא

 עריכה של המובהקים מסימניה קבועים, יסוד ומונחי תבניות א.

”"איתמר יסוד, ומונחי תבניות .1

מר" ת אי " שג מו  החדשה האמירה מה ציפיה בפני תמיד אותנו מציב תמים, הנראה ה
ר" זו שפתיחח נבחין אנו בסוגיא. הדיון לקדם באה מ ת אי  קבוע מבנה אחריה גוררת "
מר". לתבנית דוגמאות. כמה והרי עריכה. כמטבע חוזר ת אי "

תמר הדיוו: נושא ארבע. וזרק שתים לזרוק נתכוון אי
חייב. אמר אביי פטור, אמר רבא ודעותיהם: החולקים

דארבע, לזריקה קמכווין דלא פטור אמר רבא ובירורם: לדעותיהם הנימוקים
 ונמצאת היחיד רשות כסבור בעלמא. לזריקה קמכווין דהא חייב, אמר אביי

מיכוין לא דהא פטור אמר רבא חייב. אמר ואביי פטור אמר רבא הרבים. רשות
........דעלמא לזריקה מכוין קא דהא חייב, אמר אביי דאיסורא. לזריקה

צריכא:...... לאביי, ליה מודי רבא..אימא קאמר בההוא קמייתא, אשמועינן דאי ו
בהא...צריכא. אשמועינן ואי
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ראשונה.. ומכר גזז איתמר הדיוו: נושא ע״א, קלחי חולין
פטור. אמר הושעיא בר נתן רבי חייב, אמר חסדא רב ודעותיהם: החולקים

 אמר הושעיא בר נתן רב גזז, דהא חייב אמר חסדא רב האמוראים: לדעות הנימוקים
 עובד של צאנו גז הלוקח וליכא. צאנך בעינן שיעורא, מלא דקא בעידנא פטור,

 נפקא גיזה בתר וחד חד כל אמאי? חייב, לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור כוכבים
 כל לו שהקנו כגון הושעיא, בר נתן דרי אליבא חסדא רב תרגמא מרשותיה. לה

יום. שלושים

גדיתא ^
?נה

^
̂  אמרה מ;ויה
ורממר

ממ1ר
ן5 5'אמה וצא

̂מוורה  נהמוס מאר -
ההר אר אלא

 ̂א והלא לוה «מ
ה ר ?לה א̂ה « ^ 
 ?הלא לך אומר אלי המהרה
 ואני שנמר שאהי05 נמהמה ̂להה

■ז, ,■ '.■ ■-,״ :״• ■ז:-; ״ ,•

 ̂■*ו י^״! 0«צ5 שי« & מאי הדיו« בהן על אנגש־ ן*)!הו ר5דא
י5<6«}צ' לא ;נעולט אעפ י®! לנזנד »יבא  :<«-«?ו'«^ן,0*

^י : ונר ליונו אילסש ^יון. לגי■* ו;צך ;!! אי
11

 רג 'י13פ̂ "ברחר̂א̂א
̂יו  בר לחן י' גב רה

מ<מן בםיי
̂ני נ! חלוקה חק צדבך ̂ל צ  עונד <

̂גו ח̂א הגז יובסם לנדו צ
 ננוה>ו גרה בחי Xוו חי נל ריב
ךו יח » ד ̂ו יב ו^פב1,ר ג . • . , . וול-בא דסר
^ ח0נ גחן די ל31הלןמוהצמלמ?נ ^ 1.

̂נו חי̂פח : זב ̂צ ימ̂אי̂לה«? רייצב̂ץ ̂ ג
ידה"ו> הה״חח ל1̂ה rוי זיי —

''וי '״' אצא ■:ויה י ל-צן
?ולה וי̂־זה." י־?« גז או גרס ה5 וגדר לק ידה

ר יאח י  קו) ̂למהייג(רקדי?? ויאייק אהן ?הל5
מגג ואין איר? ח̂אי צא

 גלמ מיגיה ומ̂צואי-ן מניה אה אומי
יrlמו סיז היר גיה סיגר גאס

מעזיבה עליו ופרע גיגית עליו כפה איתמר הדיון: נושא ע״א, עזי סנהדרין
פטור אמר וחד חייב אמר חד זירא, רבי רבא ודעותיהם: החלוקים

 כפתו רבא דאמר פטור דאמר הוא דרבא תסתיים האמוראים: לדעות נימוקים
 זירא רבי דאמר פטור, דאמר הוא זירא דרבי תסתיים אדרבא פטור. ברעב ומת
 טעמא חייב. ומת שרגא ליה ואדליק דשישא בביתא לחבריה דעייל מאן האי

 לא שרגא בלא התם אמרי לא. שרגא ליה אדליק לא הא שרגא, ליה דאדליק
בשעתיה. הבלא מתחיל נמי שרגא בלא הכא בשעתיה, הבלא. מתחיל

 שניה דעה או נוספת גירסא הבאת של משמעות יש נמי" "איתמר התלמודי לבטוי
 אחר חכם של דעה או אחר, מבימ״ד גרסא אולי ומבטאת הנדון לנושא סותרת שאינה

 דאמרי" "איכאלביטוי בניגוד בסוגיא. הלכתית למסקנה המסלול את לחזק בה שיש
 מבימ״ד כדעה לבוא שיכול נוגדות דעות או שונות, למסורות ביטוי שהוא שאפשר

בסוגייא. העניינים למהלך מנוגד או שונה מסלול בו ויש אחר, מחכם או אחר
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^ ̂נ1^ : ד ו>דק rrא

 פעסארא־ליק^ה ינ1ר יעי־.
י לא י7ש ליה «־ליק 16 הא  «־

 דבלא פהודל לא »־גא בלא הזב
ב»ן»ה

 גיחני «* עוכא שגי ו#ר יהווה
 מ י*?>15 גמי« וסק
 'קהטנויר?«ה3 ז»נ!ז 558
 :ימה תה ה־צ ז!1'? למי

 וי.ג5< י«#1 יה1מצ נדיי) ל««ד
 כויונדו ו»ה ■^וה הייה לצי^י
« 5הגו» נדי;  <?ן ון (

ק נר6 1מי «דהיוינ־ק י  «י
» »«ו » ̂מ ורוח י £ 60?• 

ץ היי « «אידא תינה מ  *׳
 ־ש5רי8י-5יק5ה מ*?» נ*ה*מן

 מי ה0נ ̂הינה ח^ז ויה
151« מ המק קרוה

ב: מוי יומא מכבה איתמר הדיוו: נושא ע״ ש ה רה מחתה א מנו ו

ביי ודעותיהם: החולקים מר א ב, א ר אמר רבא חיי פטו

ה האמוראים: לדעות הנימוקים כביי שו ד א ר בח של ב לי מז כו גי לא עלמא ד פלי

ב. גי כי דחיי ה פלי תי ח א א ד ארע ח. א ב, אמר אביי וכביי ש חיי בח א ר רבא הוא. מז מ  א

ר, תקא כיון פטו א נתקא. דנ חמן רב דאמר חא אל ה: בר רבה אמר נ ד אבו רי מו ת ה חל  ג

על בי מ ח ג ב מז בה ה כי ב, ו מאן חיי לו כאביי, כ מא אפי ק לא התם כרבא תי תי  אינ

ה, ת צוו מ קה הכא ל תי תה. אינ א למצוו כ רי אי מ ה דא תי ח א א ד ה, לארע כביי לי ו  דכו

גי לא עלמא ר, פלי גי כי דפטו ה פלי כביי שו ד א ב אמר אביי מזבח. של ב ש חיי בח א  מז

א, ר רבא הו מ ר א תקא כיון פטו נתקא. דנ

 הגורר קבוע מבנה הוא "איתמר" שכל במסמרות, לקבוע שאין להדגיש יש

 מימרות הבאת אלא שאינם איתמרים מצאנו וכבר אמוראים. מחלוקת אחריו

ע״ב. ח' פסחים לדוגמא, המשנה. מתוך אחד היגד המבהירות אמוראיות

 האי כי כמאן, בחזירתן. ולא בהליכתן לא ניזוקין אינן מצוה שלוחי אלעזר: רבי אמר איתמר,
 שתהא מלמד ארצך, את איש יחמד ולא תורה שאמרה כלפי אומר: יהודה בן איסי דתניא, תנא,

 והלא מזיקתה. חולדה ואין באשפה מנקרת תרעולתך מזיקתה, חיה ואין באפר רועה פרתך
 כמה אחת על ליזוק, דרכן שאין אדם בני ניזוקין, אינן ליזוק, שדרכן אלו ומה וחומר, קל דברים
 שתלך מלמד לאהליך והלכת בבקר ופנית לומר תלמוד מנין? בחזרה בהליכה, אלא לי אין וכמה.

 שאינו הכי", נמי "איתמר מוצאים ובדומה מחלוקת, כאן ואין בשלום. אהלך ותמצא
נפשיה. באפי הגד אלא מחלוקת עם מבנה
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”"איתמר בתבנית לשימוש נוספות דוגמאות

רע ונמצא לשלחני דינר המראה איתמר, הדיוו: נושא ע״ב: צט' קמא בבא
ותניא חייב, הדיוט פטור, אומן חדא תני ודעותיהם: החולקים

חייב. הדיוט בין אומן בין אידך,
דנכו כגון פטור אומן תנינן כי פפא רב אמר החולקים: האמוראים נימוקי

 [צורת חדתא, בסיכתא טעו טעו? במאי אלא כלל. למגמר צריכי דלא ואיסור
סיכתא מתותי דנפיק שעתא דההיא הכירו] שטרם חדשה מטבע
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.1 איתמר למונח נוספות דוגמאות ראה

בבעלים פשיעה איתמר הדיון: נושא ע״א: צה' מציעא בבא
חייב. אמר, חד ורבינא, אחא רב בה פליגי ודעותיהם: החלוקים

פטור. אמר וחד
 לפני ולא לפניו נדרש מקרא חייב דאמר מאן החולקים: האמוראים נימוקי

 שכר בשומר נמי ופשיעה כתיב, לא חנם אשומר עמו בעליו אם הלכך: פניו.
 משומר וחומר בקל אתיא לחיוב, ובשואל שכר בשומר הלכך כתיב. לא ובשואל

 אם כתיב כי טעמא, מאי לא. ובשואל שכר בשומר אף לפתור בעלים אבל חנם,
 הוא בהדיא בהו דכתיב חיובי אהנך שכר, ושומר אשואל ישלם, לא עמו בעליו

 אם כתיב וכי פניו, ולפני לפניו נדרש מקרא קסבר: פטור, דאמר מאן דמכתב.
כתיב. נמי חנם אשומר עמו, בעליו

הכבש גבי על מכולם המעלה איתמר הדיון: נושא ע״ב: נז' מנחות
פטור. אמר אלעזר רבי חייב אמר יוחנן רבי ודעותיהם: החולקים

 אלא לי אין המזבח, דתניא, חייב אמר יוחנן רבי החולקים: האמוראים נימוקי
 אלעזר ורבי לרצון". יעלו לא המזבח "ואל לומר: תלמוד מניין? כבש מזבח,
 אותם". תקריבו ראשית ודבש...רבן "שאור קרא דאמר טעמא? מאי פטור,
לא. אחרינא מידי אבל כמזבח, כבש לך דרבי הוא אותם

 שם ע״א, לז' קמא בבא ע״א. קכח' ע״א, קטר' ע״א, סי קידושין לתופעה דוגמאות עוד ראה

 ע״א. צ' שם ע״ב טו' עירובין ע״ב. קנוי וכן ע״ב ק' שם ע״ב, צבי שם ע״ב, צד' שבת ע״ב. עבי

 יז' גיטין ע״ב, טז' נזיר ע״ב, יב' נדרים ע״ב, לה' יבמות ראה ע״ב. צבי שם ע״ב, מוי פסחים

א בבא ראה ע״ב. ט' מנחות ע״ב, סד' שם ע״א,  סא' ע״ב, מזי ע״ב, כוי סנהדרין, ע״א, קו' בתר

ת גם ראה ע״ב. מות שלפעמים לב שים ועוד. ע״ב, לז' שבועו ת לא אחרים במקו רו מקו  אלו ב

תבנית. מונח אינו האיתמר שהבאנו,
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שיא" גופא "הא יסודיים, ומונחיס תבניות .2 ק

ב.

ג.

ד.

 או התאמה אי המבטאים מונחים מן הוא קשיא" גופא "הא בתלמוד השגור המונח
 פנימית סתירה כביכול המבטא חוזר עריכה מונח ברייתות, בין או משניות בין סתירה

 גופא "הא המונח מופיע בהן הבבלי בתלמוד רבות סוגיות נמצא אנו תנאיים. במקורות
 גופא הא להשתמע: יכול כשלעצמו המונח זה] מונח נמצא לא [בירושלמי . קשיא"
 כלומר, קשיא" גופא "הא אחרת, משמעות או ,2קשה כשעצמו זה ענין כלומר קשיא
המונח. של ושכיחותו זיהויו עתה נראה מוקשה. מתוכו זה עניין

אחדים, מאברים המורכבות ברייתא או משנה על תמיד בא קשיא" גופא "הא א.
 אין ומשלים. בהגות או באגדה עוסקות לא ובפירוש בהלכה עוסקות אך

 משנה על בא הוא אם קשיא" גופא "הא המונח של ותוקפו במשקלו הפרש
הדיון. בגוף מופיע והוא כמשנה מעמד יש לברייתא ברייתא. על או

 "מאי במילים לדחותה ניתן ולא נפשא, באפי קושיא הוא קשיא" גופא "הא
 באה היא שהרי וכדומה, סגנון בעיות בגלל נדחית אינה וכדומה, קושיא"?

המקור. בגוף או לרישא מסיפא בד״ב עצמו המקור בתוך סתירה בגלל תמיד
 המקורי בצביונן כברייתן ברייתא או משנה על תמיד יבוא קשיא גופא "הא
האמורא. ע״י שנתנה אחרת לשון או אחרת, משמעות או פירושיהן על ולא
 או המשנה בהשלמת הוא הפתרון אם בסוגיא יופיע לא קשיא" גופא "הא

 כאן שמדובר אמרתי וכבר קתני". והכי מחסרא "חיסורי בלשון הברייתא
לכאורה. סתירה בגלל המקור בהסדרת

 גופא הא "ותו או קשיא" גופא הא [פלוני] רבי "אמר בתלמוד נמצא לא
 בכמה מצאנוהו לא אחרות. לקושיות קשר בלי עצמאי המונח כי קשיא",
יבמות. גיטין,נדרים, כמו מסכתות

 או הכי" נמי כמו"תניא בתירוצים מתורץ ואינו נדחה אינו קשיא" גופא "הא
 תירוץ אלא וסיפא, רישא ביישוב תנינן", נמי אנן "אף או כוותיה" "תניא
.3 לכאורה הסתירה את המסביר ענייני

של ראה שונה מיוחדת נדרים שמסכת בכלל ואולי ע״ב, ע' נדרים למ  המונח אין וצורתה, בל

שמעותו קשיא" גופא "הא  ומעילה תמורה נזיר שנדרים אמרנו [כבר פנימית, סתירה של במ

ת גם ראה בתלמוד] אחיותיהן מכל שונות  גם ראה ע״ב, עא' עירובין גם ראה ע״ב, לוי כתובו

ע״א. כחי פסחים

 לאי סנהדרין ראה ע״א. צו' בתרא בבא לסוגיא. הריטב״א ראה ע״א, מוי נידה דוגמאות, ראה

ת ע״א. עא' קידושין ראה ע״ב, צלף. ע״א לוי שם ע״א, לגי שם בלילה, ק״ש ע״ב ח' ברכו

ועריכתן, לישתן ע״ב צה' מנחות ע״א, מדי חולין ע״א. ב' תמורה מזבח, תורם ע״א כחי תמיד

קיח' קמא בבא אוכל, שלא שבועה ע״ב כג' שבועות ע״ב. קכח' ע״ב, קיא' שם ע״א לדי שבת

ת בה, רואה ע״ב ח' סוטה לפסול, מוחזק ע״א עא' קידושין ע״ב,  אחת רגל ע״ב עא' כתובו

שרו ע״ב לבי סוכה ע״ב. קי' שם יקיים,  שם ע״ב, נהי פסי ע״א, לגי השנה ראש עליו. רוב נ

ע״א. פחי ע״א, עא' עירובין ע״א. פחי שם ע״ב, עה'

.2

.3
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לו" משמע דתימא...קא "פשיטא..מהו כתלמוד, יסוד ומונחי תכניות .3

 מופיע תלמוד, לומד כל גדל עליו לן" משמע דתימא״.קא "פשיטא״מהו המונח
 לעריכה. עדות הוא אף בתלמוד, חוזר במוטיב קבועה בתבנית אלא כפשוטו לא הרבה
 אח"כ דוגמאות, בכמה החוזר המוטיב את נראה בכלל] בירושלמי מופיעה לא זו [צורה

במובאה. בעליל מוחש הצריכותא כשמרכיב אותו נראה

 ומן שמע מקריאת פטורים וקטנים ועבדים נשים משנה: ע״א: כי ברכות א.

המזון. ובברכת ובמזוזה בתפילה וחייבין התפילין
 שהזמן עשה מצוות וכל הוא, גרמא שהזמן עשה מצות פשיטא! שמע, קריאת גמרא:
 לן. משמע קא שמים, מלכות ביה ואית הואיל דתימא, מהו פטורות. נשים גרמא

 וחייבין לן. קמשמע למזוזה ואיתקש הואיל דתימא מהו פשיטא! התפילין, ומן
 עשה כמצות וצהרים" ובקר "ערב בה וכתיב הואיל דתימא מהו נינהו. דרחמי בתפילה
לן. משמע קא דמי, גרמא שהזמן

 לן. קמשמע תורה, לתלמוד ואיתקש הואיל דתימא מהו פשיטא! ובמזוזה
 לאכל בשר בערב לכם ה' "בתת וכתיב הואיל דתימא מהו פשיטא! המזון, ובברכת

לן. קמשמע דמי גרמא שהזמן עשה כמצות לשבע", בבקר ולחם

 וכן שערו, וכן בשיניו או בזו, זו צפרניו הנוטל משנה: ע״ב: צד' שבת ב.
 מחייב אליעזר רבי הפוקסת, וכן הכוחלת, וכן הגודלת, וכן זקנו, וכן שפמו,

שבות. משם אוסרים וחכמים
תנן, בזו זו פשיטא! חייב. בכלי אבל ביד, מחלוקת אלעזר רבי אמר גמרא:

 קא אליעזר, דרבי כוחו להודיעך בזו, זו דקתנו והא פטרי, בכלי רבנן דתימא, מהו
לן. משמע
 ומחזירתו בעלה ומיד בבנה מיד אשה מקבלת משנה: ע״ב, מבי סוכה ג.

 ובמועד מוספין, טוב ביום מחזירין, בשבת אומר יהודה רבי בשבת. למים
בלולב. חייב לנענע היודע קטן מחליפין. [חוה״מ]

 קא תקבל, לא אימא היא, חיובא בת לאו ואישה הואיל דתימא מהו פשיטא! גמרא:
לן. משמע

שמור, שיהא בשביל הבור לתוך תבשיל נותנין משנה: ע״ב: קמו' שבת ד.
 מי שיחמו. בשביל בחמה הצונן ואת שיצננו, בשביל ברעים היפים המים ואת

החיצונה, לחצר הגיע חושש. ואינו בהן מהלך במים, בדרך כיליו שנשרו
העם. כנגד לא אבל בחמה שוטחן

לן. משמע קא גומות, אשוויי משום נגזר דתימא, מהו פשיטא! גמרא:
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 תמר מעשה מתרגם, ולא נקרא ראובן מעשה משנה: ע״א: כהי מגילה ה.
מתרגם, ואינו נקרא והשני ומתרגם, נקרא ראשון עגל מעשה ומתרגם, נקרא
וגוי.. מתרגמין ולא נקרין ותמר אמנון מעשה כהנים ברכת

 ולא נקרין לא ויש מתרגמין ולא נקרין יש ומתרגמין, נקרין יש רבנן תנו גמרא:
 נקרא בראשית מעשה סימן. נשפ״ה עק״ן בליית ומתרגמין נקרין אלו מתרגמין.
 ומה לפנים מה למטה ומה למעלה מה לשיולי אתו דתימא, מהו פשיטא! ומתרגם,
 דתימא מהו פשיטא! ומתרגם, נקרא בנותיו ושתי לוט מעשה לן. משמע קא לאחור?,

 ומתרגם, נקרא ויהודה תמר מעשה לן. משמע קא אברהם? של לכבודו ניחוש
 דאודי. הוא שבחיה לן משמע קא דיהודה? לכבודו ליחוש דתימא מהו פשיטא!

 קא ישראל, של לכבודן ליחוש דתימא, מהו פשיטא! ומתרגם, נקרא ראשון עגל מעשה
 ומתרגמין, נקרין וברכות קללות כפרה. להו דהיא להו דניחא שכן כל לן משמע

 הסוגיא [ לן. משמע קא דציבורא, דעתייהו פייגא דילמא ניחוש דתימא מהו פשיטא!
] דוגמאות בעוד נמשכת
 מסככין אין זרדין וחבילי עצים וחבילי קש חבילי משנה: ע"כ: יבי סוכה ו.

לדפנות. כשרות וכולן כשרות, שהתירן וכולן בהן,
 מהו פשיטא! כשרה, זכרים פסולה. בנקבות כשרה זכרים בחיצין גמרא:...סיככה

 פשיטא! פסולה, בנקבות מר אמר לן. משמע קא נקבות, אטו זכרים נגזור דתימא,
לן. משמע קא קבול, שמיה לא למלאות עשוי קבול בית דתימא, מהו

 מפני תחתיה או החמה מפני סדין עליה פרס משנה: ע״א: יי סוכה ז.

הנשר.

 מפני פשיטא! כשרה, לנאותה אבל הנשר, מפני אלא שנו לא חסדא רב אמר גמרא:

 אורחא הנשר, מפני דקתני והאי לנאותה אפיי הדין הוא דתימא, מהו הנן, הנשר
 או במקצת שונות בצורות המונח את למצא אפשר לן. משמע קא קתני, דמילתא
 הוא המונח לן, משמע קא דתימא, מהו פשיטא, האיברים: משלות בנוי כשאינו

.4הבבלי בעריכת מתודולוגי

 ע״ב, כהי מגילה ראה ע״ב. לאי שם ע״ב, כזי שם ע״ב, לזי סוכה דתימא" מהו "פשיטא ראה .4

 כבי יבמות ראה ע״ב. ’סו שם ע״ב ’לה שם ע״ב, ’יא יומא ראה ע״ב. ’כו שם ע״ב, ’כג שם

ת ראה ע״ב. ’פט שם ע״ב ’מז שם ע״א, רו  ראה ע״א. ’לח שם ע״א, ’לז שם ע״א, ’לה בכו

ת ע״ב. ’לו שם ע״ב, ’לא ביצה ראה ע״א. ’לה שם ע״א, ’כב שבועות ’כא שם ע״ב, ’נז כתובו

 ראה ע״ב. ’קמ שם ע״א, ’קכב שם ע״ב, ’מ חולין ראה ע״ב. ’פב שם ע״א, ’כו שם ע״א,

 בבא ראה ע״א. ’טז שם ע״ב, ’עז שם ע״א, ’מד סנהדרין ראה ע״ב. ’לאא שם ע״ב ’כא ערכין

ע״ב, ’מו שם ע״א, ’נה שם ע״ב, ’לא גיטין ראה ע״א. ’מא ע״א, ’קלז שם ע״א, ’קמד בתרא

ע״ב. ’ס שם ע״א, ’נה שם ע״א ’ז נדרים אה ע״ב. ’ח שם ע״א, ’יג נזיר, ע״א, ’ה מכות ראה

ועוד. ועוד ע״א. ’ס שם ע״ב, ’יט שם ע״ב, ’יח קידושין ראה



625הלכה מדרשי

צריכותא כצירוף "פשיטא" יסוד ומונחי תכניות .4

 תדירותו בגלל עריכה על מורה הוא שאף "פשיטה" המתודולוגי התלמודי המונח
 "פשיטא, הצריכותא, של הפנימי בבירור גם מופיע בתלמוד, זהה כמטבע והופעתו

 לא, פשיטא, מעט, שונה בפיסוק או לן" משמע דתימא״.קא צריכא״״מהו לא
 דבר חוזרים והמוטיבים המבנה דוגמאות כמה נראה קמ״ל. דתימא... צריכא״.מהו

האמוראים: בדיוני שווים מטבעות שטבע עריכה בית על מלמד שכאמור

 הגמלין כקשר עליהן חייבין שאין קשרין לך יש משנה: ע״ב: קיא* שכת א.
פסקיא, ושל סבכה, וחוטי חלוקה מפתח אשה קושרת הספנין. וכקשר

 בן אליעזר רבי בשר. של וקדירה ושמן, ין ונודות וסנדל, מנעל ורצועות
תצא. שלא הבהמה לפני קושרין אומר, יעקב

 מהו אוני. תרתי ליה דאית צריכא, לא פשיטא! ושמן, יין ונודות ע״ב קיב' גמרא:
 לא פשיטא! בשר, של קדירה לן. קמשמע לה, מבטל בטולי מנייהו חדא דתימא,
 בן אליעזר רבי לן. קמשמע לה, מבטל ביטולי דתימא, מהו שלאבא. לה דאית צריכא,

 מהו איסרי, תרתי לב דאית צריכא לא פשיטא! וכוי. קושרין אומר יעקב
לן. משמע קא מבטיל, בטולי מנייהו דתימא...חדא

 ביתו ערב, ולא מהן אחד ששכח חצר אנשי משנה: ע״ב: סט' עירוכין ב.
רשותן, לו נתנו ולהם. לו מותרין ושלהם ולהם. לו ומלהוציא מלהכניס אסור

 ונוטל רשות נותן שאחד זה. על זה אוסרין שנים, היו אסורין. והן מותר הוא
רשות. נוטלין ואין רשות נותנים שנים רשות.

 ליה ובטיל מנייהו חד דהדר צריכא, לא פשיטא! זה, על זה אוסרין שנים ..היו גמרא:
 ליה הוא לא דבטיל דבעידנא דכיון לן, משמע קא לישתרי, דתימא מהו לחבריה.
 תנינא, נוטל אי תנינא, נותן אי לי? למה תו הא רשות, נותן שאחד חצר. בהאי שריותא

 דלמא ליגזר דתימא, מהו פשיטא! נמי הא רשות, נותנים שנים ליה. איצטריכא סיפא
לן. משמע קא להו, לביטולי אתי

 בהמתו המוסר הבעלים. כרגלי והכלים הבהמה משנה: ע״א: לז' ביצה ג.
שבבית, האחים מן לאחד המיוחדין כלים הבעלים. כרגלי אלו הרי לרועה,

 כלי השואל שהולכין. כמקום אלו הרי מיוחדין, ושאין כרגליו. אלו הרי

המשאיל. כרגלי טוב ביום השואל, כרגלי טוב, יום מערב מחברו

 אלא לו מסרו שלא צריכא, לא פשיטא! טוב, יום מערב מחברו כלי השואל גמרא:
לן. משמע קא אוקמיה, ברשותיה לאו דתימא, מהו טוב. ביום
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 כאמור למשנה. סמוך דווקא לאו הסוגייא, בתוך המצויות שתיים או דוגמא עתה נראה
 שהובאנו מהן כמה ראה רבות, יש כאלה התלמודי. הדיון של דרכו היה זה מטבע

.4 בהערה
 יפה היה כיצד? שעשו, מה את להן שמין מר: אמר ע״א: עזי מציעא בבא ד.

 יגמרו או העליונה. על פועל יד רבנן, סברי קא סלע. להם נותן דינרים ששה
 ואימרו עבידתא דאייקר צריכא, לא פשיטא! סלעים. שני ויטלו מלאכתן
 מפייסינן כי ליה, אמרי מצו דתימא מהו ופייסינהו. הבית בעל ואזל פועלים,
 לכו דטרחנא אדעתא להו, דאמר לן, משמע קא אאגרא, לן דטפת אדעתא
ושתיה. באכילה

 גבי על אילנות להשכיר שנהגו מקום רבנן: תנו ע״ב: קגי מציעא בבא ה.
 שנהגו מקום משכירין. אין להשכיר, נהגו שאין מקום משכירין. קרקע,

 ואזיל בתילתא יהבו עלמא דכולי צריכא, לא פשיטא! משכירין, להשכיר
 דלא אדעתא לך, דבצרי האי ליה: דאמר דתימא, מהו בריבעא. ויהיב איהו
ליה. לפרושי ליה דאבעי לן משמע קא באילנות, לך יהבנא דלא

מילי" הני יימנא ומונחים: יסוד תבניות .5

 המונח הברייתא, או המשנה מושתתת עליהן המקורות אחר לתור הגמרא של דרכה
 בירושלמי] [ואינו פעם, וחמישים כמאה הבבלי בתלמוד רק המופיע מילי" הני "מנא
 אותו נמצא כן המקור. הוא עניינם כי ההלכה, במדרשי נמצא שלא הדברים ומטבע

 הדיון של מתכליותיו שאחת יותר, הרבה למצאו צפוי שהיה למרות אגדה. במדרשי
 וכשהגמ' המקור, את חושפות עצמן הסוגיות הנה ההלכה, שורשי לחשוף האמוראי

 ופעמים הפסוק. מקור כוח את להדגיש מכוון כוונת לה יש מילי"? הני "מנא שואלת
זה. מתודולוגי למונח דוגמאות כמה עתה נראה בו, חלוקים שהאמוראים

 חסידים ראש. כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין משנה: עב. לי ברכות א.
 אפילו שבשמים. לאביהם ליבם שיכוונו כדי ומתפללין אחת שעה שוהין היו הראשונים

יפסיק. לא עקבו על כרוך נחש ואפילו ישיבנו, לא בשלומו שואל המלך
נפש" מרת "והיא קרא: דאמר אלעזר רבי אמר מילי? הני מנא גמרא:

 עם שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלושה משנה: ע״א. לדי שבת ב.
 את מעשרין אין חשיכה, אינו ספק חשכה ספק נר. את הדליקו ערבתם, עשרתם חשכה,
 הדמאי את מעשרין אבל הנרות. את מדליקין ואין הכלים, את מטבילין ואין הודאי,

החמין. את וטומנין ומערבין

 אהליך שלום כי "וידעת קרא אמר לוי בן יהושע רבי אמר מילי? הני מנא גמרא:
תחטא". ולא נוך ופקדת
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 כתוב מקור לחפש הבא מילי" הני "מנא בין להבחין יש האם הדעת את לתת ראוי
 כל על בהבדל. קביעות יש והאם חכמים. בדעת מקור לחפש הבא "מנלן" או בפסוק.

 שהבאת לב לשים יש בפסוק. הכתוב הנימוק יופיע מילי" הני "מנא אחרי מיד פנים
 מחות את מבטא חיותר במקור חולקים שחכמים ופעמים יחידח דעח תמיד אינה המקור
הפסוק. כוונת בהבנת שונה כוונה חכם כשלכל מקורות יותר תביא חגמרא לכן העניין,

 מביתו גדול כהן מפרישין הכיפורים יום קודם ימים שבעת משנה: ע״א: בי יומא ג.
 אומר יהודה רבי פסול. בו יארע שמא תחתיו אחר כהן לו ומתקינין פלהדרין. ללשכת

 ביתו ביתו", ובעד בעדו "וכפר שנאמר: אשתו תמות שמא לו מתקינין אחרת אשה אף
סוף. לדבר אין כן אם לו: אמרו אשתו, זו

 יוחנן, רבי אמר אידי בר מחסיא רבי אמר חלקיה בר מניומי רב אמר מילי? הני מנא
עליכם" לכפר לעשות ח' ציוח הזה ביום עשה "כאשר קרא: אמר

 יהודה ורבי פסולה, מעשרים למעלה גבוהה שהיא סוכה משנה: ע״א: גי סוכה ד.
 מרובה ושחמתה דפנות, שלוש לה ושאין טפחים, עשרח גבוהה ושאינה מכשיר.

פסולה. מצילתה,
 את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו "למען קרא: דאמר רבה: אמר מילי? הני מנא
 אין אמה מעשרים למעלה בסוכה, דר שהוא יודע אדם אמה עשרים עד ישראל". בני

 "וסוכה מהבא: אמר זירא רב עינא. ביה שלטא דלא משום בסוכה, שדר יודע אדם
 אמה מעשרים למעלה סוכה, בצל יושב אדם אמה עשרים עד מחרב" יומם לצל תהיה

דפנות. בצל אלא סוכה בצל יושב אדם אין

 מיום בתחילה יבשל לא שבת ערב להיות שחל טוב יום משנה: ע"כ: טרי ביצה ה.
לשבת. הותר הותיר ואם טוב ליום הוא מבשל אבל לשבת, טוב

 זכרהו לקדשו", השבת יום את "זכורקרא דאמר שמואל: אמר מילי? הני מנא גמרא:
.5להשכיחו שבא מאחר

 עירובין ראה ע״א. קלגי שם ע״ב, צבי שבת ע״ב, עגי שם ע״ב, נטי יומא דוגמאות, עוד ראה .5

 שם ע״ב, כטי רה״ש גם ראה ע״א. בי שם ע״א, מחי שם ע״א, לדי יומא ע״ב, כג' שם ע״א, נז'

 ראה ע״א. ב' שם ע״א, כחי שם ע״ב, מאי שם ע״ב, מחי סוכה ע״א. לגי פסחים ראה ע״ב. יב'

ת ע״א, טו' ביצה, ע״א, צז' יבמות גם  נדי שם ע״א, סח' יבמות ע״ב, נז' שם ע״ב, מהי כתובו

ע״ב, פז' מציעא בבא ע״ב, לוי שם ע״א, מ' סנהדרין ע״ב. סה' שם ע״א, סג' נזיר ראה ע״ב.

 בבא ראה ע״ב. לאי ע״ב, כג' מגילה גם ראה ע״ב. סז' שם ע״א, עזי קידושין ע״ב. צד' שם

ועוד. ועוד ע״ב, סט' שם ע״ב, קסד' בתרא
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”הא״״הא״. קשיא, "לא יסוד ומונחי תכניות .6

 של סותרות בדעות אלא בכתובים לא סתירות ליישב נדרשת שהגמרא פעמים
 או שונות, באוקימתות או מתיישבים והעניינים הסוגיא. של בגופה הדנים אמוראים

 של דעתם מנמקת שהגמרא אף ופעמים החולק, החכם של דעתו של אחרת בהבנה
 בתלמוד רווחת יסוד לתבנית בדוגמאות שנראה כפי הסתירה, יישוב תוך החולקים

 במסכת בהתבוננות נסתפק אלו. בניין באבני שימוש תוך עריכה על ומעידה כולו,
הכלל. על נלמד וממנה הפותחת

 ותני באפרקסות, מעותיו עם תפיליו אדם צורר חדא: תני ע"כ: כג' כרכות א.
 סודרא האי חסדא רב דאמר אזמניה. דלא הא דאזמניה הא קשיא, לא יצור. לא אידך:

 אזמניה פשיטי, ביה למיצר אסור תפילין, צר תפילין, ביה למיצר דאזמיניה דתפילין
 מילתא הזמנא דאמר ולאביי זוזי. ביה למיצר שרי אזמניה, ולא ביה צר ביה, צר ולא

לא. אזמניה, לא אי אסיר, זמניה אי ביה צר ביה, צר דלא גב על אף אזמניה היא,
 קורין הבית, בעל אצל מלאכה עושין שהיו הפועלים רבנן: תנו ע״א: טז' כרכות ב.

 ולאחריה, לפניה ומברכין פיתן ואוכלין ולאחריה, לפניה ומברכין שמע קריאת
 כפיהם. נושאין ואין התיבה לפני יורדין אין אבל עשרה, שמונה תפילת ומתפללין

 רבי הא גמליאל רבן הא קשיא, לא ששת בר אמר עשרה? שמונה מעין והתניא
יהושע.

 שמע האומר כל זירא, רבי אמר אותו, משתקים מודים מודים ע״ב: לגי ברכות ג.
 מגונה. זה הרי וכופלה, שמע את הקורא מיתיבי, דמי. מודים מודים כאומר שמע,
 ותני מילתא מילתא דאמר הא קשיא, לא ליה. משתקינן לא שתוקי דהוי, הוא מגונה

לה. ותני פסוקא פסוקא דאמר הא לה,
 טחנו האדמה, פרי בורא עליו מברך האורז את הכוסס מר אמר ע״א: לז' ברכות ד.

 ולבסוף מזונות מיני בורא מברך בתחילה קיימות, שהפרוסות אעפ״י ובשלו, אפאו
 רבן הא קשיא, לא ששת רב אמר כלום? ולא לבסוף והתניא, שלוש. מעין אחת ברכה

 אומר גמליאל רבן המינים משבעת שהוא כל הכלל: זה דתניא רבנן. והא גמליאל,
שלוש. מעין אחת ברכה אומרים וחכמים ברכות שלוש

 מסלקן ברכה, בלא פיו לתוך אוכלין והכניס שכח יהודה רב אמר ע״ב: נ' ברכות ה.
 הא קשיא, לא מסלקן. אידך ותניא פולטן. אידך ותניא בולען, חדא תניא ומברך. לצד

 מסלקן, דתניא והא מאיס, דלא במידי פולטן דתניא והא במשקין, בולען, דתניא
.6 דממאיס במידי

 ארבע הצירוף יופיע אחד שבעמוד ופעמים דוגמאות, מאות מחמש בלמעלה כולו חרוז התלמוד .6

ת למשל, ראה פעמים, חמש ת ע״א, סד' ביצה ע״ב. קיט' ב״ק ע״ב, סח' כתובו רו  , ל סנהדרין ע״א, מי בכו

 ע״א, לחי סוכה ע״א, יחי יומא ע״ב, לוי פסחים נוי, נדה ע״ב, כה' ב"מ ע״א, קיט' שם ע״ב, ז' בתרא בבא

ע״ב, ו' תענית
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לומר..מאי....ת"ש". תמצא אם להו... "איגעיא ומונחים: תבניות .7

 גדולות שלימות תבניות של מציאתן הוא הועד, בבית התלמוד עריכת של מעדויותיה
 אין אחת. בסוגיא חוזר המוטיב פעמים סוגיות, ומרכיבות התלמודי בדיון חוזרות

 המו״מ בשטף מצויות כאלה ישירה, הבהרה כשאלת להו" "אבעיא במונח מדובר
 ובנויה הסוגיא, בגוף דיון הפותחת שאלה למעשה שהוא במונח מדובר כאן התלמודי.

 לומר.. תמצא ואם לומר... תמצא אם להו? "אגעיא בתלמוד: הנשנית בנין כתבנית
לדוגמא: שמע" תא

 ומצא אחריו ונכנס בפיו, וככר נכנס עכבר רבא: אמר ג: עמוד י דף פסחים א.
 וככר נכנס תינוק רבא: ואמר לפרר. עכבר של דרכו שאין מפני בדיקה, צריך פירורין,

 בעי לפרר. תינוק של שדרכו מפני בדיקה, צריך אין פירורין ומצא אחריו ונכנס בידו,
 דעל, האי היינו אמרינן: מי מהו? בפיו וככר יוצא ועכבר בפיו, וככר נכנס עכבר רבא:
 האי והיינו דעל האי היינו לומר: תמצא אם הוא? אחרינא דילמא: או דנפק. האי והיינו
 ודאי האי מהו? בפיו וככר יוצא שחור ועכבר בפיו, וככר נכנס לבן עכבר דנפק,

 שקלי לא עכברים לומר: תמצא ואם מיניה? ארמיה ארמויי דילמא או הוא, אחרינא
 מעכבר ודאי חולדה מהו? בפיה וככר יוצאה וחולדה בפיו, וככר נכנס עכבר מהדדי,

 הוה בפיה עכבר שקלתיה דמעכבר איתא דאם הוא, אחרינא דילמא: או שקלתיה,
 משתכח הוה בפיה עכבר שקלתיה דמעכבר איתא אם לומר: תמצא ואם משתכח,

 איהו ודאי הכא מהו? חולדה בפי ועכבר וככר יוצאה וחולדה בפיו, וככר נכנס עכבר
 או אישתכוחי. בעי הוה משתכח עכבר בפי ככר ניהו, דאיהו איתא אם דילמא: או הוא,

תיקו. ושקלתיה? נפל, הוא ביעתותא משום דילמא:
בת שקידש חורין בן וחציו עבד שחציו מי להו: איגעיא א: עמוד מג דף גיטין ב.

 - לחציי התקדשי ישראל לבת שאמר ישראל בן לומר תמצא אם מהו? חורין,
 המקדש ישראל בן לומר תמצא ואם לכוליה; חזיא לא הא לכוליה, דחזיא מקודשת,

 המית ת״ש: מאי? בקנינו, שייר לא עבד והא בקנינו, דשייר מקודשת, אינה אשה חצי
 אמרת ואי ליורשיו; כופר וחצי לרבו קנס חצי נותן חורין, בן וחציו עבד שחציו מי

 ומאי טרפה, כשעשאו אהבה: בר אדא רב אמר ליה? מנא יורשין קידושין, לאו קידושיו
ועוד, קתני; דיורשיו חדא, בדבר: תשובות שתי רבא, אמר נפשיה. יורשיו?

 לה דאמר כמאן אמרינן מי מהו? היום, ליכי קיים רבה: בעי ע״ב: סטי נדרים ג.
 אמר לה, אמר לא הא לומר, תמצא אם לה? אמר לא הא דלמא או למחר, ליכי מופר

 היום, לנדריה קיימיה דהא מיפר, מצי לא למחר אמרינן מי מהו? למחר, ליכי מופר לה
 מהיום למחר ליכי מופר לה קאמר כי היום, ליכי קיים לה אמר דלא כיון דלמא או

 דמי, דאיתיה כמאן למחר היום, דקיימו כיון הכי אפילו לומר תמצא ואם קאמר?
 או דמי, שעה לאחר ליכי מופר לה דאמר כמאן אמרינן מי מהו? שעה ליכי קיים (א״ל)
 מי מאי? לה אמר מיהו לה, אמר לא הא לומר תמצא אם לה? אמר לא הא דלמא

 כי הוא, הפרה ובר הקמה בר יומא דכוליה כיון דלמא או קיימו, דקיימו כיון אמרינן
 אין ואני ואמר בעלה ושמע נזירה, הריני ת״ש: מהני? שעה לאחר ליכי מופר אמר
להפר. יכול
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ונמלך לאכילה, כגרוגרת הוציא נחמן: רב אמר רבא אמר ע״א: צאי שגת ד.
 איכא הכא, זיל פשיטא, חייב. לאכילה עליה ונמלך לזריעה נמי, אי לזריעה, עליה

 מחשבה, בחדא והנחה עקירה בעינן דתימא: מהו שיעורא! איכא הכא, וזיל שיעורא,
 עליה ונמלך ותפחה, לזריעה, גרוגרת חצי הוציא רבא: בעי לן. משמע קא ליכא, והא

 הכא וזיל שיעורא, איכא הכא דזיל דמיחייב, הוא התם לומר: תמצי אם מהו? לאכילה
 או מיחייב, לא אכילה, שיעור ביה הוה לא דאפקה דבעידנא כיון הכא, שיעורא, איכא

 נמי השתא דזריעה, אמחשבה מיחייב עליה חשיב ולא אישתיק דאילו כיון דילמא:
 אמחשבה מיחייב עליה חשיב ולא אישתיק דאילו כיון לומר: תמצי ואם מיחייב.
 לזריעה עליה ונמלך וצמקה, לאכילה כגרוגרת הוציא מיחייב. נמי השתא וזריעה,

 השתא בתר דילמא: או מיחייב, לא קמייתא אמחשבה אישתיק כי ודאי הכא מהו?
וכוי. ומיחייב אזלינן, השתא בתר לומר: תמצי ואם ומיחייב? אזלינן,

 וחמש בארבע דקאמר, קופות וחמש ארבע הני להו: איבעיא ע״א: קכזי שבת ה.
 משוי למעוטי דילמא: או עדיף. בהילוכא למעוטי אלמא: לא, - טפי אין, - קופות
 יין. כדי ושל שמן כדי של קופות וחמש ארבע אפילו מפנין חדא: דתני שמע, תא עדיף?
 בהילוכא מעוטי סבר: דמר - קמיפלגי בהא לאו מאי עשרה. ובחמש בעשר אידך: ותניא
 על אף דקאמר וחמש ארבע הני להו איבעיא ... עדיף? במשוי מעוטי סבר: ומר עדיף,

 לפי הכל לומר תמצי ואם האורחין לפי הכל דילמא או טובא אורחין ליה דאית גב
וכוי. ת״ש, לנפשיה? מפני גברא גברא דילמא או לכולהו מפני גברא חד האורחין

 צריך? אין או להורידה סולם צריך קורה בשמי ככר רבא: בעי ע״ב: י' פסחים ו.
 או למיכלה, אתי לא - מנפשיה נחיה דלא כיון רבנן אטרחוהו לא האי כולי אמרינן מי

 ככר - למיכלה ואתי דנפל זימנין לומר תמצי ואם למיכלה. ואתי דנפל זימנין דילמא:
 או מנפשה, דסלקה עבידא דלא ודאי הכא צריך? אין או להעלותה סולם צריך בבור

 דנחית זימנין לומר תמצא אם למיכליה. ואתי צורכיה, למעבד דנחית זימנין דילמא:
 בגופיה צריך? אין או להוציא חבר צריך נחש בפי ככר למיכלה, ואתי לצורכיה
תיקו. - שנא? לא דילמא או רבנן, אטרחוהו לא בממוניה רבנן, אטרחוהו

עד דלמא או דוקא, פירות פירי יהודה, לרבי להו: איבעיא ע״ב פג' כתובות ז.
 למה עולם עד דוקא פירות פירי לומר תמצי אם דוקא? תרוייהו דלמא או דוקא, עולם

 תמצי ואם דמי; עולם עד לה דכתב כמאן פירות, פירי לה דכתב כיון קמ״ל, הא לי?
 אי פירות, פירי לה דכתב אע״ג קמ״ל, הא לי? למה פירות פירי דוקא, עולם עד לומר
 לי? למה תרתי דוקא, תרוייהו לומר תמצי ואם לא; - לא אי אין, - עולם עד לה כתב

 הוא פירות פירי אמינא הוה עולם, עד לה כתב ולא פירות פירי לה כתב דאי צריכא,
7עוד ויש עולם; עד איצטריך להכי אכיל, פירות דפירי פירא אבל אכיל, דלא

 בבא ראה ע״א. כדי שם ע״ב, כדי קמא, בבא ע״א, טוי גיטין וכן ע״א, לאי ביצה גם ראה .7

ת ע״ב, פוי שבת ע״ב. קג' בתרא ע״א. כז' שם וכן ע״ב, י' פסחים ע״ב, ל' סוכה ע״א, ב' כתובו

ע״א. לגי סוכה
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שמע" להו.״דילמא.״.תא "איבעיא דומה עריכה תבנית .8

 קבוע כמטבע אך שלו, פשוט היותר בנוסח גם האמור המבנה את הרבה נמצא אנו
 בשאלת המבנה, יופיע תמיד שמע". דילמא...תא להו...או "אבעיא כולו. בתלמוד

 הדברים, אמורים חכם איזה בפי או האוקימתא את לברר להו" "אבעיא המקשנים
 כחמש להו" "איבעיא את נמצא חכם. דעת או מקור ובו שמע" "תא תביא והגמרא

 לעריכה עדות דוגמאות כמה נראה כזה. מונח לנו אין בירושלמי בבבלי, פעם מאות
ע״א] יומאכד' רש״י ראה מיוחד, שמע תא [על כולו. בתלמוד עובר במטבע שיטתית

מזיע״ב שבת א.
 דילמא: או דמי, שפיר דשומשמין אבל תנן, זיתים של גפת להו: איבעיא גמרא.

 ינאי: רבי דבי חד משום זירא רבי דאמר שמע, תא דזיתים? שכן וכל תנן, דשומשמין
 לעולם תנן. זיתים של מינה: שמע זיתים, של גפת על להניחה אסור בה שטמן קופה
אסור, נמי דשומשמין הטמנה לענין לך: אימא

ע״א קנזי שבת א.
 שלא אין, לצורך ושאלה, לצורך; שלא ובין לצורך בין - הפרה להו: איבעיא גמרא.
 שלא אין, לצורך נמי, הפרה דילמא: או מהדדי קפלגינהו הכי ומשום לא. לצורך
 צריכה ושאלה דין, בית צריך אין דהפרה משום מהדדי להו פליג דקא והא לא. לצורך

 לצורך השבת. לצורך בשבת נדרים מפירין פפא: רב דבי זוטי דתני שמע, תא דין? בית
 אתרוייהו לצורך להו: איבעיא אחרינא, לישנא לא. השבת לצורך שלא אין, השבת
 - לצורך קתני כי דילמא: או לעת. מעת נדרים הפרת אלמא: לא, לצורך ושלא קתני,

היום. כל נדרים הפרת אלמא: לצורך. שלא אפיי נדרים הפרת אבל דקתני הוא אשאלה
ע״א נהי פסחים ב.
 נמי מיגמר אפילו המועד לצורך שלא אבל תנן, המועד לצורך להו; איבעיא גמרא.

 בין דילמא: או מתחלינן. אתחולי לצורך אבל תנן, המועד לצורך שלא דילמא: או לא,
 יתחיל לא אבל שמע: תא לא. אתחולי אין, מיגמר לצורך, שלא בין חמועד לצורך

 אפילו לאו אפילו? מאי קטנה. שבכה אפילו קטן, צלצול אפילו עשר בארבעה בתחילה
 לא נמי מיגמר לצורך דשלא מכלל לא. אתחולי אין, מיגמר המועד, דלצורך הני

גמרינן. נמי מיגמר לצורך דשלא לעולם לא, גמרינן!
ע״א כה' יומא ג.
 עבודה לכל דילמא או מפייסין, אחת לעבודה מפייסין, כשהן להו: איבעיא גמרא.

 הן עבודה לכל דעתך סלקא ואי שם. היו פייסות ארבע שמע: תא מפייסין? הן ועבודה
 נכנסין פעמים ארבע קאמר: הכי יצחק, בר נחמן רב אמר - חוו! טובא - מפייסין
פייסות. טובא בח חיו וחדא חדא ולכל להפיס,
ע״ב כאי ביצה ד.
 שמאי לבית להו ושני היא, הכל דברי לה? קתני מאן מדורה האי להו:* איבעיא גמרא.

 לא שמאי בית אבל לה, קתני הלל בית דלמא או אחד, אבר להנאת גופו כל הנאת בין
מתירין. וב״ה כנגדה ויתחמם מדורח אדם יעשח לא אומרים, ב״ש שמע: תא להו? שני

ת כולן שהדוגמאות לב שים *. ת למשנה עוקבו ב הוא וכך הגמרא. את ופותחו ת לרו  מובאות במאו
ל ושזור בתלמוד רווח מטבע על ומעיד קבוע המבנה בתלמוד. כ ת ב  עוד ראה עריכה. כמטבע המסכתו
ת ע״ב, צאי ב"מ ע״ב, כג' ר״ה ע״ב, פט' פסחי דוגמאות ע״א. פב' ע״ב, לחי ע״ב, לוי שבת ע״א, כוי ברכו
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בתלמוד יסוד ומונחי תבניות "צריכא" .9

 בתי את גוררים המשנה, כוונת לשורשי לרדת האמוראים וחתירת התלמודי הדיון שטף
 והן הטעם, במציאת הן בנימוקים העניין את להאיר דרכים וצדי דרכים לחפש המדרש
 כפילויות לכאורה שנוצרות פעמים בסוגיא. האמוראים של נוספות דעות בהבאת
 בגמרא. תחילה שהובא באופן העניין להבין אולי ניתן שכן מיותרות, לכאורה הנראות

נוצרת"הצריכותא". אחת מדעה יותר מובאות כאשר

ע״א: טו' ברכות "וצריכא" א.
 בן אלעזר רבי משום שאמר יהודה כרבי הלכה א. שילא: רב אמר חסדא רב אמר

 הווא יהודה כרבי הלכה אשמעינן דאי וצריכא, יהודה. כרבי והלכה ב. עזריה.
 בן אלעזר רבי משום שאמר יהודה כרבי הלכה לן, משמע קא לכתחילה, אפילו אמינא,
 הווא עזריה, בן אלעזר רבי משום שאמר יהודה כרבי הלכה אשמיענן ואי עזריה.

 יהודה. כרבי הלכה לן, קמשמע תקנה, לו ואין צריך, אמינא,
ע״א כאי ברכות "וצריכא" ג.

 ואפילו פוסק שהתפלל, ונזכר בתפילה עומד היה שמואל: אמר יהודה רב ואמר א.
 בני הני מיניה, בעאן אבוה, בר רבה בי הוינן כי נחמן: רב והאמר איני? ברכה. באמצע

 הכי ברכה. אותה כל גומרין לן, ואמר שיגמרו? מהו בשבת, דחול ומדכרי דטעו רב בי
 אבל שבת, כבוד משום אטריחוהו דלא הוא ורבנן הוא תיובא בר גברא התם השתא,

 הכנסת לבית ונכנס התפלל שמואל: אמר יהודה רב ואמר ב. ליה. צלי הא הכא,
 יחזור אל לאו ואם ויתפלל, יחזור דבר בה לחדש יכול אם שמתפללים, ציבור ומצא

 אבל וציבור, ציבור או ויחיד, יחיד מילי הני קמייתא, אשמעינן דאי וצריכא: ויתפלל.
 דלא משום הכא, שמעינן ואי לן. משמע קא דמי, צלי דלא כמאן ציבור לגבי יחיד

 צריכא. לא, אימא בה, דאתחיל התם אבל בה, אתחיל
ע״ב פדי יומא "צריכא" ג.

 רשות ליטול צריך ואין משובח, זה הרי והזריז בשבת נפש פיקוח מפקחין רבנן: תנו
 זה הרי והזריז ומעלהו. מצודה פורש לים, שנפל תינוק ראה א. כיצד? הא דין, מבית

 תינוק ראה ב. כוורי. צייד דקא גב על ואף דין, מבית רשות ליטול צריך ואין משובח
 מבית רשות ליטול צריך ואין משובח זה הרי והזריז ומעלהו. חוליא עוקר לבור, שנפל

 ומוציאו, שוברה תינוק, בפני דלת שנעלה ראה ג. דרגא. דמתקן גב על אף דין,
 למתבר מיכוין דקא גב על ואף דין. מבית רשות ליטול צריך ואין משובח זה הרי והזריז
 ליטול צריך ואין משובח זה הרי והזריז בשבת הדליקה מפני ומפסיקין מכבין בשיפי,
 דאדהכי משום ים אשמעינן דאי וצריכא, מכוכי. ממכיך דקא ואע״ג דין. מבית רשות
 דקא משום בור, אשמעינן ואי צריכא. לא. אימא יתיב, דקא בור אבל ליה, אזל והכי

צריכא. באמגוזי, ליה ומשביש גיסא בהאי דיתיב אפשר דלת ננעלה דלת אבל מיבעית,
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ע״א זי סוכה "צריכא" ד.
 סיכך רבא: ואמר ב. כשרה. לחי, לו שיש מבוי גבי על סיבך רבא: אמר גופא, א.
 דפנות שתי דאיכא משום מבוי, אשמועינן דאי וצריכא, כשרה. ביראות, פסי גבי על

 ואי לא, אימא מעלייתא, דפנות שתי דליכא ביראות פסי גבי אבל מעלייתא,
 מבוי, גבי על סיכך אבל דפנות, ארבע שם דאיכא משום ביראות, פסי אשמועינן

 אבל לקילתא, מחמירתא תרתי, הני אשמעינן ואי לא. אימא דפנות, ארבע שם דליכא
צריכא. לא, אימא לחמירתא, מקילתא

ע״א. מאי כתובות "צריכא" ה.
 דשייך היינו ממונא, ניזקא פלגא דאמר למאן בשלמא בתשלומין, והמזיק הניזק תנן:

 בתשלומיו שקיל, קא דידיה דלאו השתא קנסא, ניזקא פלגא למ״ד אלא בתשלומיו, ניזק
 שהבעלים מלמד נזק, תשלומי תנינא: נבלה פחת נבלה. לפחת אלא נצרכא לא איתיה?
 משום תם, אשמועינן דאי וצריכא, במועד. וחדא ב. בתם, חדא א. בנבלה. מטפלין
 משלם דקא משום מועד, אשמועינן ואי לא. אימא דאיעד, מועד אבל איעד, לא דאכתי
צריכא. לא אימא תם, אבל כוליה,

ע״א כאי גיטין "וצריכא" ו.
 ומגרשה קנאתו עליו, מתנה שטר לה וכתב עבדו ביד ונתנו גט לה כתב רבא: אמר א.
 רבא, והאמר בעומד, תימא וכי קנה. לא מהלכת וחצר היא, מהלכת חצר ואמאי? בו.
 לה כתב רבא: ואמר ב. בכפות והלכתא קנה! לא ויושב עומד קנה, מהלך שאילו כל
 די וצריכא, בו. ומתגרשת קנאתו עליו, מתנה שטר לה וכתב בחצרו, ונתנו גט

 לאחר הבאה חצרה משום ליגזר חצר אבל עבד, דווקא אמינא הווא עבד, אשמועינן
 קא כפות, שאינו אטו כפות ליגזר עבד אבל חצר, ה״א חצר, אשמועינן ואי מכאן.

.8 [צריכא] לן משמע
להיע״א עירוכין "צריכא" "וצריכי" ז.

 אבל אמות, לארבע חוץ שנתגלגל אלא שנו לא רגא: אמר לתחום. חוץ נתגלגל גמ'.
 דעתך סלקא קא וכוי. גל עליו נפל אמות. ארבע לו יש עירובו הנותן אמות, ארבע לתוך

 שהוא דבר כל האמר: כרבי, דאי כרבי, דלא מתניתין לימא ליה, שקיל מצי בעי דאי
 מרא דבעי צריכא לא כרבי, תימא אפילו השמשות! בין עליו גזרו לא שבות, משום

 דאיתיה גל, עליו נפל אבל גביה. דליתא משום נתגלגל תנא דאי וצריכי, וחצינא.
 זימניו נתגלגל, אבל דמיכסי, משום גל עליו נפל תנא ואי עירוב. ליהוי אימא גביה,
צריכא. עירוב, ליהוי אימא ליה, ומייתי זיקא דאתי

 וי שנה ראש ראה ע״ב. לטי שם ע״א, כגי עירובין ע״ב, קבי שם ע״א, עגי שבת דוגמאות עוד ראה .8

ת ע״א, סכסי יבמות ע״א,  ז' סוכה ע״ב, סטי פסחים ע״ב. ’קיא שם ע״א, סט' יבמות ע״ב. לדי כתובו

ת ע״א. מחי שם ע״א, כוי גיטין ע״א, לי תענית ע״א,  ע״א, מגי קידושין ע״ב, ידי נזיר ע״ב, לז' כתובו

ועוד. ועוד ע״א כוי שם ע״א, יב' ע״ז ע״א, מזי סנהדרין ע״א, קיח' ב"מ ע״ב, ס' ע״א, ני
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כתלמוד יסוד ותכניות מונחים כה" "והוינך . 10
 "והינן בה". "והוינן המונח שכיחוה היא התלמוד, לעריכת מעניינות היותר העדויות מן

 הינד, בד," "וד,וינן בבבלי פעם כחמישים המצוי 9 "ואמרינן" למונח במקצת דומה בה"
 אחדים, במקרים .?!ודמים ממקורות ?!ודמים דיונים בחשבון הלוקח תלמודי לדיון עדות
 העוסק תלמודי בדיון המצוי בה" "והוינן המונח לתופעה. התוספות בעלי ערנות נראה
 זה ענין הלא מקשה, והגמ' מרוחק. אחר במקום והשני לפנינו, הגלוי האחד עניינים, בשני
 המקור את ונמצא יש המקום, את לאתר אפשרות בלי פעמים אחר? במקום עסקנו ובו נדון

 לא האמוראים כי במקורות משווה עיון המחייב עניין בתוספתא. או בברייתות במשניות,
1 הערות ראה הנדונה, בסוגייא עסקו בו המקור היכן מציינים 0  הדיון שברקע גם קורה .9,

 עצמה. מסכת באותד, בסוגיא משתמשים לפעמים יותר, או ותירוץ אחת קושיה קיימת
 אולי, להניח יש ] ק' ז' שבת, בי. נאי, עו', פז, נאי, עירובין, פז', נדי, נאי, עירובין [כמו

 חשים לפעמים שונים. מדרש בבתי שונות בצורות שהילכו שמועות מבטא שהמונח
 קטז' חולין מול ע״א לה' ע״ז [כמו המקורית, הסוגיא מתוך קוצרה בד," "והוינן שסוגיית

 שני בין התאמה יש תמיד שלא כמובן ע״ב] לד,' ברכות מול ע״א ל' עירובין וכן ע״א,
דוגמאות: נראה המקורות.

ע״א: קיב שבת א.
 שנפסקו סנדל דתניא: היא? מאי וכוי.. רצועה ליה איפסיק יוסף, דרב קמיה קאי הוה אביי
 אחת או מאזניו אחת טהור, שלו הכף כל שניטל או תרסיותיו, שתי או אזניו שתי

 טמא. פנימית נפסקה אומר: יהודה רבי טמא. שלו הכף רוב שניטל או מתרסיותיו,
 לענין כמחלוקת יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה ואיתימא עולא ואמר טהור. החיצונד,
 אליבא יוחנן] [רבי בה: והוינן חליצה. לענין לא אבל שבת, לענין מחלוקת כך טומאד,,
 לא אבל הוי, מנא נמי שבת לענין הוי מנא טומאד, מדלענין דרבנן, אליבא אילימא דמאן?

 אליבא ואלא כשרה! חליצתה בימין שמאל של חלצה והתנן: הוא, מנא דלאו לחליצה
 לא אבל הוא, מנא לאו נמי שבת לענין הוא מנא לאו טומאד, מדלענין יהודה, דרבי

דמנאהוא. לחליצה
כלים, תוספתא יבמות, ירושלמי וכן ו, שבת ירושלמי ראה בה": "והוינן

ע״א: מדי פסחים ב.
 שבתורד, איסורין וכל דימי: לרב אביי ליה אמר שמעתא. לד,א לה וקאמר דימי רב יתיב
 ונגע חולין, של והשמן והשום תרומה, של המקפה והתנן: לאיסור? מצטרף היתר אין

 טבול ונגע תרומה של והשמן והשום חולין של המקפד, כולן. את פסל במקצתן יום טבול
 הא פסולה? אמאי מגעו מקום בה: והוינן בלבד. מגעו מקום אלא פסל לא במקצתן יום

 בכזית. עליהן לוקה וזר הואיל טעם מה הנד,: בר בר רבה ואמר ברוב! תבלין לד,ו בטלי
 אכילת בכדי כזית דאיכא כזית מאי לא, לאיסור? מצטרף דהיתר משום לאו דמי היכי
 רבנן פליגי אמאי הכי, אי אין. ליה: אמר היא? דאורייתא פרס אכילת בכדי וכזית פרס.
 לאיסור. מצטרף דהיתר משום מאי אלא הבבלי? בכותח אליעזר דרבי עליה

מ״ג. פ״ב יום טבול ראה ע״א, לוי נזיר ראה בה": "והוינן

שבת כמו למונח"ואמרינן" בח" "והוינן חמונח להבחין לפעמים קשה באמת .9  ע״ב נחי ב
שבת המקביל  נדרים בין ההקבלה גם ראה ע״א. צז' חולין מול ע״ב קיא' חולין וכן, ע״ב. מחי ל

 טבעי ע״א. סו' מציעא בבא מול ע״ב סה' מציעא בבא ראה וכן ע״א, ז' לתענית ע״א סג'
 שנא", "מאי מאי", "לאתויי מאי", "למעוטי כגון: ביטויים מוצאים בה והוינן שבסוגיות
 חולין יב', פסחים נאי עירובין צאי, ב"מ עו' קידושין לוי, סנה' מטי נדה עדי יומא ראה "בשלמא"

כבי. במגילה "בשלמא" לחי, ביצה פה', סנהדרין ידי,
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ע״א: לה' ביצה ג.
 עשרה לפניו ונתן טבל ואם ואוכל, במלח אחה אחת טובל - המעטן מן זיתים הנוטל תנן:
 שהוא מפני פטור, טמא, המעטן מן חייב, טהור, המעטן מן אומר: אליעזר רבי חייב.

 רישא אבהו: רבי ואמר סיפא? שנא ומאי רישא שנא מאי בה: והוינו המותר. את מחזיר
 דמצי טמא, וגברא טמא במעטן סיפא ליה. מהדר מצי דלא טמא, וגברא טהור במעטן
ליה. מהדר מצי דלא טמא, וגברא טהור במוקצה נמי מתניתין ליה. מהדר

מ״ג פ״ד במעשרות הדברים את נמצא בה: והוינן

 ונמצא הנוד יבקע שמא מודה אתה אי מאיר: לרבי לו אמרו ע״ב: נוי יומא ד.
 יהודה רבי איו, דתני איו. מדתני אלא, לכשיבקע. להם: ואמר למפרע? טבלים שותה
 למזרח, עירובו - למזרח חכם בא אם אלא, כאחד. דברים שני על מתנה אדם אין אומר:

 - דלא ולכאן לכאן שנא מאי בה: והוינו לא. - ולכאן לכאן אבל למערב. עירובו - למערב
חכם. בא כשכבר יוחנן: רבי ואמר ברירה! אין - נמי ומערב למזרח ברירה, דאין

בי. לוי בעירובין נמצא העניין בה" "והוינן

ע״ב לדי יומא ה.
 במקום אפילו ערלתו" "בשר והתניא: הכי? אביי אמר ומי מותר. מתכוין שאין דבר

 לרבי אביי: ואמר לי? למה קרא בה: והוינו יאשיה. רבי דברי יקוץ, בהרת שם שיש
 צירוף הכא אבל כולה, התורה בכל מילי הני אסור! מתכוין שאין דבר דאמר יהודה,
הוא. דרבנן

מאי. שבת וראה א', קלג' בשבת במקומו נמצא העניין בה" "והוינן

נב'ע״ב זרה עבודה ו.
 אמר לא מי לנפשייהו! ולישקלינהו ליתברינהו ואמאי? רחמנא. אמר ברזל עליהם תניף לא
 והוינן ירושלים? של ודהבא כספא משום שבעולם וזהב כסף כל לגנוז בקשו אושעיא: רב

 טוריינא הדרייאנא דינרא לגנוז בקשו אביי: אמר אלא דעלמא? רובא הויא ירושלים בה!
 בה ובאו מותר: שהוא התורה מן מקרא לה שמצאו עד ירושלים, של טבעה מפני שיפא,

 אורח לאו לגבוה, בהו דאשתמש כיון הכא לגבוה, בהו אשתמשו לא התם וחללוה! פריצים
 הדיוטא. בהו לאשתמושי ארעא

ע״א. נ' בבכורות נמצא בה" "והוינן

יומאעגיע״ב ז.
 הניחא התורה. מן מותר אמר: לקיש ריש התורה, מן אסור אמר: יוחנן רבי שיעור, חצי
 אי מדרבנן. שאסור לקיש ריש מודה למימר? איכא מאי לקיש לריש אלא יוחנן, לרבי
 וטריפות נבילות ואכל אוכל, שלא שבועה תנן: אלמא שבועה, קרבן עליה ניחייב לא הכי

 מהר ועומד מושבע חייב? אמאי בה: והוינן פוטר. שמעון ורבי חייב, ורמשים שקצים
 האסורין. דברים עם המותרים דברים בכולל דאמרי: יוחנן ורבי ושמואל רב הוא! סיני

 ואליבא בסתם או דרבנן, ואליבא שיעור חצי במפרש אלא מוצא אתה אי אמר: לקיש וריש
 מן היתר ליה דאית כיון תימא וכי שהוא. בכל עצמו אוסר אדם דאמר: עקיבא, דרבי

 להעיד. בראויין אלא נוהגת אינה העדות שבועת והתנן: שבועה, קרבן חייל קא התורה
 למעוטי אמר: יעקב בר אחא רב מלך, למעוטי אמר: פפא רב מאי? למעוטי בה: והוינו
 קא ולא דפסלוהו, הוא ורבנן חזי, מיחזי מדאורייתא בקוביא משחק והא בקוביא. משחק
כלל. הוא הגדה בר לאו והאי יגיד, לא אם קרא דאמר התם שאני שבועה! עליה חיילא

 ראה ע״ב. כבי בשבועות קודם ראה ע״ב, כג' בשבועות המקור ראה בה" "והוינן
ה״ג. פ״ג שבועות ירושלמי
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א עא' שכת ח. ירמיה רגי מיניה געא לה ואמרי אסי, מרבי זירא רבי דבעי :ע״
 חצי וטחו וקצר וחזר מלאכות, וזדון שבת בשגגת גרוגרת חצי וטחן קצר זירא: מרבי

 ולא לחטאות, חלוקין ליה: אמר שיצטרפו? מהו מלאכות, ושגגת שכת בזדון גרוגרת
 ־ אחד בהעלם וחלב חלב אכל והתנן: מצטרפי? לא לחטאות דחלוקין היכא וכל מצטרפין.

 זו ואחת. אחת כל על חייב ־ אחד בהעלם ופיגול ונותר ודם חלב אכל אחת, אלא חייב אינו
 זית, חצי אכל שאם הרכה. ממינין אחד כמין חומר וזו אחד; ממין הרכה במינין חומר
 צריכא חייב, אחד ממין בח: וחוינן פטור. מינין משני חייב, אחד ממין זית חצי ואכל וחזר

 כשני שאכלו כגון - עסקינן במאי הכא תוטני: כר משום לקיש ריש ואמר למימר?
 בין יהושע רבי אמר דתימא: מהו מחלקין, תמחויין דאמר היא, יהושע ורבי תמחויין,

 דחלוקין הכא, והא קאמר. לחומרא אמר, לא דלקולא לן: משמע קא לחומרא, כין לקולא
מצטרפי! וקא לחטאות

ה״ט. פ״ז שכת ירושלמי ראה ע"כ, יכ' בכריתות נמצא כה" "והוינן
גוללו מידו, הספר ונתגלגל האיסקופה על כספר קורא היה ע״ב: הי שבת ט.
 גוללו טפחים, לעשרה הגיע שלא עד מידו, הספר ונתגלגל הגג כראש קורא היה אצלו.
 הא הכתב? על הופכו אמאי בה: והוינן הכתב, על הופכו טפחים, לעשרה משהגיע אצלו,

 עכידי מי מים דנייח, דעכיד כספר, רכא דאמר אימור משופע. בכותל רבא: ואמר נח! לא
 על מים דתימא: מהו פשיטא! גומא, גומא. גבי מעל שקלט כגון רבא: אמר אלא דנייחי?

לן. משמע קא הוא, הנחה לאו מים גכי
 אראה ע״ב, צחי ע״ב צז' שם כגמ' וכן מ״ג, י' עירוכין כמשנה נמצא כה: והוינן

ה״ט. פ״א מגילה וירושלמי ה״ז, מ״י עירוכין ירושלמי גם
 וכמלח, כמים מותר המזון מן הנודר והתנן: זיין? לא ומשחא ע״ב: להי ברכות י.

 תיובתא תיהוי נימא מזון, אקרי מילי כל הא מזון, אקרי דלא הוא ומלח מים בה: והוינן
 רב ואמר כלבד! המינין בחמשת אלא מזונות מיני בורא מברכין אין דאמרי: ושמואל, דרב

 ־ סעיד. לא ומשחא סעיד, חמרא אלא: - זיין! משחא אלמא עלי; הזן כל באומר הונא:
 ללביה דנגרריה היכי כי דפסחא יומא מעלי כל חמרא שתי הוה רכא והא סעיד? מי וחמרא
סעיד. פורתא גריר, טוכא - טפי! מצה וניכול

ע"כ יחי כנדרים נמצא כה" "והוינן
 לידון הכא דתניא: קמיפלגי, ורשב״ג דרבי בפלוגתא נימא ע״ב: כג' סנהדרין יא.

 בה: והוינן כחזקה נידון אומר: גמליאל כן ר״ש רבי, דכרי כשטר נידון ובחזקה כשטר
 אליכא לא, פליגי. לברר דכצריד לן: וקיימא כחזקה. אף אימא: אלא כשטר? ולא כחזקה

 כרבי, מאיר דרכי דרכי. אליבא פליגי כי פליגי, לא עלמא כולי גמליאל כן שמעון דרבן
 הכא אבל קאתי. שטרא דמכח כחזקה אלא התם רבי קאמר לא כאן עד לך: אמרי ורבנן
לברר. צריך דאין מודה רבי אפילו קאתו אחריני עדים מכה לאו עדים דהני

 כוי כקידושין העניין לכל היסוד ראה ע״ב, קסט' בתרא בבא נמצא כה" "והוינן
ה״ב. פ״ו שבועות ירושלמי וראה ע״א.

הוינן הביטוי שכיחות על .10 ", "ו ה ת ראה ב  יש מקום לכל לא לב שים אך הבאים, המקורו
ת פעמים שכן האמוראים, דברי מכוונים אליה מקבילה שמונים מתוך רבו בתלמוד, פעם כ

 דברי מכוונים אליה התוספתא או המשנה הברייתא את מצאנו ולא בה" "והוינן כתוב אמנם
ת ראה המונח, על בסוגייא. האמוראים רכו ת ראה ע״ב, יחי נדרים ראה ע״ב, מהי ב שב ה' ב

ת ראה ע״א. קיב' שם ע״ב, עא' ע״ב ע' שם ראה ע״ב, ז' ע״ב, ו' שם ע״ב, רו ע״ב, כה' בכו
פב' ע״ב, פז' שם ע״ב, נאי עירובין ע״ב. מטי שם ע״א, מזי שם ע״ב, לוי ע״ב כבי סנהדרין,

 מעניין מקור ראה ע״ב, טז' יבמות ראה ע״א. לה' שם ע״א, לדי ביצה ראה ע״ב. פה' ע״א,
ת  ראה ע״א. לגי סוכה ע״ב. כג' ע״א כבי מגילה ע״ב. יז' שם ע״א, ע' ושם ע״א, פדי כתובו
 בתרא בבא ראה ע״ב. ו' ע״א ו' נדה ראה ע״א. פ' שם ע״ב, עו' ע״א, סא' ע״א, מטי קידושין

ע״ב. לאי ע״א, ל' חולין, ראח ע״ב. כבי ע״ב, כאי ע״א, מזי שבועות א״א. קע' ע״א, קלחי
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איתמר" לא איתמר דלא והיכא איתמר דאיתמר "היכא .11
 כלל בתוכו המקפל המבנה של שכיחותו היא עריכה, על עדות מונח עוד

 כל איתמר..." דאיתמר "היכא והפוסקים] הפרשנים בפי הרבה [רווח תלמודי.
 גילו שחכמים במקום רק הש״ם. בכל וכולל מקיף כתקדים במוחלט לראותו אין תקדים
 משנה כשמביאים או הנדון במקום להכריע אפשרות אין כאשר התקדים. חל דעתם,
 כל עם אזי העניין, התיישב לא זו משנה עם שאם מיד מכך להסיק אין סותרת, אחרת

 לומדים. לא נשנה שלא במקום נשנה. העניין שנשנה במקום אלא, יתיישב. לא האחרות
 קושי או התאמה אי יש אם אך הוראה כלל לפי הולכים תנאים במחלוקות הלא בכלל

 הכלל מן יוצא תמצא אם הש״ס בכל לכן משותף. מכנה בכך לראות אין דומה, במקום
 מוי בעירובין כמובא מקום. בכל חל אינו לימוד אבל הוצאנו, שהוצאנו מה שהוצאנוהו,

 דתנן, מהא אילימא הא? משרשיא לרב ליה מנא כללי. להני ליתנהו משרשיא: רב אמר ע״ב:
 רבי אמרת: והא לזו...וכוי זו הפתוחות הצירות לשלש דומה הדבר למה אומר: שמעון רבי

 דילמא קושיא? ומאי ליתנהו. מינה: שמע לאו אלא יהודה, כרבי הלכה שמעון ורבי יהודה
 יחיד של עיר דתנן: מהא, אלא איתמר. לא איתמר דלא היכא איתמר, דאיתמר היכא

 אלא כולה, את מערבין אין יחיד של ונעשית רבים של כולה, את מערבין רבים של ונעשית
 יהודה..וגו'. רבי דברי דיורין, חמשים בה שיש שביהודה, חדשה כעיר לה חוצה עושה כן אם

 שמעון ור' יהודה ר' כיילינן וכי איתמר, שמעון, כרי הלכה בהדיא דאיתמר היכא שם: רש״י
דוגמאות: נראה כמר״. ולא כמר לא הלכתא איתמר דלא להיכא יהודה, כרי הלכה

ע״ג עירוביומוי א.
 והא יהודה. רבי עליה פליג ומאן שמעון. כרבי הלכה רב: אמר גוריא בר חמא רב ואמר

 ומאי ליתנהו. מינה: שמע לאו אלא יהודה, כרבי הלכה שמעון ורבי יהודה רבי אמרת
 מהא, אלא איתמר. לא איתמר דלא היכא איתמר, דאיתמר היכא דילמא: קושיא?

 יחיד של ונעשית רבים של כולה, את מערבין רבים של ונעשית יחיד של עיר דתנן:
 בה שיש שביהודה, חדשה כעיר לה חוצה עושה כן אם אלא כולה, את מערבין אין

 וכוי. יהודה, רבי דברי דיורין, חמשים
ע״א כדי כרכות כ.

 אחד. ויום שנים תשע בן ותינוק אחד, ויום שנים שלש בת תינוקת חסדא: רב אמר
 ויום שנה עשרה שתים בן ותינוק אחד, ויום שנה עשרה אחת בת תינוקת דאמרי: איכא
 התם אשי: לרב כהנא רב ליה אמר צמח. ושערך נכנו שדים כדי עד ואידי אידי אחד,
 ליה: אמר מאי? הכא דשמואל, כוותיה הלכתא דשמואל דתיובתא גב על אף רבא אמר
 דלא והיכא איתמר, דאיתמר היכא אלא: מחתינהו? מחתא בחדא כולהו אטו

עליה.. קרא מהו? בבגדו יוצא שער פפא: לרב מרי רב ליה אמר איתמר. לא איתמר
ע״א מכי פסחים ג.

 מר אמר אסור. אמר: אשי רב מותר, אמר: זוטרא מר מהו? ולשה עברה להו: איבעיא
 אסורים, נתבקעו לתת, ואם בפסח. השעורין לותתין אין דתניא: לה אמינא מנא זוטרא:

 דאיתמר היכא מחיתינהו? מחיתא חדא כולהו אטו אמר: אשי ורב מותרין. נתבקעו לא
שעה. כל עלך הדרן איתמר. לא איתמר דלא והיכא איתמר,
 הרמב״ן חידושי ראה חכמים. לפני למדין דאיתמר, היכא כל רש״י, ע״ב, ’יז סנהדרין גם ראה .11

 אלא ד״ה: ע״ב מזי עירובין הרשב״א חידושי ראה דאיתמר. היכא וכל ד״ה: ע״ב מבי שבועות
 פרק ביצה שלמה של ים ראה זה. איסור ד״ה ע״א לה' לע״ז הרשב״א חידושי וכן קאמר. הכי

מזי. בעירובין כמו עמוד באותו פעמיים הכלל יופיע לפעמים ע״ב. ידי א'
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ע״ב נחי חולין ד.
 מר הונא רב א״ל למיטרפה, אשי רב סבר להובלילא, כסי מבי נפקא דהרה גובתא ההיא

 מבי מעברא דהוה גובתא ההוא להו. אית הכי ברייתא חיוי הני כל אשי: לרב חייא בר
 בחדא כולהו אטו אושעיא: רב ליה אמר לאכשורה, אשי רב בר מר סבר לכרסא, כסי

 בר נתן העיד אתמר.״ לא אתמר דלא היכא אתמר, דאתמר היכא מחתינהו? מחיתא
 שהיא כאחד הבהמה מן היוצאין מעים בני שני על רבי לפני דציפורי טבחיא רב שילא

 יוצאין אבל מקומות, בשני שיוצאין אמורים, דברים במה כשרה, בעוף וכעדן טרפה,
כשרה. כאצבע עד וכלין אחד במקום

ע״א מזי עירוגין ה.
 יהודה. רבי עליה פליג ומאן שמעון. כרבי הלכה רב: אמר גוריא בר חמא רב ואמר

 נמי, הכא דילמא קושיא? ומאי יהודה! כרבי הלכה שמעון ורבי יהודה רבי אמרת: והא
 את המניח דתנן: מהא, אלא איתמר. לא איתמר דלא היכא איתמר, דאיתמר היכא
 רבי דברי הצירות, לבני אוסר ישראל ואחד נכרי אחד אחרת, בעיר לשבות והלך ביתו

 אוסר, אינו ישראל אוסר, נכרי אומר: יוסי רבי אוסר. אינו אומר: יהודה רבי מאיר.
 והלך ביתו את הניח אפילו אומר: שמעון רבי בשבת. לבא ישראל דרך שאין מפני

 גוריא בר חמא רב ואמר דעתו. הסיח שכבר אוסר, אינו העיר באותה בתו אצל לשבות
 ורבי יהודה רבי אמרת והא יהודה. רבי עליה פליג ומאן שמעון. כרבי הלכה רב: אמר

 איתמר, דאיתמר היכא נמי, הכא דלמא קושיא? ומאי יהודה! כרבי הלכה שמעון
ברגליו. מערב העני שאמרו וזהו דתנן, מהא אלא איתמר. לא איתמר דלא היכא

ע״א קמחי שגת ו.
 שנפרקה מי תנן הא לך, תיבעי מאי ליה: אמר ידיה. איתפח אדהכי כוי. ידו שנפרקה מי
 ולא ליה: אמר נתרפא. נתרפא, ואם כדרכו. רוחץ אבל בצונן, יטרפם לא - רגלו או ידו
 את מחזירין הלכה שמואל: אמר בגדתאה חנא רב ואמר השבר את מחזירין אין הנן

 דלא היכא איתמר, דאיתמר, היכא מחיתנהו? מחיתא בחדא כולהו ליה: אמר השבר?
איתמר. לא - איתמר

איתמר דלא והיכא איתמר דאיתמר היכא אומר: ע״ב מוי לעירובין הריטב״א בחידושי . 12
ת נאמרו שלא ’פי איתמר. לא ש, הלכה בו נפסקה שלא במקום אלא הכללו  שנפסקה ומפני בפירו

שום הלכה ר לא הכלל כנגד מקום ב  דלא והיכא איתמר כפלוני הלכה דאיתמר דהיכא הכלל נסתו
ת רמב״ן גם ראה לכללין. והדרינן איתמר לא איתמר שבועו שכיוצא כל וכן האומר: ע״ב מבי ל

 והיכא נינהו איתמר דלא היכא כללי דכולהו כלל קשיא לא הלכה אין דאיתמר היכא וכל בהן,
 הלכות בה״ג דברי ראה תלמוד. צריכה ועדיין מערבין, כיצד בפרק אמרינן והכי איתמר, דאיתמר

 אשי רב בר מר סבר לכרסא, כסי מבי רעי מעברא דהוה בגובתא ההיא האומר: תרל״ב, טרפות
שורי,  דלא היכא איתמר דאיתמר היכא מחיתנהו, מחיתא בחדא כולהו אטו שייא רב א״ל לאכ

שות ממנה לאכל מבקש אם למצוה לחלקה בהמה אדם מתנדב אם איתמר. לא איתמר בידו. הר
 יחיד אפיי בעירובין המיקל כדברי הלכה לימא לי וקשיא ע״א: מוי לעירובין הרשב״א דברי ראה

שכחת דאי עדיפא דהא וי״ל נורי, בן יוחנן דרי הא לימא ולא רבים במקום  הלכה דאמר מאן מ
 וכדמשנינן איתמר דאיתמר היכא דדילמא לוי בן יהושע דרי אכללא פליגא לא תימא לא כרבנן
כל ואפייה ע״א: לה' לע״ז הרשב״א גם ראה יוחנן: ר' דכייל כללי גבי אחריני במילי לקמן
 אפייה דעכו לנמלה דאתא דמוריסא בארבא כדאמרינן מותר המוריס מן יקרין דמיו שהיין מקום
ס נאמרה כך דדילמא איתמר לא איתמר דלא היכא איתמר דאיתמר היכא רי מו ה  במקום הלכ

ש ואין מצוי היין שאין במקום אסור מצוי שהיין שאר אבל מותר לתערובתו לחו  שלא הדברים ב
ק']. סי' ח״ד כתשו' [עיי עומד. במקומו האיסור הטעם שבטל דאע״פ אסורין לעולם שמענו
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"אילימא" "בשלמא" במונחיס התלמוד בבניו יסוד תבנית .12

 "אילימא". והמונח "בשלמא" המונח למאות, בתלמוד השכיחים המונחים מן
 אחר הבאות קישור ומילות תמימים מונחים אינם בתבניות, הבאים אלה מונחים
 חוזר כמטבע משוכללת בצורה הבאים קבועים מונחים אם כי תמיהה, או שאלה

 ואחריה בתלמוד סברא או מימרא באה כאשר מופיע זה מבנה כולו. בתלמוד
 המונח יופיע ואחריו קושי או בשאלה מופיע המבנה כאשר דעות. שתי

 האפשרות ואחריה נכונה חיובית תשובח תופיע אחריו ”בשלמא”
 אפשרות אחריו תופיע "דלמא" הוא בתבנית המונח וכאשר השלילית.

 עם המבנה של רבות מאות זרוע התלמוד החיובית. התשובה ואחריה שלילית
 יופיעו לעיתים "אלימא" המונח עם מבנה של רבות ומאות "בשלמא" המונח

 מקדים בשלמא שמבנה פעמים זה. אחר בזה מונחים עם המבנים שני בסוגייא
 המונחים שני מופיעים בהן יסוד תבניות נראה בראש, שדילמא ופעמים

בדוגמאות. שניווכח כפי השלילית או החיובית ההתייחסות ואחריהן
ע״א יחי עירובין א.

 בשלמא זנב. אמר: וחד פרצוף, אמר: חד ושמואל: רב וגוי, הצלע את אלהים ה' ויבן
 אחור מאי זנב דאמר למאן אלא צרתני, וקדם אחור דכתיב היינו פרצוף דאמר למאן
 עד איברי דלא בראשית למעשה אחור ...בשלמא דאמר אמי, כדרבי צרתני? וקדם
 בתחילה הא קללה משום אילימא היא? מאי לפורענות וקדם אלא שבתא, מעלי

 למאן בשלמא למבול... אלא אדם! נתקלל ולבסוף חוה, נתקללה ולבסוף נחש, נתקלל
 ... וייצר? מאי - זנב דאמר למאן אלא יודי״ן. תרין וייצר, דכתיב היינו פרצוף דאמר

 דאמר למאן בשלמא בראם... ונקבה זכר דכתיב היינו פרצוף דאמר למאן בשלמא
 בשר ויסגור מאי זנב דאמר למאן אלא תחתנה, בשר ויסגור דכתיב, היינו - פרצוף

פרצוף... דאמר למאן אלא ויבן, דכתיב, היינו זנב דאמר למאן ...גשלמא תחתנה?
ע״ג יא' עירוגין ב.

 יוחנן דרבי אלא דרביה. הא דידיה. הא קשיא, לא לקיש אדריש לקיש דריש בשלמא
 אי אלא שפיר. הצד, מן הכא גבן, על התם גשלמא: אמרת אי קשיא! יוחנן אדרבי
 בעשר, התם הצד, מן ואידי אידי לעולם למימר? איכא מאי הצד, מן ואידי אידי אמרת

 יוחנן רבי ליה דאמר מעשר ליותר עשר בין לן דשני תימרא ומנא מעשר. ביותר הכא
 במאי אסור. מעשר ביותר מותר, בעשר לו: אמר המעשה... היה כך לא לקיש: לריש

 ועשה הדוקרנין, קנין שם היו והתניא: אסור מעשר יותר גבן על אילימא עסקינן?
הצד... מן לאו אלא מותר! מעשר ביותר אפילו מלמעלה, פיאה להן

ע״א נ' פסחים ג.
 אלא צבאות. ה' בבית עוד כנעני יהיה ולא דכתיב היינו - ביזה דאמר למאן גשלמא

 כאן אין ירמיה: רב אמר - כנעני? יהיה ולא מאי - תרתי הנך דאמר למאן
 את והזהיר יצחק בא יצחק, את והזהיר אברהם בא אפשר ממש כנעני עני...אילימא

 דכתיב תגרא, גברא בת לקיש: בן שמעון רבי אמר אלא ונסיב? אזיל ויהודה יעקב,
 ארץ. נכבדי כנעניה שרים סחריה אשר מהכא, אימא ואיבעית מרמה, מאזני בידו כנען
הארץ. כל על למלך ה' והיה



6 4 הלכה מדרשי0

ע״א סהי קידושין ד.
 כופין לאו ארישא, אילימא אהייא? מבקשין. אמר: ושמואל כופין, אמר: רב איתמר,

 אמר: אמאי? כופין אלא לחיי, מבקשין כשלמא אסיפא, אלא איכא! מבקשין ולא איכא
•13 איתמר, אהדדי שמעתתא אלא בקריבה! דאיתסר לי ניחא לא

ע״ב כבי ערכין ה.
 מי כוכבים, עובד חוב בבעל אילימא עסקינן? יומ״במאי שלשים היתומים שום תנן:

 לה מוקי יהושע, דרב בריה הונא לרב גשלמא ישראל, חוב בבעל פשיטא אלא צאית?
 פשיטא אלא ציית? מי כוכבים, עובד בב״ח אילימא עסקינן? מודה...במאי בשחייב

 אלא מודה, בשחייב לה מוקי יהושע, דרב בריה הונא לרב גשלמא ישראל, חוב בבעל
 עובד חוב בבעל לעולם קשיא! חוב בעל אלא חינא, משום כתובה כשלמא פפא, לרב

עוד, וראה כוכבים...
ע״ג ו' סוטה ו.

 דתקדוש, מקמי אילימא אימת? עדים דאתו טמאה; שהיא עדים לה ושבאו אני, טמאה האומרת
 מקדש בת אלמא אותה, בודקין מים בשלמא אמרת אי דקדוש, לבתר אלא לחולין! תיפוק
 אין אמרת אי אלא נשרפת; מנחתה הכי ומשום קדוש, שפיר מעיקרא קדוש וכי היא, ומקרב
קדוש.. דכי למפרע מילתא תיגלי אותה, בודקין המים

ע"כ יז' שכועות ז.
 בטהור המותיר אבל דתנן: סתמא, האי אילימא סתמא? הי אשכח. אחרינא סתמא יוחנן רבי

 בו, תשברו לא ועצם דכתיב: בטמא, שובר בשלמא הארבעים; את לוקה אינו בטמא והשובר
 וכל מעשה, בו שאין לאו דהוי משום לאו טעמא? מאי בטהור המותיר אבל בפסול, ולא בכשר

עליו; לוקין אין מעשה בו שאין לאו
במקצת שונה מורכב מבנה ע"כ ע״ט' חולין ח.

 וליכסי, לשחוט לר״א בין לרבנן בין וילדה, הצבייה על הבא בתייש אילימא עסקינן? במאי
 לר״א אי וליכסי, לשחוט לרבנן אי וילדה, התיישה על הבא בצבי אלא, צבי; מקצת ואפילו צבי

 בשלמא וילדה, הצבייה על הבא בתייש אילימא עסקינן? במאי המתנות. ליכסי! ולא לשחוט
 שה דקסברי נהי לרבנן, אלא אמרינן, לא שה מקצת ואפילו שה קסבר דפטר, אליעזר לרבי

ליה... יהיב לא פלגא בשלמא שה, מקצת ואפילו
ב״אלימא" פותח המבנה ע״א לה' שגת ט.

 לרבי אילימא למאן? בו. טובלין כהנים יהודה דרבי השמשות בין שמואל: אמר יהודה רב אמר
 מהו פשיטא! בו. טובלין כהנים יוסי לרבי יהודה דרבי השמשות בין אלא הוא! ספקא יהודה

 השמשות בין דשלים לן משמע קא יהודה, בדרבי שייך מישך יוסי דרבי השמשות בין דתימא:
 הלכה יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר יוסי. דרבי השמשות בין מתחיל והדר יהודה, דרבי
 שבת לענין יהודה כרבי הלכה בשלמא תרומה. לענין יוסי כרבי והלכה שבת, לענין יהודה כרבי

.היא! ספקא - לטבילה אילימא היא? מאי תרומה לענין אבל לחומרא, . . 
 מונח ממילא", ומשמע משמע מיד מוציא "משמע התלמודי, המונח לציון ראוי

 יומא ראה ייתור, כשיש לו, שקדם אחר, ממקרא ממעט זה מקרא שמרבה מה מורכב.
חננאל. רבנו וראה רש״י, של המתומצת הסברו שם ראה ע״ב. מהי

ת ע״א, בי עירובין ע״ב, לוי שבת עוד ראח .13  סח' נדה ראה ע״ב, יג' מנחות ע״ב, יז' שבועו
שכל התופעה על ראה ע״א, ת בנפרד, מופיע מונח כ  כבי שבת מקרים, ארבעה ע״א סא' ברכו
ת ע״ב, פוי שם ע״א, לוי שם ע״ב, לדי יבמות ע״ב, לוי שבת ע״ב, בו ועוד. עזי נוי נ' יחי כתו
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אחת גסוגיא ומקום זמן בריחוק וגתי״מ אמוראים צירוף
מניה ם מסי ת של המובהקי כ ד ערי תם הוא, התלמו או ם של מצי ראי ם אמו קי  רחו

מן ם, בז ש בתי וכן ובמקו ם מדר קי מן רחו ם, בז ם ובמקו בצי רך ע״י מקו  העו

ם המעיין אחד. למקו לה חש לא הגמרא בדף ו בר בתחי ם שמדו ראי  שלא באמו

ת זה ראו ם זה, א שבי ל יו כו ת כבי ש בבי ם אחד מדר  חכמי וכן זה, בפני זה ודני

ש בתי ם מדר קי ם מזה, זה רחו א דני ל בסוגיי כו ם כבי שבי שיו  אפיי יחדיו. כ

ראי ם א״י אמו שבי ל יו כו ראי עם כבי ם בבל אמו  של יד היא כזו עמהם. ודני

כה ת הערי שי רב של ועדם מבי א, א צרו הם ורבינ רה שי ספי ל זו אטמו כו  שכבי

ם ם זה את זה ראו שלא חכמי רפי ם מצו  נמצא אם תתמה אל כן על אחד. למקו

חנן רבי את ל יו דו מ א״י חכמי ג ה״ אל רב של בבי שמו רא ו  או ונהרדעא, בסו

ם ראי ם אמו שוני ם רא ל דני רב רבינא מו שי ו ם א תמי ל החו כו ם הכל שכבי שבי  יו

חדיו. ת כמה נראה י מאו ת דוג ת המבטאו או חת מצי ד. רוו בתלמו
ע״א קמ״ה שגת א.

במבנה. נחוש כך ההדגשות, באמצעות להבהיר ננסה
 לכאן בא״י, יוחנן רבי עם בבל ישיבות ראשי ושמואל רב את יחדיו מביאה הגמרא
מנשה. דבי תנא ואח״כ אשי, בר חייא רב מצטרף

 אסור. אבל פטור למימיהן מותר, לגופן רב: אמר שסחטן, כבשים גופא: ע״א: קמ״ה שבת
 למימיהן מותר, לגופן, זה, ואחד זה אחד אמר: ושמואל מותר. למימיהן בין לגופן בין ושלקות,

 חייב למימיהן, מותר, לגופן, שלקות, ואחד כבשים אחד אמר: ירחנן רבי אסור. אבל פטור
 לא וענבים וזיתים שבת. למוצאי לא אבל השבת, לצורך בשבת כבשים סוחטין מיתיבי: חטאת.
 .יוחגו לרבי ?!שיא לשמואל. ?!שיא לרב. ?שיא חטאת. חייב סחט ואם יסחוט,

לטעמיה, מתרץ יוחנו רבי לטעמיה, מתרץ שמואל לטעמיה, מתרץ רב
 במה שבת. למוצאי לא אבל השבת, לצורך בשבת כבשים סוחטין לטעמיה: מהרץ רב א.

 למימיהן בין לגופן בין ושלקות, אסור. אבל פטור למימיהן אבל לגופן, אמורים, דברים
חטאת. חייב סחטן, ואם יסחוט, לא וענבים וזיתים מותר.

 במה לשלקות. הדין הוא השבת, לצורך בשבת כבשים סוחטין לטעמיה: מהרץ שמואל ב.
 ואם יסחוט, לא - וענבים וזיתים אסור. אבל פטור - למימיהן אבל לגופן, - אמורים דברים

חטאת. חייב - סחט
 אחד שבת. למוצאי לא אבל השבת, לצורך כבשים סוחטין לטעמיה: מהרץ יוהנן רבי ג.

 - סחט ואם יסחוט, לא - למימיהן אבל לגופן, - אמורים דברים במה שלקות, ואחד כבשים
 רבי ד״ה: ותוספות למקום חננאל רבנו דברי [ראה חטאת וחייב וענבים, זיתים שסחט כמי נעשה

 וענבים זיתים דריסת על אלא חייב אינו - תורה דבר רב: אמר אשי בר הייא רב אמר יוחנן],
 ואין בלבד. וענבים זיתים דריסת על אלא חייב אינו - תורה דבר מנשה: רב דבי הני וכן בלבד.

בלבד. אשה לעדות אלא כשר עד מפי עד

ע״ג יא' מציעא בגא ב.
 תנאים דורות על לדבר שלא חכמים דורות מחמשה יותר ובה סוגייא לפנינו

אשי. רב העורך ע״י נחתמת הסוגייא לב שים חלקו, שבעתם
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 ותקני שדהו. בצד שעומד והוא שמואל: אמר יהודה רג אמר גמרא. מציאה, אחר רצין אותן ראה משנה.
רגי יוסי רגי דאמר שדהו, ליה  בחצר מילי הני - מדעתו! שלא לו קונה אדם של חצרו הנינא: ג

שתמרת, ת קרא:יהיה אמר אשי: רב ...אמר המ  בצד שעומד והוא עולא: אמר וכן העיר. שכחת לרבו
^ מעשה לעולא: אבא רבי איתיביה שדהו. בצד שעומד והוא חנה: גר גר רבה אמר וכן שדהו. ר  ב

...וכוי. גמליאל: רבן אמר בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל
 לא אבא רבי קבלה, זירא רבי להם. הקנה מקרקעי אגב מטלטלי גמליאל רבן מרבנן: ההוא ליה אמר

ת סודר להם היה לא וכי קבלה, דלא עביד שפיר רבא: אמר קבלה.  טובת - אלא בחליפין? ממנו לקנו
 אחר רצין אותן ראה דתנן: תימרא, ומנא שאני. אותן מקנה אחרת דעת אמר: פפא רב וכוי. הנאה...
 במתנה ירמיה: רבי ובעי ומגיען, אחריהן שרץ והוא יוחנן: רבי אמר ירמיה רבי ואמר כוי, המציאה

ר אבא רבי מיניה קבלה היאך?  דדעת משום לאו טעמא, מאי מגיען. ואין אחריהן שרץ פי על אף כהנא: ב
 עולא: ואמר אותה, מקנה אחרת דדעת גט, הרי פפא: לרב שימי רב ליה אמר שאני? אותן מקנה אחרת

 דרב בריח ששת רב לה מתקיף כרחה. בעל דאיתיה גט, שאני חצרה! בצד או ביתה בצד שעומדת והוא
 לא. לא, אי אין, חצרה, ובצד ביתה בצד עומדת אי כרחה, בעל דאיתיה גט ומה הוא: וחומר קל ולאו אידי,
וכוי. יד משום אתרבאי חצר אשי: רב אמר אלא שכן! כל לא דמדעתיח מתנח

ע״א: יז' ביצה ג.
 שבת של [ןאומר] שמנה מתפלל אןמרים: שמאי בית בשבת. להיות שחל טוב יום רבנן: תנן

 שבת בשל מתחיל שבע, מתפלל אומרים: הלל ובית עצמה. בפני טוב יום ושל עצמה בפני
 ישראל השבת מקדש בה חותם אף אומר: רבי באמצע. היום קדושת ואומר שבת, בשל ומסיים

 ישראל שבת אטו ליה: אמר והזמנים. והשבת ישראל מקדש דרבינא: קמיה תנא תני והזמנים.
 רב אמר והזמנים. ישראל השבת מקדש אימא: אלא וקיימא! מקדשא שבת והא ליה? מקדשי
 של בחולו אן חדש בראש להיות שחל שבת רבנן: תנו רבינא. וכדתריץ כרבי, הלכה יוסף:
 - אמר לא ואם בעבודה, המאורע מעין ואומר שבע מתפלל ומנחה, ושחרית ערבית מועד,

 שבת, בשל ומסיים שבת, בשל מתחיל ובמוספין בהודאה. אומר: אליעזר רבי אותו. מחזירין
 בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל ורבי גמליאל בן שמעון רבן באמצע. היום קדושת ואומר

 קדושת ואומר שבת, בשל ומסיים שבת בשל מתחיל לשבע שהוזקק מקום כל אומרים: ברוקא
הזוג. כאותו הלכה אין הונא: רב אמר באמצע. היום

 לפני שנה כמאה הלל ובית שמאי בית את המדרש, לבית כביכול יחדיו שהביאה היא העריכה
 שפעל רבינא לפני דיון תנא ותני הבית, אחרי שנה ושלושים מאה הקדוש רבנו עם החורבן,

 ור״י רשב״ג התנאים דברי לכך הוסף תרצה ואם החורבן, אחרי שנה מאות כחמש החיתום בדור
אחד. בבי״ד כביכול והכל בריב״ב

ע״א כדי השנה ראש ד.
 תנאים מקבצת בכתובים, ההלכה מקור למצא הבאה אחת, משנה על גמרא שהיא זו קצרה סוגיא

שונים. ומקומות שונים מזמנים ואמוראים
 אמר גמדא בר חייא רבי אמר מילי? מנהני וכוי. דין בית ראש גמרא. ע״א. כדי השנה ראש

 דין בית שראש מכאן ״ ה' מועדי את משה "וידבר קרא אמר רבי: אמר שאול בן יוסי רבי
 "אשר קרא אמר פפא: רב אמר מנלן? מקודש, מקודש אחריו עונין העם וכל מקודש. אומר

 מועדי. יאמרו הם מועדי" הם "אלה אמר יצחק בר נחמן רב אתם. ביה קרי אתם", תקראו
 לא אם אומר צדוק ברבי אלעזר רבי קדש. מקראי דכתיב לי? למה זימני תרי מקודש מקודש

 בזמנו שלא אותו, מקדשין אין בזמנו אומר: פלימו תניא, אותו. מקדשין אין בזמנו נראה
 שנאמר אותו, מקדשין אין כך ובין כך בין אומר: שמעון] [ברבי אלעזר רבי אותו. מקדשין

 אמר יהודה רב אמר חדשים. מקדש אתה ואי מקדש, אתה שנים החמשים" שנת את "וקדשתם
 וכל דיו בית ראוהו תנינא: נמי אנן אף אביי: אמר צדוק. ברבי אלעזר כרבי הלכה שמואל:
 איו, מעובר מעובר. זה הרי שחשיבה עד מקודש לומר הספיקו ולא העדים נחקרו ישראל,
 ישראל, וכל דין בית וראוהו הואיל אמינא: דעתך סלקא ליה; איצטריכא מעובר - לא? מקודש

קמ״ל. ליעברוה, ולא איפרסמא,
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ע״א כבי סוכה ה.
 אביי אחריהם, אמצעי דור ושמואל, רב האמוראים ראשוני מצרפת, הסוגייא לב, שים

 רב: אמר מדובללת? מאי גמ' כהנא. רב הנערץ! רבו בפני אשי רב אחרון ודור ורבא,

 חדא: תני רב תרתי. תני ושמואל חדא, תני רב יורד. וקנה עולה קנה אמר: ושמואל ענייה. סוכה
 תרתי: תני ושמואל כשרה. מחמתה מרובה שצילתה מדולדלת, מדובללת מאי מדובללת, סוכה
 כשרה. מחמתה מרובה וצילתה כשרה, מבולבלת סוכה קתני: ותרתי מבולבלת, מדובללת מאי

 טפחים שלשה לזה זה בין יש אבל טפחים, שלשה לזה זה בין שאין אלא שנו לא אביי: אמר
 טפח, בגגו שאין אלא אמרן לא נמי, טפחים שלשה לזה זה בין יש אפילו רבא: אמר פסולה.

 מינה. שמע ..וכוי לה אמינא מנא רבא: אמר רמי. חבוט דאמרינן כשרה, - טפח בגגו יש אבל
 טפח ביה דלית היכא וכל כהנא: לרב אשי רב ליה אמר שמעתא. להא וקאמר כהנא רב יתיב

 שתי וכן זה, בכותל נוגעת ואינה זה מכותל היוצאה קורה תניא: והא רמי? חבוט אמרינן לא
 אינו - משלשה פחות בזו, זו נוגעות ואינן זה מכותל יוצאה ואחת זה מכותל יוצאה אחת קורות,

 אומר: גמליאל בן שמעון רבן אחרת. קורה להביא צריך - שלשה אחרת, קורה להביא צריך
 יוסי רבי למטה, ואחת למעלה אחת היו אחרת...וכוי קורה להביא צריך אין מארבעה פחות
כאילו..וכוי העליונה רואין אומר: יהודה ברבי

ע"כ יכ' כתובות ו.
 נחמן ורב חייב, אמרי: הונא ורב יהודה רב יודע, איני אומר והלה בידך, לי מנה אתמר: גמ'.

 ורבי נחמן רב עדיף; ברי ושמא ברי חייב, אמרי יהודה ורב הונא רב פטור. אמרי: יוחנן ורבי
 יהודה ורב הונא דרב הא יוסף: לרב אביי א״ל מריה. בחזקת ממונא אוקי פטור, אמרי יוחנן

 הוא, וכהן פלוני מאיש זה? עובר של טיבו מה לה ואמרו מעוברת, היתה דתנן: היא; דשמואל
 כרבן הלכה שמואל: אמר יהודה רב ואמר נאמנת, אומרים: אליעזר ורבי גמליאל רבן

 דשמואל: משמיה לן אמרת שיננא! יהודה: לרב יהודה בר שמואל רב ליה ואמר גמליאל,
 בחזקת ממונא אוקי למימר דאיכא אע״ג בראשונה? אף מאי בראשונה; אף גמליאל כרבן הלכה
 ורבי נחמן ורב כר״ג, דאמרי הונא ורב יהודה רב לימא, עדיף. ברי גמליאל רבן אמר מריה,
 לא כאן עד גמליאל, כרבן אפילו דאמרי אנא נחמן: רב לך אמר יהושע! כרבי דאמרי יוחנן

 רבן קאמר לא כאן עד נמי, אי איכא? מגו מאי הכא אבל מגו, דאיכא אלא התם, ר״ג קאמר
 נמי הכי להאי? ליה אית חזקה מאי הכא אבל אחזקה, אוקמה דאמרינן אלא התם, גמליאל

 לן: דקיימא אהלכתא, הלכתא קשיא כן דאם כר״ג דאמר הוא נחמן דרב משנינן, כדקא מסתברא
 לאו אלא גמליאל! כרבן הלכה שמואל: אמר יהודה רב אמר וכהא בדיני, נחמן כרב הלכתא

ש"מ. כדמשנינן, ש"מ
ע״א קט' כתובות ז.

 על וחכמים אדמון נחלקו לא יהודה: כרבי יוסי רבי אמר דתניא, תנא; האי כי דלא מתני' גמ'.
 יכולה אני מה עלי פסק אבא שתאמר היא שיכולה הרגל, את לו ופשט לחתנו מעות הפוסק

 ראשה, שתלבין עד תשב אומרים: שחכמים עצמה, על היא שפסקה על נחלקו? מה על לעשות,
 מה עלי נותן אבא שאין ועכשיו עלי, נותן שאבא אני כסבורה שתאמר היא יכולה אומר: אדמון

 במה תנא: אדמון. דברי את אני רואה גמליאל: רבן אמר פטור, או כנוס או לעשות, יכולה אני
 ליה! מיבעי איפכא לאב, אילימא למאן? כופין כופין. בקטנה, אבל בגדולה, אמורים, דברים

 מקום כל דחזקיה: משמיה אלעזר בן יצחק ר' אמר גט. ליתן לבעל כופין רבא: אמר אלא
 אפיי נחמן: לרב רבא ליה אמר כמותו. הלכה אדמון, דברי את אני רואה גמליאל רבן שאמר

 זירא ר' אמר קאמרינן. גמליאל רבן שאמר מקום בכל במשנה? קאמרינן מי א״ל: בברייתא?
 אין - אדמון שאמר דברים שבעה בו, כיוצא הלכה חנן שאמר דברים ב' ירמיה: בר רבה אמר

וכוי קאמר: הכי אילימא קאמר? מאי בו. כיוצא הלכה



6 4 הלכה מדרשי4

וסוגיות גרייתות מימרות כעריכה. ומפעלו אשי רב שלפנינו כפרק

א.

ב.

ג.
ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

 בין הזו העובדה ביסוס התלמוד. בעריכת ועדו ובית אשי רב של הגדול מפעלו
 דוגמאות הבאת בדבריהם. הנחתמות מאוד מאוד רבות סוגיות על היתרב
 מוחלפות, תואמות, משלימות, סוגיות מפרשות, [סוגיות אלה סוגיות למגוון

 חוזרים, מוטיבים עם מחרוזות סוגיות אגדה״ סוגיות סותרות, מרחיבות,
 שונים מתחומים מובאות ועוד. חוזר, במטבע החרוזות חכמים מעשה סוגיות

כאן. היתה עורך יד כי מוכיחות שונים. ובאופנים
 ברייתות התלמוד, של בניין כאבני מהותן סוגיהן, מקורן, הברייתות.
 חלוטות, כהלכות ברייתות מחלוקת, ברייתות משלימות, חולקות, מפרשות,

אלה. לכל דוגמאות הבאת ועוד.
 התלמוד. בניין את ומציב סוגיות, בין ברייתות, בין המדבק חומר המימרות,

 כולו, מהתלמוד ומגוונות רבות ומסוגיות נשנים ממוטיבים העריכה הוכחת
 סוגיות המוסריים. הן האגדתיים, הן המעשיים הן מנושאין השונים, מסדריו

 שונות. אסוציאטיביות מסיבות והובאו לפרק ישיר קשר להן שאין עצמאיות
 מוסר ענייני קיבוץ סוגיות או חכם, של מימרותיו קיבוץ שזורות סוגיות
 שונים ואמוראים מתנאים קובצו אשר המסכתא, לנושא קשר בלי והנהגה

 לעריכה. כעדות שונות, ומתקופות
תנא במתניתא

 גיבושו וכן כלל, נערך לא שהתלמוד הקובים "הסתמאים" שיטת הסתמאים,
 לאי והוכחות ידיים בשתי זו שיטה דחיית הגאונים, במימי רק היה עריכה בלא

אמינותה.
 חתימת אחר לחקירה, יעד אותם ועשתה מקדשת. והתלמוד המשנה חתימת
 הוא שנותר וכל מקודשת. שבכתב שתורה כפי קדש נעשו והתלמוד, המשנה
צפונותיהם. ולהבין וליישב לחקור לעיין,

 גם חוקרים, כמה ענו ?הירושלמי את הככלי ראה האם בדיוננו: שעלתה לשאלה
 או הירושלמי את ראה שהבבלי סיכוי שום "אין בשלילה. אמונים, משלומי

 את הבבלי ראה ספק ובלי .טועים שהם טוען הני וכעדם הבבלי". על ידע שהירושלמי
 של תשובותיהם קבלתי ועתה בשקלים. מקומות בכמה יתדותי ותמכתי הירושלמי.

 מאיר ד.רכ השכל זך והגאון שליט״א. קנייכסקי היים הרב הגאונים. הדור מאורי
 ברי״ף ומהמקור גרינוולד. יהודה יקותיאל הרב של ספרו את הזכיר אף שליט״א מזוז
 הרב הדור מאור דברי והם הירושלמי. את ראה שהבבלי ספק אין עכירובין סוף

 'מאור בספרו וכתב בכתראי", "הלכה בנושא לעניין שנזקק זצ״ל יוסף עובדיה
 מסדרי כבבלי...כי הלכה הירושלמי על חולק שהבבלי מקום "שבכל רעא' עמי ישראלי
השיטה. לחיזוק מקורות שם ראה מאתנו". יותר בירושלמי בקיאים היו הבבלי התלמוד
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סוגיות חותם אשי רג

 בדיון מעורבים ועדו בית וחכמי אשי רב את נמצא בתלמוד רבות בסוגיות
 אשי כשרב רבות, בסוגיות נמצאים ידו בחותם חעריכח של סימניה אך התלמודי,

 אפשר התלמודי שהדיון מעידות, כאלה סוגיות ומכריע. הסוגייא בסוף מופיע
 ועדו ובית והוא לידיו הגיעה בע"פ הלימוד [של שהסטנוגרמה אפשר בזמנו, שהתקיים

 שבכמה בטחון, של מרובה במידה לומר יש ועוד בנדון] שיטתם אמרו או בה הכריעו
 כסוגיא וערכם שונים, מדרש מבתי נושא באותו המימרות את קיבץ אשי רב סוגיות,

 מביאים ואנו כחותם. בסוף מופיע אשי רב בהן סוגיות בכמה זאת נראה וחותמת אחת.
נותנת. שהדעת כמה עד תתברר שהתמונה כדי שונים מתחומים סוגיות

 וכתבה שדהו, את ומכר נשים, כ' נשוי שהיה מי .’מתני ע״א: צהי כתובות א.
 השניה מן וראשונה מהלוקח מוציאה השניה - עמך לי אין ודברים דין ללוקח ראשונה
 וכן חוב; בעל וכן ביניהם. פשרה שיעשו עד חלילה, וחוזרות הראשונה, מן והלוקח

חוב. בעלת אשה
 זו, שדה על לי אין ודברים דין לחבירו האומר והתניא: הוי? מאי ליה כתבה וכי גמ'.
 בשקנו - עסקינן במאי הכא כלום! אמר לא - הימנה מסולקת וידי בה, עסק לי ואין

 סוף עד ונדחות נדונות אפשרויות כמה מציבה [הגמרא וכוי הוי מאי מידה קנו וכי מידה.
 לוקח] ביד הכל להעמיד אביי של באוקמתא [הגמרא בי] עמוד
 הלקוחות, מיד מוציא הבעל ומתה ומכרה לפלוני, ואחריך ליך נכסי אביי: ואמר

 מהא שנא מאי דלוקה. בידא לכולהו ומוקמינן אחריך, מיד ולוקח בעל, מיד ואחריך
 התם הגמרא] של הראשון [בציור ביניהן? פשרה שיעשו עד חלילה, וחוזרות דתנן:

 לשמעתא אמר רפרם אזל פסידא. ליה דאית הוא לוקח הכא לכולהו, פסידא להו אית
 עמדה לפלוני, ואחריך ליך נכסי אביי: והאמר הכי? אגיי אמר מי אשי, דרג קמיה
 העניין] את ופתר ענה אשי [רב כלום! בעל במקום לאחריך ואין הוי, לוקח בעל וניסת
 לה? קאמר מאי נשואה; כשהיא לה דאמר הכא פנויה, כשהיא לה דאמר התם א״ל:

 אשתו, אחרי לוקח בעל באמת שכן שתנשאי לבעל לא הכוונה [אחריך ליקני, אחריך
 וכן תנא: חוב. בעל וכן ליקני. לא בעל בעלך] אחרי ולא אחריך לומר דייק שכאן אלא
 נשוי. שהיה מי עלך הדרן לקוחות. ושני חוב בעלת אשה וכן לקוחות; ושני חוב בעל
הפרק. וחותם הסוגיא חותם אשי רב הנה

רבו] של משכנו במקום הלכה מורה סוגיית [נדונה ע״א סג' בעירובין ב.
 ונצא כבודו, משום אלא לחכם להראות אמרו ולא שוחט, של סכין [בדק בבבל סכינא סר רבינא
 טעמא מאי אשי: רב ליה אמר .מחסיא] במתא היה רבו אשי רב שלו, שאינה עטרה נטל שרבינא

 בשני דארגז בחרתא אורי המנונא רב והא ליה: אמר ברשות] שלא הכי?[להורות מר עבד
 בשני אורי. לא ואתמר אורי, אתמר ליה: אמר אתמר. אורי לאו ליה: אמר חסדא. דרב
 הוה. דיליה חבר דתלמיד חסדא, דרב בשני ואורי אורי, דלא הוא רביה הונא דרב

 איקלע רבינא לנפשיה. חזי מרבנן צורבא רבא: אמר אנא. דמר הבר תלמיד נמי, ואנא
 אמר לרבא. אמטייה זיל ליה: אמר ליה. מחוי וקא סכינא אושפיזכניה אייתי למחוזא,

מיזבן אנא ליה: אמר לנפשיה! חזי מרבנן צורבא רבא דאמר הא מר סבר לא ליה:



6 4 הלכה מדרשי6

 דרב בריה אחא רב לבי איקלעו תחליפא בר אבא ורב מהגרוניא אלעזר (רבי זבינא.
 עיגלא להר למיעבד איקא דרב בריח אחא רב בעי יעקב. בר אחא דרב באתריה איקא

 ליה ליחוש לא תחליפא: בר אחא רב לחו אמר לחו. מחוי וקא סכינא אייתי תילתא,
 חזי לנפשיה. חזי מרבנן צורבא רבא: אמר הכי מהגרוניא, אלעזר רבי לחו אמר לסבא?

 התם שאני לנפשיה! חזי מרבנן צורבא רבא: והאמר מהגרוניא. אלעזר רבי ואיעניש
 רבא: אמר דמופלג. יעקב, בר אחא רב שאני אימא: בעית ואי בכבודו. דאתחילו

 חזייה אשי, דרב קמיה יתיב חוה רבינא דמי. שפיר בפניו אפילו מאיסורא ולאפרושי
 ויש בשבת, דקל בעץ חמור [הקושר בשבתא, בצינתא לחמריה ליה אסר דקא גברא לההוא

מר ביה. אשגח ולא קלא ביה באילן]רמא שימוש איסור בכך א האי ליהוי ליה: א ר ב  ג
 חכמים] דברי על בחוצפה [עובר כאפקרותא? מתחזא מי גוונא האי כי ליה: אמר בשמתא!

 אין השם חילול בו שיש מקום כל ה', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין ליה אמר
חכמים] דברי על העובר דין תמורה, מסכת את אשי רב חתם [בכך לרב. כבוד חולקין

 יש הרי מערב, כיצד יחדיו ושבת ליו״ט עירוב של סבוכה סוגיא [אחר ע״א לטי עירובין ג
 הנושא] את אשי רב חותם לשבת, מיו״ט הכנה שאלת וכן קדושות, שתי או אחת קדושה בעיית הן בכך

 ביום בפת עירב בשני, ברגליו מערב ראשון ביום ברגליו עירב יהודה: רב אמר גופא,
 ברגליו עירב בשני, ברגליו מערב בראשון, בפת עירב שני. ביום בפת מערב ראשון,

 ראשון, ביום בפת עירב בפת. בתחילה מערכין שאין בשני, בפת מערב אין בראשון,
 מתניתין, נמי דיקא אשי: רג אמר הפת. ובאותה שמואל: אמר שני. ביום בפת מערב
 עושה? הוא כיצד דקתני: לשבת] מיו״ט מכין כאן ואין מוכנה שהיתה ערב פת אותה את [נוטל

 לו. ובא ואוכלו, עליו מחשיך בשני לו. ובא ונוטלו עליו ומחשיך בראשון, מוליכו
 נחתמת [כאן לן. משמע קא טובה עצה התם דילמא בעיה] יש לשיטתם הרי יעשו, [מה ורבנן,

אשי] רב ע״י העניין ונחתם המשנה

 סוגיא נפרשת לו, נזקקים שהכל עניין מוקצה, בדיני הבאה המשנה [על ע״א קמב' שבת ד.
אמוראים] ומו״מ דוגמאות של

 היה ראם בגופו. מנענעו אלא בידו, ינענענו לא המטה גבי שעל הקש ’מתני
 בתים בעלי של מכבש בידו. מנענעו סדין או כר עליו שהיה או בהמה, מאכל

 מותר היה אם אומר: יהודה רבי בו. יגע לא כובסין ושל כובשין. לא אבל מתירין,
 וכוי. מנער הכר שעל מעות ע״ב קמב' גמ' ושומטו. כולו את מתיר שבת מערב

 רב אמר ומטלטלה. תינוק, או ככר עליה מניה בחצר ארנקי שכח אושעיא: רבי אמר
 בר יהודה רבי אמר ומטלטלה. תינוק, או ככר עליה מניח בחצר לבינה שכח יצחק:
 את ושאלו ובאו בסרטיא, מעות מלאה דסקיא שכחו אחת פעם אסי: רבי אמר שילא

 הלכתא זוטרא: מר אמר וטלטלוה. תינוק או ככר עליה הניחו להן: ואמר יוחנן, רבי
 או ככר אמרו ולא [לא], נמי שכה אפילו אמר: אשי רב בשוכח. שמעתתא הני ככל

 וקובע חתם הקודמות, הדעות כל עד הלכתו פוסק אשי שרב דוגמא [לפנינו בלבד. למת אלא תינוק
מסרח] בחמה מניחו שאם הבריות כבוד משום בלבד למת אלא תינוק או ככר אמרו "ולא ההלכה, את

 בענייניה, דנה הגמ' דברים, בארבעה שפטרוהו בצבא עוסקת [המשנה ע״א ’יז עירובין ה.
 פטרו דברים ארבעה מתני' אשי] רב חותם עירוב, המשנה, של הרביעי לפרט ביחס ולבסוף

ומלערב. ומדמאי, ידים, מרחיצת ופטורין מקום מכל עצים מביאין במחנה:
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 עירובי אבל הצירות, עירובי אלא שנו לא ינאי: רבי דבי אמרי ומלערב. ע״ב שם גמי
 רבי לה מתקיף תורה. דבר תהומין עירובי על לוקין הייא: רבי דתני הייבין. תהומין
 תפנו אל דכתיב מעתה אלא יעקב: בר אהא רב מתקיף שבאל? לאו על לוקין וכי יונתן:

 שניתן לאו ליה! קשיא הכי יונתן רבי לקי? דלא נמי הכי הידענים, ואל האבת אל
 אמר עליו. לוקין אין דין בית מיתת לאזהרת שניתן לאו וכל דין, בית מיתת לאזהרת

לן (הדרן כתיב. נצא אל ?יוציא אל כתיב מי אשי: רב  הוצאת אין אשי [לרב מבוי). ע
משרי]
 מוקצה בסיבת וכן הבל מוסיף מחמת בהטמנה העוסקת זו משנה [על ע״א מט" שבת .1
 הידוע במונח אשי רב בדברי חנחתם אמוראים של מו"מ מופיע שיטלטל, חשש יש הקדרח יטול כאשר

 יונה, בכנפי וכפירות, בכסות, טומנין מתני' מינאי׳]. ״שמע סוגיא בסוף בא כאשר להכרעח
 בגסה. ומתיר בדקה אוסר יהודה רבי דקה: פשתן של ובנעורת הרשים, של ובנסרת

 מעשח עשה ולא נמלך חישב יום מבעוד אם לישיבה, עצם בצדדי ונותנת [נושאת ע״א נ' בדף הגמ'
 המוקצה להתיר תנאי ישב)הוא קישר, (חישב, וחשימוש, בידים שחמעשה או היתר בכך יש האם
 לישיבה עליהן ונמלך לעצים שגדרן דקל של הריות דרב: קמיה הנה בר בר רבה תנא

 לה: אמר והוא לה תני הוא לקשר. צריך אין אומר: גמליאל בן שמעון רבן לקשר, צריך
 אסי ורב הושב, אמר: ושמואל קושר, אמר: רב איתמר, גמליאל. בן שמעון כרבן הלכה
 וכוי... רב בשלמא חישב. שלא פי על ואף קישר שלא פי על אף יושב, אמר:

 מבעוד אחת, שעח בהם יצא ואם וצמר]וכו'.. [פשתן ובציפא בפקורין יוצאין דתניא:
 אף אשי: רב אמר בהן. לצאת מותר במשיחח כרכן ולא צבע שלא פי על אף יום,
 אם אבל בגופו, מנענעו אבל בידו, ינענעו לא המטה גבי שעל הקש תנינא, נמי אנן
 שמע בידו. מנענעו יום מבעוד סדין או כר עליו שהיה או בהמה, מאכל (עליו) היה

תינוק] או ככר להניח מתירין מת, של במקרה שרק לנו שהכריע אשי רב [הוא מינח.

 שכל מחוליות מורכבת אחת סוגייא הן עירובין של ראשונים דפים [כעשרה ע״א ט' עירובין ז.
 לאורכו(למורכבות לחיים מציב כלומר בלחיים, מבוי ריצוף של לציור הגיעח חגמ' מבוי. חכשר עניינן
 אשי] רב ע״י חתומה זח עניין מחלוקת ציור) חובא ולינא בדפוס אפי העניין
 אסור? לחיין דבין תסברא לא ואת לרבא: יהושע דרב כריה הונא רב ליה אמר

 מארבעה פחות פחות בלחיין שרצפו מבוי יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה והאמר
 אמרינן דאמר גמליאל בן שמעון לרבן ורבנן. גמליאל בן שמעון רבן למחלוקת באנו
 לרבנן הפנימי, לחי של הפנימי חודו עד משתמש טפחים] מדי פחות ללחי לחי [בין לבוד

 דכולי לחיין בין אבל חיצון. של הפנימי חודו עד משתמש לבוד, אמרינן לא דאמרי
 יציבא שרי? מאי הרבים לרשות אבל לכרמלית. דפתוח נמי התם ורבא אסור! עלמא

 וניעור. מינו את מין מצא אין, ומחופכים!] תמוחים [דברים שמיא! בשמי וגיורא בארעא
 פחות פחות בלחיים שרצפו כגון אמר: אשי רב אשי רב חיתום מביאה ע״ב ט' הגמ'

 דאמר גמליאל בן שמעון מבוי]לרבן בתוך מבוי כאן [ונוצר אמות. ארבע במשך מארבעה,
 לבוד אמרינן לא דאמרי ולרבנן להתירו. אחר לחי וצריך מבוי, ליה הוה לבוד אמרינן

 גמליאל, בן שמעון ולרבן מהלכודים] שנוצר למבוי לחי צריך [לא להתירו. אחר לחי צריך לא
 רבץ אתא כי הא יוחנן, לרבי אלא טעמא הוא מידי מבפנים! ושוה מבחוץ כנראה להוי
לחי. משום נידון אינו מבפנים ושוה מבחוץ נראה יוחנן: רבי אמר
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 סוגיית אגב לחולין ונכנסה מציאות באלו המקורי שמקומה [סוגיא ע״ב: צה' חולין ח.
 אסור, נבלה ואחת שחוטה חנויות רוב או ישראל, טבחי שרוב במקום והנמצא העין, מן שנתעלם בשר

 עינא, מטכיעות עדיף סימנא אמינא הוה מרישא רבא: אמר וכוי] הרוב, אחר הלך ובנמצא
 להני דשמעתינהו השתא עינא, בטביעות מהדרינן ולא בסימנא, אבידתא מהדרינן דהא

 מותר סומא היאך הכי, תימא לא דאי עדיפא, עינא טביעות אמינא: שמעתתא,
 נמי הכא דקלא, עינא בטביעות אלא בלילה? בנשותיהן מותרין איך אדם ובני באשתו?
 ואמרי: בתרי, אתו דאילו תדע, משרשיא: דרב בריה יצחק רב אמר עינא. בטביעות

 לן אית אמרי: ואילו ליה, קטלינן לא נפשא קטל סימניה, והאי סימניה דהאי פלניא
 לשלוחיה: איניש א״ל דאילו תדע, אשי: רב אמר ליה. קטלינן בגויה עינא טביעות
 ואילו ליה, ידע לא ספק ליה ידע ספק סימניה והאי סימניה דהאי לפלניא, קרייה

 וחידושי הרשב״א חידושי [ראה ליה. ידע ליה חזי כי בגויה, עינא טביעות ליה אית
דאורייתא] וסימנים סימנים, למדנו שם מנזיקין סוף סוף כי למקום, הריטב״א

 שני מערב טובים, ימים שני או השנה בראש ערוב [בסוגיית ע״ב: לטי עירובין ט.
 מתנה תתעבר שמא שירא השנה ראש במשנה, הציורים בשלושת ונותנת נושאת והגמ' ומתנה. עירובין

מאי אסי: רבי בראשון],אמר שנולדה ביצה וכן ביו״ט, הכלכלה על א? ו שי א קו מ ל  קאמר: הכי די
ה וכן סי רבי הי שה יו ר עו סו ם שני אי מי ם י בי ת, של טו ליו שני ג ם כ מי ם י בי ש של טו  רא

ה שנ בנן ה שרו. לר ה ד חי שכ ת רב א ש אל, בר לרבה ש מו  מידי מר תני ליה: אמר ש
סי רבי מודה תנינא; ליה, אמר בקדושות? שני יו ם ב מי ם י בי ת. של טו ליו  ליה: אמר ג

 שניצוד צבי מאותו אכל שלא מפני לי [דאכסיפי מידי. ולא להו תימא לא - להו משכחת אי
א אמימר: לי אמר לדידי אשי: רב אמר בו] שיגערו חשש בראשון, נוכרים ע״י  בר ההו

א די לאו טבי צו ת ד, אי תצי  מאן מניצוד] יותר קולא יש זה [ובציור אתא. לתחום מחוץ אלא אי
כל א ל הבא סבר: ד בי ש אל ב ר ש ה י תר ז אל מו ר ש מאן אחר. לי א ו כל דל  דאתי כל סבר: א

ש לבי א רי ת לו א - ג ת הו אדע ל  אמימר מופיע הסוגיא בסוף שהדיון לב שים [שוב אתי. רבנן דכו
 איסי רב שגם למרות אשי, רב איסי רב מתקן הב״ח לב שים וכן הוראה, סוף זמן אשי, רב של ועדו מבית

החתימה] זמן ממש האחרון רבינא בזמן שהיה איסי רב שהוא אפשר

 אלא לו אין רעה, רוח או נכרים שהוציאוהו מי משנה. ע״ב: מאי עירובין י.
 בסהר, או בדיר נתנוהו אחרת, לעיר הוליכוהו יצא. לא כאילו - החזירוהו אמות. ארבע

 עקיבא ורבי יהושע רבי כולה, את מהלך אומרים: עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן
 רבן בים, ספינתם והפליגה מפלנדרסין שבאו מעשה אמות. ארבע אלא לו אין אומרים:
 מארבע זזו לא עקיבא ורבי יהושע רבי כולה, את הלכו עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל

 לרבן לו אמרו שחשיכה, עד לנמל נכנסו לא אחת פעם עצמן. על להחמיר שרצו אמות,
 בתוך והיינו מסתכל הייתי שכבר אתם, מותרים להם: אמר לירד? אנו מה גמליאל:

 שרב להראות כדי פרקיה בראשי רק הסוגיא השתלשלות את עתה [נביא חשיכה. שלא עד התחום
 חשים אנו בספינה. מכריע אשי רב את מוצאים הבא בדף ורק בחוליותיה, הארוך הדיון כל אחר בא אשי
הסוגיא] בסוף אשי רב של ועדו בית את

 אמות. ארבע אלא לו אין ,לדעת יצא שמואל: אמר נחמן רב אמר
 מקומן. את הפסידו לא במזיד, אפילו וחזרו, לתחום חוץ שיצאו פירות פפא: רב אמר
 אלפיים מהלך שבת, תחרם יודע ואינו מהלך היה שמואל: אמר נחמן רב אמר

שבת. תחום היא וזו בינוניות, פסיעות
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 שלא ובלבד כולה, העיר בכל לטלטל מותר העיר, כחצי מדתו וכלתה ובא, מודד היה
ברגליו. התחום את יעבור
 בסהר, או בדיר ונתנוהו אחרת לעיר הוליכוהו כתנאי; נתן: דרב כריה הונא רב אמר
 כולה, את מהלך אומרים: עזריה בן אלעזר ורבי גמליאל רבן

 כרבן הלכתא אמר: ושמואל וספינה. וסהר בדיר גמליאל כרבן הלכתא רב: אמר
לא. - וסהר בדיר אבל בספינה, גמליאל

 וסהר, דיר מה וסהר. דדיר דומיא ספינה, דקתני דיקא, נמי מתניתין אשי: רב אמר
 הלכתא אשי: לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר דקביעא. נמי ספינה אף דקביעי,

 ברייתא מביאה [הגמי והתניא: אין, - דפליגי? מכלל הלכתא, בספינה, גמליאל כרבן
בן וממשיכה] א(  אמש הלכה, בדבר ודנו ישבו היום אותו כל אומר: יהושע) רבי אחי חנני

וסהר. בדיר עקיבא כרבי והלכה בספינה, גמליאל כרבן הלכה אבא: אחי הכריע

 מילי, הני אמינא: דעתך סלקא איצטריך, אמר: פפא ורב ע״ב: מוי עירובין יא.
 שהם תחומין עירובי בין מבחינים אנו [כי לא, אימא תחומין, בעירובי אבל חצירות, בעירובי
 דיינו ואפי דרבנן, הן חצרות ערובי זאת לעומת סעודות, שתי צריך וממלא דאורייתא, ספק או דאורייתא

 לעירובי הצירות עירובי בין לן דשני תימרא ומנא צריכא. דייר] לכל הערוב מן במשהו
 בעירובי אבל תחומין, בעירובי אמורים, דברים במה יהודה: רבי אמר דתנן, תחומין,
 לאדם חבין ואין בפניו, שלא לאדם שזכין לדעת, שלא ובין לדעת בין מערכין חצירות,

 סלקא איצטריד, אמר: אשי אשי]רב רב של החותמת הצריכותא באה בסוף [והנה בפניו. אלא
 ערוב לא.[ובשיורי אימא עירוב, בתחילת אבל עירוב, בשיורי מילי, הני אמינא: דעתך
 מסיבה חלקו חוקטן או וחצטמק סעודות, שתי כמידתו ערוב) (תחילת בער״ש, בזמן אותו חניח אם באמת,

 שיורי בין לן דשני תימרא ומנא שביתתו] קנה כבר כי ערוב הוא הרי ערוב, הוא האם שהיא, כל
 עירוב, בתחילת אמורים, דברים במה יוסי: רבי אמר דתנן, עירוב? לתחילת עירוב

 לשכה שלא כדי אלא הצירות לערב אמרו ולא שהוא. כל אפילו עירוב, בשיורי אבל
 עא' בעירובין ור"מ רבנן ומחלוקת מקל, מבואות שיתוף עשה [שאם התינוקות. מן עירוב תורת

הסוגייא] שם וראה היין, על דעתם אין תינוקות כי מחלוקת ביין אבל תופס בפת שיתוף עשו שאם ע״ב.

התלמוד, חתימת של אחרונים מימים ממש ברייתא לפנינו לב, [שים ע״א: כג' ביצה יב.

 ורב רבה אשין רב של ועדו מבית אמימר וכמובן סבוראי, שהוא כתיל מבי גביהה רב מופיע ובה
 ריח בו להסיג בגד על אותה שהופכין מבושמת [כוס אשיראי כסא סחופי תרוייהו: דאמרי יוסף

 ומריח ממוללו שנא ומאי ריחא. דקמוליד משום טעמא, מאי אסור. טבא, טוב]בירמא
 איתא, מיהא ריחא [בהדס] התם, מותר] בו להריח שמוללו בו?[הדס ומריח וקוטמו בו,

 על אמר: רבא ריחא. דקמוליד הוא אולודי [בכוס] הכא, ריחא. מוסיף דקא הוא ואוסופי
 רב דרש ומותר] עשן ויש ריחא יש [שודאי אגומרי. אבשרא דהוה מידי מותר, נמי גחלת גבי

 מאי אמימר: ליה אמר שרי. קטורא גלותא: ריש דבי אפתחא כתיל מבי גביהא
 מעשה לקשרן] כדי דפוס ע״ג מכנסיים או השרוולים שרוכי [מניחין בידי, קטורא אי קטורא?

 מידי לעשן, לעולם אשי: רב ליה אמר מכבה. קא דהא אסור, לעשן, ואי הוא. אומן
 בידי, קטורא אי קטורא? מאי אמימר: ליה אמר דאמרי, איכא אגומרי. אבשרא דהרה

 אמריתה אנא אשי: רב אמר ריחא. מוליד דקא אסור, לעשן, אי הוא, אומן מעשה
 אבשרא דהרה ומידי לעשן, לעולם נהליה: אמריתה רבה דגברא ומשמיה נהליה,

אגומרי.
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 מסרים ההלמוד, חוהם אשי רג כיצד כגמרא, במקורן שמיים או דוגמא נראה
ועדו. כביה לפניו שהונח מה שבדק אחר דעתו את בה ופוסק סוגייא
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ש היאיי ופדיך »ד<ד ;??■■̂א מ מ  ו
הד '■שדין דגלי ■̂נ יבבשהי \דו1';5

 ־ ■■ ,י• לש̂■ אבקדן הא ולע-ר שלב
 מליב זדו5א' לשישא '■הילה י־ ־:■!,■»ר

•שגיו: וב;ל מהיה <5ל<?י .אלזי !'•:שא

'fשי■iדשי־ד ה3ש.ש? אגג ה

̂ןידי והיץ א' טטערה דטות ת' כטורד. דטה שריה שביביה .?;ן־ ̂שאי:׳ שדשל הגל ... של חל-ז אגל רזלוידל נדרשה •דהלדש ;;ף
̂א-י נ.וןי,נד!>!!  טר3»1ר •ירודה רר' 8̂.ב.4אז- st2.11 ל

טטחילח י

״• מ•;■ 1!!■' הי?ל.) ־״.*-י '־ו״ייב' ■•־■"■

 ■ ט־טהו הטר *טעית ‘נ נ^יעת אדט
 רטת ע2י2•״ כטיש״יר רטדז ר* ניטול לא די

 ויכזיד ;מ' טת־ דטי >?■־ ר׳ יט^ יכל בטערב
ר יי ט  טטורה ערות רדטא ^■ליבא ״2א תינ

 לאי Tנiא •ירכא טטיר לכל דט.י; לורידט
 ללידה ,״רי א״א ידזודיז רדני טיעימא דדיני

 ׳כ־דיכר אלא וזטץ כ״עור '-אין ראטד לכועט"
ת1יו דכנן ליה רתטי עציט כה ללקוה אתת ע

איטר־ר ־׳תריר אי־ר לדבא רבתא איתיכי־ר

שגי לשנע: מ?ש נע ג־עיה !אץ
לא בנ״־ן גשש להא ניבול. נעי &ש3

ל?אן ̂;א <הא. לא ה

ר־לשי ני >;קש *1!■•־ •קר;שלז דר
£?לנל <ט ז״רר־ים כ״עירו כיטעית אכל כיעוי' ̂ טבעה יטילא מער דה5ש ט*■̂: ר־ץ

טי רטל כבל ר־כיטההו דאר  טי.הת“ לכא א
כאייכע אטילי ר־כי אי הטעוי; יום טיטום ?שה: גיג שדץ מריבוי•־ שאf ר?

•דון 5ב:ן ילבל לוע ענו{ ל•־ ?

 גה !ב’ר יב■*■ עעה־!־■■ יב.; .ארבע !•ן•
־. ״י •־־־־■ -י̂־ * שיין ־יי־ ־ צעמא ה

גא. בד״£ לשבו אבל ילה5* :ש;ץ .!.'״ב־;צ ;:'''■17-■'
7 ־.ל״ ;...'.1 מ? ■"<:.<.<;,7

טואבל דאיטונה ■׳עער. תיל ה־־א לבל טעורר.
׳ "■-. ...■‘..).ש»«)! ̂.■!-!■י-

ר" ככא לב אטד טכול לא נטי יטעית

̂ית _תכם״: “כאכי נ?̂א יעל̂״
 טאבל לטלט-ית כייעלין טאטר רכיעייה תלטין

 פעורה .טי רכייעית פ&א רב וראנול אידם כל ■נלאכד תייכיית רכנלם ר^יירי
 כועליכ טאכל לטלנדד ארם כל טאכל 'לטדעיית דך5אי אלא היא לכל

 אכיי אג?ר לרטה אב? ■בוודק וא״לך כםא■ן הכ-טיט תלטירי טאכל '■כ־יושית
̂י כיל' וכע-יט ילא אלא rאת לא ̂־פר>? “כ.ל גועיכ' אבל א“ב*-כ  ליד ב
̂ביר כת לן  התנו נא5פי-ם״ בהצין ■טהדוקה בך כעדות כטהלוקת ̂כלי רב ^

 תנאי ליטא ילא הוא טעלא הכנכן יייטעויי ק כלנוטע קא הא דאכתני לך
 לדלט איטר אדה אכל כיכעית אלא כתי לא אעז׳י יד תיכל ־־■ב ־־אטד היא
 יאחד אלא פת״וטא בטילה עדיה■[ הה^ת תנ־? אדר איטר יאחד התכה. תנע

 בכיילה עדית! התטה הנץ כתוך איטי .יאחר ההטה "ן3ה קורט א<כד
̂אור והא קאטה כללהא חרא תדליהו רחיפא בתתי ם־פיטא נטי הא דקו

י 7ע שרעמ. ־■

̂ידנע; ו!־צזש ש? :יל■' להא ’וש.?'•:. !■יו
 ג־ן דיהנגי ►ג־ו-ןגה נ״ד;' ניה שנ<עי
 צ:0&ר ש י ת־ נזימ׳ ̂נ יישנש ;זע.ש

מו!ו■' רוילנן נולייץ. עשולל
 !?̂ד ץ3 ;ועזי ת* יל־לה דה גל

̂-ה■ !ע-ע\ משיר ל?ל לד; *גי :?לע:  וש
דין די׳ע!־ י*£'■: ע־שי ־:* ה*■ הו;׳■

 2של לה־יד :?דש מש?ף מלש שרתה
 ;ה!ש-ל■ גש15!3 ביף לן י?ע.' לא שעיש
שכנ משיש לד ל*!שד'־;ה< של?

וש3ש ■נת■ •גחרן '■המה' ?ר־ נ-־שגסא
דן לדשש־ ש־?' דלא ה-א שתיד.ש

דן דליזר ^שיעמיה תי.ידה ד׳ •חהש דל שינץ ל־,*מד יה*־ גי גזחרז ל-דה ■חד? ■:לקארד לשלה שדש ^  ג■ ש־ן לא.. ■וף פ־רקין ג
 .■תעש'ה רי?׳ ציה■ ־ד<זל' ;!לשי; >ף:ל ;?מ *'צ מ??? ■:ל ל־ה שדילז !א־ דנשי־ש ש^'ב נצעבי מניאי גי שיהא ;הי גאגדנת ;ן5ד א^די היצהך ;ןד׳שה
 נבשש אבל זל! ש;״ *ו;־״עא7נ? *גמ׳7 :שש יהל שש גדיש־לש ב׳שו■!־?.. ^שעה שלא! שרפיז■; אצא שרן י׳ע׳יד אין■ אימד אד ארשרר. לצקב־: !ערגר
&1י ;■ג!־■: נצל ו־ש!לי־ש:ז ו־־׳שירי ״״■• .עינץ‘■ שנ-ע; צ■■ אץ אג לשה זה .־.עידר לצ-ד צגל השגהשי דשידד הן היימד ״היא גשנה ■ניעידי

ה 1!5ג גהדה; “■לאי' זא;־ן'■הדין ■?יחדו יד!ה שאין «משו<נ. ה «  ?הדו^רש אלא שן רימת;׳?׳ יצ:פמיב לתה! אה: גק׳א־ב ־יהל' ירא■ לגזל «
: <ש;ו1: ׳לא :!.ת-ל ■אלא נש?־ח1ד? ששיע לא־ ־־ורשץ. גש?'ה; 'איגלץ ;■אשיגה שעש ?שר־ש יישדב הציצה הל :!?■־ר'ן !נ־י נ?איר רדה' ני

ת י'?׳® ■יעזיא ?7ייזי י ? י איז ד '  ,יר ן יב "אי" :׳״ ינין גיא' תישי '1^׳ ׳■?■׳יש צ"7 ׳אני? נהיץ ?גיי כי׳־?׳.;׳?'; "אייתא י.ך -■ת ''ייש׳ ג
̂אאL'■ כיל- גאדררן דלא ?7'?! ■̂ ̂נן. יי&13פי 35שי3 : ־«־ שכיח £5ל ולדה 5שעו שרי למ:י ■נערו-א ־ן5ה!ו*:א ע ̂מנ רן ד  !רא' ;»?■.א ללא ר5א.! להל א

ד גד• ■אל-־נ* הי* ■שג■*־ ש-!?ץ לא גתגא ד^\-r' י^גי^־ית »:!י־ לו ה ■ה* ד ת*׳  ג־ומא 5אד רא־ד צי■ שגד ד«רז•'׳ ה-ש־א ״רד? י
 לן ש& ?: ר־יליה-א ה?'־.י י?ת ־לה ש;?■ ■לי״־'א-הה שחת ב!־?ה אגב א ל״' בג- דבתו־דץ .״א. שחת צינה אאב יהמה ילי־ ץת שכה
̂ש? הי א'? אי*. ;;:?ור צגל לחרץ השיש אלא איזן אי־א ד לך ר ע לין ארש דדשד י־אידה י  ג?;ו ■*:ויי '?■?א אגה ו?3־;: לשנע יזומז נ-ן העי

<א?ירן אך נ;.5 צ* אמשונן. י־א? י.שי?5 ??יי אי ייב<־ להל :!?!יי! אלא הא| ■שעהוי כך שא :?׳■■?«< אצא י*. '̂; 
ע. גי£שע??יל «■ען. שו,ך3 ה!ב: אצא גיעיח נאן ^ין החמה הגץ שע 5כעיא־ ®׳ר■*׳ אנל א

* הת׳א לא ו ה״. ב
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 התוספות לדברי לב שים אשי רב גידי נחתמת סוגייא כיצד דוגמא כעוד נתכונן
כמקום. והר״ח רש״י כחכית,וראה הכא דייה

צז;
? י■5-ר3

עיריכין עשירי פרק תפילין המוצא

.!י-בימ

̂־5 ר!£̂*3 י3ה א'[ רוי!?;3 ̂':5 ז58̂־? ;י־ ̂'.® י'3צ!?& ^ 7-;5 5!!: ציס!
̂ז <?ילן ש??עי? יי7 ר7י;. זיוז '?':ר'̂; ̂ד. ?!̂י ̂רא ד"£ ציל1<5 .*־56 <2; ;!ג''■ <י? •2'1נ'̂?7 נ׳יין ^ ̂י־ ג

̂יך ;>.'־ ישרק וז?־ד ל;א ^;״5 יו"'א ̂:“י■ '■י'ל?'?■ ג,ד׳?:ה ד■:־'״ ךהא ;?■;ן ה:; י\<י ד:!ד־!": דיו י?ד ;מ־ יזי׳אד ־.‘<1- יר- דידיז
̂ו ע-ין5ו5? צד<י7 -רא?ŝ 3 ?ןין3&וו ?יצן יידי; ד־» רי&3!ז ̂-בר) ■;יד ■־" ה! '-,ד:'-,!, י גיצ' ז3ל־-קי' ד3? דהץ <ז'צ־̂^ f■s -<?ל7 י55י י!.55 'י!!־(1 ו

'״י׳י'’ י■"■ ■יי יי̂* ׳י*י''י'י ̂?כי ?■ד: ̂; ;£5י“ל ש־ ̂י אכיי אי-ל ‘ל“*44י ־ ̂נiל כצ ^Trכגת“2; י
̂די« :־» :•צאי. הל >-ו.-ד7:ו5ד;1?!;:־יןי-:'ל ■5ו:<ןידי £-ג̂ד?ו ;£;י'צ !«*'5 יו-.?1-ו1?י.י ד־׳ «ו;*ז« ן1ד-ו.י׳ ־:•פ

־.&.'ר!}07 ̂י.ו5 ן5̂
 ו!01ו 5«!לו הן לל־היליי מיכה
’ 7̂י 3ני .aע•יf{!&5־£ע !7ד2487

 ימגן1
א ר■;! או“ .ן5יש

•: ?'*; אל5וע ריי;ו

 »:.צ! &זז 65;' שהידזי מי
תי< אד■.! ו»ה '-י5•' !ד

•־־צ:[ לייאיר ל, , '“ייד• ־־ל־ש ״
צ“ל! <י4גז. 5:■£אי ל"י 6־ג ג;:נ ^

רצ<'-הן5 ייציי־ן“ ייצהמיצ •2א*צי7 ״ ̂״. ״ —*; '--
̂י הי■ ?יה &ן א5צפיי r:י'̂־!יתל [‘6ל.י

'לי̂ל3 ה̂׳ ̂ !■!'35 ?עהיו יד?]■! ̂'ז!::י ̂;■..!■*
,דול3 יצ3■ צדיין אף37 ;דא;■:- לי־כעמ "!יי ":■. ̂"״ ̂י

̂ינ ̂ין ע '! ל2 להכית ̂ו3וה ?,ציטקק ‘ר ®■'■פ»} א̂י
צ!י1ן; &יד&דא ר&דרי ^אל:וו^

ת ■:?■דיכן ליסעיכ! ץ כי »;»:״תו כיד■ םח!־ו? פ!  ד
כ ׳'^■מעץ ו ן5,יד?5 ד5^י ד י ע  אי-:ק!:?'־פל,ני5רי: וכר: מ

אי5 עדי-ף א*יוד[ כלאו-ף •כב־'* םד י
חגן אצייית רו נו חכי  ילחבה״יו ;'!תכירז ל
א ת ל ה. מ ב ע ד :.י®־ ד כ חנן ס די נו עי ר ף ל די  ע

פן אמירה רא- לי ע ?הרת מי כ י ^ ^ אמלח מ ע ע  אפאות אדכע הי■5ל!'!תויי ו̂?*■ אדעהית דל̂ד ז
ד; הי ר אי י5כ ו■;3כ וכ-י כ עי ס הס כ  ד.

מ\ בימידירהו הגא: נא״עה ^י בימרד, א מ  ו
̂!׳.א ... ע13̂ר •< '..*.א! י<̂ א?''ד! ?̂ רא ה׳ ד הו

̂'י!' *4?  ־fîו יס-ציל-ין ■'
רןא' ה6י16 ל' ■?"לן ;!ספן

^עייז. שיי^^ אן י7’5 ק 'י־^רה ל

 ■■■הדע־ ש5 5;!’!׳■מ?. !יין57 5~־ ':׳;!■ל■'
 מ ירציצ-ו שהא ה5<ז. יחן 6יל

מדפ-״ה ־̂י<א7.ר3' ;!■?6;!? :״הגיי׳יג
̂̂■י ■;:!"נ. ̂־ן ד?*̂י ה ̂ל!

?ג דני’'ל' ;$ט פ4י 'לא א̂הייצי תי׳
ג;מ.ש :■ימ-;ו >עג»ט6■ה !ל>ל'י’■

-!פ5.6< י־-ע י-אמצו צ־ה 6י'ל ;̂■ז ״! 66 ̂,4 •.■16״.’“.; ̂י ציאד-ר י̂ ̂ 6.׳'די יי,'!, דת־צ -אגיס־! *:צקיצ היי
גהצ• £צ צצ«!-פ צק ׳רל6 י:״:' .:ק'=';׳ן=־::

'̂4 <1.̂ ̂יד '6לש ;הן‘' י3י*י־ 6י־ ל̂'Tצ ד
׳ “ י■̂' דון33 'ל1מ .,>.י'ד'...̂^ '̂ ?■ ■'־'>3-77 <יי. "־״י” ״

ז'7יצגי צ;לי6דץ מא; - ;׳;:"!«-̂ילז׳י.
הצ-ד *״ל י־ד 6ד- ״?יצ ̂■ יז?ד ■■י ׳

̂יר י&5!יר?*עי!■ ינ-י יעדיפו!; ה!̂י הפ-י א&דלו דד
............. לר... ליה וליוז הכיח: אר& יית־ן י<ז״3ש ;7ר 6מ

 אכ?ד הכעלע -דיל'■ ־ידזיל;ם יתגן'יהיהכידז5י''
 מאי3: הבא מבא לוי באי&וה ■בקרש רה!!!

 יהודה ירבי יה3לה. «ד^יה בטעד;; עכקילן
הפ אין ממ5 דאר.זד לצקטדז  י'-רהגן טמש י

̂יוק :?גי’'; כמים פומי יהייה יכי ;ד \!;י77 פתן עו
׳&בזו מה. יהלך לא ד ההלך לא טמש “ '־

̂י־ הפעלתה מדוולי יותר  לדי ■ליה די-צמעה :איב
 דאיהגהי ריפא פעיפד יפ״יע: היפא יהרה

 בקדירה האשתא ליה ■©מעה בד פע-עייהו
פ-םך :עעתהו5 לא יההיה ריי אמר ״

̂.'■; ®;?א■! ̂ן 6צ< י-ו פפלק <פלה,” מ״ט אובאר ׳הרדד: רבי דחנייא ״ ?.י;ן.6 ::.«
בטלק אין’ בעיטה י3הו7-?;0 5ר׳'7צו! ״■־31,6 ?־י.?;א

'5£ מר הפא !!י■0י אטד <'״ע 3!5̂!

* 64 ב46 י'1־5
̂ירר “יי*  ה5£ימ.הט מפגי המ.טה על אף קב

 רפיהפל* י3טפ ״פ.יי על אף פטור פמבי Tמב■'ש'ע! &ה־ה ־טלק3א דמוזצ-יא פ!
להכירו הפית ארס ויה! פש״־רא !*יסד יהודה ד׳ ■יוסף יב ביתייפ. לי פ.ל0

̂לר ?לוגוז
 הר לבי-צן ■שצילה ך5!?.ה א̂י ״ו. י7

 £צן צל ד:?א5 יד.?'?! 667» עיקר
̂י־ע ב־ש.£7 מיש® 6ל:£:7■ול  בצופא צוב̂ו

̂צי פא7!6 עלד7 ש.צלל

א,8!ף־3 א5■ ;צי: 7«׳ ̂■■שו '|413ל6ש«

 א:>;!■ שיב 5̂■> ווצגילי בלי̂ש א׳
 עצש3ה2 ■:»קיר 646 <ר!*ור י-;:ל

ודר ־ט ייצן

■ל 7׳ וזה ל\

ן$לד׳ל
^ :צ-,“ ״.״ו

:3^5
̂־ו-ש. 7'! יוליצג' ל־ז •̂>•'34 ״"■נ!■ אלא דיטפה ’ט?!■ בקדיירה בטלק !’‘וא ביעיטה ̂{■ ל׳יי <̂ 

̂ד״; י״ק :!צ׳ יטשגי-ש י&3צ,מ שכיתה שקיהד בה.כיה הפא יפאי׳ אטד ילף״ ̂::ל־
 ד;ד ׳:יידי,ל''׳ד/■ לא■ צאי ®שיש ו:ק®■? ..7י6ר עי®? דככלה עםקפן רשכיהה קיו ישילא וכיס

̂א ייכדדכן סים יי6ל הכית ̂יצ חפ
4! טפילד. : - 4 '4״ ־.-.-■>.. 4־4' 5־5 4

̂,ךק3 1ול-.־;5ש!!! ■ו •א ®־י. ■סזז■■« >:.> ,
ה גו6פ6 אע7 < ״ ך 4ו ״ ״' ־:'ז<■4

4־ 4=54 י״י■! 4'י י,—7' »גת «'4 י̂י ״ וי=3י' דפ אפיה א-א ייא כל־״ירא ש״א איק כ־?ייייא ^דכי״׳י *הכירי ;4
ו ולץ ■:הירן ............. 6 ®:}»שץ צ!1, ̂ ......................._.,

̂-ז :הד&בך יט ̂ר! צליי ע̂ט »״;ו 5::ל ״■: :,5 ט! ו7ש33 !!■ 5ב-י-צ .
.ו »־7ק.ףג ב1;:ף.ק '־.-״־יא מז-״«י1• ז■!■. ■\* ״ . ״5־לו ■ :ז;:וד!.ג7ש 5 ב־-ץ־: *־ .

̂ייא ככלהנאתק אכי״ ן2ת נשי
 :פפיחת קכ״ ש!מ® ומיס :?פייחה ש^הת הכיית פשיעא שלא ה1ש.ביר בןמ2?

^• יסיט עטקינן דד&דך כדפיה הבא ”אטו אש* הב ה  ד
י■ י!ד^ר תי׳א ןותי כן ■יר̂ת ■51:לו  נ ה̂כ
תהד אלו יתלכו ן.4■ הכעליט■ מדג.ל■ תהר ע
י.יללו מידו ה^ר־ וגתגדגל תאיטקיפה. קיל כטער ^רא "-היה נ**י•1.ד5■כ

יע תילא עד טידו המפד ונתגלגל הגג בדאימ קויא הייה אצלו 4 ̂ד 4 £676 4 4 4 ̂צי! נע־ת 6  ״
-3:-. ,?ל! ̂.5 ,̂ו ן.1;ן0 »י;ן; הפהב 4' י“2ו” טפהיט לעימיה קשחגיעי אצלו מללר ד:ים£0 לגךכהה

̂■ אתו־ל הארק סץ מ&ויייק אק אפייייי אימי״ ייהידת רבי ̂י 61 גרי״־! ?י■- 6!י7£■ אצי״יי גי״ילו מהפל כטייאיי .ל כ4 ,..כ■ ודלו קדי
נ ד, 4 ̂־י.. 4" '‘י" י'"" ̂'״'י יי '־ הו^ר־כ: כתיי כפס ע־סה ■ככוח. ״73 ־<- -ץ.ו7 :»ז •7ג?:ע דיירי" •»קמיע מו! איטקיפח א־לשא הי׳ד' אייבקיבה האי ;̂נ

שות דו13ר̂ר דלהל* רשות ’לאתרי■- דאהי נפיל 'ד*לטא גוריק לא1 תדכיט ד
?1•:̂ ̂ליוגדי• -דבלש.■2'לו
474'"'־ ■'

י■'̂־;׳■. דמושהן :.י£דול< ״.■■..־ ■;■ף 5.ן'.4̂■ 6יצ&:י »:?י מן !6 מ:י.נע «■■ממין■ יופ5 !!ל*■
ש 6משי י75ד ו.3׳' ל ד לי:' וציצגן ■לשן ד׳ שלן .6ד< לד-־־די פ  <:י? ד4ע3 6דל וי מ

ש, ך ו 6 6י.יצ » !ז:.;.; 6ו ר שגש־ר 6 " 6 שן ן5;ו6;> ש5גע!ן ש6ש£י. ..6ג!! ר 5י7י £66 ין£ ן7ל ; מ ד ' דג! מי?;דל;7 ו רי. גן ״."אן צ גו

 .6>£1ג! ז<?3רג דה:5ל של למשיל9 ■ ושן ■שדי 5
שה של ושש־וד י;:6שו

̂■י;.; ;̂■<•5. 'צו6י3:!» ■מי צצ<? לק; ̂£;יי-£ צל טפר.5 6̂ר1ן1 '«■3 ביד^יד . י !

 3שצו גו׳£■6 ,:קו;5££. ער <6-5ול'. כצויוץ צן צל מועל 6יש £6ל שצימל. !ע>■3■ ®"■ימ.
? '־»ד6 צל ללוש®■- י66י ®•מש -:'■ליש :®יל 6יימ7 \י-:ש3 6̂6 ,ן67 יילק ’

 <■7.י6 :של 6̂ ■5' נ!־ן
א׳ גט." ::ב״ז.: שי'

̂ריגן 6ו< : ל»י\'י: מ־■3י ®מלה »■:צ 6צ-צ67 ויידיש צוליש ,45:- "יי' 476̂ ג



6 5 הבבלי התלמוד2

הברייתות

 נאמר שם המשנה. כחותם רבי של במפעלו עסקנו ספרנו של הראשון בחלק בדיוננו
 וראשוני עזרא מימות שהתקבץ כל משניות, הלכות- של בלום אוצר היה רבי שלפני
 בידנו המצויים סדרים ששה וברר הבדולח בעינו ניפה שרבי מובן לימיו. עד הזוגות
 הקטן אולי חלקו בחוץ, נשאר גדול היותר שהאוצר אמרנו שם אצבעותיו. בחותם
 להתמודד כדי העיקרי אמנותם לכלי עשאום שהאמוראים ברייתות בצורת בידנו נשאר

 והחכם "משנתנו", שהיא נקראו"מתניתין" רבי של משניותיו ולפרשה!. המשנה עם
תניפתיחתן חתלמוד ובדפוסי דידן", "תנא נקרא אותה השונה מ  הקבצים ושאר ״. ’"

 במילים פותחות ובתלמודים "ברייתא" או "מתניתא" נקראו הברייתות החיצוניים,
 משנה בין ההבחנה ברא". "תנא נקרא אותן והשונה "תניא". או רבנן". "תנו

 רמי זו, על מזו בקושיות ביניהן, בהבחנה בתלמוד, בעליל מודגשת אף לברייתא
 שהן לכדי עד למשנה, ודרישה פירוש דרך כאמור הן הברייתות .2אברייתא מתניתין
 מדברי שהרבה אומר וליבי עליהן. ששמן בלי גם בתלמוד הדיון בשגרת מובאות

 או ת״ר הקידומת בלי בתלמוד ובאות בידינו שאינן עלומות ברייתות הם האמוראים
.3תני או תניא
לדוגמא, ראה שעה, לפי אך בצביונן, נביאן ועוד בתלמוד. זרועות אלה "«פרשות" בדייתות .1

 אדם הימים שבעת כל ת״ר ע״ב: כחי סוכה קרצוף. ואיזהו קירוד איזהו ת״ר ע״א: כ״ג ביצה
שות כיצד ת״ר ע״ב: כחי קידושין קבע. סוכתו עושה  כל ע״ב ט' קמא בבא בכסף. הגבוה ר

שמירתו שחבתי שרתי ב שרה בשחיטה פרה, ת״ר ע״ב; כג' חולין נזקו. את הכ פסולה. בעריפה כ
ת מגביהין ואין ע״א: לז' ביצה מו צלעותיה. רוב הן אלו ת״ר ע״א: נב' חולין ומעשרות. תרו

 עירובין באור. אותו שמהבהבין מלמד קלוי אביב, זה אביב קלוי, אביב ת״ר ע״א: סו' מנחות
ם שלושה ת״ר ע״ב: מאי  לניתנין מניין ת״ר ע״ב: לו זבחים דעתו. על האדם את מעבירין דברי
ש בכלי טהור ע״ב: כדי חולין שכיפר? במתנה שנתנן החיצון מזבח על הכלים. בכל טמא חר

ת ועוד רבו
ד מצוי ביניהן ההבדל .2  דעתך סלקא איצטריך, אביי, אמר ע״ב, מזי בעירובין כמו עצמו. בתלמו

ע״א: פאי שבת וכן לן. משמע קא לא, אימא בברייתא אבל במתניתין, מילי הני אמינא
 הבא מתניתין התם באתרוג. מחלוקת כך כאן כמחלוקת חסדא: רב אמר פפא בר רפרם אמר

ת וכוי. באתרוג כמחלוקת אלא: ברייתא! רכו  עליך גוזרני אתה תודוס ...אלמלא ע״א: יט' ב
שראל את מאכיל שאתה נדוי, היא. ברייתא והא קאמרינן, במשנתנו בחוץ! קדשים י

 ואי יהושע. דרבי לגביה עקיבא רבי ביה הדר ע״א: מ' שבת איכא.. והא ליכא? ובמתניתין
ש אנא ליה: אמר לא. בברייתא, אבל במתניתין, מילי הני דילמא, מאי? מכללא  שמיע בפירו

דמי, בפיו שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה כל שמואל: אמר גמ'. ע״ב: כט' שבועות לי.
דיקא, נמי וברייתא מתני' דרבא: משמיה פפא רב אמר אמן. אמן האשה ואמרה דכתיב:
ומשני; אברייתא מתני' רמי זירא רבי ע״א: כז' גיטין המקורות. שני את מביאה והגמ' דקתני:

שלמא אומרת הגמ' שם ובאמת הימנו. ואבד גט המביא תנן:  זירא כרבי ליה אמר לא רבה ב
לאשויי. ליה אלימא מתניתיו

 לענין אלא שמעת לא שמא לו: אמר לטבעת, טבעת בין שחולקין שמעתי ע״ב: נ״ב שבת .3
' עירובין כלים. בתוספתא והיא היא. חדא ודא דא טומאה לענין דאי שבת,  קרפף ע״ב: מ
ת יותר שהוא א והוא סאתיים, מבי א בבב  שני בה שהיו מפני שילה חרבה מה מפני ע״ב. כדי בתר

קיח' שבת פ״ג. דמאי בתוספתא והיא ע״א: סבי גיטין ראה .מנהות בתוספתא והיא דברים,
 ראה ע״ב. יחי במו״ק מקביל וראה וכוי, סעודות, שלוש מאוכלי חלקי יהא יוסי רבי אמר ע״ב:
ם ראה ע״א. כ' חגיגה עוד ראה ת וכן ע״א, ל' יומא ג  פ״ו לתוספתא מקביל ע״א סג' ברכו

 זבחים ראה פ״ו. ד' לתוספתא מקבילה ע״ב סה' מציעא בבא גם ראה ע״א, ט' יומא ראה הכ״ב.
א והוא וכוי בפנים לשוחט מה ע״א: קחי שה מות אחרי פרשי בספר ע״א: לדי ע״ז ראה פ״י. ו' פר

תות שיש שאמרתי על המלמד דבר ר״ע: ד״ה תוספות, כתבו מה ראה בידיה, הוה לא ר״ע  בריי
ת ת רבו רו בתלמוד. פזו
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 בודאות בידנו מוחזק חכם] שם בלא בתלמוד דרובא רובא [המופיע 4 רבנן" "תנו המונח
 ולא ״תניא"] יש [שם נדרים במסכת כלל מצוי לא שהוא לציין יש ברייתות, כמציין

 או"דתניא" "תניא" המונח זאת לעומת ״תני״] במונח השתמשו [שם הירושלמי. בתלמוד
 כמו, בצידן, מקור גם נמצא רחוקות לעיתים חכם;. שם ועליהן ברייתות הרבה מציין
 מופיעות וכאשר ע״א] פחי שבת ע״ב, פב' יבמות כמו עולם, בסדר דתניא או בתוספתא, [דתניא

 מעטות [והן 6בשמם ומופיעות רבנן" "תנו פותחות הלל ובית שמאי בית ברייתות
 כך] שאינו עליו ומשיגין כהנים מתורת הן אלה שברייתות קובע לי עמי עולם ובהליכות זו בפתיחה

 הפותחות אלה הן רבנן" ב״תנו הפותחות אלה הן רבות בברייתות נתבונן אם
 לסייגן אפשר אי הנדונים, הנושאים לכל מתייחסות הבריתות א. נמצא: "תניא"

 במגוון זאת [ונראה סתכליות. רובן רבנן", "תנו ב. בש״ס. אחד לעניין או אחד לסדר
 זאת ולעומת ג. חכמים. שמות עם באות הן נדירות לעיתים רק בעתיד] הדוגמאות

 באות הן פלוני, ’ר דתניא פלוני, ’ר תניא חכם, בשם פותחות הברייתות״תניא"
 משניות בפירוש זיהינו המשנה, עריכת בפרקי בדיוננו ד. ך, מקור עם הרבה

 זמן את לזהות מאד קשה רבנן" "תנו בברייתות אך יחסית, חדשות ומשניות עתיקות
 כפי הבית, מימי קדמונים תנאים בהן מוצאים "הסתמית" אמירתן הברייתות. של

.8אח"כ שנה ושלושים מאה וחבריו רבי את בהן שמוצאים

 חכם.ואנו שם בלא כולם, כמעט דרובא ורובא בתלמוד, לאלפים מופיעה רבנן" "תנו הפתיחה .4
תות של בצביונן להתבונן כדי מדגם מביאים  כוי פסחים מייצגות, דוגמאות ראה אלה. בריי

ע״א, כדי ע״א, ידי ע״ב, ח' השנה ראש ע״ב, קיט' ע״ב, נהי ע״ב, מאי ע״א, לוי ע״ב, יב' ע״ב,
סא' ע״א, נטי ע״א, יט' ע״א, יחי שבת ע״א, ח' מגילה ע״ב כה' תענית ע״א, ידי ביצה ע״ב, כז'

ע״א, כה' סוכה ע״א, קהי ע״א נהי ע״א, לחי עירובין ע״א, נדי ע״א, ע' ע״ב, נב' ברכות ע״א,
 ע״ב כבי כתובות ע״א, נטי ע״א, מחי יבמות ע״ב, טז' חגיגה ע״א כג' מו״ק ע״ב, מחי ע״ב, לגי
 נדה ע״ב, קז' ב״מ ע״א, עזי קידושיו ע״ב, מדי גיטין ע״ב, מ' סוטה ע״ב לחי נזיר ע״ב, לחי
ועוד. ע״ב. כג' חוליו ע״א, יחי זבחים ע״ב, יג' סנהי ע״א, קסד' ע״ב פ' ב״ב ע״א, לאי

ת ראה .5 ת ע״א, יט' נזיר ע״ב, יט' נדרים מייצגות: דוגמאות חכם שם עם הבאות ברייתו  ג' ברכו
ע״ב, ל' ע״ב, כג' עירובין ע״ב, לבי ע״ז ע״ב, קהי ע״ב, ס' ע״א, יב' שבת ע״ב, טו' ע״ב, ח' ע״א,

 מהי ע״א, לטי יומא ע״ב, יג' ע״ב, יא' יבמות ע״א, צאי ע״א, נהי ע״א, כט' ע״ב יז' פסחי ע״א, נאי
ע״א. כה' מו״ק ע״א, כאי מגילה ע״ב, לז' ביצה ע״ב מחי סוכה ע״א, נג' ע״א,

ת .6 ת ע״ב, נב' ע״ב, מגי ע״א, יא' ברכו  ו' חגיגה ע״ב, כבי ביצה ע״ב, יחי שבת ע״ב, טז' כתובו
ת ע״א. סה' נדה ע״א, יב' ע״א, רו ע״ב. ל' בכו

ר אפי .7 של ראה האמור. ההבדל את נמצא אחד במקו  ת״ר: ברייתא מובאת שם ע״א, יב' שבת למ
 דתניא ע״א, פחי ביומא ההבחנה וכן אומר. אלעזר בן שמעון רבי תניא ואחריה וכוי, המפלה

 רבי דתניא ע״ב, ד' חגיגה וכן קרי. הרואה רבנן תנו וכוי, לטבילה דיה אומר יהודה בר יוסי רבי
 תניא מתחיל ע״א, עדי פסחים וכן הראיה. מן פטור טמא רבנן תנו וכוי, איש איש אומר: עקיבא

ת וכן, מקולס. גדי איזהו ת״ר ואחריו וכוי, תוך תוך קורהו ישמעאל רבי  ת״ר ע״א לאי ברכו
ת וכן, וכוי. אומר יהודה רבי תניא ואחייב וכוי צריך המתפלל  מנין רבנן תנו ע״ב: מחי ברכו

ת וכן וכוי. אומר אליעזר רבי תניא ושם וכוי המזון לברכת  כליות שתי רבנן תנו ע״א סא' ברכו
 שאינה ברייתא ״וכל סוי, אות בי חלק תנאים סדר דברי ראה וכוי. אומר יוסי רבי תניא וכוי

 כפי התנא שם מופיע לכן בחנים. תורת שהיא למד אתה ממנה ייתניאיי אלא רבנךיי ייתנו
הלכה. במדרש במקורו שהוא

ת וכן בעצמו. רבי מופיע ע״א יט' שבת ראה, מייצגת, ולדוגמא .8  מופיעים שם ע״ב, נג' ברכו
 וזו זו, משנה נשנית רבי בימי יוחנן רבי אמר שם ע״ב, לגי מציעא בבא אחרונים. תנאים שמות
ת גם ראה ע״ב. צד' קמא בבא ראה נוסח ובאותו ברייתא. היתה  רבי מופיע שם ע״ב מחי ברכו

ע״ב. לבי שבת גם ראה נתן.
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 במעומעם, כאן נמצאים המשנה, בעריכת לעינים לנו שהיה גאון שרירא רב דברי
 הן ורק החלומות הן הן אושעיא ורבי חייא רבי של שברייתות דבריו שחרף מפני

תות אראה גם רבנן"[ואני "תנו במונח פותחות ת]. ועם חכמים שמות עם בריי  הן דבריו מחלוקו
 דבריו: וכך הכלל. מן יוצאים הרבה שיש אלא הכלל, דרך על

 שכשתא בהו אית אושעיא ורבי חייא רבי דלאו נאחריני] דברייחא רבנן חזו ״וכד
 ולפי חייא ר׳ לחליצון והני דייקן שלא ומילי שיחידים כללי דין מנהון ואיח

 ״תנו בגמרא אמרינון וכולהון רבנן בי ןתנינון רבנן לקטינון מכולי, עלי&י אושעיא
 מאי חל כל רבנן, להון וגרסי אחרות ברייתא שכיחן הוו כן, ואעפ״י רבנן״.

 רבי לבי ואשיין חייה דרבי אחי כגון קמיהון תני דהוו נמי ומנא רביה. דאגמריה
 לוי [פתקה] בדקה אמרינן מילי ובכמה אחרות. משנאות תנא נמי קפרא ובר אמי

 מן חל וכל ומיניה] מינייהו רבנן אעדיפו אושעיא ולרבי חייא ודרבי במתניתיה.
 משרביה רב תנא כלאמרן, ומסכתא מסכתא כל על ברייתא להון אית רבוותא

 ורבי חייא וכרבי קפרא בר לבי שמעיה הוה נמי והוה לוי לבי בקידושין
 מרי בר רבה תאני בעירובין, כלאמרינן לראשונים נמי ברייתא אושעיא...והויין

 עלמא כולי למגרסיאנין אקבען לא ברייתא הני וכולהי זכאי. בן יוחנן ד בלבי
 ״תניא״ אלא רבנן, תנו בהו אמרינן ולא אושעיא ולד לר״ח ברייתא כלאקבען

 וכל קז להון אית לא ברייתא וכר...והנך וספרי ספרא אקביעון הכי ו״תנא״...ובתר
 לאילין צריכין הוו טובא רבי לבתר רביה...ורבנן מפום גרים רבנן מן וחל חל

 ליה לצריכא מאן מנהון למילין עמיקתא...והוו מילי כל מפקין למנהון ברייתא
וגוי. מילתא״

 לבין רבנן" "תנו בין ברורה הבחנה קיימת א. הסקנו: גאון שרירא רב מדברי
 רבי של מבימ״ד כולן רבנן" "תנו הפותחות שברייתות למדנו ג. ו״תנא". "תניא"

 המונח ד. משובשות. או״תנא" "תניא" שברייתות מסיקים ג. אושעיא. ורבי חייא
 התלמוד, עולם נבנה מהברייתות ה. במשנה. השנויים לדברים רק מתייחס "תנן"

 דרך על שהן אפשר רש״ג מדברי אלה מסקנות עמיקתא. מילי כל נמפקין דמנהון
 המקורות מתוך ברורה לתניא ת״ר בין שההבחנה קודם הראנו שכבר אלא הכלל,

 מהן הרבה מוקשות. רבות ברייתות שהרי קשה, ועוד הקודמות. בהערות שהבאנו
 לברייתא מתייחס חגיגי] החיגה גתואר [«גונה ע״א, נב' בכתובות עצמו חייא רבי נדחות.

 בה הכיר בעלה, מת ואחייב בעלה בחיי נשבית "ת״ר לאמר: אותה ודוחה כטעות כזו
 לוי לפדותה. חייבין יורשין אין בעלה, בה הכיר לא לפדותה, חייבין יורשין בעלה,

 הא כי הלכתא לית חביבי: אמר הכי רב, אייל מתניתא, הא כי עובדא למיעבד סבר
 לפדותה". חייבין היתומין אין בעלה, מיתת לאחר נשבית דתניא: הא כי אלא מתניתא,

 כמובא כן, משמע המשנה על רש״י מדברי יגונה. לא ההכרח שיבושים. היו ובאמת
 טעות, בהוראות עולם שמבלין קאמר משנתן מתוך הלכה "שמורין ע״א. כבי בסוטה

יש ועוד דומה שאינו דבר לה שמדמין גורמין פעמים המשנה טעמי יודעין דאין דכיון
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 ועוד כוותיה הלכתא ולית היא ויחידאה הוא פלוני מני הא דאמרינן הרבה משניות
 טעות הוראות מורין הלכך מי כדברי הלכה הראשונים תנאים במחלוקת יודעים שאינן

 כן תמיד שאינם מצאנו דבר, לכל תלמודי ככלי בעינינו שהם רש״ג דברי על גם .9
 אלא בתלמוד, היה כך הבדולח, לעיניו שהיה מה לפי שאמנם אומר וליבי כולו, בתלמוד

 לא שאלה ומה כילו, המעתיקים כילה, שהזמן מה פעם, לא אמרתי שכבר שכפי
ת בעלי לעומתם שצועקים [בפי כילו, הגרסאות את המתקנים כילו שם התוספו  כך ר״ת] וברא

 על נאמר "תניא" שהמונח אומר, שרש״ג מה שהרי מוחלטים. הדברים אין כך, או
 להיפך בתלמוד, נמצא הנה משנה, על יחול לא "תנן" המונח ואילו וברייתא, משנה

 על שגם חזן, אליהו הרה״ג החכם הראני ועוד . ברייתות על גם בא התם" ש״תנן
חב נדונו [והדברים לתוספתא. ”רבנן תנו” פעמים שלוש מצא תוספתא  ידי על ובעומק ברו

או, אלבעק החכם ת כדרכו! עשאם פעם שלא אלא במבו  "תני" המונח את נמצא היא.] ולא במסמרו
 תני״וחד חד הרבח, מצאנו ואמנם רבים, או יחיד דברי לפני בא "תאני", או או"תנו"

•10 תנו" ופלוני פלוני ר' וכן"תנו הכי. לה תני ופלוני הכי לה תני חד וכן תני,
 כמשנה, הוא אליהן היחס בכ״ז רבי, שר לאוצרותיו נכנסו לא שהברייתות למרות

 הסותרות ברייתות הבאת ע״י אמוראים דברי על חולק התלמוד אבל בברייתא. ונזהרין
 בפניך אציג עוד "סתמא".[ואני על חולקים לא שהאמוראים להבין ניתן מרש״ג דבריהם.

 מדוייק. שמקורן [או"תניא"] רבנן" בייתנו הבאות אלה והן סתמיות!] שאינן ת״ר ברייתות
ת אלה [בד״ב אמוראים ע״י נשנות אלא סתמיות שאינן ברייתות אבל  פלוני״] ר׳ ״דתניא הבאו

.11 סוגיא בשטף אמוראים כדברי אליהן מתייחם חתלמוד ת״ר משל פחות מקורן
שניות גם וראה המשנה, עריכת על בדיוננו דוגמאות ראינו וכבר .9 חידאה דחויות מ "י  היא" כמו

 או ע״א, קמי שבת ע״א, כ' מו״ק ע״א, לא ביצה ע״ב, יב' מו״ק ע״ב, יט' בסוכה כמובא
שבת כמו היא" "משבשתא  גיטין ע״א, ק' פסחי ע״ב, מזי קידושין ע״ב, קמאי חולין ע״א, קסא' ב

א על שאמרנו כמו או ע״א. עג' ת "ברו ת תו ע״ב, עא' שם ע״א, ט' מציעא כבבא כמו היא" בריי
ת ע״ב, צה' שם ע״א, סח' מנחות ע״ב, קא' ב״ב תו א ע״א. ידי כרי ת לי "  כמובא למתניתין" או

ת המשנה שמעמידין או ע״ב. לוי עירובין ע״א, פג' ביבמות  באוקימתא מוטעית כי שמאי כבי
שונית ק ע״א. קכד' שבת ע״א, קג' מנחות ע״ב, קז' יבמות כמו שלה, הרא פו " ברא" תני או

 הדיון שם ראה כללי" להני "ליתנהו אומרת הגמ' נדחו, שכללים בעירובין שהגמ' מצאנו ואפי
ש כולו שור הדחיה. משעות מה העניין ל

ת ע״ב, קיא' ב״ק ע״א, ג' ב"מ ע״א, יט' ב״ב כמובא .10  ע״ב מבי שבת ע״א, כדי שם ע״ב, טו' ברכו

ע״ב, טז' שם ע״ב, ח' בביצה וע״ב, ע״א ט' עירובין, ע״ב, כוי שם ע״א, ד' יומא ע״ב, קחי שם

ת ת "תאני" וכן ועוד. ע״ב לגי יבמות ע״א, סח' שם ע״א, ל' כתובו רו קד' חולין ע״ב, ס' בבכו

ת ע״ב, ת ע״א, ם' ב״ק ע״א, צז' ב״ב ע״ב, יז' כתובו בו תו כי, בצידו וההוכחה ע״ב, יז' בכ

ע״א, ט' מו״ק ע״ב, כחי שבועות ע״א, ח' נדרים ראה "תנו" ועל זו. בדרך כולו זרוע התלמוד

ת ע״ב, לוי שבועות בו ועוד. ע״א, לדי פסחים ע״ב, כחי מגילה ע״א, יז' כתו

בל מביא רבין ע״ב: ט' בעירובין כמו .11 ב ה מרבי שמועה ל א "נר חנן ם ושוה מבחוץ יו  אינו מבפני

 לא ומי יוחנן, רבי על ומקשים מורגש] ולא דופן כהמשך הוא מבפנים [כי לחי משום נדון

 אחר״גגרא בסגנון וכן לה. סבר ולא ליה שמיע אלא חייא? רבי של הזו ברייתא ליה שמיע

ע״ב, ל' בסנהדרין ע״ב, מגי ב״ק ע״ב, ד' תענית ע״א, פב' בעירובין כמובא, רמית" קא אגנרא

שבת כמובא לברא" תני "בוק או ע״ב, נב' חולין ע״ב, לאי שם ועוד ע״ב, כה' שם ע״א, קו' ב

ת ע״ב, יב' ביצה ע״ב, מגי יומא ע״א, ט' עירובין ע״א, סג' סנה' ע״ב, לדי ב״ק ע״ב, עזי יבמו

ת וראה ועוד. ת כאלה בעיו  ע״ז ע״ב, ידי מכות ע״ב, מזי עירובין ע״ב, קחי שבת ע״א, יא' ברכו

 עליה מהייך ע״ב, מזי בעירובין כמו החולק דעת לביטול ביטוי וראה ע״ב, קחי שבת ע״א, כוי

ודחויה. סבירה בלתי זו שדעה במערבא, עליה מחכו כמו חנינא, ב״ר יוסי רבי
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 היו עצמו, רבי של ממשניות שלבד בפירוש נאמר המשנה, עריכת על בדברינו
 כך במשנה, כמעשהו שם. אותם ומנינו אחרים תנאים של מבמ״ד משניות קבצי

 עצמם שהם קמאי, [בחולין זירא רבי דברי שעקב לסבור, אין הברייתות, בנושא גם

ת קבצי של לקיומם הוכחה תו  מתניתא כל לכו אמינא לאו זירא: ר' ליה "אמר ] נוספים בריי
 מדרשא", בי מינה תותבו ולא היא, משבשתא אושעיא, רבי ובי חייא רבי בי תניא דלא

 שונים. מדרש מבתי בברייתות בתלמוד מבחינים אנו אחרים. קבצים של קיומם בטלו
 חולקות. וגם רבי של משנתו משקפות מהן והרבה בתלמוד פזורות קפרא בר ברייתות

 כז' מו״ק ע״ב, קמאי שבת ע״א, לטי פסחים גם ראה חולק, ע״א, סח' שבת חולק, ע", ב' עירובין [ראה

ת ע״א, בו  מבית לברייתות עדות ישמעאל, רבי דגי תנא ועוד] ע״א לאי זבחים ע״א, ה׳ כתו
 ר״י. של בימ״ד לידתן, מקום בציון אלא חכם שם בלא באות אלו ברייתות מדרשו.

ה ע״א ה' סוטה ע״ב, נהי נדה ע״א, לה' פסחים ע״ב, פב' ע"ב,סנה' כט' קידושין [ראה ב ר ה ב ד] עו  ו

 בהרבה ישמעאל. רבי בברייתות ומוצאת לדבריה וסעד סמך הגמרא מחפשת מקומות
 ע״ב, כדי גיטין [כמו דרשה. בלי חלוטות כהלכות ישמעאל רבי של ברייתות נמצא מקומות

 קובצי יעקב בן אליעזר לרבי גם ועוד] ע״א קכב' יבמות ע״ב, ע' גיטין ע״ב, מגי יומא
 וברייתותיו היא" יעקב בן אליעזר רבי מתניתין "מני מוצאים פעם ולא ברייתות,

א בבא ע״א, נדי סוכה ע״ב, מהי יומא [ראה בירושלמי. ויותר בבבלי מצויות  ע״ב, קיט' בתר

 בבני למד שמערך, שרבי ידוע ועוד]. ה״ג פ״ח יומא ה״ח, פ״ח פסחים ה״א, פ״ו עירובין ירושלמי
 ישבה לו היתה אח"כ טיבך] על עומדים ובוראך אני רק המופלאה אישיותו על [שאמר ר״ע אצל ברק

 רבי "תניברייתות קובצי היו לרשב״י אף הקדוש] רבנו של רבו היה [רשב״י ובמירון בצידון
ת ע״א, קיט' זבחים ע״ב, עבי ביומא [כמו יוחאי" בן שמעון  ירושלמי ע״ב, יט' מכות ע״א, מוי כתובו

ת  החולקים שנמצא יימלט ולא ועוד] ה״ד פ״ג דמאי ה״א, פ״ב חלה ה״ד, פ״ה שבת ה״א, פ״ה ברכו
שלמי [כמו רשב״י. של ברייתותיו על ה״א] פ״ב חלה ה״ב, פ״ט סוטה ה״ט, פ״ה גיטין בירו

הברייתות של ואפיונך מהותך

 יתבהרו בתלמוד סוגיות בניין לבנות שהן הברייתות של ומקומן סוגן אופיין, מהותן,
 אנו היריעה, מקוצר בתלמוד. פזורות שהן כפי ענפיהן לכל בדוגמאות העיון מתוך יותר
 מובאת בה בסוגיא מעיון רק תושלם העניין הבנת אך הברייתא, של עיקרה רק נביא

נאמנה. לחזות כדי שונות מסוגיות דוגמאות נביא פרק לכל רקעה. על הברייתא

משנה מפרשות ברייתות א.

משנה משלימות ברייתות ב.

בברייתא המהלוקת ג.

הברייתא כמקור הלכה מדרשי ד.

סותרות ברייתות ה.

בברייתות הבאה הלוטה הלכה ו.

ומוסיפות מפרשות ברייתות אהר ברייתות ז.

ברייתותאגדה ה.

הלכה כיסוד בברייתא המובאים הכמים מעשי ט.
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ת [לפנינו נלפרשות ברייתות א. או מ ת דוג צגו ם מיי פי ענ ם מ ה] שוני שנ מ ב

שת הברייתא הי״ז, פ״ב בתוספתא זו [ברייתא עייא: ’כג ביצה א.  אופן נבדלים, מושגים מפר

 חבורה, ועושין קטנים קרוד, קרצוף? ואיזהו קרוד איזהו רבנן: תנו וההבדל] האיסור
 דבר סבר: יהודה רבי בדבר: מחלוקות ושלש חבורה. עושין ואין גדולים, קרצוף,
 גדולים, קרצוף, חבורה, קטנים]ועושין [יתושים קטנים קרוד, מיהו, אסור. מתכוין, שאינו

 דבר יהודה כרבי נמי סברי ורבנן קרוד. אטו קרצוף גזרינן ולא חבורה, עושין ואין
 כרבי לה סבור עזריה בן אלעזר ורבי קרוד. אטו קרצוף וגזרינן אסור, מתכוין שאינו
מותר. מתכוון שאינו דבר שמעון
. ה מלמדת [הברייתא ב:”ע כחי קידושין ב חנ ב ן ה י ת מצויה לחולין הקדש ג שלימו  כ

 לגבוה אמירתו בחזקה. ההדיוט, ורשות בכסף, הגבוה, רשות מתני'. ה״ט] פ״א בתוספתא
 בבהמה, מעות שנתן גזבר בפסף? הגבוה רשות כיצד ת״ר: גמ'. להדיוט. כמסירתו

 לגבוה אמירתו כיצד שימשוך. עד קנה לא ובהדיוט קנה, העולם, בסוף בהמה אפיי
 קנה, העולם, בסוף אפיי הקדש, זה בית עולה, זה שור האומר להדיוט? כמסירתו

שימשוך. עד קנה לא בהדיוט
ה מתייחסת [הברייתא ע״ג: טי קמא בבא ג. בנ מ ה ל ר מי א תני'. ה מ ה] ת הו מ ל  שחבתי כל ו

 כל כהכשר נזקו בתשלומי חבתי נזקו, במקצת הכשרתי נזקו. את הכשרתי בשמירתו
 ובור שור כיצד? נזקו, את הכשרתי בשמירתו שחבתי בל ת״ר: גמ'. וכוי נזקו.

 עסקינן? במאי באש. כן שאין מה לשלם, חייב והזיקו, וקטן שוטה לחרש שמסרן
 שנא ומאי הכא שנא מאי גחלת, אש, גבי דכוותה מכוסה, ובור קשור בשור אילימא

 באש כן שאין מה שלהבת, אש, גבי דכוותה מגולה, ובור מותר בשור אלא הבא?
שחבתי..חבתי] כל הנוסח, בשינוי בתוספתא לה [ומקבילה דפטור?

ה ע״ב: כג' חולין ד. ד מי א ה ה [ ט הלו בעגלה, פסול בפרה כשר מתני'. פירוש] טעונה ה
 פסולה, בעריפה בשרה, בשחיטה פרה, רבנן: תנו גמ'. בפרה: פסול בעגלה כשר

 כשר בעגלה, פסול בפרה כשר נמצאת פסולה; בשחיטה כשרה, בעריפה עגלה,
 הוכשרה שלא עגלה ומה מק״ו, בעריפה כשרה פרה ותהא בפרה. פסול בעגלה

בעריפה! שהוכשרה דין אינה בשחיטה שהוכשרה פרה בעריפה, הוכשרה בשחיטה
א נב' חולין ה. ת ריי ב ה א:[ " תי אך הפשוטה, האמירה פ״ג, בתוספתא נמצאת הזו ע ל ה, הב ר די  מג

שת  מכאן שש צלעות: רוב הן אלו רבנן, תנו צלעותיה: רוב הטרפה]נשתברו אופן מפר
 שדרה. כלפי ומחציין זעירי: אמר מכאן. ואחת מכאן עשרה אחת או מכאן, ושש
 בן עולא, אמר מוח. בהן שיש גדולות ובצלעות יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה אמר
 בין אמר: יוחנן רבי צדדין; שני ברוב נשתברו, אחד, צד ברוב נעקרו, אמר: זכאי

צדדין. שני ברוב נשתברו, בין נעקרו,
ת באה [הבריתא ע״ב: מ' ברכות ו. ה לת בנ ת ה חר שנה, א  את פרטה עצמה המשנה שהרי במ

שת הברייתא האיסורין,  הארץ מן גדולו שאין דבר ועל משנה. האיסור] מהות את ומפרטת מפר
 נהיה שהכל אומר: הגובאי ועל הנובלות ועל החומץ על בדברו. נהיה שהכל אומר:

 חיות בהמות בשר כגון: הארץ, מן גדולו שאין דבר על רבנן: תנו גמרא. בדברו;
 אומר הגבינה ועל הביצים ועל החלב על בדברו; נהיה שהכל אומר ודגים, ועופות
שהכל; אומר צורתו שעבר התבשיל ועל שהקרים, היין ועל שעפשה, הפת על שהכל;
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 שאין דבר על שהכל...כמהין..והא אומר ופטריות כמהין ועל הזמית ועל המלח על
הארץ. מן יונק שאין דבר על תני: קתני! הארץ מן גדולו

 לא מדליקיך אין מדליקין, אין ובמה מדליקין במה מתניי ע״ב: כאי שבת ז.
שת [ברייתא רבנן: וכוי״תנו בלכש ה מפר ב חי מר ש רק באה לא נוספים. צדדים להלכה ו  אלא לפר

 לעניינים באיסור להטעות בו שיש אלא מדליקין, במה הוא הנושא שהרי העניין, של לגמרי אחר צד ליתן

ל כ ם] רי ת  בין מדורה, מהן עושין אבל בשבת בהן מדליקין אין שאמרו אלו מו
 אסרו ולא כירה, גבי על בין קרקע גבי על בין לאורה, להשתמש בין כנגדה להתחמם

בלבד. לנר פתילה מהן לעשות אלא
ת נכנס בית הערים? את מעברין כיצד מתני' נב') בדף (המשנה ע״א: נהי עירובין ח. יוצא, בי

ת גדודיות שם היו יוצא. פגום נכנס פגום הו שרה גבו ת [בלעדי לפענוח. קשה מאד ןכו' טפחים, ע תו  בריי
א אלה ינו ל ם הי אי צ ם מו דיי ם י לי רג ה. ו שנ מ  אמה שבעים מקצותיה העיר את מעברים אנו שהרי כ

ת במצפן מכוון ריבוע סביבה ובונים ושיריים,  הברייתא העירוב, מן הרבה המופלגים בתים בה שיש למרו

 אופן את ומציירת המשנה כוונת מפענחת [הברייתא רבנן: תנו לרבע] כיצד ללמד באה השניה

ד צ כי ב] רו עי  לה עושין עגולה, שהיא, כמות ארוכה, הערים? את מעברין ה
עין] ב ר מ ת.[  אחר, מצד וקצרה אחד מצד רחבה היתה זויות. לה עושין אין מרובעת, זויו

 או פגום, כמין יוצא אחד בית היה מרובע] הופך [המשולש שוה. היא כאילו אותה רואין
 ומודד [בריבוע] עליהן, מתוח חוט כאילו אותן רואין פגומין, שני כמין יוצאין בתים שני

 היא כאילו אותה רואין גאם, כמין או קשת כמין עשויה היתה אמה. אלפים ולהלן ממנו
 מרבעה לרבעה, בא רבנן: אמה...תנו אלפים ולהלן ממנו ומודד והצירות, בתים מלאה

 בצפון עגלה וסימניך: עולם. לדרום ודרומה עולם לצפון צפונה נותן עולם, בריבוע
 כמין מרבעה עולם, של בריבוע לרבעה יודע אינו אם אומר: יוסי רבי בדרום. ועקרב

צפון,וכו'. פני הוא זה ארוך, ביום ושוקעת ארוך ביום יוצאה חמה כיצד? התקופה.

ת הברייתא הנה מיהו, הגדירה קודם דפים חמשה שהמשנה [למרות 1 ע״א עה' יבמות ט. ר א ב  מ

 ואפילו שלו, ביצים שנפצעו כל דכא? פצוע איזהו רבנן: תנו פצוע. איזהו העניין פרטי את
 יוחנן ר' של בנו ישמעאל רבי אמר חסרו. ואפילו נמוקו, ואפילו ניקבו, ואפי' מהן, אחת

 אלא אינו אחת, ביצה אלא לו שאין כל ביבנה: בכרם חכמים מפי שמעתי ברוקה, בן
 מוליד? לא וניקב וכשר. חמה כסריס הוא הרי אלא, ס״ד? חמה סריס וכשר. חמה סריס

בילדיו!] ומפקפק מכונה, על הברייתא את מעמיד [ושמואל לדיקלא, דסליק גברא ההוא והא

ר באה [הברייתא 1 ע״ב ט' קמא בבא י. הי ב ה ת ל  אלא ההיזק הצבת גודל לפי לא מי, על האחריו

י'. ההופכו העניין גמר לפי תנ מ ר] בו  הכשרתי נזקו. את הכשרתי בשמירתו שחבתי כל ל
 נזקו מקצת הכשרתי רבנן: תנו נזקו. כל כהכשר נזקו בתשלומי חבתי נזקו, במקצת

 והשלימו אחר ובא תשעה, בור החופר כיצד? נזקו, כל כהכשר נזקו בתשלומי חבתי
 והשלימו אחר ובא תשעה, בור החופר דתניא: כרבי, ודלא חייב. האחרון לעשרה,
 פפא רב לנזקין. שניהם אחר למיתה, אחרון אחר אומר: רבי חייב; אחרון לעשרח,

ם שותפין שיהיו לנזיקין מיתה בין מחלק רבי [ואמנם הכל. ודברי למיתה, אמר: שלו הנזק] בת

 רבנן: תנו וכוי. מתנה «ושגים]דייתיקי להבהרת [ברייתות ע״א: יט' מציעא בבא יא.
כל מתנה, לפלוני נכסיו מת, שאם ולהיות, למיקם תהא דא דייתיקי, היא איזו

ואי דקני, הוא מיתה, ולאחר מהיום כתיבא אי אלמא: מיתה. ולאחר מחיום בו שכתוב
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 מרע, שכיב כמתנת שהיא בריא מתנת היא איזו קאמר: הכי אביי, אמר קני! ,לא לא
 מיתה. ולאחר מהיום בה שכתוב כל מיתה, לאחר אלא קני דלא
 כל לבוב? עור איזהו רבנן: תנו לבובין. ועורות ע״ב: לבי ע״ז מושג, הבהרת כן כמו

שקודרץ אסור, דם, קורט עליו יש ארובה, כמין וקדור הלב כנגד שקרוע  בהמה, עור [
ת לע״ז, ליבה מציאין ליבה, אל להגיע רו עומדים] הם ע״ז באיסור אלה עו

שת [הברייתא ע״ב: יט' קמא בבא יב. א את מפר ש רי שנה, ה . מועדת] השן כיצד במ מ'  תנו ג
 שבמשנה, בציור מסתפקת לא [הברייתא כיצד? לה, הראוי את לאכול מועדת השן רבנן:

שמרכיב"הראוי ביניהם, מינא נפקא שיש מקרים מביאה אלא ה מופיע לה" כ מ ה כ ם] ה  לחצר שנכנסה ב
 חיה וכן שלם; נזק משלם לה, הראויין משקין ושתתה לה הראויין אוכלין ואכלה הניזק,

 שאכלה ופרה שלם; נזק משלם בשר, ואכלה בהמה וטרפה הניזק, לחצר שנכנסה
 בשר, של חתיכה שאכל וחזיר השמן, את שליקק וכלב כרשינין, שאכל וחמור שעורין,
שלם. נזק משלמין

 חולטין. אבל לתרנגולים, המורסן את שורין אין משנה. ע״ב: לטי פסחים יג.
 לא יבש. בבשרה היא שפה אבל למרחץ, בידה שתוליך המורסן את תשרה לא האשה
 לב [שים רבנן: תנו גמרא. מחמיצות. שהן מפני מכתו, על ויניח חיטין אדם ילעוס

ת ברייתות ש זו אחר בזו באו ת והן המשנה, את לפר או ר ה נ ר או א לכ ת ל כו ה שיי ה ס ל לנו ה, ש שנ מ  אך ה

ת נחוץ ברותחין חולטין חמושג  שאין דברים אלו בדלף] לא קרים, במים גם קמח וכן המשנה. ללהבנ
 ליה אדמבשל מבושל? ברותחין. שחלטו וחלוט והמבושל, האפוי, חימוץ: לידי באין

 אומר: יהודה ברבי יוסי רבי תניא, קאמר. שבישלו האפוי פפא: רב אמר מחמע!
 פפא: רב אמר חימוץ. לידי בא אינו כולו, היום כל אפילו דלף לתוכו שנפל קמח
 אסור! ותיקא והתניא: שרי. ותיקא שילא: רבי דבי אמרי טיף. להדי טיף דעביד והוא

 זוטרא: מר אמר ומילחא. במיא דעבדיה הא ומילחא, במישחא דעבדיה הא קשיא: לא
 לידי ואתי שפיר, בשיל לא דילמא דאבישנא, בקמחא קדרא איניש לימחי לא

חימוץ.וכו'.

משנה מרחיבות או משלימות ברייתות ב.

 בפסח: חובתו ידי בהן יוצא שאדם ירקות ואלו משנה. ע״א: לטי פסחים א.
 כבושין לא אבל יבשין. בין לחין בין בהן יוצאין ובמרור. ובחרחבינא.. בתמכא, בחזרת,

ת [הברייתות רבנן: תנו מבושלין. ולא שלוקין ולא סקו  כמשנה, כלל מוזכר שאינו כמה עו
 צדוק ברבי אליעזר רבי משום כמושין, בהן יוצאין מרור]אין במיני אותה ומשלימות

 המנויים וחכמים קפרא, בר מברייתת השלמה וכן כמושין. בהן יוצאין אמרו:
 שאדם ירקות אלו קפרא; בר תני למשנה: ההשלמה את רואים אלה, בברייתות

 רב ובחזרין. בחרחבינין, בחרחלין, ובתמכא, בעולשין, בפסח: חובתו ידי בהן יוצא
 לה תנא הא וחזרת? גינה עולשי וחזרת. גינה, ועולשי שדה, עולשי אף אומר: יהודה
 עסווס, אף אומר: מאיר רבי וחזרת. גינה כעולשי שדה עולשי אף קאמר: הכי רישא!

 ירואר. הוא זה ומר, הוא, אחד וטורא עסווס יוסי: רבי ליה אמר ירואר. ומר וטורא,
 בעולשין, בחזרת, בפסח: חובתו ידי בהן יוצא שאדם ירקות אלו שמואל, דבי(רבי) תני

וחזרת יולין חזרת אף אומר: יהודה רבי ובהרדופנין. ובחרגינין, ובחרבינין, ובתמכא,



הבבלי התלמוד660

 הדקל [סיבי ערקגלים. אף אליעזר: רבי משום אומר אילעא רבי בהן. כיוצא גלין

 שמואל דבי ותני ירקות, קפרא גר ותני ירקות תנן והא ועוד: הן] ומרים כעקרב הסבוכים
להקשות,וכוי. וסופה הואיל אמינא: דעתך סלקא ליה, איצטריכא חזרת ירקות!

 ולא סוכה גסתם מדובר [בסתמא, הסוכה. מן עצים נוטלין אין משנה. ג:”ע לי כיצה ב.

 תניא אהלא..כי סתר דקא דלא, הסוכה מן שנא מאי גמרא. לה. הסמוך מן אלא חג] סוכת
 מן עצים נוטלין אין יוחנן: דרבי קמיה יוסף בר חייא רכי תניא באסורייתא. ההיא,
א הסמוך מן אלא הסוכה הי ש ה,[  שמעון ורבי מותר] לה הסמוך רק ולכן מאתמול, מוקצה היתה ל
 לפי הכל עליה, התנה ואם למצוותה] [שהוקצתה שאסורה, בחג החג בסוכת ושוין מתיר.
 יצחק: בר נחמן רב אמר אהלא! סתר קא והא מוקצה] לו [שאין מתיר? שמעון ורבי תנאו.
 מותר דתניא: מוקצה. ליה דלית לטעמיה, שמעון ורבי עסקינן, נופלת בסוכה הבא

 ומצפה יושב אדם התם דמי? מי מתיר. שמעון ורבי אסור, ושבקערה, שכנר השמך
 ודעתו ליפול שעומדת [יודע סוכתו? תפול אימתי ומצפה יושב אדם הבא, נרו, תכבה אימתי

עלויה. דעתיה דמאתמול עסקינן, רעועה בסוכה הכא יצחק: בר נחמן רב אמר כך] על

ש שלא מה משלימה [הברייתא ע״א: סה' כתובות נ.  מטה לה ונותן במשנה] מפור
 פוריא דמלו דנהיגי באתרא פפא: רב אמר לה? דיהב לה למה ומחצלת מפץ וכוי. ומפץ

 לה נותנין אמרו: נתן רי משום וכסת, כר לה נותנין אין ת״ר: לה. דמבגר בחבלי,
 נתן? דרבי מ״ט אורחה, דלאו ואי דת״ק? טעמא מאי דאורחה, אי דמי? היכי וכסת. כר
 מותר סבר...ת"ר: קמא תנא דידה, אורחה ולאו דידיה דאורחיה כגון צריכא, לא

 של כלים לה ליתן ועליהם יתומים מנכסי הניזונת [אלמנה לאשה. בלאות מותר לבעל, מזונות

ח חמישים  בימי בהן שמתכסה רחבה: אמר לה? למה לאשה בלאות מותר לשנה] משנה ז
בעלה. על תתגנה שלא כדי נדתה,
 ויראה מומחה ירד אומר: יהודה רבי לבור, שנפל בכור משנה. ע״ב: כהי ביצה ד.
 רואין סבר: יהודה דרבי קמפלגי, מומין ברואיך נימא אי מפלגי? קא במאי גמרא.
 מומין ברואין ולפלגו טוב, ביום מומין רואין אין סבר: שמעון ורבי טוב, ביום מומין

 רבנן: תנו צער.. משום אמינא: דעתך סלקא ליה, אצטריכא לבור שנפל בכור דעלמא!
ר משמע [מהמשנה ר הרחיבה הברייתא מום. בעל והוא לשוחטו, אמינא הווא שיש בכו  תם]בכור בבכו

 יעלה מום, בו יש אם ויראה, מומחה ירד אומר: הנשיא יהודה רבי לבור, שנפל תם
 רואין אין אמרו הרי מנסיא: בן שמעון רבי לו אמר ישהוט. לא לאו ואם וישהוט,

 נולד טוב, ביום אותו מבקרין אין - טוב יום מערב מום בו נולד כיצד? טוב. ביום מומין
וכוי. מום בו

ת ובנות כמשנה, שאינה תקנה-הלכה על המורה ברייתא [לפנינו ע״ב: סח' כתובות ה.  נוטלו
שות מדין לא נכסים עישור שנה, נמצאת שלא שלנו זו ברייתא היא שהיא תקנה משום אלא יור ב שים במ  ל

 עישור נוטלת האחין, מן הניזונת בת אומר: רבי והתניא, ״נוטלת״] אלא יורשת בת כתוב לא
 נמי הכי אמידניה. דלא הא דאמידניה, הא קשיא: לא כרבי! הלכתא רבא: ואמר נכסים;

 בנכסים, עשר משנים אחד רבי לה ונתן מעשה אהבה: בר אדא רב דאמר מסתברא,
האב] בנכסי שמין אנו [ואין ש"מ: לאו אלא אהדדי! קשיין

 שגנב, כעין קרן אומר רב [כי לרב: לסיועיה חנינא רבי תני ע״א: סה' קמא בבא ו.
 הברייתא סיוע וזהו לחומשא כפילא שווה הנה ארבע, שווה ובסוף זוז שווה בתחילה חוא וחציור

במשנה] שאינה הלכה מביאה [ברייתא בפקדון, גנב טענת שטען בעה״ב לרב] המחדשת



661בניינו ואבני התלמוד עריבת

 ואם ואשם, וחומש קרן משלם הודה, עדים באו שלא עד אם עדים, ובאו והודה ונשבע
 רבי דברי בכפילו, לו עולה וחומשו ואשם, כפל תשלומי משלם הודה, עדים משבאו
שת לאופן [שים וחמישיתו, בראשו אומרים: וחכמים יעקב;  השונה] הפיסוק ע״י הפסוק דרי

 ר״ש חומש; מוסיף אין בראש משתלם שאין ממון חומש, מוסיף בראש המשתלם ממון
 ציור ומציירת דוחה [הגמרא כפל. שיש במקום משתלם ואשם חומש אין אומר: יוחאי בן

לחומש] הקרן השתווה שבועות ארבע ובגלל ארבע הקרן בי פעמים, ארבע וחזר ונשבע שנשבע אחר,

 את מעכבין אין והשעיר והכבשים והאילים הפר מתני'. ע״ג: מהי מנחות ז.
 את מעכביו חכגשים ואין חכגשים, את מעכב חלחם מעכבן. הלחם ולא הלחם,
 והלחם הלחם, את מעכבין הכבשים אלא כי, לא ננס: בן ר״ש אמר ר״ע; דברי הלחם,

אהכבשים. מעכב אינו ת הבריי סקת ..[ ש עו ה הלחם בקידו א מ ר של כ לל הוז ה, כ שנ מ  היה עניינה שם ב

 כיצד? בשחיטה; אלא הלחם את מקדשיך אין עצרת כבשי ת״ר: מי] את מעכב מי
 לשמן, שלא דמן וזרק לשמן שלא שחטן הלחם, קדש - לשמן דמן וזרק לשמן שחטן

וכוי. הלחם קדש לא
 נצרכא...גיטין לא חייא ר' תני ע״א לבי ביצה ראה לרב. לסיועיה חנינא ר' תני' ע״א סה' ב״ק גם, [וראה

 ע״ב עזי יומא ספינה. של עוגין ע״א עג' בתרא בבא אבהו. דרבי קמיה ממערבא תחליפא רב תני ע״ב נב'
אלא. נצרכא לא יוסף רב תני ע״א לז' ביצה במשנה. שאינם עניינים כמה ע״ב יב' יבמות מנשה. דבי תנא

בברייתא מחלוקת ג.

תות שתי [לפנינו ע״ב: מהי פסחים א. ת מחלוקת, בריי קבו  משנה מפני נדחית האחת זו, את זו עו

 הפת רבנן: תנו כמותו. הלכה ובשניה נתן ברבי הלכה אין באחת להלכה. השניה בצידה, שהובאה
 אוכלין טומאת מטמאה לאוכלה, יכול והכלב לאדם, מלאכול ונפסלה שעיפשה
 אזלא כמאן מטמאה. אינה אמרו: נתן רבי משום בפסח. הטמאה עם ונשרפת בכביצה,

 לכלב. מלאכול שיפסל עד טמא - אדם לאוכל המיוחד כל בטהרות: אמרו כלל דתנן, הא
 שלשה תוך קמח, לתוכח שנתן העבדנין עריבת רבנן: תנו נתן. כרבי דלא כמאן,
 דברים במה נתן: רבי אמר לבער. חייב אינו ימים, שלשה קודם לבער, חייב ימים,

 חייב אין שלשה תוך אפילו עורות, לתוכה נתן אבל עורות, לתוכה נתן שלא אמורים,
אחת. שעה ואפילו אחד יום אפילו נתן, כרבי הלכה רבא: אמר לבער.

א בית של אבנים רבותי, להו: אמר מדרשא, לבי על זונין ע"כ: פאי שבת ב. ס כ  ה

ו שיעורן נ י פנ ל ]? ה מ כ תות שתי ב  הגמרא שמיד אלא אחר. למקום השואה תוך מחלוקות, עם בריי

ם מדובר המקורות. בין מבחינה ת לקינוח באבני  כאגוז כזית אומר: יוסי רבי תניא, הכסא] בבי
 (בשבת): רבנן תנו היד. מלא אביו: משום אומר יוסי ברבי שמעון רבי וכביצה.

 אומר: מאיר רבי שיעורן? וכמה הכסא. לבית להכניס מותר מקורזלות אבנים שלוש
 כאן כמחלוקת חסדא: רב אמר פפא בר רפרם אמר כביצה. אומר: יהודה רבי כאגוז,

 כך - באתרוג כמחלוקת אלא: ברייתא! הבא מתניתין התם באתרוג. מחלוקת בך
כאן. מחלוקת

ת ברייתא [לפנינו רבנן: תנו ע״א: מ' ביצה ג. ת הדעה את הדוחה «זזלוק  הן ת״ר שבברייתו

מר ואין מתוכה, אלינו מדבר רבי שהרי עתיקות, יותר  הן אלו משנה] עקב מובאת שכן תוספת, שזו לו
 בפסח, שיוצאות כל מדבריות, לבית] סמוך הדרות [בייתות בייתות? הן ואלו מדבריות

חוץ ורועות שיוצאות כל בייתות, הן ואלו ראשונה. ברביעה ונכנסות באפר, ורועות
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 הן אלו אלא הן, בייתות ואלו אלו אומר: רבי התחום. בתוך ולבות ובאות לתחום,
 בימות ולא החמה בימות לא לישוב נכנסות ואין באפר, ורועות שיוצאות כל מדבריות:
ספת [דוגמא הגשמים. שניות מאותן והן בברייתא, רבי להופעת נו  אותן מביאים והאמוראים ששייר מ

שנתו לדון  אומר; רבי בשלשה, ממונות דיני רבנן: תנו ע״ב; גי בסנהדרין שלו] במ
בשלשה. הדין שיגמר כדי בחמשה,

ב [שים ע״א: וי חגיגה ד. ת מחלוקות לפרק. במבוא קודם, אמרנו אשר את ל  הלל ובית שמאי בי

 כסף, שתי הראייה ארמרים: שמאי בית רבנן, תנו סתמיות] הן שבד״ב רבנן בתנו מופיעות
 מצינו ועוד: בחגיגה. כן שאין מה לגבוה, כולה עולה שהראייה כסף. מעה והחגיגה
 מעה הראייה אומרים: הלל ובית מבשלמים. יותר בעולות הכתוב בהן שריבה בעצרת,

בראייה. כן שאין מה הדיבור, לפני ישנה שחגיגה כסף. שתי וחגיגה כסף
 של שמקורה [אפשר הראשונה? עדות היא זו אי רבנן: תנו ב:”ע גי סוטה ה.

 שיעור וכמה טומאה; עדות זו אחרונה? עדות סתירח, עדות זו הלכה] מדרש הברייתא
 ר״א ישמעאל; רבי דברי דקל, הקפת כדי העראה, כדי ביאה, כדי טומאה, כדי סתירה?

 לצלות כדי אומר: עזאי בן לשתותו; כדי אומר: יהושע רבי הכוס; מזיגת כדי אומר:
 זו ביצים שלש לגמוע כדי אומר: בתירא בן יהודה רבי לגומעה; כדי אומר: ר״ע ביצה;

 כדי אומר: פנחס בן חנין נימא; גרדי לקשור כדי אומר: ירמיה בן ר״א זו; אחר
 ככר, ליטול לסל ידה שתושיט כדי אומר: פלימו קיסם; ליטול פיה לתוך ידה שתושיט

לדבר... זכר לדבר ראיה שאין אע"פ
שא הן הברייתא כנוסח מדוייק המשנה נוסח לב [שים ע״ב: פב' מציעא בבא ו.  והן ברי

 למקום ממקום חבית המעביר וטי]משנה. אני ״ותמיה אליעזר: רבי מפי החוזר במוטיב
 ישבע, וזה זה אומר: אליעזר רבי ישבע. שכר, שומר בין חנם שומר בין ושברה,

 לחבירו חבית המעביר רבנן: תנו גמרא. לישבע. וזה זה יכולין אם אני ותמיה
 רבי מאיר. רבי דברי ישבע, שכר, שומר בין חנם שומר בין ושברה, למקום ממקום
 ישבע, וזה זה אומר אליעזר רבי ישלם. שכר, נושא ישבע, חנם, שומר אומר: יהודה
 הוא? פושע לאו נתקל מאיר רבי דסבר למימרא לישבע וזה זה יכולין אם אני ותמיה

 בהיזיקן, מחייב מאיר רבי העמידה, ולא גמלו נפלה סילקו, ולא כדו נשברה והתניא:
 פליגי! פושע דבנתקל לן וקיימא שמים. בדיני וחייב אדם מדיני פטור אומרים: וחכמים

ק מיושבת [הסתירה זו. שנה לא זו ששנה מי תברה, אלעזר: ר' אמר  מצוי פתרון ע״י בחילו
זו] שנה לא זו ששנה מי "תברא" בתלמוד,

האלהים אל הבית בעל ונקרב רבנן: דתנו מנלן? שלשה ע״ב: גי סנהדרין ז.
 הרי אלהים, ירשיען אשר שנים, כאן הרי שניהם, דבר יבא האלהים עד אחד, כאן הרי
 דורשין ואין נאמר, תחילה ראשון אומר: יונתן רבי יאשיה. רבי דברי שלשה, כאן

ת דורשין [אין תחילות,  דבר יבא האלהים עד אלא: דאתי] הוא דלגופיה ללימוד למניין תחילו
 שקול,[שאין דין בית ואין שנים, כאן חרי , אלהים ירשיען אשר אחד, כאן חרי שניהם,

ת עושין  תחילות בדורשין נימא שלשה. כאן הרי אחד, עוד עליהן זוגות]מוסיפין דין בי
תחילות. דורשין אין סבר: ומר תחילות דורשין סבר: דמר קמיפלגי;

 חזקיה ואמנם מעשה. מתוך דעתו מנמק בברייתא החולק יהודה [רבי ע״א: יב' סנהדרין ח.
ם היה שחפץ מפני עיבר ת בקימו חניות ההריסו  ולכן פסח, לקיים עוז בכל פעל כן על אחז, אביו שעשה הרו

שנים וראה ברייה כך על ראה בניסן, ניסן עיבר תו, המעניין זה לנושא הפר  תנו מלכים] בספר במורכבו
 רבי אמר מעברין. אומר; יהודה רבי הטומאה, מפני השנה את מעברין אין רבנן:

על רחמים ובקש הטומאה, מפני השנה את שעיבר יהודה מלך בחזקיה מעשה יהודה:
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 חלק [כי הטהרו. לא וזבלון יששכר ומנשה מאפרים רבת העם מרבית כי דכתיב: עצמו,
לו] הסכימו לא ומהשרים מהעם

ושפטיד, זקניך ויצאו רבנן: תנו בשלשה. עגלה עריפת ע״א: ידי סנהדרין ט.
 כאן הרי אחד עוד עליהן מוסיפין שקול, דין בית ואין שנים, שופטיך, שנים, זקניך,

 בית ואין שנים, וו״]זקניך, דריש [לא אומר: שמעון רבי יהודה. רבי דברי חמשה,
 מאי שופטיך האי שמעון, ורבי שלשה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפין שקול, דין

 יהודה, ורבי גדולה] מסנהדרי [שיהיו שבשופטיך. למיוחדין ליה מיבעי ההוא ליה? עביד
 זקניך רחמנא כתב השוק, זקני אמינא: הוה מזקני אי שמעון: ורבי נפקא. זקניך מזקני
"וסמכו דרך [יש וכוי. ד מו  חמשה] הרי שקול בי״ד ואין שנים, "זקני" שנים, וסמכו זקני", לי

 מלפניו, אחד פרק אותו מכסין האיש רבנן: תנו גמרא. א:”ע מהי סנהדרין י.
 יהודה. רבי דברי ערוה, שכולה מפני מלאחריה, בין מלפניה בין פרקים, שני ואשה

 דרבנן טעמייהו מאי ערומה. נסקלת האשה ואין ערום, נסקל האיש אומרים: וחכמים
 האיש את והוצאת והכתיב: אותה, ולא אותו אילימא אותו? מאי אתו. ורגמו קרא: אמר

 רבי בכסותה. אותה, הא כסותו, בלא אותו אותו, מאי אלא ההיא. האשה את או ההוא
 הכתוב והשווה מיעוט, כאן [אין אשה. שנא ולא איש שנא לא כסותו, בלא אותו אומר: יהודה

 להרהורא] חשש אין וכן שבתורה, מיתות לכל ואישה איש

ם [התנאים ע״ב: ’מה סנהדרין יא. קי ם או ומיעוט מריבוי הלימוד בדרך חלו  ראה ופרטים, כללי

 נתלין, המומתין כל יכול ותלית, והומת רבנן: תנו גמרא. הלכה] מדרשי בפרק שכתבנו מה
 דברי שבסקילה, כל אף שבסקילה, זה ,מקלל מה תלוי אלהים קללת כי לומר, תלמוד

 בעיקר. שכפר כל, אף בעיקר, שכפר זה מקלל, מה אומרים: וחכמים אליעזר. רבי
 רבנן ומיעוטי. ריבויי דריש אליעזר רבי ופרטי, כללי דרשי רבנן מיפלגי? קא במאי
 אמרינן: להדדי מקרבי הוו אי פרט, קללת, כי כלל, ותלית, והומת ופרטי: כללי דרשי

 קללת, רבוי, ותלית, [והומת וכוי לא. אחרינא, מידי אין, הני, שבפרט, מה אלא בכלל אין
מקלל] רק מיעוט,

ם התנאים עושה, הוא כיצד מנחה [המתנדב ע״א: ’סג מנחות יב. קי  בצורת אם העניין בצדדי חלו

 רעפים, מאפה ולא כופח, מאפה ולא תנור, מאפה רבנן: תנו גמ'. בהקדשן] ואם האפייה
 אחר ריבוי [ואין פעמים, שני תנור תנור אומר: יהודה רי הערביים; יורות מאפה ולא

 שתהא אחד פעמים, שני תנור תנור אומר: שמעון רבי כופח; מאפה להכשיר ריבוי]
 והתנן: סברא? האי שמעון לר' ליה אית ומי בתנור. הקדישן שיהא ואחד בתנור, אפייתן

 בעזרה כשרות הפנים ולחם הלחם שתי לומר: רגיל הוי לעולם אומר, שמעון ר'
וכוי. פאגי! בבית וכשרות
 מערכין אין שבת, בערב להיות שחל טוב יום רבנן: תנו ע״ב: טז' ביצה יג.

לא אבל חצרות, ערובי מערכין אומר: רבי חצרות. ערובי ולא תחומין, ערובי לא
לו. המותר בדבר אוסרו אתה ואי לו, האסור בדבר אוסרו שאתה מפני תחומין. ערובי

 הרבה וקורה תחומין. באיסור נשאר אבל בטלטול מותר יו״ט ליו״ט, שבת בין בעירובין להבחין [יש
שבון לוקח שהקורא מניחה שהגמ' עירובין בסוגיות  שבברייתא] זו במחלוקת דנה הגמ' זה. הבדל בח

 ברייתא ננצל כאן גם [ושוב כרבי. הלכה אמר: ושמואל קמא, כתנא הלכה אמר: רב אתמר,
 "לא לאמור, לב, שים וכן חלוטה, כמשנה עניינה להכניס היה יכול בה, מופיע רבי לב שים לענייננו, זו

שאתם תיו בבבל" שונים כ  ועוד לעניין. חש רבי, של תלמידו שהיה רב והנה לגולה, פשטו רבי של הלכו

לל בביצה מופיעה עירובין סוגיית לב שים  או לקולא כרבי הלכה להר: איבעיא יו״ט] בג
שונין כשאתם לא לגולה: אלעזר רבי דשלח משום קאמר! דלקולא פשיטא לחומרא?
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 שמע, תא מאי? מתירין. וחכמים אוסר רבי אלא: אוסרין, וחכמים מתיר רבי בבבל
 דהאי הוראח תחלת רב: ואמר דשמואל. כותיה עובדא עבד אבדימי בר תחליפא דרב

 אמרת אי אלא קלקולא, היינו קאמר לקולא בשלמא אמרת אי לקלקולא. מרבנן צורבא
רבים בה דמקלקלי כיון איכא? קלקולא מאי לחומרא

ברייתות כמקור הלכה מדרשי ד.

 הלכה, מדרשי של רוחם היא דרובא, רובא על לא אם רבות, ברייתות על הנסוכה הרוח
 הן רבות כך, או כך עיון, וצריך במכילתא. שמקורן להן שקבעו שיש ראינו וכבר

 התנאים שמות לפי הן הלכה מדרשי של במוטיבים מיד מבחינים [ואנו שלם, הלכה כמדרש הבאות

ש שעמדו סף מהפסוק מקור של האחרים במוטיבים והן הלכה, מדרשי של הזרמים שני ברא  לצירוף בנו

 אפשר הלכה. מדרשי חלקי שבהן מהן יש ולזיהויים] להם שייחדנו הפרק ראה לומר. תלמוד
 בלימוד ראשונה דרך היתה שזו הלכה ממדרשי הטבועות הן שבהן, שהקדומות
שלמדנו] במאפייניהם לזהותם וניתן הגמרא בדף מעורים הרבה [מצויים תושבע״פ.

ת הלכה, מדרשי של למוטיבים לב [שים ע״ב: מה* סוטה א. שמו שונים, התנאים ל  לאופן הרא

ש, לדרך המחלוקת, ו לימוד דרך ממש וביאורה, מילה הפירו תנ ת] שוני א  חנוק, ולא חלל, רבנן: ר
 צף ולא בשדה, באילן, תלוי ולא נופל, בגל, טמון ולא באדמה, מפרפר, ולא חלל,

 בר יוסי רבי אמר תניא: עורפין. חלל, היה אם בכולן, אומר: אלעזר ר' המים; פני על
 עורפין? שאין באשפה ומוטל חנוק היה שאם מודה אתה אי לר״א: לו אמרו יהודה,

 באילן, תלוי ולא נופל, בגל, טמון ולא באדמה, נמי הכא חנוק, ולא חלל, אלמא
כתיב. יתירא חלל ור״א? מים. גבי על צף ולא בשדה,

ו הלכה מדרשי של הבולטים למוטיבים לב [שים ?נייא: ’נט מנחות ב. תנ א] ת ריי ב רבנן: ב
 נסכים מנחת ומה הוא: דין והלא שיכול שמן, הפנים לחם על ולא שמן, עליה ונתת

 שמן! שטעון דין אינו לבונה שטעון הפנים לחם שמן, טעונה לבונה, טעונה שאינה
 ולא לבונה עליה לבונה, עליה ושמת שמן. הפנים לחם על ולא שמן עליה עליה, ל:”ת

 טעון שמן טעון שאינו הפנים לחם ומה הוא: דין והלא שיכול לבונה, נסכים מנחת על
 עליה עליה, לומר: תלמוד לבונה! שטעונה דין אינו שמן שטעונה נסכים מנחת לבונה,
 להוציא היא, ללבונה; שמיני מנחת לרבות מנחה, לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה

לבונה. ולא שמן לא יטענו שלא הלחם שתי
ו מדרש מונחי עם תנאים [מחלוקת ע״א: סז' סנהדרין ג. תנ ה] כ ל מכשפה, רבנן: ה

 מצויות נשים שרוב מפני מכשפה, לומר תלמוד מה כן אם האשה. ואחד האיש אחד
 ונאמר תחיה", לא "מכשפה כאן, נאמר אומר: הגלילי יוסי רבי במה? מיתתן בכשפים.

 נאמר אומר: עקיבא רבי בסייף. כאן אף בסייף, להלן מה נשמה", כל תחיה "לא להלן,
 בסקילה, להלן מה יחיה", לא איש אם בהמה "אם להלן, ונאמר תחיה לא מכשפה כאן

 לא דנתי אני יוסי: רבי לו אמר בסקילה. כאן אף יירח] ירה או יסקל סקול כי כתוב שם [כי
 דנתי אני עקיבא: רבי לו אמר יחיה! מלא תחיה לא דנת ואתה תחיה מלא תחיה

 שלא מנכרים, ישראל דנת ואתה הרבה, מיתות הכתוב בהן שריבה מישראל, ישראל
אלא..וכו' הכתוב בהן ריבה
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 מה ראשו, רבנן: דתנו היא; תנאי הראש כל הקפת לימא, ע״ב: נדי נזיר ד.
 ראשו, ל:”ת כן? מצורע אף יכול ראשכם, פאת תקיפו לא שנאי לפי לומר? תלמוד
 אף יכול ראשו, על יעבור לא תער נזיר גבי שנאי לפי ת״ל? מה ראשו, אידך: ותניא

 הראש כל הקפת קסבר: מנזיר, למ״ד היא, תנאי לאו מאי ראשו; ת״ל: כן? מצורע נזיר
יהיה] ונזיר יעלה, לא [תער ועשה. תעשה לא את למידתי קרא, אתא וכי הקפה, שמה לא

 למדרשי אופיינית כאן הלימוד [דרך רבנו: דתנו מילי? מנהני ע״א: עהי םנהדריו ה.
ם, בעיון הדיוק מתוך הלכה. קי שריפה כאן נאמר "זימה" במילים, משותף מכנה מציאת תוך בפסו  "זימה ב

 לימוד דרך להבין המסייעת דרך לפרק. כהנים תורת ראה תמימה, תורה עפ״י כולו כדי בפרק עיין היא",

 אשר איש” היא] זימה הנה שארה בנה ובת בתה ובת בתה באזהרת ונאמר הלכה] מדרשי
 מנין? בנה ובת בתה ובת אשה בת ואמה, אשה אלא לי אין אמה", ואת אשה את יקה

 בתה כאן, אף בנה, ובת בתה ובת בתה להלן, מה זמה להלן ונאמר זמה כאן נאמר
 זמה, להלן ונאמר זמה באן נאמר כנקבות, זכרים לעשות מנין בנה. ובת בתה ובת
 [כוונה כלמעלה, למטה לעשות מנין כנקבות. זכרים כאן, אף כנקבות, זכרים להלן, מה

שותפים] המונחים מופיעים ובהם ואחייב, קודם כדי בויקרא הכתובים לסדר  ונאמר זמה כאן נאמר המ
 למעלה כאן ומה כלמעלה. למטה כאן, אף כלמעלה, למטה להלן, מה זמה, להלן

 זכרים מאי כנקבות. זכרים לעשות מנין מר: אמר כלמטה. למעלה להלן אף כלמטה,
 כאם המיו אם אלא: קאתיאן! הדדי בהדי בתה, כבת בנה בת אילימא כנקבות?

עלה? מיהדר חמיו אם לן, קמה לא חמותו אם השתא חמותו.

 שהתורה במידות השימוש בעליל חשים [כאן רבנן: תנו גמרא. ע״ב: פה' סנהדרין ו.
שת שון). בחלק להם שייחדנו הפרק (ראה ר״י, של מבימ״ד בהן נדר ב שים הרא  מדרש של למוטיבים ל

 וחייב במכה וחייב הואיל שיכול, מיתה. לאחר קלל, ואמו אביו קודם] שהוזכרו הלכה
 קל ועוד, מחיים, אלא חייב אינו המקלל אף מחיים, אלא חייב אינו מכה מה במקלל,
 שלא מקלל מיתה, לאחר בו חייב לא כבעמך, בעמך שלא בו שעשה מכה ומה וחומר:

 אביו לומר תלמוד מיתה, לאחר בו חייב שלא דין אינו כבעמך, בעמך שלא בו עשה
 לרבי אלא ואמו, אביו קרא ליה דמייתר יונתן לרבי הניחא מיתה. לאחר קלל, ואמו

 בת, לרבות איש, איש לומר תלמוד מה איש, איש דתניא: למימר? איכא מאי יאשיה
 אביו ואמו, אביו אלא לי אין אמו", ואת אביו את יקלל "אשר ואנדרוגינוס. טומטום,

 אמו קלל, אביו קלל. ואמו אביו לומר תלמוד מניין? אביו שלא אמו אמו, שלא
 ואחד אחד ומשמע כאחד, שניהן משמע אומר: יונתן רבי יאשיה. רבי דברי קלל,
 מות ואמו אביו מ״ומקלל ליה נפקא ליה? מנא יחדיו. הכתוב לך שיפרט עד עצמו, בפני

 מאיש ליה ותיפוק ואנדרוגינוס, טומטום בת, לרבות ליה מיבעי ההוא ואידך: יומת"
שון תורה דברה [למ״ד אדם. בני כלשון תורה דברה איש! שים אין ב״א בל  שתי ואלו כפילות, דור
ת דרכים הלכה] מדרשי בפרק שכתבנו מה ראה מר״י. ר״ע בימ״ד את המבדילו

ת אופיינית סתמית, מחלוקת ברייתת לב [שים ע״ב: פ״ה סנהדרין ז. תו  הפסוק ת״ר. לבריי

שני נדרש  שגנב, איש אלא לי אין מאחיו", נפש גנב איש ימצא "כי רבנן: תנו אופנים] ב
 ואשה איש, ובין אשה בין שגנב, איש אלא לי אין איש. וגנב לומר תלמוד מניין? אשה

 מקום. מכל ההוא, הגנב ומת לומר תלמוד מניין? אשה שגנבה אשה איש, שגנבה
 את הגונב ואחד האיש, את הגונב אחד מאחיו", נפש גנב איש ימצא "פי אידך: תניא

ישנו ועדיין מכרו מכרו, ולא גנבו חייב. וקטן, משוחרר עבד ואחד גר ואחד האשה,
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 את הגונב חייב. הקרובים, מן לאחד או לאחיו, או לאביו מכרו פטור. ברשותו,
פטור. העבדים,

 המדרש שוות, צלעות שתי עם הלכה מדרש הברייתא של הראשון [החלק ע״ב: עבי סנהדרין י.
שת ההבדל מפני בה  מפני כאן במחתרת, באים שגנבים במציאות, הבנה מפני כאן מחתרת. המילה בדרי

 חצירו גגו מחתרת, אלא לי אין "מחתרת", רבנן: תנו התראה] צריך שאין הדרישה
 לומר תלמוד מה כן אם מקום. מכל הגנב" "ימצא לומר תלמוד מנין? וקרפיפו
 מחתרת. אלא לי אין מחתרת אידך: תניא במחתרת. מצויין גנבים שרוב מפני מחתרת,

 תלמוד מה כן אם מקום. מכל הגנב, ימננא לומר תלמוד מנין? וקרפיפו חצירו גגו
חתראתו. היא זו מחתרתו מחתרת, לומר

מיישבות או סותרות ברייתות ה.

ת א. ב  ובמי עסיא, במי חמתן, במי גרר, במי רוחצים רבנן: תנו ע״ב: קט' ש
 ורמינהו נו״נ, והגט׳ סדום. של בימה ולא משרה, במי ולא הגדול, בים לא אבל טבריא.

תרת, ברייתא באה ואחייב וכוי, שבות ושתיהן סו  טבריא במי רוחצין דהתניא: באוקימתא] מיו
 דברים במה בראשו. חטטים לו שיש פי על ואף סדום, של ובימה משרה ובמי

א אמורים, ל ה ש א ר נ [ו א, ה ת ש י אבל כמיקר] נ חז מ ד ] א, ה ת ש  אסור!, במים] משתהה דלרפואה נ
א, קשיא; לא הגדול אים הגדול ים אלא, א שבו, ביפין ה  אמי משרה מי שבו. ברעים ה

מילתא] מוכחא מעשיו [מתוך אישתהי. דלא הא דאישתהי. הא קשיא; לא נמי משרה

מת! טמא טבילת טהרת על הארץ עמי נאמנין והתניא: ע״א: כבי חגיגה ב.
 אמר: רבא שמש] הערב גם חייב כזה כלי [אגב, בכליו. הא בגופו, הא קשיא: לא אביי: אמר
 עלתה [ולא כלי, בתוך כלי הטבלתי לא מעולם דאמר הא קשיא; ולא בכליו, ואידי אידי

 הנוד. כשפופרת בפיו שאין בכלי הטבלתי לא אבל הטבלתי דאמר והא לכלי] טבילה
שקי״ל ת כמו עוברין, שמים שיעור שזהו [ ר למקוה האוצר מחברים שאנו במקואו שפופרת בחו  הנוד כ

שמסובב אצבעיים (קוטר  הוכשרו, לא פירות לומר הארץ עם נאמן והתניא: בעיגול)] כ
 והתניא: מהימן? מי ואגופו נטמאו. לא אבל הוכשרו סירות לומר נאמן אינו אבל
 עד עליו מזין אין ־ להזות שבא הארץ עם מיד, עליו מזין - להזות שבא חבר

 בתחילתו, עליו שהחמרת חומר מתוך אביי: אמר אלא ושביעי! שלישי בפנינו שיעשה
שחרו יהושע שרבי ראה וטהרה, טומאה של הסבוכה הלוגיקה שם [ראה בסופו. עליו הקלת  פניו הו

ת מתלמידי אחד לו שהוכיח אחר התעניות] מפני שיניו והושחרו הטומאה, סיבת שמאי בי

ת מבחינים תענית [במסכת ע״ב: י' תענית ג.  מתחילים וחסידים חכמים כלומר שיחידים, בתעניו

 כל אלא: יחיד להיות ראוי איני אני, תלמיד אדם יאמר אל רבנן: תנו כולם] לפני
 על פרנס למנותו שראוי כל יחיד, תלמיד? ואיזהו יחיד זחו אי יחידים. חכמים תלמידי

 דבלה. במסכת ואפילו ואומר, בתלמודו הלכה דבר אותו ששואלין כל תלמיד, הציבור,
 עצמו לעשות הרוצה כל לא רבנן: תנו כלה] בירחי הנלמדת מסכת וי״א ממש, כלה מסכת [י״א

 לפי לטוב. וזכור עושה, אומר: יוסי רבי מאיר. רבי דברי עושה, תלמיד, עושה, יחיד,
 יחיד, עצמו לעשות חרוצח כל לא אידך: תניא לו. חוא צער אלא לו, חוא שבח שאין

 אומר: גמליאל בן שמעון רבן אלעזר. בן שמעון רבי דברי עושה, תלמיד, עושה,
ת] של בדבר אבל שבח, של בדבר אמורים, דברים במה עני ת ר,[ ע  לטוב, וזכור עושה, צ
ר אלא לו הוא שבח שאין ע שאינו ואפילו , אדם כל אומר יוסי רבי עוד, מבאר [רש״י לו. הוא צ
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ת יחיד עצמו עושה תלמיד, ער לטוב, וזכור להתענו צ א ד א לו הו ת, ול סו  כל לא גרסינן: אחרינא לישנא ג
שות הרוצה שות נמי הרוצה כל ולא כלומר: עושה, תלמיד עושה, יחיד עצמו לע  להתנהג תלמיד, עצמו לע

קו תלמיד במדת עצמו  הרוצה דכל עושה, דברים ושאר חכמים תלמידי של בסודר ולהתנאות ובמטתו, בחלו
לישנא.] האי כי ומסתבר ארישא, יוסי ורבי יטול, לא השם את לו ליטול

 אפילו אלא סכנה, בו שיש חולה לא שאמרו, חולה רבנן: תנו ע״א: וי סוכה ד.
 גן שמעון רבן אמר בראשו. חש ואפילו בעיניו, חש אפילו סכנה, בו שאין חולה

 ומשמשי אני לישן בריבי יוסי רבי והתיר בקיסרי, בעיני חשתי אחת פעם גמליאל:
ב בדומה אמוראים מעשה מביאה [הגמרא לסוכה. חוץ ר א] ת ריי ב א ל ר ב ש ר א אחא ל ל ד ר  ב

 בר למגנא אדא בר אחא לרבי ליה שרא רבא בקי. משום בסוכה בכילתא למגנא
 הסוכה. מן פטור מצטער רבא: דאמר לטעמיה רבא דגרגישתא. סרחא משום ממטללתא

שת משנה [וזו הסוכה. מן פטורים ומשמשיהם חולין תנן: אנן והא ת מפור תר  לברייתא] סו

 פטור, הוא מצטער, פטורים, ומשמשיו הוא חולה, אמרי: - לא! מצטער, אין, חולה,
לא. משמשיו

היחיד, על הפסח את שוחטין שאין מנין רבנן: תנו גמרא. ע״א: צאי פסחים ה.
 אחד באיש ״באחד״, וקורא הפסוק את [קוטע באחד", הפסח את לזבח תוכל "לא לומר: תלמוד

 לאכלו, ויכול יחיד בתנאי] [מגביל אומר: יוסי ורבי יהודה. רבי שעריך]דברי באחד ולא
 האי יוסי, ורבי עליהן. שוחטין אין [כזית] לאבלו, יכולין ואין עשרה עליו, שוחטין

 מניין אומר: שמעון רבי דתניא, שמעון. לכדרבי ליה מיבעי ליה? עביד מאי באחד
 במה יחיד [במת תעשה, בלא שהוא הבמות, איסור בשעת יחיד, בבמת פסחו את לזובח

ת שנבנה ואחר קטנה, ת נאסרו עולמים בי  הפסח את לזבח תוכל לא לומר תלמוד עולמית] הבמו
 אמרו לא שעריך, באחד לומר תלמוד כן, הבמות היתר בשעת אף יכול שעריך. באחד

 האי יהודה, ורבי ליחיד] במה אין ודאי [ואז אחד. בשער נכנסין ישראל שכל בשעה אלא
 דילמא שמעון, רבי דקאמר דלהכי ממאי יוסי, ולרבי מינה. שמעת תרתי - ליה? מנא

 אכלו. לפי איש כתיב דהא דעתך, סלקא לא לך: אמר דאתא? הוא יהודה רבי כדקאמר
אחד] איש גם [איש,

ת [סתירה ע״ב: צה' פסחים ו. תו רבנן: דר'.."]תנו ואליבא תנאי "תרי ידוע ויישוב בבריי
 את דוחה ראשון פסח השבת. את דוחה שני פסח השבת, את דוחה ראשון פסח

 לינה. טעון שני פסח לינה, טעון ראשון פסח הטומאה. את דוחה שני פסח הטומאה,
 רבי תניא, והא לינה? טעון יהודה ולרבי יהודה. כרבי כמאן הטומאה את דוחה

 והלכת בבקר "ופנית שנאמר: לינה, טעון שאין שני לפסח מניין אומר: יהודה
 נאכל שאין לינה, טעון לששה, הנאכל מצות", תאכל ימים "ששת וכתיב: לאהליך",

יהודה. דרבי ואליבא תנאי תרי לינה! טעון אין לששה,
ת ע״ב: ו' ביצה ז. תחיל  אחר ושמואל. רב מחלוקת ביו״ט״ שנולד אפרוח "אתמר עניין: [

 יוחנן. רבי ואיתימא דשמואל כותיה תניא דרב, כותיה תניא ברייתות: הגמי מביאה מו״מ
 ומה אסור. טוב ביום שנולד אפרוח מותר, טוב, ביום שנולד עגל דרב, כותיה תניא

 מביצה]. יוצא [כי אמו אגב מוכן אינו וזה בשחיטה, אמו אגב מוכן זה לזה? זה בין הפרש

 שנולד ואפרוח מותר, טוב ביום שנולד עגל יוחנן: רבי ואיתימא דשמואל כותיה תניא
 [הגמרא בשחיטה. עצמו מתיר וזה אמו אגב מוכן זה טעמא, מאי מותר. טוב ביום

ת באה [הברייתא רבנן: תנו אחר] מצד לעניין המתייחסת ברייתא מביאה מסגר הארוכה הזו, הסוגייא ב
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 לאיסור הדיון את המעבירה ברייתא לה עוקבת שמיד אלא במוקצה, לדון כדי דביצה, ראשון בפרק מאוד

 אליעזר רבי אסור. טוב, ביום שנולד אפרוח ביו״ט] שנולד אפרוח שאלת נפלה וממילא שרץ,
 לכל דתניא: הא אזלא כמאן עיניו. נתפתחו שלא לפי אסור, בחול אף אומר: יעקב בן

 אליעזר כרבי כמאן, עיניהם, נתפתחו שלא אפרוחים לרבות הארץ, על השרץ השרץ
יעקב. בן

חלוטה כהלכה הבאות ברייתות ו.

 שרק אלא סנהדרין, את הפותחת המשנה היא היא הברייתא [למעשה ע״ב: ד' סנהדרין א.

תנו דן שמומחה המשנה, הפך מביאה שהברייתא החלוטה ההלכה הוא העיקר אבל זהה, הרישא ד] חי  בי

 רב אמר יחידי. אפילו דן לרבים מומחה חיח ואם בשלשח, ממונות דיני רבנן:
 ממונות דיני דן אנא כגון חייא: רבי אמר וכן ביחידי. ממונות דיני דן אנא כגון נחמן:

 נקיט לא אבל רשותא. ונקיטנא וסבירנא, דגמירנא אנא, כגון לחו: איבעיא ביחידי.
 די לא [כי דינא? דיניה רשותא נקיט דלא גב על אף דילמא: או דינא. לא דיניה רשותא,
שות צריך אלא וסבירנא, בגמירנא ש ר  להבין כדי הגולה ראש על הפרק ראה ממונות. לדון הגולה ברא

שות נקיט דלא גם משם וש"מ שדן זוטרא רב ממעשה מתבהר העניין במלכות. הכרוכה העניין סיבת  דינו ר

דיו]
שובה כמשנח זו ברייתא למצוא מצפים [חיינו גמ'. ע״א: כחי חולין ב.  או כלים במסכת ח

ת, ם, מדברת הברייתא מתייחסת אליה המשנה כי בחולין זו יחידה ברייתא אלא מצאנו לא אך בטהרו  בכלי
 הופכם כלי שמוש בהם לשימוש הדעת ואמנם עץ כלי גגולמי מדברת והברייתא עץ"..וכו גכלי "טהור

 - מתכות כלי גולמי טחורין, ,פשוטיחן טמאין, עץ, כלי גולמי רבנן: ככלי]תנו
 בכלי טהור מתכות, בכלי טמא עץ בכלי טהור נמצא טמאין; פשוטיהן, טהורין,
 לגרר, לשבץ, לשוף, שעתיד כל עץ: בלי גולמי הן ואלו עץ. בכלי טמא מתכות

טהור. - חטיטה מחוסר טמא, - אוזן או אוגן או כן מחוסר בטונס, להטיח לכרכב,
ל שמצוי [מה ע״ב: מטי פסחים ג.  נסיבות יש כי לן, משמע קא טובה עצה או הנהגה, הלכה בגבו

תנו העולם ישאר שלא מונו] מ ש  בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם רבנן: ב
 הדור גדולי בת מצא לא הדור. גדולי בת ישא חכם, תלמיד בת מצא לא חכם. תלמיד

 בת מצא לא צדקה. גבאי בת ישא כנסיות, ראשי בת מצא לא כנסיות, ראשי בת ישא
 שקץ, שהן מפני הארץ, עמי בת ישא ולא תינוקות. מלמדי בת ישא צדקה, גבאי

א בהמה". כל עם שכב "ארור אומר: הוא בנותיהן ועל שרץ, ונשותיהן ת ריי ב ] א, י  תנ
שנתו, הכניס לא שרבי קבצים מאותן רבי של ברייתא לב שים ושוב רבי. של מפורש איסור בנוסח  ועל למ

 בשר לאכול אסור הארץ עם אומר: רבי הדור] עם ויחסיו רבי על הפרק ראה הסיבות
 בשר לאכול מותר בתורה העוסק כל והעוף" הבהמה תורת "זאת שנאמר: (בהמה)

ועוף. בהמה בשר לאכול אסור בתורה, עוסק שאינו וכל ועוף, בהמה
 לא הדין] בבית הדין שנחתם אחר [דיין, לכשיצא מניין רבנן: תנו ע״א: לאי סנהדרין ד.
 לומר: תלמוד עלי, רבו שחבירי אעשה מה אבל מחייבין וחבירי מזכה הריני יאמר

 עליה דנפיק תלמידא ההוא סוד". מגלה רכיל "הולך ואומר בעמיך" רכיל תלך "לא
 רב אפקיה שנין, ותרתין עשרין בתר הרע] [לשון מדרשא. בי דאיתמר מילתא דגלי קלא,
רזיא. גלי דין אמר: מדרשא, מבי אמי

 שיטת קי״ל יונפו,[ עצמן בפני הבאות הלחם שתי רבנן: תנו ע״ב: מוי מנחות ה.

שים ר״ע ה [יניחון צורתן ותעובר הלחם] את מעכבין לא שהכב שר מתעברת וצורתן למחר עד בלינ כב



6בניינו ואבני התלמוד עריבת 6 9

 אי ליכלינהו! אתיין, לאכילה אי נפשך? מאי השריפה. לבית ויצאו בלינה] שנפסל
 לתקלה יבואו שלא היא, [גזרה צורה? עיבור להו למה לאלתר, לשרפינהו אתיין, לשריפה

קרבן] בלא לבדן באו הלחם ויאמרו אחרת בשנה

ומפרשות. מוסיפות ברייתות, אחר ברייתות ז.

ע״ג כחי סוכה א.
 היו כיצד? עראי. וביתו קבע סוכתו עושה אדם הימים שבעת כל רבנן: תנו גמרא.

 ומטייל ושותה אוכל לסוכה. מעלן נאות, מצעות לסוכה, מעלן נאים, כלים לו
 שבעת כל אמרו: מכאן תדורו". כעין "תשבו רבנן: דתנו מילי? הני מנא בסוכה.
 לסוכה, מעלן נאים כלים לו היו כיצד? עראי. וביתו קבע סוכתו אדם עושה הימים

בסוכה. ומשנן בסוכה, ומטייל ושותה אוכל לסוכה, מעלן נאות, מצעות
 [שניים פנטיגון, טריגון, דיגון, עגול, בית רבנן: תנו ע״ב: קסדי בתרא בבא ב.

 הני מנא בנגעים. מטמא [מרובע] טטריגון, בנגעים, מטמא אינו קירות] חמשה או שלושה
 קירות קיר, אומר למטה שתים, - "קירות" "קיר", אומר: למעלה רבנן: דתנו מילי?
ת רק זו דרשה [מתוך ארבע. כאן הרי שתים, ת ארבע ולו בי בנגעים] מיטמא קירו

לחברתה, משנה לא השנה את מעברין אין רבנן: תנו ב:”ע יבי סנהדרין ג.
 בבית חבוש שהיה עקיבא ברבי מעשה שמעון: רבי אמר זו. אחר זו שנים שלש ולא

 וקבעו ישבו דין בית ראיה? משם לו: אמרו זו. אחר זו שנים שלש ועיבר האסורים,
 במוצאי ולא בשביעית, לא השנה את מעברין אין רבנן: תנו בזמנה. אחת אחת

 במוצאי מעברין היו גמליאל רבן בית של שביעית. ערב לעבר, רגילין אימתי שביעית,
 התירו, ורבותינו לארץ, מחוצה ירק מביאין אין דתניא: תנאי, דהני ובפלוגתא שביעית.

 נטה שרבי מצאנו [וכבר בינייחו. איכא לגושיהן חוששין ירמיה: רבי אמר בינייהו? מאי
ת לפתור שביעית, מזון בעיו  טומאת מפני לארץ מחוצה ירק לייבוא חששו וכאן ע״ב) יא' דף שם (ראה ב

העמים] ארץ עפר

 על אבות יומתו "לא רבנן: דתנו מילי? מנהני גמרא. ע״ב: כזי סנהדרין ד.
 אבות, בעון ובנים בנים בעון אבות ימותו שלא ללמד אם לומר? תלמוד מה בנים",

 בנים, בעדות בנים, על אבות יומתו לא אלא, יומתו". בחטאו "איש נאמר כבר הרי
 עון "פוקד והכתיב: לא? אבות בעון ובנים אבות. בעדות אבות, על יומתו לא ובנים
 בעונות "ואף כדתניא: בידיהן. אבותיהן מעשה כשאוחזין התם בנים"! על אבות

 אינו או כשאוחזין, אומר אתה בידיהם. אבותיהם מעשה כשאוחזין ימקו" אתם אבותם
 אבותיהן מעשה כשאוחזין הרי יומתו, בחטאו איש אומר כשהוא אוחזין? כשאין אלא

 זה ערבים שכולן מלמד אחיו, בעון איש באחיו, איש "וכשלו והכתיב: ולא? בידיהן.
ת שני יומתו, לא רש״י, [ראה מיחו. ולא למחות בידם שהיה התם בזה! ת אבו  ועל בניהם, בעדו

 הוה לא כן דאם למימר מצי לא ובנו דבאב הכל, מן קרובין שהן מישתעי, קא באחין אבות שני הני כרחיך
מיניה.] כוליה מפרש ולקמן סגי, בן וחד אב דחד אבות, להו קרי

 רבנן: דתנו מחנות] לשלוש חוץ הסקילה מילי?[שבית מנהני ע״ב: מבי סנהדרין ה.
 לשלש חוץ אומר אתה מחנות. לשלש חוץ למחנה מחוץ אל המקלל את הוצא

בפרים ונאמר למחנה" כאן"מחוץ נאמר אחת? למחנה חוץ אלא אינו או מחנות,
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 למחנה" "חוץ נשרפין] אלא כלל, נאכלין לא משיח, כהן ופר ציבור, של דבר העלם [פר הנשרפין
ם] לחלן מח  מנלו? והתם מחנות. לשלש חוץ [במקלל] כאן אף מחנות, לשלש חוץ [בפרי

שת השניה [והברייתא  מחוץ אל הפר כל את והוציא” רבנן: דתנו ובאורו] מקור ע״י מפר
 למחנה חוץ אלא אינו או מחנות, לשלש חוץ אומר אתה מחנות. לשלש חוץ למחנה"

שת [הגמ' אחת? ת חוץ המקלל להוציא מניין מחפ שלים שייך מחנות, לגי חוץ הדין. לבי  ג' בה שיש בירו

א הו ש כ ת] חנו  לומר, תלמוד שאין [סנהדרין] העדה, בפר למחנה", מחוץ "אל אומר: מ
 שניה. מחנה לו ליתן הראשון" הפר את שרף כאשר אתו "ושרף נאמר: כבר שהרי

שכתוב בדשן, למחנה", מחוץ "אל אומר: וכשהוא  למחנה] מחוץ אל הדשן את והוציא בדשן [

שלישית. מחנה לו ליתן ישרף", הדשן שפך נאמר"על כבר שהרי לומר, תלמוד שאין

 כך שמא להן: אומר מאומד? כיצד רבנן: תנו גמרא. ע״ג: לזי סנהדרין ו.
 מטפטף, ודמו בידו סייף ומצאתם אחריו, ורצתם לחורבח, חבירו אחר שרץ ראיתם:

שטח: בן שמעון רבי אמר תניא, כלום. ראיתם לא ראיתם, כך אם מפרפר. והרוג
שאלת ההלכה ברייתת מתבררת המעשה ברייתת [מתוך ה ב א ר א ד] מ או  אחד ראיתי לא אם בנחמה מ
 מפרפר, והרוג מטפטף ודמו בידו סייף וראיתי אחריו, ורצתי לחורבה, חבירו אחר שרץ

 מסור דמך שאין אעשה מה אבל אתה. או אני או לזה? חרגו מי רשע, לו: ואמרתי
המת". יומת עדים שנים פי "על תורה: אמרה שהרי בידי,

ת [שלוש ע״א: כוי מועד ז. תו ת בריי  למי קריעה דין מתבהר שלושתן ומתוך זו את זו תוכפו

 כמין ולעשותן וללוקטן ולמוללן, לשוללן, רשאין וכולן רבנן: תנו אבליו] שתכפו
, ת ו מ ל ו ל ס ב א א ץ ל ע ר קו ] . ן ת חו א  אלא לו שאין בעני (ומדובר רח״ל, מתיו לו שתכפו ומי המת, על ל

תופר, הקרע מקום מקפל מוללן, שני, מתו על וקורע וחוזר מתו על שקורע זה, בגד ת כעין עשיה ו  סולמו

 חסדא: רב אמר אלכסנדרי ובאיחוי ממש. כתפירה תהא שלא ובריחוק בדילוג תפירה הוא
 השלל מתוך הקורע רבנן: תנו ממש] כתפירה חזק האיחוי כי אסור אלכםנדרי.[ממש ובאיחוי

 חסדא: רב אמר יצא. האיחוי, מתוך יצא. לא הסולמות, מתוך הלקט, מתוך המלל, מתוך
ה להופכו רשאי רבנן: תנו אלכסנדרי. ובאיחוי ט מ  אוסר אלעזר בן ר״ש ולאחותו. ל
ללוקח. להודיעו צריך מוכר ולפיכך אסור. הלוקח כך לאחותו אסור שהמוכר וכשם לאחותו.

ת [מחרוזת ע״א: כג' מכות ח. תו ת בריי  כל משולשת. מחלוקת ובהן מלקות, אופן המבהירו

 לבדה [השתנה במים, ולא בריעי האשה ואחד האיש אחד רבנן: תנו נדבך] מוסיפה אחת

טרו] מספקת אינה המכה, מפני  והאשה בריעי האיש אומר: יהודה רבי מאיר; רבי דברי לפו
י פנ מ ם;[ מי שר גם מה עליה, שחסין ב ן האשה ואחד האיש אחד וחכ״א: לנדה] דמים שיש אפ י  ב

 אמר בריעי! האשה ואחד האיש אחד אומר: יהודה רבי והתניא, במים. בין בריעי
 פטור. דין, מבית ורץ כפתוהו שמואל: אמר בריעי. שוין שניהן יצחק: בר נחמן רב

 בשניה, רצועה, נפסקה אותו; -פוטרין בשניה בין בראשונה בין קלה, מיתיבי:
 רץ. לא הכא רץ, התם כרץ! להוי אמאי? אותו; פוטרין אין בראשונה, אותו, פוטרין
תקלקל קלה, לכשילקה אמדוהו תייר:  קלה, דין מבית לכשיצא אותו, פוטרין ברעי] [נ
 בתחלה, קלה אפילו אלא עוד, ולא אותו; מלקין לפטור] בכך אין דין, בעשיית החלו [וטרם

 שלקה ולא וקלון] בזיון כשלעצמו הוא [והקלקול ונקלה", [וגוי] "והכהו שנאמר: אותו, מלקין
דין. בבית כבר



6בניינו ואבני התלמוד עריבת 7 1

ברייתותאגדה ח.

 לעולם חלק להם אין המבול דור רבנן; תנו גמרא. ע״א: קחי סנהדרין א.
 היקום", כל את וימח האדמה... פני על אשר היקום כל את וימה ״ שנאמר: הבא,

 בתירא בן יהודה רבי עקיבא. רבי דברי הבא, לעולם הארץ, מן וימחו הזה, בעולם
 רוח. ולא דין לא לעלם, באדם רוחי ידון "לא שנאמר: נדונין, ולא חיין לא אומר:

 אומר: יוסף בר מנחם רבי לנדנה, חוזרת נשמתן תהא שלא רוחי, ידון לא אחר: דבר
 להם קשה נשמתן מתים, לפגרים נשמות מחזיר הוא ברוך שהקדוש בשעה אפילו

 המבול דור רבנן: תנו תאכלכם". אש רוחכם קש תלדו חשש "תהרו שנאמר: בגיהנם,
 בהם: כתיב ומה הוא, ברוך הקדוש להם שהשפיע טובה בשביל אלא נתגאו לא

שם] לפרט ממשיכות [הברייתות עליהם", אלוה שבט ולא מפחד שלום "בתיהם עונ

 דורש הייתור וחטאים, רעים [כתוב סדום אנשי רבנן: תנו ע״א: קט' סנהדרין ב.

 כתיב ומה הוא, ברוך הקדוש להם שהשפיע טובה בשביל אלא נתגאו לא הסבר]
 לו זהב ועפרת אבניה ספיר מקום אש כמו נהפך ותחתיה לחם יצא ממנה ארץ בהם:
 שחל, עליו עדה לא שחץ בני הדריכוהו לא איה עין שזפתו ולא עיט ידעו לא נתיב

 דרבים? עוברי לנו למה לו, זהב ועפרת לחם יצא ממנה שארץ מאחר ובי אמרו:
ת כי מארצנו. רגל תורת ונשכח בואו [מממוננו], לחסרינו אלא אלינו באים שאין  אחרי
ת שבאו במלאכים עוסקת הפרק לוט] לבי

 שכינה קול ששמעו המן, אוכלי המדבר דור האמנם הרהרו [חכמים ע״ב; קי סנחדרין ג.

 שנאמר: חבא, לעולם חלק להם אין המדבר דור רבנן: תנו זאת?!] כל להם תעלה בסיני,
 ואמר: הבא. בעולם ימתו, ושם הזה, בעולם יתמו, ימתו". ושם יתמו הזה "במדבר

 באין אומר: אליעזר רבי עקיבא. רבי דברי מנוחתי", אל יבאון אם באפי נשבעתי "אשר
 מקיים אני מה אלא זבח, עלי בריתי כרתי חסידי לי "אספו שנאמר: הבא, לעולם הן

 נאמר לא אומר: קרחה בן יהושע רבי בי. וחוזרני נשבעתי, באפי באפי, נשבעתי אשר
 כרתי ודור, דור שבכל צדיקים אלו חסידי, לי אספו הבאים דורות כנגד אלא זה פסוק

 רבי [אלו] זבח, עלי האש, כבש לתוך עצמן שמסרו ועזריה מישאל חנניה אלו בריתי,
תורה. דברי על לשחיטה עצמן שמסרו וחביריו עקיבא

 של שאינו חרב לומר צריך אינו שאמרו, חרב רבנן: תנו ע״א: כבי תענית ד.
 ואף נכה, מפרעה יותר שלום של חרב לך שאין שלום. של חרב אפילו אלא שלום,

 ולך לי מה לאמר מלאכים אליו "וישלח שנאמר: יאשיהו, המלך בה נכשל כן פי על
 אמר עמי? אשר אלהים מאי ישחיתך". ואל עמי אשר מאלהים לך ...חדל יהודה מלך
זרה. עבודה זו רב: אמר יהודה רב

 חמעגל: לחוני חגזית לשכת בני שלחו מה רבנן: תנו ע״א: כג' תענית ה.
 והקדוש מלמטה, גזרת אתה אמר, ותגזר אור". נגה דרכיך ועל לך ויקם אמר "ותגזר

 הארת אפל שהיה דור אור, נגה דרכיך ועל מלמעלה. מאמרך מקיים הוא ברוך
 עינים ושח בתפלתך, הגבהתו שפל שהיה דור גוה, ותאמר השפילו כי בתפלתך,

 מלטתו נקי היה שלא דור נקי, אי ימלט בתפלתך, הושעתו בעונו ששח דור יושע,
הברורין. ידיך במעשה מלטתו כפיך, בבר ונמלט בתפלתך,

מתים? אותם חם מי חיפש ורב תנאים, חמשת [מחלוקת דתניא, ע״ב: צבי סנהדרין ו.
שרת שהם וסבר  מציאות] בטאו וריב״ב יוסי ב״ר אליעזר רבי משל, שסברו התנאים לעומת השבטים. ע

ומתו. שירה ואמרו רגליהם, על עמדו יחזקאל שהחיה מתים אומר: אליעזר רבי
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 אמרו: זו שירה אומר: יהושע רבי ברחמים. ומחיה בצדק ממית ה' אמרו? שירה מה
 רבי לו אמר היה. משל אמת אומר: יהודה רבי ויעל". שאול מוריד ומחיה "ממית

 רבי היה. משל באמת אלא: אמת? למה משל ואם משל, למה אמת אם נחמיה:
 ישראל, לארץ עלו יחזקאל שהחיה מתים אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר

 אני ואמר: רגליו על בתירא בן יהודה רבי עמד ובנות. בנים והולידו נשים ונשאו
 שהחיה מתים נינהו ומאן מהם. אבא אבי לי שהניח תפילין והללו בניהם, מבני

וטעו. לקץ שמנו אפרים בני אלו רב: אמר יחזקאל?
 והוו המקדש, מבית שיצא אחד גדול בכהן מעשה רבנן: תנו ע״ב: עאי יומא ו.

 ואזלי לדידיה שבקוהו ואבטליון, לשמעיה דחזיונחו כיון בתריה. עלמא כולי אזלי
 אמר גדול דכהן מיניה לאיפטורי ואבטליון שמעיה אתו לסוף ואבטליון. שמעיה בתר
 ליה: אמרו כך] אליהם דיבר בכבודו שנפגע ומפני היו [גרים לשלם! עממין בני ייתון להן:
 עביד דלא לשלם, אהרן בר ייתי ולא דאהרן, עובדא דעבדין לשלם, עממין בני ייתון

 שראה אהרן כדרך שלא נהג הוא אך תורה, מכבדי שהציבור ולהראותו להוכיחו [רצו דאהרן. עובדא
שלום הכלל] חזות ב

ת תו רב מעשה ט.גריי

 לא מעשה הובא כאשר המקרים וברוב להלכה. משמעות יש חכמים של למעשיהם
 מעשה ושואלים מעשה, מביאה משנה העוקבת שהגמרא ופעמים אחריו. ערערו

מוגדרת. לתכלית הובאו שהובאו חכמים של מעשיהם ככלל לסתור?
 באחד אתרוג שליקט עקיבא ברבי מעשח רבנן: תנו ע״א: ידי חשנח ראש .א

שחלקו הלל. בית כדברי ואחד שמאי, בית כדברי אחד עישורין, שני בו ונחג בשבט, ] 
ש שבט טו' והלא לאילן. השנה ברא ת קובע ב ת קודם שחנטו לפרו שרות על להמנו  ושחנטו קודמת, שנה מע

שנה מתעשרים שבט אחר  יחידה בר יוסי רבי השיטות] כשתי מעשה עשה עקיבא ורבי חדשה. ל
שבט, טו אחרי או לפני בחנטה אינה [הבעיה אומר:  כל באילנו הדר עצמו באתרוג העניין בגוף אלא ב

 רבן מנהג אלא בה, נהג הלל ובית שמאי בית מנהג לא וכאילן] כירק בו ונהגים השנה
 בדרך ולירק דרכים, בשלשה לאילן שוה אתרוג דתנן: בה. נהג אליעזר ורבי גמליאל

 בדרך ולירק ולשביעית. ולרבעי, לערלה, דרכים: בשלשה לאילן שוה אחד.
עישורו, לקיטתו אחד,שבשעת

 יוחאי, בר שמעון רבי [הוא אחד בתלמיד מעשה רבנן: תנו ע״ב: כז' ברכות ב.

א בכרם היה עוד בצעירותו ב ש ה] בנ  או רשות ערבית תפלת לו: אמר יהושע, רבי לפני די
 או רשות ערבית תפלת לו: אמר גמליאל, רבן לפני בא רשות. ליה: אמר חובה?
 עד המתן לו: אמר רשות! לי אמר יהושע רבי והלא לו: אמר חובה. לו: אמר חובה?
 תפלת ושאל: השואל עמד תריסין, בעלי כשנכנסו המדרש. לבית תריסין בעלי שיכנסו
 לחכמים: גמליאל רבן לחם אמר חובה. גמליאל: רבן לו אמר חובה? או רשות ערבית

 משמך והלא לו: אמר לאו. יהושע: רבי ליה אמר זה? בדבר שחולק אדם יש כלום
 שהביא מה ידוע, העניין [וסוף בך! ויעידו רגליך על עמוד יהושע, ליה: אמר רשות! לי אמרו

מנשיאותו] גמליאל רבן להורדת

בא בדרך, מתפלל שהיה אחד בחסיד מעשה רבנן: תנו ע״ב: לבי ברכות ג.
 לאחר תפלתו. שסיים עד לו המתין שלום, לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד הגמון

נפשך", ושמור לך השמר "רק בתורתכם: כתוב והלא ריקא, לו: אמר תפלתו שסיים
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 שלום? לי החזרת לא למה שלום לך כשנתתי לנפשתיכם", מאד "ונשמרתם וכתיב:
 עד לי המתן לו: אמר מידי? דמך את תובע היה מי בסייף ראשך הותך הייתי אם

 לך ונתן חברך ובא ודם בשר מלך לפני עומד היית אילו לו: אמר בדברים. שאפייסך
מפסיקץ] העולם אומות שלמלכי למדו [ושם שלום..וכוי.

 בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד מעשה רבנן: תנו ע״א: לדי ברכות ד.
 זה! הוא ארכן כמה רבינו, תלמידיו: לו אמרו מדאי. יותר מאריך והיה אליעזר רבי

 ואת היום ארבעים "את ביה: דכתיב רבינו? ממשה יותר מאריך כלום להם: אמר
 אליעזר רבי בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד מעשה שוב וגוי. הלילה" ארבעים

 מקצר כלום להם: אמר זה! הוא קצרן כמה תלמידיו: לו אמרו מדאי. יותר מקצר והיה
ש הלבה, למדו [שם לה". נא רפא נא "אל דכתיב: רבינו? ממשה יותר  חברו, על רחמים שהמבק

שמו] יזכיר לא

 בבית חבוש שהיה עקיבא ברכי מעשה רבנן: תנו ע״ב: כאי עירובין ד.
כמדה. מים לו מכניסין היו ויום יום ככל משרתו. הגרסי יהושע רבי והיה האסורין,

 בית לחתור שמא מרובין, מימך היום לו אמר האסורין, בית שומר מצאו אחד יום
 לו אמר עקיבא, רבי אצל בשבא חציין. לו ונתן חציין, שפך צריך! אתה האסורין
 אמר המאורע אותו כל לו סח כחייך? תלויין וחיי אני שזקן יודע אתה אין יהושע,

 לו: אמר מגיעין? ידיך ליטול מגיעין אין לשתות לו: אמר ידי. שאטול מים לי תן לו:
 דעת על אעבור ולא עצמי מיתת אמות מוטב מיתה, עליהן שחייבים אעשה מה

 בדבר, חכמים כששמעו ידיו. ונטל מים לו שהביא עד כלום טעם לא אמרו: הכירי.
 שלא כך, האסורין בבית ומה וכמה. כמה אחת על בילדותו כך, בזקנותו מה אמרו:
וכמה. כמה אחת על האסורין בבית

 [שיהיו לה. כמזומנין אלא השנה את מעברין אין רבנן: תנו ע״ב: י' סנהדרין ה.

לעלייה, שבעה לי השכימו שאמר: גמליאל ברבן מעשה מבערב] הנשיא ע״י מזרמנין
 הקטן שמואל עמד ירד! ברשות? שלא שעלה הוא מי אמר: שמונה. ומצא השכים
 הלכה ללמוד אלא עליתי, השנה לעבר ולא ברשות, שלא שעליתי הוא אני ואמר:

 אלא ידך, על להתעבר כולן השנים כל ראויות שב. בני, שב לו: אמר הוצרכתי. למעשה
 [כבר הוה, הקטן שמואל ולא לה. במזומנין אלא השנה את מעברין אין חכמים: אמרו

ם נגענו  הבאה, הדוגמא לפי כי יתאימו, המקורות ששני שקשה הקטן, שמואל של בזיהויו אחר במקו

 מביאה [הגמי דעבד. הוא ביסופא ומחמת אחרינא, איניש אלא הלל] של תלמידו היה שמואל
אדם] פני ילבינו שלא ויצאו, כולם עמדו ויצא חייא רבי עמד שום, בהריחו דומה מעשה

 - ומלאכי זכריה חגי האחרונים נביאים משמתו רבנן: תנו ע״א: יא' סנהדרין ו.
 היו אחת פעם קול. בבת משתמשין היו כן פי על ואף מישראל, הקודש רוח נסתלקה
 אחד כאן יש השמים: מן קול בת עליהם ונתנה ביריחו גוריה בית בעליית מסובין
 חכמים נתנו לכך, זכאי דורו שאין אלא רבינו], [כמשה שכינה עליו שתשרה שראוי

 עזרא! של תלמידו עניו, הי חסיד, הי עליו: אמרו וכשמת הזקן. בהלל עיניהם את
ידו] על להנתן צריכה תורה שהיתה נאמר [עליו

 ירצה כן אם אלא השנה את מעברין אין רבנן: תנו ע״א: יא' סנהדרין ז.

 ושהה שבסוריא, אחד הגמון אצל רשות ליטול שהלך גמליאל ברבן ומעשה נשיא.
 רוצה ואמר גמליאל רבן וכשבא גמליאל. רבן שירצה מנת על השנה את ועיברו לבוא,

 שנשלטה רומאית פרובינציה היתה כיהודה דיבנה בר״ג מדובר [מסתמא מעוברת. שנה נמצאת אני,
בסוריא] שישבו הנציבים ע״י
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 יש אם אמר: ליהרג, שיצא אחד באדם מעשה רבנן: תנו ע״ג: מדי סנהדרין ח.
 כפרה מיתתי תהא זה, עון בי אין ואם ערנותי, לכל כפרה מיתתי תהא לא זה, עון בי

 לעולם. מחילה להם תהא לא והעדים מנוקין, ישראל וכל דין ובית ערנותי, לכל
 יהרג, אלא: גזירה. עזרה שכבר אפשר, אי להחזירו, אמרו: בדבר, חכמים וכששמעו

ר יכולים לא העדים כך גם הלא מקשה [והגמרא עדים. בצואר תלוי קולר ויהא  כיון בהם, לחזו
ת מציגה הגמ' ומגיד. חוזר אינו שהגיד שרו  כלפיו להם שהיתה שנאה מפני לדמו, חוששים שהעדים פ
הכל נחתם שהדין אחר ובכ״ז, כמוהם] כל ולא כמיניה כל לא דין, גזר לבצע יצאו ו

 הלכה המים שניסוך ללמד הבאה מעשה ברייתת אלא רב מעשה כאן [אין ע״ב: מחי סוכה ט.
שר צדוקים. בו שכפרו דבר והוא מסיני, למשה  במעשיו מקולקל שהיה השני אגריפס היה זה שצדוקי אפ

 גבי על שניסד אחד בצדוקי מעשח רבנן: תנו החורבן] ימי בעצם חכמים דרך שלא ונהג
 של בול והביאו המזבח, קרן נפגמה היום ואותו באתרוגיהן. העם כל ורגמוהו רגליו,

פגום. מזבח יראה שלא מפני אלא לעבודה שהוכשר מפני לא וסתמוהו, מלח

הנהגה ברייתות י.
לא מקרבת, וימין דוחה שמאל תהא לעולם רבנן: תנו ע״א: מזי סוטה א.
א תורה לשמוע שבאו התלמידים את מרחיק [היה ידיו, בשתי לגחזי שדחפו כאלישע ל ע]ו ש אלי  מ

 שהביא האיש אותו זו [והיה ידיו. בשתי מתלמידיו לאחד שדחפו פרחיה בן ביהושע
 והיא אחת, מעשית מצוה לא אף בח ואין ממש, בה שאין דת באותה כולו העולם את וטימא לעולם מהומה

שפך שבעטיה דת ת ושל חכמים של דמם נ שראל רבבו ת בכל מי  מאי ממש]אלישע הזה היום ועד הדורו
 כאשר הלך לבי לא אליו ויאמר וכתיב: ככרים", קח הואל נעמן "ויאמר דכתיב: היא?

 וכרמים וזיתים בגדים ולקחת הכסף את לקחת העת לקראתך מרכבתו מעל איש הפך
 ר' אמר דשקיל! הוא ובגדים כסף האי? כולי שקיל ומי ושפחות, ועבדים ובקר וצאן

 עת הגיע רשע! לו: אמר שרצים, בשמנה עוסק אלישע היה שעה באותה יצחק:
לעולם. ובזרעך בך תדבק נעמן וצרעת שרצים, שמנה שפר ליטול
 משיבין, ואין חרפתן שומעין עולבים, ואינן הנעלבין רבנן: תנו ע״ב: לוי גיטין ב.
 בגבורתו". השמש כצאת "ואוהביו אומר: הכתוב עליהן ביסורין, ושמחין מאהבה עושין

 שנעלבו גם מה השמש, כצאת יבהיק וזיוום הפורענות. מפני לא יתברך מצוותיו העושים לאלה [הכוונה
ומרפא] צדקה שהיא כשמש ויהו אמיתם שתתגלה סוף השיבו, ולא

 עוברין העם וכל עומדין, אבלים היו בראשונה רבנן: תנו ע״א: יט' סנהדרין ג.
 וזאת תחלה, עוברת אני אומרת: זאת בזו; זו מתגרות בירושלים משפחות שתי והיו

שלום [מפני עוברין. ואבלים עומדין העם שיהא התקינו תחלה. עוברת אני אומרת:  ה
דשכבי] יקרה על גובר דחיי שיקרא שפעמים הכבוד. ומפני

 בת וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם רבנן: תנו ע״ב: מטי פסחים ד.
 הדור, גדולי בת מצא לא הדור. גדולי בת ישא חכם, תלמיד בת מצא לא חכם. תלמיד

 בת מצא לא צדקה. גבאי בת ישא כנסיות, ראשי בת מצא לא כנסיות, ראשי בת ישא
 שקץ, שהן מפני הארץ, עמי בת ישא ולא תינוקות. מלמדי בת ישא צדקה, גבאי

 להדרגה, לב [שים בהמה". כל עם שכב "ארור אומר: הוא בנותיהן ועל שרץ, ונשותיהן
שום בה שיש ש חיוב מ מגיעין] הדברים היכן עד וראה צא הזה, כסדר דווקא היטב לחפ

 דרך תורה לימדה ארש, אשר נטע אשר בנה אשר רבנן: תנו ע״א: מדי סוטה ה.
 הכן בחכמתו: אמר שלמה ואף אשה. ישא ואחייב כרם ויטע בית אדם שיבנה ארץ,
בית, זה מלאכתך, בחוץ הכן ביתך, ובנית אחר לך בשדה ועתדה מלאכתך בחוץ
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 בני לזון שצריך מפני הינו זה [וסדר אשה. זו ביתך, ובנית אחר כרם, זה לך, בשדה ועתדה

 ובנית אחר משנה, זה לך, בשדה ועתדה מקרא, זה מלאכתך, בחוץ הכן ד״א: ביתו]
 תורה, לימוד בסדר עוסקים וכולם מקרא מאותו לימודים כמה באים [כאן וכוי ד״א גמ'. זה ביתך,

מהפסוק] נלמד שבתחילה מה ואפי תורה כנגד דבר לך אין פנים כל שעל ללמד

גגמרא א:”ע כחי מגילה ו. סו מ  כנסיות בתי רבנן: תנו והלכה] הנהגה שהן הברייתות .[
 ואין בהם, ניאותין ואין בהן, שותין ואין בהן, אוכלין אין ראש: קלות בהן נוהגין אין

 ואין הגשמים, מפני ובגשמים החמה מפני בחמה בהן נכנסין ואין בהם, מטיילין
 של הספד בהם ומספידין בהן, ושונין בהן, קורין אבל יחיד. של הספד בהן מספידין

 בהן ועולין אותן מניחין בחורבנן, אבל בישובן, אימתי, יהודה: רבי אמר רבים.
נפש. עגמת מפני יתלוש ולא עשבים,

תנא" "במתניתא

 או רבנן" "תנו ברייתות הן הסעיפים, בעשרת שהבאנו הדוגמאות מחרוזת כל
 כוונתם אין תנא" במושג"במתניתא הפותחים גמ' שדברי להבהיר יש עתה "תניא".

 אמנם מסייעות" שהן"ברייתות אלא דברן. לכל בריייתות הן אף אלא משנה דברי
 ברייתות עם מעומתות שהן פעמים סוגיות. בשטף באות הן * סתמיות הן לרוב

 הן שבסביבתן ברייתא או משנה ביאור הן "תנא" בפתיחה הבאות אלה גם אחרות.
 הסוגייא. מתוך מהותן תתבהר כך רקען על לראותן אנו צריכים כאן אף מצויות.

ש *וי שמות הבאות הכלל מן יוצאות [ שם הבאה ע״א סבי זבחים כמו חכמים, ב  או יעקב, בן אליעזר רבי ב
שם הבאה ע״א בזי תענית ת או אלעזר, בן שמעון רבי ב שם ע״א נחי ברכו ת עקיבא, רבי ב רכו  ע״א נטי ב

שם שם ע״ב קלז' שבת או ר״י, של בנו ישמעאל רבי ב שב״ג ב  תנא" "מתניתא הבאת דרך ועוד] ר
 [או מסייעא שאמרנו כפי תנא", "במתניתא ואחריהם החכם דברי כשמוצעים לבוא

 רבי אמר או תנא. במתניתא לה ואמרי אבהו ר' אמר זירא ר' אמר כמו דוחה]. לפעמים
ת עוד [ראה תנא. במתניתא לה ואמרי אביי אמר לה ואמרי רב אמר יהודה  ע״ב, ע׳ ברכו

 שנביא הדוגמאות כל וראה בתלמוד, קבוע הזה והסדר ועוד, ע״ב טז' ערכין ע״ב, נז' גיטין ע״ב, סבי שבת

ת [כמו עקיבא. דרבי משמיה תנא "במתניתא נמצא רחוקות לעיתים כאן] חו  ע״א, פג׳ במנ

ת העניין. לפי נעיר אחת ובכל לדוגמאות ניגש ע״א] צחי זבחים ע״א, נחי ברכו
 אותה, מסייג יוחנן רבי אבהו, רבי לדברי המתייחסת ברייתא [לפנינו ע״א: נאי ברכות א.

ספת בא"תנא" ובעקבותיה, ת תו ס הלכו  לח ואמרי אבהו, רבי אמר זירא רבי אמר ברכה] בכו
 חי, ושטיפה, הדחה, טעון ברכה: של בבום נאמרו דברים עשרה תנא, במתניתא

 ונותן טפח, הקרקע מן ומגביהו בימין, ונותנו ידיו, בשתי נוטלו ועיטוף, עיטור, ומלא,
 לנו אין אנו יוחנן, רבי אמר ביתו. לאנשי במתנה משגרו אף אומרים: ויש בו; עיניו
מבחוץ. ושטיפה מבפנים הדחה תנא: ומלא. חי, שטיפה, הדחה, בלבד: ארבעה אלא

 מעיקרא שהיא זו [וברייתא תנא: במתניתא לה ואמרי אבהו, רבי אמר ע״ב: סבי שבת ב.

ה תוקף המקבלים אבהו רבי דברי ש לו ש ה] מנ  הן: ואלו עניות, לידי האדם את מביאין דברים מ
 המשתין בפניו. מקללתו ושאשתו ידים, בנטילת ומזלזל ערום, מטתו בפני מים המשתין

 לבראי, אבל לפורייה, אפיה דמהדר אלא אמרן לא רבא: אמר ערום מטתו בפני מים
 בה. לן לית , במנא אבל לארעא. אלא אמרן לא נמי לפורייה אפיה ומהדר בה. לן לית

וכוי. כלל, ידיה משא דלא אלא אמרן לא רבא: אמר ידים בנטילת ומזלזל
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ת יסודי כלל הכוללת יסודית בהלכה תנאים מחלוקת [לפנינו גמרא. ע״ב: צבי שבת ג.  בהלכו

שבת, הוצאה ר סעד מוצאים התנאים דברי ב מ א א. ת ריי ב ר לה ואמרי רב, אמר יהודה רב ב מ  א

 יהודה ורבי מחייב, מאיר רבי יכול, וזה יכול זה תנא: במתניתא לה ואמרי אביי,
 מחייבים, מאיר ורבי יהודה רבי יכול, אינו וזה יכול אינו זה פוטרים. שמעון ורבי
 המוציא הכי: נמי תניא חייב. הכל דברי יכול, אינו וזה יכול זה פוטר. שמעון ורבי
 לא אם אומר: יהודה ורבי מחייב מאיר רבי שנים, הוציאו חייב, הרבים, לרשות ככר
 [ההלכה פוטר. שמעון ורבי פטורים, לאו, ואם חייבין, שנים, והוציאו להוציאו אחד יכול

ת ממקור סיוע מקבלת שותה" בהבנ לל רבנן" "תנו יציבה, סתומה, ומברייתא הפסוק"בע  המסביר הציור כו

 העושה ולא כולה, את העושה "בעשתה" רבנן: דתנו מילי, הני מנא הזו] ההוצאה דרך את
 בקולמוס ושובטין, בכרכר ולוגזין, במלגז אוחזין שהיו שנים כיצד: מקצתה. את

 העושה בעשתה, לומר תלמוד חייבין, יהו יכול הרבים, לרשות והוציאו בקנה וכותבין,
מקצתה. העושה ולא כולה את
 מתלבן באמצעותה תנא", "במתניתא בברייתא מתבהרת האמוראים [מחלוקת ע״ב: צו' שבת ד.

שרות יש הרי מיתה, חייבוהו במה הבעייה וכאן מעביר. או מעמר, תולש, האם המקושש, חוייב במה  אפ

 שמואל: אמר יהודה רב אמר למטה] בסמוך שהבאנו רש״י ראה סקילה. בו שאין מעשה שנעשה
 רב הוה. תולש תנא: במתניתא הוה. הרבים ברשות אמות ארבע מעביר מקושש,

 מצאתי רב: דאמר לכדרב; מינה? נפקא למאי הוה. מעמר אמר: יעקב ברבי אחא
 ארבעים מלאכות אבות אומר: יהודה בן איסי ביה: וכתוב חייא, רבי בי סתרים מגלת

 חסר ארבעים מלאכות אבות והתנן: לא? ותו אחת אחת. אלא חייב אינו אחת, חסר
 אחד, בהעלם כולם עשאן שאם יוחנן: רבי ואמר לי? למה מניינא בה: והוינן אחת,
 ליה פשיטא יהודה רב מהם. אחת על חייב אינו אימא: ואחת! אחת כל על חייב

 ליה פשיטא יעקב בר אחא ורב חייב, דתולש ליה פשיטא ומתניתא חייב, דהמעביר
 [ואינו מספקא. לא מיהת הא סבר: ומר מספקא, לא מיהת הא סבר: מר חייב. דמעמר

 והא פריך: ולהכי מקטלי, לא קטלי תרי דבמזיד ולחטאת, קאמר, שוגג לענין כרחיך על - אחת אלא חייב
 והשתא היא, איזו פירש ולא עליה נהרג שאינו אחת בהן יש מיתה, - מהן אחת על חייב ואינו כוי. תנן אנן

תו תולש אין ולמתניתא עליה, מקושש נהרג שהרי העברה, זו אין יהודה לרב ספק.] באו

 יוצאין מאי וכוי. בשיר הסוס ונמשכין] כורכין שילבה המסייעת [הברייתא ע״א: נב' שבת ה.
 [אורח נמשכין או לנוי], והוא צוארן [סביב כרובין יוצאין או הונא: רב אמר נמשכין? ומאי

א]. נטירותא  דרך זו נמשכין כרוכין.[כי יוצאין ואין נמשכין יוצאין אמר: ושמואל הו

ת ד' יטלנה דלמא הוצאה התירו לא נוי ומפני נוי, דרך וכרוכין שמירתן  תנא: במתניתא ברה״ר] אמו
שר אמנם כי שניהם, את כרכה [הבריתא לימשך כרוכין יוצאין  כיון אך לנוי, גם שהוא בצוארה הק

תר]. תברח שלא ולאחוז ידו להניח בריווח שעושחו  רב דבי לעיגלי לחו חזינא יוסף: רב אמר מו
 של מולאות חנינא: רבי אמר דימי רב אתא כי בשבת. כרובין באפסריהן יוצאין הונא
בשבת. באפסריהן יוצאות רבי בית

ש יהודה רב מתייחס אליה סתמית ברייתא [לפנינו ע״א: קט' סנהדרין ו.  מפרש ממנח, שונה ומפר
א מסתייעים ודבריו בממונם, וחטאים בגופם רעים וחטאים, "רעים ת תני "ב ת ת  כמוהו, בדיוק תנא" בבריי

 אנשי רבנן: תנו מוסיפח] ברייתא מפני נדחית ת״ר שברייתת נמצא ממונם, וחטאים בגופם רעים
 רעים מאד, לה' וחטאים רעים סדם ואנשי שנאמר: הבא, לערלם חלק להן אין סדום

 בממונם, וחטאין בגופן, רעים יהודה: רב אמר הבא. לעולם וחטאים הזה, בעולם
 וחטאים לאלהים, וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך דכתיב: בגופן, רעים

וחוטאים. שמתכוונים מאד, השם, ברכת זו לה', חטא. בך והיה דכתיב: בממונם,
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ב הסיוע בא [כאן תנא: במתניתא  בממונם, רעים שונה] ממונם, גופם, הסדר, רק יהודה לר
 בגופן, וחטאים האביון, באחיך עינך ורעה דכתיב: בממונם, רעים בגופן. וחטאים
 דם וגם שנאמר: דמים, שפיכות זו מאד, השם, ברכת זו לה', לאלהים, וחטאתי דכתיב:

 טובה בשביל אלא נתגאו לא סדום אנשי רבנן: תנו מאד. הרבה מנשה שפך נקי
הוא, ברוך הקדוש להם שהשפיע

שנה שכתוב מה אהבה. בר אדה רב דברי על מוסיפה הברייתא [כאן א:”ע עו' קידושין ז.  במ

 ד' תני: אהבה בר אדא רב עשרה] שש הן והרי זוג עוד הכוונה אחת" עוד עליהן "ומוסיפין
 מצד ושתיים האב מצד [שתיים אמהות ד' תנא: במתניתא עשרה. שתים שהם אמהות

ם שש הן והרי האם, ה ש ה] ר ש  בלויה לה מוקי אהבה, בר אדא לרב בשלמא עשרה. שש ע
 יהודה רב אמר אחת. זוג אחת? עוד מאי לא, פליגא? נימא מתניתא אלא ישראל, ובת

 עומדות. הן כשרות בחזקת משפחות כל אומרים: חכמים אבל מאיר, ר' דברי זו א״ר:
 דמתני מאן ערער! עליו כשקורא - משנתינו רב: אמר גוריא בר חמא רב והאמר איני?

רב יהודה רב שניהם [כי הא. מתני לא הא  ההסבר [אגב רב] של בדעתו החולקים אמוראים חמא ו
שים שם בנאמר להבדל שים אבל בזנות, זו את זו מגנות המתקוטטות נשים ואנשים, נ ביוחסין] מגנים אנ

שפעת ההלכה ולכן וחוששין חכם, לדעת הפוכה תנא" ש״מתניתא [דוגמא א:”ע פאי קידושין ח.  מו

 אין בפנימי] ונשים חיצון [בבית מבפנים ונשים מבחוץ אנשים כהנא: רב אמר מכך]
 משום חוששין אליהן] לצאת [יכולין מבחוץ, ונשים מבפנים אנשים ייחוד, משום חוששין

 מתניתא ותנא הכי, כהנא רב דאמר השתא אביי: אמר איפבא. תנא במתניתא ייחוד.
ח כהנא רב דברי שקל [למעשה לחומרא. נעביד אנא איפפא, ברייתא] אותה ככו

 רב אמר מיישבן] פפא ורב תניא, ברייתת עם חלוקא תנא מתניתא [לפנינו ע״ב: טז' חולין ט.
 קנה: של בקרומית נאמרו דברים ה' תנא, במתניתא לה ואמרי יצחק, א״ר חסדא

ב עלולה ובשחיטה קיסמין ממנה ויוצאין נפרצת בה,[כי מלין ואין בה, שוחטין אין קו  סימנים, לנ

ת עלולה ובמילה שו ת הנימול לע  שינים, בה מחצצין ואין בשר, בה מחתכין ואין שפכה] כרו
ה]. בה מקנחים ואין  בין בצור, בין שוחטין: בכל והתניא, בה. שוחטין אין [סכנ

 גדלה דאגמא [סימונא דאגמא. בסימונא פפא: רב אמר קנה? של בקרומית בין בזכוכית,
ה ואין מתפצלת שלא קשה מאד חד כסיב ת כמו סכנ מי קנה] של בקרו

ר שם מתחיל העניין [ ע״א: סדי סנהדרין י. סיפו ת מעשה יהודה רב בדברי-  נדרה חולה. אחת בנכרי

ר, בעל עבודת דרך לה שאמרו כיון שבעולם. זרה עבודה כל תעבוד מחליה תעמוד שאם  להם, אמרה פעו

 פתיל, כצמיד פעור, לבעל הנצמדים כזאת] כעורה מאוסה עבודה תעבוד ולא לחליה שתחזור מוטב
 תנא: במתניתא בזוןליופי]. זו הדבוקות תמרות כשתי אלהיכם, בה' הדבקים ואתם

 ואתם הוא] קישוט ואמנם ממש, מגופה ואינו אשה,[רופף ידי על כצמיד פעור, לבעל הנצמדים
 חמורו שהשכיר אלם בן בסבטא מעשה רבנן: תנו ממש. דבוקים אלהיכם בה' הדבקים
 שיצאה לאחר ואצא. שאכנס עד המתן לו: אמרה לפעור שהגיעה כיון אחת, לנכרית

ת שעשה מה שעשה העניין [וסוף ואצא. שאכנס עד המתיני את אף לה: אמר  שלהם ע״ז לבזו
כך] על אותו שבחה הכסילה וזו לכלוכה, בשיא

 מתבהרים האמוראים דברי מי. מפי בשמועה, לדייק מקפידה [הגמרא ע״ב: טז' ערכין יא.

 במתניתא לה ואמרי יצחק, רבי ואיתימא חסדא, רב ואיתימא רבא, תנא] מבמתניתא
 בידו ועלו שלש דווקא שתים. בידו ועלו שלש ליטול לכיס ידו הושיט אפילו תנא:

 דתניא למה? כך וכל למישדייהו. טירחא דליכא לא, שלש בידו ועלו שתים אבל שתים,
 במערבא עולמו. קיבל יסורין, בלא יום ארבעים עליו שעברו כל ישמעאל: רבי דבי

לו. מזדמנת פרענות אמרי:
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ת בעניין אחרת הבנה ע״י מבהירה תנא" "במתניתא [הברייתא עייב: טרי תמורה יב.  את מחלוקו

ת חכמים ע״י טהור היה שהלימוד העניין, מהות שכולו  להן שעמדו אשכולות כל דופי] בלא טהורים־א
 מכאן רבינו, כמשה תורה למדין היו יועזר בן יוסף שמת עד משה מימות לישראל

שראל, ראשונה מחלוקת [שכן רבינו. כמשה תורה למדין היו לא ואילך  עניין על היתה בי

 רב והאמר ושמאי] הלל עד הזוגות כל דרך יועזר בן יוסי מימות היתה וזו ביו״ט, קרבן על הסמיכה
 אם משה, משמת תניא: והא וגוי? נשתכחו הלכות אלפים שלשת שמואל: אמר יהודה

שמעטיהרו! טהורין, רבו אם טמאו, מטמאין, רבו  ליבא קדם] מימי עוד מחלוקת שהיתה [מ
 שעמדו אשכולות כל תנא: במתניתא רבינו. כמשה להו גמירי הוו מיגמר, דאימעיט,
 מכאן דופי, שום בהם היה לא צרידה איש יועזר בן יוסף שמת עד משה מימות לישראל

וכוי. מלבו גונח שהיה אחד בחסיד מעשה והתניא: דופי. שום בהן היה ואילך

 של פירושה נסוב עליו העמוד מהוות ברייתות מחרוזת כיצד אחת דוגמא נראה
כברייתא. לעניננו שהיא אחת ותוספתא מברייתות מורכב כולו הדיוו לב שים משנה.

 עד נחלקין, ששה חמשה; וכן ארבעה וכן ליחלק, רשאין אינן כאחת, שאכלו שלשה מתניי ע״א ל ברכות
שרים. עד נחלקין, אין ועשרה, עשרה; ת שתי ע ת שהיו חבורו ת אוכלו  וכוי. אחד, בבי

אלן. משמע קא מאי גמי  עלייהו אזמון אבל בדוכתייהו, עלייהו ואזמון הנך אקדימו דלא אלא אמרן ..ול
 או חציה, שאבדה או חציה, שנגנבה מטה דתנו; לה? אמינא מנא רבא: אמר מינייהו. זימון פרח בדוכתייהו,

 לא, - למפרע אין, ולהבא, מכאן ולהבא. מכאן טומאה מקבלת החזירוה, טהורה. שותפין, או אחין שחלקוה
 מינייהו. זימון פרח עלייהו דאזמון כיון נמי: הבא מינה, טומאה לה פרח דפלגוה כיון אלמא:

ת שתי רו  שלא עד ייו. רבנו; תגר היין. על מברכין אין מצרפן. שמש ביניהם, שמש יש אם תנא; .וכוי חבו
 לתוכו משנתן לידים, ממנו ונוטלין העץ פרי בורא אלא הגפן פרי בורא עליו מברכין אין מים לתוכו נתן

 כך בין אומרים: וחכמים אליעזר; רבי דברי לידים, ממנו נוטלין ואין הגפן פרי בורא עליו מברכין מים,
וכוי. לידים. הימנו נוטלין ואין הגפן פרי בורא עליו מברכין כך ובין

שר מניחין אין בפת: נאמרו דברים ארבעה רבנו. תנו הפת, על מלא כוס מעבירין ואין הפת, על חי ב
 הדדי בהדי ריפתא כרכו אשי ורב זוטרא ומר אמימר בפת. הקערה את סומכין ואין הפת, את זורקין ואין

 להא מר לה סבר לא ליה: אמר דסתנא, אשי דרב לקמיה פתק זוטרא מר שקל ורמוני, תמרי לקמייהו אייתי
ת ההיא האוכלין? את זורקין אין דתניא;  את זורקין אין כך הפת את זורקין שאין כשם והתניא; תניא. בפ

 קשיא: לא אלא האוכלין! את זורקין אבל הפת את זורקין שאין פי על אף והתגיא; ליה, אמר האוכלין!
ת יין ממשיכין רבנו; תנו ממאיס. דלא במידי הא דממאיס, במידי הא רו  וזורקין כלה, ולפני חתן לפני בצנו

ת לפניהם ת ואגוזים קליו ת לא אבל החמה בימו ת לא אבל הגשמים, בימו  ולא החמה בימות לא גלוסקאו
הגשמים. בימות

ך אוכלין והכניס שכח יהודה: רב אמר  בולען; חדא: תניא ומברך. אחד לצד מסלקן ברכה בלא פיו לתו
א והא במשקין, בולען דתניא הא קשיא: לא מסלקן! אידך: ותניא פולטן; אידך: ותניא  במידי פולטן זתני

א והא ממאיס, דלא דממאיס. במידי מסלקן זתני
שתכר גופו, לכל יפה בו והרגיל מעים, לבני שכן וכל לעינים וטוב ללב יפה אספרגוס רבנו; תנו  והמ

 והתניא; מעים, לבני שכן וכל וקתני: עסקינן, דבחמרא מכלל ללב, יפה מדקתני גופו. לכל קשה - הימנו
 מעים, לבני קשה שהיין טועם, שאני יין קונם כזתנו; במיושן, ההיא תניא כי קשה! לרמ״ת יפה ללע״ט

 רבנו תנו מינה. שמע במיושן, ומותר בחדש אסור ושתק, מעים, לבני הוא יפה מיושן והלא לו: אמרו
 הא בדחמרא, הא קשיא לא בפת! אלא אותו סומכין אין והתניא: וכוי. באספרגוס: נאמרו דברים ששה

שכרא.  הא קשיא; לא קשה! ללע״ט יפה לרמ״ת אידך: ותניא קשה, לרמ״ת יפה ללע״ט חדא: תני בד
שכרא. הא בדחמרא,  הא קשיא: לא לוקה! אחריו רק לא אידך: ותניא לוקה, אחריו רק חדא: תני בד
שכרא. הא בדחמרא, המלך. בפני אפילו נזרקין מימיו לוקה, אחריו רק לא דאמרת השתא אשי: רב אמר בד
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המימרות

 של הקדושה מדעתו הלכה חידוש האמוראי, ההלכתי השיח הן המימרות
 דברי משקף בד״ב וטריא. שקלא בלא ספורות במילים מתומצת רעיון או האמורא.

 האמוראים של תורתם רוב הן =השמעתות, המימרות שהועברו. כפי מבימ״ד אמורא
 בשם באות בד״ב הן המימרות הסוגיא. של בבניינה היסוד מאבני הן התלמודי. במו״מ
 אמירתן. למקום כבולות ואינן עצמאיות הן בעברית!. רובא לרוב או בארמית אומרן,

 כמובן"אמר", היא פתיחתן .2מתומצתות קצרות הן לכן הסוגיא. שבתוך התפרים הן
 שהמימרא הכרח אין במשנה. שנאמרו להלכות השלמות במימרות לראות ואפשר
 רב, אמר פלוני ר' [אמר חכמים. שרשרת בשם באה היא הרבה אחד, חכם בשם תופיע

 אמר ע״ב: ידי ברכות דוגמאות: כמה הנה יוחנן] רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר או
 רבי אמר בעצמו. שקר עדות מעיד כאילו תפילין, בלא שמע קריאת הקורא כל עולא:
 שבת נסכים. בלא וזבח מנחה בלא עולה הקריב כאילו יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא
 בר חייא רבי אמר לרבו. כוס בהן ימזוג אל לרבו, קדירה בהן שבישל ע"א:בגדים קיד'
 שבת לשוק. המטולאים במנעלים שיצא חכם לתלמיד הוא גנאי יוחנן: רבי אמר אבא
 כסא פפא: רב אמר היא? מאי עוע. זה הרי עשאו, שבת ולכבוד מועט, דבר ע״ב: קיח'

 אפילו כהלכתו, שבת המשמר כל יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר דהרסנא.
 אותו מורידין אמר: אבהו רבי ע״ב: לחי יומא לו.. מוחלין אנוש, כדור זרה עבודה עובד

 אמר אבא בר חייא רבי אמר לי. מכהן ואמאסך מאסת הדעת אתה כי שנאמר: מגדולתו,
 שרשרת ולפעמים כמותו. צדיק שנברא עד העולם מן נפטר צדיק אין יוחנן: רבי

 בין הכתובה במגילה הקורא אמרו הרי ע״ב: יט' מגילה חכם. אותו של מימרות
 בין הכתובה במגילה הקורא יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר יצא. לא הכתובים

 רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר שנו. בצבור אמוחא: לה ומחו יצא. לא הכתובים,
 שלא כדי אלא אמרו ולא אמוחא: לה ומחו מסיני. למשה הלכה התפר, שיור יוחנן:
 משה בה שעמד במערה נשתייר אלמלי יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר יקרע.

 לא כי שנאמר: האורה, מפני לעמוד יכולין היו לא סדקית, מחט נקב כמלא ואליהו
 ככל ועליהם דכתיב: מאי יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר וחי. האדם יראני

 ודקדוקי תורה דקדוקי למשה הקב״ה שהראהו מלמד בהר, עמכם ה' דבר אשר הדברים
 כל על ע״ב: יב' מו״ק מגילה.. ניהו ומאי לחדש, עתידין שהסופרים ומה סופרים,
 בר חייא רבי ואמר ביד. אמו, ועל אביו על בכלי. קורע רצה ביד, קורע רצה המתים,

מבחוץ. קורע אמו ועל אביו על מבפנים, כולן, המתים כל על יוחנן: רבי אמר אבא
של, ראה .1 ת למ ת ע״ב, ט' פסחים ראה ע״א, פוי כתובו  בבא ע״ב, צאי קמא בבא ע״א. עדי כתובו

ע״ב. כאי מציעא

 בבא ע״ב, נחי שם ע״ב, עח' גיטין ע״ב, יב' בתרא בבא ע״ב, קיג' יבמות ע״א, סא' גיטין ראה .2

ע״ב. לז' שם ע״ב, סט' בתרא
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 מקובלני כך ע״א: עזי יבמות כמו: רב, של הרבים תלמידיו של מימרות מאד הרבה
 מהימן? ומי מואבית. ולא מואבי, עמונית, ולא עמוני, הרמתי: שמואל של דינו מבית

 אמרה, מעשה קודם אם ובא, הלכה שמורה חכם תלמיד כל רב; אמר אבא רבי והאמר
 אמר חלבו רבי ע"א:אמר כוי מו״ק בבלי תלמוד לו. שומעין אין לאו, ואם לו, שומעין

 על ואחד הגויל על אחד קריעות: שתי לקרוע חייב שנקרע תורה ספר הרואה הונא: רב
 רג: אמר אבא רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר נמי, איתמר ע״ב: ל' מגילה הכתב.
 רב אמר ע״א: כט' מגילה זכור. שעברה בשבת וקורא מקדים בשבת, להיות שחל פורים
 ואמר קפנדריא. לעשותו מותר קפנדריא, לעשות שלא מנת על הנכנס יצחק: בר נחמן

 אגב, קפנדריא. לעשותו מותר להתפלל הכנסת לבית הנכנס הונא: רב אמר חלבו רבי
 אם כי ידועה, ממשנה חלק למעשה שהיא מימרא בתלמוד שנמצא ייתכן לא

 במקרה המשנה להעמיד למשנה, מידית תגובה דרובא לרובא או ידועה. לא תוספת
 כי האמורא. של דעתו קדושת בעומק יצירה היא המימרא הרבותא? מה כי מסויים.

חידוש. שאין כשנראה הגמרא תגובת לרוב וזו לן? משמע קא מאי אחרת
 "לא אותה: מסיקים אלא האמורא מפי בפירוש נאמרה לא המימרא לפעמים

 שונות בלשונות חוזרת שהמימרא ויש .3 איתמר" מכללא אלא איתמר בפירוש
 בה פשע אתמר, ע״ב: לוי מציעא בבא כמותה. למימרא סותרת שמימרא אף ולפעמים

 אמר: דרבה משמיה רבא חייב, אמר: דרבה משמיה אביי כדרכה. ומתה לאגם, ויצאת
 הוא. דיינא לאו דינא האי כי דאין דלא דיינא כל חייב, אמר: דרבה משמיה אביי פטור.

 של אם המקור, בירור ע״י ומתרצים זו, במימרא האמורא בדברי סתירה יש לפעמים
 משום ינאי בר דוסתאי רבי אמר בזו ע״ב: לה' עירובין כמו: רבו, של או המימרא בעל
 מקדרין? מי דאורייתא, תחומין דעתך סלקא ואי בהרים. שמקדרין שמעתי מאיר: רבי
 ערופה, בעגלה ולא מקלט בערי לא מקדרין אין אבוה: בר רבה אמר נחמן רב אמר והא

 אמר בזו דקתני נמי, דיקא דרביה. הא דידיה, הא קשיא; לא תורה. של שהן מפני
 ראש מיניה. שמע בהרים שמקדרין שמעתי מאיר רבי משום ינאי בר דוסתאי רבי

 כולו. היום כל ואפילו בסירוגין, ואפילו יצא, מזה, ותרועה מזה תקיעה ע״ב: לדי השנה
 בהלל יהוצדק: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי והאמר חכי? יוחנן רבי אמר ומי

 הא דידיה, הא קשיא; לא לראש! חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם ובמגילה,
 קרי והוה יוחנן, דרבי בתריה ואזיל שקיל הוה אבהו רבי והא לא? ודידיה דרביה.
 אומר: יהודה רבי ע״ב: קג' שבת אישתיק. מטונפות למבואות מטא כי שמע, קריאת
 הא דידיה הא קשיא, לא חייב! אחד, שם והן אותיות שתי אלא כתב לא אפילו

 אותיות שתי אלא כתב לא אפילו גמליאל: רבן משום אומר יהודה רבי דתניא, דרביה.

חייב. אחד, שם והן

 כאי שבועות ע״ב, מ' בתרא בבא ע״א, קא' מציעא בבא ע״ב, בטי שבת ע״ב, צד' חולין ראה .3

ע״ב] ה' מנחות ע״ב, קמו' שבת ע״ב, קנוי בתרא בבא ע״א,
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 אמר: יוחנן ורבי לשבת. לא אבל כלאים, לענין מותרת פיאה ע״ב: יא' עירובין
 לקיש אדריש לקיש דריש בשלמא דלא. לכלאים, מחיצות כך דלא, לשבת, כמחיצות

 קשיא! יוחנן אדרבי יוחנן דרבי אלא דרביה. - הא דידיה. - הא קשיא, לא
 קבצי כל את להקיף יכלו לא שהאמוראים בפירוש ציינתי הברייתות על בפרק

 כאמור לכן למשנה. נכנסו שלא הלכות של תלים תילי הרים הרי שהן הברייתות,
 שמימרות מאד ומצוי מאד ייתכן בברייתות אבל במשנה. שנאמרה ייתכן לא המימרא

 ע״ב: קא' בפסחים רשב״ם עליהן. ידעו הכל שלא אלא בברייתות, נמצאו כן אמוראים
 גרסי' ולא דנפשיה משמיה וקאמר חסדא רב יתיב ותו כוותיך הינק רב דבי במתני' ה״ג

 להשמיענו הגמרא שיטת הוא שכן הוא גמור ושיבוש לאשמועי'. אתא מתני'
 האמורא וגם בברייתא בקיאיך הבל שאיך דזימניך בברייתא המפורש דבר האמורא

 שראו ולפי מיניי. סייעתא ליה דמייתי עד ברייתא לההיא לה ידע דלא זימנין עצמו
 למעלה שאמר ממה בו שחזר מכלל לומר וטעו דנפשיה משמיה וקאמר חסדא רב דיתיב

 חסדא רב אמר דברים שני אלא ואינה זו קושיא בספרים והגיהו הונא דרב משמיה
 המימרות שאמרנו כפי דנפשיה". משמיה וחדא הונא דרב משמיה חדא ברייתא בההיא

 מפוזרות מימרות קובץ נראה יהודה, רב של מימרותיו מקובץ דוגמא נראה חלוטות:
 עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה הונא: רב אמר ע״א: ט' חולין בבלי תלמוד משמו:

 נטרפה. במה לך שיודע עד עומדת היתר בחזקת נשחטה נשחטה, במה לך שיודע עד
 ומילה. שחיטה, כתב, דברים: ג' שילמוד צריך חכם תלמיד רב, אמר יהודה רב ואמר

 וציצית. חתנים, וברכת תפילין, של קשר אף אמר: דרב משמיח שלמיא בר חנניא ורב
 שחיטה. לאחר בסימנים שיבדוק צריך הטבח שמואל: אמר יהודה רב ואמר ואידך?

 ביקור כדי לאו מאי ביקור, כדי שהה אם אומר: ר״ש תנינא, נמי אנן אף יוסף: רב אמר
 אסור שחיטה, הלכות יודע שאינו טבח כל שמואל: אמר יהודה רב ואמר סימנין.
 [הגמי ועיקור. הגרמה, חלדה, דרסה, שהייה, שחיטה: הלכות הן ואלו משחיטתו, לאכול

 ב' לפנינו ששחט צריכא, לא תנינחו! כולהו קמ״ל? מאי חידש?] מה שאמרנו כמו שואלת מיד
 ספק אבא, בר ירמיה רי אמר יהודה רב דאמר ע״ב: יחי חולין שפיר, ושחט פעמים וגי

 מומחה. שאין במקום הבכור את מתירין שלשה דשמואל: משמיה ספק דרב משמיה
 מטמא עמה, בשר ורוב מפרקת נשברה שמואל: אמר יהודה רב אמר ע״א: כאי חולין

 לפעמים שאני. זקנה הואי! בשר רוב בלא מפרקת דעלי מעשה אותו וא״ת: באהל;
 בהן חלוקים וחאמוראים במשנח בכלל שאינן או למשנה, השלמות שהן הלכות נמצא

 למשל במשנה. אותן רואים לא באמת כי חדשות, הלכות אלא שאינן במימרותיהם
 אין סוכה נויי אתמר, ע״ב: י' סוכה במשנה. לפנינו מצוי שלא במה חלוקים הם בסוכה

 ממנה המופלגין סוכה נויי ממעטין...אתמר, הצד ומן אשי: רב אמר בסוכה. ממעטין
 כשרה, אמר: נחמן רב פסולה] והסוכה טפחים ד' מופלג הסדץ כי , לבוד תורת [ובטלה ארבעה.

 לבי איקלעו הונא רב בר ורבה חסדא רב פסולה. אמרי: הונא רב בר ורבה חסדא רב
אשתיקו טפחים, ארבעח ממנה מופלגין שנוייה בסוכה נחמן רב אגנינהו גלותא, ריש
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 אנן ליה: אמרו משמעתייהו? רבנן בהו הדור להו: אמר מידי. ולא ליה אמרו ולא
 בכילה לישן מותר שמואל: אמר יהודה רב אמר הסוכה. מן ופטורין אנן מצוה שלוחי

עשרה. גבוהה שאינה והוא גג, לה שיש פי על אף בסוכה,
 כי דבריו. מתקן והחכם השמועה במסירת טעות תיפול התלמוד שבים יימלט לא

 שינו טעות, שראו וכיון הלכות, ולהרחיב תקנות לתקן הקדושה דעתם פרי הן המימרות
 יגיב מיד המדרש בית שהרי טעות, לא ודאי משנה באיזו שנויה המימרא אם כי דעתם.

 ממונה ביבאי בן דתנן הא אמינא הרה מריש אביי: "אמר ע״א: בגי ביומא כמו לטעות.
 היו מהן ומהמייניהן הכהנים מכנסי מבלאי כדתנן: פתילתא, אמינא הפקיע, על

 מן שלוקה אלא עוד ולא דתניא: להא דשמענא כיון מדליקין. היו ובהן מפקיעין,
 הרה מריש רבא: "אמר ע״ב: כוי מגילה או, עדא". פקיע מאי אמינא: בפקיע הממונה
 ספר עלויה דמותבי דחזינא פירו ושרי. הוא, דתשמיש תשמיש כורסיא האי אמינא
 האי אמינא הרה מריש רבא: "ואמר ואסור". הוא, קדושה תשמיש אמינא: תורה,
 אמינא: עלויה סיפרא ומנחי ליה דעייפי דחזינא כיון הוא, דתשמיש תשמיש פריסא

 להו, אמינא הדה מריש אבהו: "א״ר ע״א: מ' סוטה או, ואסור". הוא, קדושה תשמיש
 כמו, או להו". אמינא לא נמי אנא להו, אמר דלא עכו דמן אבא לרבי ליה דחזינא כירך
 יהודה, כרי הלכה דאמר מאן אמינא: הרה מריש יוסף, רב "אמר ע״א פז' קמא בבא

 וקא מפקדינא דלא מ״ט? לרבנן, טבא יומא עבדינא קא המצות, מן פטור סומא דאמר:
 ועושה המצווה גדול חנינא: ר' דאמר חנינא, דרי להא דשמעית והשתא מצות, עבדינא

 טבא יומא עבדינא יהודה, כרבי הלכה אין לי דאמר מאן ועושה, מצווה שאינו ממי
 מריש אביי: "ואמר ע״ב: קהי חולין או טפי". אגרא לי אית מפקדינא דכי מ״ט? לרבנן,

 משום מר: לי אמר מאיסותא, משום אתכא, דנפל ירקא אכלי דלא חאי אמינא, הוה
 משום מרזיבא, תותי יתבי דלא האי אמינא, הוה מריש אביי: ואמר הפה. לריח דקשה

 דברי מפני הלכתו מתקן עצמו רבא מזיקין". דשכיחי משום מר: לי אמר שופכים,
פפא] רב דעת לפי דעתו מתקן ע״א, קד' עירובין ע״א סח' נדה [ראה אחרים אמוראים
 יש בכדי. ולא חאמוראים, את חעסיק הממירא או חשמועה אומר בדברי הדיוק

 במקורה או השמועה אומר בשם ולדיוק תושבע״פ, של בעולמה שרויים שאנו לזכור
 ויותר שלושה משם הבאה מימרא נמצא אם נתמה אל לתוקפה. גם משמעות היתה

 התמיד את השוחט אומר: יוסי רבי מיתיבי, ע״א: מבי בסוכה כמו לדוגמא חכמים.
 מינה בר ליה: אמר אחר! תמיד וצריך חטאת, חייב בשבת, כהלכתו מבוקר שאינו

 רב אמר סבא המנונא רב אמר חתאי בר שמואל רב אמר עלה. אתמר דהא דההיא.
 כתובות מבוקרין. שאינן מלשכה שהביאו כגון רב: אמר הונא רב אמר אשיאן בר יצחק

 אמרי: הונא ורב יהודה רב יודע, איני אומר והלה בידך, לי מנה אתמר: גמ'. ע״ב: יב'
 ושמא, ברי חייב, אמרי יהודה ורב הונא רב פטור. אמרי: יוחנן ורבי נחמו ורב חייב,

 לרב אביי א״ל מריה. בחזקת ממונא אוקי פטור, אמרי יוחנן ורבי נחמן רב עדיף; ברי
 מעוברת, היתה דתנן: מנמקת] [והגמי היא; דשמואל יהודה ורב הונא דרב הא נוסב:

 ע״ב, יא' בסוכה וכן ע״ב, יז' ביבמות וכך וכוי. זה? עובר של טיבו מה לה ואמרו

 מחפשים האמוראים את נראה תוקפה, או השמועה מקור לגבי שמואל. מפי השמועות
אלא איתמר בפירוש "לאו להסיקה, ניתן או מקורית היא האם השמועה, מקור מיד
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 חכם דברי או תומכת ברייתא מוצאים בד"כ מאי"? מכללא "ואי , איתמר" מכללא
 בשמועה הדיוק על מלמדת בתלמוד פעמים עשרות עשרות של מציאותן . 4 מפורשים

 מנא רבא: אמר ע״ב: ט' עירובין לה", אמינא "מנא מחפשים, מקור. לה יש אם רק
 מותר ארבעה, על ארבעה בו שאין מקום יוחנן: רבי אמר דימי רב אתא דכי לה, אמינא

 רבי דתניא, לה, אמינא מנא יוסף: רב אמר ע״א: קלה' שבת או, הרבים. רשות לבני
 שצריך מהול כשהוא נולד על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא אומר: הקפר אליעזר
 מחט דתנן: לה, אמינא מנא ששת: רב אמר ע״ב: קג' שבת או, ברית. דם ממנו להטיף

 עא' עירובין או, פקיד. לא הכא פקיד, התם נחמן ורב הקוץ. את בה ליטול יד של
 מאיר. כרבי הלכה רב: אמר יהודה רב דאמר לה, אמינא מנא יוסף: רב אמר ע״א:
 אמר ע״ב: סא' פסחים או, תדאי. בן אליעזר כרבי הלכה רב: אמר ברונא רב ואמר
 הואיל הוא: ודין עמו, הבאין חבורה בני יפסול יכול דתניא: לה, אמינא מנא רבה:

 אפשר אם השמועה לברר שהקפידו קודם ציינתי פוסלת. וטומאה פוסלת, וערלה
 שמיעא מכללא או לך שמיעא "בפירוש בנוסח: למקור נימוק תובע שביהמ״ד להסיקה,

 אמר אסור. הכל דברי בכלי אבל בקרקע, - מחלוקת איתמר: ע״ב: לטי שבת כמו, לך",
 בפירוש יוסף: רב ליה אכלר יהודה. כרבי הלכה יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה

ש טורחים [גם לך? שמיע מכללא אי לך, שמיע  מאי הסיק] שממנו ההוא הכללא את לחפ
 בין גדולה בין אשה מה ע״ב: לטי גיטין או וכוי. יוחנן, רבי אמר תנחום רב דאמר כללא,
 בר חייא ורבי לי. שמיע בפירוש ליה: אמר קטן! בין גדול בין נמי עבד אף קטנה,

 אבא: בר חייא לר' זירא רי ליה אמר שאול. כאבא הלכה אין יוחנן: רבי אמר אבא
 אמרו לוי, בן יהושע ר' דאמר כללא? מאי לך? שמיע מפללא או לך שמיע בפירוש

 למשל כמו איתמר" "מכללא האמור: או 5 מהו? עבדי, מפלוני נתייאשתי רבי: לפני
ואכמ״ל. ועוד ע״ב, ם' יבמות וכן ע״ב, קיא' שם ועוד ע״א, צה' בחולין
 כי התלמוד, בניין רוג הן האמוראים שהידשו הלכה שמועות שהן המימרות האמור, מכל העולה

 בעוד הסוגיות. שהן הגדולות, האבנים את המייצבות האבנים הן הסוגיות, חלקי את המדבק הדבר הן

 חלוטות, קצרות, הן המימרות הנה דרכים, ולצדי לדרכים ויצאה ומחלוקות, מו"מ יש שבסוגיות

היטב. הדק מתברר ומקורן אומרן, בשם הרבה מדויקות,
 מגילה ראה ע״א. ע' שם ע״ב, לז' יבמות ע״א. סא' שם ע״א, ח' שם ע״ב, יב' קידושין עוד ראה .4

 כבי סוכה ע״א. כה' שם ע״ב, כדי יומא ע״א. כוי שם ע״ב, מבי פסחים ע״א. ה' ביצה ע״א. יט'

 שם ע״א, קכט' בתרא בבא ע״א. לדי שם ע״א, לגי שם ע״ב, לבי גיטין ראה ע״ב. לוי שם ע״א,

ת על גם וראה ע״ב. סא' סנהדרין ראה ע״א. קמג' שרו שמועא"לא הסקת אפ ש ה  איתמר בפירו

ת איתמר" מכללא אלא תלמודים. במונחים שהבאנו בדוגמאו

ם ולעובדי ע״ב: ס' יבמות ע״א. מוי עירובין ע״ב לטי שבת ראה .5  אמר לפורענות. אפילו כוכבי

ר יעקב רבי  זירא רבי ליה אמר יוחאי. בן שמעון כרבי הלכה לוי: בן יהושע רבי אמר אידי ב

ר יעקב לרבי ש אידי: ב  בן יהושע ר' דאמר כללא? מאי לך? שמיע מכללא או לך, שמיע בפירו

שראל בארץ היתה אחת עיר לוי: ערער, עליה שקרא י
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הסוגיות
 הגדולות הבניין אבני הן כי התלמוד, לעריכת גדולה היותר ההוכחה מן הן הסוגיות
 עמידתו את לו ונותנות ביסודותיו המונחות הן בצורתן, כולו את והחורזות האופייניות

 שהסוגיות אומר, הייתי אפשר התלמודי. המו״מ של מהלכו היא הסוגיא צביונו. ואת
 העיקריים. מרכיביו את מכילות שהן מפני זאת קטן. תלמוד כעין הן הגדולות, בעיקר
 ולהגיע עניינה את לחקור המשנה מן לברייתא]יוצאת [או המשנה אל מתייחסת הסוגיא

 ומתן המשא את במהלכה! שוזרת בד"כ הסוגייא כאמור להלכה. למסקנה עד לשורשיה
 ברייתות, הלכה, מדרשי ופירוקים, קושיות חכמים, מימרות ובתוכה התלמודי

 ופעמים בארוכה סוגיות באות פעמים ומסקנה. התלמודי, בדיון דיאלקטיקה מחלוקות,
 מצומצמות לא הסוגיות .2ופירוק קושיא אמורא, התייחסות ציטוט, המכילה בקצרה
 אגדה סוגיות נמצא אף ופעמים מפותלים. שביליה באגדה גם כי הלכתי ומתן למשא

 מהלכים עצמנו מוצאים ואנו עסקינן בגמרא כי ממנו משכחים אשר דפים כמה ע"פ
 הסוגיא לפעמים האדם]. של ואמונתו רוחו את לעצב נועדו [אלה ימים. ודברי חכמים בקורות

 ואחייב הנדונה, לבעייה ישירות נוגעים שאינם דרכים ולצידי לדרכים המשנה מן פונה
 שהן מהן ויש נקודה, סביב חכמים בין ויכוח מו"מ שהן מהן יש למהלכה. שבה הסוגיא
 המדוייק לציור עד אוקימתות סדרת שהן יש משותף. ומוטיב פתיחה עם חוליות חוליות

 ביחס או המשנה מן [הבאה חכמים מימרת בסוגיא, יסודות שלושה חפשה. שחסוגיא

 ע״י יישוב או תרוץ תמיכה, או סתירה ראייה, בדרך למימרא התייחסות לעניינה]
 סוגיא באותה פעמים כמה נשנה להיות יכול זה קטן מבנה ישירה. תשובה או אוקימתא

 מושגים אותם ע״י הוא בסוגיא הלבנים את המחבר הדבק הסופית. להשקטתה עד
 כסתמות הסוגיא ח״ו לראות אין יצויין, .3הקודמים בפרקים שהבאנו מתודלוגיים

 עורכת קדושה יד על המעידים במהלכם. הגיוניים מסודרים מבנים אם כי מפוזרות.
התלמוד. מתוך מייצגות בדוגמאות זו עריכה בע״ה ואוכיח ומסדרת

"סוגיא" שמה ומכאן .1 סו' שבת ראה "הלכה". גם ומכאן הליכה, לשון "סגי" הפועל הארמי

 לתרוצי ,התם ורבא? מכלום. טהור זקנים, של מקל דתניא: לה, אמינא מנא אביי: אמר ע״ב:

ך הכא, עבידא, סוגיא  לתקן סוגיא, לתרוצי שם: רש״י עליה. וסמיך דעבידא הוא עילויה לסמו

 החסיד והחכם גופו. כל לסמיכת ולא רותתות, ושוקיו שרגליו מפני קומה, ולזקוף פסיעותיו

שג הרחיב הקדש, לשון דקדוק איש העציים או במו  עמי סוגיא בניין בפרקו לתלמודים במבו

שם. ראה 451

ת אך המרכיבים, כל את מכילה סוגייא כל שלא כמובן ת בסוגיו  מה מרביתם. את נמצא גדולו

ת הוא שברור ת התלמוד בניין עיקר שהן שהסוגיו רכבו נושא. שצויינו, היסודות משלושה מו

שהחומר ופירוס. ?!ושיא ברייתות. או מימרות הוא המדבק כ

ש כמו: פתיחה עם ת שני יבואו לפעמים מילי", הני "מנא מקור, חיפו הצריכותא, ועליהן מקורו

"איתמר"  "תנו ברייתא חבאת או חכמים. שני מחלוקת ועליה מימרא הקבוע, מבנהו עם או

תרת, או התומכת רבנן"  או דאמרי", "איכא לכך, ובדומה ממחלוקת, מורכבת עצמה והיא סו

שיטא", כ..." דלא מתניתין ,"לימא המשנה העמדת  ובדומה להו", "אבעיא קושיא או או"פ

שלמא... "ורמינהו" שוואת או אלימא", או"ב ת ה ת מקורו הוינן קודם לדיון עדו "ו טוי בה", בבי

ועוד. דאמרי", העמדות"איכא או

.2

.3
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 סותרות, יש מוחלפות, סוגיות יש כי ועומדות. חלוטות שהסוגיות לומר אין זאת עם
 רבות סוגיות .4ובפרקים במסכתות מקומן רקע על עניין לצורך בחלקן המופיעות ויש

 אחרות .5 במסקנא להשקטתה עד בסוגיא חוזר קבוע במוטיב מסודרים מבנים עם באות
 גובהו אחד פרט סביב דפים תשעה עירובין, שבראש זו כמו אחד, בעניין ארוך דיון הן

 כולו א' פרק כמעט שבביצה, זו או רוחו, לפרט הגמרא עברת ט' בדף רק מבוי, של
 סבוראית] שהיא ואפשר כשלעצמה [מיוחדת פסחים שבראש זו או ומוקצה, ביצה סביב

עשר. לארבעה אור המושג סביב מסודר ובמבנה בעקביות אך שולי בפרט העוסקת
 להוסיף יש סוגייא. המושג להבהרת אחדות במילים רק התייחסנו דברינו בראשית

חלקים שלושה לסוגייא עוד.
 כמו, בתלמוד. הקבועים מתודולוגיים מונחים באמצעות למשנה: התייחסות א.

 מילי"? הני "מנא מקורה חיפוש או כ.." דלא "מתני מי, כדעת המשנה, מקורה זיהוי
במשנה. החולקים לדעות הנימוק או
 או ברייתות בהבאת הפותח דיון אחרים: מקורות עם המשנה ואימות עימות כ.

 או להרחיב, או לתמוך, לסתור, הבאות "תניא" רבנן", בפתיחות"תנו חכמים, מימרות
בה. שאינו מה להוסיף

 כדי להו" כמו"אבעיא וברורים שאלות, ע״י מסקנה: לקראת ובחינה יישום ג.
 דעות בחינת אחר או ב״קשיא" ונשאר מוכרע אינו שלעיתים הספיציפי. למקרה להגיע

 בציור ולשמואל זה בציור מדובר לרב בחילוק, להסתיים יכול החולקים, האמוראים
ופליג. תנא מסתיים"רב לפעמים או אחר,
יישום ג. הנושא אימות ג. נושא א. כולל: סוגיה מבנה דבר: של כללו
 להניח יש בצגיונן? לפנינו הן וממתי סוגיות של בגיבושן הוחל מתי לשאלה: מכאן

 הראשונים בנדבכיהן לפחות סוגיות מתגבשות החלו האמוראים של ראשון בדור שכבר
 שלא להבהיר יש צורתן». את וקבלו נדבכים להן נוספו ושלישי שני ובדור היסודיים,

 קיבוץ שהן סוגיות יש כי בתחילה. כך שנוצרו כסוגיות לפנינו מופיעות הסוגיות כל
הכרעתו. לקראת הדיון את המשרתת במחרוזת והבאתן שונים מדרש מבתי דעות

ת בעלי לכך, ערה מסוימת במדה עצמה הגמרא .4  בהיותם כי אלה, בעניינים רמה ידם התוספו
שאלת ונזקקו משווה עיון היה עיונם תלמוד, פרשני ת ל  התייחסו הגאונים סתירה. או כפילו
שונים לעניין, ם ידם הניחו לא ועוד הריטב״א הרשב״א הרמב״ן והרא  אנו כאלה. מבירורי
שך בכך נעסוק ת סוגיות בפרק בהמ מקבילות. או מוחלפו

" תחילת הארוכה בסוגיא כמו .5 תיגי » " ם, חי ס  או חוליותיה. ראשי בכל המופיע המוטיב הוא פ
ש יאוש סוגיית  "תא הפתיחה הוא בה הקבוע והמוטיב בנויה סוגיא מציעא, בבא שני פרק ברא

ם או שמע".  החוזר המוטיב על הבנויה מעשרה, למעלה תחומין יש סוגיית ע״א מגי בעירובי
ת או שמע". "תא ם סוגיי ב ליה מנא ע״ב, מוי בעירובין הכללי  להני להו דלית משרשיא לר
ת סוגיות או קבועה. חתימה עם מהא" "אלא הוא בה הקבוע שהמוטיב כללי,  על הבנויו

כל החוזר המוטיב ע״א יחי בעירובין כמו חכם אותו של החוזרות מימרותיו  על בנוי הסוגיא ב
ת או אלעזר". בן ירמיה רבי "ואמר  ע״א יט' בעירובין שהסוגייא שאלות בסדר

 מהו שנטמא כלי סוגיית או מרבא" אביי מיניה "בעא החוזר במוטיב עליהן ואילך,הבנויה
שבת להטבילו שהמוטיב ע״א יחי בביצה הבאה ב  זו או "איתיביה", קושיותיה, הוא החוזר כ
שבת שא נתוודע ובע״ה ועוד. לה", "אמר״מתקיף ע״א, עדי שב ט לנו בדוגמאות. בפירו

ם מה הסופית, לא אמנם .6  אינם כי אם שינויים, אלו אי על מלמדים התלמוד של היד שכתבי ג
שלול מכריעים ם כפי בניינה, עיקר את הסוגיא מן ל  מי על לדבר שלא חכמים. כמה שסוברי
ת שהרחיקו מר לכ הם ואין איסוף, אם כי כאן שאין לו ם בדברי ת מפני כלו נפרט. שעוד הוכחו
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 פותחת בה חוליה שכל ע״ב, מוי שבעירובין זו היא מאסף, לסוגיית [אולי] דוגמא
 וכן איתמר". לא איתמר דלא והיכא איתמר דאיתמא "היכאוחותמת מהא" "לימא
 של צירוף אם כי זה, הוא אחד דיון לא שודאי שונים מדורות אמוראים שבהן סוגיות

 רב של ועדו מבית עבודה היתה ע"א]זו נז' ע״ז [ראה אחת. סוגיא לתוך דיונים כמה
 שאין שטענו חכמים חוקרים כמח של דעתם נגד אומר אני זח כשלג וכבר אשי.

 למדים סוגיות של מגופן עריכה, שהיתה ההוכחות מן היא הסוגיא הנה עריכה.
 מקושרות חוליות, חוליות בנויות וחרבה מסוגננות, ערוכות, חסוגיות שכן זאת.

 חן חסוגיות בתלמודד. וקכועם תדירים חמתודולוגים במונחים מחוברות וארוגות.
 זאת עם למשנה, היא הסוגיא שזיקת אמרנו .8חאמוראים של הישיבה לחיי הביטוי

 ת״ר: מתני' המשנה: עם קשר כל בלא ברייתא אלא אינו עניינן שבל סוגיות נמצא
 הבאה, המשנה עד שם הגמרא וכל טהורה. וחברתי טמאה אני שנשבו...גמ' נשים שתי
 הוא הסוגיא שבמרכיבי מהבולטים שאחד לומר צריך וכאן בברייתא. דיון אלא אינה

 פעם לא ולכן המזוהות. וגם ת״ר, הדיון פותחות כלל שבדרך הסתמיות אלה הברייתות,
 שמגמתו הדיאלקטי המו״מ המשנה. ולא הברייתא סביב נסובה הסוגיא שעיקר נראה
 נתון, הנחת כ" "לימא דרך על וגם ופירוקים, קושיות על לרוב בנוי יסודי בירור

 להשקטת עד ותירוצים קושיות שרשרת אימותו, ואחייב עימותו שוב דחייתו, עימותו,
.9 המשנה של כוונתה את המבטא המדוייק הציור במציאת העניין

.7

.8

.9

של ראה תה, שמנחה עד "מתיבי" המוטיב עם הארוגה ב' פסחים למ  ראשון פרק ראה במסקנ
 אותו של סופו לכמעט עד באטמוספירה מצוי והרעיון מתפתלת הגמרא האריכות חרף דביצה,

 הבנויה יאוש סוגיית ראה השונים. בענפיו המוקצה לבעיית הלומד את מכניסה והסוגייא פרק,
ת על תתמה ואל למסקנה. עד קודמתה מפני נדחית וליה וכל שלב, שלב לו ת הכפו  גם והמוחלפו

ת הן חות שהתוספות נכון לכפילות. או לחילופין סיבה ויש בנויו  להביא טורחים ע״ב נחי במנ
שימת שכלו הסוגיות כל את יישב שהמהר״ם ידענו וכבר כאלה, סוגיות ר  המבעית. העמוק ב

 שברמים. מה להשיג קצרה שדעתנו המשיג, מקוצר אלא אינם התאמות אי יש ואם
ת יש ת של כסטנוגרמה הסוגיות לראו ה פעמים אשי שרב שכיון אלא המדרש, בי  הסוגיא בנ

ת דברי או דבריו נסיח ואף שונים, מקבצים  אשי רב בפרק שכתבנו מה (ראה בסופן, ועדו בי
ת שאין נכון והעריכה)יהיה ת לראו ת ודאי אך מדוייקת, סטנוגרמה בסוגיו שקפו  דרך הן מ

לה. פרטים בעתיד נוכיח ואנו בעריכה. והסדר הלימוד
של ראה ת מו"מ ע״א, עדי שבת למ  ע״א צבי שם וכן ע״ב, יט' עירובין ראה חכמים. ואתקפתו

ת עם שנפרצה חצר סוגיית ת, צלף סוגיית ראה ציוריה. מורכבו  מבוי גובה סוגיית ראה בברכו
שכת  מחמץ שיאכל חשש ע״ב, י' פסחים ראה ארוך. הלכתי מו"מ עם מרובים בדפים הנמ

מבער. שאינו
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סוגיות סוגי
 מבנה, בצביון, סוגיא על לדבר שאין לראות ניתן כבר לסוגיות במבוא מדברינו

 בשני עוסקות הסוגיות בתלמוד. מעשהו כך במשנה כמעשהו קבועים. וצורה תכלית
 המדרשי וזה הדיאלקטי, האנאליטי המשפטי, ההלכתי זה התלמוד. של הגדולים ענפיו

 אשר מייצגות דוגמאות נביא אנו מבנים. במגוון באות והן הרגשי. האמוני אגדתי
התלמוד. בבניין הגדולה כאבן הסוגיא של ומקומה מהותה את ישקפו

מצויות פרשנות מ”מו סוגיות א.
חוזרים גמוטיגים מוטבעות סוגיות ג.
למשנה קשר בלא עצמאיות סוגיות ג.
חכם של אמרותיו או הלכותיו קובץ ד.
עריכה עדות סוגיות ה.
אסוציאטיבית נושאים מחרוזת ו.
אמוראים ומחלוקות מ”מו סוגיות ז.
אגדה סוגיות ח.
 להלכה אמוראים מעשה סוגיות ט.
כפולות או נודדות סוגיות י.

הפוכות או מוחלפות סוגיות יא.

מצויות פרשניות סוגיות א.

 בית רוח נסוכה עליהן מו"מ שהינן הגדולות הסוגיות הן תלמוד של בניינו מאדני
 סוגיות המשנה. של מאבריה פרט או אחת חוליה לפרש חחותרות סוגיות חמדרש.
 גיוס תוך העניין את המבארות משנה לדרכי ומתפצלות בנושא פותחות כאלה גדולות

 שונים עניינים על מחלוקות שילוב תוך פעם ולא ומימרות, תוספתות, ברייתות,
שר העניין [הבנת המשנח. כוונת להבנת המקרבים שלימותן] כמה של ראייה מתוך תתאפ ב

שכת הסוגיא ע״א: ב' כתובית א. שנה פותחת דפים! שמונה על הנמ  דבריה. את מנמקת שגם במ

 בתי בשבת שפעמיים החמישי; ליום ואלמנה, הרביעי, ליום נשאת בתולה מתניי.
 היה בתולים טענת לו היה שאם החמישי, וביום השני ביום בעיירות, יושבין דינין

חוליותיה. עיקר לפי בה ונתבונן הסוגיא את נראה דין. לבית משכים
לפי הרגיעי? ליום נשאת גתולה אמרו מה מפני שמואל: אמר יהודה רב אמר ירסף רב אמר גמ'.

שמדובר נישאו, ולא זמן הגיע ששנינו: ת והיא בכהן [כ ת ישראל] ב ת משלו אוכלו אוכלו מה, ו  יכול בתרו
שבת באחד זמן הגיע שאת בתולה שנינו: לכך מזונות? לה מעלה יהא ב  מריה יוסף: רב אמר הרביעי. ליום נ

ם ובי כן, יאמר שמואל כיצד חברו, דברי על [תמה תניא? בדלא תניא תלי דאברהם!  משנה טעם תולי
שנה שנויה א, תניא! והא תניא הא תניא? לא והי תניא הי שנויה?] שאינה במ ש תניא תלי אל  טעמא דמפר

טעמא? מפרש דלא בדתניא
 מפני שמואל: אמר יהודה רב אמר איתמר, הכי איתמר אי אלא שמואל: דברי את מסבירה הסוגיא א.

שאת בתולה אמרו מה ם טענת לו היה שאם הרביעי? ליום נ לי לבי״ד; משכים היה בתו
שבת, באחד ותינשא וסיכה: אהרת, אפשרות מציגה הסוגיא לבי״ד, מעוכים טענת לאור ב.  שאם ב

ת משכים היח בתולים טענת לו היה ת על חכמים שקדו דין! לבי ת תקנ שראל בנו  בסעודה טורה שיהא י
שבת אחד ימים, שלשה ת ושני ב שב שבת, ושלישי ב כונסה. וברביעי ב
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חלה מיבעיא: לה דבעי ואיכא נדה: פרסה או מחלה מפני אונס בציור יוסף של הסברו בא עתה ג.
 ליה דתקינו בתקנתא אניס התם דלמא או אניס, הא נמי והכא דאניס, משום מאי? טעמא התם מהו? הוא,
וכוי. נדה פרסה וכוי מהו? היא, חלתה מזונות, לה מעלה הוא חלה לומר: תמצי ואם לא? הכא רבנן,

בגיטין. אונס אין רבא: קסבר אלמא כן. אינו גיטין ולענין רבא: אמר מגט: אנלוגיה עושה הסוגיה ד.
ך ומת חדש, עשר שנים ועד מכאן באתי לא אם גיטיך זה הרי דתנן: מהא אילימא הא? לרבא ליה מנא  בתו

 נמי חלה לך: אימא לעולם ודלמא גט, זה הרי - חלה הא גט, דאינו הוא - מת גט; אינו - חדש עשר שנים
מיתה. לאחר גט דאין קמ״ל, גופא והיא גט, אינו

 שמואל רב אמר אלא: שנו לא שמא רביעי, יום הקובעת המשנה את ובוחנת גי לדף מגיעה הסוגיה ה.
 קודם אבל ובחמישי, בשני אלא קבועין דינין בתי שאין ואילך, עזרא מתקנת אלא שנו לא יצחק: בר

 הכי חוה! דהוה מאי עזרא תקנת קודם יום. בכל נשאת אשה יום, בכל קבועין דינין שבתי עזרא תקנת
 שקדו! בעינן הא יום. בכל נשאת אשה עזרא, תקנת כקודם האידנא דקבועין דיניך בתי איכא אי קאמר:
ליה. דטריח

 האונס? מחמת מאי אבלות: לאונס חוזרת הגמון גזרת מפני סכנה בשעת עסקה שהסוגיא אחר ו.
 המת את מכניסין כלה, של אמה או חתן של אביו ומת מזוג, ויינו טבוח וטבחו אפוי פתו שהיה הרי כדתני':

 נוהג כך ואחר המשתה ימי שבעת ונוהג ופורש, מצוה בעילת ובועל לחופה, הכלה ואת החתן ואת לחדר
שיטין בין ישנה והיא האנשים בין ישן הוא הימים אותן וכל אבילות, ימי שבעת וכוי הנשים..תכ

שבת כל (שיושב חשבונות ולבעיית בשבת חבורה עושה לבעיית ופונה הי לדף מגיעה הסוגיא ז.  ה
ת וליבו שבונו  כך, ובין כך בין מר: אמר המשנה. את ליישב כדי שבמוצ״ש!) חופתו לסעודת ההוצאות בח

שלמא במוצייש. ולא שבת בערב לא יבעול לא ערב ב  אמאי שבת במוצאי אלא חבורה, משום שבת, ב
ת אביי: ליה אמר חשבונות. משום זירא: רבי אמר לא? שבונו  ורב חסדא רב והא אסירי? מי מצוה של וח

ת תרוייהו: דאמרי המנונא שבונו שבת. לחשבן מותר מצוה של ח ב
 אלמנה ומכניסה דעתא, אקרוריה כולל לאדם) ברכה לדגים אחר,(כברכה טעם מביאה הסוגיא ח.

 בו ונאמרה הואיל בחמישי, ונבעלת ברביעי נשאת בתולה קפרא: בר דתני ת״ש, זו. אופציה ושוללת
 ברכה, משום טעמא לאדם; ברכה בו ונאמרה הואיל בששי, ונבעלת בחמישי נשאת אלמנה לדגים; ברכה

 ברכה בו ונאמרה הואיל בחמישי, תיבעל נמי אלמנה הכי, אי חיישינן. לא דעתא איקרורי משום אבל
 בחמישי נשאת אלמנה אמרו מה מפני דתניא: שקדו, משום נמי, ואי ליה; עדיפא דאדם ברכה לדגים!

 על חכמים שקדו לו, והולך לאומנתו משכים למחר בחמישי, תיבעל אומר אתה שאם בששי? ונבעלת
ת תקנת שראל בנו ימים. שלשה עמה שמח שיהא י

שמצוי מה ומבררת חבורה עושה קודם שהוזכר למה אגדה, דברי אחר מתייחסת הסוגיא ט.
לאזניו אדם ישמיע אל ת״ר: רש״י: ראה לא, או הלכה אם בעיניהם היה שספק אלא הלאה, בגמרא
ת שהן מפני בטלים, דברים שבת, בתחלה לבעול מהו להו: איבעיא לאיברים. תחלה נכוו  פקיד מיפקד דם ב

מר תימצי ואם מיחבר? חבורי או  צריך הוא לפתח דלמא או ושרי, צריך הוא לדם פקיד, מיפקד דם לו
 הסוגיא מבררת עניין ובאותו מתכוון] שאינו דבר ר״ש דברי מביאה והגמ' הלכה, אם נסתפקו [בזה ואסיר?

וכוי. המכה שתחיה תינוקת־עד דין
 במצוה, כטרוד שמע בקריאת חתך של דינו מבררת וי, בדף אנחנו לסיומה מתקרבת הסוגיא י.

עד הראשון, לילה שמע מקרית פטור חתן יוסף: רב מתיב ברכות. ממסכת ענינים מגייסת הסוגייא
 בעיל. דלא דטריד לא, אביי: ליה אמר למיבעל! דבעי דטריד לאו מאי מעשה, עשה לא אם שבת מוצאי

 ה"נ, תימא וכי דפטור! נמי הכי בים ספינתו טבעה מעתה, אלא פטור? טירדא ומשום רבא: ליה אמר
 בתורה.. האמורות המצות בכל חייב אבל רב: אמר זבדא בר אבא רבי והאמר

 ופונה בשבת, בבעילה לנאמר בקשר בשבת בעילה שמבררת לפני לא הדיון מסיימת הסוגיא יא.
 יוחנן רבי את צור דמן יעקב בן ישמעאל ר' שאל אבהו: ר' אמר ברכה. עניין אישה, בנושא נוסף לפרט

שבת? בתחלה לבעול מהו שמעי: ואנא בציידן,  בשבת. בתחלה לבעול מותר והלכתא: אסור. ליה: ואמר ב
 ברכה. טעונה אלמנה, ואחת בתולה אחת רב: אמר זבדא בר אבא א״ר הונא רב אמר חלבו רבי אמר

 לאלמנה, לארוסה לבתולה ברכות ענייני ובכל חתנים בברכת וחותמת ברייתא מביאה הסוגיא יב
ת מברכין רבנן: תנו חי. בדף ומסיימת ת חתנים ברכ ת אף אומר: יהודה ר' חתנים, בבי  האירוסין בבי

ת מברכין אידך: תניא עמה. שמתייחד מפני שנו, וביהודה אביי: אמר אותה. מברכין ת חתנים ברכ  בבי
ת אירוסין וברכת חתנים, האירוסין. בבי

 פתוחיי ייפתח סוגית נשואין, בעניין גישור סוגיית היא שגם המשך לסוגיית הגמי עוברת עתה רק
דין. בבית לתביעות הדיון את המטה מאוד, והמורכבת המסובכת
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 אך לשחוט, כשר מי המשנה. של הרישא את מבררת הסוגיה ע״ג: ב' חולין ג.
 וכמה כמה פותחת נוסחה שוחטין", "הכל הפתיחה נוסחת קושיית את מסירה תחילה

 כמו הסוגיא איך נראה וכן המרבה. "הכל" את הגמרא מבררת מקום ובכל משניות,
 נכללו שלא במושגים נוספות לאשרויות פניה ע״י נדבך על נדבך בונה מקומות בהרבה
שריות המשנה. בנוסח מד "חש״ו "מוחזק", ב כמו שחיטה [אפ "עו  או "כותי"] "מומר", גביו", על ״
שרה"בדיעבד"] שהיא שחיטה כ

 וכולן שחיטתן. את יקלקלו שמא וקטן, שוטה מחרש חוץ כשרה, ושחיטתו שוחטין חכל מתני/ א.
כשרה: שחיטתן אותן, רואין ואחרים ששחטו

 הכל גמ'. מתמורה. במקור ונעזרת לכתחילה, גם הוא הכל אם מבררת הגמרא הסוגיא, תחילת ב
שרה ושחיטתן לכתחלה, שוחטין  לכתחלה הכל וכל אשי: לרב דרבא בריח אחא רב ליה אמר דיעבד? כ

הוא? דלכתחלה ה"נ הנשים, ואחד האנשים אחד ממירין הכל מעתה, אלא הוא?
הראשונה. ההנחה את השוללים נוספים ממקורות "הכל״ המושג את מבררת הסוגייא ג.

 מעתה, אלא קאמינא. לא חייבין לכתחלה? דלאו נמי הכי בציצית, חייבין הכל בסוכה, חייבים הכל אלא
 איו, ונרצה! ידו... וסמך כתיב: והא לכתחלה? דלאו נמי הכי הנשים, ואחד האנשים אחד סומכיו הכל

 דלמא לד? דתקשי הוא דלכתחלה ממאי דהכא הכל אלא דיעבד, הכל ואיכא לכתחלה הכל איכא
לך! תקשי ולא הוא דיעבד

 על "עומד שחיטה בהלכות מושג עם כותי, שחיטת אפשרות מובאת נדבך, ומוסיפה הסוגיא ד.
 שהיה, הידועים, השחיטה תנאי חמשת מגבלות בגלל פסולה שחיטתו שודאי חש״ו גביו".ושוללת

̂  עומד כשישראל אמורים, דברים במה כותי, ואפילו שוחטין הכל קתני: הכי אמר, אביי וכוי. דרסה,
שר כזית חותך שחט, ואם ישחוט, לא ונכנס, יוצא אבל גביו,  לא משחיטתו, לאכול מותר אכל, לו, ונותן ב
 ידרסו, שמא ישהו, שמא לא, נמי דיעבד דאפילו וקטו שוטה מחרש חוץ משחיטתו, לאכול אסור אכלו,
יחלידו. ושמא

מומריי ייישראל המושג עם אשי רב דברי מביאה הסוגיא קודמות, אפשרויות שנדונו אחר ה.
שפסול  מומר. ישראל ואפילו שוחטין הכל קתני: הכי אמר, אשי רב הגדרתו] לפי מסויימים לעניינים [

ת לאכול למאי? מומר שראל רבא: דאמר וכדרבא, לתיאבון, נבילו  בודק לתיאבון, נבילות אוכל מומר י
משחיטתו. לאכול ומותר לו ונותן סכין

 אמר, רבינא דאמרי: ואיכא "מוחזק". במושג משמעותית, בתוספת גרסה לתיקון פונה הסוגיא ו.
 ב' לפנינו ששחטו בד״א, מומחין, שאין אע"פ מוחזקין שוחטין, מוחזקין הכל שוחטין, הכל קתני: הכי

 לי ברי ואמר שחט ואם יתעלף, שמא ישחוט לא פעמים, וגי ב' לפנינו שחט לא אבל נתעלף, ולא פעמים וגי
כשרה. שחיטתו נתעלפתי, שלא

 מעשים והיתר, איסור בעיות מומר, שחיטת בענייני ומפותלות, נוספות לדרכים פונה הסוגיא ז.
 הסוגיא חוזרת ע״א טי בדף רק רפב״י, של בחמורו אפיי והיתר איסור אגדתא, אחאב, של "מהמטבח"

 אסור שחיטה, הלכות יודע שאינו טבח כל שמואל: אמר יהודה רב ואמר טי: דף ולתחנתה: למסלולה
ת הן ואלו משחיטתו, לאכול  כולהו קמ״ל? מאי ועיקור. הגרמה, חלדה, דרסה, שהייה, שחיטה: הלכו

 את תשכח [אל שפיר, ושחט נתעלף] את תשכח פעמים[אל וגי בי לפנינו ששחט צריכא, לא תנינהו!
שחיטה. הלכות בהמשך הבא המעגל ונפתח אחד מעגל נסגר הסוגיא נחה זו בתחנה חש״ו]

 הסוגיה זה] ממין רחבות משניות סנהדרין למסכת [אופיני גדולה משנה ע״א: בי סנהדרין ג.
 רלוונטית, באגדתא אותו מחזקת מהמשנה, אחד בודד בפרט עוסקת המפרשת, המידית

 כשכל הקשר] נמצא אחת [ובכל לחוליה מחוליה ומתבהרות ההולכות סוגיות מסוג וזו
הקודמת. בסוגיא שראינו כפי נוסף מרכיב נכנס פעם
שה, ממונות, דיני מתני' שה, וחבלות, גזילות בשל  ארבעה ותשלומי כפל תשלומי נזק, וחצי נזק בשל

שה. וחמשה, שה, רע, שם והמוציא והמפתה, האונס, בשל  מוציא אומרים: וחכמים מאיר. רבי דברי בשל
שרים רע שם שה. מכות נפשות. דיני בו שיש מפני ושלשה, בע שרים אמרו: ישמעאל רבי משום בשל  בע

שניות לב לשים יש אך בסנהדרין, הרבה כמצוי ארוכה זו [משנה ושלשה. ת שאינן זה מסוג למ  הלכו
ת כוללת המשנה .תנאים של בתלמודם הן אלא מוחלטות, וביאורים] מחלוקו
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ת וכי בצריכותא, פותחת הסוגיא א. ת גזלו  גזילות אטו גמ' ממונות? דיני עניין בסוף אינם וחבלו
 אבל וחבלות, גזילות ממונות, דיני הן מה קתני; הן מה אבהו: רבי אמר נינהו? ממונות דיני לאו וחבלות
וכוי תנא דאי וצריכא; לא. והלואות, הודאות

שה וההבדלה מומחיו״, ״דיינים המושג את מביאה הסוגיא . ב שג"דרי  דבריה ומבססת וחקירה" במו
שיות עירוב קסבר אי קסבר? מאי .וחקירה דרישה בעינן תורה דבר על  מומחין, נמי ליבעי כאן, כתוב פר
שיות עירוב אין קסבר ואי  ובדין כאן, כתוב פרשיות עירוב קסבר לעולם לי? למה שלשה כאן, כתוב פר

שיות [ערוב מומחיו, נמי דליבעי הוא שם] רש״י ראה פר
 משום קתני, תרתי רבא: אמר אלא לי? למה שלשה שלשה ועוד: בענייו, נוסף צד מבררת הסוגיא ג

 בצדק שנאמר והלואות) (בהודאות כשר, נמי חד מדאורייתא אמר: איקא דרב בריה אחא רב חנינא. דרבי
 וכוי) הזכאי את יחייב זה דיין שמא גזרה (וזו קרנות. יושבי משום אלא עמיתך תשפט

איהדיוטות שלושה של הציור את שמבהירה אחר לתכליתה מגיעה הסוגיה ד. ד שו  מומחה בהם יש (
שהרי לא טעו מעתה אלא ומקשה, אחד) שלמו!( שה נחתו דין בית דעת על י  שכן כל הגמ', לדינא)ומק

 דרב בריה אחא לרב שלושה] [שאמר רבא בין איכא מאי הדעות] שתי [ומיישבת קרנות. יושבי דנפישי
שר]? נמי חד [שאמר איקא  בית שנקראו אלא דין, דיניהן שדנו שנים שמואל: דאמר בינייהו איכא כ

ה אחא לרב דשמואל, ליה לית לרבא חצוף. דיך דשמואל. ליה אית איקא דרב כרי

.צלף סוגיית קצרה, מפרשת סוגיא ע״א: לוי ברכות ד.
שות] שסופו דקלים, [לב בקורא, דנה הסוגיא א.  על הגדל מטפס [שיח הצלף עניין הובא לברורה להק

ר שיש צוקים,  ושמואל האדמה; פרי בורא אמר: יהודה רב לפריו] או לפרחיו האם ניטע מטרה לאיזו לבר
 בדברו, נהיה שהכל אמר ושמואל הוא, פירא האדמה, פרי בורא אמר יהודה רב בדברו. נהיה שהכל אמר:

שות. וסופו הואיל להק
 בחוצה ערלה של צלף רב: אמר יהודה רב אמר להסיק. ומשם צלף של ענינו לבדוק פונה הסוגיא ב.

ת את זורק לארץ, ת למימרא, הקפריסין. את ואוכל האביונו  על ורמינהו: פירי? לאו וקפריסין פירי דאביונו
ת ועל העלים על נצפה מיני  פרי בורא אומר הקפריסין ועל האביונות ועל האדמה, פרי בורא אומר התמרו

העץ.
ת זריק דקא אשי רב בר למר אשכחיה רבינא ממעשה, ללמוד מנסה הסוגיא ג.  קפריסין. וקאכיל אביונו

 שמאי בית צלף, דתנן: טפי! דמקילי שמאי כבית מר ולעביד דמיקל, עקיבא כרבי - דעתך מאי ליה: אמר
 ידועים] כללים ע״י נדחה הזה [הלימוד בכרם. כלאים אין אומרים: הלל ובית בכרם, כלאים אומרים:

ם עקיבא רבי משנה. אינה הלל בית במקום שמאי ובית כותיה, עבדינן אליעזר רבי במקו
 פריו, את ערלתו וערלתם אמר: ורחמנא לפרי, שומר דנעשה ליה ותיפוק נוסף לצד פונה הסוגיא ד.

מהכפילות] נלמד ערלה, משום אסור לפרי שומר [כי לפרי! שומר ניהו, ומאי לפריו, הטפל את
 ערלה ומדלגבי הקפריסין. את ואכיל האביונות את דזריק אשי, רב בר כמר והלכתא מסיימת: הסוגיה ה.

ת לגבי ־ נינהו פירא לאו  פרי בורא אלא העץ, פרי בורא עליה מברכינן ולא נינהו, פירא לאו נמי ברכו
ת בין מבחינים אנו ובצלף, בתוספות. הל״ג לשון ראה אך בגרסא, בעייה יש [אמנם האדמה.  שהם אביונו

שאר העף וברכתו הפרי אדמה] שהוא ל

 יסודית זו משנה זהות. שחוליותיה פשוטה מפרשת, מבנה, סוגית ע״ב: כי ברכות ה.
לן] קמשמע פשיטא מסודר [במבנה פרט אחר פרט מתפרשת מאד, השכיחים בענייניה

 בתפילה וחייבין התפילין, ומן שמע מקריאת פטורין וקטנים ועבדים נשים החלוטה. הקצרה המשנה א.
המזון. ובברכת ובמזוזה

פרט. פרט מבארת גרמן״ שהזמן עשה ״מצוות בעיית על נסובה הסוגיא ב.
 פטורות! נשים גרמא שהזמן עשה מצות וכל הוא, גרמא שהזמן עשה מצות פשיטא! שמע, קריאת א.

ת בה ואית הואיל דתימא: מהו לן. קמשמע שמים מלכו
לן. קמשמע למזוזה, ואתקש הואיל דתימא: מהו פשיטא! התפלין ומן ב.
 שהזמן עשה כמצות וצהרים, ובקר ערב בה: וכתיב הואיל דתימא: מהו נינהו. דרחמי בתפלה וחייבין ג.

לן. קמשמע דמי, גרמא
לן. קמשמע תורה, לתלמוד ואתקש הואיל דתימא: מהו פשיטא! ובמזוזה ד.
שר בערב לכם ה' בתת וכתיב: הואיל דתימא: מהו פשיטא! המזון ובברכת ה.  בבקר ולחם לאבל ב

שבע, לן. קמשמע דמי, גרמא שהזמן עשה כמצות ל
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מפרשת ואח״ב העניין בהבנת מכשול בהסרת הפותהת סוגיא עייב: מטי סנהדרין ו. דוגמא
ת נמסרו מיתות ארבע המשנה. א.  שריפה, אומר: שמעון רבי וחנק. הרג, שריפה, סקילה, דין: לבי

ת ומשמעות סדר להן ויש הנסקלין. מצות זו והרג. חנק סקילה,  סידרא, נקט דווקא [רש״י: לסדר. הלכתי
 לקמן לן דקיימא מיתות שתי למתחייב מינה ונפקא מחנק, ושלשתן מהרג, ושתיהן משריפה, חמורה סקילה

בחמורה]. דנידון ע״א) (פאי
 מקום כל הונא: רב אמר סחורא רב אמר רבא אמר גמרא. בהבנה עתידי מכשול מסירה הסוגייא ב.

 מעכב. שהסדר ביומא יוה״ב ומסדר מזה לומדת והסוגייא ומאוחר, מוקדם אין מניין, דרך חכמים ששנו
וכוי. ביומא, כמו כלום, ולא עשה לא כסדרן שלא העבירן סמנין, משבעה חוץ

 משריפה, חמורה סקילה כוי. שריפה סקילה בסנהדרין, העיקרי לעניינה עוברת הסוגיא עתה ג.
מיתות. ארבע של חומרתן לפי המשמעותי ההסדר את בלימוד מוכיחה והסוגיא

 הדין, נגמר דתנא: משום הנסקלין? מצות זו דקתני תנא מאי הנסקלין. מצות זו זה: שלב וחותמת ד.
 תנא הנשרפין, מצות למיתנא בעי דקא ואיידי קומות. שתי גבוה היה הסקילה בית לסקלו, אותו מוציאין

הנסקלין. מצות זו נמי
 היו הנשרפין מצות משנה. ע״א: נב' דף הבאה: למשנה עוברת זה בשלב נחתמה שהסוגיא אחר ה.

הסדר]. משמעות בעתיד מבינים וכבר [ אותו. משקעין

 כולו כמעט דביצה, ראשון פרק כמו נדבך, על נדבך בנויות גדלות מפרשות סוגיות ראה
 מבוי, בגובה העוסקת סוגייה ראשונים דפים כשמונה עירובין או מוקצה. אחת סוגיא

מבוי. לרוחב עוברת ט' בדף אח"כ רק

חוזרים גמוטיבים מוטבעות סוגיות ב.

 ונארגות בנויות נמשכות הן הנדון, בנושא פתיחה שאחר לסוגיות דוגמאות עתה נראה
 שכל שהן אלא עוד, ולא עריכתה. על מראה חוליה בכל החוזר שהמוטיב בשרשרת

 מהווה החוזר המוטיב לפעמים מהמשנה. המובא לפרט בפרשנותן נדבך מוסיפה חוליה
מחושבת. עריכה על מעידה החוזרים המונחים תופעת אחרת. אוקימתא

 מאיר. רבי דברי בשלשה, השנה, עיבור מובא, ע״א ב' בדף במשנה עייב: יי סנהדרין : א
 ואם בשבעה. וגומרין ונותנין, נושאין ובחמשה מתחילין, בשלשה אומר: גמליאל בן שמעון רבן

 בדין מטפלת חוליה שכל ברייתות, שרשרת מתחילה ע״א י' בדף מעוברת. בשלשה, גמרו
אברים: ראשי הברייתות נושאי רק נביא אנו הסוגיא אורך מפאת השנה. עיבור בנושא נוסף

 לביה״ד, קודם ערב מזמנם בי״ד [אב לה. במזומנין אלא השנה את מעבדין אין רבנן: תנו א.
דמותם. את להאיר הבאה הברייתא באה בחכמים שמדובר וכיון הקרואים] והם

 מישראל... הקודש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה הגי האהרונים נביאים משמתו רבנן: תנו .ב
 את חכמים נתנו שכינח...] תשרה שעליו ראוי מי ושאלה נגלתה קול שבת אומרת [הברייתא

הקטן. בשמואל עיניהם
 שהלך גמליאל ברבן ומעשה נשיא. ירצה כן אם אלא השנה את מעברין אין רבנן: תנו ג.

 רבן שירצה מנת על השנה את ועיברו לבוא, ושהה שבסוריא, אחד הגמון אצל רשות ליטול
גמליאל.
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 ועל האילן, פירות ועל האביב, על השנה: את מעברין דברים שלשה על רבנן: תנו ד.
 הכל - מהן אחד שאביב ובזמן מעברין. אין מהן, אחד ועל מעברין, מהן, שנים על התקופה.

שמחין,
 חנניח חעיד מעוברת. בגליל, עיברוה ואם ביהודה, אלא השנים את מעברין אין רבנן: תנו ה.

 מאי פזי: בן שמעון דרבי בריה יהודה רבי אמר מעוברת. אינה בגליל עיברוה אם אונו: איש
שמה, ובאת תדרשו לשכנו קרא: אמר אונו, איש דחנניה טעמא

 ואין מעוברת. אינה בלילה, עיברוה ואם ביום, אלא השנה את םעברין אין רבנן: תנו ו.
 אסמכתת מביאה [והברייתא מקודש. אינו בלילה, קידשוהו ואם ביום, אלא החדש את מקדשין
פסוקים]

 שלישה מבעל בא ואיש אומר: רבי תניא, רעבון. בשני השנה את מעברין אין רבנן תנו ז.
 לבשל ישראל ארץ בכל קלה לך ואין וגוי שערים לחם עשרים בכורים לחם האלהים לאיש ויבא

יותר..וכוי פירותיה
 מפני אבל מעוברת, אינה עיברוה, ואם השנה, ראש לפני השנה את מעברין אין רבנן: תנו ה.

אדר. אלא מעברין אין כן פי על ואף מיד, השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
רבי אמר זו. אחר זו שנים שלש ולא לחברתה, משנה לא השנה את מעברין אין רבנן: תנו ח.

 אמרו זו. אחר זו שנים שלש ועיבר האסורים, בבית חבוש שהיה עקיבא ברבי מעשה שמעון:
בזמנה. אחת אחת וקבעו ישבו דין בית ראיה? משם לו:
 לעבר רגילין אימתי שביעית, במוצאי ולא בשביעית, לא השנה את מעברין אין רבנן: תנו ט.
שביעית. במוצאי מעברין היו גמליאל רבן בית של שביעית. ערב -
 רבי אמר מעברין. אומר: יהודה רבי הטומאה, מפני השנה את מעברין אין רבנן: תנו י.

 עצמו, על רחמים ובקש הטומאה, מפני השנה את שעיבר יהודה מלך בחזקיה מעשה יהודה:
 ניסן. לקובעו וראוי הואיל אדר, של שלשים ביום השנה את מעברין אין הכי: נמי תניא יא.
שני. פסח לעשות ישראל את שהשיא מפני שמעון: רבי משום אומר יהודה בן שמעון רבי

 חוליה ובכל שמע" "תא החוזר המוטיב על בנויה סוגיה ע״ב: כאי מציעא בגא ב.
ובר״ח. ברש״י שנתבונן כדי במקורה, אותה נראה הגמרא. ע״י הנדחית אפשרות
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 המוטיב עם מבנה בעליל רואים אנו כאן גם התלמוד של מהושבת עריכה חשים בסוגיא, מתבוננים אם

להלכה. בהכרעתה הסוגיא של להתימתה עד ונדהה, הוזר שמע" "תא

שתא הכא חמא, בר עוקבא רב אמר הא מיניה! דנפל ידע לא הא מפוזרין, פירות שמע; תא  דבידרי במכנ
 מיניה! דנפל ידע לא הא אמאי? שלו, אלו הרי מפוזרות, מעות שמע; תא היא. מדעת דאבידה עסקינן,

 למשמש עשוי אדם נמי, הבא ושעה, שעה בכל בכיסו למשמש עשוי אדם דאמר: יצחק, כדרבי נמי, התם
ת דבילה עיגולי שמע; תא ושעה. שעה בכל בכיסו  ידע לא והא אמאי? שלו. אלו הרי נחתום, של וככרו
שונות שמע; תא בהו. ידע מידע דיקירי, אגב נמי, התם מיניה! דנפל  שלו. אלו הרי ארגמן, של ול

 שמע; תא יצחק. וכדרבי בהו, ממשמש משמושי דחשיבי, אגב נמי, התם מיניה! דנפל ידע לא הא ואמאי?
 מפני שלו, אלו הרי שם מצויין שהרבים מקום ובכל מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי מעות המוצא

 שעה. בכל בכיסו למשמש עשוי אדם יצחק: רבי אמר מיניה! דנפל ידע לא והא מהן. מתיאשין שהבעלים
 רבי ואמר נמושות? מאי ואמרינן: הנמושות. בה משילכו בלקט מותרים אדם כל מאימתי שמע; תא

 איכא מיאשי, דהכא דעניים נהי ואמאי? לקוטי. בתר לקוטי אמר: לקיש ריש אתיגרא. דאזלי סבי יוחנן:
 ואמרי: מיאש, איאושי מעיקרא הנך הכא, עניים דאיכא כיון אמרי: מיאשי! דלא אחריתא בדוכתא עניים
 לדרך, הנוטה תאנה וכן קציעות. שדה בצד ואפילו בדרך, קציעות שמע; תא ליה. מלקטי דהתם עניים
ר. בזיתים המעשר. מן ופטורות גזל, משום מותרות תחתיה, תאנים ומצא סו א ם, בי רו ח ב שלמא ו  תא וכוי. ב

- שנטל מה לזה, ונתן מזה שנטל ירדן וכן לזה, ונתן מזה שנטל גזלן וכן לזה, ונתן מזה שנטל הגנב שמע;
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 שירד הרי תרומה? תרומתו מדעת שלא התורם אמרו כיצד שמע; תא וכוי בשלמא נתן. שנתן, ומה נטל,
 תרומתו לאו, ואם תרומה, תרומתו אין גזל, משום חושש אם ברשות, שלא ותרם וליקט חבירו שדה לתוך

 לתוך שירד הרי תרומה? תרומתו מדעת שלא התורם אמרו כיצד שמע; תא וכו. יודע הוא ומנין תרומה.
 תרומתו לאו, ואם תרומה, תרומתו אין גזל, משום חושש אם ברשות, שלא ותרם וליקט חבירו שדה

 לתוך שירד הרי תרומה? תרומתו מדעת שלא התורם אמרו כיצד שמע; תא וכוי. יודע, הוא ומנין תרומה.
 תרומתו - לאו ואם תרומה, תרומתו אין גזל, משום חושש אם ברשות, שלא ותרם וליקט חבירו שדה

 ששמח, פי על אף נגבו יתן. בכי זה הרי ושמח עליהן הטל עודהו שמע; תא וכוי. יודע הוא ומנין תרומה.
 מותרת, שהיא נהר ששטפה לאבידה מנין יהוצדק: בן ישמעאל רבי משום יוחנן רבי דאמר שמע. תא וכוי.

 והלכתא תיובתא. דרבא, אדם...תיובתא כל אצל מצויה ואינה ממנו, שאבודה זו וכו'...יצאתה דכתיב
קג״ם. ביע״ל דאביי כוותיה

 מצד אחר, מצד קשיים מעוררת כשלעצמה שהיא סוגיא נראה ע״א: בי פסחים ג.
 לימי אותה מייחסים ויש האחרונים, חתימת מימי אלא אינה אם ומקורה, מיקומה

 "מיתיבי". חוזר, מוטיב על ובנויה בה. חלה העריכה יד כך או כך ראשונים. סבוראים
הנר. לאור החמץ את בודקיו עשר לארבעה אור משנה.
 אור אלמא יום לאור אלהים ויקרא מיתיבי; לילי. אמר: יהודה ורב נגהי, אמר: הונא רב אור? מאי גמרא.
 הוא! אורתא אור אלמא אור כוכבי כל הללוהו מיתיבי; יום. קראו ובא למאיר קאמר: הכי הוא! יממא

 לאור מיתיבי; שבוחי הוא,דבעו המאירים כוכבים מעתה, אלא המאירים. כוכבים כל הללוהו קאמר: הכי
 הוא! יממא אור אלמא כגנב, יהי ובלילה מדקאמר הא כגנב יהי ובלילה ואביון עני יקטל רוצח יקום

 אור אלמא ואין, לאור יקו מדקאמר שחר בעפעפי יראה ואל ואין לאור יקו נשפו כוכבי יחשכו מיתיבי;
 יהודה רבי מיתיבי; הוא! יממא אור אלמא בעדני אור ולילה ישופני חשך אך ואומר מיתיבי; הוא! יממא

 בודקין יהודה רבי מדקאמר הביעור. ובשעת שחרית, עשר ובארבעה עשר, לארבעה אור בודקין אומר:
 אסור עשר ארבעה מאימתי מיתיבי; הוא! אורתא אור אלמא שחרית עשר ובארבעה עשר ארבעה אור

 ודין לשלישי; אור נאכל יהא יכול מיתיבי; האור. משעת אומר: יעקב בן אליעזר רבי מלאכה? בעשיית
 אחר לילה כאן אף היום, אחר לילה להלן מה ימים. לשני נאכלים ושלמים אחד, ליום נאכלים זבחים הוא:

 שבע מתפלל הכפורים יום של אור שמע; תא לחתימתה] מתקרבת הסוגיא [עתה וכוי. היום,
 בודקין עשר ארבעה לילי שמואל: דבי דתני שמע. תא מינה. שמע הוא! אורתא אור אלמא: ומתודה...וכו,

 אור עלמא: דכולי יהודה, רב ובין הונא רב בין אלא; הוא! אורתא אור אלמא: הנר, לאור החמץ את
 דרב ובאתריה נגהי, קרו הונא דרב באתריה אתריה. כי ומר אתריה כי מר פליגי, ולא הוא. אורתא
לילי. קרו יהודה

 שם גם אוכלין, מיני לפניו היו ע״א. עדי שבת קצרה, אמנם דוגמא, ראה לכך בדומה
 ע״א, מגי עירובין גם ראה המנונא. רב לה חםדא...מתקיף רב לה מתקיף חוזר, מבנה

שם. חוזר שמע" מוטיב"תא לעשרה, תחומין יש סוגיית

 בעמודי סגירתו ע״י מימיו להתיר הבור סביב דיומדין סוגיית ע״ב, יט' עירובין ד.
 קושיות החוזר המוטיב בקר] רבקות [כניסת אמות, יג' אמות י' וביניהן כאלה, זוית

מרבא". אביי מינה "בעא אמוראים,
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 בציורים לרבא, אביי קושיות של זה ומבנה הדף, על בחלקה לפנינו מוצגת הסוגיא
 שראשה חצר מרבא, אביי מינה בעא הבא: בעמוד נמשכת הדיומדין, מהות של שונים
 יבשו מרבא, אביי מיניה בעא וכן. הפסים לתוך מתוכה לטלטל מהו הפסין, לבין נכנס
 הסוגייא לפעמים אחרים. אמוראים לקושיות משיב עצמו אביי וכאן מהו? בשבת המים

 אחר ורק האמוראים, בין מו"מ של אוקימתות בכמה אם כי כזה, במבנה בדיוק באה לא
 כמו סבוכות, הלכתיות בסוגיות זאת העניין. מתלבן הציורים, או האוקימתות, שנבחנות

 ראה רביע". מגרש "נמצא העיר, את מרבעין סוגיית ע״ב. נוי בעירובין למשל
שליט״א. גבאי מאיר להרה״ג התחומין תשבורת בספר ואוקימתותיה מורכבותיה
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רופפת בזיקה או למשנה קשר בלא עצמאיות סוגיות .ג

 באות והן אליה קשורות אינן אך למשנה, מסויימת בזיקה באות אמנם אלה סוגיות
 אגב הן האגדה סוגיות כל לרוב, המשנה. של עניניה מכל רחוקות ופעמים כעצמאיות

 קשר להן שאין הלכתיות בסוגיות מדובר כאן נפרד. בסעיף נעסוק ובהם גררא,
 להעביר עניין היה ועדו ובית אשי לרב כי המשנה, לעריכת ההוכחות מן זו אף למשנה.

 כאלה סוגיות בסוגיא. ביטוי מוצאת שההתרחשות כפי המדרש בתי של ההוייה את
 בתלמוד. רבות סוגיות בנויות עליו האסוציטיבי הלימוד דרך את משדרות

 לענינים פונה «יד אך הגט, על העדים בחתימת עוסקת הסוגיא א”ע לוי בגיטין א.
ת לימודם דרך שהיה אסוציאטיבי עניין משום אלא נשים, לגיטי קשר כל להם שאיך  כיון המדרש. בבי
 מפני העולם. תיקון מפני הגט, על הרתמיך והעדים ע״א: לוי גיטיך הענין. ממין ממשיכין בענין שנגעו
 דאמר: אלעזר, לרבי צריכא לא רבה: אמר וחתום! בספר וכתוב דכתיב: הוא, דאורייתא העולם? תיקון

 ומערער מסירה עדי מייתי [רש"י,דלמא העולם. תיקון מפני חתימה עדי רבנן תקינו כרתי, מסירה עדי
מר בעל ת גירשתיה. לא לו הסוגיא. פנתה לאן נראה לשאול] מי יהיה בעל, יתכחש אם שלפחו

ל התם: תנן וכוי. פרוזבול התקין(פרוסבול) הלל א. סבו  שהתקין הדברים מן אחד זה משמט, אינו פרו
א שכתוב מה על ועברו זה את זה מלהלוות שנמנעו העם את שראה הזקן, הלל גי סו ה ה(ו ר תו  הסתפקה לא ב

הוסיפה) אלא הענין בהזכרת
 לי שיש חוב שכל פלוני, שבמקום דיינין פלוני לכם מוסרני פרוזבול: (פרוסבול) של גופו הוא וזה ב.

העדים. או למטה חותמים והדיינים שארצה, זמן כל שאגבנו פלוני אצל
 הכתוב שמיטות בשתי שמוט, השמיטה דבר וזה אומר: רבי דתניא, היא; ורבי הזה, בזמן בשביעית ג.

כספים, משמט אתה - קרקע משמט שאתה בזמן כספים, שמיטת ואחת קרקע שמיטת אחת מדבר,
ת [הרחיבה דין בית הפקר למושג פונה הסוגיא ג.  ב״ד הפקר אמר: רבא זו מעין תקנה לתקן בי״ד בסמכו

שת יבוא לא אשר וכל שנאמ': הפקר? היה ב״ד שהפקר מנין יצחק: ר' דאמר הפקר, היה של  הימים ל
אמר, אליעזר רבי הגולה. מקהל יבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים השרים כעצת

טלין בעולבנא עוסקת הסוגיא ה. שנו בחזקה] כדין שלט ממון דדייני(
 ואין חרפתן שומעין עולבים, ואינן הנעלבין רבנן: תנו בריייתא. בהבאת דדייני עולבנא קושרת הסוגיא ו.

בגבורתו. השמש כצאת ואוהביו אומר: הכתוב עליהן ביסורין, ושמחין מאהבה עושין משיבין,
שטר עסקה שהגמרא [אחר משמט. האם משכון, על הלאווה לדיני מפליגה מכאן ז.  בו שיש חוב ב

נכסים] אחריות
 צדקה, תהיה ולך שנאמר: משכון? שקונה חוב לבעל מנין יצחק. רבי דאמר משכון? קונה בע״ח האם ח.

משכון. שקונה חוב לבעל מכאן מנין? צדקה ־ קונה אינו אם
אני. משמט המלווה יאמר חוב כשיחזיר חותמת והסוגייא

 מנחות של מעניינה לא הן שאף משניות כמה במסגרת זו סוגיה עייא: כטי כלנחות ב.
 שנושאיה סוגיא לפנינו המשנה] עריכת [ראה משותף. מכנה בעלי עניינים אגב הובאו אלא
למנחות. קשר שום אין תורה ספר והלכות מקדש, כלי למנחות. קשר כל בלא הם
 מתכות, מיני משאר פסולה, הגרוטאות, מן עשאה הזהב, ומן העשת מן באה היתה מנורה רבנן: תנו א.

והויה, מקשה דכתיב: פסולה? הגרוטאות מן שנא מאי כשרה.
ת לדורות, וכשרים לו כשרים משה, שעשה הכלים כל רבנן תנו ב. שרות - חצוצרו ת לו כ  לדורות. ופסולו

מ״ט? חצוצרות
 טפחים, ג' והפרח הרגלים טפחים; עשר שמנה מנורה של גובהה דסבא: משמיה שמואל אמר ג.

ר וטפח חלק, וטפחיים ופרח, וכפתור גביע שבו וטפח וכוי. חלק, וטפחיים כפתו
 חיבתכם ראו להם: ואומר הפנים, לחם להם ומראים רגלים לעולי אותו שמגביהין מלמד [השלחן], ד.

בסידורו, סילוקו הפנים, בלחם נעשה גדול נס לוי: בן יהושע דא״ר כדריב״ל, חיבתכם? מאי המקום. לפני
 הן: ואלו באצבעו, הקב״ה לו שהראה עד למשה, לו קשין היו דברים שלשה ישמעאל: רבי דבי תנא ה.

שרצים... חדש, וראש מנורה, ת אף אומרים: ויש ו וכוי. שנאמר, שחיטה, הלכו
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 אמר פסולה. רוחותיה, מארבע לה מוקף גריל שאין אות כל רב: אמר יהודה רב דאמר רב, אמר ו.
פסול. יריבו, כשר, - ה״י של תוכו ניקב יהודה: דרב משמיה נדבך בר אשיאן

 להו חזינא אשי: רב אמר ג״ץ. שעטנ״ז הן: ואלו זיוניו, שלשה צריכות אותיות שבעה רבא: אמר ז.
וכוי. דחי״ת, לגגיה להו הטרי דה״י; לכרעיה ליה ותלו דחי״ת לגגיה להו דחטרי רב, דבי דווקני לספרי

 ־ שלש תיובתיה: ותניא יגנז, שלש, יתקן, ודף, דף בכל טעיות שתי בו שיש ס״ת רב: דאמר הא ה.
כולו. על מצלת שלימה, אחת דף בו יש אם תנא: יגנז. ארבע, יתקן,

 מקצר אלא בחומשין, שגומר כדרך הדף באמצע יגמור לא לגמור, לו בא ס״ת, הכותב מיתיבי: ט.
 ס״ת. של בחומשין קאמר! ס״ת והא בחומשין. רב, אמר קא כי הדף! סוף עד והולך

 כתבו, השוק, מן מצוה בחוטף השוק, מן ס״ת הלוקח רב: אמר גידל רב אמר אבא בר יהושע וא״ר י.
 כאילו עליו מעלה אחת, אות אפיי הגיה אם ששת: רב אמר סיני. מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
 יעשה, לא כן על ויתר מיכן פחות דפין, שמנה בת ועד דפיו שלש מבת יריעה אדם עושה ת"ר: כתבו.

משוטטות, שעיניו מפני בדפין ימעט ולא אגרת, שנראה מפני בדפין ירבה ולא

 עם בעול נשיאה חובת גדרי בעניין המשנה בפרטי דיון נמשך ע״ג: ז' בתרא בבבא ג.
 אחרים, לנושאים ופונה מהמשנה מנותקת ע״א, ח' בדף כאן הסוגיא העיר, אנשי

 זו ארוכה לסוגיה זה. שבפרק ההלכות עניין כלל שאינן צדקה לסוגיות בעיקר
 עיקרי מביאים ואנו העיר. יושבי להלכות קשר שום אין דפים חמשה על המשתרעת

 בבתי דיונים התקיימו כאשר התלמוד. של דרכו ללמוד כדי הסוגיא מתוך חוליות
 כמה נראה הלימוד. דרך השתמרה כך כחטיבה. אחד למקום אשי רב קבצם מדרש,

 אולי דווקא ובאה בתלמוד, גדולה היותר הצדקה מסכת שהיא זו סוגיא של מחוליותיה
החסד. על אם כי הדין על מושתתים לא ובעיר, בקהילה הבריות שחיי לרמוז

 ולנה למקום, ממקום העוברת והגמלת החמרת ורמינהי: וכוי. העיר כאנשי ויהא בעיר יהא וכמה א.
אבד! וממונן בסייף הן יום, שלשים שם נשתהו ואם פלט, וממונן בסקילה הן עמהן, והודחה בתוכה

 פחות ממנו, ליהנות אסור חדש עשר שנים שם שנשתהא כל העיר, מאנשי הנאה המודר כדתניא: ב.
 ליהנות מותר מכאן, פחות ממנו, ליהנות אסור יום, שלשים שם שנשתהא כל העיר, מיושבי מותר; מכאן,
ממנו.

 ,עשר שנים לקבורה. תשעה, לכסות. ששה, לקופה. חדשים, שלשה לתמחוי, יום, שלשים והתניא: ג.
תנן. העיר לפסי חדש עשר שנים מתניתין נמי תנן כי יוחנן: ר' אמר אסי ר' אמר העיר! לפסי

 איפרא עבידנא. קא לאחשובינהו אנא א״ל: שבוים! לפדיון אפילו היתומים על צדקה פוסקיו אין ד.
רבה. למצוה ליהוי אמרה: יוסף, דרב לקמיה דדינרי ארנקא שדרה מלכא, דשבור אימיה הורמיז

 על שררות עושים שאין בשנים, נגבית בשלשה, ומתחלקת בשנים נגבית צדקה של קופה רבנן: תנו ה.
בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית תמחוי ממונות; כדיני בשלשה, ומתחלקת משנים, פחות הצבור

 העיר בני ורשאין שירצו; מה לכל ולשנותה קופה, ותמחוי תמחוי קופה לעשות העיר בני ורשאים ו.
מחייב] רוב של הלכתי [מושג קיצתן. על ולהסיע פועלים, שכר ועל השערים, ועל המדות על להתנות

 ככוכבים הרבים ומצדיקי לאמתו, אמת דין שדן דיין זה וגוי הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים ז.
אמת. דין שדן דיין זה הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים תנא: במתניתא צדקה. גבאי אלו ועד, לעולם

 ־ בשוק מעות מצא לחנות; וזה לשער זה פורש אבל מזה, זה לפרוש רשאין אינן צדקה גבאי תייר: ח.
 נושה היה בו, כיוצא יטלם; לביתו ולכשיבא צדקה, של ארנקי לתוך נותנן אלא כיסו, בתוך יתנם לא

 יטלם. לביתו ולכשיבא צדקה, של ארנקי לתוך נותנן אלא כיסו, לתוך יתננו לא - בשוק ופרעו מנה בחבירו
לעצמן; פורטין ואין לאחרים פורטין לחלק, עניים להם שאין צדקה גבאי רבנן: תנו
 את יחשבו ולא שנאמר: הגזברין... עם בהקדש ולא צדקה, גבאי עם בצדקה מחשבין אין תייר: ט.

 שיש אע"פ אלעזר: א״ר עושים. הם באמונה כי המלאכה לעושי לתת ידם על הכסף את יתנו אשר האנשים
וימנה. יצור ביתו, בתוך נאמן גזבר לאדם לו

 לו נותנין לן, בסלע; סאין מארבע בפונדיון, מככר למקום ממקום העובר לעני פוחתין אין התם: י.תנן
 סעודות. שלש מזון לו נותנין שבת, סדיא. ובי פוריא פפא: רב אמר לינה? פרנסת מאי לינה. פרנסת

 עלינו והעמדנו שנאי: בשנה, השקל שלישית [מלתת] עצמו אדם ימנע אל לעולם אסי: רב אמר יא.
 כל כנגד צדקה שקולה אסי: רב ואמר אלהינו. בית לעבודת בשנה השקל שלישית עלינו לתת מצות

המצות.
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 אם קיים, בהמ״ק שאין עכשיו לו, ומתכפר שקלו שוקל אדם קיים, שבהמ״ק בזמן אלעזר: וא״ר יב.
שב ואעפ״כ בזרוע, ונוטלין כוכבים עובדי באין לאו, ואם מוטב, צדקה, עושין  לצדקה, להן נח

לו: אמר אדם? שמטמא ספורו בימי למצורע מנין ששת: מרב אמי בר אחדבוי רב מיניה דבעא יג.
ם טומאה דילמא א״ל: אדם. מטמא בגדים ומטמא הואיל  בגדים דמטמא נבילה הסיט דהא שאני, בחבורי
אדם! מטמא ואינו

 כי כתיב: רבינו במשה דאילו רבינו, ממשה יותר בסתר צדקה העושה גדול אלעזר: רבי אמר יד.
אף. יכפה בסתר מתן כתיב: צדקה בעושה ואילו והחמה, האף מפני יגורתי

 לעני פרוטה הנותן כל יצחק: רבי ואמר לעולם, עזה חמה מביא שחד, שנוטל דיין כל יצחק: א״ר טו.
ת, בשש מתברך ת. בי״א מתברך בדברים, והמפייסו ברכו  בשש מתברך לעני פרוטה הנותן ברכו

ברכות,וכו'
 כדי א״ל: מפרנסם? אינו מה מפני הוא, עניים אוהב אלהיכם אם ר״ע: את הרשע טורנוסרופוס שאל טז.

שול לגיהנם! שמחייבתן זו [אדרבה,] א״ל: גיהנם. של מדינה בהן אנו שניצול  הדבר למה משל, לך אמ
הרבה.] נמשכים בסוגיא [והעניינים וכוי דומה?

תיו כך השנה, מראש לו קצוביך אדם של שמזונותיו כשם שלום: ברבי ר״י דרש יז.  אדם של חסרונו
 בית. תביא מרודים ועניים זכה, לא לחמך, לרעב פרוס הלא זכה, השנה, מראש לו קצובין

ל מחתכו. ברזל קשה, הר בעולם: נבראו קשים דברים עשרה אומר, היה הוא יה.  אור קשה, ברז
וכוי. אותן. סובלים עבים קשים, מים אותו, מכבין מים קשה, אור מפעפעו,

ראיתי, הפוך עולם א״ל: חזית? מאי אבוה: א״ל אינגיד. חלש, יהושע דרי בריח דיוסף הא כי יט.
ר עולם א״ל: למעלה. ותחתונים למטה עליונים  דחשבינן היכי כי [א״ל:] חזיתינן? היכי ואנן ראית. ברו

 בידו. ותלמודו לכאן שבא מי אשרי אומרים: שהיו ושמעתי התם, חשבינן הכא
בעיר. דיירי חובות בדיני לעניניה חוזרת והגמרא זו סוגיא מסתיימת יאי בדף רק

 מן אמוראית, ואינה סבוראית בכלל שהיא י״א סוגיא מתחילה ע״א: ידי פסחים
 אחד, פרט אגב אלא לפסחים, ישיר קשר לה שאין דפים], [כעשרה בתלמוד הארוכות
 וכל דפים תשעה פני על סוגיה מופיעה בפסח, טמאה עם טהורה תרומה ששורפין

ועוד. תרומות, נדה, זבין, כלים, פרה, זבחים, כמו, אחרים ממקורות באים עניניה
שנה פותחת הסוגיא  נמנעו לא כהנים של מימיהם אומר: הכהנים סגן חנינא רבי מתני' מעדויות: עתיקה במ

שרוף שר את מל שר עם הטומאה בוולד שנטמא הב  טומאה שמוסיפין פי על אף הטומאה, באב שנטמא הב
 בעקבותיה בפסח. הטמאה עם טהורה תרומה ששורפין למדנו מדבריהם מאיר: רבי טומאתו...אמר על

שר מכדי, גמ' א. פסח. עם ישיר עסק להם שאין עניינים סדרת מופיעה  הוי מאי הטומאה בוולד שנטמא ב
 ד. שרץ, טומאת וכן הידים, את מטמאין והנותר הפיגול ג. משקין, מטמא התרומה את הפוסל כל ב. וכוי

ת של משקין ה. משקין, טומאת  הותרה טומאה ו. כמים, נשפך שאינו מכשיר אינו קדשים שדם מטבחיא, בי
 שעושה ככר על ללמד חרש ר"ע,כלי דרש ביום [בו חרס כלי דיני ח. חטאת, מי ששתתה פרה ז. בציבור,

שר הנמצא מחט י. ורביעי, שלישי טומאה, מדרגות ט. בחולין, שלישי ש] [או בב  והידים שהסכין בפר
שלים הרוקין סק על ח.גזרו טמא, והבשר טהורות  יא. הכלים, ספק על גזרו נדה] או זבין של [רוקן שבירו

 ספק יב. בטומאה] ושני ראשון בו מונים האם בשמן, נבללה שלא מנחה [מקצת מנחות של צריד דין
 רק טומאה] כולו כי ראשונה [או שניה, שבתוכו הפת בתנור, הנמצא שרץ יג. ברה״ר, ברה״י, טומאה

 יראה חגיגה במסכת המעיין כל חדשה. משנה ומתחילה בפסחים לעניניה הגמרא שבה זאת כל אחר
 ממין שאינם בעניינים מפליגות שסוגיותיה אלא חגיגה, שאינם מענינים ארוגה שהמסכת רק לא

ש חומר פרק היא בפסחים, שהבאנו לזו דומה דוגמא הסוגיא,  יסודיים וטהרה טומאה לעניני שהפליגה בקד
ת מפני בחגיגה. ולא בטהרות שמקומם ם בהפניה הסתפקנו הענינים אריכו מכלל ע״ב כ' בחגיגה שם למקו  ו

 ואילך, ע״ב יא' דף שם ראה ממך. למופלא אלא לחגיגה עניין אינו שודאי דורשין אין פרק יצא לא זה
שונו עניינים שית במעשה עולם של בכב  אור על ע״א יב' שם וכן צרתני. וקדם אחור ובמרכבה. ברא
 לדרוש כשבאו ע״ב ידי שם וראה סופו. ועד העולם מסוף בו צופה אדם ראשון ביום הקב״ה שברא

ת מרכזית דמות הוא עקיבא שרבי לב שים מרכבה. במעשה שונו אלה בסוגיו  נראה עולם. של שבכב
סבוראית] בכלל שהיא ייתכן [כאמיר, במקורה: פסחים בראש הסוגיא
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פסחיס ראשון פרק עשר לארבעה אור
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 נזיצמו: יע5®אנ איר £:נר!- נניננו איר
 ד^ילי רלג^ר^^ ^•.3 ?אור ?עע ®־י

ר&יר ליפו נקאי לסייגי
י ״י יק-ה ?»יא מ  אול ־;גקר אוינ לנ

 יא7 ר<ר :•־; י6ל איר פא' הח׳יי̂ל
קו ת;א ̂יר פנ  שולרי ■יפאג£''£ פל

̂ד <?רא5 פאן5  רללי ילש' •;־
רן <\:ויןינ. למדך  .;ץ1'זנ פ.הי!י אדן י

 כדלכ פמידי? ‘פפא'־ ד5 ר״';י7'ג5
 אי-גי ז;יר 5£ שניא איר אנל '£ידפ

 ילרל־ך ?'ינא .1«ו ?י5 ל;פ: רלי?
 פלופל -צ!ד3 -מלון לי<ג ר. פדני

 ״וריזיל הלן על 'פ-שין ייומ-מר ■!!זיזג
̂ינ ואי ד־לא ״ '£׳■'; ל •ו  ל

 ?<!ו5’י. פירז ינז.פ !?<*’3 '3 באור »נאמר
 יראור פג־£ג-״־מ: נ•'5יפ ̂מיימ ׳וימרי■
 לער לצ£ לן פצפמ ־ר:£̂ל רי,ר.
פ ראמי -איא ^־ד!  דץ״־נו ל^ר!
 ״ילאו ללדקיס שמש ::רש’ נן שקר

̂ר 5ל?'נ מאש־נשן  אור 5שי3 שי ו:י<
 איו וממא רבר שש ראייני נקר.
̂:ש; ■?־ר? נרן-ר!רן פוא  ני% וריווי ש

̂־ן גקיג- י :?ש ^ נקאאו א1אל לנ
 קר3פ ■:.שפאמיל שמש ?־:1״' לקד של

 ושפל מפן יהוא !ה7 לעיגש ;שיויר
 ?»שנ: סריפש ר־׳נג ?פשד •גמליש

 ללדקי£ שעש איד,פ «!?־פ מרשיו של
 ידאשה איד ?׳-אא לשי ילא ישמי?

 מ5£ רשו־וד מי^ת ׳דשילי פ,אד גליל
ירfןfs4 שלש־ור של אר-שש ז

פוא; ר3ד ^ אוד ואא־ ל?אר
 Siש«!fs ^8^ש 4̂ ■ק״®?

יש&^, ̂<ו33ו5̂ לא? מור ד<ופ?'־;3ד
 אלא ד!: ד*3:יר- א1דש! שדיאלס לאש ישי שששל משלי״ בדש־ש־נ

 שש שייאש לאו ייקה? שו?ו <ו. לו.אור̂! נא3רח? קי׳יה לירי: שרק
א לנר*אש קרא א.לא יוא שאור :?ד א^ שקרא רשיפא גוא  ינפאו

̂ו־שי: ^̂^57פ פריו שנדא לשרש יאו5 אפלוהא']״&)שא, ל
לפרו: פינא לשינל׳ קיא5 -נגנק הרא נאא:. לשמש ולא־שן;׳ר• יוא5

ההאדש לימיש לעולס !;וא אור ?נוי לאיד ק<ל לא
̂שיא ?  איר דומי נ׳נקש ־לא נא פאיל״ן שאיק ?א לן י
 איר לר® י£ 5:י0די ררל פשיו״ן שאיר נולייפ לשפינוי

 א!ד קדר רייליש- לאול אשפעיק יקרא ש.יד־ !ש-5לפ.? ילירא
אל א'ד!3 שיאאי ■־שאיו ש:ל שדאש ר71ל; פ־;פ וימקא

̂וייבלןה  -הןך ל^וד ^4ואד? »ת נ-רקין ע״לדר '•ל
rניגנ' &ק̂ז •;::ל s צי'ך (אץ ה-ץ ״ 

 צ-קי" בגנרתן? עייי־-ת בי׳ אציר ץבב?.ה’ בדייקה
̂ץ גו  ל ?שונלי̂י *®לי ^יה ייק

 ̂{ירידיב הלל העןיי?ף בל פד לp י-צארווז
̂הן החיצ^גית שילוח שוזי  העלאטת: יי
סי ב’•"־ ‘ששניה:.נה אש?“ רב ■ש?וי ב!ש?י ג  חצייה‘ י

K<נצוש דא.יד יש^ן ר!;ך,ך קא לייי 1ג 
̂יי■ ןKוצל מבד־צ ‘נגה  ב&ש;;יתקנ-י ל*‘̂ ל־׳לי דא

® שילה! גהאנשיים »וי ■הבקד  ששיר א
® קי ראלי בי*רנ בי רוא י  ^\י ר.נ:קי ג
̂:יה כמש?ן להצב ה“״ וברי־ב נהה צפרא ד־שי  ח

ג *י2א ג רא%,גד י  -לעולג 2ר הזגדה י
 היהיביי ־בלב ביי ל״צא ב?־ב בבי ששדב יבנב

® איר אל^א איר שרך *לבאוי  י
 סחיב בלך יבאוי ““ב אלי סת-־ב טי דצא
 בעץ רזחז בעולב בקד יי^יר שך2ק>ו .די-בי

 ביחיבי■ י!בא ל<יבס ליצייבש שטש יייהי!
 'צישא אור ^רבא יוב ”לאו אלהש יוקהא

®יי גןאטי הבי הוא  אלא הם קיאו ובא *-
 קלא ובא לניוזשיך לייל™ קרא ולזזיבך ץהה2

' דלה.יה-א .®  ששא הבלבביב ־צ>י.ל יעד לן ק
̂נו־י וזש אלא ה'א  לגהו-ייא ידבלבא קרי׳־ה קא

ו וגך־״ה דשטא אש^וחא ונדךיה »  ד
 :דחיבי דדלה ששטצלתא ובקריה להשובא
 אררתא אור א־לטא אור בובבי בל יהללוהו

 הטאיהט ■:״בביב בל הללודצ קשובה ‘הב הגא
 רבקו היא השאירים בובבים שיעהה אלא

 !!1יה ינשוחי יעז לא טא׳־יק שא-־ק שיבוהי
 קבויל הא אלא צ־באץ בל יהללירזו בר/יב
 נגקא לבאי ז?א אצר נש׳י רבזבבש דאור
̂'1י<(הת האור לנוררבק טיגה  הא־יי נץ רגהיר ן)!
 יסם -יאור ■גלהיי' בזבב־־ב של איך2 אשור
̂גל רוצה ב5בג ״׳י ובללח ואביה עט יר

עץ ̂יי
טציד ‘־0

ג'ג »<״■ » פלי לבנו־י ?<!? ליל ״מלק. אל ש-ל•; ;ייה !®דשפד‘̂ ,ארד
כשי'׳ ש-־״ו דיז ק״־ו •ב-■: ־ראש

 פי' ־'(ייש נדהו יי״דפיה'־׳? \vrש ייך‘ ^■די *ף' די־
':פ!<33 דקר 3אע־'7 גד׳י מדישש מד גדיקה סגדויה רנדיט פמלר

"""■ר׳י-אא■*»!-'־-"" ^ן¥ !!כרוק :?®!■!ש ישוזפדרו
̂י י?!? פו־1̂: ?ו!3!< רצגאל יביזו משמש יבן לאד

ג§ש׳ --ר ד̂ב ז?'ש׳ ׳,! לקפן
̂ז:ז שי '‘ידי קירפ דגפ־ו !ידזרן ד
!־.*"'״' ז'̂'!י̂■fג̂■'i .מ'ד!0■שר- דזפושמ נפ־'כדיפ דלינד
”■■'ו׳־־"״'י'"ן״'יי'= של!ו 0*57- לדפיד מגק:?ד מישי

®׳דרי די-ד: דב-־כ שנפיפ גצי־נו
̂נל ו: ־;-־ .<-י■ ־,-’“1 ץ!ו דששד יק “-'?'‘שי ל<? יש

,.!ל יל' ״יי' ‘'יל !‘ל' י'"" ■גל: ?'״ ^̂י־י לל4•״̂-
̂?5־ א'?.ו,ך ייד:5 ?!»יקידש ג?יפ ■־״י■ -51. ■;,-; ;

̂ידיק נפי ̂'־־®יי פדפ שיי אי א' ;̂:
 קירה <י נזהשפידק■ לן8?7 יש&ל

̂ד■ ש?5'מ !ל< יי&ק 135 הר!
פו«! פיל•6 די3ב1י נמ̂!1 משויס

:.'"ג ̂' ■»"דיו ו̂!

̂מ ̂:יי יי, ̂-־־ י לשי ל' ש׳שיד ■? '̂שש1 !י־״ג . 
̂; ?־קע:פ ספן אש׳ דדנן .נ'ג,..»ל.ול^ גל ל̂ל פדדרה• רהלו-ודירו גי? דזלהרק ̂:״ק;:.ךךן!ל ■יך ו
סי <3 דציבא 1ג על אף שערייפ 1׳״1; ::״,ז-. י.י.5 י

ילל ל!ל ''׳̂״ ידו ״•̂־ח ^י. ..<א ,י ין“' ■הני‘ ץש0 שיאי- ■ו־״ד רפי*

'■'’י׳ ''"־'".ל!""’" ידיז ■כר*? נדדת־ נוק־ס
•יי-״וכי״ “*1;;;̂,
-!'•י־יייי‘־ '־■יי':י"י־'יי 'שרך אפא• צפ̂מפוו מיפיר רא־ ....... דיכא הששה צ0 ער א!פ! ישס

ר5י»; לצא שיד-ז5•י צ-ונד" סשי
 אצא כ?ש־ אדי יקן '־-\דש <0
̂!ן3  נאון קראי ל דאסא נדני־ ר

;לקי!ן פוצו ?ו!ר6ו ופו! ־.י5ול ופו!
 ל6 אצא רצ״כא וקנה2? צ3א «!:»זן■

אוזי־ד: ה!■הורה #'■
־בי, ;גפי ;די-זי יעה! 3קא

 מאן פושינז אצא ד’ל% נ^ו ^
ר  5,5וא: ר5ע קאי דצא ^־5 ל̂א

̂נרפי®  ̂■פשי־ה פפ;ש *׳צ־י :שמ̂י ץבו5 ■
אצששרש; אין

הרב  אמא' דאי צא ד-איד, וב
 ושיא דדמפד מבןמ1

ד ̂הא ס  סא »ש5( נר
 צש״'■?: יסשק ידשמי׳ש-ל אא ®-שוש

ס2■  מהדק אידי ש!וש, בי5 ג
■£;;-21 ש ?ין ה?:!ז§

'-■"-■־ »'<''■? -;־<•' ;ף■'■;,

'■;■;5■־ ”■״■וזי

̂ור לנוררבק טיגה 7’^^ השיי" סיק <יה דממיק <ויררןן 5מ.ש!' ס לפ־עפ ^ '4ן)!1יי(הת הש
גיה■ 'יסה איש ק?־?׳ שלא סא שפשהה ,ב־זה“ יוש קראז

̂דא  *ויעיר שא פרקץ •?«5* ־ר
 לשוק שגיפן ציץ כש;ש ̂■■דכ רפצ-קיגן
ד־ש׳ד' א.?דצ! וה ■'צש׳ חד צמ-שא־א

 משיפ ה"'נו ?זקס סאה דנקיגי והא ביו? ט5 שיצ-א דד0 צ,״־ך אדע
 רפי:ק ןךך1ל' !מנ£עש יטינה ושנופק דאג ה?ד נמיצקש לנמרא דאוראא

̂. ̂שין עוש־ן ̂פ שליה דיקג: י■!־, ־?׳ יו:, :,וף כלצ'קץ 0-3 פ׳3י י!י
 רו'הודה רה& לנא יקשה י>־צא ל׳כ ?־־ן!ה:■מש ב־ת־- השמשיה 0

:! 5־■; פ. ן5ו דהמב נטרק ׳6הצ דצפ דינא0 ■מקיא נועה לדעה 0י
 ואס א־רו] צ־שד צוין א!ל ץר3ה קראי■ מרי לנדיני■ ישכיר ראצמר

 מעע והכוהע י־׳א רהוי י׳^ אדד כנ!ן צפדרךן אפחב לציכא ה־־דא איר דו?ע' ל?ץ£ ־הא צק פאיהן שאינן ?פ צן קעיר ידוך ץאפר
שפדקין: ־'■::;:שני ■לעירו ̂־צניחך ללא וקרא 5השאר! ■איני צק® יש 'ש־יכני־פ ריכל פאירן שאינן כונכיכו צממ׳ש" צאו

 רע!?פ5 ■דיע דע הי פ03 דיה שי" דד־. -ערס איד ויכאיד
̂י׳ ®פיל כעי׳  כעין ■בקד ני^ ?׳שיה י־ הי ל ג■!׳,; !ל?■ צעש

.נא׳ צמלזיל נלריקיע הי׳הה שק ה־יעי’? השמש ■רי״ה פ״ס יה'?■יה
 ו־פי־ס ̂שנעיש ו״יר-־ןיק *■ש*ש יי״יא ?׳!־יכיע רעד צנ-ייא רש ל־זשינש ■י־״י איפד ״■'.ו! יפשא 2 ״■סשש קי יי" '̂״’״ יהא

 פש:פר שלצצה רני ־שיה יאדצוי ה-סכעיס צאמ מד אר5ה- שיו-צוא נפצאכה עיסע נשנ-•6!׳ לבמי־נ ה!ד י!ס בסר דפמציפ :3̂ .לן
ס ונל -קוק ״ו-ש כגליודש 0ג־ לפל פ!כ־ש גשיי ̂ץכשגש *גצא־<כ וסב ? דסק להס-י 0ק פיסוק ק ̂:־.ד ,-אי •;3? !גף פלצ״קין ס לקן

- יסשק.‘ לס“ “ ס ̂ץ -י-־־ £-• !*׳ יי - ס י״*״י' ■ שכע לס•־* '‘-יל״ י׳י ̂'־י » ד®‘ גד>־<־ ש״כ ק0כו פיל '*
ס הסטש נאז‘ כ-ךה־ן -ד! f̂ל 5 קש-ד ד ̂־ן ז״שיד כי׳שכס ■צ־ י־ס שנ-אין גדיל־ש ?והידש קהב « ̂׳ צ'צה3 ה?  ?"־היה פ;

̂שק פיני >־־ד® ?יי־ 'צעין 0כי יאע’־ י^יי ע־ ־,יי’ | '(ב״יהג  1 .׳ ל כעויע. עז־-ייי-ע א־ש ני ''שק אשי איניק י 0̂ ק
ר־ייס עי■ ■ס יישקנ קשוליי גגי ״אקצי 7ע דה~?י ז!רש ר3 נשק אלי הו־ מלד־ע כוצה קיכירא פ̂ל

יא!



7 0 הבבלי התלמוד0

 לתחנה עד כולה הסוגייא את השוזר הוא "מיתיבי" המוטיב הסוגיא, להמשך לב שים
הוא. אורתא לילה הסופית,

; ג-';נ ^

פסחים ראשון פרק עשר לארבעה אור ב:
‘־?' י״״'■? ?ר-ר-----1־־■! גגג,“■ ■ג־' יל.? 1־ '־׳'■י ' יי־־■־ “־1י» 'י־ ??!;»♦־! »'

̂:י7יי ולא י?ן■ עג 00■ד;ר אג :■:!507 יזדיר־ ■הק (0 <דךר?יי:ז 5̂5 ;:ד־̂יז ע-יסיד !5רלי7 ;?’י'־ יןיל!; ילדי 7יעל<י אס י
בייס ל״<וז!!ו■ 3■:מ הוא !זכאלס ם.3ל;?:י 356 היגיו ׳?■*דגן ב<ר!ד :^־ילע אלא להאס־ ;.יהן לא לן5ו ל:\05< 5'5ה3 ^75;;

לסייה}:־■!! ילא רסו■־! 5ה-־ר' £5ל'?<־.' ;?5 ?■די ולגדיל; למיק- ̂^7! ■32 ן7; שורד ̂!־.ן יש-'ל, לא -לו5ו5ש:!'
 » ■7» סשיע ל>ז7! אס מדא

 »:!^5 לן־ די-ד3 אס אל-א ?ד־ה ל0לצ
̂יס■ צ׳  לאו יאס סל-גס! עסן ;■

 ורסיא הכו !!( כאב זו5ה-הל; אל
 פציס לו 0'5 לו סיו-י א0ל;?

?אל: סל הי!ולן’״! ססמיי אל על?ו
"י0י' -י-ר&5! .!ה.■5אא0

ה;ו3:! יקי-5£ ’דל»־ גד"♦ ליס? !אין
'־ורה י7די כ-סד-א י־-יס: ג!7!

 7'37ו ;א0ל-::> ':א *־שירא ל'? 0א'
̂י  .א7מלה אוו.רה ואה ׳רא0א\ ו-הכא <

גסא? הך0 היל־ ■גיס!' !עיד
 ־5?' ־0 ליל5ו.י פל'כ' ילא־ א\&יד37

'■־?■:3* "3£ !ד־0נה ס-רוס
י ב ה «!־סי ;.״ »גל־לילי ד ??» 

 איי יך־-.ו0רו: לעלד
̂׳ סס-ס  סמגיד ׳׳זג״כ כן ל10אל-־ י־ ג!י

 '?■ודה יל־ סיוש בסהלה לסדלס־ה
 א5!ל5? דססל. הרסול ה:ץ 0?ק

י5! אל- ̂;■:י׳א לרילא^ה -!והג־ס -ŝ 
 ועסיס פ0 »0 כהכגהר !זמד7כ ססויס

 ס^ל' כסס־-ססי 51*! :»ד•‘ גע !לן־
 ?״ נ«?"־ג ̂!■£ל ;♦■אסי‘?!

 ■יג:■! 0!יה,א סדסידל לסללס-א '0ג:ל\
 ס7א 'לא י;ו' ־אססיז’ הסהש ר-זרה

 גא ♦עקכ ן5 רי'א הוי ילא לפעלי
 אופו♦,; ’:!סא כ'ה7 ככ״ה ■לא כג־׳ס

 »;סא- יזל-ן 30 אה־ד-: יג־׳ה ס־הלילה
 דלי 'אד־ד ;■?■־ס אולסא לא!י ד;"ל

עה?7 אגיע־וג־  וליה 0 ־3 :ע-גג׳ך לא ן'
 עסהצה־ סציג־י־יע ב?’~ הי־יל: ר3בי

 ך-ד:א •היהא ס״ >־<£", צ-״צהו’ שית'
£'7 ■דיה־ן ■ל! הגא -ד סייא  ליה *ן
 דא־צא ?♦?■א איל ■דזיג־ה
̂א  ען ■אדס ג.7♦א גו־

לא כי יסיי/א א'אנון מסדה

̂״■ דא  ̂אי■ בונב *ח' ובלילה בידקא
 לך א15י£2־? דאכדי ״ב' ההוי יבוב̂־

 ד!-א יו״*ה קאותי דאנפג^רה הודא3ב סילדסא
̂וי בנם׳בי דצילו” ע־ר̂ז  מילת» ג־זבבת!א ־

 לרוג̂לו ני̂ת יל» כ.אנ.ב ב-לתיד ידי סרידא
 ל»־!דר יקו נעפי בובבי 'י׳ד־-צבו ב־דהיב■־ י4בנ£':
 מרקא,דיר ■־לותדי בעפעב-יי יר»ה יאל ייאק

 מידצ תתב הוא ימבי» ד,וה אגלמא וא^ לאור
 יהא ̂וביייי לבסדה א׳וב ליד לייג; דקא ד־־א

̂א  ולא א“אהו לבדא •תך רליצ^-ה ריע
 ״^יפני ד2הי- »ך ’•־יאיופ■ :דהיבי ליעבדיה

̂ידיד איר י-דלה  ד\א ימע־א א>יד אל:;!!? בי
 היטך אך אמרתי אני דיתי קא:ייי ךוכן דתם

̂רניא ל^והייב '■•ברפני ̂'.' לייב! ריימה ׳■  עב׳■
 בעדני אוד ללידד דומד ׳מהיא ומד '■דעילב

̂״דפ-ן אוכלי 1̂rtTי ̂'י' ילחיב׳י  אלי ב
̂-רעד:ו ̂״י ̂■(̂ל ^דדח יבאריעד עי ע\־  ען

̂אמד הביעיר ייביפיעת  בידרךן :ת”יד רבי ■נמיד
 ינןהרית עען־י ובאדייעד עמר ארבעה T̂̂ו

 מ־ה״בי יעימ ™׳א אודתא או!" אלטא
 בעמיית אבוי עפד ו<ב,עת בלאימתי י־

 מ־מןוה. אילי ■״־עקב ב! אלי־עתי ד ללאבה
 דד־גיי■! ל ־ת־ יכלמיעת’ אימי יהירה יב" ,האיר
 ו־בי יהודה לדביי ■יעיקב בן ריא ליה אביי
כלקצתו י!ימ תיבל ̂־יה אביזי ̂' בע־ב

 מלא־בד סעמייה מילד ו־בק«ד■־ מלאבה
 ■מותי יבמק^יתי יוב־־ה עצמו ת־א ל■־״ אבוי

̂־לה הכלן באבדה אהוי ועקצהי הקע גבאב

’ל-א ■;?!
:י0' ;י50 650' כלוווח־ה..  0יד '

 7370 <ך כדור ■0£ דדיס ג■;- אץ
 ז5ו5וש צגסן-י כח 1ז-־ו5ש !*יד

ס כ!| ?"?■3  ?ן0 !•ל ■וץן לו
 *יסמ -סס־יא ,ו3 £לדי מ יהוגס

ס •:? סה־ -:30 ??■:ד  דגל ד-ז 07 *י
 שגסג' וו\7י נסלל מגל־ עיש? כמיידן

 !־ודתן סו* 7317 עליו'סגדכי סוגגד !סי
 כסל א:ג א*'ל ש71ק0 לדל .7רש!

;דידזיס. א3 £ל. ה.ל.£י
 גדן7 כגדס־ לך יגספ^קא 0ל-־ל3י

pוfc 5שאד o יוסגס! 'ך3̂ :!?וס 
 ל י ?ג ג גג.ז׳■־5 עדסד ?»־מ י־לס על־יך

 ■גויי כסתיך ־זדה.ו ידס■׳ ״::־גע
1;?;ו-ד; יסד■ להד;.« :יגגו ־־:.א

זכן !ול 3א7

ידוש: ילכת '.yif1i לילי: שיכס
 ללנר ל<־?!רא. דסגך. &י,£8!3

 ולול לול 3ה־ו יש-ס ?'■?’ש ולא 7!'■“??!־
 יד;: £'־דך יץ■ אלא ■ל"'-ש י-קו 7קאח,

 7ו3ס דווגגל ♦שופגי. האך ך5& ר856ו
אך גרד::! ססי־?♦ גס־?־״ ?»?!־ ̂.־, ... 4־
 "ל-גי־► ;;ון־ לסין ג;לי 7י<!!' ־סשץ

 ו־1ל גששס כי סלי־ שי■״?' ו-ל-ששך
לי כגנדגי  לגימר סייד לילה וי-יי■ א

גזיי סלמא £7■
סא:; לי ?8,05

■'א' :7".

;:07-0!־ ד•̂■77 «ד,,ו״ ;ן,״

f לגד! א73ה

 כ־דז־1ו לגא סס־לס סן שי?ך הגדא־
 שן ו?ף ?גץ לולד על לי שעתל ׳עפשי-■
 כססך יו ס״די שעייס' סוע עעולס

̂?י¥׳ע כעד־וד לאייל■ ?£77ויג  לקי•'? .
 ;'דיז• אג■!?: סל■־־? כיוייי 7!7 ־'‘לס־;

'י37ץ <7"3ל ה״ייו 'ע7פ“ג- ץ7££ל
♦פ ץ!7דד פקדפיס ■־ !?גיעד כ־־ה יה :!!!

ז י■־■' ■ג־י ־ה הצון י'אך עו̂ר

פ'7אכ ? ען ק  5^׳יז33-י?7ץיף־:^!ן7על
 גגהו־כ בו ??ד7£ בעקוס תלאעע,

 סקיס :.־ ,קי. .ן5ל.:ן כאסג״גן אי־עיד
 .עישץ ■ליין עלסליג ילעשו? ■סגא ■£:.הג!

אש־לי■ ן5ג קוג־צ אכל ?א!ר. גס3&ש

התמד, דל.ץ משיקת אהודה
̂עקב ק ̂א’ר רקאמי איר א^מא  הוא אודתא. ■

̂ד׳ ̂לד מ ̂מד ’דבי ̂ך■ הימדע■ T!iSiע •  ד̂ק
בלדלני׳ית מוד!ד הם מלציילו :די̂■ עה

הי מ־-לאבד ־ קג ה  ב״לאבה בעיק״־ה אסוי .
 דקא לילד איכא הא צפלביד אידי ■ינה״־א

^לא רדק בן רי־־א ■*מיו  ■יממ-א בץ '־בגן ■עלני הקא א^כדקא לד׳*י ני̂י
 ■:טרעלד עד דטוהה ^דכד מהי ־ועד ^בגר תג;דת ̂■גבי 'י(י-תנ;) ללייליא

 הכבר קה־ה עיה אימי ״ממעו־ן ־‘וי יזעקב ב־ן אל״עור' די רבדי הימד!■ 11עמ
 הוא ליה אמי יבנן ביית דבלד ̂לוימה ׳־■מגהא אימבר^ ד״בא לדידך אלא

ד!ו’ יוצתו וצזו5ע הגד; באכילה אפיי ימקלצת!־ הגז*» באבילה, פווקר *^פ̂,
̂־ה  דך אצדוא אדיעוד רב־י ליה קאב־י רצ-י לדיא יהזדת. ר* ל
א דער האויייהא דצק לי אפדה ואת ן1ךדנ  רהגפא אבי־ דכ

א *■ער ק א“־ '»‘׳צ ה ל צ ך ״ ^ אי ה י ך י״בק“־ יגיעי ד ך אי ת ר א '“- ו ה ה צי ע  ד
 ■צנריאה ד־הדיבז על אלא :דגי־־אלה צ׳שיאי■ ?ידן -וצדהיצי לדאוהייתא דבבין

קנו צו׳ מ  אורהא אוה אימא עצירז לאוד קימיואות «־#״׳■אדן ואיקהי לק̂ד
א ר ״׳׳זדה קיחיצ■ קדגז ^ ד  לאורה ,המורד על ומק״יב הלילה בל ע
בי דברי דתל־׳ה ידיצ ק־דויצ פעין ו.יציא מד פיהיצי ־מאד: אודה י

יעלמלן5 ̂■י!ז־̂ד ft״̂■י5?
ן. כיס י5צ5ל ?מיד: גליי!? דוד? רסל־־לס דדכע כד-לי־ » לכ׳גן.7 0ג0 צך ;7<י*ד ש? 7"?!*,♦?׳גגהגי-״ק״זל :>?7* ס:?'.' ר
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מ!פ;לה

6גי» ;:שי; שלש? ;6 .?36 ♦£!ןע?

ת ה ־כגן ד ק־גוייין עך ל וכזי ה
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חכם של הלכותיו או מימרותיו סוגיות ד.

 שהרישא מפני אלא אינה והבאתן למשנה, קשר בלא סוגיות ראינו הקודם בסעיף
 מפני באות והן למשנה קשר בלי סוגיות עתה נראה אסוציטיבי. רופף קשר קשורה
 דרך זו אף משמו. שנאמרו אלה או אמרותיו, על כולה בנויה הסוגיא חכם. שם הזכרת

 התרחשות כפי הסטנוגרמה השאירו ורבינה אשי רב המדרש. בית הווית השתמרות
הדברים.

 ומודים הולכים להו מרווח שכאשר [מפני גויס עם במו"« דנה הסוגיא ע״ב: ו' ז”ע א.
שטר מלוה אומר: ריב״ק דתניא, קרחה; בן יהושע כרי דלא מתניתין לאלוהיהם]  מלוה מהן, נפרעין אין ב

תיג אבא דרי אחוריה יוסף רב יתיב מידם. כמציל שהוא מפני מהן, נפרעין פה על  דרג קמיה אבא רני וי
יהודה. כרי והלכתא קרחה, בן יהושע כרבי הלכתא וקאמר: ויתיב הונא,

 שחור, וצבעו אדום לו לצבוע לצבע צמד הנותן דתניא: יהודה, כרי דאמרן. הא יהושע, כרכי הלכתא א
צמרו; דמי לו נותן אומר: ר"מ אדום וצבעו שחור

 במוצ״ש] עימו שיעשה מלאכה על לערב;[בשבת עמי שתעמוד הנראה לחבירו אדם יאמר לא ת״ר: ב.
ר רבה אמר לערב. עמי שתעמוד הנראה לחבירו אדם אומר אומר: קרחה בן יהושע רבי  א״ר חנה בר ב

קרחה. בן יהושע כרבי הלכתא יוחנן:
 שנים, היו ויתיר; לחכם ישאל לא ואסר, לחכם ויטהר, לחכם ישאל לא וטימא, לחכם הנשאל ר: ת" ג.

של אומר: קרחה בן יהושע ר' המחמיר; אחר הלך לאו, מטהר...ואם ואחד מטמא אחד  אחר הלך תורה ב
של המחמיר, ם ב המיק?■. אחר הלך סופרי

 מקבלין אין הארץ] ועמי בהן,[גזלנין שחזרו וכולן ת״ר: קרחה. בן יהושע ברבי הלכתא יוסף: א״ד ד.
 מקבלין בפרהסיא אותן, מקבלין אין במטמוניות, בהן חזרו אומר: ר״י ר"מ; דברי עולמית, אותן

שגילו שובה] דעתם אותן.[ ת דבריהם עשו א״ד: בת א אותן, מקבלין במטמוניו  אותן; מקבלין אין - בפרהסי
שובו כך ובין כך בין אומרים: קרחה בן יהושע ור' ר״ש בנים] מקבלין,[

לה אין המסכת, ממין אינה שכולה וראינו זו, בסוגיא עסקנו כבר :ע״ב ל' מנחות ב

 וגמילות בצדקה עוסקת שכולה די שלא אלא ברישא, איזכור למעט למנחות קשר כל
 שמעון רבי של הלכותיו איזכורי סוגיית אלא אינו סופה אפיי אלא למנחות, שאינם חסד

הנה: מנחות, עם עסק אין להן שגם שזורי,
 את וכותב שגרר מה את ותולה שכתב מה את גורר בס״ת] יתברך הקודש שם [בכתיבת בשם, הטועה א.

 מוחק אף אומר: יצחק רבי השם; את תולין אף אומר: יוסי רבי יהודה; רבי דברי הגרר, מקום על השם
השיטות].. תוליו.[בין איך מקצתו תוליך, כולו השם כל אומר: שזורי ר״ש וכותב;
כמותו. הלכה שזורי, ר״ש ששנה מקום כל אלא עוד, ולא שזורי; כר״ש הלכה

ש [בן שנים המש בך אפיי אומר: שזורי רייש ב.  איתמר הא מטהרתו, אמו שחיטת בשדה פקועה]וחור
שזורי, כר״ש הלכה חנינא: א״ר זעירי עלה,

 אף לומר: חזרו ויתנו, יכתבו אלו הרי לאשתי גט כתבו ואמר בקולר היוצא אומרים: היו בראשונה ג.
שיירא, והיוצא המפרש המסוכן; אף אומר: שזורי רייש ב

 שואלו בחול אף אומר: שזורי רייש מדומע] נעשה למקומה,[הכל שהזרה דמאי של מעשר תרומת ד.
שבת, [מדובר  הלכה יוחנן: א״ר עלה, איתמר והא חולין] להפסיד פיו,[לא על ואוכלו יאכל] מה לו שאין ב

דמאי, של מעשר ובתרומת במסוכן שזורי כר״ש
 השריש מקצתו לאכילה] לזרע,[ולא שזרעו המצרי פול שזורי: ר״ש משום אומר כיפר בן יוסי רבי ה.

 הישן על החדש מן לא ומעשרין תורמין שאין לפי זה, על מזה תורמין אין - ר״ה אחר ומקצתו ר״ה לפני
החדש, על הישן מן ולא

ה ו. ב תי ה,[ ד שי  כלי מתורת יצאו ביבש, בוריים בית בלח, סאה מ' המחזיקים כאלה גדולים כלים גדולה, א
ואלו אלו ומודים מבחוץ, אומרים: הלל ובית מבפנים, נמדדת אומרים: ב״ש דתנן: ] טומאה מקבלים ואינם
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 נמדד, הלבזבזין ועובי הרגלים שעובי מודים אומר יוסי ר' נמדד; הלבזבזין ועובי הרגלים עובי שאין
ש נמדד; אין וביניהן  נמדד. ביניהן לאו ואם נמדד ביניהן אין טפח גבוהות רגלים היו אם אומר: שזורי ר״

שהוא תחלה שמן אומר: מאיר רבי דתנן, ז.  שני, או ראשון או טומאה, באב שנטמא בין משקה, לעולם,[
 אף וחכ״א: הוא] משקה ושמן תחילה, להיות משקין מטמא התרומה את הפוסל שכל ראשון, איהו הוי

ש הדבש,  אומר: שזורי שמעון רבי אימא, לא? יין סבר: דת״ק מכלל היין. אף אומר: שזורי ר״
 וכוי. אחת פעם שזורי: ר״ש אמר תניא, ודבש] שמן ולא משקה הוא יין.[דווקא

 לי אמר אשי: רב אמר סוגיות, כהרבה אשי רב העורך בדברי נחתמת הסוגיא לב שים
 מעניין הקשייים] להסביר חוזרת [הגמ' פשיטא! מסורא: חנינא ר' בה קשי זוטרא, מר

שלו. בשיטתו הסוגיא מסכם והוא הכל, על חלוק אשי רב האם הפרשנים לראות

 שלשה אומר: ישמעאל רבי מתני׳, זו: למשנה מתייחסת הסיגיא ע״ג: עי זרה עבודה ג.
 אידיהן לאחר אסור, אידיהן לפני וחכ״א: אסור; לאחריהם ושלשה עכו״ם] של [אידיהן לפניהם [ימים]
מותר.

 לפני אחד יום אלא אסור אינו אומר: חמדי נחום דתניא, בינייחו, איכא חמדי דנחום אימא: איבעית א.
חדבר] שנשתקע המדי.[ונדחח, דנחום להו אית בתראי ורבנן המדי, דנחום ליה לית קמא תנא אידיהן,

 אלא ואינו זקן, סוס יועיל מה [כי במלחמח; וזקן זכר סוס לחן מוכרין אומר: חמדי נחום אידד, תניא ב.
שתקע לו: אמרו לתקלה] נאמר. ולא הדבר נ

שתקע לו: אמרו וזירין; וירק זרע מתעשר לתבלין] ירק [סוג חשבת אומר: חמדי נחום תניא, ג.  הדבר נ
נאמר. ולא

 באשלי דתליא דההיא, מינה בר אמר: תפלח. בשומע צרכיו אדם שואל אומר: חמדי נחום דתניא, ד.
וכוי צרכיו אדם שואל אומר: אליעזר ר' דתניא, רברבי;

 עד אומר: יהודה רבי הגשמים? את שואליו מתי עד מתני' ע״א: ה' תענית ד.
 יורה גשם לכם ויורד שנאמר: ניסן, שיצא עד אומר: מאיר רבי הפסח, שיעבור
 יצחק רב ותשובת נחמן רב שאלות שכולה סוגיא באה בעקבותיה בראשון. ומלקוש

 באותו בנויה והסוגיא לתענית. קשורה שלא אגדה אלא אינן וכולן יוחנן, רבי בשם
יוחנן". רבי אמר יצחק"הכי רבי ותשובת פסוק על שאלה מטבע,

שון יורה בניסן? יורד, יצחק: לרבי נחמן רב ליח אמר גמ' א. שון יורה דתניא, הוא! במרח  ומלקוש במרח
אל בן יואל בימי יוחנן: רבי אמר הכי ליה: אמר בניסן! זה, מקרא נתקיים פתו

 בהנך שנים, שבע הארץ אל בא וגם לרזנב ה' קרא כי דכתיב: מאי יצחק: לרבי נחמן רב ליה אמר ב.
 שניה..אכלו שבבתים, מה אכלו ראשונה שנה יוחנן: רבי אמר הכי ליה: אמר אכול? מאי שנים שבע
שר .בניהם ב . .

 קדוש דבקרבך משום בעיר, אבוא ולא קדוש בקרבך דכתיב: מאי יצחק: לרבי נחמן רב ליד, ואמר ג.
שלים אבוא לא הוא ברוך הקדוש אמר יוחנן: רבי אמר הכי ליה, אמר בעיר? אבוא לא  מעלה של בירו
שלים שאבוא עד מטה. של לירו
 אמר הוא? עץ הבלים מוסר ויכסלו יבערו ובאחת דכתיב: מאי יצחק: לרבי נחמן רב ליד, ואמר ד.

זרה. עבודה היא, מאי בגיהנם, רשעים שמבערת היא אחת יוחנן: רבי אמר הכי ליה:
 עשרין דהוו? הוא תרתין עמי, עשר, רעות שתים כי דכתיב: מאי יצחק: לרבי נחמן רב ליה ואמר ה.

זרה, עבודה ניהו, ומאי כשתים שקולה שהיא אחת יוחנן: רבי אמר הכי ליד,, אמר להו? שביקא וארבע
ב ומי שמואל, זקן כאשר ויהי דכתיב: מאי יצחק: לרבי נחמן רב ליה ואמר ו.  האי? כולי שמואל סי

עליו, קפצה זקנה יוחנן: רבי אמר הכי ,:Tל אמר הוה... ושתים חמישים בר והא
 מר לימא יצחק: לרבי נחמן רב ליה אמר בסעודתא, יתבי הוו יצחק ורבי נחמן רב מסתיימת, הסוגיא
שט קנה יקדים שמא בסעודה, מסיחין מהעניין]אין ממין [ענהו יוחנן: רבי אמר הכי ליה, אמר מילתא!  לו

ר סכנה. לידי ויבא ת מת. לא אבינו יעקב יוחנן: רבי אמר הכי ליה: אמר דסעוד ב

 כאן וגם עולא, של הלכותיו שכולה סוגיא לפנינו כאן, גם ע״ב: יא' קמא בבא ה.
כל את העורך הביא הראשון, בפרט עולא מדברי שהובאו כיון אלא למסכת, קשר אין
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 שארגן הלכות קיבוץ שהן יותר ונראה אחד, בזמן מדרש בבית שהיו אפשר ההלכות,
עולא. דברי בהיותם אלא עניניה בין קשר שאין אחת לסוגיא אשי רב
 שלימה] בהמה שמין.[וישלם אין אמר: פפי רב ולגזלן, לגנב שמין אלעזר: א״ר עולא אמר איתמר, א.

לגזלן, ולא לגנב לא שמין אין והלכתא:
 על יושבת [קי״ל שני, ביום ומקצתה ראשון ביום מקצתה שיצתה שליא אלעזר: א״ר עולא ואמר ב.

 לידי דאתי חומרא לחומרא, דעתך? מה רבא: א״ל הראשון. מן לה מונין טהרה] וימי טומאה ימי שליא
ה [שאם הוא, קולא ע יציאה] משעת נטמא בטהרות ע

 חמא, בר רמי תני וכן אותו. פודין אין יום, לי בתוך שנטרף בכור אלעזר: רבי אמר עולא ואמר ג.
ך נטרף אפיי יכול תפדה, פדה שנאמר: מתוך הוא] חי הוא אמרינן חלק.[דלא אך, ת״ל: יום? ל' בתו

 תנא; האי כי דאמר הוא במסירה! תנן: אנן והא במשיכה. נקנית גסה בהמה אלעזר: אייר עולא ואמר ד.
במשיכה,וכו'. וזו זו וחכ״א: דתניא,

 שמין. אין ובנותיהן בניהן שעל ומה שמין, שעליהן מה שחלקו, האחין אלעזר: רי אמר עולא ואמר ה.
שכחת שמין, אין שעליהן מה אף פעמים פפא: רב אמר  שהוא כבודם זהו האחים [גדול אחי, בגדול לה מ

ומביא] מכניס
שומר שמסר חנם שומר מיבעיא ולא פטור; לשומר, שמסר שומר אלעזר: אייר עולא ואמר ו.  שכר, ל

שמירתו, עלייה דעלויי שומר שמסר שכר שומר אפילו אלא ל דעת] לבר מסר שמירתו, דגרע [אפיי חנם ל
ת מן גובין הלכתא: אלעזר, אייר עולא ואמר ז. מ ם.[ עבדי  לעולא: ר"נ ליה אמר יתמי] קמי ונפלו לוה ה

כתפיה! דעל מגלימא אפיי מיניה, מיניה. לא, מיתמי? אפיי אלעזר רבי אמר
לסיומה. עד זה בפרט ארוך בדיון ממשיכה הסוגיא

 והן שמועותיו, את לשחזר חכמים באו אסי רב פטירת אחר ע״א: יגי קידושין ו.
 אסי ברב מדובר אם כי התלמוד, עריכת במסגרת זה שהיה ייתכן בסוגיא. חרוזות

התלמוד. עריכת מפתן על שחזור סוגיית לפנינו הרי האחרון,
 הכי שמיה, יעקב ור' מרבנן ההוא א״ל לשמעתתיה. לנקוטינהו רבנן עיילו אסי, דרג נפשיה נה כי א.

ת אשה שאין כשם מני: א״ר אסי א״ר ת נקני ת נקנית קרקע אין כך מש"פ, בפחו וכוי. מש"פ. בפחו
 לעולם וקשין יוחנן: רבי אמר אסי ד' אמר עמחן, עסק לו יחא לא וקדושין גיטין בטיב יודע שאינו כל ב.

שגורמים בדמים ודמים פרצו ונאוף וגנוב ורצוח וכחש אלח שנאמר: המבול, מדור יותר ניאוף] נגעו.[
מר יורשין יביאו ומתה, חטאתה שהביאה האשד, ג. א ר אסי רב עולתה... ״  הפרישה שלא אע״ג יוחנן: א

דאורייתא. הוה שיעבודא קטבר אלמא מחיים,

 פסוקים, על המבוססת חכמים דברי מחרוזת סוגיית עייב: ו' הי ברכות ז
 ,רשב״י של הארוכה המחרוזת ראה חכמים, של שזורות אמרות עשרות הביאה הגמרא

 דרש בהם שונים וממקומות שונים מדרש מבתי מקובצת מסתמא הביאוה והעורכים
ברשב״י: וממשיכה חלבו וברבי בנימין באבא פותחת הסוגיא אמרותיו. את רשב״י

 לפני שתהא תפלתי על - ימי כל מצטער הייתי דברים שני על אומר: בנימין אבא תניא, א.
 תניא, ב. מטתי..וכו' לפני שתהא תפלתי על לדרום. צפון בין נתונה שתהא מטתי ועל מטתי,
 חברו את המתין ולא להתפלל מהם אחד וקדם להתפלל, שנכנסו שנים אומר: בנימין אבא
 אלא עוד ולא ארץ. תעזב הלמענך באפו נפשו טרף שנאמר: בפניו, תפלתו לו טורפין ויצא,

רשות נתנה אלמלי אומר: בנימין אבא תניא, ג. מישראל, שתסתלק לשכינה שגורם
 עלן וקיימי מינן, נפישי אינהו אביי: אמר המזיקין. מפני לעמוד יכולה בריה כל אין לראות, לעין

 הכנסת, בבית אלא נשמעת אדם של תפלה אין אומר: בנימין אבא תניא, ד. לאוגיא. כמלא כי
 לאמדותיו עוברת הסוגיא תפלה. תהא שם רנה במקום התפלה, ואל הרנה אל לשמוע שנאמר:

 המנחה, בתפלת זהיר אדם יהא לעולם הונא: רב אמר זזלבו רבי ואמר ה. זזלבו: רבי של
 הנביא אליהו ויגש המנחה בעלות ויהי שנאמר: המנחה, בתפלת אלא נענה לא אליהו שהרי
 ואינו חתן מסעודת הנהנה כל הונא: רב אמר חלבו רבי ואמר ו. וכוי. ענני; ה' ענני וגוי. ויאמר

אומרים קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול שנאמר: קולות, בחמשה עובר - משמחו
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 שיש אדם כל הונא: דג אמר חלגו רבי ז.ואמר שכרו? מה משמחו ואם צבאות. ה' את הודו
 ואמר ח. וגוי. ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף שנאמר: נשמעין, דבריו שמים, יראת בו

 שלום, לו יקדים - שלום לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע כל הונא: רג אמר הלגו רבי
 לרבי עוברת הסוגיא וכוי. גזלן, נקרא החזיר, ולא לו נתן ואם ורדפהו, שלום בקש שנאמר:

 מתפלל? הוא ברוך שהקדוש מנין יוסי: רבי משום יוחנן רבי אמר ט. יוחנן,
 מכאן תפלתי, אלא נאמר לא תפלתם תפלתי, בבית ושמחתים קדשי הר אל שנאמר:והביאותים

 לו מרצין שאין מנין יוסי: דבי משום יוחנן רבי ואמר י. וכוי. מתפלל. הוא ברוך שהקדוש
 עד לי המתן למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר לך; והנחתי ילכו פני דכתיב: כעסו, בשעת לאדם

 אחת מרדות טובה יוסי: רבי משום יוחנן רבי ואמר יא, לך. ואניח זעם של פנים שיעברו
 אל ואשובה אלכה ואמרה וגוי מאהביה את ורדפה שנאמר: מלקיות, מכמה יותר אדם של בלבו
מעתה; אז לי טוב כי הראשון אישי

 ונתן הוא ברוך הקדוש מלפני משה בקש דברים שלשה יוסי: רבי משום יוחנן רבי ואמר יב.
 יוחנן רבי ואמר יג, עמנו, בלכתך הליא שנאמר: לו, ונתן ישראל על שכינה שתשרה בקש לו;

 חזר לא תנאי, על אפילו לטובה, הוא ברוך הקדוש מפי שיצא ודבור דבור כל יוסי: רבי משום
 בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר יד. .וגוי ממני.. הרף שנאמר: רבינו ממשה לן? מנא בו.

 אדון, הוא ברוך להקדוש שקראו אדם היה לא העולם את הוא ברוך הקדוש שברא מיום יוחי:
 יוחנן רבי טו.ואמר אירשנה. כי אדע במה אדני ויאמר שנאמר: אדון, וקראו אברהם שבא עד

 ילכו פני שנאמר: כעסו? בשעת לאדם לו מרצין שאין מנין יוחי: בן שמעון רבי משום
 את הוא ברוך הקדוש שברא מיום יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ואמר לך. והנחותי

 אודה הפעם שנאמר: והודתו, לאה שבאתה עד הוא ברוך להקדוש שהודה אדם היה לא עולמו
 של ביתו בתוך רעה תרבות קשה יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ואמר טז. הי. את

 ה' בתריה: וכתיב בנו, אבשלום מפני בברחו לדוד מזמור שנאמר: ומגוג, גוג ממלחמת יותר אדם
 מותר יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ואמר יז. וגוי. עלי; קמים רבים צרי רבו מה

 תניא בם. יתגרו תורה ושמרי רשע יהללו תורה עזבי שנאמר: הזה, בעולם ברשעים להתגרות
 כל יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ואמר יח. אומר: מתון ברבי דוסתאי רבי הכי, נמי

 ושכן ונטעתיו לישראל לעמי מקום ושמתי שנאמר: תחתיו, נופלים אויביו לתפלתו מקום הקובע
 שמושה גדולה יוחי: בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ואמר יט. וכוי. עוד ירגז ולא תחתיו

 לא למד אליהו, ידי על מים יצק אשר שפט בן אלישע פה שנאמר: מלמודה, יותר תורה של
 שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר כ. מלמודה. יותר שמושה שגדולה מלמד יצק, אלא נאמר

 מתפללין. שהצבור בשעה רצון, עת אימתי רצון, עת ה' לך תפלתי ואני דכתיב מאי יוחי, בן
וכוי.

 מהם ורקין". קודם"אכין שלמדנו במה התנאים, של לימוד לדרכי במקורה הגמ' לפנינו
בפסוק. נוסף פרט בגלל רק דין ריבו או התנאים מיעטו
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בננא ת^ון פרק 11^ :1י̂ו
. י2א ה7ו3<:5 ^:ףויזל ר ד ̂״ י.3■!( 6113 6שלי מ4מק ד'& !!^יר ע:י̂ז1<; <ו<!! דאיך זי\?5׳5 י6ל ג כ ^ !זיק*:!

? פגש 5?̂^

״5 ה ■יד ־זי-ז̂ד » זן1£■

̂ו ̂!ן ין6 ו־אפו י ? i'; ̂זד ̂׳לה ־׳פ ̂־ ג  J1kזiJc ? ■מ צ'6 שנפגיש מה  :
^ 6 5 : ̂פה לה ̂גוי ״ל 6̂63 'ג!!<י גייי ? ̂יפ *6ל מלי«̂ן6.;י{ «י̂ב ̂ר מו 6ל̂? סדלה ומ*ג<י ?*? !,«׳»־?ן!̂* לפג*.? ««יה ?6!■ פ  

?*^6 ̂ג־ס לו מ פ?«?« מה «ג̂־ ? ̂גל ?- ^פ?0 7יל :ול^ן ?ל « ;גד !
\ל!ילז,)־מ -ו׳י?ע :$;א5 8(פו? 8®? אגג̂י  »»'

̂פלגא ■למקגה ג-«יפ לא 'תה4'.(ד־0 יגדדה ולד :לא5 ■.;!לי?? .;יק!ייז. ״א3י־ מ4!ד־ז גא!® 15לא ^ 
̂פ־ן , גדלה •איפג ™:ר ל̂פא דה<־? לר

»־!ז־ «״5:נ,»ב1^ ו =״י ך א$3.״־ בד רצד זבן ו ^ ^
̂ב5א --&רה'■-ול ל̂-ד,־״, אל׳י ילא ?®־ל ר־̂ל ̂ד□ י בחוך יף5-
̂ול» ואב׳ד דלק ל!־פ ?ז!פ«פ יע־פד <פל3 לאמא = אל/*!ר א'׳»־ *

,1&ן&ל} ו!י1.3ל «?-ל; ה3* ;א
 ׳אין '■יגן: צ׳ כאיך פ?זי; אל?פ

 מ3ג zt̂ צסל!®. צדן איץ &!.1א 5די1פ
̂־יל ל׳אא צגלמל ̂לןx̂̂״ צא ®

 1-»!ד3צ ג!ר״ לא ]&.̂א 5® ״צא שלא
̂'לא צי?י ד*£' ««א’ל« 5דא̂פ יה‘« ! 

5צמ-ה ל■ ®ה '«ל לא ללצילא «'א

רל£לב יה
<<\ -'י-?! ל«■י1

ג©ה. יה2■'בה’
ופלא בג?ס';*?ל וזג■ >ןנ; והא ;בצלהדסה .קגיה ד ̂ייא ?״די.-;א ח̂» ו־»!י ב״ ̂ד צא'*:!ל¥■■ איצפילין ̂מf:sי אפצ ?לזה !׳ן,• ;ןן דה

*י־ ״’ בהגבהה הו <י »ו̂״ היילצ בבההבה
ה שהלקו =האד\ן אלקגר ד קולא » 

;וד -גוקליה[  וה5 א!** עצי\ק5 דב אבוד ב'ץ5£' אלי יבנוהדהן בגי־ה! ?יוקל וב»ל. ̂'
̂נהה איי! יו̂על̂ה! ■לישיל: «יה! » ^ בגד־יל <ה 'בלג

̂י יד!א3ד ארד גאושדה 8# א1ו«9 #!ק אייה לצא &קוו לה ואגידי סדל׳־ה ד^ה
ל'»ו«ד '?»גער י־<?»!טר אמ^ד איוי קולא ®״ן■ ^ י׳ך לישובה יגו;?בי ה̂ג ׳■̂-יייי ולא לסיד אפייו לי-צבדדהו על*יה. דקלו- עבה

4La«i«K■וi4 »̂■̂•<44 tti<1ו»̂ .v■̂ *̂ס »•״«־».«14*1.;«*־ ̂לח ■־)־ג,” <זן !?• וח3 יג ̂י,̂. -י-,־ ;:?גסד“ וכי2̂■
ע בדקיה ‘בדוקי ירt^ ג^י ידתו52ל

 ד«ו ול׳ין צ:?גו?ד ד<פ' ן5רצ צ«;!ל
 חצמיגא גפר *'צדז למד

צה ]3

 יפאדפ: י!׳-ד3 א? תעך? ■פל-־ד אך
ק :! ■<־; לדןד!גדץ נע־ק פסשייגדמג],  דכ

 פצא ̂ושי׳פ קנ*? ש.ר5ב* 1; דמ&ר
̂?? «), » «ישי; «יש«! מפשי  ג
 החיציגן גפפ1 שפגכה® «?!ז

 דיפימה!«דו ■אגיצי ?דדיק ־ד,! בקדיפץ
צ5פ« 3גז עציהן: עיצ-י והיא דגציי

? בבה־
י%א ןדצג־ח־

 סדיפמיפיק צ!טדך להרג צ5&
̂ היי לא?ג״< צא! א־ אמד״

!־!«?יגה גיץ ׳ל:־! ו ;■ל!

̂•s«'>î̂ '4■ ׳ ̂ <!* ע ;■;*;8 יי 5»גפו v:̂,■'<«' .®;\'̂יי י «י ■7̂ ד̂יי־! ̂^̂יי ,,, אצ!ד <̂יבא יקה לבן ההר ;
̂ו■ דאין .מי'ע*ק1צא; «« ל !£*̂ש כמצניפימ מלידפו י^ההי ?צבר מעק״א ולא רהב העוצ

̂ה55לק יי ̂'ד-יגיי י• ש;*י̂ע י

 !זיליז י,גד אידר יך«מ.■• י««י? ל1?3
ולאגנו יופ ‘צ ה־ו מי

^״צ, »״ : מיפלומ -ז־א ההמזכ ;ריפ יל« אוא 3'

«; ו<# פר:5א <ה& שמ.פדי זי ריצו

 פגש :?ימי ?«»■לר :®אגל,? או ?5יגג*
יפ5י ?גיא־ ■איצי למיפעיד «׳;ד ;י

זג־ד״ויגזל יאגעפר א״ר מי1פ עצו? ן

̂!״ א ®ייבקיו צ6ו דדע ̂לגוו
אי ג קו ה ה צ עי ה רו ג עי גהעייה י ה \ §:י א ד ^ה
לו אפי ד י מ ו sי ה.נה ע : xר ר ו ה ה ד4̂נ ל  אומן ל<צ יזדאש!? משור. (שישי ר!''ב :
ר ה א ה ל>ה ר ה א ענ הי ה. לי מ ק עו ע א ודאי ב ל

■-מי‘» «•י ^ ״־י ־־■־,■«ד, ל■ ™י־ז *53,71די־5ג ל̂ 
!■=תלס̂ת  מ7?ף̂ע נ ר ז7ל 1^» העבד^ט »

!,קה:3' ̂ מיויה: יח^3ג - א:! י»לקור3ר אמד
ק^לןקן גסא׳ ריבא כהביה רעל בוגלעא אפ־י'

̂א אבוותיקי עעעיאו מ?א יאמא־י ■»3? נג■ ין6 וישן דאמי יבדרב ד8̂צ ש!צ״!ג נצ.וי-6ר ??«: ̂צא קה7' יבא ̂י
̂ק״ קירל ילל ד;̂! צגהודי גפפילו הגפד פאר לשי«ר הבונד וצבה דוב. בעל וסביו אוידה

דו ‘מי^^'״ מ־א : עו ה קייה אי| "■ומבד■ !!^:פורלדי ■ ב ה רגפ ■מפימר ן5:ו’ה דו פ ר5פ פופי פ
ע ־ מפל? יץ^ מ ד ; 6*ו פTוד.: פ3,;י3 פפצ ק יול) ^

sדtE■33 פ3̂ <«!מר 38-«5 שער קרל! דמ׳ה;■« ■אע״ג ■ו& < ארין י
̂:פ:;■ דך !£«. ק ש?א5ו ע '״' »ששה «' ד ט שימד ?־׳.יר.3 *שו5לש«י ני
« ד ■':ע' דימיע «'ג ?יי ‘איג גשד« «פ יי ״ - <אינ?*ן אי״י ג?ז*גא י ד אאל א'*צ «« י' ג « צאפר ש«פר« פששדו - ה  מ פ

 ! 5גמ יפומד ,3!פ1אפג גאדאפין: ̂■* !דיג:. ?-?־ש; ן3צ. צן לן*פ ל־ 1ל?־י< *■ה■״ יהצאש שפמיגי «יזו& «333« ®צ
*י ‘?י■ &'ל»רש''ד3 » ק הלמו׳פש שד;ה א־יך 5!« מ פי  מ« ל® הי.35&י אאי■ פשגרייפ: מין .איג .pגו ע.פפ: פצא <-£ך־פ ?!־■"פ ג

 קא.׳■ יו3?!1 ;הגראל! פפיעפ «יפר פי מ ®■-ה מאדאפי ן<?ידן ראופד
למז^גקיפי מיימ עצ35 8ה? !«:פ פ* פציגי «:■א פמצי מפפפ אמיד <3׳ צפיצ-אש

ך ה״מיי-ט: מן שוי 6צ 3־'!5א‘ פרשיו צד ■דשצל ליה !זגן® ששס צע. ן3:?5!מ!ר; ה פ ̂׳&א ^ צי®׳־ מ«'® ק !1ד? גצ
̂־■«ן דגפדך! !®ד «׳ עז״ צפרג-אל ? גצזמי ■;]אי. ■אא& ■א«פ ש*דןי.1א« גבי ««׳■ב ■;;.־ לן! ■:למלוז! רבע :■ ק צן ■יהא » פ פי

«®מ: אוג צ5< גיבה גי.אדד גיא? אצעד י3ו **»».׳דיצ «??!די יפצפ !שדן לביק שצפיג! י* צי ציק ■דל!?׳» ד צ! פוש נביגי
לגפג׳ ופ!ד גהס־ ציה יפל«■ היד■ גהדג .?יזג* ^;!רך לא■ !־.שש-יר ^ו?ר̂ן

ק מיפדויי ■̂■פ ‘צ !:פין עגגגיג עין הא מצ̂ז אן בפרא ורושמ! יפוד גיהר; א!צא. ■:גיי̂: צפ-פר ציה ה־ה אל-א  דיה ימ&■ גערךא רפי» מ
 ?!?■שהאן ג«*■ ר!33 ראזרי® ד לו ;פי־פ צגעדר בה!זדז!.ך פעיר ציה מדהו והפהא «;■»ה שגעפה גד?!■ ®פ!*^

ד,5 מ  צ,׳ ,»«זישי׳»*ן «ן,5!® »יין !־״דדן13ד «■!:31 יפק* “« :‘׳זאד-ג׳ש פל.'. :.דך ד^דיזוין ונפייק פאן הד׳גי גג׳וןד אין ;;ה, ה
ה רדי]א אלפב ■דג ידשין עדד6 ו&פלי ̂א והע ש«*! שפש נג.?י־■ אגל £וצ מ ל רדשצע־ביז איו דן צ  !ז 5א »זז־. ב
ק אל אלג גדש ד ד ציז! גי«א ̂«'אhsמ » שיצא ! ̂גיי! רה<^:ןץ ;דאיאד־ק מל<יה לאפש.מפי ד  אגעא ממ.רפ ^ג׳ :ד״י !־

א « שימי־ ׳״דהד ;אגרה א! גג;הה אע רפפזיר הי׳ בד־. ®״«•י אב? ?»■■פר טב?'» ל  ג.'!ג!£דףד הדהמי'■ גפפצ-יפ צפ5ר משצפי עי »
̂ןי״ד! דע!לך*י חגורו: ■פצ פ&רחו ®דיה פ.ישיפ הצה לרן ראמד 15״ אלי ליהצאה <י:; :■;־יח  ס6פ על״־פ צפרש אי? ל£»־דדזןי י

5»  רושוה-י צשירד ד1ג??ד' ש«׳י שר- זי.?!ר־ד הר ין1!הפ'י' העיצרי אייא !ה פמ;ק ליפדק פשפי״ גא ;רפיה ;דיעי רהיה פיפליע יו«י" ג
*ן 3א !ה 5שש צ«י ־»!פ״ך!ה1 *י ««־א■®־. ^ת4 פגיש: ד ד' ? ^ין מן *יהי ה  גיחמא א5א' ה>5! בה«א?׳אי צ5יא אשציר גדי&ה הר

עפמא אההיא הגיג היאי רהאא צידצא 8צהוי,» י־א׳׳ן ה3א ארחויגש :?!׳ן הצצ! «ע»«! ש® ־5אח י״ז מ׳7®ק פיהא ולוגי ר־אין אחר«?
̂ן ל»ד גהד י»צ?מ צא א!צ!?ל ̂&ן■ מ«.?ה ■עיצ אמד א»ש ג;!.: .;הי̂י שגש אל ׳52 יריא «?««ין ,א5 "'« אחד גרזי *קי-׳ר■ איהא רעע שי

 היא אזדג■ אלא צי אין לזאה פרי־פ צי יש אה פ־ה-היה ר׳:;- »5!:-' ׳=■ ^^;^יליו אן «צ אדהגי ש״זפ״־ג מלי?' ;א צ5ל fז';sר3צ גיהדא
 :א' ראפיי אריע ילד יצד הרי׳י בי.״י'ח לרחי שיזצייזגך פ ה׳ ח־צה פפיה גפציה י א צאיא רה^אריא -־ה! ?׳״ הו«יןאג גש א^ד

®שלדן: ר«י;ן ®פה ק5?!!! זר־׳יפ איצעצא צאז-פו האדן יי&רלוצ ־;צ !ץז.:ו «!וקהל
?ידהד רצגיו גצדי!« אחו קלא 5מפיי צשמא ש״ן צא דזרפלר דאפ׳־פ מציקיז ■עד.י גזי׳ארד י3; '?®.פ »ג!יי!ילד, בול2

«5 יד:א «רן!ע■ «■■:צ ^ה אשית׳ד^ יצא !י«יד\5א  מעאהיד רצגי ?:?ליל אמללה !והיה ;ליד מיממי למי־ לר־ מצקיגילא «
גחצוע ־־״ג׳צ ̂המהיא ■השצמא ייה,- יגא רמשפלי■ גג* 6ל ®■ה :5 דליה ייא־דישא צאו «גרוי׳א‘» ־׳ר5צ אשיצי י«5!«נגןו
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עריכה מעידות סוגיות דוגמת ה.

 מתבהרת זו עדות מדודה, לעריכה עדות מהוות הן אך סבוכות, אמנם סוגיות קיימות
עצמה. הגמרא מדברי

 בשם פעם חכמים, שלושה בשם פעם אושא, תקנות מובאות ע״ב: מטי בכתובות
 מתייחסת הגמרא הסוגיא. של חוליותיה נראה אחד, חכם בשם ופעם חכמים, שני

יטעו. שלא סימן בו ניתנה ואף בהדרגה, שהובא זה למבנה
 את זן אדם שיהא התקינו, באושא חנינא: בר יהודה רבי משום לקיש ריש אמר אילעא רבי אמר א.

ת דנה והגמ' כוותיה? הלכתא אין או כוותיה, הלכתא להו: איבעיא קטנים. כשהן בנותיו ואת בניו  זן בתקנ
צדקה. מדין או אותו, כופין האם הקטנים, ובנותיו בניו

מהם. נזונים ואשתו הוא לבניו, נכסיו כל הכותב התקינו, באושא לקיש: ריש אמר אילעא רבי אמר ב.
 יותר יבזבז אל המבזבז, הכי: נמי תניא מחומש. יותר יבזבז אל המבזבז, התקינו, באושא אילעא: א״ר ג.

בסוגיא.] הדברים הבאת וסדר אופן את מסבירה הגמרא [ לבריות; יצטרך שמא מחומש,
ה,ובזבזו" כתבו "קטנים וסימניך: והולכות, מתמעטות הללו ושמועות אשי: בר שימי רב אמר הכוונ ]. 

תב הבונה כתבו, שערות, שיביאו עד קטנים ובנותיו בניו לזון חייב קטנים,  הוא מהם נזון לבניו נכסיו כו
ת הסוגיא ממשיכה ומכאן נכסיו] יבזבז אל הכוונה בזבזו, ואשתו,. אושא] בתקנו

 יורד ואילך מכאן שנה, עשרה שתים עד בנו עם מתגלגל אדם שיהא התקינו, באושא יצהק: רב אמר ד.
לחייו. עמו

 מוציא הבעל ומתה, בעלה בחיי מלוג בנכסי שמכרה האשה התקינו, באושא הנינא: בר יוסי רבי אמר ה.
ת.[כי מיד חו ראשון] כלוקח רבנן שויוהו הלקו

ת אילעא דרבי הללו, שמועות רש״י: שא.מתמעטות בתקנ  אילעא א״ר הראשונה מאמוראים והולכות, או
 בסדר לחודיה.וסימניך, אילעא ר' שלישית ר״ל אמר אילעא ר' השניה חנינא בר דר״י משום ר״ל אמר

תב קטנים כשהן ובנותיו בניו ובזבזו, כתבו קטנים מיעוטן. סדר תדע ובו ההלכות  אל המבזבז נכסיו כו
אחד. ובאיזו שנים ובאיזו שלשה באיזו תחליף לא ומעתה יבזבז

 מגרש, בהם כתבה התורה הלויים, ערי בתחומי דנה הגמרא ע״ג: נוי געירובין
 ברבי אליעזר רבי אמר תניא, הברייתא: הובאה העניין לבירור ערים, בשאר שאינו
 רביע״, מגרש "נמצא מגרש, אמה אלף מהן צא אמה, אלפים לוים ערי תחום יוסי:

 אלף וחוצה העיר מקיר קרא: דאמר רבא: אמר - מילי? הני מנא וכרמים. שדות והשאר
 אוקימתות בארבע בנויה הסוגיא באלף, העיר את סבב תורה: אמרה סביב. אמה

מצאהמושג בהבנת רביע״. מגרש "נ
שכחת לי, אסכרה [מודד] משוחאה אדא בר דגא: אמר א: אוקימתא  אתרי אלפי תרי דהויא במתא לה מ

ת שיתסר, הויא, כמה תחום אלפי.  כמה דקרנות, וארבעה דתחומין, תמניא דל שיתסר. הויין, כמה קרנו
שר [פירוש: רביע? מגרש נמצא תריסר. - הוי, 2 העיר כא 0 0 0 /2 0 0  לכל ביחס העיר סביב המגרש 0

שטח העיר.] התחום+
שכחת אמר: אביי ב: אוקימתא ת תמניא, הוו, כמה תחומין באלפא. אלפא דהויא במתא נמי לה מ  קרנו

ת, וארבע דתחומין ארבע דל שיתסר, הוי, כמה 10 בעיר מדובר [פירוש: תמניא. הוי, כמה דקרנו 0 0 /1 0 0 0 
א התחום כל לבין סביב מגרש בין והיחס העיר, סביב מגרש העיר.] לל

2 צלע בעלת עגולה ולא מרובעת עיר [פירוש: דתחומין. רביע רביע, מאי אמר: רכינא ג. אוקימתא 0 0 0. 
ת המגרש ללא שבתחומין המגרש שבין יחס הוא היחס  העיר.] ללא התחום לכל ביחס שבקרנו

ת. רביע רביע, מאי אמר: אשי רב ד. אוקימתא 2 רבועית בעיר מדובר [פירוש: דקרנו 0 0 0 /2 0 0  מדובר 0

ת המגרש חלק שבין ביחס  אשי ורב רבינא לב שים שבזוית] התחומין חלק לבין הזוית שבקרנו
 על פעמים וכמה כמה שהצגנו כפי הסוגיא של בסיומה דנים החותמים העורכים
לשאול צריך שהיה שאלה אשי רב את שואל רבינא כן כמו התלמוד. כעורכי פעולתם
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 להוסיף, יש בריבוע. שמדובר סובר הוא גם שהרי בדיון שנבלעה שלו האוקימתא על
שו (מצויה הרמב״ן של שיטתו גם נביא שאם ר בפירו תיו ומצויה בתורה למקו שובו  הדף) על בת

 פנינו שמגמת אלא אוקימתות. בעוד נעמוד בלשונה, להבנה וקשה מורכבת כשלעצמה
 אחרים לציורים נכנסין לא אנו לכן מתוכו, שמשתקף כפי ועריכתו בתלמוד כאן

 גבאי מאיר הרב של בספרו הסוגיא של מפורט [בירור הראשונים. של בדעתם המשתקפים
שבורת שליט״א] חזן אליהו הרב העירני הרמב״ן ולשיטת התחומין, ת

 התלמוד עריכת על עוד ללמוד ניתן חמץ, הנאת איסור מסוגיית ע״ב: כאי בפסחים
 כפי הנאה] [איסור מוטיב, עם וערוכה חוליות, עשר המובנית זו סוגייא אשי. רב בידי

 וחזקיה. אבהי רבי מחלוקת מובאת כאי, בפסחים דעת. שיקול על מלמדת שנראה,
 מופיעים הפעלים כידוע הנאה. האוסר הפסוק בניסוח טמון מה תחילה נסוב הדיון

 השורש מספיק אבהו, רבי לפי תאכלו", "לא יאכל" "לא תאכל" "לא חמץ, באיסור
 פותחת הסוגיא בלבד. נפעל בבניין "יאכל" חזקיה, לפי שהוא. בניין בכל "אכל"

 אשר ולגר אותו תשליכון לכלב תאכל, "לא שהכתוב ללמד כמפתח נבלח" ב״איסור
 הסוגייא הפסוק. האריך למעט וכדי למעט. בא מכור" "או לנכרי". מכור או בשערך
 התורה ובכ״ז "יאכל" נפעל בניין שהנה אבהו, רבי נגד תחילה שאלות סדרת מביאה
 חזקיה, על קושיה יש [אם לשניהם. והקושיה נפעל שוב מובא אחייב חנאח. מתירח

 מובילים כסוגייא, מעורכים ורכינא אשי רב לב, שים שניהם], על מיד היא מגולגלת
וחותמים. לתכליתה

הנאה. באיסור חמץ לדיון. הנושא בהצבת פותחת חסוגייא? בנויה כיצד
 אבהו. לרבי חזקיה שבין זו מחלוקת המבטאים שונים בנושאים שאלות סדרת אח"כ

דם, איסור ג. הנשה, גיד ב. כותרת. כעין מפתח כנושא שהיא נבלה, א. הנושאים:
 איסור ט. נזיר, ח. תרומה, ז. ערלה, איסור ו. הסקל, שור ה. החי, מן אבר ד.

 במקורה, הסוגייא נראה וחותמים. הפרק. עניין לחמץ חוזרים יא. שרצים, י. חדש,
ומשורה. כמשקל התלמוד עריכת על ומעיד שלב, שלב כנוי הכל איך

 בו יהא לא חמץ" יאכל "לא שנאמר: .בהנאה שאסור בפסח לחמ^ מניו חז?ויה; אמר ע״ב: כאי פסחים

 משמע. אכילה, איסור אמינא הוה יאכל לא כתב לא הא חמץ יאכל לא רחמנא דכתב טעמא אכילה. היתר

 לא תאכל לא יאכל לא שנאמר מקום כל אבחר; רבי דאמר אבהו, דרבי ופליגא משמע. לא הנאה, איסור

ב לך שיפרט עד הנאה, איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, בנבילה. לך שפרט כדרך הכתו

שעריך אשר לגר נבלה" כל תאכלו "לא דתניא: נבלה; איסור א.  וגוי. לנכרי מכור או ואכלה תתננה ב

שעריך אשר לגר לומר: תלמוד מנין? במכירה לגר במכירה, ולנכרי בנתינה לגר אלא לי אין  או תתננה ב

מר תלמוד מנין? בנתינה לנכרי מכור. וכוי. לנכרי. מכור או ואכלה תתננה לו

 בני יאכלו לא כן "על אמר: דרחמנא הנשה, גיד והרי נפחא: יצחק רבי מתיב הנשה; 7גי איסור ב.

 רבי קסבר ניכר! שמקומו מפני בתוכו, הנשה וגיד לנכרי, ירך אדם שולח ותנן: הנשה", גיד את ישראל

שהותרה אבהו: תן בגידין יש דאמר למאן הניחא - הותרה. וגידה וחלבה היא - נבילה כ  אלא טעם!, בנו

תן בגידין אין דאמר למאן  - טעם בנותן בגידין אין דאמר ליה שמעת מאן - למימר? איכא מאי - טעם, בנו

 רבי פוטר. שמעון ורבי שתים, מחייב יהודה רבי טמאה, בהמה של הנשה מגיד האוכל דתניא: שמעון, רבי

אוסר. שמעון ורבי יהודה, רבי דברי בהנאה, מותר הנשה גיד דתניא: בהנאה. דאסר נמי הכי שמעון
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 באמה מתערבין ואלו אלו ותנן: דם", תאכל לא מכם נפש "כל אמר: דרחמנא דם, והרי זם; איסור ג.

חל ויוצאין  על תאכלנו "לא דכתיב: למים, דאיתקש דם שאני בו! ומועלין לזבל, לגננין ונמכרין קדרון, לנ

שפכנו הארץ  רבי אמר המזבח! גבי על המתנסכים כמים ואימא מותר. דם אף מותרין מים מה כמים", ת

 הניסכין. כמים ולא הנשפכין! כמים אשי: רב אמר אלא כתיב? מים רוב מידי מים. רוב כמים אבהו:

 למאי ולחזקיה נסיכם". יין "ישתו דכתיב: איקרי, ניסוך נמי התם זרה! עבודה לפני הנשפכין כמים ואימא

וכוי. למים? דם איתקש הלכתא

שר, עם הנפש תאכל לא דכתיב: החי, מן אבר והרי החי; מו אבר ז.  שלא מנין אומר: נתן רבי ותניא, הב

ם הא מכשול". תתן לא עור "ולפני לומר: תלמוד נח לבני החי מן ואבר לנזיר, יין כוס אדם יושיט  לכלבי

 הנפש". הוא הדם כי הדם אכל לבלתי חזק "רק דכתיב: לדם. דאיתקש החי, מן אבר שאני - שרי!

 מן אבר מה החי, מן לאבר דאיתקש הוא דם לך: אמר לדם? החי מן אבר איתקש הלכתא למאי ולחזקיה,

בו. יוצאה שהנפש הקזה, דם זה זה ואי אסור. החי מן דם אף אסור, החי

 שנאמר, ממשמע ותניא: בשרו". את יאכל "לא אמר: דרחמנא הנסקל, שור והרי הנס?זל; שור הנאת ה.

שור יסקל סקול  לך מגיד יאכל, לא לומר תלמוד ומה באכילה? אסורה ונבלה נבלה, שהיא יודע איני ה

 "ובעל לומר: תלמוד מניין? בהנאה באכילה, אלא לי אין אסור. דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב,

וכוי. משמע? מאי נקי". השור

ם ותניא: יאכל". לא "ערלים אמר: דרחמנא ערלה, והרי ערלה; איסור ו.  אלא לי אין יאכל, לא ערלי

מר תלמוד הנר? את בו ידליק ולא בו, יצבע שלא ממנו, יהנה שלא מנין אכילה, איסור  ערלתו. וערלתם לו

ת יאכל, לא ערלים  אמינא הוה הכי, לאו הא ערלים, ערלתו וערלתם רחמנא דכתב טעמא כולם. את לרבו

וכוי. משמע! לא הנאה איסור משמע, אכילה איסור

שראל ביין לנזיר מערכין ותנן: קדש" יאכל לא זר "וכל אמר: דרחמנא תרומה, והרי בתרומה; זר ז.  ולי

שראל דכל תרומתכם ואידך: תהא. שלכם תרומתכם קרא: דאמר התם, שאני פפא: רב אמר בתרומה!  י

קאמר.

 מר אמר ביין! לנזיר מערכין ותנן: יאכל", לא זג ועד "מחרצנים אמר: דרחמנא נזיר, והרי בייד; נזיר ה.

 גידולו ראשו שער פרע גדל יהיה קדש אמר: אשי רב יהא. שלו נזרו, קרא דאמר התם שאני זוטרא:

זוטרא. כדמר מחוורתא אלא, כתיב? אחר דבר ואין מידי קדוש. אחר דבר ואין קדוש,

 ותנן: הזה", היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי "ולחם אמר: דרחמנא חדש, והרי ש;7ה איסור ט.

שחת קוצר  יהא. שלכם קצירכם קצירכם, קרא דאמר התם שאני שמעיה: רב אמר לבהמה! ומאכיל ל

שראל דכל קצירכם ואידך: משמע. י

 ודגים, ועופות חיה ציידי ותנן: יאכל", לא הוא "שקץ אמר: דרחמנא שרצים, והרי שרצים; איסורי י.

 הכי, אי יהא. שלכם לכם, קרא דאמר התם, שאני לנכרים! למוכרן מותרין טמאין מינין להם שנזדמנו

 ומייתי יאכל לא למיכתב לי למה ולחזקיה, יהו. בהוייתן יהיו קרא דאמר הכא, שאני נמי! לכתחלה אפילו

ב לא למישרייה? לכם  מהכא. נמי דידי טעמא חזקיה: לך אמר לכם! בעי ולא יאכל לא רחמנא לכתו

 על תמה אומר: הגלילי יוסי רבי ותניא, חמץ, יאכל לא אמר דרחמנא חמץ, והרי להמ^. חוזרים יא

 יהא. שלך שאר" לך יראה "ולא קרא: דאמר התם, שאני שבעה? כל בהנאה אסור חמץ היאך עצמך,

 חד ואידך; כתיבי. לך תרי ואידך: גבוה. ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה, אתה אי שלך ורבנן:

שתו בנכרי שאור חד ואידך; כתיבי. לך תלתא כיבשתו. שלא בנכרי וחד שכיב  וצריכי. בחמץ, וחד ב

 לחזקיה: אבהו רבי שבין מחלוקת הפתיחה, למחלוקת חוזרת הגמרא
 מותרים ואעפי״כ אכילה, באיסורי הכתובים מכל הקשנו [הלא ושנינהו, קראי הני כל אותבינהו מכדי

 שהכתוב אכילה איסור שום אין [הרי פליגי? במאי אבהו ורבי חזקיה ] כן, [אם אותם?!]. ותרצנו בהנאה,

שור דרבנן, ואליבא בפסח בחמץ [רק] בהנאה?!], להתירו בו פירט לא  הכל. דדברי ואליבא הנסקל ב

מאי בהנאה, אסורין למר ובין למר בין מכדי, מנבילה. ליה נפיק אבהו ורבי יאכל, מלא ליה נפיק חזקיה
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 חולין למעוטי אתו, הני למעוטי יאכל, לא סבר חזקיה בעזרה. שנשחטו חולין בינייהו: איכא בינייהו?
 נינהו. דאורייתא לאו בעזרה שנשחטו חולין חני, למעוטי אתו סבר: אבהו רבי בעזרה. שנשחטו
 לרב רבינא ליה אמר התלמוד: חותמי אשי לרב רבינא בין ומתן במשא ע״ב: כדי דף נחתמת הסוגייא

 חמש, לוקה נמלה ארבע, לוקה פוטיתא אכל אביי: אמר מי לאו לאוין? בשני עליו לעבור ואימא אשי:
 שניתן מקום [כל דרשינן, למדרש דאיכא היכא כל לרבינא] אשי [רג ליה: אמר שש! לוקה צירעה
 כך] דורשים אכילה, איסורי בשאר הנאה, איסור על ללמד אצלנו כמו אחרת, לדרשה הנוסף הלאו לדרוש

וכוי. יתירי. בלאוי מוקמינן ולא

 וחותמת ידי בפסחים פותחת וחתומח, בנויה דפים!) (ארבעה ערוכה נוספת סוגייא
 א' פרק פסחים, ראש דביצה, א' פרק כאלה, גדולות סוגיות הצגנו ע״א!!! יז' בדף

ועוד. ה', בדף המובנה היופי את ראה דפים, חמשה יומא, מסכת ראש דחולין,
 לחיתומה. ומובילים מעורבים ורבינא אשי רב לב, שים הסוגייא? בנויה כיצד
למבנה. מבנה בין "וגופא" שמע" "תא קבוע מוטיב עם משוקללת בנויה הסוגייא

 כהנים של של "מימיהם האומר: הכהנים סגן חנינא רבי עדות ובה עתיקה משנה
 באב שנטמא הבשר עם הטומאה בולד שנטמא הבשר את מלשרוף נמנעו לא גדולים

 בספק הגמרא דנה זו, משנה עקב טומאתו". על טומאה שמוסיפין אע"פ הטומאה,
 התורה. מן למשקין טומאה יש בכלל אם וכן טהור. אחרים לטמא טמא, ליטמא משקין

 אייל על צרדה איש יועזר בן יוסי העיד הראשונים: הזוגות מימי העתיקה עדות והובאה
 מכאן דכן. שבעזרה] בזבחין [משקין מטבחיא בית משקין ועל דכן, חגב] [סוג קמצא
[כביכול!] למשקין. טומאה שאין

 הלכה, ומדרשי בררייתות בשרשת הכהנים סגן חנינא רבי דברי את מבררת הסוגייא
 יועזר. בן יוסי דברי בפירוש ושמואל רב מחלוקת על מובנית, בדרך

 רבי והתניא, בעולם? טומאה להו אית משקין אלעזר רבי וסבר ע״א: טזי פסחים
 איש יועזר בן יוסי העיד שהרי תדע, עיקר. כל למשקין טומאה אין אומר: אלעזר
 דכן דאמר: לשמואל, הניחא דכן. מטבחיא בית משקין ועל דכן, קמצא איל על צרידה

 ממש דכן דאמר לרב, אלא שפיר. להן, יש עצמן טומאת אבל אחרים, טומאת מלטמא
 ועוד: דנפישי, קאמר כדבריו והא אחדא. יצחק: בר נחמן רב אמר למימר? איכא מאי
קשיא. קתני! וכן והא

 טומאת אבל אחרים, טומאת מלטמא דכן אמר: ושמואל ממש, דכן אמר: רב גופא,
 רבנן גזרו וכי דרבנן, משקין טומאת קסבר: ממש, דכן אמר רב להן. יש עצמן

 טומאת מלטמא דכן אמר: ושמואל גזור. לא מטבחיא בית ובמשקין דעלמא, במשקין
השרשרת] באה [כאן להן. יש עצמן טומאת אבל אחרים,

 מרישא הכשיר? הכשיר. יטמא, מאי יטמא! כלי בכל ישתה אשר משקה וכל שמע: תא א.
 אשמעינן דאי וצריכי, במחוברין. וחד בתלושין חד וגוי! יאכל אשר האכל מכל ליה שמעת דקרא

 דקיימי משום מחוברין תנא ואי לא. אימא מחוברין אבל דאחשבינהו, משום בתלושין
צריפי. לא, אימא תלושין אבל השיבי, בדוכתייהו

 מי ותלושין מטומאתו. טהור, יהיה מאי טהור! יהיה מים מקוה ובור מעין אך שמע: תא ב.
שאין אלא דכן, שהן דיין לא מטבחיא, בית משקין חנינא: ברבי יוסי רבי והאמר מכשירין?
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 שאינו קדשים לדם מנין יוחנן; רבי אמר אבא בר חייא רבי דאמר דם. על תירגמא מכשירין!
וכוי. מכשיר, כמים שנשפך דם כמים", תשפכנו הארץ "על שנאמר: מכשיר

 רבי ליה אמר מכשיר! ואינו כמים דנשפך התמצית, דם הרי אמי: בר שמואל רב לד. מת?!ית ג.
 דאמר אמי. בר שמואל רב מיניה קבלה מכשיר. לא נמי בחולין דאפילו התמצית, לדם הנח זירא:

 שאין דם דם, קרוי בו יוצאה שהנפש דם הנפש, הוא הדם כי הדם אכל לבלתי חזק רק רחמנא
דם. קרוי אינו בו, יוצאה הנפש

 בן יוסי כרבי ודלא מדרבנן, הורצה! לא במזיד הורצה, בשוגג וזרקו, שנטמא דם שב?«; תא ז.
צרידה. איש יועזר

 בין בשוגג בין שנטמא החלב, ועל הבשר ועל הדם על מרצה, הציץ מה על שב?«; תא . ד,
צרידה. איש יועזר בן כיוסי ודלא מדרבנן, בציבור! בין ביחיד בין ברצון, בין באונם בין במזיד,

 כבר הרי פיגול עון אם נושא? הוא עון איזה וכי הקדשים עון את אהרן ונשא שמע; תא ו.
 טומאה עון אלא נושא אינו הא יחשב, לא נאמר, כבר הרי נותר עון אם ירצה, לא נאמר,

קמצים. טומאת לא, פפא: רב אמר דם? טומאת לאו מאי בציבור. מכללה שהותרה
 ואל היין ואל הנזיד ואל הלחם אל בכנפו ונגע בגדו בכנף קדש בשר איש ישא הן שמע; תא ז.

[יקדש] לא ויאמרו הכהנים ויענו היקדש מאכל כל ואל שמן
 אישתבש אמר; רג כהני. אישתבש לא אמר; ושמואל כהני, אישתבש אמד; רג גופא; זז.

וכוי. כהני, אישתבש לא אמר; ושמואל טהור. ליה ואמרו מינייהו, בעא בקדש רביעי כהני,
 יטמא. ויאמרו הכהנים ויענו היטמא אלה בכל נפש טמא יגע אם חגי ויאמר שמע; תא ט.

 הכא שנא מאי לרב, אלא אישתבש. לא נמי התם אישתבש, לא מדהכא לשמואל גשלמא
 הן בקיאין אבוה: בר רבה אמר נחמן רב אמר אישתבש? דלא התם שנא ומאי דאישתבש

 שלישי. הכא רביעי, התם אמר; רבינא שרץ. בטומאת הן בקיאין ואין מת, בטומאת
 היינו לרב בשלמא וגוי. ה' נאם לפני הזה הגוי וכן הזה העם כן ויאמר חגי ויען שמע; תא י.

 כתיב! ידיהם מעשה כל וכן והא מתמה. קא איתמוהי טמא? אמאי לשמואל אלא טמא, דכתיב
 כאילו הכתוב עליהם מעלה מעשיהם את שקלקלו מתוך אשי; רב ואיתימא זוטרא מר אמר

בטומאה. הקריבו
 ליה סבירא אי הניחא ללוי, מדבחיא. בי משקי תנא ולוי מטבחיא בית משקי תני רב גופא. יא.

 דנגעי לה, משכחת להן יש עצמן טומאת אבל אחרים, טומאת מלטמא דכן דאמר כשמואל,
 כשמואל כרחך על לה? משכחת חיכי ממש דכן דאמר כרב ליה סבר אי אלא בראשון. כולהו

וכוי. מטבחיא, בית משקי דתני כרב, לה סבר אי הניחא ולשמואל, ליה. סבירא

אשי רב רבינא דעות ובאות המוצא לנקודת חוזרים פאן
 טומאה אין אליעזר: רבי דאמר הא ואלא פפא: לרב נתן דרב בריה הונא רב ליה אמר

 מטבחיא בית משקי על צרידה איש יועזר בן יוסי העיד שהרי תדע, עיקר, כל למשקין
 רבי והא אשי: לרב רבינא ליה אמר מינה? גמרינן מי לה, גמירי הלכתא ואי דכן.

 לכלים אומרים: שמעון ורבי יוסי רבי דתניא, דאורייתא, משקין טומאת דאמר שמעון,
 טהורין. בקרקע, טמאין, בכלים, שמעון: רבי קאמר והבא טמאין. לאוכלין, טהורין,

קשיא. בקרקע? לי מה בכלים לי מה היא, הלכתא ואי
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 הסוגיא את שסידרה היא עורך יד שבודאות התלמוד לעריכת נוספת הוכחה
 משניות אותן שם ראה המשנה, בעריכת זאת מצאנו כבר חוזר. מספרים מוטיב בגלל
 בעריכת גם המספר. סיבת אלא היה לא ענייניהן בין שהקשר מספרים מחרוזות שהן

 את סוסריפ״שעשו "משפחת ע״ב, יג' בשקלים דוגמאות, עם היסוד וראה התלמוד,
 השינון מפני האסוציאציה עקרון על בנויות רבות סוגיות ספורות". ספורות התורה
 ארבע במצות פותחת בפסחים. מאד ארוכה בסוגיא הנה פה. שבעל תורה של כדרכה
 עסק להם שאין ומוסר הנהגה אמונה בענייני דרכים ולצידי לדרכים ומפליגה כוסות,

 ברייתות למחרוזת הסוגיא יצאת כוסות, ארבע של הלכה הבאת אחר כוסות. ארבע עם
 שונים, ומזמנים ממקומות קבצו ורבינא אשי שרב ואמוראים תנאים של ומימרות

 מוסר בענייני דברים], ראשי רק קבצנו הסוגייא אורך ומפני אחרים לגמרי [הנושאים
 שיהא צריך הללו כוסות ארבע מיתיבי ע״ב: קחי בפסחים נראה האמוראים. של והנהגה

 תורה" של המסובכת"רביעית הסוגיא ראה ענייניהן, מבארת והגמרא רביעית. כדי בהן
לפסחים?! הזו הסוגיא כל עניין מה אחרת, פסח. עם עניין להן שאין לברייתות ומשם

 שהם ד״א אנשים, שני בין באמצע [לעבור מתפלצעין אין ממצעין אין שלושה ר ת" ע״א: קי״א פסחים א.
 טולט יחידאה, דדקלא טולא הווא: טולי חמשה ב. והאשה. והדקל הכלב הן, ואלו לכאן] או לכאן לרעה קיצוניין

 יוסף רב אמר ג. דערבתא. טולא דארבא), טולא סרק](טולא [אילן דזרתא טולא [צלף] דפרחא טולא [אילן] דכנדא
 ומאן יבש, רישיה דסריק מאן מאור] לבעלי עיניים סמיות מביאים דברים לבהורא:[ג' ארבונא יהיב מילי תלת הבי

 עיר, של בגובהה תשב אל בני בנו: יהושע את ר״ע ציוה דברים שבעה ר ת" ד. מסאני... דסיים ומאן טיף, טיף דשתי
 את ר״ע ציוה דברים חמשה ה. העיר]... בעסקי ולא בתורתם עסוקים [ חכמים, תלמידי שראשיה בעיר תדור ואל
 גדול, באיחלן היתלה דבריך] [שישמעו ליחנק, בקשת האסורין:...אם בבית חבוש [ר״ע] כשהיה יוחאי בר שמעון רבי

 חברך,[לשאת בהה שבישל בקדירה תבשל ולא על] דעל כיון [שבשתא מוגה בספר בנך,למדהו מלמד וכשאתה
 ארמית, מיטת על תשב ואל [ליצנים] בשכנציב תדורו אל בניו: את הקדוש רבנו ציווה דברים ארבעה ו. גרושה]..

 ציוה דברים שלושה ז. המכס... מן עצמך תבריח ואל גיורתא) תנסב לא דאמרי (איכא שמע. קריאת בלא תגני ולא
 בשעה המקח על תעמוד ואל אנשים] שלושה עם בדין [לישב בעצמך מום תעש אל רבי: את יוסי ב״ר ישמעאל רבי

 שלושה ח. כן] הדברים אין היום דאורייתא, [בנדה ראשונה. בלילה [שתבלה] לאשתך תזדקק אל דמים, לך שאין
 למרחץ תכנס ואל ערום, הנר בפני תעמוד ואל בלילה, יחידי תצא אל רבי: את יהודה ר ב" יוסי רבי ציוה דברים

 מאי ונחש, קטן נכרי הן: ואלו בהן, מתקנאין אינן שלושה ת״ר ט. תחתיו] בור ייפער [שמא תפחת שמא חדש
 יוחנן רבי אמר דברים שלושה י. וינקמו. כשיגדלו עליהם יהא מה יודע [שאינך אודנייהו, אחורי דמלכותייהו טעמא,
 תצטרך ואל חול שבתך באחרונה...עשה תצא אלא בראשונה תצא אל למלחמה, יוצא כשאתה ירושלים: אנשי משום

 ירושלים אנשי משום לוי בן יהושע רבי אמר דברים שלושה יא. לו. משחקת שנשעה מי עם משתדל והוי לבריות,
 לה, ותן עבדך שחרר בגרה, בתך שבע] בת מעשה משום בפרהסיה תעשה לא שבצנעה [מעשים בגנות, תרבה אל

 והמגדל בא״י, הדר הן, ואלו הבא העולם מנוהלי שלושה יהושע רבי אמר יב. הראשון. מחתנה באשתך זהיר והוי
 עליהם מכריז שלושה יוחנן, רבי אמר יג. להבדלה]. משבת יין היין..[משייר על ונמבדיל תורה, לתלמוד בניו

 בצנעה, פירותיו המעשר עשיר ועל לבעליה, אבידה המחזיר עני ועל חוטא, ואינו בכרך הדר רווק על יום: בכל הקב״ה
 על מעמיד שאינו ומי משתכר, שאינו ומי כועס, שאינו מי אוהבן: הקב״ה שלושה יד. העניים] יבושו [שלא

 ערוה דבר והרואה לו, מעיד ואינו בחברו עדות והיודע בלב, ואחת בפה אחת המדבר שונאן, הקב״ה שלושה מידותיו,
 [נתקיימו הדעת. ואניני והרתחנים הרחמנים חיים: אינם חיים שלושה טו. וכוי] חטא [טוביה יחידי. לו ומעיד בחברו
 זה אוהבים שלושה שבבבל, ת״ח אף וי״א והחברים, התרנגולים הכלבים, זה, את זה שונאין שלושה טז. יוסף] ברבי

 מנאף וזקן מכחש, ועשיר גאה, דל הן: ואלו סובלתן, הדעת אין ארבעה יז. והעורבים. והעיבדים הגרים זה, את
 את אהבו הגזל, אעת ואהבו זה, את זה אהבו בניו: את כנען ציוה דברים חמשה יה. הציבור. על המתגאה ופרנס
 המלחמה, את ואוהב הזנות את אוהב בסוס: נאמרים דברים ששה יט. אמת. תדברו ואל אדוניכם, את ושנאו הזימה
 אשה, לו שאין יהודי לשמים: מנודין שבעה כ. וכוי.. וי״א קמעא ומוציא הרבה אוכל השינה, את ומואס גסה, רוחו

 בזרועו ותפילין בראשו תפילין לו שאין ומי תורה, לתלמוד מגדלן ואינו בנים לו שיש ומי בנים, לו ואין אשה לו ושיש
מצוה. של בחבורה מסב שאינו מי אף וי״א מרגליו, מנעלים ומונע בפתחו, וציצית...ומזוזה
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 החותמים. אשי ורב רבינא של אצבעותיהם חותם ובהן סוגיות כמה בעוד נתבונן
 סוגיות יש וכמובן העורכים. מדור החכמים לשמות לב שים וחתומות. ערוכות הסוגיות

הנה: שלו. באוקימתא נחתמת מקרים בהרבה עצמו. מהדיון חלק הוא אשי רב שבהן

 רגינא ואחריו משלו, גאוקימתא אותה החותם אשי רג בעריכת נוספת סוגיא
משלו. באוקימתא
 בשלמא וכוי] מקום חומרי עליו [נותנים וכוי. ממקום ההולך סוגיית ע״א: נב' פסחים

 אדם ישנה ואל לשם, שהלך מקום חומרי עליו נותנין עושין שאין למקום שעושין ממקום ההולך
 מפני אדם ישנה אל שעושין למקום עושין שאין ממקום אלא: ליעביד. ולא המחלוקת מפני

 משם! שיצא מקום וחומרי לשם שהלך מקום חומרי עליו נותנין אמרת: הא ונעביד? המחלוקת,
 המחלוקת. שינוי מפני בזו אין קאמר: והכי אסיפא, לעולם אמר: רבא ארישא. אביי: אמר
 רב ליה אמר בשוקא. הוי בטלני כמה אמרי: מימר אסורה מלאכה אומר הרואה אמרת: קא מאי

 המחלוקת. שינוי מפני עבידנא לא ביישוב דירחא, בקביעא דידעינן אנן; כגון אבא: לרבי ספרא
 אזל אסיא בר נתן רב מותר. במדבר אסור, ביישוב אמי: רב אמר הכי ליה, אמר מאי? במדבר

 מר ולנגדיה אביי: ליה אמר יוסף. רב שמתיה עצרת, של שני טוב ביום לפומבדיתא רב מבי
 אשמתא. מימנו ולא רב בי דבר אנגידא מימנו דבמערבא ליה, עבדי עדיפא ליה: אמר נגידי!
 תרוייהו: דאמרי ושמואל דרב מר, נשמתיה אביי: ליה אמר יוסף. רב נגדיה דאמרי, איכא
 מדרבנן צורבא הכא דעלמא, איניש מילי הני ליה: אמר גליות! של טובים ימים שני על מנדין
אשמתא. מימנו ולא רב בי דבר אנגדתא מימנו דבמערבא עבדי. ליה דטבא הוא,

 דתנן: הא יהודה לרבי ליה חומרי!]ולית עליו [נתן וכוי. שביעית פירות המוליך בו כיוצא
 דרב בריה שישא רב אמר לשם? שהלך המקום וחומרי משם שיצא המקום חומרי עליו נותנין
 כלו, שלא למקום כלו שלא ממקום או קאמר: והכי יהודה. רבי קאמר אחריתי מילתא אידי:
 והא דאייתינהו, מהיכא אתה אף לך והבא צא אומר: יהודה רבי לבער. חייב במקומו שכלו ושמע

 אלא יהודה רבי אמר לא אלעזר: רבי והאמר קאמר? לקולא יהודה דרבי למימרא להו. כלו לא
 מהיכא אתה אף לך והבא צא אומר: יהודה רבי לבער, חייב אינו איפוך: אלא לחומרא!

 למקום כלו שלא ממקום או קאמר: והכי כדקתני, לעולם אמר: אביי להו. כלו והא דאייתינהו
 אתה אף לך והבא צא אומר: יהודה רבי לבער. חייב אינו כלו לא ועדיין למקומן והחזירן שכלו,
 דחמרא אגבא אטו יהודה, לרבי אשי: רב לה מתקיף להו. כלו והא דאייתינהו מהיכא

 הכובש דתנן: תנאי דהני כפלוגתא משלו] באוקימתא [מעמיד אשי: רב אמר אלא, קלטינהו?
 על אף אומר: יהושע רבי הראשון, על אוכלין אומר: אליעזר רבי אחת, בחבית כבשין שלשה

 כדבריו. והלכה החבית, מן מינו יבער השדה, מן מינו שכלה כל אומר: גמליאל רבן האחרון,
 רבן שבצוער. האחרון שיכלה עד בתמרין אוכלין דתנן: תנאי, דהני בפלוגתא אמר: רבינא
השיצין. שבין על אוכלין ואין הכיפין, בין של על אוכלין אומר: גמליאל בן שמעון

 בעירובין החותם. אשי רב של אוקימתא עם סוגייא עוד נראה ע״ב: צז' עירובין
 תפילין העברת שנולד, תינוק טלטול שונים, ציורים הובאו טלטול, סוגיית עוסקת הגמ'

חבית. אדם נותן אומד יהודה רבי המים. טלטול לציור מגיעה ואחייב כריכות, כריכות
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 לוי משום לקיש ריש אמר הבעלים! כרגלי והכלים הבהמה דתנן: הא יהודה לרבי ליה ולית
 בהם אין מים דאמר: לטעמיה, יהודה ורבי לחבית. מחבית במעדן עסקינן במאי חכא סבא:
 שבזו מה יהלך לא זו, תהלך לא ומאי ממש. בהן שאין מפני במים, פוטר יהודה רבי דתנן: ממש.
 דאיתנהו היכא בעיסה, דבליען היכא יהודה לרבי ליה דשמעת אימר הבעלים. מרגלי יותר

 רבי דתניא, בטלי? בעינייהו בטלי, לא יהודה רבי אמר בקדירה השתא ליה? שמעת מי בעינייהו
 חכא רבא: אמר אלא רוטבה! מפני בקדירה, בטלין ואין בעיסה, בטלין ומלח מים אומר: יהודה

 כדתנן: מים. לגבי חבית דבטלה עסקינן, שביתה קנו שלא ומים שביתה, שקנתה בחבית
 פחות אוכלין המוציא לו. טפילה שהמטה מפני המטה, על אף פטור במטה החי המוציא

 אומר: יהודה רבי יוסף; רב מתיב לו. טפל שהכלי מפני הכלי, על אף פטור בכלי מכשיעור
 אמר אלא לא! בשיירא שלא אין, בשיירא לחבירו. וחבירו לחבירו, חבית אדם נותן בשיירא

 שקנתה חבית אפילו בשיירא אמר: אביי תנן. בשיירא במתניתין נמי תנן כי יוסף: רב
 רב שביתה. קנו שלא ומים שביתה שקנתה חבית בשיירא שלא שביתה. שקנו ומים שביתה

 בן יוחנן רבי לו אמרו ומאן עסקינן, דהפקר ומים עסקינן, דהפקר בחבית הבא אמר: אשי
 יהלכו לא הבעלים מרגלי יותר זו תהלך לא ומאי שביתה. קונין הפקר חפצי דאמר: היא, נורי
בעלים. להם שיש מכלים יותר אלו

 אשי רב לא. או המקל כדברי הלכה רבות, להלכות הנוגעת סוגיא נראה ע״א: מוי עירובין
 אמר אידי בר יעקב רבי אמר ערוב. תורת השתכחות חשש בסיבת ומנמק כדרכו. אותה חותם

 בפירוש אידי: בר יעקב לרבי זירא רבי ליה אמר נורי. בן יוחנן כרבי הלכה לוי: בן יהושע רבי
 בן יהושע רבי דאמר כללא? מאי לי. שמיע בפירוש לייה: אמר לך? שמיע מכללא או לך, שמיע

 אשמעינן דאי צריכי, זירא: רבי אמר לי? למה ותרתי בעירוב. המיקל כדברי הלכה לוי:
 כדברי הלכה לן: משמע קא לחומרא, ובין לקולא בין אמינא הוה נורי, בן יוחנן כרבי הלכה

 לי? למה נורי בן יוחנן כרבי הלכה בעירוב, המיקל כדברי הלכה ולימא: בעירוב. המיקל
 יחיד אבל רבים. במקום ורבים יחיד, במקום יחיד מילי הני אמינא: דעתך סלקא איצטריך,

 יחיד במקום יחיד לי מה דרבנן, עירובין מכדי, לאביי: רבא ליה אמר לא. אימא רבים במקום
 יחיד במקום יחיד בין לן שני לא ובדרבנן לרבא: פפא רב ליח אמר רבים? במקום יחיד לי ומה

 משרשיא רב אמר בדיון] וממשיכה נדה, מעניין נעזרת [הגמ' וכוי. והתנן, רבים? במקום ליחיד
 יחיד בין יחיד, במקום יחיד בין שני לא ובדרבנן לרבא: יצחק בר נחמן רב לה ואמרי לרבא,
 נוהגת אינה רחוקה, ושלשים, שבעח נוהגת קרובה שמועה [באבלות] והתניא: רבים? במקום

 שלשים, לאחר קרובח, שלשים, בתוך רחוקה? חיא ואיזו קרובה היא זו ואי אחד. יום אלא
 נוהגת רחוקה שמועה ואחת קרובה שמועה אחת אומרים: וחכמים עקיבא. רבי דברי רחוקה,
 מיקל יחיד מוצא שאתה מקום כל יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה ואמר ושלשים. שבעה
 מיקל עקיבא שרבי פי על שאף מזו, חוץ המרובים, המחמירין, כדברי הלכה מחמירין ורבים

 כדברי הלכה שמואל: דאמר כשמואל, לה וסבר עקיבא. רבי כדברי הלכה מחמירין וחכמים
 יחיד בין שני בדרבנן אפילו , בעלמא אבל רבנן, בה דאקילו הוא באבילות באבל. המיקל
 מילי הני אמינא: דעתך סלקא איצטריך, אמר: פפא ורב רבים. במקום יחיד בין יחיד, במקום

 עירובי בין לן דשני תימרא ומנא צריכא. לא, אימא תחומין, בעירובי אבל חצירות, בעירובי
 אבל תחומין, בעירובי אמורים, דברים במה יהודה: רבי אמר דתנן, תחומין, לעירובי חצירות
 לאדם חבין ואין בפניו, שלא לאדם שזכין לדעת, שלא ובין לדעת בין מערבין חצירות, בעירובי

 אבל עירוב, בשיורי מילי הני אמינא: דעתך סלקא איצטריך, אמר: אשי רב בפניו. אלא
 אמר דתנן, עירוב, לתחילת עירוב שיורי בין לן דשני תימרא ומנא לא. אימא עירוב בתחילת

 אמרו ולא שהוא. כל אפילו עירוב בשיורי אבל עירוב, בתחילת אמורים, דברים במה יוסי: רבי
התינוקות. מן עירוב תורת לשכה שלא כדי אלא הצירות לערב
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א אשי רג ע״י חתומות סוגיות כמה עד לראות כדי שתיים או אחת כמסכת עוד נתבונו  ורנינ

 גם ראה רבינא, דעת וגם אשי רב חיתום מובא ע״א, נהי פסחים ע״ב, כט' פסחים ראה כעורכים.

^ מהי פסחים "  ראה לשיטתו. כ״א מופיעים שניהם ע״א פדי פסחים וכן יחי. יז' פסחים ראה ע

 ע״א פדי בראש נחתמת ע״ב פג' פסחים ראה צז', עירובין ראה ע״א, צט' שם ע״א, צחי פסחים

ועוד. ועוד סח', סז' עירובין ראה ע״ב, מוי עירובין ראה המשנה. לפני

 אחריה ומיד אותה. חותמים ורבינא אשי שרב חוזר, ומוטיב מבנח עם סוגיא עתה נראה
 שביארו האמוראים ארבעת של דעות ארבע עם הסוגייא את המסכמת ברייתא מביאים

רבי. של דעתו את
 את נראה בפסח". העצם את "השובר המשנה: בדברי דנה שם הגמ' ע״א: פדי פסחים

מודגשים. והחוליות המוטיבים וחיתומה. הסוגייא
 לא ועצם יאכל אחד בבית אומר: רבי בפסול. ולא בכשר בו, בו, תשברו לא ועצם רבנן: תנו

 משום בו אין ,לאכילה ראוי ושאין עצם, שבירת משום בו יש לאכילה, הראוי כל בו, תשברו
 דאמר למאן בינייהו. איכא בטומאה הבא פסח ירמיה: רבי אמר בינייהו? מאי עצם. שבירת

 במבנה] לעריכה לב [שי הוא. לאכילה ראוי נמי האי לאכילה, ראוי דאמר למאן פסול. כשרהאי
 קא לאקולי דרבי העצם. שבירת משום בו איד עלמא דכולי גווגא האי פי אמר: יוסף רג א.

 הא כשר דאמר למאן בינייהו. איכא ונפסל הכושר שעת לו היתה אלא: הוא, פסול הא והאי אתי.
 הוא. לאכילה ראוי לאו השתא הא לאכילה, ראוי דאמר למאן הוא, כשר

 השתא טעמא, מאי .העצם שבירת משום גו איו גוונא האי כי כל עלמא כולי אמר: אגיי ג.
 כשר הא כשר, דאמר למאן בינייהו. איכא יום מבעוד העצם שבירת אלא: הוא. פסול הא מיהת
 מוח על נמנין אומר: רבי מיתיבי, הוא. אכילה בר לאו השתא לאכילה, ראוי דאמר למאן הוא,

וממשיכה] שכעצם כמוה משני דיון דנה (הגמ' שבקולית. מוח על נמנין ואין שבראש,
 טעמא, מאי .העצם שכירת משום גו יש עלמא כולי גונא האי כי כל אמר: פפא רב ג.

 הוא, כשר הא כשר, דאמר מאן קמיפלגי. מקצתו שיצא באבר אלא: לאכילה. מיחזי לאורתא
 בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבי כדתניא, הוא. אכילה בר לאו האי לאכילה, ראוי דאמר ומאן

העצם. שבירת משום בו אין ושברו, לחומה) מקצתו(מחוך שיצא אבר אומר: ברוקה
 שבירת משום בו איו עלמא דכולי גוונא. האי כי כל אמר: אידי דרב בריה ששת רב ד.

 הא כשר, דאמר מאן בינייהו. איכא בנא העצם שבירת אלא: הוא. פסול הא אבר דהאי העצם.
לאכילה. ראוי אינו השתא לאכילה, ראוי דאמר ומאן הוא, כשר

 דהא טעמא. מאי .העצם שבירת משום בו יש גוונא האי כי כל אמר: יצהק בר נהמן רב ה.
 הא כשר, דאמר למאן בינייהו. איכא האליה שבירת אלא: ליה. ואכיל ליה דמטוי לאכילה, חזי

סלקא. לגבוה דאליה לאכילה, ראוי אינו האי לאכילה, ראוי דאמר למאן הוא, כשר
 ראוי אינו ודאי דהא העצם. שבירת משום בו איו ודאי גוונא האי כי כל אמר: אשי רב ו.

 הוא, כשר הא כשר, דאמר למאן בינייהו. איכא בשר כזית עליו שאין אבר אלא: כלל. לאכילה
וליכא. אכילה שיעור בעינן לאכילה, ראוי דאמר למאן

 אלא: אכילה. שיעור דבעינן העצם. שבירת משום ביה לית גוונא האי כי כל אמר: רבינא ז.
 כשר, למ״ד בינייהו. איכא אחר במקום כזית עליו ויש זה, במקום בשר כזית עליו שאין אבר

ליכא. והא שבירה, במקום אכילה שיעור בעינן לאכילה, ראוי דאמר למאן הוא, כשר הא



7והחתימה הסוגיות 1 5

 אומר. רבי דתניא, החכמים] [ארבעת מינייהו. כארבעה תניא המסכמת: הברייתא גאה כאן
 הפסול. על חייב ואינו חייב הוא הכשר על בו", תשברו לא "ועצם יאכל" אחד "בבית

 שיעור גו יש ג. עצם. שבירת משום גו איו אכילה, בשעת ונפסל הכושר שעת לו היתה א.
 עצם. שבירת משום בו אין אכילה, שיעור בו אין עצם, שבירת משום גו יש אכילה,

 שבירת משום גו יש אכילה, כשעת ד. העצם, שבירת משום גו איו למזכה הראוי ג.
בשע שלא עצם,

[אסרציאטיגיות] בחוליותיהו סמוי וקשר שזורות סוגיות ו.

 שיש ענינים מסכת ומגוללות ארוכות בד"כ הן אלה, סוגיות ע״ב: מדי יבמות א.
 נושאים מחרוזת סוגיית לפנינו הנדונה. להלכה רופפת, אולי מסויימת, שייכות להם

 כי אף קודמתה. עם רופף קשר קשורה חוליה וכל הדיון, של שיטפא אגב שהובאו
 אלא נפשייהו. באפי נדונות שיהיו וראויות המלאים, בפרטיהן סוגיות כמה כאן הובאו

 למרות השלימה המסגרת שתתקבל כדי בשלימותו הדיון את הביאו שהעורכים
 קרובת והנושא חלוצתו, והנושא גרושתו, המחזיר תניא: שונים. כאמור שהנושאים

 וולדה פסולה, והיא גט, הימנו צריכה ואינה קדושין, בה לו אין אומר: ר״ע חלוצתו,
 כשרה, והיא גט, הימנו וצריכה קדושין, בה לו יש וחכ״א: להוציא; אותו וכופין פסול,
שבסוגיא. הנושאים למגוון לב [שים כשר; וולדה

 שהולד ישראל, גת על הנא כוכבים ועוכד כעכד מודים, הכל יוחנן: א״ר חנה כר כר רכה אמר א.
 וכוי. ה"מ לאוין, מחייבי ממזר אין התימני: שמעון דאמר דאע״ג התימני, שמעון מודים? הכל מאן ממזר.

ועל הלויה ועל הנהנת על הכא ועכד כוככים לעוכד מנין שמעון: רכי משום יוחנן דכי דאמר כ.
שה, אלמנה תהיה כי כהן ובת שנאמר: שפסלוה? הישראלית, ת לו שיש מי וגרו  יצאו בה, וגירושין אלמנו

ת להם שאין ועבד כוכבים עובד בה. וגירושין אלמנו
 א״ל: מהו? ישראל, כת על הכא חורין כן וחציו עכד שחציו מי לרכה: מיכסי כי כני ליה שלחו ג.

וכוי. מיבעיא? חציו כשר, אמריי כולו עבד השתא
ת לשם סוככים עוכדת לההיא אטכלה אמי כר חייא דרכי עכדיה ד. טביל א,[ל תת  טבילת ולא נדה אנ

שורי יכילנא יוסף: רב אמר גרות]  טבלה לא מי אסי: רב דאמר אסי, כדרב בה, ובברתה; בה לאכ
שם לה סלקא נדה לנדותה?[טבילת ת, ל ת טובלת לא כוכבים עובדת כי גרו ת] כוונתה אלא לנידו לגרו

 קנה חורין, כן לשם ונזכל וקדם כוככים, העוכד מן עכד הלוקח רב: אמר גוריא כר חמא רב אמר ה.
שראל, ליה דמקני הוא ליה דקני מאי ליה, קני לא גופא כוכבים עובד טעמא? מאי חורין. כן עצמו  וכיון לי
שם וטבל דקדם זה] את זה קונים הם לא [כי לשעבודיה; אפקעיה חורין בן ל

 וכיון ויטבול, שימול עד גר אין לעולם יוחנן: ר' אמר אנא בר חייא ר' דאמר לטעמיה, יוחנן ר' ו.
ר בר רבה ואמר הוא, כוכבים עובד טביל, דלא ת על הבא ועבד כוכבים עובד יוחנן: א״ר חנה ב שראל, ב  י

וכוי ממזר, הולד
ר נזירא, אמרין, לך לך משום נסך, יין משום יינם ועל יוחנן... א״ר חנה בר בר רכה ואמר ז. ר סחו  סחו

שולי משום תורמוסן ועל תקרב. לא לכרמא  שרי, תורה בני הא - תורה בני שאינן לפי כוכבים עובדי ב
 עובדי כשולי משום כו אין חי, שהוא כמות הנאכל כל דרב: משמי' יצחק רב בר שמואל רב והאמר

אכל אינו תורמוס והא כוכבים, שולי משום בו ויש חי, שהוא כמות נ  כאידך יוחנן ר' כוכבים! עובדי ב
ר שמואל רב דאמר ליה, סבירא לישנא  לאכול מלכים שולחן על עולה שאין כל דרב: משמי' יצחק רב ב

כוכבים. עובדי כשולי משום כו אין הפת, את כו
 מל, ולא טבל טבלו; ולא שמלו באבותינו, מצינו שכן גר, זה הרי אומר: ר״א טכל, ולא שמל גר ת״ר: ח.
 ולא מל מל, ולא טבל אומרים: וחכמים מלו; ולא שטבלו באמהות, מצינו שכן גר, זה הרי אומר: יהושע ר'

ויטבול. שימול עד גר, אין טבל,
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 פסח ונאמר במצרים פסח נאמר החרלין? מך אלא בא שאין דורות לפסח מנין אומר: ר״א והתניא, ט.
ת, ת האמור פסח אף החולין, מן אלא בא אין במצרים האמור פסח מה בדורו  החולין; מן אלא בא אין לדורו

שר דנין וכי עקיבא: ר' א״ל שר, שאי אע"פ א״ל: אפשר? משאי אפ  הימנה! ונלמד היא גדולה ראיה אפ
 שישראל יודע אתה אי להתגייר? שבאת ראית מה לו: אומרים הזה, בזמן להתגייר שבא גר רבנן: תנו י.

 כדאי, ואיני אני יודע אומר: אם עליהם? באין ויסורין ומטורפין, סחופים דחופים, דוויים, הזה בזמן
ת מצות מקצת אותו ומודיעין מיד. אותו מקבלין  שכחה לקט עון אותו ומודיעין חמורות, מצות ומקצת קלו

עני. ומעשר ופאה
 להשבון. [הגזל] ניתן ולא פרוטה, משוה פהות על נהרג נה בך יוהנן: א״ר אבא בר הייא א״ר יא.

 ואין עליו, מרבים ואין ופאה). שכחה עון אותו נח](ומודיעים בני מצוות ז' על שעבר מתתן היא [שאזהרתן
ת היא מתאמצת ותרא מרות] עליו.[מסתייעים מדקדקים  וכוי. אליה, לדבר ותחדל אתה ללכ

שר המילה: המעכבין ציציו הך אלו כדתנן, יב.  ואייר בתרומה; אוכל ואינו העטרה, רוב את החופה ב
שר רב: אמר אבא בר ירמיה  מיד. אותו מטבילין נתרפא, עטרה. של גובהה רוב החופה ב

 ומותר מטבילה עליה קבלה אבל עליה, קבלה שלא בד״א, וגוי, אמה ואת אביה את ובכתה דתניא: יג.
 לשם ומטבילה וחוזר שפחות, לשם ומטבילה כופה עליה, קבלה שלא אע"פ אומר: אלעזר בן ר״ש מיד; בה

שחררה שחרור, מיד. בה ומותר ומ
 חדש, י״ב עד עמו מגלגל למול, רצה ולא כוכבים העובד מן עבד הלוקה לוי: בן יהושע רבי אמר יד.
כוכבים. לעובדי ומוכרו חוזר מל, לא
 כישראל; מצות בדקדוקי בקיאין שאין לפי מעונין? מה מפני אלא דמי, שנולד כקטן שנתגייר גר יד.

 עצמם ששהו מפני אומרים: אחרים מיראה; אלא מאהבה עושין שאין לפי אלעזר: ר' משום אומר חנן אבא
השכינה. כנפי תחת להכנס

בעניינו. נגעה כבר שהגמרא ממזר, איזהו למשנה מגיעים זו מחרוזת אחר

 השנה, לראש ישירים שאינם עניינים שזורה עצמה המשנה עייא: בי השנה ראש ב.
 [ראה הנדון. לעניין השייך פרט מפני שלימות משניות להביא הקדוש רבנו של וכדרכו

 עניינים אליה שנכנסו שזורה סוגיא עתה נראה המשנה] עריכת ראשון בחלק כך על
 לעניין נחוצים אינם אם גם כולו העניין מתברר בסיבתם אך דרכים, לצדי הפונים רבים
מתני' ממש. מעשי צורך

 אמר הלכתא? למאי למלכים גמי ולרגלים, למלכים השנה ראש בניסן באחד הם. שנים ראשי ארבעה
 והמאוחרין מלקוחות] בהן יטרוף שמא [גזרה פסולין, המוקדמין חוב שטרי דתנן: לשטרות. חסדא: רב

כשרין.
שרים שעמד מלך רבנן: תנו א.  אלא שנו שנה..לא לו עלתה בניסן אחד שהגיע כיון באדר, ותשעה בע

שראל למלכי וכוי. י
וכוי. מתרי מניסן״ להם שמונין מניין ארוך דיוו ומתקיים לא, או החמיץ אם בכורש עוסקת הסוגיא ב.
 או כסדרן מונין, וכיצד רגלים, שלושה עליהן עברו אם וההקדשות, והחרמות וההערכיך הדמין חייבי ג.
בגי. די
פסח. שטעון כפי לא, או לינה טעון וכן קש״ב, פז״ר בפ״ע, חג עצרת, לשמיני פונה הסוגיא ד.
ת שנתערבה לתודה לזבחים, עוברת הסוגיא ה. וכוי. באחרו
ש עובר מתי שביניהם, ומה ונדבות נדרים לדיני פונים ו. בל בהקד  מונין ממתי לבכור, פונה משם תאחר, ב
לידה] מיום או שבעה, אחר שנראה [ממתי שנה. לו
ר פונה הסוגיא ז. מת ולעיבורין, לחדשים, השנה ראש בניסן באחד רבנן: תנו האביב לבירו  שקלים, ולתרו

ת אף אומרים ויש שכירו שים בתים. ל  לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה החדש מנלן: לחד
ארוך. והדיון השנה.

 הלשכה, בתרומת בתים, שכירות בשאלת ומטפלת באסתר, עסוקה גופא] [כעין חוזרת הסוגיא מכאן ח.
ש חוזרת דפים שמונה אלה כל אחר ורק יובלות, עומר, השנה, לרא

ש חזרה ט. שרי באחד חי] [בדף השנה לרא שנים, השנה ראש בת שית הלכתא? למאי ל  ועד השנה מרא
שית שנה, אחרית  בכסה שופר בחדש תקעו דכתיב הוא, דתשרי ממאי בסופה. יהא מה נידון השנה מרא

וכוי. חג איזהו חגנו, ליום
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 ארבע עם מורכבות היותר הסוגיות לאחת במקורה מהגמרא דוגמא לפנינו ג.
 רב החותם של והחותמת רבינא של אביי, של רבא, של אוקמתא אוקימתות.

הקודם. בעמוד שכתבנו ההסבר ראה אשי.

̂רובין חמישי פרק מעברק כיצד נו: ע
י ̂ח-יד;5ד .‘יזי *ג£5ל ';ה ג?! 1«ו«* :!ג*5■ ז

'ו־t^w £ה.;!*:ןי־ו י?די י<ד!7ל ̂!7 ו;ך ק.י;וה7■ לה^!ד:־ן ג<־?7ל. 5̂ל:!ו7<צ ;ד^^ק
̂ז -צל[3לל* ;!־ללא כלן<ן ?■'■א אל■ על״? מו אי?!£ א!■ יניצ *י מללוא א» יפאגדא יאלזיא ;לאאויל{ «•'.]5 נ:יול:״

ד ■׳1 י ס ע 3ש ש אל
̂ר  י5מ;ן! ■ז

 לןרואא ראאו?;■; רס־ע ל;ר3£ 7ל
3x3#א■ 3:: )!;’א?? <!■ דס״ ̂־ 

יקלל;;! 5יא!?י<׳י ל'׳̂■ ה!׳' ■מ!מ

ל ר:;ללא:

 איתת ״!ל!דז0; רע־יר אח יבע”“'’ רכגן ̂=תגי
 ומדבע דחר3 עת2םי'י «בלא ס«־״

̂י' הו־רץמי! ובעת”צ? טבלא בבד( ??■'!ת! ;יעדג

 5!!ו פד ■עג ני;ר5■א 1®.?! ן5לד!
 7 דן לן7ל !)!̂־ יק לש5>ל5

 ;‘דזל? קי>; י:ןלה;ר7 ייז״;' 'פ5>ל;נ
̂יד גלימר היזתואד! >ל>■?  <ה דחיל־ ל

ןז7 '״דזמין ?דתן ;?■־!מ■'?

■ז־לס י:■• ■;■?־>; )5 ^̂̂- 1? וג';; ג;".י! 11

 ד׳"7ות,! ?»ת־ו ול* ^ל*פ לל! פ8;?י
̂״«ח -«י קת״ל י'?£».ק3 ■
 1:;!יגי?ל ?ד;ן.<דק ר'בג!נ1? לדלי 1דמ?ת
ליפי (לדי מו.!״פ !״לל! ?מ׳־ל

״?73? :לגל *ת3לקד !לא1 »־,;?ש ־ן1דל

̂קף ?ק  כד*:־ר ^דק!ל ?לוף י;■! ל
תא»;! ?:!1 דל־־ד ?־???. ??א
 11 ע. ל״-ל1 אלת? :*?£» -ת ג?י

???■? ג»ר■׳;? לדוגייא יא 'קף77

5 עיד אל , .............. , . . . , ........... , . .״-
̂!ימ ח1“י״ לזח אלי£יג* ש־^א מלייבעת צלא3 סב':» !?לא תצל-ץ ן7 1*! כצדק כ?ד!.>אד כל קק תגת-א■ ?!■צ לת

י!מ מ!?ד!י5פ ׳13®! ;7■י 'לא»ע ;? באליסמת ירת1ו« אגיד! אלגיים על נדל4? ;;י-צץ ל!ק י:לל\ .<״-&1ו ־., *7, ,״י.״
^ מיצחבדה הע'ד ת קח לדל פ.1»-3« אר̂: 7» 7מש^ ̂!

̂לדאין להאן אג־ית «איית דארבק חגא; ע0ק. »ל פ צל -
•.!7?7 3י<י;״ג\ ע7;״< יג: «?!!חביק מהומון׳

 וחחוגדן ■תעיר טצאו1 לבא! «אות ««!וצח’!׳
 ומאתים ואלף ומ^?יס אלף רץ3«*םת

ר-תו׳־א «תא3 ■לת יי3:א א^ר
^י ^ י י ̂:׳אמי תניא תי רבי .

אד&ום לוי« ערי -תחום יל׳סל ברבי אליע^י

ת ודרט®־ דביע  סילי תני א5ני וכדג^ם ^
 ודוויה תעיר ׳«קיר קרא דאניר יבא ^
ת אלף ת 5גובי ^ את סבב. תודת א«י

 <?ל 7לר<7'• ו7ע7, גק <;׳■1<ןצ7 גיך1ד.!!
̂לף ■אלת 7ל 1?, ?׳ני מר־וג! !״.?■'ח !

 ,ו׳י!או5ט̂׳ אדא בד יבא א«ר תר
 תי־י רדזויא ב&תא !17 «־גיבחת

 קרנית שייער הויא כבה חחיכ אלפי
־״יי״ ב!גןחמ נבוצא תד ם«« דקימת דתדןמק ת-מניא דל ע״תטי ת!'■״׳; שדי יגית*»! איגעה איתר :תי•7נ «תלהא «£י

לי ל;ל ת־דך יצ?־־■פ חלף פ!{
ת : ־ בי ב {ציי7■ ?;.ו.ד ל־ א £ ''5ר? ;׳!■?ף ;

̂י ו״ר־י! ק■6 אתרי אללוי -■״;ו קיז ̂׳י' י■״״'״' אלוי -ל י
̂יל ׳ ̂״־י■ אייו 55■ ®.ירי'■! «׳וא!צ ^יק הדנית י

ק רק-׳מא ו}ל?־& ?'?7 קדי קנ■;!;!■;■ ״■!ד ח5*;! ־;ד-לר? א-״תא ?ל כייגיעא 3םכןיד . ̂ ̂ ^
»ו:!:ף ?}?ל-ח 711?ח<?צ ע■׳ יתר מרי^ע ׳•במת ק-אצר כעיגולא קאג^ף <?-■ ?;•,ן?.־! :ל ילמת? ;קדי-ה7 ״לאמ.ז-.: ‘י.̂■ ̂־•־-־

 ציג׳7 ?זן 3צ?ר י־ל' פיזי? ■רנקידל
 לשיייה ■דזינוק ?ל ;ש!:? תימירך ן7מ<7.

ד?5ו7• ??ז;ח י5ק7■ ?יד האדין ו?דש

̂ג לדר פיפי בדגיתי רבתי דל רביע דעגיל  חלזרת י?»ף 7של חלכתזן ית<'׳?ז אלף “ת̂י
 7■אר תקצ'י? ן7® רג■®»■[ ?;׳.®זדו

׳??־־־ת ף1פ.ל פל כש5 !'?;?;■־ן •1 ;זווז5
ץ מ י ת ת ה מ א היו ב עי ת תג רני ־ קתב ק

י; ופדילז ̂לך< ■׳איק
קז &:ש ד?״צ פי ̂: ■י\ןק :ך ד■ -פ 7■»:ו? 7י?;'ש ?'»:ז ודל׳ צל ̂■■פ;ז ’ג«•. פ; » ?ii'-. ®ת7 1־7 פגעיפד ״ א-;?־יצ לצדיו ;;-'ך ?’י7ה ז

̂ע ר&??-״וק ש851 »!?י^י־״ ?י5*« )!^יי' צגה:־ פלי ^ פ3;■? ■די,י פל 5פיק׳ ס פ־הפ׳זפ ק תפד־ פיע ולמפייי! ־7ע7־ ק־ך !:?אפי ?פ7פ..5 ק
מד »ז 7ענ?ל ?»פא <ק»ק ל■? ד»יקי ק? לגי■ פ̂י ת וי7 ד»»»־! ק ת ק צ ̂ד7 ל7 פ;י צל ולעיר ?!י??׳ צ:! ת ^מ? פיפ5* לד לכ-ל■ ̂?

?ן רי »פ ״!3 ^7:1 ר?*פ מברפ עי־ ־לא ?־״ד ־פדנעי^ פאג׳ ?פז ; ? אלע־פ■ פן רלד לי פ 65צ« ?■»■•פי? לייד?ש הפיו ?■■.?ר ?פי « ד ע
ע &?פיי צפ-־היי ■אלא וג׳־ע ■פגר< פ?6ק דלא תד ת •ללל אל:!׳ס <■;“'!■7 ל זצק ה־?־ 3קזפיל ל.יק 7■אפ יפל״ן ה

̂זפ<»■ קד;מ<0 »»■פי יפדייצ ;אע עכלא פדן ל?ל פפיינ־א ?־״■ל .
פ? !ציע אל?®׳;? יפאי פצ-י קין אלג?>־ן כזו;? ■אלכציזא !■«?!ק אלפיט »■ א^־ט פל »ידצי-ן 2צלצי ד■ פ??ץ »■־ל? פ?ן ̂•
 צע■? עז?י ודדי־צ איודט על אלפיט פ־דא עג-לא צג׳־א כאילי כ־יאי ז־כלא »<>? ■יפציר צי1פא לדד^ד צגא לפיקי 7א» יזאי» לצי

ין נאלכצ̂י ד1יל קין צ-ל חלכזן־ן ??3 צ?לא פל •אל̂ג ת י ח פעפו! מ®׳ ■»*■:זה ?■לופ-׳כ כאל:®׳! עקדן כ»? יא־צ '5׳ אלפיע צי  ק
 וצ?»־׳ אלדצ׳ן 7: כיי לא עיולצ 7'צ75ש;י יקר־ן קין ז?ל 7־.3א ■»®'■פ ד־ 7פיגע:י 7כ.מ ®שמכייע. ?«׳ר א3ן<ג קרן; לפפוצ

, י: לקין 7צפ> ׳7׳ יי לקק יי?!? פ ישפדי־ ?קת ד-רן■ ■היינא אלמרן 7! י.עזצ צצפ3פד׳ : ^  ?לי:ה זפח?'~ן5 ק??יפ7 פצ?אי ג
ד צאלגע־ן ?־?לא ?;פג;■: אלא 5£ »רע־ן ולא■ ;׳?יפ׳ן »לח לפגדג 7אד אלף פדג״ד ??י? |?ן,5 א5 קין■ לאל עאוז? י:׳ ?>קדן «נ
̂א: ידיפ ??זגפרכעוז ?פיי ל■;:: א׳פ: »;יפק :פז׳.?& די■:■: 'קיה־■:!: ?־!» צפפצ! אד7 ^אי.wו מ-פיפ: לקת ?■?׳»■ «גד» גמלא וקליי

א ׳־׳פא ».1 אנד׳י ?־’פ? אפיו: אלך ד־מני? &י־ןי. «נ&:י ^;1?ל ל?ן »7■ ־•א  איפ:7 ■»פ אדא. ־5? ■פפ?ו: אפי ־פדי-פ7 וה־י־פי יפי
צי-י• «יודו פרין *;פוכ!אא.  צלקא צי ;כל אלפי?! צל 5אל?י .;חד ת5 אגן 3'-̂ אלף זל י״׳י שימ&י- א»■ ג«■? ׳»ו<י»ק ̂'

ד ־צל? שוז׳ » ד!וג. ל■«? קלצוא עיי; של י:» ל;< ■■?: *לף »צ אלך יש; ;.־־ן0ל! כ׳ י  »:»׳ פ׳--?כ!ד ;יי עפיר״ן ?צ עקדי-רפ »או
ל« 7׳ ק״ל לכל שצרי לו ול. לע-ז* ציפרפיגן אלציט צל איציט ל2 זי יצז ככ2 ילצזדפ :׳;א וד,ר<דש גר יהאודין ■ש שגיכ■. חי
̂צ ■צצריט לדל כרי ות<ן■! הצייר פא לין׳ *•גל״ אלף ;:»4? :דק צשיר פן ■לצלן אלף ־כרראצ גל־ירןי ■יצייזי צר צל אלפי צדף י̂ו
ת ל'«ל א«ר ̂, ■יא למ;יצ ■צר\-יצ •ד.ן *רכ-שצ צא ■אלך צל אלך פל ציכעא ק  אצר■? צ״אלא אלך: של אלך כילו »?רש ;®ק׳ ׳5■׳־.?״

 קא־ מילחא 7אה!־ל זיז־.׳» ש:.דש רקר!:' דזא ';!פז ?זלאין לצי >׳ז:: !■פרין ד»:®■'! ®.”טל ?ד׳ א5דצ־ איי»«? לייש׳ נהמי׳ה: .8י5■זי
 צתיצצש צציי יז5רש אצ לו. שיצ-יה יי׳כוצל! דל דכיט צטגול טל ר5י7 ארוגע ג&הי *קיי;-*צ; ׳שאצציין צי■:■ פל סיג■־ צאשנון יגיע

 יצל צלך‘ פל רכשץ ־׳י■■ שין צדכצין אלכיט ד של אלשיט ר־ :■שכצ??יצ הציר ׳:?פיגן צלי לשיקן כ-ריכיע ?צי שביצ טגרפ ־עצדר.
יש צ־ ן7יי? אלף  ׳׳״פי׳פין אי ■:׳קוש ׳ציד ! ׳;< לק:ק נדאוקצי-ין עפק»ן עזהתא כצחא ירכן ■■-”ל ?-?י.כי יהלק כתיכר ׳?י׳׳.■ 5.ר3'ש ת̂ל

א לל״יפ לפר עלי? צ ה אלפיפ ■אפ׳י׳״ן 'ק׳יזתיה צ-״ה ״ד  אלך ^צ '■י־רן ׳פיח זיאין פיק אלצ׳יה י ■פז: שך ?לדש »צק “צ 7רי י
ש ־■׳" ״,.■׳ל־■ 7י?ש־ די !■י א'®̂: ד 7.יי»57' ציי ׳״׳צוי׳ ריפכ כ־יך 7. ?די. ׳»י:'־פי? ־א׳יייע פגיצה ואיזלייידק עי־7י א:ך ציי
צא -ל ;1ענ\<7 »פעא! ?׳■הפל 1ה׳ »■?■■־גצק ד■ צל ד■  :?■־ חיזרנו פיי י7ל דהיו לעיל דהדכי׳פי <»ערע פג«■« נ־ ■עין פיי^ד הלי ד:

.יש »פל^ ־פל>א צג׳־קן 7:®' י־־®? צ3י אלצא.5 אל%. דמיי* »שא5 נני3 לר 1כ}י7צ& ה!ל; ריכצא ללוד! :דל1ד7■פ יעו׳פ ?ה^פץ ה ̂פ  דר
 על ד׳פג :אלף ציכ7 ׳7'לכלי *־דן *׳פ׳ע צד לכל וזגייפ הפל- אלך׳ פג ף3א &■: ר?צת !('א.55ו צר 5?« ®■»!«ין ר,אי: .׳קת-יא אקפגכזז

אגש׳-ס: ע; אלכי̂■ כ?־?לא קרן ל;צ 5צ־; :־!■זרכיל. צז״ן אע-א צד לכל ■אלפ-ר ■פכוצן עפכיפ׳ן אירך3 ?־?*■׳ן פוצוצי !■קר:» שצ׳־ל■ של
כל



7 1 הבבלי התלמוד8

 מתני; המשנה: עקב באה הסוגייא מתירין] והלחם [העמר עייב: סחי מנחות ד.
 הכבשים] עם עצרת [של הלחם ושתי במדינה, ניסן] ’בטז החדש [את מתיר היה העומר

 פסול; הביא, אם לעומר, קודם בהמה ומנחת וביכורים מנחות מביאין אין במקדש.
כשר. הביא אם יביא, לא הלחם לשתי קודם

 האמוראים בקושיות חוזר מוטיב עם בנויה הסוגיה איך עתה נראה ע״ב: ’סח מנחות
 מהציורים חלק אחר. ציור היא אחת שכל חוליות מעשר בנויה הסוגיא ותירוצן.
 את מקצר [אני כולה. הסוגיא על הנסוכה הרוח את משרתים אך ודמיוניים, דחוקים

שלה. הנפלא במבנה עריכתה את רק ומביא הסוגיא בתוך הדיון
 לפניו אמר הלחם? שתי לקודם לעומר קודם בין מה ליה: קשיא וקא טרפון רבי יתיב גמ'. אי: חוליה

שתי קודם תאמר הדיוט, אצל מכללו הותר לא שכן לעומר קודם אמרת אם לא, נחמיה: בר יהודה  הלחם ל

וכוי טרפון, רבי שתק הדיוט? אצל מכללו שהותר

 בין דזרעינהו כגון דמי? היכי כסדרן? שלא שיתירו מהו הלחם שתי חמא: בר רמי בעי בי: חוליה

שתי העומר  או שריין, לא כסדרן שלא שריין, כסדרן מאי? ועומר, הלחם שתי עלייהו וחליף הלחם, ל

וכוי. שריין? נמי כסדרן שלא דלמא

 חנטה? ומאי הנצה, מאי שרייה? חנטה או שריא הנצה הלחם, שתי חמא: בר רמי בעי גי: חוליה

 וחנטה דעלה הנצה אלא מיבעיא? וחנטה הנצה שריא, השרשה השתא דפירא, וחנטה דפירא הנצה אילימא

תיקו. לא?... או השרשה כי הוי מי דעלה,

דמי? היכי מתירן? עומר אין או מתירן עומר בקרקע, שזרען הטין חנן: רב בר רבא בעי די: חוליה

 - לאו ואם מתירן, עומר לעומר קודם השרישו אם דתנן: תנינא! אשרוש, דלא אי תנינא! דאשרוש, אי

קו. הבא! עומר שיבא עד אסורין תי וכו'..

 אילימא למאי? מהו? בהמה, שבגללי ושעורין בקר שבגללי הטין חמא: בר רמי בעי הי: חוליה

 לאכילה, עליהן חישב בהמה, שבגללי ושעורין בקר שברעי הטין תנינא: אוכלין, טומאת לטמויי

וכו'..תיקו.

 אילימא למאי? מהו? הרעי, בית דרך והקיאה מצרית כפיפה שבלע פיל חמא: בר רמי בעי וי: חוליה

שבה, טומאתן לידי יורדין הכלים כל תנינא: טומאתה, למבטל  בשינוי אלא מטומאתן עולין ואין במח

וכוי. עיכול, הוה מי מצרית, כפיפה ועבדינהו הוצין דבלע צריכא, לא מעשה!

 הלחם לשתי אלא לא? אמאי למנחות, אי למאי? מהו? בעבים, שירדו חיטין זירא: רי בעי זי: חוליה
שבותיכם מאי? שבותיכם דלמא או דמי, שפיר דעבים אבל דלא, לארץ דחוצה לאפוקי רחמנא אמר ממו  ממו

וכוי. לא? נמי דעבים ואפילו דווקא,
 העומר לאחר ושתלה ועקרה לעומר, קודם שליש שהביאה שיבולת פזי: בך רייש בעי חי: חוליה

 הבא? עומר שיבא ועד אזלינן תוספת בתר דלמא או עומר, ושרייה אזלינן עיקר בתר מהו? והוסיפה,
..תיקו.וכוי.

 והוסיפה ושתלינהו ועשרינהו דאמדינהו כגון דמי? היכי מאי? מעשר לענין רבה: בעי טי: חוליה
וכוי. נינהו. זריעות אביי: א״ל מאי? עיקר עשורי, בעי ותוספת עיקר בתר אזלינן לא לומר: תמצא אם להו,

שתלה, בכרי שמרחה שבולת אבהו: רי בעי יי: חוליה  דמרחה כיון מהו? במחובר, שם עליה וקרא ו
שתלה..וכו'. כיון דלמא או לה, קדשה שם עליה קרא כי לה, טבלא  אמר קיסנא בר טביומי רב אמר ד

שלמא אביי: אמר אסור. - נקוב שאינו בעציץ כלאים הזורע שמואל:  מרדות מכת לוקה אשמעינן אי ב
 הנקוב על נקוב משאינו תרם תנינא: זריעה, הויא דמדרבנן קמ״ל? מאי אסור אלא שפיר, - מדרבנן
 חדשה] משנה מתחילה [כאן ויתרום. ויחזור תרומה,

 וחתומה, ערוכה חוזר, מוטיב עם חוליות בנויה סוגיא נראה ע״ג: מזי יומא ה.
 בחוליותיה בה משולבים ותלמידיו עצמו אשי ורב אשי. רב של ועדו מבית חכמים

 קטורת הקדש. אל אל פנימה בבואו לקטורת גדול כהן חפינת אופן סוגיית האחרונות.
הסוגיא הלכתיים. תנאים לכך ויש לבדו הכיפורים ליום מיוחדת הדקה מן דקה זו
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 אותן נראה פפא, רב סביב חוליות, חוליות לפנינו בנויה זו החפינה. אופן עם מתמודדת
הקושיות. ברוב חוזר תיקו והתירוץ חוזר, המוטיב לב שים ואילך: מע״ב מזי ביומא

 דודאי לך תיבעי לא דבראי, הוא, קומץ דודאי לך תיבעי לא דגואי פפא: רב אמר אי: חוליה

 הבינים בין עוזאה: [בן] יהושע פשטה הדר יוחנן רבי אמר מאי? ביני, דביני לך, תיבעי כי הוא, שירים

וכוי. נינהו. ספק

 מלא מלא גמר אי ליה? מבעיא קא מאי מהו? חפניו מלא של הבינים בין פפא: רב בעי בי: חוליה
הך! היינו מהתם,

והביא ולקח דילמא או איכא, והא בעינן והביא חפניו מלא ליה: בעי הכי פפא רב גי: חוליה
תיקו. ליכא? והא בעינן

אינשי. כדקמצי קומצו מלא לי; פשיטא פפא: רב אמר די: חוליה
שי קמץ פפא: רב בעי הי: חוליה תיקו. מהו? הצדדין מן מהו? למעלה מלמטה מהו? אצבעותיו ברא
אינשי. כדחפני חפניו, מלא לי; פשיטא פפא: רב אמר וי: חוליה
שי חפן פפא: רב בעי זי: חוליה  בזו חפן מהו? הצד מן מהו? למעלה מלמטה מהו? אצבעותיו ברא

תיקו. מהו? זו אצל זו וקרבן ובזו
 דילמא או איכא, והא בעינן כלי תוך מאי? דמנא בדופניה לקומץ דבקיה פפא: רב בעי חי: חוליה

כו הנחה תיקו. ליכא? והא בעינן בתקנו בתו
 בתוכו הנחה מהו? דמנא, בארעיתיה לקומץ ודבקיה למנא, אפכיה אשי: רב בר מר בעי טי: חוליה

תיקו. וליכא? בעינן בתקנו הנחה דילמא: או איכא, והא בעינן
 תא אשי, לרב אבא רבי לו אמר גדושות? או מחוקות שאמרו חפניו מלא פפא: רב בעי יי: חוליה

ת לא שאמרו חפניו מלא שמע: שות ולא מחוקו טפופות. אלא גדו
 או ופסולה, דמי בהמה כצואר ידו מהו? חפניו, ממלוא הקטורת נתפזר פפא: רב בעי יאי: חוליה

תיקו. פסולה? ולא דמי שרת ככלי דילמא:
 התם מה ממנחה, מלא מלא יליף אמרינן: מי מהו? קטורת בחפינת חישב פפא: רב בעי יבי: חוליה

 שמע: תא פפא, לרב אשי בר שימי רב ליה אמר לא? או מחשבה, בה מהניא נמי הכי מחשבה, בה מהניא
 את פסל במקצתן יום טבול נגע שאם והגחלים והלבונה והקטורת [הסולת] הקומץ, עקיבא רבי הוסיף
מחשבה. נמי פסלה פסלה ומדלינה לינה! נמי פסלה יום טבול מדפסל דעתך: סלקא קא כולן.

תיקו. לא? או דמו, כמצוה מצוה מכשירי מהו? גחלים בחתיית חישב פפא: רב בעי יגי: חוליה
שמאל הולכה ששת: מרב מיניה בעי ידי: חוליה  את נטל תניתוה: ששת, רב להו אמר מהו? ב

שמאלו. הכף ואת בימינו המחתה שמאל, ימין של הרגל דתנן: מהא להו ונפשוט ב  אי לחוץ! עורה ובית ב
לן. קמשמע לא, כפרה דמעכבא הולכה אבל כפרה, מעכבא דלא הולכה מילי הני אמינא: הוה מהתם,

 וישחטו מסייעני: ומקרא כשירה, ליה: אמר מהו? בזר הולכה חסדא: מרב מיניה בעי טוי: חוליה
ה מום, ובעל שיכור, ואונן, זר, ששת: רב ומותיב מפשיטים. והלוים מידם הכהנים ויזרקו הפסח  בקבל

 קאמר! קרא חסדא רב והא אותבה. הדר דשמעה בתר פסול! שמאל וכן יושב וכן פסול, ובזריקה ובהולכה
איצטבא. מעשה דעבוד

ך ונתן חבירו חפן פפא: רב בעי טזי: חוליה  דילמא או איכא, והא בעינן חפניו מלא מהו? חפניו לתו
תיקו. ליכא? והא בעינן והביא ולקח

 וראה בא חנינא: רבי אמר בחפינתו? אחר שיכנס מהו ומת, חפן לוי: בך יהושע רבי בעי יזי: חוליה
 חנינא רבי התיר לי לוי: בן יהושע רבי והאמר קשיש? לוי בן יהושע דרבי למימרא הראשונים. שאלת

שתות שתות? בשבת! שחליים ל שותה! המשקין וכל לרפואה, אדם אוכל האוכלין כל דתנן: פשיטא, ל
תו, נכנס חבירו וחופן חוזר חופן אי פפא: רב אמר יחי: חוליה  חופן אין אי חפינה. מקיימא דהא בחפינ

 לא וחופן וחוזר חופן אי אדרבה, פפא: לרב יהושע דרב בריה הונא רב ליה אמר לך. תבעי וחופן וחוזר
תו, אחר יכנס  להו: דאיבעיא לך. תיבעי וחופן, חוזר חופן אין ואי יותיר. ושלא יחסר שלא אפשר אי בחפינ
 מבפנים! מדתה כך מבחוץ שמדתה כשם לאו: מאי מידתה. היתה כך שמע: תא לא? או וחופן חוזר חופן
שות רצה שאם דילמא לא, יותיר. ושלא יחסר שלא נמי: אי עושה. מדה לע

ש הבזך את אוחז עושה? הוא כיצד שמע: תא החפינה: אופן בביאור הסוגיא נחתמת עתה  ברא
 חפניו, לתוך ומחזירה וחוזר ידיו. אצילי לבין שמגעת עד בגודלו, ומעלה בשיניו, אומרים: ויש אצבעותיו,

 היא וזו לבוא. ממהרת עשנה שיהא כדי מפזרה, אומרים: ויש לבוא. שוהה עשנה שיהא כדי וצוברה,
קשה עבודה היא זו אלא: קמיצה! איכא והא מליקה, איכא והא לא? ותו היא זו שבמקדש. קשה עבודה
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 ביומא שם הסוגייא [ואפו מינה. שמע וחופן, וחוזר חופן מינה: שמע שבמקדש. קשוח מעבודות
 שתי שהיו לדעה בעיקר בקה״ק, שעשה ההפינה של מדוייק ציור בלי מתקשים, אותנו משאירה
במקור] ראה הפינות,

 תיקו. מתורצות חלקן האמוראים קושיות איגרים בנויה סוגיא עוד לפנינו
 הסוגיא לאבר. יד נעשית בהמה האם אבר, דין מבררת הגמי ע״א: קכחי חולין
תיקו. שחלקן ותשובות חוליות בנויה

.תיחו לאבר? יד שתעשה מהו בחייה, בהמה רבה: בעי אי: חוליה
שות אמרו הרי אביי: אמר בי: חוליה  אמר טהורה, לעציץ, חוץ ויצאת והגדילה בעציץ, שנטעה קי

בטהרתו. וטהור בטומאתו, הטמא אלא לטהר? טיבה מה וכי ר״ש:
 לחצי המשתחוה אמרו הרי ירמיה: רבי אמר ו.2!צלחברתה? יד שתעשה מהו אביי: בעי גי: חוליה

אסרה. דלעת,
.תיהו לחברתה? יד שתעשה מהו ירמיה: ר' בעי די: חוליה

 מטהר, יהודה ר' בקליפתה ומעורה שנפשח תאנה של יחור אמרו: הרי פפא, רב אמר הי: חוליה
טמא. לאו, ואם טהור, לחיות, יכול אם אומרים: וחכמים

תיקו. לחבירו? יד שיעשה מהו פפא: רב בעי וי: חוליה
נותץ, וכשהוא כולה, את חולץ חולץ, כשהוא שבזוית, אבן אמרו: הרי זירא, רבי אמר זי: חוליה

חבירו. של את ומניח שלו את נותץ
תיקו. לחברתה? יד שתעשה מהו זירא: רבי בעי חי: חוליה

 למשנה עוקבת זו סוגיא א:”ע מוי זרח בעבודח ערוכח, לסוגיא דוגמא עוד
 סוגיא גם ע״ז. שם עליהם יחול מתי למיניהם. ודוממים גבעות הרים של בע״ז העוסקת

ותיקו. ר'.. בעי קושיות, בסדרת ערוכה זו
ת קס״ד מהו? לה, להשתחוות ביצה זקף חזקיה: דבעי אי: חוליה שתחוו  וקא לה, והשתחוה לה לה

וכוי. ש"מ: מיתסרא, לא זקף לא אבל מעשה, הוי לא אי מעשה הוי אי זקיפתה האי ליה: מיבעיא
שתחוות לבינה שזקף ישראל בי: חוליה  וקא אסורה, לה והשתחוה כוכבים עובד ובא לה לה

תיקו, שנא? לא דלמא או לא, ביצה אבל זקיפתה, דמינכרא הוא לבינה ליה: מיבעיא
 או גבוה, אצל במחובר נעבד יש למזבח? מהו אבניו להר, המשתחוה חמא: בר רמי בעי גי: חוליה

וכוי. לא? או דמו כקרבן קרבן מכשירי גבוה, אצל במחובר נעבד יש את״ל גבוה? אצל במחובר נעבד אין
 אין או בנעבד, שינוי יש למנחות? מהו חטים, לקמת המשתחוה המא: בד רמי בעי די: חוליה

 ותני מותרים, ולדותיהן מזבח, לגבי האסורין כל ת״ש: נחמן, דרב בריה זוטרא מר אמר בנעבד? שינוי
ר רבה אמר נחמן רב אמר עלה, אתמר ולאו אוסר; אליעזר רבי עלה: שנרבעו מחלוקת אבוה: ב  ולבסוף כ

וכוי. עיברו,
 תיבעי לא לכך מתחלה שנטעו באילן למצוה? מהו לולבו, לדקל המעזתחוה ר״ל: בעי הי: חוליה

 לא יהודה בר יוסי דרבי ואליבא עבדו; ולבסוף שנטעו באילן לך, תיבעי כי אסור, נמי להדיוט דאפילו לך,
.וכוי, לך, תיבעי כי אסור, נמי להדיוט דאפי' לך, תיבעי  מצות? אצל דחוי אין או מצות אצל דחוי יש .

תיקו. ומסיים
לכהנים, תכלת אי דמאי? תכלת לתכלת? מהו צמרה לבהמה, המעזתחוה פפא: רב בעי וי: חוליה

 דקא והאי ליה, למיבעי הוה דלא ה"נ אין דר״ל! בעיא היינו לציצית, תכלת ואי חמא! בר דרמי בעיא היינו
 מהו שוקיה לחצוצרות? מהו קרניה לתכלת? מהו צמרה אחרנייתא: מילי דאיכא משום הא, ליה בעי

 לך תיבעי כי אסיר, דודאי לך, תיבעי לא בכלי שירה עיקר דמ״ד אליבא לפארות? מהו מעיה בני לחלילין?
תיקו, אסיר? הכי אפילו דלמא או ומייתינן, הוא בעלמא קלא בסומי בפה, שירה עיקר דמ״ד אליבא

ם? מהו מימיו למעין, המעזתחוה רבה: בעי זי: חוליה אילימא ליה? מיבעיא קא מאי לנסכי
 קמבעיא והכי סגיד, קא למיא לעולם להדיוט! ספל ליה ותיבעי סגיד, קא למיא דלמא או סגיד קא לבבואה

א דלמא או אזדו, קמאי וקמאי סגיד קא דקמיה למיא ליה,  א״ר והא מיתסרי? ומי סגיד? קא דמיא לדברונ
מארעא. נבעי דקא צריכא לא נאסרין! אין רבים של מים יהוצדק: בן ר״ש משום יוחנן
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 עד ומהלכת למשנה מתייחסת וערוכה, בנויה לסוגיא דוגמא עייב, נטי בפסחים
 את נראה כולה. את חורז ’שמעי תא” המוטיב הבאה. המשנה לפני הסופית לתחנתה

אחר. ציור חוליה ובכל הסוגיא של חוליותיה
 ושלא לשמו או לשמו, שלא וזרק והלך וקבל לשמו, שלא ששחטו הפסח מתני.

 ולשם פסח לשם לשמו? ושלא לשמו כיצד פסול. ולשמו, לשמו שלא או לשמו,
 של חוליותיה את עתה נראה פסח. ולשם שלמים לשם ולשמו, לשמו שלא שלמים.
אחר. ציור חוליה ובכל הסוגיא

 תנן? עבוזות בשתי או תנו אחת בעבודה פפא: רב בעי הבעיא] [הצבת גמי. א: חוליה
 לשון תפוס אמר הא מאיר רבי דאי נתפס. אדם דבריו בגמר אף דאמר היא, יוסי ורבי תנן, אחת בעבודה
שתי דילמא או ראשון.  בעבודה מילי הני - ראשון לשון תפוס דאמר מאיר לרבי ואפילו תנן, עבודות ב

שתי אבל אחת,  אחת בעבודה בין ולשמו, לשמו אשלא נימא אי אהייא? אמרי: דמיפסיל. מודה עבודות ב
 בגמר אף נמי יוסי לרבי דהא מקמייתא, ליה איפסיל יוסי לרבי בין מאיר לרבי בין עבודות, בשתי בין

מאי? לשמו ושלא אלשמו אלא: ליה. אית נתפס אדם דבריו
 אי דמי? היכי .לשמו שלא וזר?ו והלד והבל לשמו. שלא ששחטו הפסח שמע: תא בי: חוליה

 ששחטו הפסח קתני: הכי לאו אלא ליה! איפסיל מקמייתא לכולהו? דמחשב עד לי למה - כדקתני נימא
 וזרק לשמו, והלך וקבל שחטו נמי: אי לשמו. שלא וזרק והלך וקבל לשמו, שחטו נמי: אי לשמו, שלא
וכוי. עבודות. שתי לה דהויא לשמו, שלא

שתי נימא אי דמי? היכי פסול. ולשמו לשמו שלא או שמע: תא גי: חוליה  השתא עבודות, ב
 בעבודה ומדסיפא אחת, בעבודה לאו אלא מיבעיא? ולשמו לשמו שלא פסול, אמרת לשמו ושלא לשמו
שתי לעולם לא, אחת. בעבודה נמי רישא אחת,  דתנא ואיידי ליה, איצטריך דלא הוא ובדין עבודות. ב
ולשמו. לשמו שלא נמי תנא לשמו, ושלא לשמו

 פשיטא הבא פסול. ולטמאין, לערלים למנויו. ושלא לאוהליו שלא שחטו שמע: תא די: חוליה
 כדאיתא: והא כדאיתא, הא, איריא? מידי אחת. בעבודה נמי רישא אחת, בעבודה ומדסיפא אחת, בעבודה

שתי אי אחת בעבודה אי רישא, אחת, בעבודה סיפא, עבודות. ב
וטעמא, עבודות, בשתי נימא אי דמי? חיכי כשר. .לאוהליו ושלא לאוהליו שמע: תא הי: חוליה

שבת דאין בזריקה, דחשיב שבת ביה דמהניא בשחיטה כגון אחת, בעבודה הא בזריקה. אוכלין מח  מח
 אחת, בעבודה ומדסיפא אחת, בעבודה לאו אלא פסלא! לא אוכלין מקצת לן קיימא והא פסול. אוכלין,

 או ורישא, אחת, בעבודה סיפא, כדאיתא; והא כדאיתא הא איריא? מידי אחת. בעבודה נמי רישא
עבודות. בשתי או אחת בעבודה

שלא אתי מי מהו? לשמו, ושלא לשמו השנה ימות בשאר ששחטו פסח לחו: איבעיא וי: חוליה
 דרבי קמיה לשמעתא אמריתא אמר: דימי רב אתא כי לא? או ליה, ומכשיר לשמו, מידי ליה ומפיק לשמו

 אין בזמנו המכשירו לשמו מה בזמנו. שלא מכשירו לשמו ושלא בזמנו, מכשירו ולשמו הואיל ירמיה:
 לי: ואמר ופסול. לשמו, מידי מוציאו אין בזמנו שלא המכשירו לשמו שלא אף לשמו, שלא מידי מוציאו

שלא אמרת אם לא, שמו, תאמר הזבחים, בכל נוהג שכן לשמו, ב  אלא הזבחים בכל נוהג אינו שכן בל
שאר ששחטו פסח רבא: אמר עלה? הוי מאי בלבד. בפסח  דהא כשר, לשמו, ושלא לשמו השנה ימות ב
 מידי ליה ומפיק לשמו שלא אתי אלמא: כשר. לשמו שלא ליה שחיט כי הכי, ואפילו קאי. לשמו סתמו

וכוי לשמו.
 בעלים שינוי מהו? .בעלים בשינוי השגה ימות בשאר ששחטו פסח להר: איבעיא זי: חוליה

 ושינוי הואיל דרבא: קמיה לשמעתא אמריתא פפא: רב אמר - לא? או ליה, ומכשיר דמי, קודש כשינוי
 אף זמנו, לאחר מכשירו בזמנו שפוסלו קודש שינוי מה בזמנו. פוסלו בעלים ושינוי בזמנו, פוסלו קודש
 בגופו, פסולו שכן קודש, בשינוי אמרת אם לא לי: ואמר זמנו. לאחר מכשירו בזמנו, שפוסלו בעלים שינוי
ר וישנו מיתה, לאחר וישנו עבודות, בארבע וישנו  בגופו, פסולו דאין בעלים, בשינוי תאמר כביחיד. בצבו
 מיהא תרתי דוקא, לאו דתרתי גב על ואף כביחיד. בצבור ואינו מיתה, לאחר ואינו עבודות, בארבע ואינו

 פסולו נמי קודש שינוי היא, בעלמא מחשבה דפסולו בגופו פסולו הוי דלא בעלים שינוי שנא דמאי דוקא.
 יש דאמר אמי דרב בריה פנחס ולרב מיתה, לאחר אינו בעלים שינוי דאמר הא ותו: היא. בעלמא מחשבה

 ששחטו פסח רבא: אמר אלא נינהו! דוקא מיהת תרתי למימר? איכא מאי מיתה, לאחר בעלים שינוי
שאר  ופסול. בזמנו, בעלים לו שאין כמי נעשה בעלים, בשינוי השנה ימות ב

הסוגיא. של לשקיטתה עד חוליה, שבכל לציור לב שים
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 חמץ על תשחט "לא הפסוק: בגלל עמו, וחמץ פסח באיסור המטפלת בסוגייא נתבונן
 חמץ של מציאות בגלל איסור חלות יש בהם הציורים את בודקת הגמ' זבחי". דם

 צריכותא. למסקנת עד אוקימתות כעין אפשרויות על ובנויה ערוכה סוגיא מי. וברשות
ע״ב: סג' בפסחים

 דם חמץ על תשחט תעשה.[לא בלא עובר החמץ על הפסח את השוחט ’מתני
 ,לשמו עשר, בארבעה הפסח אומר: שמעון רבי התמיד. אף אומר: יהודה רבי זבחי]
 ובמועד, פטור. לשמן שלא ובין לשמן בין הזבחים, כל ושאר פטור. לשמו, ושלא חייב,

 חייב לשמן שלא בין לשמן בין הזבחים, כל ושאר חייב. לשמו שלא פטור, לשמו,
לשמה. שלא ששחטו החטאת מן חוץ

 או לשוחט החמץ שיהא עד חייב אינו לעולם לקיש: בן שמעון רבי אמר גמרא.
 שאין פי על אף אמר: יוחנן רבי בעזרה. עמו שיהא ועד חבורה, מבני לאחד או לזורק.

קמיפלגי? במאי :הדיון בעזרה. עמו
 בסמוך, על, סבר: לקיש בן שמעון דרבי קמיפלגי, בסמוך בעל אילימא א; אפשרות

בסמוך. על בעינן לא סבר: יוחנן ורבי
 חוץ ולחמה לפנים, תודה השוחט דתנן: זימנא! חדא בה איפלגו והא דוחה: הגמי

 אבל פאגי, בית לחומת חוץ אמר: יוחנן רבי לחומה? חוץ מאי הלחם. קדש לא לחומה,
 אפילו אמר: לקיש בן שמעון רבי בסמוך. על בעינן ולא קדיש, העזרה, לחומת חוץ
 בסמוך. על בעינן אלמא: קדיש. לא עזרה לחומת חוץ

קמיפלגי. ספק בהתראת אלא: ב*: אפשרות
 זו ככר שאוכל שבועה דאיתמר: זימנא! חדא בה פליגי הא נמי בהא דוחה: חגמ'
 אינו תרוייהו: דאמרי לקיש בן שמעון ורבי יוחנן רבי אכלה, ולא היום ועבר היום

 שאין לאו וכל מעשה, בו שאין לאו ליה דהוה משום לוקה, אינו אמר: יוחנן רבי לוקה.
 לקיש בן שמעון ורבי התראה. שמה ספק, התראת אבל עליו. לוקין אין מעשה בו

 אבל התראה. שמה לא ספק והתראת ספק, התראת ליה דהוה משום לוקה אינו אמר:
עליו. לוקין מעשה, בו שאין לאו

 לעולם אמרי: בצריכותא] ומוקמין הראשונה לאפשרות חוזרים [כאן ג*: אפשרות
 הוא בההוא אמינא: חוח חמץ, לענין איפליגו דאי וצריבא. מיפלגי, קא בסמוך בעל

 איתיה. דאיתיה היכא וכל הוא, דאיסור משום בסמוך, על בעינן דלא יוחנן רבי דקאמר
 לקיש בן שמעון לרבי ליה מודה אימא בפנים, אלא קדיש לא לחם מקדש לענין אבל

 שרת, אכלי דהוה מידי קדיש. לא לא, אי קדיש, גואי, איתיה דאי בסמוך. על דבעינן
צריבא.

 דבעינן לקיש בן שמעון רבי קאמר בהך :אמיגא חוח לחם, מקדש לעניו אשמעיגו ואי
 ליה מודה חמץ, לענין אבל קדיש. לא לא, אי קדיש, גואי איתיה דאי בסמוך, על

.צריבא איתיה, דאיתיה, היכא וכל הוא, דאיסורא בסמוך על בעינן דלא יוחנן לרבי
 המשנה אחר נראה מסכת, באותה שישי פרק בראש נתבונן אם זאת, לעומת

 בחלקו עליחן ראה תנאים, של תלמודם ונוסח במבנה משנה [שהיא הראשונה,
 עוסקת שאמנם מאד, גדולה סוגייא מופיעה המשנה.] עריכת בפרקי הספר של הראשון

 במסכת שהוא שוכח הארוכה [בסוגיות] בסוגיה שם המהלך כל עמו. וטומאה בפסח
 של דרכו זו כאמור וזבין. עעים בסוגיות או טחרות בפרקי שהוא וסבור פסחים

התלמוד.
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לתלמוד] [אופייניות אמוראים ומחלוקות מו"מ סוגיות ז.

 בכורות, מנחות, ענינים,משבת, וכמה כמה בה שנכנסו מחלוקת סוגית ג:”ע יי פסחים
 אור בודקין אומר: יהודה רבי מתני' אמוראים: מחלוקות באות המשנה עקב ביצה.

 אור בדק לא אומרים: וחכמים הביעור. ובשעת שחרית, עשר ובארבעה עשר, ארבעה
המועד... בתוך יבדוק עשר, בארבעה בדק לא עשר, בארבעה יבדוק עשר, ארבעה

שבתות שלש כנגד תרוייהו: דאמרי הונא רב בר ורבה חסדא רב יהודה? דרבי טעמא מאי גמי א.  ה
 הראשון ביום אך בבתיכם, ימצא לא שאר ימים שבעת שאר, לך יראה ולא חמץ, לך יראה לא שבתורה,

וקלי... קמח מלאים שהם ירושלים שוקי ומוצאין יוצאין העומר משקרב תנן: והא שאר... תשביתו
שלשה בדק שלא כל אומר: יהודה רבי יוסף: רב מתיב ב.  במכאן אלמא: בודק. אינו שוב הללו פרקים ב

דפליגי! הוא ואילך
חששו] לא וחכמים יאכל, שמא גזרה המחלוקת [יסוד הגמי ב.

שוב אלמא: בודק. אינו שוב הללו, פרקים משלשה באחד בדק שלא כל אומר: יהודה רבי יוסף: רב מתיב  ב
 מקמי סבר: מר קמיפלגי, בהא והבא קאמר, בדק לא אם נמי יהודה רבי אלא: דפליגי! הוא בודק אינו

 רבי גזר ומי גזרינן. לא סכרי: ורבנן מיניה. למיכל אתי דילמא גזירה לא, ־ איסורא בתר אין, איסורא
מיניה? למיכל אתי דילמא יהודה

 אמר מיניה. בדיל לא חמץ, מיניה, בדיל חדש, אביי: אמר אלא מינה״ "בדיל את מכניסה הסוגיא ג.
 קשיא לא יהודה אדרבי יהודה דרבי קשיא? לא אדרבנן דרבנן קשיא, יהודה אדרבי יהודה דרבי רבא:

שורפו, עליו מחזר עצמו הוא קשיא; לא נמי אדרבנן דרבנן כדשנינן.  דוחה והסוגיא מיניה? קאכיל מיכל ל
שי"בדותא רב דברי את שם מינה] בדיל לא או בדיל אם היא הנקודה [כי היא" א
 אדם יקוב לא והתנן: יהודה? רבי גזר מי מיניה בדיל דלא היכא וכל שבת, נר את מגייסת הסוגייא ד.

 ורבי חרס, של היא ואפילו מנטפת, שתהא בשביל הנר בצד ויתננה שמן וימלאנה ביצה של שפופרת
בדילי. מבדל דשבת חומרא משום התם מתיר! יהודה

שבת רמי מקשים:  כורך אומר: יהודה רבי עונבו, אלא קושרו יהא לא שנפסק דלי חבל דתניא: אשבת; ד
 - אדרבנן! דרבנן קשיא יהודה, אדרבי יהודה דרבי קשיא יענבנו. שלא ובלבד פסיקיא, או פונדא עליו

מיחלף. לא בקשירה עניבה מיחלף, בשמן, שמך קשיא, לא אדרבנן דרבנן
שוב ה. ם גזר לא יהודה רבי וכי מקשים [ ל ומתרצת ממנו? שבדיל במקו  דבדיל היכא וכל ממונו]. על בבהו

 יהודה. רבי דברי דם, לו מקיזין אין ־ מת הוא אפילו דם, שאחזו בכור והתניא: יהודה? רבי גזר לא מיניה
אמרינן. ממונו, על בהול שאדם מתוך התם, - מום. בו יטיל שלא ובלבד יקיז, אומרים: וחכמים

שוב ו.  בהול אדם יהודה לרבי אמרינן ומי מביצה] ומסתייע מממונו? על בהול אדם יהודה לר' וכי מקשים [
ה מקרדיך איך אומר: יהודה רבי והתנן, ממונו? על מ ה  אבל חבורה, עושה שהוא מפני טוב, ביום הב

א קירוד מקרצפין.[מתרץ ף]ל תי בקרצו חלף. א מי ת כאן ל מ תיי ס א מ גי סו ה ה ל חי ת מ ה ו שנ מ אה. ה הב

 פרט היא תמידית, מעשית שייכות לה ויש המורכבת בורר סוגית עייא: עדי שבת
 חתם עצמו והוא אשי רב שערך הסוגיות מן היא מלאכות, ארבעים היסודית מהמשנה

 פותחת חכמים] עשרה בה [מצויים דורות. כלככלה אכלוראים דעות כלקבצת היא אותה,
 ואם יברור, ולא ומניח. בורר ואוכל, בורר אוכלין, מיני לפניו היו רבנן: תנו בברייתא,

חטאת. חייב בירר,
ר קאמר: הכי עולא: אמר א.  בירר, ואם יברור, לא ולמחר ביום; לבו ומניח, ובורר ביום, לבו ואוכל, בור

חטאת. חייב
ת מותר וכי חסדא: רב לה מתקיף ב. של מותר וכי ביום? לבו לאפו  חסדא: רב אמר אלא ביום? לבו לב

ת ואוכל, בורר רר מכשיעור, פחו ת ומניח, בו מכשיעור. פחו
ת מותר וכי יוסף: רב לה מתקיף ג. ת לאפו רר יוסף: רב אמר אלא מכשיעור? פחו ר ביד ואוכל, בו  בור

יברור, לא ובתמחוי, בקנון ביד. ומניח
ר המנונא: רב אמר אלא קתני! ותמחוי קנון מידי המנונא: רב לה מתקיף ד.  מתוך אוכל ואוכל, בור

הפסולת,
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ר אביי: אמר אלא קתני! פסולת מתוך אוכל מידי אביי: לה מתקיף ה.  ומניח, ובורר לאלתר, ואוכל בור
חטאת. וחייב לאוצר, כבורר נעשה בירר, ואם יברור, לא ביום ולבו לאלתר,

 מדיפתי ירמיה רבי פטור, מתני: אשי רב והניח. ובירר ואכל, ובירר אוכליו, מיני שני לפניו היו ו.
וכברה. בנפה הא, ותמחוי, בקנון הא, קשיא, לא חייב! תני והא פטיר, מתני אשי רב חייב. מתני:

 אמי רבי ואיקלעו הואי, ביבי דרב שבתא אמר: דימי רב אתא הלכה]כי ללמד מעשים מביאה [הסוגא ז.
 עין משום אי אסור, פסולת מתוך אוכל דסבר משום אי ידענא ולא דפירי, כלכלה קמייהו שדא אסי. ורבי
דמכוין. הוא יפה
 חזקיה קסבר לימא חייב. שלהן, פסולת מתוך תורמוסים העניין]הבורר להבהרת [דוגמא אמר: הזקיה ח.

.זימני שבעא ליה דשלקיה תורמוסים שאני אסור! פסולת מתוך אוכל

חכם בשם באות או עצנלאיות אגדה סוגיות ח.
 ואלה בפ״ע, סוגיות שהן אלה את מחפשים אנו חכמים, של אגדה בדברי זרוע התלמוד
חכם. בשם באות או משותף, או חוזר מוטיב עם הבאות

 רב של שמימרותיו לב שים רות, במגילת עסקה שם הסוגיא עייא: צאי בתרא בבא א.
 חכמים מימרות אחר רות] של בענינה דווקא לא שונים, בענינים ובאות רב בשם הן האבא בר הנך

שם אבא בר חנן רב של דבריו סדרת באה רב. ב
 עמינדב בן נחשון בני כולן נעמי, ואבי אלמוני ופלוני ושלמון אלימלך רב: אמר רבא בר הנך רב אמר א.

ת לו שיש מי שאפי' קמ״ל? מאי הן. לארץ. לחוצה מארץ שיוצא בשעה לו עומדת אינה אבות, זכו
בו, בת אמתלאי דאברהם, אמיה רב: אמר רבא בר חנך רב ואמר ב.  בת אמתלאי דהמן, אמיה כרנ

שמות וממשיך טהור. טהור טמא, טמא וסימניך: עורבתי, מהמקרא. נעלמים ב
 דימי ורב בקרדו; ושבע בכותא שלש אבינו, אברהם נחבש שנים עשר רב: אמר רבא בר הנן רב ואמר ג.

איפכא. מתני מנהרדעא
 אומות גדולי כל עמדו העולם, מן אבינו אברהם שנפטר היום אותו רב: אמר רבא בר חנן רב ואמר ד.

שורה העולם וכוי מנהיגו, שאבד לעולם לו אוי ואמרו: ב
ת על ממונה .[אפיי גרגותא ריש אפיי רב: אמר רבא בר הנן רב אמר ה. רו  מועט, תפקיד שהוא מים, בו

 מגילת בענייני אותה שפתחו חכמים לדברי הסוגיא חוזרת עתה [רק ליה. מוקמי משמיא לו] נתנו משמים
שלום, חס קרחה: בן יהושע א״ר אבין בר חייא רב אמר רות]  מה מפני ואלא יצאו, לא סובין מצאו שאפי' ו

ש להן שהיה נענשו? שו. ולא דורם על רחמים לבק בק

 בזכותם העוסקת חוזר, נושא עם אחד חכם בשם שלימח סוגיא ע״א: נוי שבת ב.
 בר שמואל ורבי חטאם, המבטא באופן וכתובים אליהם מתייחסים שהפסוקים מי של

 בבתי מדיונים קובצה זו שסוגיא לדעתי, אפשר הכתובים. הבנת דרך מסביר נחמני
כאן. כאחת צרפם אשי ורב לשאר, ומשם ראובן של בחטאו דיון שחיח או המדרש

 ויהיו שנאמר: טועה, אלא אינו חטא, רארבן האומר כל ירנתך: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר א.
כאחת. שקולים שכולן מלמד עשר, שנים יעקב בני
 ושם שנאמר: טועה, אלא אינו חטאו, עלי בני האומר כל יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ב.

לה'. כהנים ופנחס הפני עלי בני שני
 שנאמר טועה, אלא אינו חטאו, שמואל בני האומר כל יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ג.

שלא בניו הלכו ולא שמואל זקן כאשר ויהי הצדיק. שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו בדרכיו,
 דוד ויהי שנאמר: טועה, אלא אינו חטא, דוד האומר כל יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ד.

שר וגוי, עמו והי משכיל דרכיו לכל עמו? ושכינה לידו בא חטא אפ
 ולא שנאמר: טועה, אלא אינו חטא, שלמה האומר כל יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ה.

חטא. לא נמי מיחטא הוה, דלא הוא אביו דוד כלבב אביו, דוד כלבב אלהיו ה' עם שלם לבבו היה
 ויעש שנאמר: טועה, אלא אינו חטא, יאשיהו האומר כל יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ו.

וגוי. שב אשר מלך לפניו היה לא וכמהו מקיים, אני מה אלא אביו דוד דרך בכל וילך ה' בעיני הישר
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 מן היא כולו, בתלמוד שכיחה היותר אחר מסוג אגדה סוגיית א:”ע נגי עירובין ג.
 לאגדות הסוגיא יוצאת וממנו בו דנות המשנה, מן אחד בפרט הפותחות הסוגיות
 עיקר מביאים [אנו הקודמים. בסעיפים אחרת מסיבה הבאנו שכבר כפי ארוכות,

 ממדתו מדה שהוא החוליות, שבין בקשר להתבונן כדי הארוכה הסוגיא של חוליותיה
 עסק לסוגית קובצו החכמים דברי שכל לשער אפשר כאן שגם מובן התלמוד, של

תורה]
 דתני ומאן אבר. אבר מאבריו דתני מאן מאברין. תני וחד מעבריך תני חד ושמואל; רב גמי.

התורה. בעסק אגדות סדרת הובאה בעניין שנגעו וכיון עוברה. כאשה מעברין,
 אלא גביו. על ועלייה בית אמר: וחד מזה, לפנים זה בתים שני אמר: חד ושמואל; רב המכפלה, מערת א.

ם זה בתים שני דאמר למאן בזוגות. שכפולה מכפלה? מאי מזה, לפני
אחד דבר אלא ממנו למדתי ולא בריבי, אושעיא רבי אצל גדלתי ימים עשר שמונה יוחנן: רבי אמר ב.

וכוי באלף. הערים, את מאברין כיצד במשנתינו:
 חבריו יכלו לא בדורו מאיר רבי מה בדורו, מאיר כרבי בדורו, בריבי אושעיא רבי יוחנן: רבי אמר ג.

דעתו. סוף על לעמוד חבריו יכלו לא אושעיא רבי אף ־ דעתו סוף על לעמוד
 נקב כמלא ואנו - היכל של כפתחו אחרונים ושל אולם, של כפתחו ראשונים של לבן יוחנן: רבי אמר ד.

שמוע. בן אלעזר רבי אחרונים, עקיבא, רבי ראשונים, סידקית. מחט
 שלא גליל בני בידם, תורתם נתקיימה לשונם, על שהקפידו יהודה בני רב: אמר יהודה רב אמר ה.

שונם, על הקפידו  לישנא, דדייקי יהודה בני אלא: מילתא? תליא בקפידא מידי בידם. תורתם נתקיימה לא ל
וכוי. בידן, תורתן נתקיימה סימנא, להו ומתנחי

 פעם היא? מאי אשה ותינוקת. תינוק מאשה חוץ אדם נצחני לא מימי חנניה: בן יהושע רבי אמר ו.
וכוי. כלום, מהן שיירתי ולא אכלתים ראשון ביום פולין. לי עשתה אחת, אכסניא אצל נתארחתי אחת

 בהלולא מיניה דאזלינן דעלמא ואישתי, חטוף ואכול חטוף שיננא, יהודה: לרב שמואל ליה אמר ז.
שאול שאין לך, היטב - לך יש אם בני, המנונא: לרב רב ליה אמר דמי. ת ואין תענוג ב  ואם התמהמה. למו

שאול חוק לבני, אניח תאמר שבי דומים האדם בני לך. יגיד מי ב וכוי. השדה, לע
 חש הם. חן לוית כי שנאמר: בתורה, יעסוק לוייה, עמו ואין בדרך המהלך לוי: בן יהושע רבי אמר ח.

שו, וכוי. ..לגרגרותיך, בתורה, יעסוק בגרונו, חש לראשך. הם חן לוית כי שנאמר בתורה, יעסוק ברא
 נמחית, שאינה זו, כאבן לחייו את עצמו משים אדם אם אבן, לחת דכתיב מאי אלעזר רבי ואמר ט.

חרות מתקיים תלמודו דו.. שתברו לא אלמלי הלחת, על בי ת נ חו ת לו שונו שתכחה לא הרא  מישראל. תורה נ
ת ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה וממדבר דכתיב: מאי י.  אדם אם ליה: אמר הגיא. ומבמות במו

אל, נחלו במתנה, לו שניתנה וכיון במתנה, לו ניתנה תורה בו, דשין שהכל זה כמדבר עצמו משים
 דברי נמשלו למה פריה, יאכל תאנה נוצר דכתיב: מאי יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר יא.

וכוי. זו תאנה מה כתאנה, תורה
 חכמים, תלמידי אלו אתנות, רכבי מדין. על ישבי צחרות אתנות רכבי דכתיב: מאי ענן: רב דבי תנא יב.

תורה. ללמוד למדינה וממדינה לעיר מעיר שמהלכין
 אהרן נסתלק פירקו. משה לו ושנה אהרן נכנס הגבורה, מפי למד משה משנה? סדר כיצד רבנן, תנו יג.

שמאל וישב בניו,וכו'. נסתלקו פירקן, משה להן ושנה בניו נכנסו משה. ל
 למלתא בעיוה חד יומא וגמר. זימני מאה ארבע ליה תני דהוה תלמידא ההוא ליה הוה פרידא רבי יד.

וכוי. שנא? מאי האידנא ליה: אמר גמר. ולא ליה תנא דמצוה,
 סימנה. אלא שימה תקרי אל בפיהם, שימה שנאמר בסימנין אלא נקנית תורה אין חסדא: רב אמר טו.

וכוי. אבהו, דרבי קמיה אמרה אזל ממערבא, תחליפא רב שמעה
 שמרחיב במי תמצא ולא כשמים, עליה דעתו שמגביה במי תמצא לא - היא בשמים לא אמר: רבא טז.

 לא תמצא לא היא, לים מעבר ולא רוח, בגסי תמצא לא היא, בשמים לא אמר: יוחנן רבי כים. עליה דעתו

ם. ולא בסחרנים העיר. ריבוע של המורכבים לענייניה הגמרא חוזרת עתה רק בתגרי
 סוגיית היא חכם בשם חוזר פתיחה מוטיב עם ערוכה סוגיא א:”ע יחי עירוגין ד.

 בן ירמיה רבי אמר דיומדין? מאי מים]. [לדלות דיומדין ארבעה לביראות פסין עושין
 מן חוץ פטורין השיתין כל אומר: יהודה רבי התם, תנן [שנים]עמודין. דיו אלעזר:

ואילך [מכאן בשנה. פירות דיו העושה אילן עולא: אמר דיופרא? מאי הדיופרא.
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 המושג את שהסביר ירמיה רבי דברי שכולה לאגדתא פונה והסוגיא מעירובין נפרדים
לעירובין. קשורות שאינן למימרותיו הסוגיא פונה שמעתה אלא דיומדין]

צרתני.וכו' וקדם אחור שנאמר: הראשון, לאדם לו היה פנים פרצוף דיו אלעזר: בך ירמיה רבי אמר א.
ולילין,.. ושידין רוחין הוליד בנידוי הראשון אדם שהיה השנים אותן כל אלעזר: בן ירמיה רבי ואמר ב.
שבחו... מקצת בפניו. שלא וכולו בפניו, אומרים אדם של שבחו מקצת אלעזר: בך ירמיה רבי ואמר ג.
וכוי. נחרב, אינו שוב בלילה, תורה דברי בו שנשמעין בית כל אלעזר: בך ירמיה רבי ואמר ד.
] [יהי אותיות, בשתי שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב מיום אלעזר: בן ירמיה רבי ואמר ה.
שכיניה.ומסביר, נתברכו שומרון, נתקללה שכיניה, נתקללו בבל, נתקללה אלעזר: בך ירמיה רבי ואמר ו.
ך הקדוש כמדת שלא וראה בא אלעזר: בן ירמיה רבי ואמר ז. שר מדת הוא ברו שר מדת ודם: ב  ודם ב

ת הריגה אדם מתחייב וכוי. המלך, את יקלל שלא כדי פיו לתוך חכה לו מטילין למלכו
שלים. ואחד בים ואחד במדבר אחד לגיהנם, יש פתחים שלשה אלעזר: בן ירמיה רבי ואמר ח.  וכוי. בירו

עירובין. בעניו למסלולה לעניני הסוגיא הוזרת עתה רק

 אדמתה, חכמיה, תלמידי תורתה, א״י, מעלת סוגית מופיעה עייב: קיי בכתובות ה.
 בא״י נשא בסוגיא, הראשון בפרט רק לפרק הקשר חסד. ענייני וכן קבורתה, פירותיה,

 הכל מוציאין, הכל ואין ישראל לארץ מעלין הכל .’מתני א״י, ממעות כתובתה לה נותן
 מקובצת זו סוגיא גם הנשים. ואחד האנשים אחד מוציאין, הכל ואין לירושלים מעלין

 נערכו וכולם ארוכים, חלקם קצרים חלקם ומעלתה, י”א עניני בה וכונסו העורכים י”ע
בעליל נראים חוליותיה בין הקשרים לכתובות, עניין שאינה אף אחת. בסוגיא ונשזרו

 מנוה לאתויי מאי? לאתויי בהדיא, עבדים דתני ולמאן עבדים. לאתויי מאי? לאתויי מעליך הכל גמי. א.
אגדתא] ומחילה הלכה הסתיימה .[כאןהרעה לנוה היפה

 שרובה בעיר ואפילו בחו״ל ידור ואל כוכבים, עובדי שרובה בעיר אפיי בא״י אדם ידור לעולם ת״ר: ב.
שראל, שראל, בארץ הדר שכל י  לו שאין כמי דומה לארץ בחוצה הדר וכל אלוה, לו שיש כמי דומה י

אלוה,
 יעלו שלא אחת, למה? הללו שבועות גי דאמר: חנינא, ברבי יוסי לכדרבי ליה מיבעי ההוא זירא, ורבי ג.

ך הקדוש שהשביע ואחת, בחומה; ישראל שראל את הוא ברו ואחת,וכו'. העולם; באומות ימרדו שלא י
שראל בארץ הדר כל אלעזר: רבי אמר ד.  בארץ הקבור כל ענן: רב אמר וכוי. שנאמר: עון, בלא שרוי י

ר כאילו ישראל המזבח, תחת קבו
 לשאר מבבל לצאת אסור כך לבבל, ישראל מארץ לצאת שאסור כשם שמואל: אמר יהודה רב אמר ה.

 בארץ דר כאילו בבבל הדר כל כובי... לבי מפומבדיתא אפילו תרוייהו: דאמרי יוסף ורב רבה ארצות.
ישראל,

 אלעזר, ולר' הבא. העולם בן שהוא לו מובטח ישראל, בארץ אמות ארבע המהלך כל יוחנן: אייר ו.
גלגול. ע״י אילעא: רבי אמר חיים? אינם לארץ שבחוץ צדיקים

 יחיו, בל מתים הכי: נמי תניא וגוי. יחיו בל מתים שנאמר: חיים, אינן הארצות עמי אלעזר: ר' אמר ז.
מדבר. הכתוב תורה מדברי עצמו כמרפה יקומו, בל רפאים ת״ל: לכל? יכול

 מנכסיו, חכמים תלמידי והמהנה חכמים, לתלמידי פרקמטיא והעושה חכם, לתלמיד בתו המשיא כל ח.
שכינה. מדבק כאילו הכתוב עליו מעלה ב

ש בארץ בר פסת יהי ת״ר: ט. ש ועולה כדקל שתתמר חטה עתידה אמרו: הרים, ברא  ושמא הרים; ברא
פריו, כלבנון וכוי לקוצרה? צער יש תאמר,

 תקרי אל מחלב, שנים ולבן שנאמר: חלב, ממשקהו יותר לחבירו שינים המלבין טוב יוחנן: רי דאמר י.
שינים. לבון אלא שינים לבן
ת ובכתב עיבור, סוד זה יהיו, לא עמי בסוד וגוי, שוא החוזים הנביאים אל ידי והיתה יא. שראל בי  לא י

שראל אדמת ואל סמיכה, זה יכתבו, כמשמעו. יבואו, לא י
 אמריתה כי חכמים. בתלמידי קטיגוריא בא, דוד שבן דור אבא: בר ירמיה רבי אמר זירא רבי אמר יב.

המסכת. מסתיימת וכאן הסוגיא חותמת כאן צירוף, אחר צירוף אמר: דשמואל, קמיה
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הנהגה או להלכה אמוראים מעשה סוגיות ט.

 גם אך סוגיא, של בדרכה הנקרים אמוראים הנהגות או מעשים מובאים בתלמוד
 האמוראים את מביא שהמעשה פעמים הלכה. מתבררת ומהם נפשייהו באפי מעשים

 בעצם שראו מה מתוך הלכתית מסקנה להסיק או ההתרחשות, מתוך ההלכה לברר
 בו שיש מעשה או הגות או הנהגה אלא שאינן מעשה סוגיות גם כמובן יש המעשה.

 כפולות כאלה סוגיות נמצא לפעמים הקדושות. ודמויותיהם הרוחני עולמם על ללמד
וההפוכות. הכפולות הסוגיות בפרק בע״ה נטפל בזה ומקומן, רקען לסיבת ומופיעות

 הנהגות. של מעשה סוגיות אח"כ הלכה, מתבררת בהם חכמים מעשי סוגיות נראה
 הפסוק. כסדר ברכות סדר יוסף, רב שאמר הלכה התחזקה כאן ע״ב: מאי ברכות א.
 אתמרי בריך המנונא רב שקל ורמוני, תמרי לקמייהו אייתו בסעודתא, יתבי הוו המנונא ורב חסדא רב

 המוקדם כל יצחק: רבי ואיתימא יוסף רב דאמר להא מר ליה סבירא לא חסדא: רב ליה אמר ברישא.
רי לן יהיב מאן ליה: אמר לארץ. חמישי וזה לארץ, שני זה ליה: אמר לברכה? קודם זה בפסוק  ע

ל רגלינו יתן [מי ונשמעינך. דפרזלא תיו] לשמוע אחריך ונרוץ ברז מרו  א

 בסוגיית טעם, נותן בר טעם בנותן הלכה מתלבנת אמוראים במעשה ע״ב: קיאי חולין
 משמעות לה ויש ודאיסורא דהיתרא נטל״פ, גם מתחדד זו מסוגיא בקערה. שעלו דגים

ר חייא ורב הונא רב והיתר. באיסור יום, בכל מעשים לכת מרחיקת  בהאי חד יתבי, הוו אשי ב
תח, ואכל בקערה שעלו דגים ליה אייתו למר דמברא, גיסא בהאי וחד דסורא, דמברא גיסא  אייתו למר בכו
ך וענבים תאנים ליה תו ן, ולא ואכל הסעודה ב רי  א״ל ומר הכי? רבך עבד יתמא! לחבריה: א״ל מר ב

שמואל אנא לחבריה: א״ל מר הכי? רבך עבד יתמא! לחבריה:  כרי אנא לחבריה: א״ל ומר לי, סבירא כ
טרת פת חייא: ר' דתני לי, סבירא חייא  מן בקערח שעלו [דגים משקין. מיני כל פוטר ויין מאכל, מיני כל פו
שר טעם נתנה קערה ושמא רותחין, כשהיו הצלי שיטת מסיימת, הסוגיא ושם בדגים. ב  אביי משום חזקיח ב

תח, לאכלן מותר בקערה שעלו "דגים  הווא הקודמת בסוגייא ושם טעם] נותן בר טעם נותן בכו
 אלא איתמר בפירוש לאו דרב, והא ע״א: בקיאי לאמר: הלכה התלבנה ממנו מעשה

 בתר בצעא, שייפא ליה עבדו בעיניו, חש בריה, בר חייא בר שימי רב לבי איקלע דרב איתמר, מכללא
שולא ליה רמו הכי תר התרופות, היו שבה קערה באותה דשייפא,[כי טעמא ליה טעים בגווה, ב  טעם נו

 אלעזר רבי טפי. מררה דנפיש התם, שאני היא, ולא האי! כולי טעמא יהיב אמר: התרופה] סממני חריפות
 אכל, ולא ליה יהיב בפותח, אכיל וקא כקערה שעלו דגים לקמיה אייתו שמואל, דמר קמיה קאים חוה

 חס א״ל: משמעתיה? מר ביה הדר א״ל: דרב, לקמיה אתא אכלת? לא ואת ואכל, ליה, יהיבי לרבך א״ל:
ר דאבא לזרעיה ליה לי. סבירא ולא מידי לי דליספי אבא ב

 יוסף רב ואזיל חליף יתבי, הוו יהודה ורב דרב ותלמידי שמואל ע״א: כוי נדה כ.
 גברא לן אתי אמר: בריצתו] ממהר ואתי,[שהיה באלי לאפייהו מדויל מנשיא דרב בריה

 שלא באופן עליו ומדחי.[נקשה פשוטות]ומרמי [שאלות דחטתא בגילא ליה דרמינן
 אין רב: אמר הכי א״ל, (יולדת) בשליא? רב אמר מאי שמואל: ליה אמר אתא, אדהכי להשיב] יוכל
ת קיימא.[ולא של בדבר אלא השליא את תולין שר בחתיכו  דרב תלמידי לכל שמואל שיילינהו וכדומה] ב

ב חזייה הדר הכי, ליה ואמרי ר שות. יהודה ל  עורב דמות חמפלת מרבי: שאול בן יוסי רבי מיניה בעא בי
 בדבר אלא תולין אין ליה: אמר לידה] טומאת כדין עליו ותשב אחר לולד חוששים [האם מהו? ושליא

שורה שליא. במינו שיש  ועוף חיה בהמח מין המפלת איתיביה: שאלת. שאינו דבר ליה: אמר מהו? בו ק
שורה שהשליא בזמן עמהן, ושליא שורה שליא אין אחר, לולד חוששין אין עמהן ק  לולד חוששין עמהן ק

שפיר! של שליא ונמוח שליא, של שפיר נמוח שמא אומר שאני ולדות, שני חומר עליהן מטיל הריני אחר,
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 ורב זוטרא מר אמימר אמוראים, אחרוני לפני שהגישו מעשה עייב: מדי ברכות ג.
מר לריח לחוש יש האם בעניין ודנו ירק, אשי, מי א  אייתו יתבי, הוו אשי ורב זוטרא ומר פה.

 דעתיך, מאי ליה: אמרו אכל. לא זוטרא ומר אכול אשי ורב אמימר שעות, ארבע קודם חי ירק קמייהו
שירק משום הימנו, לספר אסור שעות ארבע קודם ירק האוכל כל יצחק: רבי דאמר  ריח גורם זה ריחא,[

 דאמר לי, סבירא יצחק דרבי כאידך אנא להו: אמר בהדן! משתעית וקא אכלינן דקא אנן והא והגוף] הפה
 אמר הרגיל] גידולו לפני מקטין.[ירק קטן כל שעות. ארבע קודם חי ירק שיאכל לאדם אסור יצחק: רבי
 נפש כל בה. לן לית רבעא, ביה אית אבל רבעא, ביה דלית אלא אמרן ולא זוזא. בר גדיא אפילו חסדא: רב

ב כל גילי. דבי גילדני אפילו פפא: רב אמר נפש. משיב ש הקרו שר את משיב לנפ ש;[ב  הבהמה מצואר הנפ
 אומצא לי מייתית כי לשמעיה: רבא ליה אמר עונקא. יעקב: בר אחא רב אמר שחיטה] למקום הקרוב

ב ברוך. לבי דמקרב מהיכא לי ואייתי טרח דבישרא, ת [קרו החיטה] לברכ

 הלכות והן בהבנתן, אחר צד משתמע חכמים שממעשה הלכות [יש עייב: ני שבת ד.
 ילבש לא לאיסור לחשוש יש טוב, לריח בידים שממשמשין ורד בושם האם גבוליות,

שם מפני חשש ויש ורד, [בושם ברדא. לקמייהו אייתו יתבי, הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר גבר]  מתב
 רב דאמר להא מר לה סבר לא ליה: אמרו משא. לא זוטרא, מר משו, אשי, ורב אמימר נשים] כמעשה

 הא כי לה סבר ליה. סבירא לא נמי בחול דאפילו דמר, מיניה בר מרדכי: רב להו אמר שרי? ברדא ששת
שרו שעל מכה וגלדי צואה גלדי אדם מגרר דתניא: שביל ב שביל אם צערו, ב ם ליפות, ב שו  לא אסור.[מ

שביל יום בכל ורגליו ידיו פניו אדם רוחץ דתניא: הא כי סברוה, כמאן ואינהו גבר] ילבש  משום קונו, ב
ך ויברכו מתוקן חכם יראו למענהו.[וגם ה' פעל כל שנאמר: בעולמו] לו שככה ברו

 לפני כסוכה בהכנה, עשיה להן שקודמת במצוות דנו חכמים ע״א: בלבי מנחות ה.
העניין. מתלבן כאן מהמעשה שזירתה, קודם ציצית או בנייתה

ה סמא רב חזייה אשי, דרב קמיה יתבי הוו סמא ורב רבינא שר ממלא ובצר דסתר דרבינא דגלימיה לקרני  ק
שעת ליה: אמר יעקב? דרי להא מר לה סבר לא ליה: אמר גודל,  רב ליה אמר איכסיף, איתמר, עשייה ב
 להו ומעייל מיעף, להו ועייף ארבע רמי יעקב בר אחא רב מינן. כתרי מינייהו חד לך, תתקיף לא אשי:

ם גדילים גדיל דליהוי היכי כי בגלימא, תמניא בעינן קסבר: מיבק, להו ואביק בגלימא  רב פתיל. במקו
 אשכחיה נחמן רב כדידן. עביד דרבינא בריה מר להו. אביק ולא שיתסר, דאינהו תמניא רמי מדפתי ירמיה

שות מברך וקא חוטי רמי אהבה בר אדא לרב ת קול [שמע שמענא? ציצי מאי א״ל: ציצית, לע  ברכ
ה צריכה אין ציצית רב: אמר ציצית]הכי  לפני בסוכה הנידון כמו עשייתה, לפני ברכה ברכה.[הכוונ

ברכה? צריך אין ציצית רב: אמר ומי אדרב, דרב למירמא חסדא רב על הונא, דרב נפשיה נח כי עשייתה]

 ואופן עצמה] השחיטה מן יותר [קשה שחיטה טרם סכין העמדת ע״ב: יזי חולין ו.
 יתבי הוו דרבא בריה אחא ורב רבינא אשי. רב לפני שהביאוה ממעשה מתברר בדיקתה

 בדקה בידקא, דרבא: בריה אחא לרב ליה אמר לבדקה, אשי דרב לקמיה סכין אייתו אשי, דרב קמיה
 ואבישרא אטופרא אמר: יימר רב כהנא. רב אמר וכן יישר, ליה: אמר רוחתא ואתלתא ואבישרא אטופרא
 כשרה, שחיטתו בה, ושחט סכין ליבן שמואל: אמר זירא א״ר לא מי צריכא, לא רוחתא אתלתא צריכא,

ת ואמרינן: צדדין! האיכא לן: וקשיא לליבונה, קודם שחידודה ת נמי הבא רווח, מרווח השחיטה בי  בי
רווח. מרווח השחיטה

הנהגות ללמד בהם שיש ממעשים שתים או דוגמא נראה
 ניקום לחבריה: חד אמר עלייהו, גניבא ואזיל חליף יתבי, הוו חסדא ורב הונא רב עייב: לאי גיטין ז.

שגניבא פלגאה מקמי אידך: א״ל הוא, אוריין דבר מקמיה,  עובא מר עם במריבה קשה איש היה ניקום?[
חות. ליה: אמרו עסקיתו? במאי להו: אמר לגבייהו, איהו אתא אדהכי אב״ד] שהיה  אמר הכי להו, אמר ברו

ת ד' רב: אמר רבא בר חנן רב שבות רוחו שבת צפונית ורוח יום, בכל מנ  אין כן, שאלמלא כולן, עם מנ
 העולם כל מחרבת מעמידה, נץ בן ואלמלא מכולן, קשה דרומית ורוח אחת, שעה אפילו מתקיים העולם

ת לו שענו בעניין עומק מפניה,[יש כולו חו ת רוח רוחות, והכוונה מקושיותיו, להם שיניח כדי ברו  הבריו
ת!] נוח גם יהיה שגניבא המקום, ורוח אחר. מכיוון שני מעשה כך ובתוך לבריו
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 [מרכבת דדהבא בגוהרקא דיתיב יעקב בר נחמן רב ואזיל חליף חוה יתבי, הוו יצחק בר נחמן ורב רבא
 אזל רבא ילתא] של בעלה גלותא ריש דבי חתנא היה יעקב בר נחמן דברתי,[רב סרבלא עליה ופריס זהב]

 אנא להו, צריך רבא נינהו, גלותא ריש דבי מאינשי דלמא אמר: לגביה, אזל לא יצחק בר נחמן רב לגביה,
 נשיב! שדיא אמר: לדרעיה, גלי לגביה, אזיל הוה יעקב בר נחמן דרב כדחזא להו. צריכנא לא

 ירושלמי ע״ב, סהי סנהדרין ע״א, לטי קידושין ע״א, י' שבת ע״א, ל' ברכות עוד, ראה
ועוד. ע״ב, קיא' חולין ע״ב, קג' פסחים לאי"ב, גיטין ע״ב, טז' ב״ב ה״א, פ״ה ברכות

 לימא מינן וחד חד כל אמרי: הדדי, בהדי יתבי הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר ע״ב: נהי ברכות ח.
ם חזא, מאי ידע ולא חלמא דחזא מאן האי ואמר: מינייהו חד פתח לחבריה. ליה שמיע דלא מלתא  קמי ליקו

 יודע ואיני חלמתי חלום שלך, וחלומותי שלך אני עולם, של רבונו הכי: ולימא ידייהו, דפרסי בעידנא כהני
 חליש, הוה כי דרבא, הא כי שם] [וממשיך חביריוכו'. לי שחלמו ובין לעצמי אני שחלמתי בין הוא, מה

 עלי לבעי לי, דרחים מאן חלש. רבא אכריז: פוק לשמעיה, ליה אמר ואילך מכאן מגלי, לא קמא יומא
פל וכתיב: לי, להדי לי דסני ומאן רחמי, שלו תשמח אל אויבך בנ  בעיניו ורע ה' יראה פן לבך יגל אל ובכ
שיך]שמואל אפו. מעליו והשיב ידברו.וכו'. השוא וחלמות אמר: בישא חלמא חזי הוה כי [וממ

 דליפתא גרגלידי ליה ואייתו כהנא, דרב קמיה קאימנא הוה אשי: רב אמר ע״א: סאי כתובות ט.
 דהנוניתא; תמרתא אפילו אמר: פפא רב והתאוה] הרעב עוצם [מפני איסתכני. לי דיהב לאו ואי בחלא,

 ספי חד איהי, בר ומנימין איהי בר אבוה קיוהא. ליה ואית ריחא ליה דאית כל דמילתא, כללא [דובשנית]
 תרתין הנהו בהדיה. אליהו משתעי לא ומר בהדיה, אליהו משתעי מר מינא, מחד ספי וחד ומינא מינא מכל

 אליהו ספי, דקדים ספי, מאחר ומר ספי קדים מר חסדא, רב בני פנחס ורב מרי רב לה ואמרי חסידי,
 אפיתחא יתבי קא הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר בהדיה. אליהו משתעי לא ספי, דמאחר בהדיה, משתעי

זוטרא למר אשי רב חזייה דמלכא, אטורנגא ואזיל חליף מלכא, אזגור דבי

 כולה הבנויה העריכה. על ומכיחה ויופיה, בהדרה מדהימה אחר, מסוג סוגיא נראה
 בחינת של ומקרים מאורעות חרוזה כולה חכפלים. של מעשיהם על דפים חמשה

 אברים ראשי רק נביא גודלה מפאת להלכה. מתוכן ומסקנות האמוראים של מעשיהם
 מסכת גורנה, כעמיר לקבץ אשי, ורב רבינא של ידם הגיעה היכן עד מושג לתת כדי

 חכמים. של מעשיהם עוטה כשכולו והבדלה, קידוש נושא סביב שלימה
 ורבה ינה״ק, אמר: ושמואל יקנ״ה, אמר: רב השבת. אחר להיות שחל טוב יום גופא, ע״ב: קבי פסחים

ה מר קינ״ה, אמרי: ורבנן קני״ה. אמר: ולוי יהנ״ק, אמר  דרבי משמיה אמר מרתא נקי״ה, אמר: דרבנא כרי
זה] סדר דווקא שקבעו האמוראים משיטות אחת לכל סיבה מבאר [הרשב״ם ניה״ק. יהושע:

 ישמעאל רבי אמר כך ליה: שלח היאך? הבדלות סדר רבינו ילמדנו לרבי: דשמואל אברה ליה שלח א.
 דרבי משל חנינא: רבי אמר נהי״ק. חנניה: בן יהושע רבי משום שאמר אביו, משום שאמר יוסי רבי בר

 הוי מאי אפרכוס. לקראת יוצאים כך ואחר המלך, את מלוין נכנס, ואפרכוס שיוצא למלך חנניה בן יהושע
 כאפרכוס שהוא יו״ט לכבד ראוי [ואין כרבא. והילכתא יקנה״ז, אמר: ורבא יקזנ״ה, אמר: אביי עלה?
ש ואח״ב שבת להוציא חפץ כאשר נטל תחושת שיש גם מה מלך, שהיא שבת מפני המועד] לקד

ך ובשמים, מאור לקמייהו אייתו רבא, לבי איקלע יהודה בר הובא רב ב. שמים רבא כרי שא, אב  ברי
ת בין והא ליה: אמר אמאור, והדר ת ובין שמאי בי שא, מאור הילל בי  דתנן: ,היא ומאי אבשמים! והדר ברי

שמים ומזון נר אומרים: שמאי בית  רבא עני והבדלה. ומזון ובשמים נר אומרים: הילל ובית והבדלה, ב
] הנימוק המשך שם [ראה וכוי מאיר, רבי דברי זו ואמר: בתריה

 אכסא בריך והדר קמא, אכסא הגפן פרי בורא דבריך חזייה רבא, לבי איקלע אבא בר יעקב רב ג.
 ריש בי הוינן כי ליה: אמר זימנא! חדא מר לן בריך הא האי? כולי לך למה ליה: אמר ואישתי. דברכתא,

 הא הבא, לן, מייתי לא ספק לן מייתי דספק עביד דהכי גלותא ריש בי תינה ליה: אמר עבדינן. הכי גלותא
עקירה] כאן ואין לפניך שהיין אתה יודע [ובודאי עילויה. ודעתן קמן כסא מנח
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קאי בסעודתא, יתבי הוו דרב תלמידי חננאל ורב ברונא דרב דרב. כתלמידי עבדי אנא ליה: אמר ד.
ף וניבריך. לן הב ליה: אמרו סבא. ייבא רב עלייהו  רב: אמר הכי להו, אמר ונישתי. לן הב ליה: אמרו לסו

 ומפסיק עוקר [הזימון דעתייכו. דאסחיתו טעמא, מאי למישתי. לכו איתסרא וניבריך, לן הב דאמריתו כיון
מחדש] ומתחיל ברה״מ מסיים כן אם אלא בשתיה, להמשיך ואין

 בריך אמימר דרבא. בריה אחא רב עלייהו וקאי בסעודה, יתבי הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר ה.
ך זוטרא ומר וכסא, כסא כל על  בריך. לא ותו קמא אכסא בריך אשי רב בתרא, ואכסא קמא אכסא ברי

 דעבדי אנא אמר: זוטרא מר אנא, נמלך אמר: אמימר נעביד? כמאן אנן רבא: בר אחא רב להו אמר
 ואמר השבת, אחר להיות שחל טוב יום דהא דרב, כתלמידי הילכתא לית אמר: אשי ורב דרב. כתלמידי

ממשתיא. דעתיה עקר לא הכא, ממשתיא, דעתיה עקר התם, היא, ולא יקנ״ה. רב:

 מנחא הא האי? כולי לך למה ליה: אמר משרגא. אבוקה ואדליק שמעיה קם לאבדולי מטא כי ו.
 עביד. קא דנפשיה מדעתיה שמעא ליה: אמר משבת] לפניו הדולק הנר על לברך לשיטתו [ואפשר שרגא!

 מצוה להבדלה אבוקה מר ליה סבר לא ליה: אמר עביד. הוה לא דמר מיניה ליה שמיע לא אי ליה: אמר
שך, אור בין לחול, קודש בין המבדיל ואמר: פתח המובחר? מן  השביעי יום בין לעמים, ישראל בין לח

 לחול, קודש בין המבדיל רב: אמר יהודה רב והאמר האי? כולי לך למה ליה: אמר המעשה. ימי לששת
 רבי אמר אלעזר רבי דאמר לי, סבירא כהא אנא ליה: אמר הנשיא? יהודה רבי של הבדלתו היא זו

 דווקא, ושבע שלוש האם דנה [והגמ' שבע. על יוסיף לא והמוסיף, משלש, יפחות לא הפוחת, אושעיא:
לשבע] שלוש בין שהוא ארבע, הביא שם כי

 כוותיה. הלכתא ולית רבי] של [כשיטתו אחת, אומר אחי חנניא אידי: בר שמואל רב ליה שלח ז.
ת הבדלות מעין שיאמר צריך המבדיל לוי: בן יהושע רבי אמר ת [כל בתורה. האמורו  בהם שנאמרו מקומו

שון )בדל (בפעל פסוקים  בין לחול, קודש בין המבדיל אומר היאך? הבדלות סדר מיתיבי: הבדלה] בל
שך, אור שראל בין לחו  לחרבה, הים בין לטהור, טמא בין המעשה, ימי לששת השביעי יום ובין לעמים, י
שית. בסדר וחותם וישראלים, ללוים כהנים בין התחתונים, למים העליונים מים בין  אומרים ואחרים ברא

שית. ביוצר ברא

 וחזי דפירי, כלכלה ליה אמטי זיל בריה: יצחק לרב יהודה רב ליה אמר לפומבדיתא, איקלע עולא ח.
ת סל לו כמגיש עצמך [עשה אבדיל. חיכי  אביי את [שלח אזל, לא מבדיל] כיצד לשמוע אזנך והטה פירו

ך ליה: אמר אמר? היכי ליה: אמר אביי, אתא כי לאביי. ליה שדר במקומו]  לחול קודש בין המבדיל ברו
 לאביי, שדריתיה אנא אזלי, לא אנא ליה: אמר אמר? היכי ליה: אמר דאבוה. לקמיה אתא לא. ותו אמר,
ה ליה: אמר לחול. קודש בין המבדיל לי ואמר תי  תימא דלא למר ליה גרמא דמר וסררותיה דמר, רברבנו

ת מפומיה. שמעתיה קדוש] מפה הלכה לשמוע הזכות את הפסידה [רברבנו
 ליה: אמרו סבא. המנונא רב עלייהו וקאי בסעודתא, יתבי הוו דרב ותלמידי שלמיא בר חנניא רב ט.

שבתא. וניקבעיה נפסיק, יומא מקדיש אי חזי זיל  דאמר נפשה. קבעה שבתא צריכיתו, לא להו: אמר ל
שר, קובעת שהשבת כשם רב: ר למעשר מלכאתו נגמרה שלא [דבר לקידוש. קובעת שבת כך למע  אסו

שבת ממנו לאכול שבת שבת, עונג מפני כי שבת, מערב עישרו כן אם אלא עראי, אכילת אפילו ב  אכילה נח
ר קבע] כאכילת עראי שהיא זו  רב להו אמר להבדלה. קבעה כך לקידוש, דקבעה חיכי כי מינה: סבו

ש, רב: אמר הכי עמרם: שבת [כי קובעת. להבדלה ולא קובעת, לקידו  חפץ ולהבדלה בכניסתה, חפץ ל
שיכול] כמה עד וקדושתה בהוויתה להמשיך בעיכובה

 טעמא מאי קאמר: והכי היא. מילתא חדא שיעור, צריך ברכה של וכוס פגמו טעמו אמר: אשי רב י.
 בר אידי רב פגימא, אחצבא קפיד אידי בר יעקב רבי שיעור. צריך ברכה של דכוס משום פגמו, טעמו

 פגימתא. אחביתא אפילו קפיד אשי רב בר מר הסכנה] מפני [גם פגימא, אכסא קפיד שישא
 קידושא ניהו מאי סבר: ליה. הבו רבה. קידושא מר לן ליקדיש ליה: אמרו למחוזא, איקלע אשי רב יא.

ת כל מכדי אמר: רבה? שא, אמרי הגפן פרי בורא כולן הברכו  חזייה ביה. ואגיד הגפן פרי בורא אמר ברי
שו. עיניו החכם אנפשיה, קרי ושתי. דגחין סבא לההוא ברא

שבת בכל והולך מבדיל שבת, במוצאי הבדיל שלא מי יב.  רביעי עד זירא: רבי אמר כמה? ועד כולו. ה
שבת. לענין וקאמר: ויתיב יוחנן, דרבי קמיה אסי רב לה ואמרי אסי, דרב קמיה זירא רבי דיתיב הא כי ב
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שבתא, חדא גיטין,  בר יעקב רב אמר שבתא. קמי יומא, ומעלי וחמשא ארבע שבתא, בתר ותלתא, תרי ב
ת זמן [כי האור. על לא אבל אידי: לשעתו] מוגבל האש מאורי ברכ

 שכחנינהו דרב נפשיה נח לא אכתי מרתא: בר שמואל בר יצחק רב להו אמר יקדש. לא ידיו הנוטל יג.
 זימנין אריפתא! מקדש ריפתא עליה דחביבא זימנין דרב, קמיה קאימנא הרה סגיאין זמניו לשמעתתיה!

 שהיין למי אלא אחמרא, קקפדינן להלכה אך עדיף, חביב אמנם [ אחמרא. מקדש חמרא, ליה דחביבא
טפי] להקל אולי יש מזיקו

 ורב מבדיל, טעם אומר אני ליה: אמר שיבדיל? מהו טעם הונא: מרב חיננא בר הנא רב מיניה בעא יד.
 כסא ליה הבו מידי. וטעים אישתלי אסי, רב לבי איקלע אבא בר ירמיה רב מבדיל. אינו טעם אמר: אסי

 יוסף רב אמר ליה. סבירא כרכיה שבקיה, לה: אמר הכי! עביד לא מר והא דביתהו: ליה אמרה ואבדיל.
 וטעם, מקדש, טעם שמואל: אמר נחמן רב אמר ורבה מבדיל. אינו טעם, מקדש, אינו טעם, שמואל: אמר

מבדיל.
 ובת אבדיל, ולא שיברא, ליה אייתינא חמרא. לן הוה ולא לאתריך, אמימר איקלע חדא זימנא טו.

 לן הוה לא לאתרין, איקלע תו לשנה מידי. וטעים ואבדיל, חמרא, ליה ואייתינא טרחנא למחר טוות.
 מינה: שמע תלת; מינה שמע מידי. וטעים אבדיל הוא. מדינה חמר הכי, אי אמר: שיברא. אייתינא חמרא,

 מי מינה: ושמע שיבדיל, קודם שיאכל לאדם לו אסור מינה: ושמע הכוס, על שיבדיל צריך בתפלה המבדיל
שבת כל והולך מבדיל שבת, במוצאי הבדיל שלא כולו. ה

ם הוה טעמיה, מגני. תליסר בר שיברא לרבי ליה שדר לוי טז.  לקדש ראוי זה כגון אמר: טובא. בסי
שבחות שירות כל עליו ולומר עליו,  יוסף: רב אמר ומפייס. מיסרן אמר: צעריה, בליליא שבעולם. ותו
ם אדור  תיהוי רבא: ואמר שיברא. אישתי ולא זוריון מי אישתי רבא: אמר שיברא. אישתי דלא ברבי

אשיכרא. דמקדש מאן שיברא שקיותיה
 משיכרא. איסתירי למיקני אבא שרי ליה: אמר אשיכרא. דקדיש הונא רב אשכחיה רב יז.

 טרם והוסגייא חכמים, של מעשים מסכת מסתיימת דפים ששה אחרי קז' בדף כאן רק
נחתמה.

מוחלפות או כפולות סותרות סוגיות

 וערכנו התלמודי" המו״מ של "מהלכושהיא סוגיא המושג את הגדרנו הקודם בפרקנו
 למען מגעת. שהיד היכן עד בהקיפו למושג להתוודע כדי נושאים לפי סוגיות רשימת
 קצר המצע כי סוגיות של אברים ראשי אלא היו לא כאן עד שהובא כל האמת,

 הודו את מתוכו ולחוש בתלמוד הדף אל לרדת דוגמא בכל ונכון, ראוי כן על מהשתרע.
 נפרד בפרק לב תשומת הקדשנו התלמוד, עריכת בפרק כן כמו האמוראים. של והודם

 אך חבר תלמיד היה [רבינא כעורכים. רבינא תלמידו וחברו אשי רב של הגדולה לעבודתו

ת נזהר ואף אשי, לרב עצמו כפף רו  שם ראה ע״א, סג' בעירובין בסוגייא כך על ראה לפניו, הוראה להו

 אבני על מושג נותנות רק בדוגמאות שהובאו כפי ומהותן סוגיהן חננאל] רבנו דברי
 או סותרות כפולות, סוגיות של מציאותן לברר יש שעתה אלא התלמוד. של היסוד

 בצביונן הושארו הסוגיות נערך. שהתלמוד יתברר דווקא הדיון ומתוך מוחלפות,
 הכפולות אלה הן הובאו, שבו רחב היותר הדיון רקע על במקומן נצרכת לסיבה והובאו

 והן התוספות בעלי וכן שהגאונים יודעים ואנו סותרות. כביכול הנראות אלה וגם
 או הכפילות רבים ובמקומות לתופעה. ערים היו האולם, פתח ליבם חראשונים
שרבנו המשנה, עריכת בפרקי ראינו כבר הן שאמרתי, כפי גם מה מתורצות. הסתירות
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 כי יען לתמוה, אין שלו. לדעתו סותרות ואף בצביונן רבות משניות הביא הקדוש
 [בעלי הדיון. במרוצת דבריהם נביא ואנו התלמוד, של דרכו שכך הסבירו הראשונים,

 ובמסכת העריכה, לנושא הערותיהם רבים במקומות העירו תלמוד וכפרשני לתופעה ערים היו התוספות

ת, סוגיות של ארוכה שורה קבצו אף מנחות ת לבעלי שהאחרון סותרו  סבכיהן. התיר המהר״ם התוספו

ת הערותיו העיר רש״י תב הריטב״א לדבריו. נזדקק ועוד בעניין הרבו שיטות כו  התלמוד. דרך שזו בפ

 אורבך, החכם אחר בנטייתם הכל שסברו כפי היה לא הגדול שמפעלם לזכור יש התוספות, בעלי אמרתי

ת ותכליתם, שמהותם שקבע ת הוכחתי ואני לרש״י, תוספו תו  ולא תלמוד פרשני היו התוספות שבעלי באו

ש ומעירים דנים רק ת סוגיות משווה בעיון לבדוק נטויה שידם הם והם רש״י, לפירו  ליישבן] ולנסו

 ומתורצים האמוראים בפי נדונים הסתירה או הכפילות את נמצא רבים במקרים
 הכי", מתנו בנהרדעא הכי מתנו או"בסורא דאמרי", או"באיכא אחרינא" "בלישנא

 ובית אשי ורב ובזמן, במקום מרוחקים רבים מדרש בבתי נוצר תלמוד כי או"קשיא".
אלה. בעיות עם התמודדו ועדו

 הקציעוהו לא מדוע התלמוד, את ערכו ורבינא אשי רב אם להקשות, יש מעתה
 ולא אחרינא" ב״לישנא לא צורך יהא לא ובכך סוגיות? בין סתירות שיסלק באופן

 שלא התלמוד בעריכת צורך רק היה לא אשי שלרב לזכור יש וכדי? דאמרי" ב״איכא
 אלא פה. על הכל ושימרו למדו שהם צועקים המקורות ועומקו, גודלו לרוב ישתכח

 ואמנם המדרש. בתי של ההוויה כל את לשמר עניין היה הקדוש לרבנו כמו אשי לרב
 בבית אלה קדושים עם שמצויים כמי והתרחשותה בסוגייא מהלכים אנו פעמים

 להראות כדי חוליותיהן בראשי שלימות סוגיות בפניך להביא טרחתי וכבר מדרשם.
 יפנה ומשם במשנה, לפרט מהתייחסות בד"כ מנקודה, מתחיל בסוגיא התלמודי שהדיון

 אשי רב העיקרי. לעניינו ישוב בסוף ורק ארוכות, אגדתות כולל ראשים וכמה לכמה
ת הנמנע מן [לא בידיו. היתה פה שבעל שהסטנוגרמה כפי הסוגיות מן רבות השאיר  שנוראו

ר יודעים אנו והיום פעולתם, פעלו הזמן רו  לפנינו. שאינם שינויים קיימים התלמוד של יד שבכתבי בבי

ת הלכתיות סוגיות אפי ויש שנים נראה פעם ולא מוקשה, לפנינו שהנוסח חמורו  ר״ת ובדאי רש״י כול הפר

 כי כך, לא גאון אחאי רב גירסת במשהו, בפסח כחמץ חמור בעניין דוגמא משובשת". "והגרסא האומרים

ת והיא האיסורים, ככל בשישים, אם שכול, בעל גרס ת והיא הא  בידנו. לא שהגרסאות אלא תם, רבנו גרס

שונים, מפרשיו בידי שהיה הוא שלפנינו התלמוד האם ועוד,  ע״א צחי ב״מ בחידושיו רמב״ן [ראה הרא

 שהיו ביטחון אין חננאל, ורבנו נסים רבנו ובעיקר הנגיד ר״ש גאון] יהודאי רב דברי אלא תלמוד שאינו

ת בידיהם פרטים. בכמה שונים היד כתבי וכאמור שבידנו. ממה שונים בפרטים מסויימות גרסאו

 המשונה הירושלמי גם לבבלי, עניין רק אינן אלה, מעין שסתירות עוד, יודגש
 יחסי מיעוט וכן מתפתלות, ארוכות סוגיות או מו"מ בו (שאין ובלשונו, במבנהו

 לבין בינו סתירות וכמובן כפילויות, מצאנו הנה הלכות) הלכות בנוי הוא באגדתא,
 הגאון עינינו מאור סברתנו, חיזק גם וכך הירושלמי, את ראה שהבבלי וכמובן הבבלי.

במקומן. דוגמאות כמה הזכרנו וכבר בתשובתו. שליט״א מזוז מאיר הרב
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שבר כדי ת סוגיות שתי נשווה האוזן את ל תרו ת סו יום. בכל לחיינו משמעות בעלו

ע״א צד׳ פסחים
 יוחנן: רבי אמר חנה בר בר רבה דאמר

 עשר ביום בינוני אדם מהלך כמה
 החמה הנץ ועד השחר מעלות פרסאות.

 צאת עד החמה משקיעת מילין, חמשה
 של עוביו נמצא מילין, חמשה הכוכבים

 רבי מיתיבי, ביום. מששה אחד רקיע
 מעשרה אחד רקיע של עוביו אומר: יהודה
 בינוני אדם מהלך כמה תדע, ביום.

 עשר ביום, תיהוי לימא דחשובא.
 החמה הנץ עד השחר ומעלות פרסאות,
לין, ארבעת  צאת ועד החמה משקיעת מי

לין, ארבעת הכוכבים  עוביו נמצאת מי
 תיובתא ביום. מעשרה אחד רקיע של

 לימא תיובתא. דעולא! תיובתא דרבא,
 אנא לך: אמר יוחנן? דרבי תיובתא תיהוי

 טעו, דקא הוא ורבנן דאמרי, הוא ביממא
 חנינא? דרבי תיובתא דקדמא חשבן דקא
שאני. ויאיצו לא,

ב לדי שבת ע״
שות בין רבנן: תנו שמ  היום מן ספק ה
 כולו ספק היום, מן כולו ספק הלילה, ומן
 ימים. שני לחומר אותו מטילין הלילה, מן

 כל החמה משתשקע השמשות, בין ואיזהו
 התחתון הכסיף מאדימין, מזרח שפני זמן
השמשות, בין העליון, הכסיף ולא

 לילה, זהו לתחתון, והשוה העליון הכסיף
 כדי אומר: נחמיה רבי יהודה. רבי דברי

שקע אדם שיהלך שת  מיל. חצי החמה מ
שות בין אומר: יוסי רבי שמ  כהרף ה

 לעמוד אפשר ואי יוצא, וזה נכנס זה עין,
 שני לחומר אותו מטילין מר: אמר עליו.
הונא רב אמר הלכתא? למאי ימים,
 כדתנן: טומאה, לענין יהושע: דרב בריה
 ספק ,השמשות בין ימים שני ראה

 בין אחד יום ראה ולקרבן, לטומאה
לטומאה. ספק השמשות,

שות עיניו כלום ת הן ראו לא אשי רב של הקדו  וגם הסתירה? בעיקר והן הכפילו

שתי הבאתן מה לשם כך  שהסוגיות אלא עליו! יגיד ורעו באחת, דיו המסכתות? ב

ם באות  למקריבי ולחוץ", המודיעין מן רחוקה" "דרך היא "איזו צורך מפני בפסחי

שבת פסח. שה הובאה וב שלו " ם מפני שות אדם צריך דברי ך לע  חשיכה". עם ביתו בתו

ל תם רבנו של בשיטתו מתורצת הסתירה?! ולעניין  שקיעות. בשתי מדובר עולם, גדו
ת הוטבע והנושא להן. נזקקו עולם גדולי אלו וסוגיות כו מו שונים גדולי בס  לעניין הרא

ת הגאונים לשיטת נקטינן אמנם אנו ויצאתה. שבת כניסת של החמור  בנויים והלוחו

ב האמת, למען אך האדם. לכלל שונים עולם גדולי רו שיטת הולכים הרא  ויש תם רבנו ב

ת 72 שסיומו יוה״כ של כרת לאיסור נעשה ומה ולכאן. לכאן לחומרה לחוש  אחרי דקו

ת הכתוב חו  אומר" וב״יביע דעת" ב״יחוה ראה יחוש. שמים וירא האדם. לכלל בלו

ת מונה פעמים וכמה כמה שמענו קדוש שמפיו העולם מאור דברי  הפוסקים להקו

שער ומתריע תם רבנו שבשיטת ת ב  ספק אין שביוה״כ ובודאי העניין, חומרת רבים ב

דאורייתא. שחוא

ש״י דברי מביא והנני ש״י: יתבהר. הסוגיות ועניין התוספות: ואחריו ר  ומן היום מן ר
 שלקה הרי הלילה, מן כולו ספק היום מן כולו ספק מקניהס. בו יש ספק כלומר ,cהלילי

 לומר שייך הילכחא למאי מפרש ולקמן הימים, שני חומר עליו מנוילין לפיכך ספיקוח,
בעבים. חמה אדמומית שנראה הכוונה מאדימין, שכתוב ומה משניהם. בו יש שמא
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bp גובהה עליון, לארז, הסמוכה הרקיע כיפת של תחתון כוונה, התחתון, השחיר. הכסיף,  
 מיל, חצי ארישא. סיפא זחשיא קאמר, מאי פריך: ולקמן ליזכסיף, מממית אינה cכפי

 כשיעור עין, כהרף שכתוב ומה לילה. הוי מיל קצי ולאתר השמשות, בין אורו שיעור
 כניסת עם זה יציאת יוצא, והיום נכנס הלילה נכנס, זה בחזקה. ולא ברפיון עין, קריצת

 הילכתא, למאי מעליא. יוס הוי הכי, דמקמי וכל השמשות, בין קרי מתפרשין כשיזם זה,
 למימר איכא היום. מן כולו ספק בשלמא בו, יש משניהם שמא ספק עליו יטילו [משמע],

 חומר אלא שבת, לילי לענין הלילי:, מן כולו ספק תלוי, אשם ביאvלר שבת מוצאי לענין
וכר. ובראיות בימים מטמא דזב זיבה השמשות, בין שני ראה הילכתא? למאי שניהם

 אלא בו להסתפק דאין רשב״א פירש עין, כהרף משותp בין אומר יוסי רבי תוספות:
 אין יוסי רבי לפרש אין אבל קמא תנא בו שמסתפק כמו גדול בזמן ולא עין כהרף כשי\א

 וזה נכנס זה מתי בו ובקי מכיר אני עין כהרף קאמר והכי כלל השמשות בבין מסתפק
 וכן קתני בפ״ק זבים דמסכת בתוספתא דהא לילה הוא מתי יום הוא מתי אני ויודע יוצא

 שראה פירוש ולקרבן vלטומאר ספק ודאי ואחד השמשות בין אחד ראה אומר יוסי ד vירvר
 היוס מן כולו השמשות בין דשמא לטומאה ספק ביוס ראה שני וביום ביה״ש שבת במוצאי

 מן ושמא וטמא רצופין ימים שני והוו הלילה מן כולו שמא או וטהור מפסיק יום והוי
 ליה מספקא נמי יוסי דר׳ אלמא קרבן וחייב רצופין ימים שלשה ואיכא הלילה ומן היום

עין. כר^ף בר^\א

ש״י: לפסחים: רש״י את עתה נראד,  ביום, מעשרה אחד כו׳ אומר יהודה ר׳ שמע תא ר
 מותבינן בהא מיהו ,הכוכבים צאת ועד השחר מעלות יומא לטליה תחשיב יהודה ר׳

 וכן הרקיע עובי דהיינו ,מילין ארבעה החמה הנז ועד השחר מעלות הכא דקתני לרבא,
 החמה ממץ מילין ושתים שלשים להו פשו מילין, ארבעה הכוכבים צאת ועד משקיעתה

מילין. שלשים דאמרי ודעולא דרבא ותיובתא שקיעה, ועד
 ,מילין ארבע הכוכבים צאת עד החמה משקיעת אומר יהודה רבי תוספות: לפסחים: נראד,

 משתשקע משותp בין איזר\ אמר ע״בז לד׳ מדליקין!סוגייתנו במה דבסוף לר״ת vרpק
 תלתא דר׳׳י השמשות דבין התס ומסקי׳ ר״י דברי מאדימין מזרח שפני זמן כל החמה
 דהיינו שקיעה מתחלת קאמר דהכא וי״ל מילין ארבעה גופיה ר״י קאמר והכא מיל ריבעי
 מסוף קאמר והתם מילין ד׳ הוי הלילה עד הרקיע בעובי ליכנס החמה שמתחלת משעה

 ברכות גם לענייננו וראה ירושלמי, מביא חננאל רבנו לב שים חננאל, רבנו גם [ראה שקיעה.
דילמא.] ד״ה: לתוספות שם ביע״בששיםלב
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 בבא הסוגיא ובמקביל ע״ב, קיג' סנהדרין בסוף סוגיות, שתי עוד לדוגמא נראה
 רק שהעורכים היה אפשר ולכאורה מועתקות, ממש נראות הסוגיות ע״א. נג' מציעא

 המתורץ ההבדל מתבהר ולבסוף בשלימות, הסוגיא להביא שדרכם אלא לשם, יפנו
בתוספות.

הדרין ב קיג' סנ ע״

ר מ א בי ד ר: ר עז ר מניין אל ש ע מ  שני ל

א מ ט דין שנ תו שפו לו או פי ם, א לי ש רו  בי

ד מו ל ר: ת מ ל לא לו כ תו, תו א ת ואין ש א  ש

א ה, אל ל כי ר: א מ א שא שנ ת וי או ש ת מ א  מ

א פניו. אי הכ מ נן, ב קי ס ר בלקוח. ע מ א  ד
ר: רבי עז ר מניין אל ש ע מ  שנטמא, שני ל

תו שפרדין לו או פי ם, א לי ש רו ד בי מו ל  ת

ר: מ ל לא לו כ תו, תו א ת ואין ש א א ש  אל
ה, ל כי ר: א מ א שא שנ ת וי או ש ת מ א  פניו. מ

א אי הכ מ נן, ב קי ס ח. ע קו ל ה, ב קי ר פ לי  ו
ח דתנן: קו ל ף ה ס כ ר ב ש ע א, מ מ ט  יפדה! שנ

בי ר דה, כ הו ר י מ א ר. ד ב ק  מאי הכי, אי י

א רי ר אי ? עי ת ח ד לו הנ פי א א מ על  נמי! ד

א,  דנפול וכגון בטהור, לעולם אל
א. מחיצות, ב ר ד כ ר ו מ א א: ד ה רב צ  מחי

ל כו א א, ל ת ריי או ט ד לו ק בנן. ל ר כי ד  ו
בנן, גזור ה, אתנהו כי ר צ חי מ חו כי ל תנ  לי

ה, צ חי מ לא. ל

א נג' מציעא בבא ״ ע
ר מ א בי ד ר: ר עז ר מנין אל ש ע מ  שני ל

א, מ ט דין שנ תו שפו לו או פי ם, א לי ש רו  בי

ר מ א ל לא כי שנ כ תו תו א ת ואין ש א א ש  אל

ה, ל כי ר: א מ א שא שנ ת וי א ש ת מ א  פניו! מ

א, ף בלקוח אל ס כ ר ב ש ע ח שני. מ קו  ל
ף ס כ ר ב ש ע מי מ ה, נ קי ר פ ח דתנן: לי קו ל  ה

ף ס כ שר ב ע בי יפדה! שנטמא שני מ ר  כ

ה הוד מר: י א ר. ד ב ק בי אי י דה, ר הו  מאי י
א רי לו יצא? אי פי מי! יצא לא א א, נ ל  א

מאי בטהור, לעולם  מחיצות. דנפול יצא, ו
ר מ א ה ה רבא: ו צ ל, מחי כו א א, ל ת ריי או  ד

ת צו חי ט מ לו ק ן. ל בנ ר רו וכי ד ן, גז בנ  כי ר
הו תנ ת, אי צו חי מ הו כי ל תנ ת, לי צו חי מ  לא ל

רו בנן. גז הו בין רבנו פלוג לא ר תנ אי

ת צו חי מ ת. ליתנהו בין ל צו חי מ ל

ש״י  ושכר ביין ונתנוהו מעשר לכסף בהוצאה הוציאה שכבר בלקוח שם: לסנהדרין ר
 גופיה שני במעשר אלעזר ד קאמר וכי פדייה, ליה לית דההוא לקוח, אותו ונטמא ובשר

ד ומשני לטליה, וליפרקיה ונטמאו. לירושלים שני מעשר פימת שהעלה  דאמר יוחנן, כ
) משני: ג׳ שני(פרק מעשר במסכת גופא, משנה בההיא פדיונו למתפס אליס לא  ויזיינו י
 טהור, מדחת דעיר שני במעשר לעולם אלא בקבורה. יגנז דקאמר: שני מעשר נמי

 לחומת שנכנס אתר מחיצות קלטוהו דהא באכילה לישתרי ודקאמר לגוה, ואסקוה
ירושלים.

ה רבנן, פלוג לא ומיישבים: להבדל ערים מציעא לבבא תוספות נראה מ  סרק דבסוף ^
 רבנן פלוג דלא קאמר ולא למחיצות איתנהו כי רבנן גזרו כי משני קיג.) ד׳ חלק(סנהדרין

 ואסקוה הנדחת דעיר אלא דקאמר אמאי קאי דהתם מידי קשה ולא הכא כדקאמר
 ירושלים שלל וה״ל מחיצוח קלטוהו דהא ליתאכיל דין גמר בשעת שם והיה לירושלים

 הנדחה דעיר הדין ונגמר לירושלים ואסקיה בטהור לעולם ומסיק כו׳ דין גמר בשעת
 לקלוט מחיצה דאמר וכדרבא דין גמר אחר מחיצות דנפול כגון ליתאכיל לו קשיא ודקא
וגר. מחיצה נפול אפילו לפדות שלא דרבנן
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 ע״א. יט' נזיר מול ע״א ג' נזיר סותרות, אך בנושאן מקבילות סוגיות שתי עתה הנה
 שהובאו והסותרות הכפולות מושג יובן רקען על נוספות שתים נראה לשתיהן ובזיקה
 של רביעיה אפוא נראה תוספות. ובעיקר מרש״י גם מתבהר העניין לעריכה. בנוגע

לתכלית. מכונן על השאירום והעורכים בכדי, באו שלא סוגיות

ע״ב ב' נזיר
 לפניו אנאה ודלמא נזיר. נאה, אהא

 ואנוהו, אלי זה כדתניא: במצות!
 לפניו אעשה במצות, לפניו אנאה
 שתפוס שמואל: אמר נאה,... סוכה

 מילתא נזירא אנאה. ואמר בשערו
 נאה? ליה ואמרי' דעבירה,

 הקפר, אלעזר לרבי דאפילו אין,
 גבי מילי הני חוטא, נזיר דאמר:

 מיסתר, דבעי דאיידי טמא, נזיר
 הראשונים והימים רחמנא: דאמ'
 דלמא חוא חתם נזרו, טמא כי יפלו
 אבל נזירותיח, על למיעבר אתי
ביה. קרי חוטא לאו טהור נזיר

א יטי נזיר ״ ע

 אלעזר כרי לה סבר ישמעאל ור'
 ברבי הקפר אלעזר ר' דתניא: הקפר;
 מאשר עליו וכפר ת״ל: מה אומר,

 חטא נפש באיזו וכי הנפש? על חטא
 וק״ו: היין, מן עצמו שציער אלא זה?
 היין מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה

 דבר מכל עצמו המצער חוטא, נקרא
 טמא בנזיר והא וכמה. כמה אחת על

 טהור נזיר אפילו ואנן כתיב,
 הקפר: אלעזר ר' קסבר קאמרינן!

 והיינו הוא, חוטא נמי טהור נזיר
 ושנה הואיל טמא, בנזיר דכתיב טעמא

בחטא.

 ימים מיספר לבעי לאיילי שנטמא טמא, נזיר גבי מילי הני גי: לדף רש״י ראה
 למיעבר אפי לילמא מילפא. ליה אריכא אפריפי זימנא ומימני ומיהלר הראשונים

 עליהם ורבין מטמאין כשהן ט:) (לף לנלרים קמא בפרק כלאמר נזירופיה, על
 לאו טהור נזיר אבל לעזרה. מולין מציאין ונמצאו בהן מתמיטין טומאה ימי

והנאה. נזיר ופיהוי זיל ואמרי׳ ביה, קרינא הוטא
 ליה להוה הוא ולין ,פוטא הוי נמי טהור נזיר הקפר לר״א יטי: לדף רש״י נראה

 לכפביה והאי טהור בנזיר הנפש על פטא מאשר עליו וכפר להאי למיכפביה
 בפטא שונה ועכשיו היין מן עצמו הזיר שכבר בפטא ושנה הואיל טמא בנזיר
ונטמא. הטומאה מן להזהר לו שהיה

 הקפל לר״א ליה אית כלומר קאמרינן טהור נזיר אפילו ואנן יט: דף תוספות
 שלו הק״ו וגם טהור אנזיר ליה מייפי לבעלמא חוטא טהור נזיל דאפילו בעלמא

 בחטא, ושנה הואיל טמא בנזיר קרא לכפיב טעמא והיינו טהור. בנזיר גם שייר
מיין. מלהנוק צערו על צער והאריך מטומאה נזהר שלא
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שני המובאות סוגיות, שתי לפנינו  בשתי הנדון עניין לצורך מקומות ב
ת הסוגיא מסכתות. בו תו  שמזונותיה לאישה סעודות מזון חישוב לצורך מובאת בכ

שין. על  לערוב סעודות שתי כמות חישוב לצורך הסוגיא מובאת ובעירובין היור
ת הסוגיות את הביאו העורכים תחומין. מרו ת להצביע היה שניתן ל  לעירובין. מכתובו

שונן כמעט הביאום אשי ורב רבינא שהעורכין אלא  שעשה כפי ממש מקומן, לצורך בל
מסכת מקומן רקע על הנחוץ אחד פרט לצורך שלימות משניות שהביא הקדוש רבנו  ב

האחרת.

ת בו תו ב סבי כ ״ ? מני גמ', ע תין תני  לא מ

חנן רבי א, בן יו ק רו ש! ולא ב  וכמה דתנן: ר״

תי מזון שיעורו?  אחד לכל סעודות ש

ל מזונו ואחד, חו ת, ולא ל ב ש רי ל ב מ, ד  ר"

כי מר: יהודה ר ת או ב ש ל; ולא ל חו ח ל ח וז  וז

נין תכוו ל; מ ק ה חנן ר' ל מר: ברוקא בן יו  או

ר כ ח כ קו ל ן ה ו די פונ ע ב ב ר א אין מ ע; ס סל  ל

ש ר: ר״ מ תי או ת ש דו ר י כ כ ש ל של ת מ רו כ  כ

ב, ק מנוגע, לבית חציה ל  חציה וחצי ה

ה, את לפסול חצי הגויי  לקבל חציה חצי ו

בי אי מני? אוכלין; טומאת חנן ר  בן יו

א, ק רו מני ב ש, ואי הויין! ת ״ מני ר רי ת  ס

ם הויין! ל עו חנן ר' ל א, בן יו ק רו ר ב מ א ד כ ב ו  ר

א: ש מהן צא חסד ני, שלי ו ו חנ א ל מי הב  נ

תי א איי ת ל הו. שדי תי תי עליי תי אכ ר רי ת  ס

ת הויין! ל כ מו או לי ע ת. לי ב א ש ח אן הני מ  ל

ר מ א ה ד ל כי ש, א מ א מ אן אל מ ר ל מ א ה ד ל כי  א

ש, - מי ש א מאי ת כ ? אי ר מ מי ד, ל עו ר ו ס לי  ת

א הויין!  מהן צא חסדא: רב כדאמר אל

חנווני, מחצה א ה"נ ל תי א א לג שדי פ  ו

הו. שיא עליי  לא חסדא! אדרב חסדא דרב ק

א: שי א הא ק ר ת א הבי ב בי, די א הא צי ר ת א  ב

א הבי דל בי. י רי הכי, אי צי ס ת  הויין! שי

? אן מ בי כ ר א, כ ק ד מר: חי א ע ד ב ר ת א דו עו  ס

ב ם חיי ל אד כו א ת, ל ב ש וכוי ב

בין רו ב' עי ב: פ תי מזון וכמה גמ'. ע״  ש
ר סעודות? מ ב א ה ר ד הו ר י מ תי רב: א ר  ת

א ת פ א. רי ת ריי כ ב אי ר אדא ר ה ב ב ה מר: א  א

תי ר א ת ת פ ר רי ה א. נ ת פי ר פ מ ה א ב לי ף ר ס  יו
ב ר ף ל ס ה יו רי א: ב ב ך דר בו אן א מ א כ ר בי  ס

ה? בי לי ר ר כ אי א מ ר בי ה. ס א לי מי אנ  נ

בי ר ר כ אי א מ ר בי בי דאי לי, ס ר ה כ ד הו  י

שיא מרי הא ק א שי ד א אינ ח א רוו מ סי ב  ל

ח. בי שכי חנן ר ה בן יו ק רו ר. ב מ א: או  תנ

ם בי רו ק הן ו רי ב ת ד היו ? מי שוין. ל מי בי ד ר  ד
חנן ע יו ב ר א א ת ד עו א, ס ב ק בי ל ר  שמעון ד

שע א ת ת ד עו א! ס ב ק ר ל מ ב א  צא חסדא: ר
ש מהן וני. שלי חנ תי ל אכ ר ו מ ה ל ע ש ר ת מ ל  ו

ת! א שי אל ך] [ ד אי  דאמר: הסדא, דרב כ
תי, להנוני. מחצה מהן צא כ א ר ו מ שע, ל  ת

ר מ ל ר היינו תמני! ו מ א ק ם ד בי רו ק ם ו ה רי ב  ד
ת היו שיא שוין. ל  אדרב חסדא דרב ק

א חסדא! א; ל שי א הא ק ב דק הי ל י ע ת ב בי  ה

בי, א הא צי ב דל הי ל י ע ת ב בי בי. ה  חצייה צי
 את לפסול חצייה וחצי המנוגע לבית

ח.  לטמא חציח חצי וחצי תנא: חגויי
א אוכלין. טומאת תנ דן, ו  לא טעמא מאי די

ת תני א מ ? טו לין כ ם או שו א מ  שוו דל

הו ריי עו די. שי הד א: ל ה דתני מ ר כ עו צי שי  ח
ס ר ם שתי פ צי ר בי ס א, ח ע מ רי קי ב בי ד  ר

דה. הו בי י סי ר ר: יו מ ם שתי או צי ת. בי קו ח  שו
וכו'

 סוגייה ראה ע״ב. מ' בסנהדרין הסוגיא מול ע״ב יא' פסחים מקבילות, סוגיות עוד ראה
 ראה ע״ב. טז' מנחות מול ע״ב סבי פסחים גם ראה ע״א. נב' סנהדרין מול ע״א עה' בפסחים

 לאי פסחים מול היתומים על מערימין צבי כתובות ראה ע״א. קג' פסחים מול ע״ב פוי חולין
 הרבה ועוד ע״ב. קבי בתרא בבא ומול ע״א כה' ערכין מול ע״ב ס' קידושין גם ראה ע״א.

עניינן. רקע על חשוב פרט לצורך שהובאו
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ת דוגמא בעוד נתבונן שאול, יש שכאן אלא מעשה. מתחום מקבילות לסוגיו  האם ל

 לאי בדף ואמנם קשר. בלי מעשים בשני או אופנים, שני לו שיש במעשה מדובר

חו אולי [והתכוונו רוחות, על עימו דברו שמים, וגרמי רוחות של בטיבן שעסקו  לרו

ת מן שאינה שלו חו מלכויות שעסקו סבי ובדף הבריות] עם הנוחות הרו  ממין עימו דנו ב

שני או שהוכפל אחד במעשה מדובר אם להכריע קשה כך או כך העניין.  מקרים ב

שני פתיחה לשון מטבעות באותן בדיוק השתמשו העורכים נפרדים. המקרים. ב

״ג לאי גיטין ע

ב א ר ב הונ ר א ו ד ס בי, הוו ח ת ף י לי ל ח אזי  ו

א ב הו, גני ליי ר ע מ ה: חד א רי ב ח  ניקום ל

ריין דבר מקמיה, ל הוא, או  אידך: א״

הכי ניקום? פלגאה מקמי ד א א ת הו א  אי

הו, ביי ר לג מ אי לחו: א מ ? ב תו קי ס רו ע מ  א

ת. ליה: חו רו ר ב מ חו, א ר הכי ל מ ב א  חנן ר

ר א ב ב ר ר מ ת ד' רב: א חו ת רו בו ש ל מנ כ  ב

ם, ח יו רו ת ו ני פו ת צ ב ש ם מנ לן, ע  כו

א מל ל א ם אין כן, ש ל עו ם ה קיי ת לו מ פי  א

ה ת, שע ח ח א רו ת ו מי רו ה ד ש לן, ק כו  מ

א מל ל א ה, נץ בן ו ד מי ע ת מ ב ר ח ל מ  כ

ם ל עו לו ה ה, כו פני ר: מ מ א ך שנ ת בינ מ  ה

ר ב א ש נץ י ר פ ו י פי מן. כנ תי א ל ב ב ר ר  ו

מן ח ר נ חק ב צ בי, הוו י ת ה י ף הו לי ל ח אזי  ו

ב מן ר ח ר נ ב ב ק ע ב י תי א די ק ר ה א בגו ב ה  דד

ס רי פ ה ו א עלי ל ב ר תי, ס ר ב א ד ב ל ר  אז

ה, בי ב לג מן ר ח ר נ חק ב צ ל לא י ה, אז בי  לג

א אמר: מ שי דל אינ ש דבי מ א רי ת לו  ג

, הו א נינ ב ך ר רי , צ חו א ל א לא אנ כנ רי צ

טין א סבי גי ע״

ב א ר ב הונ ר א ו ד ס בי, הוו ח ת ף י לי ל ח אזי  ו

א. ב ל גני ״ ה: חד א רי ב ח  מקמיה ניקום ל

ריין דבר  ומקמי לו: אמר הוא, או

כי ניקום? פלגאה ה ד א א ת הו א  אי

, הו ביי ר לג מ א לחו: א מ כו של ליי כי, ע ל  מ

א מ כו של ליי רו מלכי! ע מ א ליה: א ך מנ  ל

בנן ר רו ד ק ? אי ם כי ל ר מ מ חו, א ב: ל תי  דכ

ם בי כי ל כו מ לו מ רו וגו'. י מ א ליה: א מנ  ו

ך ן ל לינ פ כ א ד מ ? של כי ל מ ר ל מ חו, א  ל

ר מ א ב ד דה ר הו ר י מ לין מנין רב: א פ כו  ש

ם לו ? ש ך ל מ מר: ל א ח שנ רו ה ו ש ב ת ל  א

שי מ ש ע א ם ר שי שלי רי וגוי. ה מ  ליה: א

ם עו ט די, מר לי ר מי מ הו, א ר הכי ל מ ב א  ר

ה הוד ר י מ ר רב: א סו ם לו א ד א ם ל עו ט  שי

ם לו תן עד כ ל שי כ א תו, מ מ ה ב ר: ל מ א  שנ

תי ת ב ונ ש ך ע ד ש ך, ב ת מ ה ב ר ל הד ת ו ל כ א  ו

ת. ע ב ש דרן ו ך ה ל קין ע הניז

 הובאה הסוגייא מועתק, נראה המקרה רוח. אותה נסוכה הבאות הסוגיות שתי על

 הדם כיסוי על אחת ברכה שנאמרה שאחר בה, שנכרכה הדם כיסוי מצוות מפני בחולין

ם. לברכח אין מצוח, שנעשתה אחר לעוף, נפרדת בברכה צורך אין חיה, של  מקו

שר הסוגיא הובאה ובפסחים ס בק  האם האמוראים, ונתלבטו שם. שהובאה הבדלה לכו

ת באוקימתא, שם, יושב העניין קודמת, משתיה שהפליגו אחר גפן כוס על יברכו  בי

 ואין עלוויה. ודעתן קמן כסא מנח הא הכא אבל מייתי, לא ספק מיתי ספק גלותא. ריש

ר מדובר פו שני אלא אחד, בסי לשון. מטבעות באותן השתמשו שהעורכים מעשים ב
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״ג פו חולין ע״א קגי פסחיםע

ר ״ א: א ה חנינ ה מוד בי הי דה ר הו עניו י  ל

ה, כ ר אינו ב ך ש ר ב א מ ה אל כ ר ת. ב ח ל א ״  א

א בינ ב ר ר א ל ח ה א רי א, ב ב ר מרי ד א  לה ו

ב א ר ח ח א רי א ב ב ר ב ד ר א מאי אשי: ל  שנ

די מי תל ? מ ב ר  חננאל ורב ברונא דרב ד

תבי הרו דרב, תלמידי  קאי בסעודתא, י

הו א רב עליי ב  הב ליה: אמרו סבא, יי

 לישתי! הב ליה: אמרו הדור ליבריך!

א רב להו אמר ב  רב: אמר הכי סבא, יי

 ליה איתסר - ליבריך הב דאמר כיון

שתי מי, חכא חמרא; למ ל כיון נ פ ט אי  ד

י, ליה סו כ ב ל חיי ה אי ה! לי כ ר ב  הכי ל

א! ת ש ם ה ת א - ה ת ש כי מ רו ב די ו ה  הדדי ב

ר, לא ש פ א, א ר הכ ש פ ט א חי ש א, ד ד ח ב

א דרב מידי חננאל ורב ברונ  הוו דרב תל

תבי הו קאי בסעודתא, י  ייבא רב עליי

ך. לן הב ליה: אמרו סבא. ברי  לסוף וני

תי. לן הב ליה: אמרו ש  להו, אמר וני

תו ביון רב: אמר הכי מרי  לך הב דא

ך ברי שתי. לכו איתסרא - וני מי  מאי ל

מא תו - טע חי ס א כו. ד תיי ע ר ד מ מי מר א  ו

א ר ט ב זו ר שי ו תבי הוו א ה, י ד עו ס  וקאי ב

הו ב עליי א ר ח ה א רי א. ב ב ר ר ד מ מי ר א רי  ב

ל ל ע א כ ס א, כ ס כ ר ו מ א ו ר ט ך זו רי א ב ס כ  א

א מ א ק ס כ א א, ו ר ת ב ב שי ר ר א רי א ב ס כ  א

א מ תו ק ך. לא ו רי ר ב מ הו א ב ל א ר ר אח  ב

אן אנן רבא: מ ? כ ד בי ע ר נ מ מי מר: א  א

ך ל מ א, נ א מר אנ ר ט מר: זו א א די אנ ב ע ד

 אלא ואינן כפולות, כביכול נראות חוזר, מטבע בגלל ע״ב, ’וסח ע״ב סזי עירובים

ש״ם. הרבח כמצוי נפרדים בעניינים ועוסקות משלימות ב

א ההוא שתפיך ינוק ר חמימיה, דא מ א

הו ה: ל תו רב ה ניי מי לי אי. מגו המי ת  בי

ר מ ה א הא אביי: לי א ו בינן! ל ר ר ע מ  א

ך ליה: מו ס ף. נ תו שי ר א מ ה: א א הא לי  ל

תפינן! רו ש מ ה ני י לי ר כ תי לנ ה. לי ר לי מ  א

ה בעי אביי בי ת או ר ל מ א ל ל קן ו ב ב ש  ר

ף, ס ר יו מ א ב ד ף ר ס ר יו מ ב א א: ר הנ  כי כ

ב בי הוינן דה, ר הו ה י ר הו מ  לן: א

א ת ריי או ד בינן ב ת א מו ת ב ר תיו הד בדינן ו  ע

שה, ע ן, מ בנ ר ד בדינן ב שה ע ר מע הד  ו

בינן ת א. מו ת ב ר תיו ת ב ר הכי ל מ  ליה: א

ת מאי עי ה ב בי ת או ? ל ר מ ר ל מ ה: א  [לי

א], תני  לנכרי ואמירה שבות הזאה ד

ה מה שבות, א ת הז בו ה ש אינ ה ו ח ת דו  א

ת, ב ש ה אף ה ר מי רי א כ ת, לנ בו ה ש אינ  ו

ה ח ת דו ת! א ב ש ר ה מ ה: א ך שני ולא לי  ל

ת בין בו ת ש אי ה ד ה בי ש ת מע בו ש ת ל לי  ד

ה ה? בי ש וכו' מע

א ההוא ק שתפוך ינו ר חמימיה, דאי מ א

הו א: ל ה רב ל שיי ה, ני מי אי א אי ל כ רי  צ

ם חי ה נ רי לי כ ב נ ה. אג מי ר אי מ ה א ב לי  ר

א שי שר א: מ ב ר ה ל מי א אי ה ק ל כ מרי! א  ת

ר מ ר, ליה: א מו א אי ב א תונ מ ל ע א ב ט הו ק  דנ

ה. א ההוא ל ק שתפוך ינו  חמימיה, דאי

ר מ הו א אני לי פנו רבא: ל רי מבי מ ב בי ג  ל

שי, ל נ איזי ב ו תי אי ם ו ת טיל ה איב  הא להו ו

ר חצר. מ ה א א לי בינ א: ר ב ר ר ל מ א ה  ו

אל מו ל אין ש טו ת בי שו ר ר צ ח ר! מ צ ח  ל

ר מ א ליה: א בי אנ ר חנן כ א יו ר בי  לי, ס

ר מ א ל יש ד טו ר בי צ ח ר. מ צ ח א ואי ל ר ל ב  ס

ה ר ל ל, מ א מו ש ב כ תי ה, מר ני תי כ דו  ב

ל טי ב הו וני הו, ל ד די רו ל ד ה ני הו ו  אינ

לו ט ב ה וני ר. לי מ א ל ר דה מ ן רב: א לי ט ב  מ

רין חוז טלין! ו מב א ו א אנ ה ל ב א מו ש  כ

א ר בי מר: לי, ס א לין אין ד ט ב רין מ חוז  ו

טלין. מב ו
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א לפנינו א, טוי בסוטה הסוגי א. ’י שבנדרים זו לה עוקבת ע״ ע״

ומפני נשכר, חוטא יהא שלא ולבונה, שמן טעונה חוטא מנחת שתהא הוא "בדין טו: בסוטה
 מהודר; קרבנו יהא שלא טעונה? אינה מה ...ומפני מהודר; קרבנו יהא שלא טעונה? אינה מה

 רבי והאמר איני? חטא. על באין שאין לפי נסכים, טעונין ואשמו מצורע של חטאתו אבל
 הוא מנגעיה (מתרצת)התם וכוי! באין עעים דברים שבעה על יונתן: רבי אמר נחמני בר שמואל
 תהא נזיר חטאת מעתה, אלא מייתי. דקא הוא בקדשים לאשתרויי קרבן, מייתי כי ליה, דאיכפר

 חוטא נמי נזיר דאמר: חקפר, אלעזר כרבי לח סבר חטא! על באה שאינה לפי נסכים, טעונה
הוא".

שלא כדי התנדבו, לא בנזירות ...אבל הקודמות כסוגיותינו ממש שהיא ע״א: יי נדרים
 שמעון ורבי הצדיק שמעון אביי: אמר הנפש. על חטא מאשר עליו וכפר שנאמר: חוטאין, יקראו

 הא שמעון, ורבי הצדיק שמעון הוי. חוטא דנזיר הן אחת שיטה כולן הקפר, אלעזר ור'
 חטא מאשר עליו וכפר אומר: ברבי הקפר אלעזר ר' דתניא, ברבי, הקפר אלעזר ורבי דאמרן;

 שלא זה ומה ק״ו: דברים והלא היין, מן עצמו שציער אלא זה? חטא נפש באיזו וכי הנפש, על
 כל מכאן, וכמה! כמה אחת על דבר מכל עצמו המצער חוטא, נקרא היין מן אלא עצמו ציער

הוא. בחטא דשנה «שום כתיב! טמא בנזיר קרא והדין חוטא. נקרא בתענית היושב

 איירי ר״ש תוין אינם תרוייהו כו/ הצדיא אמעון אפיי אמר לנדרים: כאן תוספות נראה
ד לעיל כדאמר טמא פמיר  קאמר לא ולהכי דאה״נ וי״ל בטהור איירי םקפי אלינגזר ו
 פהמוכר אמרי׳ וכה״ג דידהו מרפגן טפי מוטא רגזיר ס״ל לפולהו א׳ שיטה אלא אחד דפר
עח:). הספינה(דף את

 שיש ,דמייחי הוא בקדשים לאישחרויי קרפן(מצורע) מייתי תא וכי טוי: לסוטה רשי
 חטאת שנטמא. ונזיר ומצורע ויולדת וזפה זפ לטהרתן כפרי: הכתופ שהצריכו טומאות

 מן עצמו שציער ,הוא חוטא נזיר ושלמים. ועולה חטאת נזרו ימי פמלאת שמפיא נזיר,
היין.

 עריכה תירוץ ותרצו לחילופין ערים והיו היריעה פרשו טו' בסוטה התוספות
 להו ספירא הקפר אלעזר ורפי שמעון דרפי משמע הכא הקפר: אלעזר כרפי vלר ספר

 וסתמא דתנןוכו׳... פס לנזיר(דף קמייתא משמעתא וקשה ...הוא חוטא טהור נזיר דאפילו
 אליפא נאה ליה דקרי דמתניתין וסתמא כשמואל לאו יט.) דנזיר(דף ודפ״ג דהכא דנמרא
 וכו׳...והתם אדשמואל דשמואל תקשה כן אם דגמרא סתמא לפום חוטא לאו דאמרי דרפנן
 פתרא מפרק קשיא וכו׳...ועוד פתענית יושפ ליה ומדמי כדפרישית טהור פנזיר מיירי

 מכפר הכפורים יום המקום אלא פו מכירין אנו שאין נחטא] דאמר כו.) (דף דכריתות
 לכפרה לאו קרפן מייתי כי נזיר למימר איכא מאי הקפר אלעזר ולרפי ומתרץ) ...(ומקשה

ד נזיר דקרפן אלמא פיין vנפשיר למישרי א״נ vטהרר נזירות עליה לאחולי אלא מייתי  ל
 נסכים טעונה אינה חטא על דפא משום משמע והכא אתי לכפרה לאו הקפר אלעזר

 תלי אמאי לי תימה הקפר, אלעזר כרפי לה ספר וכו׳. יט.) דנזיר(דף פפ״ג נמי אמר והכי
 פנזירות אפל י.) דנדריס(דף פפ״ק נמי אומר vגופיר איר\ וי:א הקפר אלעזר פר׳ vמילתיר

 לגקט שיטפיה אגב וי״ל חטא מאשר עליו וכפר שנאמר חוטאין יקראו שלא התנדפו לא
לישנא. האי בי הפא נמי נקט הבי דופקא בבל
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 ערוכות והן ע״ב: יחי ושם ע״א, טז' סנהדרין כה״ג. של בעניינו סוגיות שתי נראה
 אלה סוגיות כפילות פשר מה לכאורה כי תוספות. גם ראה אח"כ מכוון, בכוונת

 מובאים אפוא מדוע לו? המיוחד ב' בפרק מתפרש עניינו הלא בכה״ג, העוסקות
 ואמנם, יחי? בדף נדונה הפרשה כל הלא טז'? בדף קשה דבר או גדול דבר ענייני

 או גדול בדבר הדין ענייני הביאה גדולה, סנהדרי של בתפקידיה עסוקה כשהגמרא
 הביאה גדול, כהן של ומעמדו ותפקידו אישיותו במהות לדון וכשעברה קשה, דבר

מיישבים. והתוספות המלך. דין גם כך ובתוך אותו, דנים אין או דנים שאלת

א טז' סבהדריך ״ ע

א ת ול ל. כהך א דו ר מילי? מנהני ג מ  א

ב א ר ד ר א מר אהבה: ב א א, ד ר ל ק  כ

בר ל הד דו או הג בי ך, י לי ריו א ב ל ד  ש

ל. דו  קשה. דבר גדול, דבר מיתיבי: ג
 דבריו אלא אינו או קשה דבר אומר אתה
 הדבר את אומר: כשהוא גדול? של

 קשה דבר הרי משה, אל יביאון הקשה
 דתניא: תנא, האי כי דאמר הוא אמור.

 גדול, של בי"ד]דבריו [גדול גדול, דבר
 אלא אינו או גדול של דבריו אומר אתה
 הקשה, הדבר אומר כשהוא הקשה. דבר
 מקיים אני מה הא אמור, קשה דבר הרי
 תנא והאי גדול. של דבריו גדול, דבר
ה חד לי? למה קראי תרי א צוו  ל

א, מ ל ע חד ב ה. ו שיי ע  כן אם ואידך: ל
 מאי קשה; קשה או גדול, גדול או לכתוב

 בעי תרתי. מינה שמע קשה? ומאי גדול
 בכמה? גדול כהן של שורו אלעזר: רבי

 או ליה, מדמינן דידיה בעלים למיתת
 מדמינן דעלמא בעלים למיתת דילמא

 ליה מבעיא מדקא אביי: אמר ליה?
 ליה. פשיטא דממונו מכלל שורו,

 כל וכתב הואיל דתימא: מהו פשיטא!
 קא גדול, של דבריו כל הגדול, הדבר

לן. משמע

חי סבחדריך ב י ״ ע

 את ולא השבט את לא דנין אין ותנן:
שקר, נביא א ה ל ת ו ל כחך א דו  אלא ג

 ואחד. שבעים של דין בית פי על
מר א ב ו א ר ד ר א ל אהבה: ב בר כ ד  ה

ל דו או הג בי ך, י לי ריו א ב ל ד  ש

ל, דו  קא גדול, של דבריו כל אימא, ג
 כתיב מי נמי! הכי ואימא לן. משמע

 דבר כתיב, הגדול הדבר גדול דברי
ממש. גדול
 והתניא: מעיד? אותו. ומעידין מעיד

 מתעלם, שאתה פעמים והתעלמת,
 הא מתעלם. אתה שאי ופעמים

ת והוא כהן כיצד? ת, בבי  זקן הקברו
 מלאכה שהיתה או כבודו, לפי ואינה

 נאמר לכך חבירו, משל מרובה שלו
 מעיד יוסף: רב אמר והתעלמת!,

תו, דנין ולא דן לא והתנן: למלך.  או
 אלא אותו! מעידין ולא מעיד לא

 בן מלך. לבן מעיד זירא: רבי אמר
 בפני מעיד אלא: הוא! הדיוט מלך

 מלך מושיבין אין והא המלך.
 גדול דכהן יקרא משום בסנהדרין!

 לסהדותיה, ניהלי מקבלי ויתיב, אתא
 אנן ליה ומעיינינא ואזיל הוא קאי

בדיניה.

 דכ״ג מילי בפ״ק דחניא דאיידי משום יח׳) (דף פ״ח פתר גדול כהן דתנן, והא תוספות:
ו ואחר מיניה דחשיב מלו של מעלות ליה תני והדר ליה ושיירי פסיק  לעניינו חוזר נ

דיינין. להלכות
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 הסוגיות ששתי נראה ע״א: לז' נזיר לה ומקביל ע״א מד מפסחים סוגיות שתי נבחן
ם הבאתן. למקום משמעות שיש אלא במילה, מלה מועתקות כמעט  איסור לעניין בפסחי
 כפי להלכה, מהן למשתמע מינא נפקא ויש ביין. לאיסורו ובנזיר כעיקר", "טעם

תיהן שיובא במאירי מבוארים שהדברים ת ומתוכו בעקבו ת הן מובנ ההבדל. והן הכפילו

א מדי פסחים ע״

ת והאי ר ש כי מ ה א ל ? הו א ת א עי האי ד ב  מי

שרת, לכדתניא: ליה תן מ  טעם לי
ש כמים ענבים שרה שאם כעיקר.  וי

ן, טעם בהן ב. יי  לבל דן אתה מבאן חיי
מה בולה: התורה ר ו רו שאין נזי סו  אי

ר סו ם, אי ל רו ואין עו סו ר אי סו ה, אי א  הנ
ש ר וי ת רו הי סו אי שה ל  טעם בו ע

איסורו בלאים, כעיקר.  עולם, איסור ש
רו סו אי ר ו סו ה, אי א ר ואין הנ ת  הי

, רו סו אי שה דין אינו ל ע ם שי ע ר. ט ק עי  כ

ה הדין והוא ל ר ע ם. ל תי ש ן מני, הא ב בנ  ר

א, בי הי ר חנן ו ר יו מ א בי ד ר א. כ ב קי  הי ע
בי א עקיבא? ר מ לי בי אי א ר ב קי  ע

תין, תני מ בי דתנן: ד א ר ב קי ר, ע מ ר או  נזי

ה שר תו ש ש ביין, פ ף בו וי ר צ ת כדי ל  כזי
ב. אי חיי מ מ ת ו פ מ א ומיין? ד מ ל  מיין די

ה. די חו ה מיין תימא: וכי ל די חו  מאי ל
א ר מ מי ע קא הא ל מ ש ף לן: מ א ל ד ב ע  ג

ת. ב רו ע ת תא. עקיבא רבי אלא ד  דבריי
א, תני בי ד א ר ב קי מר: ע ר או ה נזי ר ש  ש

תו ל ביין, פ כ א ת ו ת כזי פ ב. ומיין, מ  חיי

רבי א, ו ב קי  ליה? מנא בעיקר טעם ע

שר יליה או בחלב. מב א ל א טעמ מ ל ע  ב
ר, הוא סו א א ו מי, חכ א. לא נ  ורבנן: שנ

שר מרינן, לא בחלב מב ש ג הוא. דחידו

ר א לז' נזי ע״

ר מ ה א אי ממאי אביי: לי ת, דה ר ש  מ

ר ת הי ף ל טר צ ר מ סו אי א ל ? הו א ת א  ד
א מ תן דיל ם לי ע ר ט ק עי א כ א. הו ת א  ד

ביי, א ל א ו ר ק עי א מ א ק שי ה ק  מאי לי

ר מ א ק ב ד מי ר א די ק ב ו תי ה מו ל לי  הלין כ

א, ת ב ר תיו ר הד מ ה א תן לי ם לי ע  ט

ר! ק עי ר כ ת שני ב ה, ד ר לי מ  ליה: א

א מ תן דיל ם לי ע ר ט ק עי א כ  דאתא; הו

שרת, לבדתניא: תן מ  בעיקר, טעם לי
ש במים ענבים שרה שאם  טעם בהן וי

ן, ב, יי סורין בל דן אתה ומכאן חיי  אי
ר ומה שבתורה: רו שאין נזי סו ר אי סו  אי

ם, ל רו ואין עו סו ר אי סו ה, אי א ש הנ  וי
ר ת רו, הי סו אי שה ל  כעיקר, טעם בו ע
סורן הכרם בלאי אי  עולם, איסור ש

רן סו אי ר ו סו ה, אי ר ואין הניי ת  הי

, רן סו אי שה דין אינו ל ע ם בו שי ע  ט

ר, ק עי א כ הו ה הדין ו ל ר ע ם! ל תי ש ר ב מ  א

ה א לי הו בי מרבנן: ה הו ר ב ר כי א מ א  ק
א. לר' ב קי א עקיבא? ר' הי ע מ לי בי אי  ר

א ב קי א. ע הכ תנן, ד בי ד א ר ב קי מר: ע  או

לו פי ה א ר תו ש ש ביין פי  כדי בו וי

ף ר צ ת. ל ב. כזי ? חיי ממאי א ו מ ל א די  הו
א איכ ת ד א! כזי עינ ת ב ״ כ ? מאי ו א ר מ מי  ל

קי פו א מר: מתייק, ל א ה עד ד ת ש  שי

ת עי בי א, עקיבא רבי אלא יין! ר ת  דבריי
א, תני בי ד א ר ב קי גוי. ע ו .. ר. מ או

ע״א: לז' נזיר המאירי
 תשרה י״ל משרה וכל ר״ל בסיר האמור ממקרא לנו יצא ההורה מן שאיסורו שכהבנו כעיקר טעם ביאור לעניו

 ר״ל כן סובר שהיה עקיכא לר׳ לוקא לאיסור מצטרף להיהר שהעמידוהו ומה האיסור ממש בו שאין ביין פהו
 לטעם אלא בא לא משרה וכל לאיסור מצטרף היתר אין חכמים לדעה אבל בסיר לאיסור מצטרף שהיחר
 אחא כעיקר טעם ליחן והא לאחא הוא לאיסור מצטרף להיחר מקרח והאי זו בסוגיא אביי ששאל ויצא כעיקר
 איסורין בשאר אף לאיסור מצטרף להיחר ולמימר לימי אלרב לאוחובי מהלל הוה למעיקרא עליו חמהו ומ״מ

 לא נזיר באיסור שאף לומר חזר חיובחיה כל לימי רב ליה לשני לבחר וחילז מנזיר אף למעוטיה אחי והשחא
ט׳ מצטרף להיחר משרה כל ללריש אמרו שלא וחירז כנניקר לטעם אפיקחיה הא משרח והאי יצטרף ד אלא ו ל
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 לאי גב על ואף ליה מנא כעיקר טעם עקיבא לרבי ושאל אחא כעיקר לטעם לרבנן הא הכי לקאמר עקיבא
 לטעם למקרח אמינא אנא כעיקר לטעם קרא ליה ליח אי מ״מ כעיקר שהטעם שכן כל לאיסור מצטרף היתר

 מגיעולי ואפקה ט בסוגיא אייחיוה לא הפי ומשוס קמה ולא בחלב מפשר הביאוהו עובדיו אלו ובפרק כעיקר
 לרבנן אבל הוא לשבח ומ״מ הואיל ואסרה ממשוח כלא ועעס פליטה אלא פאן לאיו יומא כח לקלירה גויס
א חלוש  מנבלה כלגמרינן להתיר ראוי היה לפגם טעם נותן וכל פורתא פגמה ללא אפשר אי יומא בת שאף מ

 היתר להיות מנזיר איסורין שאר ליליף שאלו מיהא עקיבא ולרבי ממשרת להוציאה והוצרט לגר ראויה לבעינן
 הנוגע כל ט שנאמר הוא חטאת ועניו וט׳ כתובין שני ונזיר לחטאת משום בה ותירז לאיסור בכלן מצטרף
עהבשר כל ר״ל יקדש בבשרה ג  מבשר שבלעה חוליו חתיכת שכל ר״ל כמוה להיות יתלש בליעה ילי על בה «ו
 בקלש קלש או קלש כשל חוליו חתיכת כגון היא פסולה אם קלשים כליו הבליעה מקום אותו אף תהא חטאת

 שלמים בלעה שאם שבה בחמור יאבל כשרה ואם הימנה הבלועה אף תפסל פסולה הפולטת שהיתה אלא
 כשמקום אף מפרשה והוא הלכה וכן הקלעים מן לפנים ולילה ליום כחטאת שלמים תל אף תאכל מחטאת

 עמו היתר של ומצטרף בפזור שלא שם נבלע שטעמה אלא בליעה כזית ט לשער שאיו על מועט המגע
 טטל כיצל הא שאמרו וכמו הבלע מקום אלא נאסר לא ומ״מ היתר ברוב ואף בהא מולו רבנן ואף להשלימו

ד לטעמיה צריכי מיצרו ורבנו שאמרו ומה הבלע מקוס  ומתטאת לא בנזיר אף ללילו כלומר קאמרי עקיבא ל
ד הס כתובים שני ללאו מיהא אולי ללילו אלא ילפינו לא מקלשיס מזיר גמרינו לא  לקלשיס לו אמר עקיבא ו

 מקלשיס: טפי איסורו לתמיר כלל לומר לאיו מנזיר למילף מצי הוו ולאי
 פרס אכילת בכלי כזית בו ואיו בהיתר שנבלע איסור בכזית נאמר כעיקר שטעס למלת מלברינו

ת הועברה ע״א, מבי שבועות .מועברות סוגיות סוגיות שלוש עתה נבחן  יחי מכתובו
מועתקות. כמעט והן דמיונן נראה ע״ב. נאי בגיטין מופיעה והסוגיא ע״א,

א מגי שבועות  אמר וקטן! שוטה טענת על נשבעין אין רישא: אמרת והא ולהקדש. לקטן נשבעין זאבלע״
^ היא; יעקג בן אליעזר ור' אביו, בטענת בבא רב: תני  שאדם פעמים אומר: יעקג בן אליעזר רבי ד

 שנשבע וזהו נשבע, זה הרי - פרם והאכלתיו בידי לאביר מנה לו אמר כיצד? עצמו, טענת על נשבע
 אכידה משיב ליה לית יעקב בן אליעזר ור' ופטור. אבידה כמשיב אלא אינו וחכ״א: עצמו; טענת על

 גדול, לעולם וקטן! שוטה הרש טענת על נשבעין אין והאמרת: קטן, קטן. בשטענו רב: אמר פטור?
 טענת היא! אחרים טענת עצמו, טענת הכי, אי הוא. קטן דאבוה מילי דלגבי קטן? ליה קרו ואמאי
___________________________________________________________עצמו. והודאת אחרים

 אליבא נאמן! שהוא פרס, והאכלתיו בידי לאביך מנה לחבירו באומר יהושע, ר' מודה :ע״א יהי בתובות
 שבועה אמר: הא יעקב, בן אליעזר דרבי אליבא אי הוי, אבידה משיב אמרי: הא דרבנן, אליבא אי דמאן?

 לאכיד מנה כיצד? עצמו, טענת על נשבע שאדם פעמים אומר: יעקב בן אליעזר רבי דתניא, בעי;
 כמשיב אלא אינו אומרים: וחכמים עצמו; טענת על שנשבע וזהו נשבע, זה הרי פרם, והאכלתיו בידי

 מר: והאמר קטן. בטוענו רב: אמר פטור? אבידה משיב ליה לית יעקב בן אליעזר ור' ופטור. אבידה
 דאביו מילי דלגבי קטן? ליה קרי ואמאי גדול, קטן? מאי וקטן! שוטה הרש טענת על נשבעין אין
 אחרים טענת טענתא כולהי עצמו. והודאת אחרים טענת היא! אחרים טענת עצמו טענת חכי, אי הוא. קטן

 הטענה מקצת מודה תורה אמרה מה מפני רבה: דאמר קמיפלגי, בדרכה הבא אלא, נינהו! עצמו והודאת
 משום ליה, כפר דלא והאי דלכפריה, בעי בכולה והאי חובו, בעל בפני פניו מעיז אדם אין חזקה ישבע?

וכוי. מעיז אדם דאין

טין  כרבי דאמר הוא העולם? תיקון מפני ישבע לא מציאה המוצא ליה לית יצחק ור' ע״א; נאי גי
 מנה כיצד? עצמו, טענת על נשבע שאדם פעמים אומר: יעקב בן אליעזר ר' דתניא יעקב; בן אליעזר
 כמשיב אלא אינו וחכ״א: עצמו; טענת על שנשבע הוא וזה נשבע, זה הרי פרם, והאכלתיו בידי לאביך
 מידי קטן קטן. בטוענו רב: אמר פטור? אבידה משיב ליה לית יעקב בן אליעזר ורבי ופטור. אבידה
 ליה קרי ואמאי גדול, קטן, מאי וקטן! שוטה הרש, טענת על נשבעין אין והתנן: ביה? אית מששא
 עצמו. והודאת אחרים טענת הוא! אחרים טענת עצמו? טענת הכי, אי הוא. קטן דאביו מילי דלגכי קטן?
 אמרה מה מפני רבה: דאמר קמיפלגי, בדרכה אלא נינהו! עצמו והודאת אחרים טענת נמי טענתא כולחו
 למכפריה בעי בכוליח והאי חובו, בעל בפני פניו מעיז אדם אין חזקח ישבע? הטענה מקצת מודה תורה
חובו, בעל בפני פניו מעיז אדם דאין משום כפריה, דלא והאי ליה,
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 העורכים ע״י במקומה סוגיא וכל תלמוד. של דרכו שזו לא אם הכפילות, תוסבר איך
רקעה. על בה שיש צורך מפני

טגא  אין רישא אמרה והא גמרא, תלמוד: של דרכו זו מבוכתנו, את מתיר למקום הרי
 ורכי וכו׳ דחניא היא יעקב בן אליעזר ורבי אביו בעענת בבא רב אמר וכר. נשבעין
 לא מציאה המוציא והתנן ז״ל רק״י פירש פטור. אבידה משיב ליה ליה יעקב בן אליעזר

 לאזפורי ליה הוה הלמוזא מקשה מיניה דאי זזזא נשו ואינו העולם, תיקון מפני ישבע
תלמוזא, אורקא זהפי כהזיא  כדקתני דרבנן תקנתא אלא הוא דינא לאו דההיא ועוד י
 שני לו שאמר עצמו ומחמת ברי בטענת הבא בגדול ואפילו העולם, תיקון מפני בהדיא
א פמספת פדופתה פהדיא ופדאיתא לי מצאת ודאי קשורין כיסין ״ טיו(נ  ועוד א*), ני
 יצחק דר׳ ישבע, לא מציאי: דיזמוצא מתניתין ליי: לית יעקב בן אליעזר דרבי מוכח דהתם

 ואפילו יעקב, בן אליעזר כרבי דאמר דאיהו ואמרינן מתניתין אההיא דפליג אוקימניה
טן לכו פטור, אבידה משיב ליה לית אליעזר ורבי הכא כי התם פרכינן הכי  כמו מ

 הכי ופרכינן אבידה, משיב מיקרי בכל כפר בעי דאי מגו vליר דאית דכל בתוספות שפירשו
 שנתארמלה האשה בפרק כדאיתא הוא נמי וסברא הוא דאוריתא דמיגו משוס להדיא

 ופרכינן טוענו, סתם דהיינו ברי ובטענת פירוש קטן. בטוענו רב אמר א׳). כ״ב (כתובות
 1̂ וכו׳, נשבעין אין והתנן בברי בא ואפילו פירוש ביה. אית ממשא מידי קטן וטענת

 וקטן, שוטה חרש טענת על נשבעין אין רישא קתני והא נקטינן ולא לישנא האי דגקטיגן
 קיימא נפשה באנפי יעקב בן אליעזר דרבי ברייתא על וטריא שקלא דהא משוס

 ב׳) נ׳׳א השולח(גיטין ובפרק א׳) י׳׳ת שנתארמלה(שס האשה בפרק הכי וטרינן וכדשקלינן
פשוט. וזה

 את מסבירה והגט' לכפילות, צריכותא מחייבת ע״א: ע' מול כפולה ע״ב: סא' כתובות
אופיינית. עריכתית בהערה העניין את מאירים והתוספות בצריכותא. הכפילות

ע״ב ’סא כתרבות
המטה, מתשמיש אשתו את המדיר .’מתני
 אומרים: הלל בית שבתות, שתי אומרים: ב״ש
 מיולדת גמרי דב״ש? מ״ט גמ'. אחת. שבת

 רב: אמר זכר... מיולדת גמרי הלל? ובית נקבה.
 יוציא הכל דברי בסתם אבל במפרש. מחלוקת
אפיי אמר: ושמואל כתובה; ויתן לאלתר
̂  לנדרו. פתח ימצא שמא ימתין נמי, בסתם
את המדיר דתנן: זימנא! הדא בה פליגי
 יעמיד יום שלשים עד לו, מליהנות אשתו
 ואמר כתובה; ויתן יוציא מכאן יותר פרנס,

 בסתם אבל במפרש, אלא שנו לא רב:
 אמר: ושמואל כתובה; ויתן לאלתר יוציא

 פתח ימצא שמא ימתין נמי, בסתם אפיי
 קאמר בהא בהא, איתמר דאי צריכא, לנדרו!

 בההיא אבל בפרנס, אפשר דלא משום רב
 ואי לשמואל; ליה מודי אימא בפרנס דאפשר

 שמואל, קאמר בחך בההיא, איתמר לרב ליה
צריכא. מודי, אימא - בהא אבל

א ’ע כתובות ע״
לי עד לו, מליהנות אשתו את המדיר ’מתני

 כתובה; ויתן יוציא מיכן, יתר פרנס, יעמיד יום
 בסתם אבל במפרש. אלא שנו לא רב: אמר

 אמר: ושמואל כתובה: ויתן לאלתר יוציא
 פתח ימצא שמא ,יוציא לא בסתם אפילו
 דתנן: זימנא! חדא ביה איפלגו והא לנדרו.
 ב״ש המטה, מתשמיש אשתו את המדיר

 שבת אומרים: וב״ה שבתות, שתי אומרים:
 בסתם אבל במפרש, מחלוקת, רב: ואמר אחת;
 אפיי אמר: ושמואל כתובה, ויתן לאלתר יוציא
 פתח ימצא שמא יוציא, לא נמי בסתם

 בההיא בההיא, איתמר דאי צריכא, לנדרו!
 בהא אבל בפרנס, אפשר דלא משום רב, קאמר

 לשמואל; ליה מודה אימא , בפרנס דאפשר
 משום שמואל, קאמר בהא בהא, אתמר ואי

 מודה אימא - בההיא אבל בפרנס, דאפשר
צריכא. לרב, ליה
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ט עוסקת ואחת בכלל, הנאה בנדרי עוסקת אחת שסוגייא לב שים  נדרי מתוך אחד בפר
ת את נראה הנאה.  אלו אי שיש משמע מדבריהם גם מה עוד, תתבהר והתמונה התוספו
ת שינויי או  שונה משמעות מקבלת שסוגייא ופעמים להם, ערים היו שהתוספות גרס
ט ת בעלי הגרסא. מפני רק מסויים בפר ת לשינויי ערים היו התוספו או  המלמדים גרס

 להגביל צריך כי אם נוסח, או מילים בשינויי פעולתה פעלה והמעתיקים הזמן שיד
תר, זו אמירה שמר בתוקף עמדו עצמם הם כי ביו קבל ולא הגרסא ל  לעניינו שינוי. כל ל

לצורך. העורכים ע״י הובאו כאן,הסוגיות
 לה גרסינן הכי דתרווייהו, צערא דאיכא שמואל תאמי בהא נמי אי ע״א: עא' תוספות

ו כן מ״מ תמייתא מצריכותא שפיר אצרכינהו דכפר אע״ג הספרים פכל  שעושה הש״ס די
 סא:) דף אע״פ(לעיל ופפ׳ ליה נרים לא ופקונטרס לו כשיש האמוראים לשני צריכותות פ׳

ספר. פשום ליה גרים לא

ת רק לא ת מצאנו הלכה בסוגיו לו ת או כפו ת. או מוחלפו  במעשים אף אלא סותרו
מת קשר, בלי לכאורה הנראים  אפי זאת להלכה. נפ"מ להם שיש נראה עיון מתוך בא

מרת שהגמרא לכדי  מקביל ע״ב לטי בעירובין כמו מעולם" הדברים היו "לא או
 על ע״א, כבי זרה בעבודה שהיה מעשה או טוב. ביום שניצוד צבי ע״ב יא' לעירובין

שראל גוי שותפות להיתר רבא,  מעולם". הדברים היו "לא מתרצת שם גם בגינה, וי
ם מקבילים במעשים הדברים הם וכך  מציעא בבא ע״ב. עזי מול ע״ב כט' גיטין כפולי
תקללה איך דוגמא, נראה ע״א. צז' ע״ב פאי  ב״ק אחת. אלא אינו ואולי פעמיים חובה נ

ת ע״ב. נז' נזיר מקביל ע״א פ' ספו המקורות. לשני ערים תו

א ’עט קמא בבא ע״
אבל בא״י, דקה בהמה מגדליו איך .’מתני

 ישראל. ארץ של ובמדברות בסוריא מגדלין
 לרב אהבה בר אדא רב א״ל ע״א, פ' דף שם

 להר מינטרא קא דידך א״ל: מאי? דידך הונא:
 כולה לבנה! תקברינהר הרבה א״ל: הרבה.
 לרב זרעא אקיים לא אהבה בר אדא דרב שניה
 אמר הונא רב אמר דאמרי, איכא מחובה. הונא
 לבהמה ישראל כארץ בבבל עצמנו עשינו רב:

דקה,

ע״ב ’נז נזיר
 אוכל בספק, ומוחלט בספק טמא שהיה נזיר

 תגלחות: ד' ומגלח יום ששים לאחר בקדשים
 באשה שמראל: אמר הקפה! קעביד והא

 הרי הקטן, את המקיף הונא: רב אמר רקטך.
 הונא: לרב אהבה בר אדא רב א״ל חייב. הוא

 הרבה. ליה: אמר להרך? מגלה מאך רדידך
 דרב שני כולהו לבניה. הרבה תקברינרך

 הונא. לרב זרעא ליה אקיים לא אהבה בר אדא
 שמה הראש כל הקפת סבירא תרוייהו מכדי

 לא סבר: הונא רב קמיפלגי? במאי הקפה,
 כל זקנך פאת תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו
 נשי רהני הקפה, לו יש השחתה לו שיש

 נמי ליתנהר בהשהתה רליתנהר הראיל
 המקיף אחד סבר: אהבה בר אדא ורב בהקפה;

לניקף, מקיף ראיתקש במשמע, הניקף ואחד

קמא: בבא תוספות
 אלא לגדלן עוסקה שאין פנייז לקפור cדרכי וכי פהמיה פר״ח לפני:, תקפרינר\ vחופר

 דף (נזיר נזירים שני פפרה ומיהו השליט מלפני היוצאת כשגגה והוי צאן, לגדל עוסקת
הונא לרפ אהפה פר אדא רפ ליה דאמר פן לפרש שייר אין היאש הקפת גפי ושם) נזז
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 אלא שס לפרש שייו ואין לבנה חקברינהו חובה א״ל חובה ליה אמר להו מקיף מאן לדידך
 אחת] היתה הקללה נאבל בניר^ בקבורה שהענק יראה אין לומר יק נמי אי קללה לקון
לנזיר: י”רש

 אלאו מיפקדא לא דאקה הונא רב דקסבר הונא דרב דאקהו קמה כך חובה, ליה אמר
 דאמרה דלדידך לבניי:, היקברינהו אדא רב ליה אמר אחרים. אראק הראק, דהקפח
 את המקיף גדול אפילו לדידי אבל חייבה נמי אקה ליה מקפה כי חייב הקנון אה המקיף
 לאקה. הדין והוא חייב הגדול אח המקיף בגדול וכן לאקה נמי הדין והוא פטור הקטן
 הפי דיקינן לה:) קמא(דף צפ׳ דצקידוקין ואע״ג הדיבור: באמצע שם התוספות ראה

 אדא רב מודה דרקה בההיא הניקפוח נקים לפטור פו׳ פהקפה יקנו פהקחחה קיקנו פל
 אמקיף תקיפו לא נמי הונא רב קדורק מה אבל בניקף איירי דקרא דפקטיה מקום

 ודאי בהא לגדול אפי׳ המקפח האקה לפטור זקן להקחתת ומקיקו תקיפו דלא מליקנא
 כגון דקרא פקטיה דאיירי במאי אלא להקחתה הקפה להקיק לן דלית אדא רב פליג

וגו׳. בחרתי, פליגי קתאvור בניקף
 שעתה משה עשתה חובה שכן למעשה, ממעשה העברה כאן שהיתה לקבל אין ולדעתי
 בסיפור כי נתקללה. באמת שם בהמה ובגידול באישה, דאינו בהנחה הראש, בהקפת
בתמיהה. לבניה" חובה לגרום"תקברנון שיש הר״ח דברי לקבל לא מדוע הקפה,

 לצורכו הופיע המעשה אלא העברה סתם שאין ונוכיח כפול מעשה בעוד נתבבונן
 את מיישב שהרשב״ם עוד מה [רשב״ם] התרחשותו. כפי אשי רב ע״י והושאר במקומו

בשניהם. הסיפא של להבדל לב שים ע״א: טו' שבת מול ע״ב ח' זרה עבודה העניין. כל

 ע״ב: ח' זרה עבודה
בי כשחלה כהנא: רב דאמר מעאל ר ש  י

סי, בר בי, ליה: שלחו יו  לנו אמור ר
 משום לנו שאמרת דברים וגי שנים
ר אביך. מ ם מאה להו: א מני ש ה ו  שנ

ם ד ב קו ר ח ת, שנ בי ה ה ט ש ת פ כו ל  מ

ה ע ש ר ל ה ל, ע א ר ש ה פ' י ב לא עד שנ ר  ח

ת, בי רו ה ה גז א מ ל טו ץ ע ם אר מי ע ל ה ע  ו
ת, כלי כי כו ה מ' ז ב לא עד שנ ר ת, ח בי  ה

ח ת ל רין ג ד ח ח סנ שב ח וי ת. ל ו חנ אי ב מ  ל

? א ת כ ל ר ח ״ חק א צ ר י מי: ב ר, אבדי מ  לו

א ת. דיני דנו של סו ת דיני קנ סו א קנ ק ל  ס

? ך ת ע ר ד מ א ח ב ו ח ר ד חו  וכוי י
ר מ ב א מן ר ח ר נ א יצחק: ב א ל מ  דיני תי

ת, סו א קנ א אל ת. דיני דנו של שו פ  מ״ט? נ

שי דחזו כיון פי חין להו דנ  ולא רוצ
כלי מידן, י  ממקום נגלי מוטב אמרו: ל

כי כי למקום בו, דלא הי חיי לי

א טו' שבת ע״
בי כשחלה כהנא: רב דאמר מעאל ר ש  י
סי ברבי בי, לו: שלחו יו  לנו אמור ר
שה שנים של  (לנו) שאמרת דברים ו
ח אביך! משום ל ם, ש ה ך ל ר כ מ  אבא: א

ם מאה מני ש ה ו א עד שנ ב של ר ת ח בי  ה
ה ט ש ת פ כו ל ה מ ע ש ר ל ה אל. ע ר ש ם י מני  ש

ה א עד שנ ב של ר ת ח בי רו ה ה גז א מ ל טו  ע
ץ ם אר מי ע על ה ת. כלי ו כי כו ם ז עי ב ר  א

ח א עד שנ ב של ר ת ח בי ה ה ת ל ה ג  ל

ן רי ד ח ח סנ שב ח וי ת. ל ו י ו חנ אי ב מ  ל

? א ת כ ל ר חי מ בי א חק ר צ ר י מי: ב  אבדי

ר מ א לו ת. דיני דנו של סו ת דיני קנ סו  קנ
א ק ל ? ס ך ת ע א ד א אימא: אל  דיני דנו של

ת. שו פ הו אתו אלא: נ שא גזור אינ  אגו
שרוף, ה ל מ רו ת ה ( ע ר שנג פ ע ץ ב  אר

ם) מי ע א ה אאויר  רבנן ואתו כלום, ולא ו

שמונים א גזור שנה ד אויר  לתלות. א
א דחדא למימרא ת שריפה? הוה גזיר ל
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 ב״ר ישמעאל מרי חכמים בקשת אותה שם נמצא ע״ב, קיח' בפסחים לרגע נתבונן אם
 בפסחים שהרי לכפילות, הגמרא את שהביא הוא שהרקע נבין ומיד בחליו. יוסי

המעשה. שלח למקומו כראוי מצרים ובעניין בפסח הלל בעניין היתה תשובתו

 אמור רבי: לו שלח יוסי ברבי ישמעאל רבי כשחלה כהנא: רב אמר ע״ב: קיח' פסחים
 דכתיב: מאי אבא: אמר כך לו, שלח אביך. משום לנו שאמרת דברים שלשה או שנים לנו

 גויס כל ה' את הללו קאמר: הכי עבידתייהו? מאי העולם אומות גוים, כל ה' את הללו
 עתידה ועוד, לו) (אמר חסדו. עלינו דגבר אנו שכן כל בהדייהו, דעביד ונפלאות אגבורות

 קבל למשיח: הוא ברוך הקדוש לו אמר מהם, מקבל אינו כסבור למשיח, דורון שתביא מצרים
מצרים. מני חשמנים יאתיו מיד, במצרים, לבניי עשו אכסניא מהם,

שם. גם כאו גם הובאה מדוע מובן רקעה על אך .כפולה בסוגיא למעשה דוגמא עוד

שין דו ע״ב: פאי קי
א: תני ה ד ש ם אי ר פ ח והי ה ל ס ה, י  מה ל
ב תו כ ? ה ר ב ד ה מ ש א ה ב ר ד ר שנ זי  בנ

שמע ה ו ל ע ר ב פ ה ה, ו א ל א והי  ידעה ל

ר פ ה ה, לה ש ל ע ה ב ת הי ה ו ת  יין שו
ה א מ ט מ ם. ו תי מ  הרה בי עקיבא רבי ל

 ומה אמר: בבי, הרה פסוקא להאי מטי
כוין מי ת ל שנ כו א ר ל ש ר ב ה חזי על דו ו  בי

ר ש ח ב ח ,טל ר מ ח: א ר ח תו כ רי ח צ ר פ  כ

ח, ח לי ס כוין מי ו ת ל שנ כו א ר ל ש ר ב  חזי

ח על דו ו ר בי ש ר, ב י ל חז ת ע ח ח א מ  כ

מח! א וכ צ ר כיו ב ד ח ב ת ר: א מ א או  ידע ול
ם ש א א ו ש נו, ונ ח עו חי ש בי כ א ר ב קי  ע

ק מגיע סו פ ח ל ח ז ח, חי כ מח בו  מי ו
כוין ת ל שנ כו א מן ל ח שו על דו ו ב, בי ל  ח

ח ר מ ח: א ר א תו ם ידע ול ש א שא ו נו, ונ  עו

ן מי תכוי ל שנ כו א ב ל ל ח ח על דו ו ב בי ל  , ח
ל ת ע ח ה א מ ה! כ מ סי וכ  יהודה בך אי

דע ולא אומר: שם י שא וא  על עדנו. ונ
דוו זה דבר ם. בל י הדווי

 ונשא ואשם ידע התיבות ראשי - יד״וו תוספות:
תלוי. באשם מדבר הכתוב

ר א בגי נזי ע״
שה ת״ר: גמ'. ם אי ר פ ח והי ה ל ס ה, י  ל

ה ש א ר ב פ ה ה ש ה ל ל ע א ב הי  ידעה לא ו
ב תו כ ר, ה ב ד א מ ה שהי כ רי ה צ ר פ  כ

ה. ח סלי שהיה ו ע מגיע וכ ״  פסוק אצל ר
מה בובה, היה זה ן מי ו ו כו ת ת שנ לו ע  ל

דו ר בי ש ר ב ה חזי על דו ו ר בי ש ה, ב ל  ט
ה טעון ר פ ה, כ ח לי ס ן ו כוו ת מ ת ה לו ע דו ל  בי

ר ש ר ב ה חזי על דו ו ר בי ש ר, ב י ל חז  ע

ת ח ה א מ ה! כ מ א וכ צ ר כיו ב ד ה ב ת מר: א  או

ם ידע ולא ש א שא ו נו, ונ מה עו  מי ו
ן ו כו ת ת שנ לו ע דו ל ר בי ש ה ב ה טל על דו ו  בי

ר ש ר, ב ה כגון חזי כ תי ק ח פ ל ס מן ש  שו
ק פ ל ס ב, ש ל ר ח מ א א ר שא ק נו, ונ  מי עו

ן ו כו ת ת שנ לו ע דו ל ר בי ש ר ב ה חזי על דו ו  בי

ר ש ר, ב אכ״ו! חזי סי ע  יהודה בן אי
דע ולא אומר: שם י שא וא מה עדנו, ונ  ו

ן מי ו כו ת ת שנ לו ע דו ל ר בי ש ה.. ב ל  ט

שא כויונ נו, ו ן עו כוו ת מ ת ה לו ע דו ל ר בי ש  ב
ר ה חזי על דו ו ר בי ש ר, ב ל חזי ת ע ח  א

ה מ ה! כ מ דוו זה דבר על וכ ם. י הדווי

 בנזיר. כשמקורה בקידושין הסוגיא הובאה תכלית לאיזו יוכן המאירי מדברי
 שהרהר וכל מעשה לידי מביא שההרהור בלבו עבירה הרהור שום להשקיע שלא אדם יזהר לעולם

 עוו היה עבירה ובממשבמ הואיל עבירה עשה שלא אע״פ הרהורו מצד יצרו את והשביע בעבירה
 ואף אמרת שהיא עליה סבור והוא לאשמו שנזקק מגדוליהם באמד היה מעשה כפרה וצריו הוא

 אישה שאמרו והוא היה עבירה ובמחשבת הואיל לתשובה עצמו הזקיק היתה שאשתו לו כשנודע
 ידעה לא והיא לה והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה מדבר הכתוב במה לה יסלח וי״י הפרם
וגו׳. ומטמאה יין ושותה בעלה לה שהפר
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סותרות סוגיות

 עלינו לזו, זו הן סותרות פניהן שעל אעפ״י אציין, וכבר סותרות, לסוגיות נעבור
 בכל היסוד הנחת מערערות אינן אלה וסתירות וערוך, בנוי שהתלמוד בדעתינו להחזיק
 שחכמים עוד מה בסתירתן, לעריכתן הסיבה תימצא בנבכיהן העיון אחר כי דרכנו.

 תלמוד, פרשני רובם שהיו התוספות, חכמי סוף המהר״ם סבכיהן, התירו הראשונים
 כל בידינו שאין אלא אלה, סתירות תרץ התלמוד, של ביישובו הגדולים האמנות בעלי

 ע״ב קטו' מציעא בבא מול ע״א נחי מנחות אלח, לסתירות דוגמא עתה נראה דבריו.
ע״ב. מאי בפסחים הסוגיא לה ובדומה

ב נחי מנחות ע״
ר: מ ת ה אי על מ ר ה או ש ש מ ב ד מ ל ו בי ע  ג

ח, ב מז אור משום לוקה רבא: אמר ה  ש
ש, משום ולוקה ה דב ק ם לו שו בי מ רו  עי

ר או ם ש שו מ בי ו רו ש; עי  אמר: אביי דב
א שבכללות. לאו על לוסיו איו  איכ

מרי: א א ד קי, מיהא חד א ל איכ מרי: ו א  ד

מי חדא קי, לא נ חד לא דהא ל ה מי אוי  ל

או ל ה. כ מ סי ח ד

ע״ב: קטו' מציעא בבא
א מ ביי לי א א ב ר א ו ת ג לו פ ב ב ר א ד ב הונ ר  ו

ה הוד פלגי; י מי  נא, אכל רבא: דאמר ק
ם, לוקה  אם כי ומשום נא משום שתי

ש, צלי של, א ם, לוקה מבו ם שתי שו  מ

ל ש בו ם מ שו מ ם כי ו ש. צלי א של, נא א בו מ  ו
ה ק ש: לו ם של שו א, מ ם נ שו מ של, ו בו  מ

ם שו מ לנו לא ו כ א ם כי ת ש. צלי א  אכיי א
 שבכללות. לאו על לוקיד איד אמר:
ם חי ב, רי כ ר ך ו כ ל ר ה א ש ם ל רי ב א ד  הו
א. את ד

 ומבושל נא שתים, לוקה מבושל, שתים, לוקה נא אכלו רבא: אמר ע״א: מאי פסחים
 חדא לקי, דלא הוא תרתי דאמרי: איכא שבכללות. לאו על לוקיו איו אמר; אביי שלש. ,לוקה
 אכל אמר: רגא דחסימה. כלאו לאוויה מייחד דלא לקי, לא נמי חדא דאמרי: איכא לקי. מיהת

 לאו על לוקיו איו אמר: אביי שלש. לוקה וחרצן, זג שתים, לוקה חרצן, שתים, לוקה זג,
 לקי, לא נמי חדא דאמרי: איכא לקי. מיהת חדא לקי, דלא הוא תרתי דאמרי: איכא שבכללות.

דחסימה. כלאו לאוויה מייחד דלא

 הסוגיא ע״ב: לחי בנזיר להן ההפוכה הסוגיא באה עקביות ערוכות סוגיות שלוש מול
לוקיו איו אמר רבא שבכללות, לאו על לוקיו אמר אביי הפוכה

 בפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב יאכל, לא ויבשים לחים וענבים רבנן: תנו ע״ב: לחי נזיר
 זה על וחייב שמות, שני והן אחד מין שהוא כאן מה שבתורה: איסורין לכל דן אתה מכאן עצמו,

 ועל עצמו בפני זה על חייב שמות, שני והן אחד מין שהוא כל אף עצמו, בפני זה ועל עצמו בפני
 זג, אכל שתים, לוקה חרצן, אכל אביי: אמר ועינבי. חדתא חמרא לאיתויי עצמו, בפני זה

 אלאו לוקה שאינו אחת, אלא לוקה אינו אמר: רבא שלש; לוקה וזג, חרצן אכל שתים, לוקה
שבכללות.
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שית ש״י שבכללות" "לא המושג את נבין רא ̂  תככללות: לאו למנחות: שם ר
p7ב7 כל וכן ועירוכין שאור מיניה מאסמעי אור pועירוכין בש7 מיניה משסמעי 

 לאו מחלי לא אחס כאזהרה לך כסלp pולב שאור משום כל לאו אי אכל
 אשר מכל גכי לח:) נזיר(לף כמס׳ משפמעא והכי סמהלר חל אכל ללאו שככללוח

היין. מגפן יעשה
תוספות רש״י מובהק ויותר  כגון שככללות: לאו על לוחין לאין ע״ב: לחי בנזיר ו
 לאו על לוקין אין שם: ותוספות .חל לאו אלא כהו ליס איסורי כמה לעל האי

 לכר. שום נמפרע] מפרש ואינו משמע מילי כל מגפן יעשה אשר למכל שככללוח:
ת אין התלמוד, עריכת על שיטתנו לחזק וכדי ת לראו ת בסוגיו תרו  לכן מעכב. גורם סו
ת ראוי ת שמקור להוכיח כדי להאריך אחת בדוגמא לפחו  ע״י מיושב הסתירו

שונים, ת. גמגום המשקיטים הקדושים דבריהם אחר לתור שיש אלא הרא  הלבבו
ת כיצד עתה נראה לכן ר המושג מסבירים התוספו מקו במנחות: ב

 לאו חשיכ כל מכי לנפקי לכש ועירוכי שאור עירוכי שככללות: לאו על לוקין ״אין
 ומבושל נא כגון אש צלי שאינו לכר כל לרכייה אש צלי אס לכי לאו וכן שככללות

 ריחיים לגכי חוכל הוא נפש כי וכן וחרצן זג לגכי היין מגפן יעשה אשר מכל וכן
 לאו חשיכ לא אתרוייהו כתיכ לאו לחל אע״ג גופייהו ולבש שאור אבל ורכב׳

 כל) ורכב(לברים ורחים יב) ומבושל(שמוח ונא ו) ממלבר וחרצן זג וכן שבכללות
 לף (ב״מ לחלח או לבעי יאשיה ולר׳ וא״ח מהלר קא וחל חל אכל לילהו ללאו
 שאור וכן נינהו שמוח שחי וחרצן לזג וי״ל וכו׳ לחוליה.. בחל ליחייב לא צל:)

 חלב אבל בשמו אחל כל להזכיר צריך בהן לאתרויי אחי לכי תלע כולם וכן ולבש
 מעשר״. וכן הוא חלש שם וכרמל חלי לחם וכן הוא חלב שם ועז וכבש שור

ת דעת עתה נראה  דאמרי" "איכא למונח לב שים הסתירות: תופעת על שם, התוספו
 לא שימוש לו מצאנו כי שונה, בדרך גרסה אלא אמירה סתם לא כאן שמשמעותו

שגרת  לאמרי ״ואיכא אחרת. גרסה במובן דאמרי" "איפא אלא האמוראים, דיבור ב
 לף שעה(פסחים כל ובפרק קעו:) לף המקבל(ב״מ ובפ׳ כאן לקי: לא נמי חלא
 למייחי וחרצן לזג אההיא לח:) מינין(לף ג׳ פרק בנזיר אבל שוים השיעה מא:)
 אמר ורבא לוקה אמר לאביי איפכא החם איחא מא:) לן> (פסחים שעה כל בפ׳
 אפילו לוקה שאינו נלהכא] לאמרי איכא כמו והוא שבכללות לאו על לוקה אינו
 בסופו גופיה פירקא בההוא הפוכות סוגיות בהש״ס הרבה בה כיוצא ויש אחת

וכו׳. ממורש,״ לנזיר ההיא
בת הסתירה בהעמידו מבוכתנו מעט משקיט לנזיר המאירי ת. ישוב בסי  הגרסאו

שם: הדיבור מאמצע ראה מאירים, ודבריו
 זו בשמועה נאמרו פירושין ושינוי ונסחאות בלבולין שהרבה ילעת ״...וכבר
 בביאור הרחבנו וכבר במקומן המבוארות ורכב ורחיס ומבשל בנא בה ובכיוצא
מציעא״. של בתשיעי היכולת בכלי עניניהם
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א שם ת דן המאירי רבנו תשיעי, פרק סוף מציעא בבב  וטורף סוגיותינו, בעניין באריכו
 על אכל לכד הנכלל על שככללות, לאו על לוקין אין רכא, שאמר מה דבריו:

 כמו ראיות כהרכה ונסעדיס ואחת. אחת כל על חייכ ומכושל נא ר״ל הנפרע,
 שתים, לוקה נא אכל אכיי: אמר הסוגיא כלשון מהן ואחת כע״ה שם שיתכאר

 מן ואחת נא, ממנו תאכלו אל ר״ל, הפרע. מן אחת כלומר שתים, לוקה מנושל
 שיעת ולפי וכר. אמר וכר. שלוש, לוקה ומכושל נא אש. צלי אם כי ר״ל הכלל,
 [והמאירי טי] שורש המצוות וספר פסח קרבן הלכי לרמב״ם [כוונתו המחכרים גדולי

 אלא וכר הראשון, הלאו על חוזר שככללות לאו על לוקין אין שאמר ומה מסביר]
 אכיי שאמר מה על אכל שתיים, שלוקה ומכושל נא על לחלוק כא לא רכא שודאי
 על אלא לוקה שאינו לומר רכא, עליו חולק הכלל מצד ואחת שלוש. שלוקה שאמר

 הוא, אלו עניינים ככלכול שתדע שצריו וממהכלל... הכלל על ולא הנפרעים
 וכר. המצוות״, כמניין נכללים שאין מהם יש עליהם לוקין שאין אלו שכל

2 ובהערה 4  היא להיפך ורבא אביי שיטת ובכאן, בפסחים □נמרא לפנינו כותב: שם 2
 ומרכא לרכא מאכיי ומוחלפת התפרים כרוכ משעכשת שהגרסא שתדע ״צריו
 לאו על לוקין אין אמר ורכא שתים לוקה נא אכל הוא כד הגרסא ועיקר לאכיי

ת גם היתה כך שככללות״, ס ספר הרמב״ם גר המצוות. ב

לעריכה סתירה אינן סותרות סוגיות

ת אין כאמור ת, התאמה באי לראו ת, אפי או בסוגיו  שנאמר דעה העדר או סתירו

ר מובאת שהיא מקו ש וכך תלמוד. של דרכו זו כי שם, ואינה ב שונים כתבו בפירו  רא

ת אין אותם. נצטט ואני ואחרונים, ם דעות על לבנו  אלה, דעתניים דווקניים חוקרי

ת בעלי לתלמוד. עריכה העדר שונים התוספו  ואין מעכב. עניין בכך ראו לא והרא

ת שבעלי תימא ספו ת בעיית בעליל חשו חתו סו  לגוף החודרות הגליון על והערות הגלו

אכעין בהם ראו הם חוששים. נם אי לכן ןמשבשות. הדין כ אי ת. ולא דאמרי" "  סתירו

ת מרכזי מקור לפנינו ספו תו ה כעמיר האוסף ב ת גורנ  בתלמוד. סוגיות בין כאלה סתירו

ת קודם. לו נזקקנו וכבר ע״ב. נחי מנחות תוספו
 שעה(פסחים כל ובפרק קטו:) דף המקבל(ב״מ ובפ׳ כאן לקי, לא נמי חדא דאמרי ואיכא

 שעה כל בפ׳ דמייחי וחרצן דזג אההיא לח:) מיניו(דף ג׳ פרק בנזיר אבל שויס השיטה מא:) דף
 שבכללוח לאו על לוקה אינו אמר ורבא לוקה אמר דאביי איפכא החס איחא מא:) דף (פסחים

שהש״ס הרשה כיוצא ויש אחח אפילו לוקה שאינו נדהכא] דאמרי איכא כמו והוא
ת ו י ג ו ת ס ו כ ו פ  דבוהן וההיא מו:) דף ממורט(נזיר דנזיר ההיא בסוש גופיה פירקא בההוא ה

 ג.) דבכורוח(דף קמא בפ׳ וכן סא:) לו(דף הוציאו בשילהי ביומא איפכא וחרוייהו רגל ובוהן יד
 לא אס ארחץ דאס וההיא יא:) (דףדחמורה בפ״ק ואיפכא חיה בטריפה חסדא ורב דרבה פלוגחא

 דנדריס בחרא ובפרק עא:) דף המדיר(כתובות בפרק אהבה בר אדא ורב הונא רב דפליגי ארסז
 (דףדנזיר בחרא בש ואיפכא ה:) דנדרים(דף בפ״ק מוכיחוח שאין דידים וההיא איפכא פא.) (דף
כל בפ׳ ובתמורה כד.) דף מעמידין(ע״ז אין דפרק נעבדו ולבסוף דנרבעו וההיא ע״ש) סב.
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 דף מ״ק בתלא ובהגחל נג.) דף מיטין בהניזקין אבין דר׳ אבוה דתני וההיא ע״ק) ל: ודף האסורין

 בה אפשי אי תיבטל היא מבוטלת זו דמתנה ההיא כי אפופות סוגיות פמה ועול קיז.)

 על מלוה דהלכחא פפא דרב וההיא לב.) ודף השולח בריש ובגיטין כד.) ודף דכריחוח בחרא בפ׳
 וכלאים שביעית ערלה דאכלה וההוא יג:) ודף דקידושין ובפ״ק קעו.) דף וב״ב פשוט גט דסוף פה
 לו דמחוורת וההיא לו.) דף וב״ב הבתים ובחזקת פ.) דף וכתובות שנפלו האשה בפ׳ חזקה זו הרי
 שאין דפירורין וההיא פא:) דף ופסחים צולין כיצד ובפ׳ סג.) ודף מזיר בתרא בפרק בגלוי דרך מה
 מותר נב:) ודף דברים אלו בריש ובברכות קמג.) דף ושבת נוטל בסוף ביד לאבדן אסור כזית בהן

 קדשי בפרק ובמעילה קט.) דף וזבחים והמעלה השוחט בפ׳ מצטרפין ואימורין עולה דגבי וההיא

 קודם. מהן כמה הבאנו גש״ם פזורות הפוכות סוגיות עוד ויש טו.). ודף מזבח

 ולהיפך, לבבל מא״י וכן מדרש, מבתי שנדדו ומחלוקות בשמועות לתלות יש והרבה
במערבא", "אמרי

 לברר חכמים של תהייתם על ללמוד, אפשר שם בשבת, המובא במערבא" "אמרי
 על לתהות בחשבו רב של בכבודו פגעו אלה בנסיבות להיפך. או מבבל שמועות

 בשמועות. סתירות או גרסאות לחילופי אפשרויות שהיו מכאן שמועות. לברור קנקנו
 דלו דקא למיא חזינהו מלכא, דנהר אגודא יתבי הוו וקרנא שמואל ע״א: קחי שבת המקור הנה

 ממערבא, קאתי רבה גברא לקרנא: שמואל ליה אמר רב] של הדרו מפני נרעדו המים [אפיי ועכירי.

 ליה: אמר לרב, אשכחיה אזל אקנקניה. ליה תהי זיל קמיה, אפיה לאקבולי מיא דלו וקא במעיה, וחייש

 בפיך, ה' תורת תהיה למען דכתיב: לו: אמר טהורה? בהמה עור גבי על אלא תפילין כותביו שאין מניין

ד מואב ויראו שנאמר: אדום? שהוא לדם מנין בפיך. המותר מן ע  למילה מניין כדם. אדמים המים את מ

ב ח״ו מבחן כעין וכוי, וכוי ערלתו, להלן ונאמר ערלתו כאן נאמר מקום? שבאותו  את שהבין רב !! לר

 לסוף בעיניה. קרנא ליה דתיפוק רעוא יהא ליה: אמר קרנא. שמך? מאי [לקרנא] ליה: אמר מעשהם,

א, וכסא דשערי נהמא אוכליה לביתיה, שמואל עייליה ת ליה אחוי ולא שיכרא, ואשקייה דהרסנ  בי

של. היכי כי הכסא, שתל  הגדולים [שני הוה. וכן בני. ליה לוקמוה לא דמצערן מאן ואמר: רב לייט דלי

ת לקו בו סי שו מרבא אפיי לענייננו אך העניין] בנ  שהיו שמועות לדיוק תואמות הלכותיהם האם לדעת בק

 ע״א, י' סוכה ע״א, ג' עירובין ע״ב, כדי גיטין עוד, ראה זו דרך על השואלים. בידי
 גם ראה ע״א, טו' בברכות במערבא, צורבא וכן ע״ב, ידי ברכות ע״ב, כאי יבמות
 ברכות נאמר, בדיוק מה מחלוקת וכן ע״א, עזי יבמות ע״ב, י' תענית ע״ב, קחי שבת

ועוד. ע״ב, ד' שם ע״ב, לגי שם ע״א, כבי

 ובמקום שלימה אחד שבמקום שנראה או במקומה לא שלכאורה סוגיא שמוצאים יש
 בפירוש אמר מסיני, כמסורים חכמים דברי תמיד שקידש הרמב״ן אפי חסרה. אחר

 במכילתא כולא ומייתי כחדא קצת מייתי הכי, דתלמודא "אורחא בחידושיו.
 כט' שבועות וכן כה' נדרים גם ראה ע״א, מחי גיטין הרמב״ן חידושי [ראה אחריתי".

 מצאו, ד״ה תוספות עם ע״א קכ' יבמות ראה ולטעמיך. ד״ה: שם תוספות וכן ע״א,
 שעל אבן ראה, מקבילות ועוד וניחוש. ד״ה ותוספות ע״ב, כז' מציעא בבא מקביל ראה

לב שים התם, תנן ע״ב, קכה' שבת גמ' מול שם, במשנה קמב' שבת החבית, פי
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ת סספו תו  נשבע", חכמים דעת על "הנשבע עניין, ראה וכן שנו. לא ד״ה שבקמב' ל

 מסיק לא פירכא הך לי, למה הקב״ה דעת על שם,"ולטעמיך ע״א, בטי שבועות תוספות

 כי התם נמי משני ולא הבא, מסיק ולא התם דמסיק פירכא ואיכא ע״א. כה' בנדרים

שבועתייהו הפרה תהוי דלא היכי נקט"] טרחא דלא מילתא רבנו משה משני, אלא ל

 דעתנו, לחזק מאד מועילים דבריו העיתים. ספר ברצלוני, יהודה רבי נזקק לענייננו

ת או כאלה, התאמות שאי שלם לערער בהם אין סתירו  ערוך שהתלמוד עובדה את ב

 ההוויה של סטנוגרמה מקרים בהרבה השאירו ורבינא, אשי שרב אמרתי וכבר ובנוי.

ת כפי המדרש בבתי שו ת לכך הוסף הדיון, התרח  סופרים בטעויות הזמנים נוראו

ל ולא ומעתיקים. ל  ח״ו ונצא הבניין, כל נערער וחילופין, סתירות של מקרים כמה בג

ד הראשנים. דעת ע

שאל מה כאן נביא ערב היום [קדש בסוגייא גאון האי רב שנ  שהובא כפי שבת] ב

ספר  בשו״ת גם זו תשובה בהערות, קמה' לבינה" "עיתים הערת ראה השתשובה, [בראש העיתים. ב

 מה התופעה, על המלמדת דוגמא נראה קיט׳] סי׳ תשובה ובשערי נחי סי׳ ליק דפוס גאונים

 לפנינו מכוונים. היו לא שהמקורות אלא הלכה, לברר והפוסקים הגאונים את שהעסיק

ברצלוני. ר״י דברי
 רב עליהו קאי והוה בסעודתא, יתבו הוו דרב, ותלמידי שלמיה בר חיננא רב דגרסינן האי רב ממר ונשאל
 שבתא צריכתו, לא להו אמר לשבתא, ונקבעי' נפסוק יומא [קדיש] נגה, אי חזי ליה, אמרו סבא, המנונא

 כמעט ביאור ישראל ארץ בתלמוד שמצאנו פירושה, והאיך זו שמועה רב אמר דהכי נפשא. קבעא היא
 משום שמועה שאומרים אחרות במקומות זאת כמו ויש כלום] כתוב מזה נמצא [ולא לנו. נתברר ולא

 כשר. קרובים מלאוה חזקיה, ליי מסייע ע״ב] קסב' דאמרי[ב"ב הא כגון .אותה מוצאים אנו ואיו חכם
 וגופה מעשים בתוך שמועות שנאמרו כתלמוד יש מניין בלא הרבה כי בעיניכם, יקשה אל והשיב,

 אתיין מכילתין כולהו דלא קמו' בהערה לבינה בעיתים שם [ראה אחריתי. בזוכתא נאמרה לא דשמעתא
 באיזו העיד רש״י וגם רב, זבח היח יוה״כ ערב על חגלילי, יוסי ר' דברי ע״א פג' בחולין וראה לנו,

 עירובין וכן הוא. היכן ידעתי לא רש״י אומר ע״ב כה' ברכות כמו המאמר, שורש היכן יודע שאינו מקומות
 היא מתניתא שאומר או הוא. היכן ידעתי לא רש״י אומר ע״ב יג' ר״ה וכן ע״ב, לדי פסחים ןכן ע״ב, מ'

 לא עניין שיזכיר "ויבא כתב: המפתח ספר בהקדמת גאון ניסים לרבנו ועיין תניא. היכא ידענא ולא

 בתלמוד ולא בתלמודנו ואינו שיזכיר, עניין ויבוא א״י. בתלמוד מבואר הוא אבל בתלמוד מבואר הוא

 טז' תענית גם רש״י וראה רב. של זו מימרא שורש היכן שם בארו ולא רב דברי ע״ב כ' נזיר כמו א״י.
 מנמלה], [גזל ע״ב, ק' עירובין וכן הזרזיר], הלך לחינם [לא ע״ב, סח' חולין ע״ב, טז' ר״ה וכן ע״א,

 בה, והוו גופא אמרין דהדין וזימנין במדרשים. אלא שם ואינם אלקים] אמר [שנאמר, ע״א כט' סנהדרין
 על ויותר אחריתי. בדוכתא לאשכוחה צריכתו ולא לה גמרינן בלחוד דוכתא ההוא ומן לה, דשביק וזימנין

 לוותין. מטיין מכילתא כולהו דלאו .אמירו היכא ידעיו ולא ותניא ת״ר דאמרי. ברייתא מעזניות גו.
 סבא המנונא דרב שמעתא, הא והכא אחריתי. במכילתא ליח ואחדר ליח, אחדר לא מילתא אפשר וקאמרי

 הגיע כך במנעורינו ואנו בגמרא. ולמקבעה שמועה בו שתאמר זה מעשה הוזכר ולכך דוכתא, היא הדא
 מוכרת אלמנה דתנן מאי דאדכרינן ספרא ורב דאיסור ע״א] [לבי מציאות באלו שמעתא ההיא בעבור אלינו
 לבי״ד א"צ נחמן רב אמר מניומי בר יוסף רב אמר עלה אתמר ולא ספרא, לרב אבא ר' ואייל בבי״ד, שלא

 מידי, ליכא ובדוכתא בדוכתא. עלה דאיתמר הללו דברים שמראין הדיוטות לבי״ד צריכה אבל מומחין,

 היא, כך התלמודים רוב שונים] יד [בכתבי שראינו עד מזאת, תמהנו וכמה עלה דאתאמרא היא בלחוד

 קובעת כך למעשר, מוקצה קבעה ששבת כשם למדנו אנו מיהא עלה דאתן דרב שמעתא והא בעינינו. וישר
לקידוש. שבת
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ספת דוגמא ת נו תרת, הנראית בסוגיא הגאונים להתלבטו  העניין הגרסא תיקון וע״י סו

שבת והוצאה עירוב "יש מיושב, ת בסוגייא ליו״ט", והוצאה עירוב ואין ל תו  נדחית בכרי

 התקבל. ע״ב סו' ביומא ואילו היא". גזותא רפרם אומרת "זאת רפרם. דעת

תוספות  אמרינן וכוי. והוצאה" ערוב אומרת זאת רפרם "אמר ליישב, באים ביומא ו

ת לו, אמרו בפרק תו  שעיר שאני ודלמא עליה, דפריך היא בדותא דרפרם בכרי

שתלח שרו המ  הגירסא מתקן ביומא הדף על חננאל רבנו בכך. הכיפורים ביום דהכ

 אלא בביהמ״ד נאמרה ולא היא חיצונית ברייתא אלא היא בדותא ח״ו ומיישב,

 דחי ולא דהכא הא נמי איתא ע״ב, סו' יומא השעירים שני ובפרק היא, ברייתא דרפרם

ץ,  עניים תורה דברי הוא רגילות אלא הבא. כדחזי וכוי המשתלח" שעיר "דלמא בתירו

ם ועשירים אחד במקום ת [ראה אחר". במקו תו ת, שם ראה ע״א, ידי כרי  ראה תוספו

שבת ע״א קג' עירובין וראה ע״ב, סו' שבת גם ע״א.] קמאי גם ושם ע״א צד' ו

 נקדים הכללות". מן למדין "אין הוא בתלמוד, מקומות בכמה החוזר ידוע נושא

ת הגמרא דברי שוואת לפני העניין להעלו  עשה מצות ואיזוהי ע״א: לדי קידושין המקורות. ה
 עשה דמצות הקהל, שמחה, מצה, הרי הוא? וכללא הקן. ושילוח אבידה, מעקה, מזוזה, גרמא? הזמן שלא

 שהזמן עשה מצות דלאו הבן, ופדיון ורביה, פריה תורה, תלמוד והרי ותו, חייבות! ונשים גרמא, שהזמן
 חוץ, גו שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין אין יוחנן: רבי אמר פטורות! ונשים הוא, גרמא
 מן למדין אין אלא, ופטריות! כמהין והאיכא ליכא? ותו ומלח; המים מן חוץ ומשתתפין, מערבין בכל דתנן:

חוץ. בו שנאמר במקום ואפילו הכללות
ת, הסוגיות על לתמוה אין ראשית רן אותן [ראה הכפולו מקו ת] ב  הגמרא באריכו

שין  אנשים האב על הבן "מצוות האישה, מצוות עניין מפני הנושא את הביאה בקידו

 המים מן חוץ ומשתתפין מערבין "בכל גופו, לצורך ובעירובין פטורות". ונשים חייבים

 והנוסח עירובין, את יותר יהלום שבקידושין שהנוסח צפוי אמנם היה והמלח".

שין מתחיל במה לב שים קידושין. את יותר יהלום שבעיובין  מתחיל ובמה בקידו

 העורכים כאן גם המשנה, בעריכת שראינו כמו הש״ס. של דרכו שזו אלא בעירובין.

או נושא מביאים לו. שצריך עניין מפני במלו
 דוגמא ראה שיבוש, או טעות הערת מאיזו להתיירא שאין האזן, את לשבר כדי [ושוב
 שרש״י ע״א, לדי בביצה כמו משובשת", "משנה הביטוי את מוצאים משנה, על שאפילו

 כסדר". שלא המשנה שגרסת אני ואומר רש״י: כותב שם משניות, לסדר ערים ותוספות
 אנו ואין בספרים". היא משובשת המשנה דגרסת רש״י לפירוש "ונראה ועוד: ד״ה ותוספות

ובראשונים.] בתלמוד המצויים כאלה ביטויים על תמהים

מהם. שמשתמע ומה המקורות את נראה לענייננו נשוב
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ע״א לד' קידושין
 מזוזה, גרמא? הזמן שלא עשה מצות ואיזוהי
 הרי הוא? וכללא הקן. ושילוח אבידה, מעקה,
 שהזמן עשה דמצות הקהל, שמחה, מצה,

 תורה, תלמוד והרי ותו, חייבות! ונשים גרמא,
 עשה מצות דלאו הבן, ופדיון ורביה, פריה

 רבי אמר פטורות! ונשים הוא, גרמא שהזמן
 במקום ואפילו הכללות מך למדיך איך יוחנך:

מערבין בכל דתנן: חוץ, בו שנאמר
 ליכא? ותו ומלח; המים מן חוץ ומשתתפין,

 מך למדיו איך אלא, ופטריות! כמהין והאיכא
חוץ. בו שנאמר במקום ואפילו הכללות

ע״א בז' עירובין
 מך למידיו איך יוחנך: רבי אמר גמרא.

חוץ. בו שנאמר במקום ואפילו הכללות
 מכלל חוץ בו שנאמר במקום אפילו מדקאמר

 כל קאי: התם קאי? היכא קאי, הבא דלאו
 ונשים חייבין אנשים גרמא שהזמן עשה מצות

 ואחד נשים אחד גרמא, הזמן ושלא פטורות,
 עשה מצות דכל הוא וכללא חייבין. אנשים
 שמחה מצה הרי פטורות? נשים גרמא שהזמן

הוא, גרמא שהזמן עשה דמצות והקהל,
 הזמן שלא עשה מצות וכל חייבות. ונשים
 פריה תורה, תלמוד הרי חייבות? נשים גרמא

 הזמן שלא עשה דמצות הבן, ופדיון ורביה,
יוחנך: רבי אמר אלא פטורות! ונשים גרמא,

 במקום ואפילו הכללות, מך למידיך איך
חוץ. בו שנאמר

 ״איו ע״א: לדי קידושין רש״י יוחנן. רבי של כללו להבהרת רש״י דברי להביא ראוי
 הכל חעקה לא מצוח וכל וכו׳ עקה מצות כל גוונא האי כי כלל לתני היכא כל הכללות״, מו למדיו
 למימר דאיכא חח בו שנאמר מקום ואפילו זותא ללאו בהו לאיכא מהס למדיו איו בראיה, חייבין

 כז לעירובין רש״י ה״ה, למדיו. איו אפ״ה מידי שייר ולא הוא דוקא ש״מ לאפיק האי מלאפיק
 לק ללא כלל, לאיכא הוא, לוקא אמרינו לא כלל לחנן היכא כל הכללות, מן למילין אק ע״א:

 חוז בו שנאמר במקום ואפילו לקמן. לאמרינן הנך כי כלל, בההוא לליתנהו מילי ואיכא במילתיה,
 ,מיניה ילפינו לא הכי אפילו בכלליה, לק וודאי להאי, מלאפקיה למימר לאיכא פלוני, מלבר

 לאו למילתיה, אמרה לכי מכלל אפילו, יוחנן ר׳ מלקאמר, לבעי. מאי כל אפיק ולא שייר לללמא
 הכי ומשום אמרה חח בו נאמר שלא דאכלל משמע וממילתיה חח, בו נאמר להכא אמרה, הכא
חח. בו שנאמר במקום אפילו אלא חח, בו נאמר ללא היכא מיבעיא לא כלומר: אפילו, אמר

 «עוד מתבהר סותרות, או חסרות כפולות, חלקיוות, מותאמות, לא סוגיות של זה נושא
 והגיעו מקורות כין התאמה אי של כתופעה נתקלו אשד ראשונים, תלמוד מפרשי דכרי

 על הרז״ה [השגות לרמב״ן, ״ ה' "במלחמות התלמוד. של ודרכו מהותו על למסקנה
 המשנה את תחילה נביא יחי] בדף שלנו בדפוס ברי״ף מופיע ע״א. לגי לביצד. הרי״ף,

 בו לצלות הנייר חותכין ואין החרס, את שוברין אין מתני' ע״ב: לבי ביצד, מדובר: בה
 את עליהן לשפות חביות שתי מקיפין ואין מכבשין. אבל ונירים, תנור גורפין ואין מליח,

 ביום במקל הבהמד, את מנהיגין ואין בדלת, וכן בבקעת, הקדרה את סומכין ואין הקדרה,
מתיר. שמעון ברבי אלעזר ורבי טוב,

 עץ]. בול ע״י קדרה ולתמוך לשפות אין הכוונה בבקעת", הקדרה את סומכין ["אין
 ברייחא לרבי ליה שמיע לא להחם שנאמר והנטז הטוב ״אבל שם: כותב גרסאות בעיית בגלל

 לא אמרו וכאן שבח. אטו יו״ט גזרח אלא בבקעח, הקדרה אח סומכין שאין במשנחנו מצא ולא זו,
 מקצח אוחו שמעו שלא ברייחוח בזו וכיוצא כלל. בגזרה צוע ואיו להסקה, אלא עצים נחנו

 לשבח מכין חול כלרבה, נמי, המסכחא ובזו במקומן, לא אחר במקום בגמרא ושנויוח אמוראים
לפי עול ואפשר לה. סבר ולא ליה שמיעה לא חסלא ורב ברייחא, לה חנו עירובין ובמסכח וכו׳
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 בזה וכיוצא לפרש, בגמ׳ בה שהכניסו לשון אלא הברייחא לשון אינו להסקה אלא עציס נתנו שלא
בגמרא״. רבות
 ברייתא, גדול כלל ובפרק נחמן. מרב רבה מיניה בעא שתיים, שנועות בפרק הרבה, במקומות או
 כרבי ברייתא תניא והתס יוחנן ורבי דחזקיה פלוגתא צלויה, בצה גבי מעמידין אין ובפרק תניא.
 וכן בתרא, דבבא קמא בפרק וכן להו. שמיע ולא כוותיה, תניא למימר הכי בגמרא מזכר ולא יוחנן

בתלמוד. הרבה במקומות

 להדגשות. לב שים בביצה. שם לגמי במאירי בך מקומות, מעוד חיזוק מוצא זה עניין
 לזו זו חביות שתי סומכין היו הקדרה את להושיב כלי להם היה כשלא ע״ב: לבי ביצה המאירי
 כן עושין אין טוב שביום עכקו ואמר החביות שתי על הקדרה אח ושופחין ביניהם אש ומסיקים

 להסקה אלא עצים נתנו שלא סובר שהוא מפני בבקעת הקדרה את סומכין ואין לבנין. שדומה מפני
 וכן כאבנים. הן הרי תשמישים שלשאר מתוך בהם אומרין ואין מוקצות הם הרי תשמישים לשאר הא

 ביו״ט הבהמה אח מנהיגין ואין שכתבנו מטעם בבקעה אותה סומכין אין הדלת וכן בגמ׳ פי׳ בדלת
 שמוליכה כמו דומה שהדבר מפני להסקה שלא עצים טלטול שמתיר למי אפילו ופירשוה במקל

למכרה: לשווקים
 בבקעת ודלת קדרה בסמיכת חולקין ויש היא הלכה שפירשנוה הצד על וכלה המשנה ביאור זהו
 יו״ט גזרת מטנגס אלא מוקצה מטעם עליה באו שלא א׳ קכ״ד כלים פרק שבת במסכת שראו ממה
 שבח מגזרת אסורה במוקצה המתיר לדעת שאף לפרשה שאפשר אלא שמאי. בית ולדעת שבת אטו
 שאמר וכמו מוקצה משום איסורה כאן נתפרש הרי במוקצה האוסר לדעת מקום ומכל שמאי לבית
 מכל מוקצה מתורת מוציאה הוא שבמוחלט לומר חמצא אם ואפילו להסקה. אלא עצים נחנו שלא

 אתה שמועות שתי בין מחלוקת מוצא שאתה וכל במקומה שנשנית זו כסוגיא לפסוק ראוי מקום
 מקומות בהרבה שפירשנו כמו במקומה שנשנית אותה מפני במקומה שלא שנשנית אותה דוחה

הם: כך במשנה ביארנו שלא ממה בגמרא זו משנה תחת שנכנסו ודברים יותר. לי נראין ודבריהם

 שהיו סדרים אלפי ומאותם האמוראים. אלפי לכל ידועות היו הגרייתות כל לא

ם נעלם הרבה המשנה חתימת אחר רבי, לפני  נמצא אם נתפלא לא ולכן הנשייה. בתהו

 ודנים יושבים עצמם שהאמוראים אפיי ויש ליה". שמיעה "לא הביטוי את בגמרא

ת מהן לדוגמאות אנו מחוייבים ידוע. שלא מה מזה זה לשמוע  התלמוד, למהות מסקנו

העריכה. על ולהשפעה ביהמ״ד הוויות

ת המובא א. חד כל אמרי: הדדי, בהדי יתבי הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר ע״ב: נהי ברכו
 ידע ולא חלמא דחזא מאן האי ואמר: מינייהו חד פתח לחבריה. ליה ש«יע זלא «לתא לי«א מינן וחד
 למתא דעייל מאן האי ואמר: אידך פתח וכוי. הכי: ולימא ידייהו, דפרסי בעידנא כהני קמי ליקום חזא, מאי

 לתרע דלא היכי כי לגלי לא - קמא יומא דחליש, מאן האי ואמר: אידך פתח וכוי. בישא, מעינא ודחיל
 שונה, גירסא ששמעו אחר משמועתם בהן שחזרו אמוראים שיש אמרנו וכבר וכוי. מזליה

 ע״א:מיתיבי: סא׳ בשבת כמובא זו. מתניתא שמע לא אטמר, שאביי יוחנן מרי גדול ומי
 יוחנן רבי ואמר הכי, דתניא השתא יוסף: רב אמר שמאל! של נועל כך ואחר ימין של נועל נועל, כשהוא

 ש«יע הרה לא «תניתא הא ייוהנן רבי דילמא אביי: ליה אמר עבד. הכי, ודעבד עבד, הכי, דעבד הכי,
 רב אמר משנה. כאותה הלכה אין וקסבר: ליה, שמיע נמי ואי ,.Tב הדר הוה ליה, שמיע הוה ואי ליד,?
 ידועד, לא שברייתא נוספת דוגמא דרבנא. בריה מר ומנו, שתיהן. ידי יוצא שמים ירא יצחק: בר נחמן

פליגי לא עלמא דבולי שמונה בבור פפא: רב אמר ע״ב: יט' בעירובין כמובא פפא, רב כמו גדול לחכם
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 פליגי לא עלמא דכולי עשרה, שתים בבור הבקר] השקיית להתיר ביראות [בפסי פשוטין, בעינן דלא
 בעינן לא יהודה לרבי פשוטין, בעינן מאיר לרבי עשרה. שתים עד משמונה פליגי, כי פשוטין. דבעינן

כברייתא. לך משמע וקא ליה, שמיע לא ברייתא פפא רב תנינא! לן? משמע קא מאי פפא ורב פשוטין.

 עולם, גדולי אמוראים מופיעים בה יומית, יום בהלכה חכמים לדיון דוגמא עוד ב.
ש  בפסחים כמובא ליה!! שמיע לא מתניתא חסדא, ורב רבה של רבם שהיה הונא רב כתוב, ובפירו

 דאמרת הא הונא: דרב משמיה וקאמר חסדא רב ויתיב חסדא, דרב קמיה אבין בר אידי רב יתיב ע״ב: ק״א
 אבין: בר אידי רב ליה אמר לא. למקום, ממקום אבל לבית, מבית אלא שנו לא לברך, צריך מקום שינוי

 הונא רב ואלא כוותיך. הינק בר דבי במתניתא ליה: ואמרי הינק, רב דבי במתניתא ליה תנינא הכי
 דנפשיה: משמיה וקאמר חסדא רב יתיב ותו, ליה. שמיע לא מתניתא הונא רב לן? משמע קא מתניתא

 אבל במקומן, לאחריהן ברכה טעונין שאין בדברים אלא אמרן לא לברך, צריך מקום שינוי דאמרת הא
לברך. צריך אין במקומן, לאחריהן ברכה הטעונין דברים

ת ואפי ג. תו  שקלת "תנאי ושואל, בתמיהה יוסף רב מגיב לגביהן ידועות, בבריי
 האי מאן נחמן: לרב רבא ליה אמר ע״ב: ז' עירובין העולם!] מן התנאים את [לקחת מעלמא"?

 רציתי, שארצה, מכם איזה על מערב הריני לחמשה: אמר דתניא, ברירה? ליה לית בדרבנן דאפילו תנא
 אמר ולא אישתיק עירוב. עירובו אין משחשיכה, עירוב, עירובו יום, מבעוד רצה ילך, לא רציתי, לא ילך,
 תנאי מעלמא? שקלת תנאי אמר: יוסף רב ליה. שמיע לא הוא! איו דבי תנא ליה ולימא מידי. ולא ליה

וכוי. אלך. לא רציתי, לא אלך, רציתי, השנה, כל של לשבתות מערב הריני דתניא: היא.
 רב ע״ב: ז׳ במגילה כמובא רווח, עניין על רבא שאמר מה ידע לא העורך עצמו אשי רב ד.

 רבנן? אתו לא טעמא מאי ליה: אמר רבנן. אתו ולא נגה [דאמימר] כהנא דרב קמיה יתיב הוה אשי
 לא ליה: אמר באורתא? למיכלה אפשר הוה ולא ליה: אמר פורים, בסעודת טרידי דלמא [לביהמ״ד]

 רבא אמר ליה: אמר חובתו. ידי יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא: דאמר הא למר ליה שמיע
בכיסיה. דמנח כמאן ליה ודמי זימנין, ארבעין מיניה תנא אין]. ליה: [אמר הכי?

 קגי שם ע״ב, קאי פסהים ע״ב, יטי שבת מאמוראים: והלכות ברייתות להעלם דוגמאות עוד ראה

 ע״ב, עבי נדרים עייב, לזי עייב, יטי עייב, טי עיקובין עייא, סייט כתובות עייא, כזי מגילה עייב,

 גם ראה עייא, וי שם עייא, מבי נדה עייב עבי מנחות עייא, מהי שם עייב, וי גיטין עייא, וי קידושין

לטי. תשובה שערי תשוייג וכך ,מוי שם קפאי, שם ,סזי תשוייג

ת, כמובא בביהמ״ד המצויירת ההוייה תו  בפני היה הכל לא העניין, עוד מאירה בכרי

ת. או שמועות קבלו שלא מי והיו כולם, ש בגמרא אנו שמורגלים גם מה גרסאו  בחיפו

ר הדיוק אחר מקו על הוא מי לומר ארוך בדיוןם ולפעמים ב  לפנינו הגמ' השמועה. ב

ת כח. עד שנאמר במה שתומך מה המדרש, בית האטמוספירה מביאה תו ע״א: כז' כרי

ל לא? או נדחץ חיים בעלי אלעזר: ל בעי  לא״י ועלה רב אצל למד (האמורא) פדת בן אלעזר [
 א״ר זו!] הלכה לו ידועה היתה לא דישראל, דארעא מרא מכונה אלעזר רבי הוא יוחנן, רבי כתלמיד

«ני חלפה ש«ע ולא בינינו, זה גדל שנים כ«ה הרי יוהנן: » ל מכלל ?זו  ל דאמר אין, אמרה? יוחנן ד
 ועושה קריבה, ואינה קדושה והקדישה, חציה ולקח וחזר חציה הקדיש שותפין, שני של בהמה יוחנן:

 דיחוי יש וש"מ מדחה, דמים קדושת וש"מ נדחין, חיים בעלי ש"מ תלת: ש"מ בה; כיוצא ותמורתה תמורה
 דילמא, או איכא, והא בעינן נדריכם מבחר אמרינן, מי «הו? בעולם, טלאים הוזלו ר״א: בעי בדמים.

 ולא? .זו הלכה ש«ענו ולא ה«דדש בבית גדלנו שנים כ«ה יוחנן: א״ר וליכא? בעינן שקלים כסף
 יוזלו שמא כפרה? במחוסרי קצבה תורה נתנה לא מה מפני יוחאי: בן שמעון ל אמר יוחנן ל והאמר
 «הדר אדא בר זירא רבי והא .זו הלכה לי«דנו לא אי«א: בקדשים! לאכול תקנה להן ואין טלאים,

ה«דרש. בבית זו««נו הלכה נתבקשה לא אימא: ק«יה! יו«ין תלתין כל תלמודיה
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 ע״ב, ע' כתובות וכן ע״א כז' כריתות גם וראה גרייתא. הך ליה שמיעא לא אלעזד דגי ,כוי בעי רש״י
 שמואל בשם יהודה רג ששנה "מה ע״א: מדי לכתובות הריטב״א דברי ראה ארוסה. ד״ה תוספות שם

עינו לא אי אמרינו לא ולהכי הנא גרייהא להאי לה יז היא" זהנ

ת בעיית  הראוי, במקומה לא הסוגייא שפעמים מפני גם כאמור סבוכה והעריכה המקורו

 כמו המימרא, לנו אין זו ובסוגייא בה", "והוינן אמורא, דברי מצטטים חמור, יותר או

של ם, בערבי למ שר אוכלים אנו הלילות "שבכל פסחי  הלילה ומבושל, שלוק צלי ב

 על תימא". בן דברי זו חסדא רב ואמר צלי" כולו הזה הלילה ת״ר ״ צלי". כולו הזה

ת כך ם באלו לה מוקי חסדא רב צלי: כולו ד״ה ע״א קטז' התוספו  כבן שישי, פרק דברי

 "ואמר התם, דקאמר ואע״ג צלי אלא נאכלת אינה הפסח עם הבאה חגיגה דאמר תימא

תרא בבא מצאנו וכן כן". הגמרא דרך ליתיה, ובפרקין חסדא", רב  ת״ר: ע״ב: קסט' ב

שטר לידון הבא שטר, נידון ובחזקה, ב שב״ג רבי; דברי ב  במאי בחזקה. אומר: ר

ת אמר: דימי רב אתא כי קמיפלגי? תיו קנות באו שב״ם מיפלגי, קא במסירה נ תב ר  כו

 יש שלפנינו האמוראים פירוש לפי בחזקה, אומר גמליאל בן שמעון רבן במקום:

ש שצריך מהם שטר ולא בחזקה דקאמר לר״ש לפר  בחזקה אף לפרש שזנריד ויש ב
שטר שכן וכל  בחזקה אף אימא בשטר ולא בחזקה בספרים שכתוב מה הלכך ב

 העידו כבר אשי: רב אמר דאמרי, איכא ע״ב: כג' סנהדרץ במקבילה כיי. ליה גרסינו לא7 נראה
 ובחזקה, בשטר לידון הבא דתניא: קמיפלגי, גמליאל בן שמעון ורבן דרבי בפלוגתא נימא הראשונים. עדים
 אלא בשטר? ולא בחזקה :בה והוינו בחזקה נידון אומר: גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון

 לא עלמא כולי גמליאל, בן שמעון דרבן אליבא לא, פליגי. לברר דבצריך לן: וקיימא בחזקח. אף אימא:
 אלא התם, רבי קאמר לא כאן עד לך: אמרי ורבנן כרבי. מאיר דרבי דרבי. אליבא פליגי, כי פליגי,
 דאין מודה רבי אפילו קאתו, אחריני עדים מכח לאו עדים דהני הכא אבל קאתי. שטרא דמכח בחזקה

 גלוונט' פי' ,בחזקה אף אימא בשטר ולא בחזקה שלנו: המקור ע״ג קסט' ב״ג בתוספות לברר. צריך

 בצריך פלוגתייהו לקמן דמוקי לקמן דמסקינן אליבא והוי לקיימו יכולין היינו ומיהו ליה גרסינו זלא
 בשטר ולא בחזקה והוינן דקאמר ושם) כג: בסנהדרין(דף למחקו צריך היה לא הכא גרס לא ואפי' לברר
 גה הוינן התם למימר מצינן הכא ליתיה דאפי' מיפלגי, קא לברר דבצריך וקי״ל בחזקה אף אימא

 אסירא כהן דאי הלכתא, למאי ואמרי' כוי קרוב ספק על גמרא דקאמר לא.) דף אחין(יבמות בדי כדאשכחן
 שתי משנה. ההיא על עח.) דף (גיטיןגהזורה דליתיה גג פל ואה חליצה בעיא צרתה, היא ערוה ואי ליה

ת, הוינן באחת גרסאו "ו  רש״י ע״ב, כג' סנהדרין גם [ראה ליתא. ובשניה בה", מצאנו

שם רבנו לדברי לב ושים שם, ת וכן קסט' בב״ב גר ספו  רבנו דיוק ראה חזקה, ד״ה תו

אל שטר שאומר, חננ  ע״ב, סח' קידושין ומקבילתה ע״א כג' יבמות גם ראה פסול. ב

ת הרמב״ן איך ראה העניין. מיישב ביבמו

ת סוגיות נראה תרו  איסור פרטי או [סוגי שבכללות" לאו על לוקין "האם בנושא סו

שא הכלולים ש״ס, החוזרת הדוגמא פרט, כל על לוקה האם אחד, בנו  נזיר איסור ב

ת הנושא מקום את תחילה נראה וזג] חרצנים ענבים יין הכולל חו  ע״ב: נחי במנ
 לוקה דגש, משום ולוקה שאור משום לוקה רגא: אמר המזבח, גבי על ומדבש משאור המעלה איתמר:

 חדא דאמרי: איכא .שגגללות לאו על לוהיו איו אמר: אגיי דבש; עירובי ומשום שאור עירובי משום
דחסימה. כלאו לאויה מיחד לא דהא לקי, לא נמי חדא דאמרי: ואיכא לקי, מיהא
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 העיקרי שמקומה הסוגיא הפוכו^ לפנינו בסוגיות האמוראים דעות עתה נראה
שלפנינו. לסוגיות הפוכה בנזיר,

ע״ב: מאי פסחים
 מבושל, שתים, לרקה נא אכלו רבא: אמר
 אביי שלש. לוקה ומבושל, נא שתים, לוקה
 שבכללות....רבא לאו על לרקיך איך אמר:
 לוקה חרצן, שתים, לוקה זג, אכל אמר:

 אמר: אביי שלש. לוקה וחרצן, זג שתים,
 שבכללות. לאו על לוקיך איך
 ע״ב: קטו' מציעא בבא

 ורב הונא דרב בפלוגתא ורבא אביי לימא
 לרקה נא, אכל רבא: דאמר קמיפלגי; יהודה

 אש, צלי אם כי ומשום נא משום שתים,
 כי ומשום מבושל משום שתים, לוקה מבושל,

 משום שלש: לוקה ומבושל, נא אש. צלי אם
 אם כי תאכלנו לא ומשום מבושל, ומשום נא,
 לאו על לרקיו איך אמר: אביי אש. צלי

שבכללות.

ע״ב: לחי נזיר

 יאכל, לא ויבשים לחים וענבים רבנן: תנו
 עצמו, בפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב
 כאן מה שבתורה: איסורין לכל דן אתה מכאן
 זה על וחייב שמות, שני והן אחד מין שהוא
 מין שהוא כל אף עצמו, בפני זה ועל עצמו בפני
 ועל עצמו בפני זה על חייב שמות, שני והן אחד

 ועינבי. חדתא חמרא לאיתויי עצמו, בפני זה
 זג, אכל שתים, לרקה הרצך, אכל אביי: אמר
 רבא שלש; לוקה וזג, חרצן אכל שתים, לרקה
 לרקה שאינו אהת, אלא לרקה אינו אמר:
שבכללות. אלאו

 רבא אמר ״ מקרים. בהרבה הש״ס של דרכו שזו מיישבים ע״ב: מאי פסחים תוספות
ר שלשה בפי איפכא איתפלר ורבא דאביי פלוגתא הא שתים, לוקה זג אכל  מינין(נזי

 בבא תוספות ראה דאמרי. איכא ד״ה: בפסחים במקום תוספות ראה בגמרא. רבות וכהנה לח:) דף
 תוספות גם ראה אש. צלי אש כי הכא אבל ד״ה: שם תוספות גם וראה רבא, לך אמר ד״ה קטו' מציעא
דאמרי. איכא ד״ה ע״ב נחי מנחות
 בית דיון את השאירו שהעורכים כיון בתלמוד תדירה תופעה הפוכות סוגיות עוד נראה

בצביונו. המדרש

ע״ב פא' פסחים
 רבי אמר כתיבא? היכא גופא התהום וטומאת
עליו מת ימות וכי קרא: אמר אלעזר:

 פסח עושה נזיר, אשכחן עליו. ,במחוורת
 בדרך קרא אמר ירחנך: רבי אמר מנלן?

 בך שמערך רבי לכם. במחוורת לכם, רחוקה
 אף בגלוי, דרך מה כדרך, אמר: לקיש

 טומאת זהו אי מיתיבי: בגלוי. נמי טומאה
 בסוף אחד בה הכיר שלא כל התהום,
 זה אין העולם, בסוף אחד בה הכיר העולם,
 במחוורת דאמר אלעזר לרבי התהום. טומאת

 לכם דאמר יוחנן לרבי הוא, דידע עד עליו
 לרבי תרין, בה דידעי עד לכם, במחוורת

 כולי דידעי עד כדרך, דאמר לקיש בן שמעון
 גמירי הלכתא התהום טומאת אלא: עלמא.

בעלמא. אסמכתא וקרא לה,

ע״א סג' זיר
 אם טמא, שהוא לו ונודע שגילח נזיר .’מתני

 אינו תהום, טומאת ואם סותר, ידועה, טומאה
 דאמר ר״א, אמר מילי? הני מנא גמ'. סותר;
 עליו, פתאום, בפתע עליו מת ימות וכי קרא:

 כי קרא: אמר אמר, לקיש ריש לו. במחוורת
 דרך, כי רחוקה, בדרך או לנפש טמא יהיה

 הדתנן: ואלא בגלוי. כל אף בגלוי דרך מה
 אחד מכירה שאינו כל התהום? טומאת איזוהי
 העולם, בסוף אחד מכירה אבל העולם, בסוף

 דרך, כי למ״ד בשלמא התהום; טומאת זו אין
 כי לו, במחוורת דאמר למאן אלא שפיר,
 הא ותו, הוי? מאי העולם בסוף אחד מכירה
 דרך, של לרחבה מושכב מת המוצא דתניא:

 טהור, פסח, ובעשיית בנזיר טמא, בתרומה,
 גמרא התהום טומאת אלא, שנא? מאי

לה. גמירי
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 בה דידעי עד כדרך דאמר לקיש "לריש חלוקות: מסוגיות שהוא בפירוש אומרים שם בפסחים תוספות
 ולא ירחנן דרי מילתיה התם מייתי ולא מסקנא הך איתא סג.) בסופו(דף דבנזיר לריבייא ?ושה כ״ע,
 החלוהות. מסוגיות והיא שפיר כדרך למ״ד בשלמא וקאמר לר״א אלא נמי פריך

 כמו מקום. בכל נפ"מ יש או משלימות, שהם רואים וכשמתבונננים חלוקות, נראות הסוגיות לפעמים
ע״ב. כוי בביצה הסוגייא מול ע״ב, מוי בשבת בסוגייא למשל

ע״ב: מוי שבת
 שבנר השמן מותר תניא, לרבה: אביי ליה רמי

 אלמא: מתיר. שמעון ורבי אסור, ושבקערה,
 רבי ורמינהו, .מו?צה ליה לית שמערך לרבי

 טוב. יום מערב ניכר מומו שאין כל אומר: שמעון
 יושב אדם התם, השתא! הכי המוכן! מן זה אין

 ומצפה יושב אדם הבא, נרו, תכבה אימתי ומצפה
מום? יפולבו מתי

ע״ב: כוי ביצה
 מו זה איו אומר: שמעיו רבי טוב, ביום מום בו נולד

 ושוין תני: והדר לא. נמי דיעבד דאפילו המוכה
 דאפילו - המוכן מן שזה עמו ומומו נולד שאם

 ואייתי אתא אושעיא, רב אתא כי והא נמי. לכתחלה
 טוב, יום מערב מום בו שנולד בין בידיה: מתניתא

 זה אין אומרים: חכמים טוב, ביום מום בו שנולד ובין
 אוכמי בר אדא ההיא הך! קשיא ואלא המוכן! מן

 מתניתין יצחק: בר נחמן רב אמר ותני. דמשבש היא,
 מומו שאין כל אומר: שמעון רבי דקתני: דייקא, נמי

 מומו אין מאי המרכד. מד זה איד טוב, יום מערב ניכר
וכוי. אילימא ניכר?

 זה אין מעי״ט ניכר מומו שאין כל אומר ר״ש והתנן ומיישבים: לבעייה ערים בשבת במקום תוספות
 דאין דסבר משום אלא מוקצה משום לאו דר״ש טעמא ע״כ הא פריך קא מאי לר״י קשה המוכן, מן

 בכור ושם) כה: צדין(ביצה אין בריש התם שרי מוקצה טפי ליה דאית יהודה ר' דהא ביו״ט מומין רואין
 קתני מדלא דדייק וי״ל ישחוט לא לאו ואם וישחוט יעלה מום בו יש אם ויראה מומחה ירד לבור שנפל

 איו ומדקתני מבוקר בדיעבד אבל אסור לכתחילה משמע דהוה בי״ט מומיו רואיו שאיו לפי אוסר ר״ש

 בי״ט מומין רואין סבר יהודה דרי פליגי ובהכי מבוקר אינו בקרו ואפי' מוקצה דהוי משמע המונו מו זה
 ביקרו אפיי ולכך רואין אין סבר ור״ש התם לה כדמוקי מעי״ט מום בו בנפל דמיירי מוקצה הוי לא הלכך
 משבש אוכמי בר דאדא אושעיא דרב מתני' משמע וכוי. משמע דבביצה וא״ת מוקצה משום מבוקר אינו
התם. כדמפרש אושעיא כרב דיקא נמי דהתם דמתני' ותני

סוגיות של מגופן לעריכה עדות עוד

שר שם אפ ת תמיד לב שים התלמוד, עריכת על סוגיות של תוכן מתוך להתר  להערו
תם נלמד סוגיות כמה של בגופן הערות מתוך הסוגיא, בגוף שכתבנו  של ערנו

ק הנדון עניין לפי במקומן מצויות והסוגיות המימרות ועריכה. לסדר האמוראים  בפר
 השו״ט כדי תוך שעלו צדדיים לעניינים ממסלולה פונה שהסוגיא פעמים למסכת. ביחס

 הסוגיא אח"כ ומחזירים בעניין נוגעים ידם, שומטין לא האמוראים בביהמ״ד.

ל כמו ביטוי למסלולה. אי הו א " ת א דן ו א לי מ ה ני " ב א ת  אנו "אף הביטוי, או מיל
" מר א ך הבאים נ תו ת מלמדים סוגייא ב  בביצה לדוגמא: שבסדר. לעניינים חכמים ערנו

ם הגמ' עסקה טו'  את אביי גרר הכלל אגב כלל, הובא ושם ביו״ט בהן שנאותין בדברי
 להו שרא ששת רב טוב. ביום בו שנאותין כל הכלל ["זה לפנינו: כמובא צדדי, לעניין הסוגיא

 אותו! משלחין טוב ביום בו שנאותין כל תנן: אנן והא אביי: ליה אמר טבא. ביומא תפלץ לשדורי לרבנן
 בהו נימא לידן ואתו הואיל תפלין, אביי: אמר טוב. ביום אותו משלחין בחול בו שנאותין כל קאמר: הכי

 יושב היה לביתו. שמגיע עד עליהן ידו מניח חמח, עליו ושקעח בראשו, ותפלין בדרך בא חיה מילתא:
וכוי] לביתו" שמגיע עד עליחן ידו מניח היום, עליו וקדש בראשו, ותפלין המדרש בבית
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ם ודאי אלה תו אלא הסוגיא, עם עסק להם שאין דברי א "ד  וכן לידן"... כיוון

מוכרת ע״א: פט' בב״ק כמובא לאישה הנאה טובת בסוגיית בת כתובתה ( טו  הנאה, ב

ם, בהם לבעל ואין שלה, הדמים  מה אביי מוסיף כך אגב ברזל. צאן כנכסי זה ואין כלו

 הנאה טובת מילתא: גה נימא לידן, ואתא הואיל הנאה טובת אביי: ["אמר לעניין, כלל שייך שלא
 בעל הנאה, לטובת לה מזבנת הות אי אפסדינך? מאי עדים: לה לימרו הויא, לבעל ס״ד דאי הויא, לאשה

 ואין לאשה, הנאה טובת הלכתא: רבא, אמר ביתא. רווח דאיכא משום שלמן: רב אמר מינך! שקיל הוה
רבנן".] ליה תקינו לא דפירא פירא רבנן, ליה תקינו פירא טעמא? מאי פירות; אוכל הבעל

של כבר שבעברו כפרן" "מוחזק ע״ב, טז' ב"מ דוגמא: ועוד מהימן. לא בכך, נכ
 חלטאתא בשטר מתניתין רבא: אמר אלא כלל? פרע לא תו זמנא, חדא כפרן דהוחזק ומשום רבא: [אמר

 הממון) להוציא בנכסיו לבדוק שיצא שטר וכן הכסף, מידיו להוציא חלוט מבי״ד שיצא (שטר ואדרכתא,
 נחמן: רב אמר מניומי בר יוסף רב דאמר מלתא. ביה נימא לידן ואתא הואיל וכפרן, זירא. וכדרבי

 מתניתין רבא: אמר אלא כלל? פרע לא תו זמנא, חדא כפרן דהוחזק ומשום רבא: אמר לו תן צא לו אמרו
 בר יוסף רב דאמר מלתא. ביה נימא לידן ואתא הואיל וכפרן, זירא. וכדרבי ואדרכתא, חלטאתא בשטר
וכוי] לו תן צא לו אמרו נחמן: רב אמר מניומי

 "אף דבריהם את מוסיפים יוסף ורב אביי ע״א: לדי סוכה השני, בביטוי גם נראה

 מחוורין הדברים שהרי לסוגייא, שרתו ולא דוגמאות הוסיפו רק ולמעשה אומר", אני

 אשתני מילי תלת הני חסדא: רב [״אמר מדיליהו. שהוסיפו אלא הביאה, שהגמרא מהדוגמאות
 שיפורא ללולב. מינה, נפקא מאי חלפתא. ערבתא ערבתא, חלפתא המקדש: בית חרב מכי שמייהו

 פתורתא, פתורא פתורא, פתורתא השנה. ראש של לשופר מינה, נפקא מאי שיפורא, חצוצרתא חצוצרתא
 נפקא למאי כסי. בי הובלילא הובלילא, כסי בי אומר: אני אף אביי אמר וממכר. למקח מינה, נפקא למאי
 בבל, בורסיף בורסיף, בבל אומר: אני אף יוסף בר רבא אמר הכוסות. בית בעובי הנמצא למחט מינה,
ת או וכוי] נפ"מ" למאי  הוינן כי אשי, רב אמר מעכבו. שמן בשמן, הרגיל רב: [אמר ע״א: מבי ברכו

 אלא שמעתתא, הני ככל הלכתא ולית לן. מעכבא משחא במשחא, דרגילינן אנן כגון לן: אמר כהנא רב בי
 תכף תפלה, לגאולה תכף שחיטה, לסמיכה תכף הן: תכיפות שלש רב, אמר אשי בר חייא רבי דאמר הא כי

 בגללך. ה' ויברכני שנאמר: ברכה, חכמים לתלמידי תכף נאמר: אנו אף אביי, אמר ברכה. ידים לנטילת
ת כמובא או יוסף.] בגלל המצרי בית את ה' ויברך שנאמר: מהכא, אימא איבעית רו  ע״א: יז' בכו

 מודים הכל יצחק: בר נחמן רב אמר נשתנה, שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתן, מה לך, תעשה ["גדילים
 שלא צמר, אף נשתנה, שלא פשתים, מה פשתים, בבגד או צמר בבגד שנאמר בעעים, מטמא צמרו שאין

 מה ונסכים, זבח מ״ט, לנסכים, פסול יינו תאינה, גבי על הגפן הדלה נאמר: אנו אף אשי, רב אמר נשתנה.
נשתנו"] שלא נסכים אף נשתנה, שלא זבח

 כבי יבמות ע״א מחי שבועות ראה וכן פרפיסא, לעניין ע״ב, פאי שבת להם: בדומה וראה [

ע״א] יא' כתובות ע״א, לוי שבת ע״ב, לדי סוטה ראה ע״א,

ת סוגיות הדרך, זו על ת עסקו שבביהמ״ד מפני רק ממסילתן הנוטות רבו מרו  או במי

 שהאמוראים נראה בכך, צורך כל לסוגייא כשאין גם בהן והמשיכו חכם, של שמועות

שוב דעתם ומשיגים לסטיה מודעים  אגב ע״א, יא' ב״ק הערוך. סדרה מפני לסוגייא ל

שליא דיון ר עברו לה, מונין מתי ב  ועוד, הסוגיא, נדון עם עסק לו שאין אכילה לאיסו

ת זו סוגייא ת עולא, של למימרותיו נגרר מרו שים עם עסק להן שאין ל  לב הסוגיא.

 ראשון ביום מקצתה שיצתה שליא אלעזר: א״ר עולא [״ואמר עריכה. הערת המעיר הר״ח לדברי
הוא, קולא לידי דאתי חומרא לחומרא, דעתך? מה רבא: א״ל הראשון. מן לה מונין שני, ביום ומקצתה
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 דאין קמ״ל? מאי לשני. אלא ממניא לא מימנא חוששת, לחוש רבא: אמר אלא מראשון! לה מטהרת דקא
 בבהמה! ולד סימן באשה, ולד סימן באבילה, אסורה מקצתה שיצתה שליא תנינא: ולד, בלא שליא מקצת

שבת לכך בדומה וכוי] ממתני׳ אי  הסיבה ראה וחוזרת, ממסלולה נוטה סוגיא ע״ב: קיג' ב

 בימי ותותר, שלמה, בימי ותשבע דוד, בימי ותאכל אלעזר: רבי אמר ותאכל קלי לה ["ויצבט ברש״י.
 מר: דאמר רבי. בימי ותתר, חזקיה, בימי ותשבע, שלמה, ובימי דוד בימי ותאכל, דאמרי: ואיכא חזקיה.

 המשיח, לימות ותשבע הזה, בעולם ותאכל, תנא: במתניתא מלכא. משבור עתיר הוה דרבי אהוריריה
 כה,) עד שעסקה במה כלל נטוגע שאינו לעניין הסוגיא עוברת (כאן לבא״. לעתיד ותתר,

 יוחנן רבי ממש. כבודו ולא כבודו, ותחת יוחנן: רבי אמר אש. כיקוד יקד יקד כבדו ותחת י', "ישעיהו
 שמואל רבי ממש. בבודו תחת כבודו, ותחת אומר: אלעזר רבי מבבדותי. למאניה קרי יוחנן דרבי לטעמיה;

 נשמה שריפת כאן, אף קיים, וגוף נשמה שריפת להלן, מה אהרן; בני כשריפת כבדו, תחת אמר: נחמני בר
ת שהסוגיות רווחת תופעה יוחנן״] רבי אמר אבא בר אחא רבי אמר קיים. וגוף  בעניין נפסקו

חוזרות אחר  ראה לתרופה. ועלהו ע״א, צחי מנחות דוגמאות, עוד ראה למסלולן. ו

שים את יותר עוד שעורר ובאופן ע״א. פז' פסחים ראה נזיר. הריני ע״א כ' ביצה  חמפר

 צויתי כן כי למידרש הכא דנקט איידי וכוי צויתי כן כי רבנן "תנו רש״י, [הערת ע״ב, ה' יומא ראה
 ולאו אתא, למאי דשמיני צויתי כן כי למדרש הכא ברייתא לה קבעה אתא, דלעיכובא דמלואים לענינא

 המנחה את קחו במנחה, דכתיב השמיני, דיום אלא אהרן, את דצו דמלואים דענינא קרא, ההוא ניהו
 רש״י ראה ע״ב: טו' דף שם הוא וכך צויתי״.] כן כי המזבח אצל מצות ואכלוה ה׳ מאשי הנותרת

 בשינוי לעיל דמיירי משום אלא דיומא בגמרא למיקבעיה שייך ולא תמיד, במסכת התם, ["תנן שם,
 משום אלא הכי דאמר ליה שמעינן לא היא, המצפה איש שמעון רבי יומא, סדר תנא מאן גוונא: בהאי

 בגמרא, מצויה כזאת שיטה ואין אליביה, אתמיד דפליגי לסתמיה מוקמי תמיד, אסדר דפליג ליה דשמעינן
ת דוגמאות ראה שיטתא".] בהך נמי דמתוקמא גביה, להך נמי קבעה ספו ת נו  רש״י להערו

שאלות ע״א. קבי סנהדרין ע״א, פז' פסחים ע״ב. צו' סנה' ע״א. ידי סוכה אלה, עריכה ל

ת ועריכה לסדר הערנות ת מסוגיות גם בעליל נכר רכבו  שכביכול מאברים מו

 הלימוד דרך מפני רק בסוגיא הובאו אלה נושאים ותת המסכת, לעניין זרים

שרת אחריו באה אחד, עניין שהוזכר כיון האסוציטיבית.  חוזר מוטיב בגלל עניינים שר

ת בהן.  לפנינו הנה המקורי לעניינה הסוגיא את תמיד מחזירה החומר לסדור הערנו

 כביכול, רלוונטיים בלתי עניינים שבעה לה ונספחו כדין שלא שנכתב גט סוגית
 טו': בגיטין כמובא עניין, שבכל החילוק מוטיב בגלל שייכות לכולם כי כביכול ואמרתי

 דקא דליכא אילימא דמי? היכי חציו אידך פסול; חציו, נחתם בפני כולו נכתב כפני "תנן:
 אכולה קמסהיד דהאי נחתם, בפני אומר ואחד נכתב בפני אומר אחד השתא כלל, עליה מסהיד
 אשי, כדרב או כדרבא או אלא מיבעיא? חציו פסול, חתימה, אכולה קמסהיד והאי כתיבה

 אלא ל״ל? נחתם בפני לא אבל נכתב בפני ולטעמיך, חסדא: רב לך אמר חסדא. מדרב ולאפוקי
 ומחיצה חמשה גידוד חסדא: רב אמר א. קתני. זו אף זו לא נמי הכא קתני, זו אף זו לא

 חמשה גידוד מרימר: דרש בגידוד. כולו או במחיצ' כולו או שיהא עד מצטרפין, אין חמשה,
 אין או לחצאיו טהורות ידים, אילפא: כעי כ. מצטרפין והלכתא: מצטרפין. ה', ומחיצה
 נוטלין מרביעית תנן: והא מרביעית, תרי בי משו דקא אילימא דמי? היבי לחצאין? טהורות

 ואחת בנטילה אחת ידו הנוטל והתנן: ידיה, חדא חדא משי דקא ואלא לשנים! ואפי' לאחד לידים
 אין ידים ינאי: ר' דבי והאמרי דידיה, פלגא פלגא משי דקא ואלא טהורות! ידיו בשטיפה,
 והתנן: ג, הוי? מאי טופח משקה איכא וכי טופח. משקה דאיכא צריכא, לא לחצאין! טהורות
דאיכא צריכא, לא לטהרה! ולא לטומאה לא חיבור אינו טופח, ומשקה והקטפרס, הנצוק,
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 היא. יהודה ורבי מקואות, לענין דלמא חיבור! להטפיח, טופח תנינא: נמי הא להטפיח. טופח
 אחת בבת (שניחם וטבלו, שנים וירדו מכוונות סאה ארבעים גו שיש מקוה דתנן: ד.

 ראשון של רגליו היו אם אומר: יהודה רבי טמא; והשני טהור, ראשון זה אחר בזח טהורים),
 במים ורובו ראשו הבא אמרו: הרי ירמיה, רבי אמר ה. טהור. השני אף במים נוגעות

 ירמיה: ר' בעי טמא; - שאובין מים לוגין שלשה רובו ועל ראשו על שנפלו וטהור שאובין,
 שנתנו הולה קרי בעל אמרו: הרי פפא, רב אמר ו. תיקו. מאי? בנפילה, וחציו בביאה חציו
 תיקו". מאי? בנתינה, והציו בטבילה הציו פפא: רב בעי ז. טהור; מים, קבין תשעה עליו

הגט. בעניין למסלןלה חוזרת הסוגייא ואילך מכאן

שבת רפואה סוגיית אגב ע״ב: סו' שבת נוספת, דוגמא  שונים עניינים קובצו ב
 אותה ראה חוליות, חוליות בנויח חסוגיא אם". לי אמרח אביי "אמר וביניחם

מקורה, שם. לעיין לבא מקום כמראה בלבד דברים ראשי מביאים ואנו ב
דמי. שפיר בשבתא, אטיבורי כסא סחופי גוריא: בר חמא רב אמר הונא בר אבין אמר

 דרב הא כי א. בשבת. ומלח שמן לסוך מותר גוריא: בר חמא רב אמר הונא בר אבין ואמר
 ומילחא, משחא מייתי מיבסמי, הוו כי רבי; מבי חייא ורבי חייא, רבי מבי ורב רב, מבי הונא

 חמריה ליציל מישחא, הא דציל היכי כי ואמרי: דכרעייהו, וגוייתא דידייהו לגוייתא להו ושייפי
 האי דליציל היכי כי ואמר: במיא. ליה ושרי דדנא שיעא מייתי לא, ואי פלניתא. בר דפלניא
 גוריא: בר חמא רב אמר הונא בר אבין ואמר ב. פלניתא. בר דפלניא חמריה ליציל שיעא,
 , בשבתא ינוקא לפופי גוריא: בר חמא רב אמר הונא בר אבין ואמר ג. בשבת. לחנק מותר
 בשמאלא. קיטרי, וכל דאימא, בשמא מנייני, כל אם: לי אמרה אביי, אמר ד, וכוי דמי. שפיר

 וחד ארבעין מפרשי, ודלא כדמפרשי, דמפרשי, מנייני כל אם: לי אמרה אביי, ואמר ה.
 ו. תיקו. וכוי בשבת, תקומה באבן יוצאין רבנן: תנו בשבת) ליצאין חוזרת (הסוגיא זימני.
 הונא: רב אמר ז. וכוי חיוורא זוזא לישקול יומא, בת לאשתא אם: לי אמרה אביי, ואמר

 לאשתא יוהנן: רבי אמר ה. וכוי. דיקלי, משבעה סילוי שבעה לייתי תילתא, לאשתא
 כס מסייא מם בזייה בז הכי: לימא לסימטא ט. וכוי. פרזלא, דכולא סכינא לישקל צמירתא,

 מכאובין. חולין יוכב שמיח לא נטושה. וקלע שלופה חרב הכי: לימא לכיפה י. וכוי. כסייה,
 בר טמא בר טיט בר ומשומת, תבור ליטא חוית, דפקיק דפקיק הוית הכי: לימא לשידא יא.

 ואאוסי דארי אקרקפי הכי: לימא הכסא דבית לשידא יב. ואיסטמאי. מריגז כשמגז טינא,
 דחמרא בלועא חבטיה, דכרתי במישרא פנדא, שיריקא בר לשידאי אשכחתון דגורייתא
לעניניה] הגמ' חוזרת [כאן חטרתיה.

 ואילך. ע״ב לבי ברכות ואילך. ע״א סג' שבת ואילך. ע״ב נג' ברכות דוגמאות עוד [ראה
 מחי שבת ראה פסחים. בראש הגדולה הסוגיא ראה ביצה, בראש הגדולה הסוגיא ראה
ועוד] ואילך, ע״א
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הסתמאים

כת לדיון גדולה משמעות בעל הנושאים אחד  של שיטתם הוא התלמוד, בערי

 מקום שקנתה מפני הסתמאים", "שיטת זו לסוגייא להתייחס חובתנו "הסתמאים".

 לפנינו, המונח שהתלמוד כיון דרכם, לפי התלמוד. חוקרי חכמים של בעולמם דירה

ב רובו  של אינו שרובו הרי עליהם. אומרם שם שאין חכמים מימורות ב״סתם" כתו

 "סתם המושג את לרגע נזכור הסתמאים. הם עלומים חכמים של אלא האמוראים

שניות רובי שהן משנה",  משנה "סתם היינו, למודים וכבר עליהם. אומרן שם שאין מ

ם, משניות שהובאו מקום בכל לאמר, מאיר". רבי ת  רבי של משניות מקבצי הן בס

ם שכתבנו מה [ראה העולם. עמוד שהוא עקיבא רבי מרבו שקיבל כפי מאיר ת ס " ק ר פ  ב

שנה, כמעשהו משנה"]  גמרא קטעי לשיטתם לומר, רוצה בתלמוד. מעשהו כך במ

 הסתמאים הם תלמודי, מו"מ בעיקר ובעיקר רבות, מימרות סוגיות, חלקי גדולים,

ב הגמרא בדפי הובאו לתמונה. הסתמאים נכנסים וכאן אומרם. שם בלא לרו

ת כל גאון, שרירא רב בעיקר הגאונים, דברי יסוד ועל דרכנו, לפי שבגמרא, הסתמו

ת בזמן האמוראים דברי הם שו  כסתמות בשו״ט נמסרו דבריהם המדרש. בבתי ההתרח

שנחתם ובמקומם. בזמנם האמוראים דברי הם שכך הסכמה וזו  אשי רב ע״י התלמוד מ

4 ש״ס ד' שנת האחרון, ורבינא אסי רב ע״י יותר, מדוייק או ורבינא, 9  למניינם. 9

 של הקצעות אלו אי למעט להוסיף, ואין האמוראים דברי ונחתמו התלמוד נחתם

שמם מצויינים שחלקם הסבוראים  להם שיחדנו בפרק עליהם [ראה בתלמוד. ב

ולמפעלם]

טת התלמוד, מחוקרי חכמים שי "  תילי עליו ותלו גדול, בניין בנו הסתמאים", בעלי

 ואף אמונים. שומרי חכמים מעוד דשבח במלי זכו אף הם שיטתם, להוכיח תילים

ם שראל ובפרס בפרסו  מכבודם במחילה והנני הסתמאים". "שיטת זו, שיטה על זכו י

שתי דוחה ם נכתבו עליה הזו התאוריה כל ידיים ב  של למחוללה דשבח במילי כרכי

 על דיקר למילי וייס החכם וראוי רמה שידו וייס. החוקר הגדול החכם השיטה,

מעיקרה. דחוייה כולה השיטה שכאמור אלא הרחב. ועיונו המופלאה אישיותו

ת ט שי "  היתה "לא דבריו: מצטט שהנני וייס, הרד״ה הגאון ואביה הסתמאים", לפי

 דבריו [ראה אחר". שהוא מי ידי על ולא אשי רב ידי על לא בכלל לתלמוד עריכה

או תרא בבא למסכת במבו ם ב' פרק ב עיוני רו' פ ס ת ב 4 עמי התלמודי בהתהוו  שיטת ]9

ססת הסתמאים הבאות: הקביעות על מבו

 הסוגיות, חלקי שכל דעתם, אלא גאון, שרירא רג של דעתו לקבל אין א.

 הוא הכל אומרו, שם עליו שאין תלמודי ומתן משא וכן התלמוד, מימרות

אשי. רב רב עד המשנה חתימת מימי שהיו האמוראים של ולא סתמאים משל

 ערכו האחרון] ורבינא אמי [רב ורבינא, אשי רב לא הסתמאים, שיטת לפי ב.
שנת וזזתמוהו התלמוד את 5 ש״ס ב ובניינו, עיקרו הם הסתמאים אלא ,99
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ך הרחק שנה, וחמישים מאתיים אחר  שיטתם גם וזו הגאונים. תקופת לתו

 גם וכך רבי, בימי ונחתמה נערכה לא המשנה לדבריהם, כי למשנה, ביחס

הסתמאים. בעיני חשובים לא והרמב״ם רש״ג דברי התלמוד.

ב לשיטתם, ג.  דברי אלא האמוראים, מתקופת ואינה היא. סתם הגמ' רו

ם. בימי שפעלו עלומים סתמאים  הסתמאים של זו תקופה הסבוראי

 שכתבו גאונים על ששומעים עד נמשכה התלמוד, עיקר הוא שלדבריהם

ועוד. גאון, יהודאי רב גאון, הונא רב גאון, אחאי רב כמו פסיקה, ספרי

"מתחילים, הסתמיים, הציטוטים ראשית הסתמות, בעלי של שיטתם, לפי ד.

[סבוראי] רוב, דמן רבא אחרי השישית, המאה האחרון, האמורא מימי

הנזכר  חזרו אז הגאונים] [ימי השמינית" המאה עד אחת) פעם בגמ' (

ת ונקבו הסתמאים, שמו  הלכות לצטט היתה שדרכם מימרות, בעלי של ב
שלם אז וטריא. שקלא גלי קצובות  צורף גם כן על ונחתם. התלמוד הו

שנים ם הגאונים] [ימי אלה ב  בתלמוד והופיעו נערכו ולא עובדו שלא דברי

התאמות. בלי

ת, לשיטתם, ה. ת, או מותאמות, אי סוגיות הסתירו תרו  לא מימרות או סו

ת, או מותאמות תרו ת חשים דרכם, לפי לשיטתם. הוכחה הן סו שכבו  שונות ב

ת כמה על המראות סתמאים. של דורו

 תורה בני שגם ויש רבנים של בתודעתם מקום קנתה זו שתאוריה ראיתי, יען

 תמכו אמונים שלומי שחכמים ראיתי ועוד כאמת. אולי וקבלוה כבושה כדרך עשאוה

תב את וזיכו כבוד, ובכתר דמילי בפיטומי בה ס הכו שראל. בפר  הוא ראוי ואמנם י

ד וייס החכם  כל לדחות יש במחילה, אלא וחכמתו. המופלאה אשיותו על ויקר לכבו

ם. ואדנים מים על המוצב כבניין השיטה  סוגיות בתלמוד, שמצאו מפני רק רופסי

ת, תרו ת, ומימרות סוגיות חלקי או במקומן, שאינן מימרות או סו  מפני ובעיקר כפולו

ת נטו חכם, שם בלא וחלקיהן סוגיות שראו  שחכמים גם מה שלימה. שיטה לבסס לבנו

ת העצ״מ, החכם של רבו זצ״ל אפשטיין הרי״ן כמו שונים [בדורו  סידור ב', חלק רא

5 עמי וחותימתו, התלמוד  עמי ו' פרק לתלמוד, הגדול [במבואו אלבעק החכם וכן ]50

שותיהם שיקעו ]750 קבל ונטו מחר  סוגיות כמה על התבססו הם השיטה. מן אמיתות ל

שבת כמו  ע״א, מטי יומא ע״ב, כבי שבת ע״א, סה' יבמות ע״א, נחי מנחות ע״ב, עא' ב

ת ע״א, קטו' יבמות ר ועוד. ע״ב, יא' נזיר ע״א, כה' יומא ע״ב, כוי ברכו רו  "אבעיא ב

 ומה בתלמוד. סוגיות כהרבה תמימות סוגיות רואה המתבונן כל אך אותם. הטריד להו"

ם להביא תלמוד, של דרכו שזו השיטה, לבעלי להם אעשה  בלא וטריא, שקלא דברי

 בעלי דיוק על הקפידה דווקא הגמ' הלא ועוד, החכמים. שמות יזכירו פעם שכל

ם השמועות, שנות יכול שהדבר במקו  שאין ובמקום הלכה. או הסוגיא מהלך את ל

 המקומות שכל אנו, מקובלים ועוד חכמים. שמות ולציין לחזור נזקקו לא כן, הדבר

מימי דברים אינו התלמוד, מן הרבה ובאמת ורבא". דאביי "הויות הן הסתמיים,
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שונים, אמוראים  ורבינא אשי רב של שנה שישים האמוראים, אחרוני מתקופת אלא רא

ל הורגשו ועדם ובתי עלי מהלכו הן בתלמוד ב מת בעיקר והן ב  כל ראה סוגיותיו. בחתי

ת דוגמאות כולל שכתבתי מה ק שהבאתי מפורטו  הסוגיות. של וסוגיהן מהותן על בפר

ם אומר וייס חחכם  הרי עריכה, איזו היתה "שאם מודה שהוא בספרו שם אחר במקו

ת עריכה אולי זו היתה  עריכה עבודת לא אך חיצונית, ועריכה סידור כמיו כללי

 לא שלבבלי נראה זה "מטעם :9 הערה שם ב' מפרק דבריו עוד מצטט והנני מכוונת.

ת עריכה היתה  כולו התלמוד את לתאם כדי הש״ס כל על עבר שהוא שמי במובן כללי

שונות. הסוגיות חלקי כל ולזקק ולצרף לבחון פנימי תיאום שלימות אם לראות ה  זו מ

ת בינהן שאין או זו את שים מן מן נלמדים שהסתומים וניגודים סתירו  וחותם המפור

פרד נשנו שהוסגיות מעיד הרמוניה חוסר לסגנונן. אחד  זיקה בלי בפ״ע אחת כל בנ

 שיטתו ולפי לגמרא" אחד מנוסח יותר היה עריכה שבלי להניח יש שלם... לספר
שאילתות מצאנו ואכן תלמודיס] כמה היו ם ב ת נמצאים שאינם דבברי מרו  שלנו. בג

 אפשטיין רי"נ ראה זה [בעניין שלנו". התלמוד וממנו אחד נוסח נוצר כך אחר רק

שונות או סוגיות חלקי מצאנו ועלא השאילתות] שרידי גאונים. או סבוראים של שהם ל

 תלמודם של פקסימליה צילום יהיה שבידנו שהתלמוד האלה, החכמים ציפו מה וכי

ת על שעמדו מי גדולים, חכמים על עליהם תמהני אשי. ורב רבינא של  ולימדו קתדראו

ת מפני כלום עליהם, תמהני התלמוד. חקר קנו מו  אי אילו אי מפני כלום החקרנית, ה

 מן התלמוד מן רחוקים שלהם, הקתרא על היום עומדים הם סוגיות, של התאמות

 הצילום של בדור האקדמיה של במידות בו ומטפלים שנה, מאות ושש אלף האמוראים

שוב.  שנחתם, מיום שנה מאות וחמש אלף שבמשך הללו החכמים חשבו מה והתק

ם ע״י ליד מיד ועבר  נבהלו מה טעות. או שיבוש איזה יפול לא ומעתיקים, סופרי

ת, מסוגיות הללו החכמים ם סותרו  כל התלמוד והלא לכך? ער היה לא התלמוד כלו

ת יישוב כולו תירו ם עניינים יישוב מברייתות, ס תרי ת, סו ת דעות יישוב בסוגיו תרו  סו

שר אמוראים. של ת ובא ת לסוגיו לו ת, או כפו תרו  אותן גם בהרחבה. בכך עסקנו כבר סו

שרות ת סוגיות ע תרו ת סו ת חמובאו ספו תו מסכת ב המהר״ם. ע״י טופלו מנחות ב

א לצאת ליבם מלאם איך  סוף ורבינא אשי רב ערוכה, גמרא נגד חריפה בסכינ

ד ובחנית בחיצים יצאו איך הוראה. שים דברים ע טול דחו איך רש״י, של מפור  בבי

שיב באגרתו שטרח רש״ג דברי ם גאונים, עצמם שהם קירואן לחכמי לה  בעסק דברי

ד לצאת ליבם מלאם איך התלמוד? עריכת תיו, הרמב״ם דברי ע  מפני רק הכל בהקדמו

 במה להתבונן די מכבודם. במחילה דעתנות. איזו מבטאת שאולי הדווקנית, חחקרנות

ת סוגיות הבאנו דלים דלי שאנו  מכוונת שיד המעידות בתלמוד שונים מסוגים ערוכו

ת או שונים, ממינים סוגיות אותם. סדרה ועורכת ת או ענינית, ערוכו  מוטיב מפני ערוכו

שקפות או חוזר, ת הלכתי ומתןם משוא מ המדרש. בבי

ת לו ועושים מים, על בניין מעמידים הסתמאים ם סמוכו  לפנינו והרי רצוצים בקני

גמרא!! שלמדו שמים יראי מחכמים דמיטב למילי זובח כאמור ועוד שלימח. תיאוריה
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 מסרו האמוראים "לדעתנו כמו: המוחלטות אמירותיהם את הסתמאים שאבו מניין

 הנימוקים כן. פסקו שבגללם הנימוקים את ולא הפסוקות ההלכות את רק לדורות

שארו ת שנכחו השומעים בזכרון נ ש בבי  מקור את הסבירו שהאמוראים בשעה המדר

שים או הלכותיהם שנה פירו  ההלכות את ראשונים] אמוראים דברי [או ברייתא. או במ
סרי קמיה תונא תנא (הם ל״תנאים" האמוראים מסרו מו ת דרב..) רו  העבירו והם מסו

 לתלמידיהם מסרו ואלה הבא. שבדור ולתלמידים אחרים מדרש לבתי אותם

 של הרשמית המסירה את שהוותה היא זו שלשלת לתלמידהם. ותלמידיהם
ם האמוראים. שקלא בר  לנימוקים היתה ולא ל״תנאים" נמסרו לא הנימוקים וטריא. ה

ת רשמית. מסירה  אבל אותן, וציטטו אותן זכרו עוד ההלכות לאומרי הסמוכים בדורו

שתכחו הן אח"כ  ששהזרו "הסתמאים" ואלמלא מקוטעים, ונשארו מעט מעט נ
 המשנה של וטריא שהשלא כשם לגמרי, נשחים היו ודאי מדעתם, אותן והשלימו

שתכחה והברייתא  מן אינו בגמרא הסתמא של שהתוכן לומר אפוא ניתן לגמרי. נ

שונו קדום הלכתי ומן משא שחזור אלא הסתמאי  כאן עד הסתמאי". של ובסגנונו בל

שונם דבריו להעתיק והקפדתי .ציטוט כנגדם. כאן לעמוד כדי כל

 "האמוראים לאמר דבריכם את שאבתם מניין וחבריו, וייס החכם מכבוד במחילה

 שעניינם לאמוראים ייחסו גמרא דף ראו שלא עיוורים רק פסוקות"? הלכות רק מסרו

ת. הלכות שלמי (וכי פסוקו  כלל שאינן שלימות סוגיות על תענו ומה עסקינן?!) בירו

ף וראו צאו ומוסר, הנהגה דברי של ארוכה מחרוזת אלא הלכה  פסחים, מסכת בסו

 ימעטו. מהבל במחילה אלה דבריכם הלא ועוד. ועוד שבת סוטה, סוף סנהדרין,

ת הביאם מי אלה, חכמים של מכבודם במחילה שם בבי  ולקבוע לבא האמוראים של מדר

 אי של אלא מתים, מחיי הקדושים האמוראים של אינו שבגמרא שמה גמור, כה בבטחון

 העומדים מחכמים מהמנים יותר האלה העלומים ידועים. בלתי עלומים סתמאים אלו

 של זיהוי איזה לנו תנו מכבודכם, במחילה מתמיהים!!! אלא אינם בגמרא? לפנינו

 חכמים אלו אי שהיו ומצהירים עומדים אתם כך, סתם טיבו? על ונעמוד אחד סתמאי

 יצירה? של שנה וחמישים מאתיים להם הענקתם ועוד התלמוד? מעמידי והם זיהוי בלי

 מעתיקי הם אם עוצמתם? מה רבותיהם? מי מדרשיהם? בתי היכן הם? היכן הם? מי

 וחבריו וים החכם את הביא מי ועוד שלנו?!!! האמוראים מול הערכם מה שמועות,

שמיעו"לתנאים" שהאמוראים לומר המדרש לבית ת שוני (הם ה ם,) הלכו  ואלה הזכרני

ת אנחנו מכבודכם, במחילה שלישית. יד ומשם שניה יד העבירו  מסחר בחנו

 שדברי המוחלטות האמירות את שאבתם מניין הקדוש? התלמוד מול או ארכיאולוגית

 ומתן משא סוגיית כל של מגלותיה נעו איפא מה על נימוקים, בלי מובאים האמוראים

ש על האמוראים בין  ומתן, משא זרוע התלמוד כל ההלכה? ונימוקי העניין שור

ש לרדת אמוראים ומאבק מחלוקות שור  אומרים ואתם ההלכה, למיצוי עד העניין ל

ת נסחו שהם מצונזר? בידיכם? תלמוד איזה וטריא? שקלא בלא הלכו
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 מאתיים הוא בתלמוד, לפנינו שמונח שמה ומצהירים, שלכם בתיאוריה עומדים אתם

שך ורבינא. אשי רב אחרי שנה וחמישים  משא משחזרים הסתמאים אלה, שנים ובמ

 כאן יש האם ח״ו שלנו. התלמוד נוצר וכך לגמרא, אותו ומחזירים קדום, הלכתי ומתן

ם מחזור? מפעל שה במסילה ללכת במקו ת מוארת והנכוחה, הכבו מרו  קשיים אלו אי ל

ת, או חופפות שלימות, לא סוגיות של תרו ת דרכים מעדיפים אתם סו  הליכה או עקלקלו

דווקנית. דעתנית אקדמית ווכחנות מלבד מוצא כל להם שאין דרכים בצידי

ם מלחמתי כלי אני נוטל ד ת דוגמאות את מביא והנני האלה, החוקרים של ע  המקורו

סו עליהם ת כמה נבחן אם שיטתם. בס  אבן כי נחוש שיטתם השתיתו עליהם אלה מקורו

דמיונות?!! בניין במחילה שלם בניין בנו מה ועל מה מפני תזעק, מקיר

 לא מה שם? סתום מה טלטול. סוגית ע״א: נ' שבת בסוגיא המתבונן כל כן, כי הנה

ך מה ומחוסר? מאורגן  סוגית ע״ב: פחי עירובין וכן שם? לעלומי לשיין שהצריך סבו
ר לא מה עלום? מה סתום? מה אמות. מדי פחותה חצר  לא מה הדיון? בדרך ברו

 דחוי יש סוגית ע״א: לגי סוכה וכן הדברים? של מסודרת עריכתית כתיבה על מוכיח
מר וחבריו וייס החכם את הביא מה הדס. ענבי סוגיית וכן מצוות. אצל  זו שכאן לו

 הפריעה כהוכחה הדם כיסוי סוגיית הבאת האם בסוגיא? חסר מה סתמא? מה סתמא?

סוי שגם הסוגיא, של יופיה הוא הודה הוא והרי להם? ת יש הדם בכי שרו  של דומה אפ

 עם ההשוואה האם מעשר, של אתרוג סוגית ע״ב: לה' בסוכה וכן מצוה. אצל דיחוי

 מתבהר מההשוואה הרי כאן? חסר מה הסתמות? לבעלי הפריעה שני מעשר עיסת חלת

ת וכן העניין. בו  שזו לומר הביא מה בעדים. חברו את חמלוח סוגית ע״א: יחי כתו

ת וכן במהלכה? כאן מובן לא מה עלום? מה סתמאים? של סוגיא בו  ע״ב: עג' כתו

ת מה נדרים. עליה שאין מנת על אשה קידש סוגית  הסוגיא הלא זו? בסוגיא הסתמו

תחת מאורגנת,  רבה דברי ואחייב נדרים" עליח ונמצאו סתם כנסה ב״תנן פו

כאן? עלום או חסר או מסודר לא מה מדבריהם. לגט שונות לסיטואציות

 שוני "התנאים", שאותם לומר וחבריו וייס החכם הסתמך מה על לתמוה. יש ועוד

שם (הידועים הלכות,  תושבע״פ? ומוסרי שמועות מעתיקי הם רב") קמי תנא "תני ב

 שהעבירו כמי או החכם, לפני שישבו באנציקלופדיות ידועים הם התלמוד בכל הלא

ל דבריו קו  רב לפני שהיו תנאים עשר (שמונה) שלושה אותם כמו השומעים, לפני ב

תיו. הונא שו  ידועים הם בתלמוד הרי האמוראים, מן גדולים יותר אותם עשה מי בדר

שרתיהם שם מסודר, משהו היה לא אם חכמים. של כמ א מה ל "תנ ץ חו קמיה"!? תני נ

 מדוע וחבריו, וים החכם דברי לפי התלמוד של עיקרו והם סתמאים יש אם ועוד,

ת סדר בעל  אומר: וייס החכם אותם? מזכיר לא רש״ג מדוע אותם? מכיר לא הדורו

 סוף אשי ורב רבינא את ורואה הסתמאים את מזכיר אינו שרירא "רב מצטט] [ואני

 פורחים מגדלים לעולם? בא שלא מה יזכיר שרש״ג וייס הרב ציפה ומה הגמרא".

 הטעה שאולי מה הסתמאים!!! של המצאה וזו היה, שלא במה עסק לא רש״ג באויר?!!

ת של חדשה יצירה היתה הגאונים, שבתקופת הוא וחבריו וייס החכם את פסיקה, ספרו



הסתמאים768

ת וכן ת בעיקר ובעיקר השו״ת, של ענפה ספרו שנו  גאון ביסים רבנו שהרי התלמוד. פר

אל ורבנו שונים התלמוד מפרשי היו חננ  אליהם הנגיד, שמואל רבי וכן בקירואן. הרא

שלות בעניין התפוצה, מכל שאלות הורצו שתל שבע״פ, ה  יעד היה והתלמוד תו

שנות מת אשר תלמוד, של כגופו בעיניהם אולי נתפסה הזו, הדינמיקה וכל לפר  כבר בא

מת חתימתו, אחרי שנה כמאתיים של השקט ובעניין קודם. שנה מאות שלוש נחתם  בא

שו להבינו בו עסקו שכתבו ולא ולפר  וייס, החכם אצל שם נאמר ועוד, לערכו. או ל

 הסבוראים "שהרי משם, ציטוט ועוד הסתמאים". בזמן פעלו ש״הסבוראים
 שינוי לסבוראים לעשות מה מפני הדמיוני. מפני הודאי את מבטלים הם" סתמאים
 וסבוראים עיקר סתמאים ונעשה שמם את שנשנה אנושה מחלה חלו כלום השם?!

הללו?!!! המשונים הדברים מה להם? טפלה

 "דברי מצטט: ואני לכתבם לא ודאי לשמעם שאין חמורים דברים ועוד
 עשו הסתמאים של דעתם לפי כן אם מה ".פיםוה ובלא שיטה בלא נמסרו האמוראים
 שמועות על האמוראים של מלחמתיות הכמעט ההתנצחויות משמעות מה האמוראים?

ת או ך הם הלא מי? של הפיקוח? את צריכים האמוראים כלום מימרות. או הלכו  בתו
 לרב קרה מה מתים. מחיי של קפידות לכדי עד זה עם זה התנצחו מדרשיהם בתי

ש קרה מה כהנא?  דיוק על חבריהם שבקפידת לאמוראים קרה מה לקיש? לרי
 אלפי הלא ח״ו. עורכים ועדות עם עסק לנו יש כלום עיניהם. מאור אבדו שמועתם

שכל ומבעיתי מתים מחיי האמוראים  ההשוואה את הלא עיונם. טוהר בעומק ה
ת עשו והפיקוח ורבינא!! אשי רב העורכים של ועדם בבי

 סתמאים של זכרונות מסכת ח״ו הוא התלמוד וחבריו, וייס החכם של שיטתם לפי

שלם ששמעו מה ששיחזרו סר או ב ח  כאן אין האם במחילה שלפנינו. התלמוד והוא ב

 חם הוא שהתלמוד מהקתדרא, אלה חכמים חשבו מח ממש?!!! בחם שאין דברים

ת יצירה עוד וחלילה חס ושלום תי  כל כאמור ספרות? מבקרי כמידת לה שמודדים ספרו

שות שום ימצא לא המעיין ת הסוגיות כל הנה הזו. בשיטה ממ  בכה זו מהלכן את מהלכו

 יכול השתמשו שהם במה המעיין וכל הסתמאים. לשיטת זכר שום ואין בכה וזו

שר [גיסו ע״ב: כחי סנהדרין כמו: דבריהם. הפך להוכיח  [מו"מ ע״א לבי נזיר לא] או כ

ה], ע״א כז' וזבחים ע״א ד' תענית אשי], רב נחמן רב ת [סברו  [האב ע״ב מוי כתובו

 [דאחוי ע״ב קטז' קמא בבא יונים], [מפריחי ע״א כה' סנהדרין בתו] במציאת זכאי

רת ע״א יז' תענית אחוי] תספו  ג' סוכה וכן, שנים], [שתי ע״א סח' קידושין כה״ג], [

 אלה בכל מובן לא מה ע״ב. צבי מציעא בבא ע״א, טו' עירובין ע״א, מטי חולין ע״ב,

 בעלי של התמוהים מדבריהם לצטט עוד לנו יש הסתמאים?!!! לשיטת אותנו שיזקיק

 דמותה את לגמרא ונתנו הסוגיא את יצרו הם התלמוד מכונני הם הסתמאים" השיטה:

ת דומה האמוראים תורת היתה בלעדיהם לה. רגילים כר כל שאנו וצביונה ר תו  ל

ת הלכות שבמשנה. התנאים קו  דברים ".מצומצמת ובכמות וטריא שקלא קומץ עם פסו

ת ויש שיסמוכו, מה על להם אין אלה שתי הכל לדחו שוב יש ידיים. ב  לשיטתנו ל

האחרון. ורבינא (אסי) אשי, רב האמוראים אחרוני בידי ערוך שהתלמוד
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מקדשת והתלמוד המשנה חתימת

מת לדיוננו עת מינא נפקא יש והתלמוד המשנה בחתי  המשנה של תוקפה לקבי

שת, האמוראים בעיני  אלא אחריו, עונים שאין כמי הגאונים בעיני והתלמוד כמקוד

 קידוש של זו סוגייא !. להנהגה או להלכה מממנו ולהסיק סוגיותיו להבין בו מהפכין

שונים של דבריהם  השאלה נצמצם לא אם רק מעט תתבהר אחריהם הבאים בעיני רא

ת רקע על אותה ונראה ולתלמוד, למשנה ת תקופו שונים, הגאונים של גדולו  עד והרא

שוני מופלג ואפי' האחרונים לרא  חסרו לא עצמו רבי בימי שגם לזכור, צריך משם. ב

של, רבי של רצונו עוז זה. בעניין קשיים שנות למ אב ט' תענית או שמיטה, בסוגיית ל  ב

שבת שחל ז, תענית לבטל או ונדחה, ב מו ת ב ז' תקלו ועוד. י שיים נ  החסידים מול בק

שר האמוראים, בימי גם כך רפב״י. או קפרא, כבר דורו, חכמי  התיר נשיאה, ר״י כא

שמואל נאותו שלא מי אחייב היו ופיתם" "שמנם  שמנם] מחשש לאכול שנמנע [כ

 שאחר העניין, מחדדים תורה למשנה בהקדמה בייחוד בהקדמותיו הרמב״ם דברי

ש שנלמד במה רק לא עוד, ולא חולקין. אין החתימה ם, מפור קי  להלכה, ונפסק בפסו

 דברים מהם יתבאר "גם שם: מובא כך עיונם. בעומק לחכמים שהתחדש מה גם אלא

ם..וכן שגזרו ם שלא מופלאים ודינים משפטים חכמי ת בהם ודנו ממשה קבלו  של דין בי

שת שהתורה במידות הדור אותו  הוא". כך שהדין וגמרו הזקנים אותם ופסקו בהם, נדר

שר "ועשית מהכתוב שנלמד והוא ם והם .2יורוך" כא ם חלוטים דברי  בפי וברורי

ק הרמב״ן  רבי כעניין וזה יטעו. אפיי התורה לי נתן דעתם משמעות "ועל לאמר: לפסו

שבונו. להיות שחל הכיפורים ביום ר״ג עם יהושע מאד גדול הזאת במצוה והצורך בח

ת ואין .1 שו  רבי, של שלחנו על סמוכים אלה היו כי פליג, חייא רבי או ופליג" תנא "רב להק

ת והיו שונים האמוראים ועדו, בבי שר החתימה. בעצם עדיין היו הרא  שמעון שרבי גם אפ

 אשי רב של ועדו בית שמלאכת כפי לסיום. סמוך מלאכה באותה עסקו ברבי גמליאל ורבן

 שנת של החותמים אסי ורב דרבינא, אחתיה בר זוטי רבינא בידי נמשכה הראשון, ורבינא

 והמלאכה חולקין. שאין היא. כולו התלמוד על הנסוכה הרוח הסבוראים. ימי מפתן על ר״ס

שא המקום גם כרבי. המשנה את ליישב היתה "רי  או לברא", תני "פוק או וסיפא", שמצאנו

 שהרי הסף, על התקבלו לא אלה כל מיפך", "איפוך או משנה" אינה "זו או "ברותא"

מסיני. כנתונה קודמיהם תורת ולהעמיד הכל ליישב הצליחו ובד״ב התמודדו האמוראים

שנה הרמב״ם הקדמת ראה .2 ת בתחילת דבריו תורה, למ  תורה חולק עליחם ממרים. חלכו

ת הרמב״ם בדברי דבריהם שתלו "ומה יא'. פסי יז' בדבי הפסוק על תמימה,  פ״א ממרים בהלכו

 אותם שלמדו דברים אחד וגוי, תסור לא שנאי בליית, עובר כחראתן עושח שאינו מי כל ה״ב,

ם ואחד תושבע״פ, וחם השמועח, מפי צריכח, שהשעח מה ולפי לתורה, סייג שעשאום דברי

ת הגזרות והן  ב״ד על רק מוסבים אלה הרמב״ם דברי כי מאד, ותמהני עכ״ל וכוי, והתקנו

שלים הגדול שכת שבירו שלים הגדול בי״ד הקודמת. בהלכה שכתב וכמו הגזית, בל  הם שבירו

 וגם הוא שפשוט ואעפ״י יורוך. אשר התורה ע"פ התורה, הבטיחה ועליהם תושבע״פ עיקר

ק על גם תמה והואר דור". שבכל החכמים לשמוע חובה שהעמי  הרעיון והרחיב הרמב״ן"

ת על רק לא הציווי מחיל תמימה והתורה זה". בענין והדיבור כל אלא הגדול, הדין בי ת ל  דורו

שם. ט' מפסוק שדרש בפי
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תב לנו ניתנה התורה כי  והנה הנולדים, הדברים בכל הדעות ישתוו שלא הוא וידוע בכ

ת ירבו  לביה״ד שנשמע הדין לנו הכתוב וחתך תורות. כמה התורה ותעשה המחלוקו

שו שקבלו הגדול...בין  משמעות לפי כן שיאמרו או הגבורה, מפי ומשה עד מפי עד פרו

ת.  כמחליף בעיניך יהיה אפי התורה לנו נתן הוא שלהם דעת על כי כוונתם המקראו

 את יעזוב ולא מקדשו משרתי על הי רוח כי וכוי שכן" וכל שמאל, שהוא הימין

שמרו לעולם חסידיו שול ומן הטעות מן נ  חולקין, שאין איש החזון כתב זאת סמך [על .3המכ

ת הגמ' ע״י מאיר והאלשיך דבריו] בעתיד נראה חו  פלפולו למשה הקב״ה הראה כט': במנ

ם ר״ע. של  שלושה מהפסוק שדייק הקדוש האלשיך בפי ומפורטים מבוארים אלה דברי

שוב כנכון ראה הרמב״ם ואמנם .4הרמב״ם] מדברי לדעתי דיוקיםןהנראים  הן דבריו ולחדד ל

ת ת בהלכו ת והן ברכו  הספרי, לדברי הנזקק רש״י דברי על נתמה ואל .5 ממרים בהלכו

״ וכוי להיפך, וכ״ש שמאל, שהוא ימין על שיאמרו אפי לשמוע, שיש

ם במלואו הרמב״ן ראה .3  פ״א רבה שיה״ש גם ראה קנדי פי' דברים ספרי וראה יא'. יז' לדברי

ב ורש״י ת ירושלמי שמאל" שהוא "ימין על: ראה שם. לכתו  ענייננו [בכלל ה״א. פ״א הוריו

אל ראה לדי. סימן ממיץ, לר״א יראים" "ספר ראה הוריות] של עניינה הוא כאן  אברבנ

 בבלי וראה ה״ד, פ״א שבת וירושלמי ה״ח. פ״ב ע״ז ירושלמי עוד ראה בדברים. שם לפסוק

ת [בנושא ע״ב לוי גיטין ה״ב. פ״ו שבת ירושלמי ראה שמוט] הציווי הפך כביכול פרוזבול תקנ

ק, הקדוש האלשיך .4  כווונו לא דבר באיזה ואולי המדברים הם כי רוחך על יעלה "אל לפסו

 שהנחת אמרם כעניין יורוך", "אשר שם: ומחלק המדברת" היא התורה כי לך דע כי האמת,

ם תפילין ש תלוי שאינו מה המשפט" "ועל וכוי. רופס תינוק של שמוחו במקו  אם כי בפירו

ת כל וכן בזולתו, או אחד בדרך היוצא משפט בין הפרש יש התורה, מידות ידי שעל דינים  גזרו

 שהיה מה שיגידו הגדה רק שאינם מסיני, למשה הלכה שהם היא תסור", "לא וכוי. וסייגים

אי. חלק דעת יחוה לפתיחה מרן דברי ראה חידשו. שהם ולא

ת רמב״ם .5 שלים הגדול דין "בית : א הלכה א פרק ממרים הלכו  שבעל תורה עיקר הם שבירו

 שנאמר תורה הבטיחה ועליהן ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה עמודי והם פה,

 לסמור חייב ובתורתו רבינו במשה המאמיך וכל עשה, מצות זו יורוך אשר התורה פי על

 בלא עובר כהוראתן עושה שאינו מי כל בי] [והלכה עליהן. ולישען עליהן הדת מעשה

 מפני זה לאו על לוקין ואין ושמאל, ימין לך יגידו אשר הדבר מכל תסור לא שנאמר תעשה

 והאיש שנאמר בחנק מיתתו דבריהם על שמורה חכם שכל דין, בית מיתת לאזהרת שניתן

 ואחד פה, שבעל תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו דברים אחד וגוי, בזדון יעשה אשר

שת שהתורה המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים  זה שדבר בעיניהם ונראה בהן נדר

ת הגזרות והן צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום דברים ואחד הוא, כך  והתקנו

 כל על והעובר להן, לשמוע עשה מצות דברים השלשה מאלו ואחד אחד כל והמנהגות,

ת אלו יורוך אשר התורה פי על אומר הוא הרי תעשה, בלא עובר מהן אחד  והגזירות התקנו

ם בהם שיורו והמנהגות  אלו יאמרו אשר המשפט ועל העולם, ולתקן הדת לחזק כדי לרבי

שת שהתורה המדות מן באחת הדין מן אותן שילמדו דברים  לך יגידו אשר הדבר מכל בהן, נדר

בכלל איש". מפי איש שקבלו הקבלה זו ם ו ת שפסק מה אלו דברי ת בהלכו  "וכל גי: יא' ברכו

 או שבת, נר או מגילה כגון מדבריהם חבה שהיא מצוה בין סופרים, מדברי שהן המצוות

 קדשנו "אשר עשייתם קודם הכל על מברך ערוב, כגון מדבריהם, שאינה בין חנוכה,

 מאלו לשמוע בהן שציווה במצוותיו קדשנו אשר הוא: כך והצען הדבים עניין נמצא במצוותיו"

ת או חנוכה של נר להדליק שציוונו כולן". המצוות כל שאר וכן מגילה, לקרו
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הסמכות על עוד
ת ההמון של השגויה לתודעתו [נכנסת ע״ב: כה' השנה ראש הגמ'  משה "ואומר: טעותו] ומתקנ

 חמורי כשלשה עולם קלי שלשה הכתוב שקל שמו. בקראי ושמואל בכהניו ואהרן

רו ירובעל לך: לומר עולם, רו בדן בדורו, כמשה בדו רו יפתח בדורו, כאהרן בדו  בדו

שמואל ס ונתמנה שבקלין קל שאפילו ללמדך בדורו. כ  כאביר הוא הרי הצבור על פרנ

 וכי ההם. בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהנים אל ובאת ואומר: שבאבירים,

 אצל אלא לילך לך אין הא בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על תעלה

שונים שהימים היה מה תאמר אל ואומר: שבימיו, שופט .1 מאלה" טובים היו הרא

שך מדווינסק שמחה רבי עונה כך על זה? בציווי התורה של חפצה עוז מה  במ

 לעד, והקיימים הנצחיים עניינים מלבד אשר רצתה התורה כי הוא "העיקר שלו: חכמה

שר וחומרות, אזהרות סייגים ענינים יתחדשו  ביד שיהיה היינו זמניים, יהיו א
 מזוית ענייננו על הביט בדרשותיו הריין להם. הנמסרים גדרים על להוסיף חכמים

 שאי סובר "ואני בנפש: להפסד יביאו סנהדרין שמא האדם ללב יתגנב שמא נוספת.

שר ר דבר כשיאכילו גם כלל, בנפש חפסד הסנהדרין שיכריעו ממה שיימשך אפ  אסו

שמאל מותר שהוא ויאמו ש יימשך אשר שהתקינו לפי ימין!] שהוא [  ההכנעה מצד בנפ

 מזבח שמוע הנה כאמרו: אצלו, אהוב היותר הדבר הוא התורה מורי חכמים למצות

ש להתיילד מעותד הוא אשר הרע יסיר ההוא והתיקון טוב,  הדבר אכילת מצד בנפ

 על האוכל כשיאכלהו המזיק המאכל כי בגוף. יקרה בעצמו הזה וכדבר ההוא. האסור

שבתו הנה אליו, שמועיל דעת אוכל תפעל מח  שיהיה לא אם הזיקו ממנו ויסור ההוא ב

 שהוא האסור בדבר יכירו כי גם הסנהדרין, מצות אחר אדם כשיימשך הענין כן מופלג.

 שחיח הרוע אתו כל מנפשו יסיר אחריהם, נמשך והיותו עצתם אחר המשכו מותר,

 הדבר מן תסור "לא התורה, ציוותה ולכן האסור. הדבר אכילת מצד להתיילד ראוי

 ודבריו דורו, בעיות בגלל גם לעניין ער היה הנצי״ב .2ושמאל ימין לך יגידו אשר

שר אי ״שהרי והתלמוד: המשנה בעריכת לעניננו מאד נוגעים ת אפ  דבר שום להורו

שר בכלל אכן שעליה, ומשניות הלכות בצרוף לא אם שבכתב תורה ל ציווה א כל  גם נ

ת שת, שהתורה מדות יג' שהן התורה לדרוש איך הגבורה מפי למשה שהיה קבלו  נדר

 התורה מגוף המשנה יצאה איך להבין לתלמוד הגיע ומזה שבאגדה. מדות לבי וכן
.3התלמוד" הוויות פי על מדעתם ולחדש לקח להוסיף שיכילו כדי שבכתב

שונים שבימים תאמר אל למקום, המהרש״א .1  לשמוע אלא לך דאין מאלה. טובים היו רא

שונים. כמו לאחרונים לרא

ת עשר, אחד דרוש ראה שו  ביותר מושפעים לדעתי אשר האברבנאל דברי ראה הר״ן. בדר

אל, הר״ן. מדברי קבל "למה החמישי. בספק אברבנ  ימין על שיאמרו אעפ״י הגדול מביה״ד נ

ק, דבר העמק דברי ראה וכוי. שמאל, שהוא ביהמ״ק. בזמן אמור שהכל סייוגו, שם וראה לפסו

יורוך. אשר התורה עפ״י דווקא אזי קיים ביהמ״ק שאין בזמן "אבל

 דברי את להבין יש גי. פסי פ״א דברים ספר בתחילת מאד, והחשובים הארוכים דבריו ראה

חות ותהפוכותיה. תקופתו רקע על הרב  במקצת מחלחלים שהחלו הדעת ותהפוכות הזמן רו

תושבע״פ. וכוח חכמים כוח מה דבריו יובנו זה רקע על ישראל. מחנה

.2

.3
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 דורש בשזה נחלקו אם "אבל משנה, בכסף מרן שואל האמורים, הרמב״ם דברי על

 אם וא״ת וכוי. דבריו, לבטל שיכול נמי הכי אין באחרת, דורש וזה המידות מן באחת

ל דהא אתנאי, אמוראי פליגי לא אמאי כן כ  או ממתניתין לאמוראי מקשינן דוכתא ב

מר וצריך מברייתא,  דברי וכפי ליה. קשיא יאמר לא ואם תנא, האי כי אמרי אנא לו

שות רבנו שר תנאים? דברי על לחלוק להם נתונה הר  חתימת שמיום לומר ואפ
 עשו וכן הראשונים, על יחלקו לא אחרונים שדורות עליהם וקבלו קיימו המשנה

מת גם ל .4עליו לחלוק אדם לשום ניתן לא שנחתם שמיום התלמוד. בחתי כל  ב

ם, ף הדברי ק תו " רי ב הרב התלמוד" ד  עפ״י כך עליהם שגזר האמת "מצד מרגרטו; ל

 ירדו כי והכירו וידעו החכמה חסרון נראה המשנה חתימת אחר אז כי יען החכמה חוקי

רנית מעלות כמה שונים. מחכמים אחו  מיעוט ונראה ניכר הגמרא חתימת אחר וכן רא
 על אלה יחלקו שלא מחוייבים כח חסי עצמם מצאו לכן התלמוד. חכמי נגד החכמה

שונים, התלמוד חכמי שגת גודל מפני האחרונים התלמוד חכמי על אלה ולא הרא  ה

דעתם". את ומבטלת שמנצחת התורה

שונים, על חולקים אחרונים של זו סוגייא דילמות. בכמה ולהרהר להקדים יש רא

ל הוא כבתראי" "הלכההמושג האם א. כ  למי רק מוגבל שהוא או או מצב, ב

 או אמוראים, על גאונים כמו, בזמן. אחד שלב להם לקודמים בתראי שהיו

שונים או להם, ראשנים על אחרונים גאונים וכי״ב? גאונים, על רא

ת להם שנגלו מפני חולקים בתראי האם ב. שונים תעלומו  מופלגים אפי להם רא

שונים שתורת מפני בזמן שה רא לפניהם? פרו

ת יכולים זמננו בני הדורות מאורי ואפי' אחרונים האם ג.  היה שלא מה לראו

שונים, לפני שוות בידם ויש לפניהם מצויים יד וכתבי הספרים כי רא  לה

ם מול פוסקים להקות ולפסוק? פוסקי

שונים מול אדם כבני הם ואחרונים חלבבות שנתמעטו המוסכמה האם ד.  רא

ת העיתים וצוק הדעת מיעוט ומפני כמלאכים,  המונע הם החכמה, והסתתמו

קדמונים? דעת על לחלוק

ק יכלו ורבא אביי שעד הרא״ש, דברי האם ה.  נסתם ומאז קודמיהם, על לחלו

ש אלא בידנו ואין חזון, כל כאן] דברינו בעתיד אותו [נראה קדמונים? דעת לפר

שר מולה, האמוראים וכוח המשנה של כוחה על שלנו לדילמה דוגמא ואולי  אפ

מגעת.] שהיד היכן עד העניין יובן הסוגיות מקריאת [רק קמעא. שתתבהר

.4

.5

 רדב״ז ראה גזרה. גזרו בי״ד ד״ה: משנה לחם ראה ה״א. פ״ב ממרים הלכות משנה כסף ראה

 ושמנם. לפיתם נשיאה יהודה רבי של היתרו לסוגיית שנזקק שם

 ע״י נחשף אשר החזקה, כללי על דוד בית ספר בעל אבערעאם בני של לרבם התלמוד" "תוקף

 הוא המעמעמים. או המתקנים נגד ובחנית בחיצים יצא התלמוד" "תוקף הבלין. ש״ז הרה״ג

 ירידה אלא שאינה קדמונים, תורת כלפי כבוד ירידת קרי ההמוסרית, בירידה הכל תלה

עליהם. לחלוק כוח כלל אין בסיבתה שכלית



773מקדשת החתימה

תרא בבא  יוסי רבי יחליף; אומר: יהודה ר' חובו מקצת שפרע מי מתני' ע״ב: קע' ב

 העכברים! מן שוברו שומר להיות צריך זה נמצא יהודה: רבי אמר שובר. יכתוב אומר:

 אין רב: אמר הונא רב אמר גמ'. זה. של כהו ירע ולא לו, יפה כך יוסי: רבי לו אמר
 אחר שטר לו וכותבין השטר מקרעין ב״ד אלא יוסי, כרבי ולא יהודה כרבי לא הלכה

 אי הונא: לרב אבא בר ירמיה רב לה ואמרי הונא, לרב נחמן רב ליה אמר ראשון. מזמן
 אחר שטר לו וכותבין השטר את מקרעין עדים דתניא: [ברייתא] הא לרב ליה שמיעא

ביה] הדר ולא תנאים, [נגד כיה. הדר ולא ליה שמיע ליה אמר ביה. הדר הוה ראשון מזמן

 יוסי רבי על אלא שבהם, האחרונים מן דווקא ולא תנאים, על חולק רב לפנינו, הנה

ם. הלכה קובע מהנסמכים. אלעאי בר יהודה רבי ועל מצפרי, הגדול ד ע  תאמר ואם ב

 יוחנן. כרבי הלכה יוחנן ורבי רב וקי״ל עליו, חולק יוחנן רבי הרי ופליג, תנא רב

ע היה ראוי כאן והלא שנתנו הלכה לקבו  שודאי אלא יוחנן?! רבי דעת גם שהיא כמ

שה. שהמשנה מפני אלא דעתם, בעומק ולחלוק פתח למצא אמוראים יכלו  רק נתקד

ב שרב מפני  לבבל] ירידתו קודם רבי של שלחנו על סמוך [היה לחתימה, בזמן קרו

 "איני או לברא" תני "פוק האומר יוחנן רבי ראינו וכבר משהו. מיושבים הדברים

ע״ב. מגי יומא ראה יהוצדק. בן שמעון רבי לרבו, שומע לא לך", שומע

שונים ואמנם שיו הריטב״א: הנה העניין. ליישב דרך כל חפשו הרא  למקום: בחידו

ד לא הלכה אין רס נאמר הונא רב אמר ד וצא יהודה כ  רכ7 לאו פי וכר. יוסי כ
 פציגי דרבנן נמיר ממרא לומר אלא דמסני/ סנאי על פליג ברא תנא סהוא

 אמר יהודה רב אמר א׳) (א׳ פסחים ערבי בפרח אמרינן בו וכיוצא עלייהו,
ד הלכה אין שמואל ד ולא יהודה כ  סברי דהכין ומקדש, מפה פורס אלא יוסי כ

 הברייתא לרב ליה שמיע ״אי אומרת הגמי ובאמת בירושלמי. שס פירשו וכן רבנן,

 [ראה ביה. הדר ולא ליה שמיע אומרת, ואחייב בו. חוזר היה השטר את מקרעין שעדים

שם רבנו ם אמוראים לפנינו שם] גר כנגדם. אחרת ברייתא ואפי חולקי

 ע״א: ו' בסנהדרין בדין. טעות מפני דין מביטול אחר, מכיוון מקור עוד נראה

 איתיביה דין. דיניהם אין הכל לדברי ממונות דיני שדנו שנים אבהו: רבי אמר גופא,

 הטהור את טימא הזכאי, את וחייב החייב את וזיכה הדין, את דן אבהו: לרבי אבא רבי

 דקיבלוהו עסקינן במאי הבא מביתו. ומשלם עשוי, שעשה מה הטמא את טיהר

 רב ליה אמר תורה. דין לן דיינת ליה: דאמרו מביתו? משלם אמאי הכי אי עלייהו.

 אמר ששת רב והאמר משנה, כדכר דטעה אילימא במאי? דטעה אבא: לרבי ספרא

 דמי היכי הדעת. כשיקול דטעה אלא חוזר, משנה, בדבר טעה אסי רב אמי] [רבי

שיקול  ולא אהדדי, דפליגי אמוראי ותרי תנאי תרי כגון פפא: רב אמר הדעת? ב

 ועבד איהו ואזל מינייהו, דחד אליבא דעלמא וסוגיין כמר, ולא כמר לא הלכתא איתמר

מהם] לאחד הסוגיא נגד נטה דעתו בעומק [כי הדעת. שיקול היינו כאידך
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ת גם [המצויה ע״א: ’לג דף שם דומה, ובסוגיא בו  אכרזתא] בלא שמכרו בי״ד ע״ב, ק' בכתו

 ובמניין" בחכמה ממנו "גדול לרבים", "מומחה "מומחה", למושגים: לב שים לעניינו,

קת אמוראים מחלוקת [הדיין], מחלו  ביד. ונתן נטל שכנגד. לצד נטה והוא תנאים, ב

ם יש חובה". שהיא לזכות "מחזירין לפנינו. כמובא משמעות אלה לדברי

 הטהור, את טימא הזכאי, את חייב החייב את זיכה הדין, את דן ורמינהו: וכוי. מחזירין, ממונות דיני

 בשאינו כאו במומחה. באו קשיא: לא יוסף: רב אמר מביתו! וישלם עשוי, שעשה מה הטמא את טיהר

ת מומחה היה אם והקתני: מחזירין? וכמומחה מומחה.  שיש כאן נחמן: רב אמר מלשלם! פטור דין לבי

 בזבר שטעה כאו אמר: ששת רב ובמנין. בחכמה הימנו גדול שאין כאן ובמניו. בחכמה הימנו גזול

שיקול שטעה כאן .משנה שיקול טעה חוזר, משנה בדבר טעה אסי: רב אמר ששת רב דאמר הדעת. ב  ב

 אין. ליה: אמר אושעיא? ורבי חייא ברבי טעה אפילו אשי: לרב רבינא ליה אמר חוזר. אינו הדעת

 אנן? באגמא קני קטלי אנן אטו ליה: אמר ודידך? בדידי אפילו אין. ליה: אמר ושמואל? בדרב אפילו

 הלכתא איתמר ולא אהדדי. דפליגי אמוראי תרי או תנאי תרי בגוו פפא: רב אמר הדעת? שיקול דמי חיכי

 איתיביה הדעת. שיקול היינו כאידך, אזלי דשמעתא וסוגיא מינייהו, כחד ועבד ואיקרי כמר. ולא כמר לא

ה מעשה ששת: לרב המנונא רב של בפר ת ( ם. טרפון רבי והאכילה שלה, האם שניטלה מנחם) בי  לכלבי

 של מאלכסנדריא יוצאת וחזירה פרה אין הרופא: תודוס שאמר והתירוה ביבנה חכמים לפני מעשה ובא

 רבי לו אמר טרפון! חמורך הלכה טרפון: רבי אמר תלד. שלא כדי שלה, האם חותכין כן אם אלא מצרים

 אתה, משנה בדבר טועה ליה: לימא איתא, ואי מלשלם. פטור לרבים המומחה שכל אתה, פטור עקיבא:

 חוזר. משנה בדבר וטועה אתה, משנה בדבר דטועה חדא קאמר. ועוד חדא חוזר! משנה בדבר וטועה

שיקול נמי אי ועוד: ם מומחה טעית הדעת ב ם המומחה וכל אתה, לרבי שלם פטור לרבי  נחמן רב אמר .מל

ם, האכילה הרי פרה מפרה? ששת לרב המנונא רב מותיב קא מאי לרבא: יצחק בר  דתהדר! וליתא לכלבי

שלמא אמרת אי ליה: קאמר הכי  רבי מפחיד דקא היינו דינא, קם אלמא חוזר אינו משנה בדבר טעה ב

ת מומחה איהו: ליה וקאמר טרפון, שלם. פטור ואתה אתה, דיו לבי  משנה בדבר טעה אמרת אי אלא מל

ם ולא דינא לאו דינך פרה הואי דאילו כיון ליה: לימא חוזר ם לא נמי השתא עבדת, כלו  רב עבדת. כלו

שלמא ביד. רנתן נטל שלא כאך .ביד דנתו שנטל כאן אמר: חסדא  ונתן שנטל כגון הזכאי את חייב ב

שכחת היכי החייב את זיכה אלא ביד,  דאמר כיון ביד! ונתן נטל לא והא אתה, פטור ליה: דאמר לה? מ

 לחובה, בין לזכות, בין מחזירין ממונות דיני דקתני: מתניתין, אלא דמי. ביד ונתן שנטל כמו אתה פטור

שלמא שכחת לזכות, ב  היכי לחובה אלא ביד. נתן ולא נטל ולא אתה חייב מעיקרא ליה דאמר לה, מ

שכחת  חדא דמי! ביד ונתן שנטל כמו אתה פטור ליה דאמר כיון והאמרת אתה. פטור ליה דאמר לה? מ

ת מחזירין ממונות דיני קתני: שני]דכוותה לצד חובה היא זו [שזכות חובה, שהיא לזכו שות גבי ה  נפ

ת מחזירין לזכו

 מפני המקור, הבאנו ראשונים. מול אחרונים כוח מה העניין, מקצת מאירה זו סוגיא

 על הבטה המלמדת התלמוד] חותמי האמוראים [מאחרוני ורבינא אשי רב שיחת

 יש בהלכה שלדבריהם אמוראים של המודרג מעמדם על ומאידך עצמם, בעיני סמכותם

 ולמדרג חוזר. הדעת, שיקול טעות בהם טועה שבי״ד משמעות בעלי ודבריהם תוקף,

שונים. על חולקין אין כי משמעות. יש  מומחה שהוא מפני רק טרפון רבי ובמעשה רא

עה ואפילו ע״א: לגי במקום רש״י שם כותב כך שילם. לא  משנה דכר האי חייא בר׳ נו

ה דאפילו אמרינן מי דקאמר ע  אושעיא, ורבי חייא רבי דבי בחוספתא המשנה בדבר ט

שסחמה כמשנתנו כך כל עיקר הוי ולא שסתמו, מה בה וסתמו התוספתא סידרו שהס



7מקדשת החתימה 7 5

 פדברים עמו ודקדקו נקיא, קהוא ידי על אצלו מצויה היקיפה וכל מהם גדול קהיה רפי,
 קלהם, מספרא קפסקו דידהו פמימרא וקמואל פדרפ ואפילו פוריים. על והעמידום

 "מומחה עלייהו", "קבלוך למושגים: שים כאן גם ספרא אלא מהגיהין הויא
דסמיכה".

 פטעה סוגיא כולי ,פמומסה כאן מוסמך: הדיין האם נוסף, מימד מוסיפים תוספות
 פכהופוק להו קמעינן גופיייזו יוסך ורפ נחמן רפ הא מקנה פדפר דאי הדעח פקיקול

 כמי נעקו בנכסים] שומא [לפני הכחה פלא קמכרו פ״ד דאמרי ע״פ] ק׳1 אלמנה פפרק
 נחמן דרפ פריה זוטרא דמר ע״א] נה׳ דמכילחין פפ״ק וא״ת וחוזרים מקנה פדפר קטעו

 פקיקול נמי טעה כי ט׳ עלייהו קפלוו אי ליה אמר יוסף דרפ לקמיה אחא וטעה דינא דן
 פמומחה היינו דהכא דמומחה וי״מ הוה מומחה הא חוזר היה לא אמאי הדעה

משלם] לא ודאי דסמיכה [מומחה דפמיפא♦

 יכולת לעניין התייחסותו חשובה כאן גם אותה, מבהיר כדרכו, מסודר לסוגייא המאירי
המוטיבים. את במאירי הדגשנו לב שים ראשנים. על לחלוק אחרונים
 צדיין הדינין עיקרי יחצארו זה קצפרק זו צמפצחא פעמים הרצה ייעדנו ״פצר
 הדיין פטור צד איזה על וכן חוזר אינו צד איזה ועל הדין חוזר צד איזה על קטעה
 וחדע זו הקפה לפרוע הקעה הגיעה זו וצקמועה לקלס חייצ הוא צד איזה ועל מלקלס

 דעח על זה ענין פסק תחלה מסדר והריני המפרקיס צין גדולה מחלוקת זה קדצר
 מפני אחד סיצות מקתי חסדא רצ קל כחירוצו פסקו הפוסקים וגדולי הפוסקים, גדולי
 ונתן צקנקא צמקומה צפורוח קל זו קהעמידו ממה ואחרת סקצתירוצי אחרון קהוא

 כגון וחירצוה דגרמי דינא דדאין מאיר כר׳ סתמא חנן לימא קם קאמרו והוא ציד
 כל קהרי קקת כרצ קהלכה ספק אין מקנה צדצר טועה קלענין ואע״פ ציד ונתן קנקא

מז לענין מ״מ וצו׳ מקנה צדצר קטעה כמי נעקה לומר מלא התלמוד  אין המקניוח חי
 אלא נחמן כרצ הלכה אין וכן הדעת צקקול כטועה אף חזרה צד יק אלא כמותו הלכה

 לענין הדצרים סדור ולענין ממנו גדול לו צקיק גפקעת המחאתו אין מומחה קהוא כל
 זה צענין קנאמרו דצרים הרצה עמה צהצטרף אלא זו צסוגיא הציאור נקלס לא פסק

 ומענין עליהם דינין צעלי קצלוהו ומענין גולה מראק רקות נטל מענין קעצרו צפרקיס
קעצמ צמה קנזכרו צאלו טוצא קמועות ומהרצה כלל דין דינם קאין קמו קנים

ת משנה למעשה שהיא תוספתא, אפילו .6 ת לפחו ת], למעלה לא אם [ולדעתי כברייתו  מברייתו

שנתנו נגד כוח בה היה לא ת התוספתא, בפרק כתבנו מה ראה בודדים. מקרים למעט מ  למרו

שנת ממש סדורה היותה מות ואף רבי במ  ורק מוגבל כוחה הנה מרחיבה, מסויימים במקו

 אמר יהודה רב אמר אומרת: הגמרא שם ע״א, לגי בביצה כמו המשנה, נגד עמדה לעיתים

 הקרפף מן תנן אנן והא מקשה, הגמ' שבקרפף. המכונסין מן אלא עצים מביאין אין שמאל,

 מן אלא אינה והמובאה וכוי. דתניא היא יחידאה מתניתין מתרצת, המפוזרין. מן ואפי

אל רבנו ראה פ״ג. התוספתא בתוספתא. עליו חולק נתן "ורבי שכותב, שם חננ
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ת הסוגיא בו תו ת והניח מת [סוגיית ע״ב פדי בכ  מוסיפה בהם] יורשין דין מה התלושין, פירו

מחברו". "גדול זה, לעומת זה חכמים של כוחם של הגורם בה מופיע שכן לענייננו,
 וריש יוחנן ורבי לא; בסימטא אבל הרבים, ברשות ומונחין [חפירות] שצבורין והוא תרוייהו: דאמרי ושמואל רב
 עשית יוחנן: רבי ליה אמר מינייהו: לעובדא ר״ל ואהדריה טרפון, כרי דייני דון בסימטא. אפיי תרוייהו: דאמרי לקיש
 , דכ״ע לא, חוזר! אינו משנה בדבר טעה סבר: ומר חוזר, משנה בדבר טעה דמ״ס: קמיפלגי, בהא לימא תורה. כשל
 מרבו. אפיי הלכה סבר: ומר מרבו. ולא מחבירו כר״ע הלכה סבר: מר קמיפלגי, בהא והבא חוזר, משנה בדבר טעה

 חבירו ומ״ס: הוה, רבו טרפון רבי סבר: מר קמיפלגי, בהא והבא מרבו, ולא מחבירו כר״ע הלכה דכ״ע אימא: ואיבעית
 איתמר. מטין סבר: ומר איתמר, הלכה סבר: מר קמיפלגי, בהא והבא הוה, חבירו עלמא, דכולי אימא: ואיבעית הוה.

 שמעון דרבי לקמיה אתו תפסתוה. שפיר להו: אמר יוחנן, דרי לקמיה אתו מסימטא, דיתמי פרה תפוס יוחנן דרי קריביה
 עוד מביאה [והגמ' .עלי חלו? שכנגדי אעשה. מה להו: אמר יוחנן, דרבי לקמיה אתו .אהדור זילו להו: אמר לקיש. בו

 רבי ויתיב נפחא יצחק ור' פפי בר חנינא ור' אבהו ר' יתיב .מסימטא דיתמי אמתא תפוס נשיאה דבי וממשיכה] דוגמא,
 כרי דייני דון והא ?להו מחנפיתו נינהו נשיאה דבי משום אבא: ר' להו אמר תפסיתוה. שפיר להו: אמר גבייהו, אבא

 של מישור אותו על בו ומטפלת חשו, בר ביימר מעשה עוד מביאה [הגמ' מינייהו. עובדא לקיש ריש ואהדריה טרפון,
לחלוק] סמכות

ת לבעיית עתה נפנה שונים על לחלוק סמכו קול בטועה רא שי  העניין הדעת, ב

 וי. סימן פ״ד סנהדרין מסכת רא״ש חשוב: מרכזי מקור שהוא הרא״ש מדברי מתבהר

ם עיקרי ונדגיש ב [שים הרא״ש. מדברי שלמדנו הדברי ם שציינתי ההדגשות ל שג ריו] ב ד  מי ב

 טועה זהו בו, חוזר היח שמע ואילו דבריהם, שמע שלא או הגאונים, בדברי שטעה

שיקול ולא משנה בדבר שוב. צפויים שהיינו כפי הדעת, ב  על חלוק אפיי ועוד, לח

שו ולא הגאון כדעת שלא דעתו לפי לו שנראה מטעם הגאון ש ולא כפירו  הגאון, כפירו

שוב צפויים שהייינו כפי ולא משנה בדבר טועה זה הרי קול כטועה לח שי  שים הדעת. ב

א, טועה לב, ד, אחר מקור לו היה אם אולי אבל בסבר ע שר כ  בדבר טועה זה שאין אפ

קול אלא משנה שי  נגד שפסקו ודור דור שבכל חכמים אפילו בדבריו, והשיא הדעת. ב

 וחוזר. משנה בדבר טועה הוא הרי בעיניו, וישרו דבריהם ושמע קודמיהם, חכמים דעת

לינן אנן האמוראים, מן גדולים שהתנאים עפ״י אף אומר: דבריו, בסןף ראה ועוד  אז

ר ת אי. ג תר  ראיות הביא אבל במעלתו, שאינו אחר חכם ובא פסק חכם אם וכן ב

ת, רו כמותו. הלכה ברו

שגות המאור בעל פרובנס, אחייב מגרונה, הלוי זרחיה [רבנו ז״ל המאור בעל וכתב  הרי״ף] על ה

 כל שהרי הלעח. בשקול טועה לן ליח דהאידנא שלפנינו לורינו מחכמי גלול חכם משום שמעתי
 טועה האילנא משכחת לא הלכד הש״ס. שאחר הגאונים מן או הש״ם מן או בילינו פסוקות ההלכות

ת אחרונים לפני מונח שהכל מפני הוא הראשנים על [יתרון הלעה. בשקול  נלווית, תוצאה פסוקות. הלכו

שונים, מדברי ולחצוב לחבין ביכולתם הוא האחרונים כוח שלמעשה היא, שיקול טעה אם ולכך הרא  ב

 מי כל אלא הללו לברים לי נראה אין ואני טועים. הם משנה בלבר הטוננה כל אלא חייב] הדעת
 אלא הוא משנה בלבר טועה לאו ספק בלי מפולש הש״ס מן או המשנה מן מחבררח טעותו שאין

 לאיפלגו אלינרי לשכיב עכברא ליה קרו להוו 0 כט ללעיל(לן> עובלא ההיא כעין הלעח בשקול
 שלנו ומהש׳׳ס ממשנתנו טעותו לברר שאין בו כיוצא כל א^ חייא ורבי יוסי ב״ר ישמעאל רבי ביה

 ולא מכרעת מלעת הש״ס סתימת אתר הגאונים שפסקו ומה הוא. הלעת בשקול טועה מפורש
בלבר ולא הלעת בשקול טנני ביה לטעי ומאן הוי. לעלמא כסוגיק הש״ס מן ופסוקה ברורה מהלכה
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 שלא הגאונים בפיסחי גועה שאס החכם אמר לאמש השאור בעל דברי על כשב והראב״ד משנה.
 לומר אני והרוג משנה. בדבר טונגה והו ובברור באמש בו שחר היה שמע ואילו דבריהם שמע

 כפירושו ולא הגאון כדעש שלא דעשו לפי לו שנראה מטעם הגאת פסח על שולה היה אס שאפילו
 בדרו הענין לפרש דעשנו מראייש גאה דברי על לשלוק עשה לנו שאין משנה. בדבר טועה זה גס

י עכ״ל. נמצא שאין דבר וזהו מפורסמש. בקושיא לא אם הגאון מדברי הדין שיששנה כדי אמר ^ 
 ישרו הגאונים פסק לו וכשנאמר דבריהם שמע שלא דל הגאונים בפיסקי שטעה מי כל ודאי אומר

 דור שבכל שכמיס אפילו אלא הגאונים בפיסקי טונגה מבעיא ולא הוא. משנה בדבר טונגה בעיניו
 ישרו דבריהם וכששמע כדבריהם שלא הדין פסק ואס הן באגמא קני קטלי לאו שאשריהס ודור

 ראיוש ומביא דבריהם בעיניו ישרו לא אם אבל ושוזר. הוא משנה בדבר טועה שטעה והודה בעיניו
 בימים יהיה אשר שופט אלא לד אין בדורו. כשמואל בדורו יפשח דורו. לאנשי המוקבליס לדבריו

 יכול אדם ורבינא אשי רב שסדר בש״ס מבוארים שאינם הדברים כל כי דבריהם לסשור ויכול ההם
 ודידי בדידך אפילו ששש לרב הונא רב דא״ל והיינו הגאונים דברי על לשלוק אפילו ולבנוש לסשור

 בגמרא ולא במשנה לא נמצא שלא מדעשנו דבר מדשנו אם כלומר אנן באגמא קני קטלי אטו וא״ל
 הוי משנה בדבר כטועה בעיניו ישרו הדברים וכששמע אמר בענין ופסק דברינו ידע שלא ודיין

 על חולקין פעמים האחרונים דאמוראיס דבריהם על לשלוק שיש פשיטא ההוא הדיין אבל וחוזר.
 ושברשס הראשונים סברש שידעו כיון עיקר האשרוניס דברי שופסין אנו ואדרבה הראשונים

 הש״ס מפי הלכה למדין אין מצינו בזה וכיוצא דבר של עיקרו על ועמדו הסברוש אלו בין והכריעו
 .מהלזמוראיס יושר גדולים היו שהשנאיס אנג״פ הלכוש. פסקי למדין אנו האמוראים מדברי אלא

 דין זהו כן עשה ואם שארצה כמי אפסוק הדיין יאמר לא הלכה בפסק גדולים שני שנחלקו והיכא
 ונכוחוש ברורוש בראיוש האחד כדברי להכרמג ויודע וסביר גמיר הוא גדול שכס אס אבל שקר.

 עליו ולשלוק בראיוש דבריו לסחור מזכס יטל אשר בענין אשר שכס פסק אס ואפילו .בידו הרשוש
 ממון יוציא לא הוא הכי בר לאו ואם השולקין. מן מאחד סיוע לו יש אס כ״ש למעלה כשבשי כאשר
 בזוזי יוסף כרב והלכשא בארעא נכרבה] הלכשא(כרבא) 0 לב הבשיס(דף שזקש בפ׳ כדאמר מספק
 מיד מוציאין אין דדינא ספיקא כל אלמא לוקמו זוזי דקיימי והיכא שיקום ארעא דקיימא היכא

 שיוכל הוא הכי בר לאו והוא לו נודע ואש״כ הגאונים במחלוקש הפוסק ידע לא ואס מוחזק.
 טעה היינו כאידך עבד ואיהו החכמים לרוב האחד דברי נראין אם להכריע יודע שאין או להכריע

פסק: שפסק מה אלא טעוש כאן אין הדבר על לעמוד אפשר אי ואם הדעש. בשקול

שוב נסף מקור  והם י' סימן שלישי פרק מציעא בבא הרא״ש, דברי גם הם לסוגייתנו ח

ה ק ר מי ת, מציעא בבא בחלקה כפולה סוגיא זו [אגב מכתובות. קודם שהבאנו למקו  ראה ובכתובו

שוב היסוד נמצא כאן הסוגיות] בפרק שכתבנו מה  מאביי אלא כבתראי הלכה קיי״ל דלא הח

 מובאים ע״א, לחי לדך המתייחסים הדברים הנה הרי״ף. על הרא״ש תמה ולכן ורבא,

ש שם י', סימן ברא״  הוא יעקב גר נחמן רג בין להבחנה לב [שים נדונה: המשנה וברא

תא דריש חתנא  סמוך דור יצחק בר נחמן רג לבין לאמוראים. שלישי שני דור גלו

התלמוד] ממסדרי
 מוכרן אומר רשפ״ג פי:ן. יגע לא אפודין הן אפילו חפירו אצל פירוש המפקיד מתני׳

לפעלים: אפידה השפש מפני פפ״ד
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 בהן] יגע לא [ולכן חבירו. של קבין מחשעה שלו בקב אדם רוצה כהנא רב אמר מ״נז, גמ׳
 פר״ג זהלכה נראה אחר. מקום על ומעשר קרומה עשאן שמא חיישינן אמר יצחק בר ר״נ
 מדבר משניהם מי לזהות ניתן בנקל [לא היה. רבא של תלמידו כי הוא זבסראה יצחק בר

 ומיהו דימכרם. רבנן מודו הזה בזמן וא״כ לדיון] מהרקע להסיק אולי אלא הסוגיות, מן אלינו
 של שטעמו לפי כהנא דרב טעמא ליה אית יצחק בר דר״נ שפירש ר״ת כפירוש מסתברא

 רב שבא אלא איירי פירוח בכל ומחניחין מתוקנין שאין לפירוח אלא מספיק אינו ר״נ
 יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר חסרונן. מכדי ביותר אפילו בטעמו להוסיף נחמן

 ז״ל אלפס רב בב״ד. מוכרן הכל דברי חסרונן מכדי ביותר אבל חסרונן בכדי אלא שנו לא
 איתמר ע״ב] לח נדף הוא. בתראה יצחק בר 7וד כיון למה ידענא ולא יוחנן כרבי פסק
 חכמים. כדברי הלכה ר״נ אמר ורבא כרשב״ג. הלכה יוחנן א״ר יעקב ברבי אבא א״ר

 הלכה קי״ל דלא ז״ל אלפס רב דברי על לי ותימה הוא. דבתראה ר״נ כדפסיק והלכה
 הרב. במקוס כתלמיד הלכה אין שלפניהם בדורות אבל ואילו ורבא מאביי אלא כבתראי

 נתמן כרב דהלכתא משום ואי קאמר. דנפשיה משמיה לאו הוא. בתראה דרבא משום ואי
 כשמואל הלכה נמי לן דקיימא ועוד רבותיו. כנגד ולא דורו בני כנגד דוקא היינו בדיני.
 למצוא וצריד ושמואל: יוחנן כרבי דהלכה נראה ולכאורה כרשב״ג פסיק ואיהו בדיני

 התלמיד, לפי גם הלכה אפשר ראילך ומעתה הרב, כדעת הלכה ורכא אכיי עד מדוע הסכר
 הוא. שכך אפשר ובהירה, כרורה שהמסירה זמן כל גרסאות, כשיבושי תלוי שהדכר אפר
 ראו שהכתראי אפשר הגרסאות, משנשתכשו העניין. נשתנה הלבבות, משנתמעטו אלא
הגרסא. ולברר הדין עד לעמוד ויכלו לפניהם היה מה

 מיעוט את ראו המשנה אחר שדור בזה האמת "אבל ך. לעניין התייחס איש החזון
 שידעו ואחרי הראשונים. עם שהאמת לבטח וידעו המשנה בעלי נגד הלבבות

שר שאי הדבר אמיתת  היו לא התנאים, מן האחד השיג שלא מה האמת, הם שישיגו אפ

 בטלו התלמוד, מחתימי וגם שקדמום. התנאים דברי את שונים רק והיו לחלוק. רשאים

חב רב ורק התנא. דברי מחמת דאמרו אמורא דברי  וכל דבריו נתבטלו לא לבבו ברו
 על הקב״ה הסכים וכבר הקדש. רוח ובהופעת יתי חבורא בחשגחת חיה הספמותיהם

שונים עם עשו וחסד טובה לא כן. שקבלו מרן ידם..מש"כ  חייבה האמת אלא הרא

 בכדי ולא אתנו. אין והאמת קצרה שדעתנו ידענו אם דעתנו על נעשה איך כי אותם.

שר  לא תנאים, על חולקים אמוראים כמה מצאנו כי משנה. בכסף מרן דברי לדחות אפ

שניות אפילו ומצאנו רב. רק ת מ תרו ם מכלל יחידות". או סו  "הלכה הכלל אלה דברי

כול כבתראי"  כך סתם יחלקו שאמוראים הכוונה אין ובאמת פיה. על הקערה מהפך כבי

שר חלוקין היא, הדברים משמעות כי תנאים. על ך מצוים כא  אותו של הזמן מסגרת בתו

לם שלב .8 בסו

ך נמצא .7 ת עיונים", "קובץ בתו שגו ף סופרים", "דברי הקונטרס על הרב בה  עיונים קובץ בסו

ם בדברי תשל״ה, וסרמן. ר״א להחכם סופרי

 תנאי למרחק מעבר יהיה לא בתראי, קמאי המרחק לטי. מהר״ם שו״ת אלשיך המהר״ם ראה .8

אמוראי.
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שליבה, משליבה לדלג אבל מר, חולקין,. אין ל  חכמים את משאיר בזמן הקירוב כלו

מוך, קודמהם של בעולמם מופלג אבל בס  קדושים לבטל כוח שאין ודאי בזמן, הרבה ב

ש של זו, מרכזית ונקודה קדמונים. דו ה קי שנ מ א ה ר מ הג חר ו ם א ת כ רי  משמעות ע

סת בתועדתנו לכת מרחיקת תפי כלל היהדות ב  עינינו הנה בפרט. ההלכה ופסיקת ב

ת, שבכל רואות  עד היותר לכל שם, נעצר הכל ולגמרא. למשנה כשמגיעים המקורו

 מתוך גם מתבהרת זו, מרכזית שאלה האמורים. הרא״ש בדברי כמובא ורבא, אביי

ק חכמים כוח מה הדורות. לאורך פולמוסין  "אין מהמובא, יונק הכל קודמיהם. על לחלו

ד ״ י ל ג כו ל י ט ב רי ל ד דב ״ י " ג  ראה רבי, של תקנותיו על פולמוס היה [כך !.0 חגרו

 יהודה רבי נכדו של תקנותיו הזכרנו וכבר לעקור. וביקש ד״ה: ע״ב, ה' מגילה תוספות

ת וחרף בנותיהם, משום ושמנם פיתם קדמונים, שאסרו מה להתיר נשיאה דו ע ת  ה

ת בין ההבדל ועל בידו. עלה דורו בני האמוראים שונים דורו שתקפו כפי רא  בדעתם שנ

ת ראה האמוראים, של  ע״ב] קו' וסנהדרין ע״א כ' ברכו

 לו: אמר אבל. א״ל: ועוד? כגרים שצריכה מודה אתה אי חייא: ר' לו אמר ע״ב: ידי בנדה
 דנפק וכיון מאכולת, מדם לאפוקי , ועוד כגרים בעינן םבר: ורבי כחם. עשיתו אחה אף א"כ,

 נדה! משום טימא בילדותו, הא קאי? בזקנוחו לאו מאי אתא. מגופה ודאי מאכולת, מדם לה
 הוא, גדול דאדם ביםא בר חמא ברבי יוםי ברבי ישמעאל לרבי רבי ליה משתבח מינה. שמע
 בעד בדקה מיניה: בעא מילתא, מינאי בעי א״ל: אתא, כי לידי. הביאהו לידך לכשיבא לו: אמר

 לך, אימא אבא כדברי לו: אמר מהו? דם, עליו מצאה ולמחר בקופםא, והניחתו לה, בדוק שאינו
 עליו שאומרין זהו ישמעאל: רבי אמר לי. אימא רבי כדברי א״ל: לך? אימא רבי כדברי או

 םבר: ביםא בר חמא ור' התלמיד! דברי ושומעיו הרב דברי מניחין היאך הוא? גדול דאדם
 אמר יוםי? רבי ומאי רבי מאי שמעתתיה. ומחדדי קמיה, רבנן ושכיחי הוא, מתיבתא ריש רבי
 כר"מ, רבי, כשטימא זירא: רבי ואמר מטהר. יוםי, ורבי מטמא, רבי, תנא מתנא: בר אדא רב

 אומר: ר"מ דם וראתה צרכיה עושה שהיתה האשה דתניא, טיהר. לעצמו יוסי, רבי וכשטיהר
 אחא רב א״ל טהורה. כך ובין כך בין אומר: יוםי רבי טהורה. יושבת, אם טמאה, עומדת, אם

 ואילו כתם, משום אלא טימא לא ר"מ כשטימא חנינא ברי יוםי א״ר והא אשי: לרב דרבא בריה
איתמר. נדה משום ההיא, איתמר כי קאמרינן: הכי אנן א״ל, קאמר! נדה משום רבי

 מלאכי, יד וראה .17 עמי כדי סימן כהנא, קלמן הרב מהדורת ואמוראים, תנאים סדר ראה .9

 מפליג עצמו הריב״ש ראיתיך. ד״ה שצייד סימן הריב״ש שו״ת גם ראה קסת', יז' כלל

אולי כל על לחלוק שיכול שבחבורה כארי תם רבנו את להכתיר "ו ת מהם יותר שלפניו פו  בחרי

הרמב״ם!!! מן אפיי גדול שריית שאמר הוא ובבקיאות".

 ע״א ב' מגילה גם ראה ע״א. לוי ע״ז ראה חשוב. המאירי, שם וראה מ״א, פ״א עדויות ראה .10

ת על הבנויה  גם ראה ה״ד. פ״א שבת ירושלמי ראה ע״ב. לוי גיטין ראה דרבנן. סמכו

ת אין ד״ה: ע״ב ג' למו״ק המאירי ראה ה״ח. פ״ב ע״ז ירושלמי  לוי לגיטין דבריו וראה דין. בי

ש הריטב״א דברי ראה הלל. כשתיקן ד״ה;  ודבריו מקום. ומכל ד״ה: ע״ב יחי חשנח, לרא

שבת שונה. ד״ה קיג' ל  ראה שם. ולנימוקים לדיון לב שים ה״א, פ״א שביעית ראה בא

ספות  חולק?! מרבו גדול תלמיד אם גם, ראה יהודה. ורבי ד״ה: ע״א, לוי לע״ז הרא״ש תו

 עליו חולק ע״ב, ידי נדה ראה וי. אות והגר״א שם, השך ראה ד', סעיף רמ״ב סי' יו״ד הרמ״א

תו, קנו ת בז בזקנותו". לאו מאי ד״ה: שם תוספו
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שר קדמאי, על חולקין בתראי סוגיית  מן יותר ידעו שלפניהם, ספרים שבגלל אפ

שונים, ספר אלמולי שלמה ר' דברי שז״ה, הרה״ג הביא הרא  המחנות". לכל "מאסף ב

ש מעיין אחד לתחום מומחה אחד בענף עוסק מהאחרונים חכם "כי  ומיוחד, אחד בדרו

שתדל שתדלותו ועיונו שכלו בו ושם להעמיק וה  מדברי יותר בו שהשיג באופן וה

שונים.  השגנו בעיון שהתמדנו המעט עם האחרונים אנחנו שהנה שניה, בחינה ועוד רא

 החכמות כל היו שבימיהן לפי וזה רב, בזמן הם שהשיגו ממה מועט בזמן יותר הרבה

שלמות, ובלתי נעלמות שתדלות מדעתם להוציא צריכים והיו נ  אנחנו אבל נמרץ. בה

ה עולים לא הדברים אמנם לפנינו". ערוך והשלחן הכל מצאנו  החזון דברי עם בקנ

שונים מפני אחרונים, חכמים ודברי איש,  כמו עליונה. דעת עמהם הסכימה שהרא

 אלמולי, שלמה רבי מדברי לדייק יש ועוד גרונו. מתוך מדברת שכינה רש״י על שאמרו

שגת שמדובר, ת נגלו להם אבל בה. התמחה שהחכם אחד עניין בה  ודימו חכמה תעלומו

ב על הרחוק מן והשיגו למילתא, מילתא שת בעומק הקרו עיונם. קדו

 שהיה הרמב״ן ואפי' בתלמוד, מצוי הדבר תנאים, על יחלקו שאמוראים נדיר אמנם

 מסכת בבלי תלמוד ״. תלמוד של דרכו זו שלפעמים הסכים אלה, לעניינים וחרד שמרן

 המפוזר. מן אפילו הקרפף ומן המכונס, מן השדה מן עצים «ביאין מתני' ע״א: לאי ביצה
 בפותחת, לו שנכנסין כל אומר: יוסי רבי יהודה, רבי דברי לעיר, שסמוך כל קרפף, איזהו

 מן אלא עצים מביאין אין שמואל: אמר יהודה רב אמר גמ' שבת. תחום בתוך ואפילו
 היא. יהידאה מתניתין המפוזרים! מן ואפילו הקרפף, מן תנן: אנן והא שבקרפף. המכונסין

 שבשדות המפוזרים על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא אלעזר: בן שמעון רבי אמר דתניא,
 ועל שבקרפף המפוזרים על נחלקו, מה על שמביאין. שבקרפף המכונסין ועל מביאין, שאין

 עלי רבא: אמר יביא. אומרים: הלל ובית יביא, לא אומרים: שמאי שבית שבשדות. המכונסין
 כמפוזרים להו, מבדר זיקא מדלי דאי כיון ומותבי, להו דמכנפי גב על אף גפנים, ועלי קנים
שם. נהתוספות התייחסות ראה דמי. שפיר עלייהו, מאתמול מנא אתנח ואי ואסורין. דמו,

ה אמורא וכח משנה של כוחה על שלנו הדילמה ד ע  תלמוד מקור. מעוד מתבהרת כ

 אומר: יהודה ר' חובו מקצת שפרע מי מתני'. ע״ב: קע' דף בתרא בבא מסכת בבלי

 שומר להיות צריך זה נמצא יהודה: רבי אמר שובר. יכתוב אומר: יוסי רבי יחליף;

זה. של כחו ירע ולא לו, יפה כך יוסי: רבי לו אמר העכברים! מן שוברו

 ב״ד אלא יוסי, כרבי ולא יהודה כרבי לא הלכה אין רב: אמר הונא רב אמר גמ'.

 ואמרי הונא, לרב נחמן רב ליה אמר ראשון. מזמן אחר שטר לו וכותבין השטר מקרעין

ר ירמיה רב לה  עדים דתניא: [ברייתא,] הא לרב ליה שמיעא אי הונא: לרב אבא ב

 ליה: אמר כיה. הדר הוה ראשון, מזמן אחר שטר לו וכותבין השטר את מקרעין
שבהם!] הגדולים ומן תנאים, שני על חולק [רב כיה, הדר ולא ליה שמיע

ת סוגיות בפרק שכתבנו מה ראה .11 תרו ם ראה ומוחלפות, סו ע״א. מחי לגיטין הרמב״ן חידושי ג

וראה אחריתי". במכילתא כולה ומייתי בחדא קצת מייתי הכי דתלמודא "אורחא רמב״ן:

שבועות כה' נדרים ת ע״א. כט' ו ספו ולטעמיך. ד״ה: שם תו
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שב״ם  יהודה דרי במילתיה בשמעתין לקמן דתניא, הא לרב ליה שמיע אי מבאר: שם ור

 כרי שהלכה מודה והיה רב ביה, הדר הוה כוי. עדים בידי שמקרעין חובו חצי בפורע

 תני דברייתא ביה הדר ולא שמעה עדים. לי מה ב״ד לי דמה ה״ק נמי רב דהא יהודה
 נגד ברייתא ויוצא הוכחה. הם ועדים עדים. ולא דוקא ב״ד אמר ואיהו מקרעין עדים

שיו הריטב״א משנה.  ומבהיר: משנה, על חולק אמורא שאין בשיטתו איתן שם, בחידו

 דרג לאו פיי וכוי. יוסי כרי ולא יהודה כרי לא הלכה אין רב] [אמר הונא רב אמר
 עלייהו, פליגי דרבנן גמיר דגמרא לומר אלא דמתניי, תנאי על פליג ברא תנא שהוא

ק אמרינן בו וכיוצא  הלכה אין שמואל אמר יהודה רב אמר אי) (קי פסחים ערבי בפר

 שם פירשו וכן רבנן, סברי דהכין ומקדש, מפה פורם אלא יוסי, כרי ולא יהודה כרי

שלמי. בירו

 כאמור, שידוע ובעיקר זה. כלל על חולק יוחנן שרבי אלא ופליג, תנא רב נכון,

 לקבוע היה ראוי כאן והלא יוחנן. כרבי הלכה יוחנן ורבי רב בדעת חולקים שכאשר

ש ומכאן יוחנן?! כרבי משנה כדעת הלכה  מוצק הלכתי יסוד כאן יש האם העניין. לשור

שאונים דעת עוצם מפני הוא שהעניין או תנא, על יחלוק לא שאמורא גזרה כעין  ר

ק האמוראים ראשוני יכלו שנראה ובמקום .12 לחלו

שונים. דברי קדשו אחרונים האמור. מן העולה תר העריכו התנאים אחרוני רא  דברי ביו

 מגיעים שדבריו אמורא נשבע שכביכול שבועה מביאה הגמ' ולפעמים התנאים. ראשוני

 דברי קדשו אמוראים וכן במועדו. בפסח הלל של כדבריו ואבטליון, שמעיה עד

 על שהיו תנאים בעצם שהם אמוראים היו עדיין החתימה סף שעל אלא אמוראים,

שה. משנה ואילך מכאן לחלוק. יכלו שכן רבי שלחן שלב נתקד  ורב רבינא אחר הבא, ה

ף "סו שי שונים גם חולקין. אין הוראה" א תה הגאונים על הביטו הרא  וכן הבטה, באו

ת על הביטו הלאה, ת תלמוד. על כמביטים התוספו מרו  תלמוד פרשני הם שתוספות ל

ש״י. ודנים ומפרשים ם תקופת אחר רק בר  לחלוק שפקפקו היו ואילך מרן דור הפוסקי

חב [ראה מרן. על שת יצחק" "עין דברי ובעומק עצום ברו  על הלך חלקיו, שלו

שיעוריו זצוק״ל הגר״ע אביו שכבש המסילה שות לפנינו ב  אחר מהרהרין שאין בנחי

 שכינה מפי כמדבר מרן את המעמיד כצפוי יצחק" ה״עין אף יוסף, הבית מרן פסיקות

 סדקים והיו האומה, נפזרה ואילך מכאן חילוקין. מצאנו הנה ובכ״ז עליו. חולקין שאין

 הנקודה מפני רק חשוב העניין לנו קודם. דור על חולקים לא שארונים במוסכמה

מסיני. כנתינתם אותם קדשה והתלמוד המשנה שחתימת בענייננו. המרכזית

ת שם ראה ע״ב, קע' בתרא בבא ראה .12  רבנו שם וראה יהודה. כרבי הלכה אין ד״ה תוספו

שם,  דברי ועיין יוסי. ורבי יהודה רבי דעת פירש רש״י כיצד ראה יחליף. אומר ר״י ד״ה: גר

למקום. המאירי
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זמנם רקע על הסבוראים שלפנינו בפרק

ם, תקופת א. ם. הם מי התקופה. על הנסוך האקלים הסבוראי  זיהוי הסבוראי

בתלמוד. מאד] [בודדים שמותיהם

ם, ימי ב.  העולם את ששטפה חדשה דת הופעת האייסלאם. הופעת הסבוראי

התלמוד. מפרשי הגאונים תקופת מפתן על התלמוד חיתום ימי בעצם

 חתימתו, אחר כמקציעים בתלמוד הסבוראים של ידם למשמוש סימנים ג.

שר ת הסופי שסידורו אפ שלהם ופרקים מסכתו הוא. מ

שי ד. הלכה. נספח-מדר

 עוזנו גאון עינינו מאור שליט״א. קנייבסקי חיים רבנו חדור מאור חגאון ח.

שובותיהם, לנו כתבו מזוז, מאיר רבנו  על מעטה אך השפעה שלסבוראים בת

התלמוד.
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הסגוראים

ת ח ת א פו קו ת ת ה מו לו ע ת ה בו כ ר מו ה ת ו דו ל תו מנו, ב א ע ת הי פ קו ם ת אי ר בו ס  ה

ר ש ה א ל ח ר ה ח ת א מ תי ד ח מו ל ת ה ה שכ מ מי עד ונ ם. לי אוני ה הג מ לו ה ע תי לו בו  בג

מן, ת בז ב כ ר מו ם ו שינויי קי ב חי ר ת מ כ ם ל ו קי מנו ב ת ע רו דו ר ב ח א ל ת ש מ תי  ח

ד. מו תל ב ה ר ם ע ה מי ה י ל ט ת ב או שי ץ הנ ר א ל ב א ר ש ם י צ ע ב ם ימי ו ת ל עו ל פ  ש

ם, אי ר בו ס ה עד ה מ ר כ ש פ א ה ש ר א ת ק ל ס ע ד, ל מו ל ת תו ה או ר ב ם עלו דו מי ל ס מו  ה

ל ת ע מ ה. ב רי טו ס הי ה ה פ קו לו זו ת ת ח רו מו חיי ת מנו. ב ע

ת א. לו הי ם ק די הו ת שחיו הי ח ת ת נו טו ל ם ש ם, עוייני די ר פ מי נ ל חכ ב ת ב ח  ת

ם, יד סי ר פ מי ה חכ ל א״י ו צ מי. ב ת רו לו הי ם, ק רי צ ת מ לו הי ק אן ו רו  קי

א ק ריני ק ת. ו קו חו ר ה ה ת ע א מ ב ב ה רו מ או 9 ה 5 ם % די הו הי ת מ ח  ת

ה טרי ת, מ ח ת א ח ת ת כו ל אל. מ ע מ ש י

ה ב. ד ר פ ה ת בין ה בו שי ל י ב ת ב בו שי ץ וי ל אר א ר ש ת בין י או שי  א״י נ

ת שו ר ה ו ל ת, הגו לי ב ב ר ה ה קי ד ר פ ל. זה ה פ ד אין נ ת עו מו צ ע ת  ה

ה מוני הג ל ב ח ע לו ל ה ע ה. ו כ מי ס ה

ם ג. די הו ת י ל ל מגו ב ה, ב ל דו ם הג דדי ה נו צ חו ל ה ב ב ת מ צו ר א ם ל  הי

ם עי מגי ב ו ל ה. ל פ רו ם אי ת מו ת ד ש ב ה לו ר ה. צו שונ

די ד. הו ל י ב ם ב אי ל ק ח קי ה בו ע, ח ק ר ק ם ה אי צ ר מן יו פ כ ל ה ר, א עי  ה

ה ל חי ד ת ד בג ר ל ה עי ר בי ה ה ש חד ה, ה ל דו הג "כ ו ם. אח רי ע ר ל ב ע מ  ה

ת או ל ק ח ה ר מ ח ס מ ש ל ח ל. מו לי ע ע ב ק ר ק ה ה ד אינ ף יעד עו ס כ ם כי נ  א

ן טלי טל ם. מ פי ס כ ו

ל ה. ח רי הו ש ק ה ב צ פו רי בין ת מנו, פזו רי ע ש ת. ק ״ ם שו אוני ם הג כי פ  הו

ת ב תו כ ת ל פי לו ת ח דו ס מו טון ל של ם. ה מי ד קו ה

ם, ו. לי ש רו ת י רו מ ה ל ת ץ היו חו ם מ חו ת ם ל די הו ד לי ת עו רו ר, מגז ס קי  ה

ה ת ש ע ח יעד נ ט ת ש ה ל ל ה, ע תי בו ר ת חו סו ח ם. ב א ל ס איי ה

ץ ז. ל אר א ר ש ת י ר ב ם מידי עו טי ביזנ ם ה רי צ צו הנו חפ לוי ש כי ה ב תי שיו  או

ה, של מ או די ה ם לי מי ל ס ר מו ש ב א ל ש שון ב א ם ר רי עז ם נ די הו  בי

ש ר ת ש ה ם. ל לי ש רו ד בי סג ר מ מ ם עו ק ל מו ם ע קו ח. מ ב מז ץ ה ל אר א ר ש  י

ת ר ב די עו שיו מי די ע אל. לי ע מ ש י

ו בדיון נ י פנ רו ל ר ב ת ם י ענייני ל ה ם ע ע ק ר ר ה ב ת ם מ ל ה. עו ר תו ה
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ם אי ר בו ס ם ה מי ה ת חכ בו שי ל י ב ף ב סו ת מ פ קו ם ת אי ר מו א ת ה מ תי ח ד, ו מו ל ת  ה

מן ת מז ר טי א( פ בינ 4 דיר״ס ר 9 מי עד )!9 ם. לי אוני ה הג ש ם ק חו ת ה ל פ ל סו  ש

ה, פ קו ת מי ה ת ם חו מנ ב היו ז א, ר מונ ב סי ר א ו ש גד ם וי רי מ ב או א. ר שנ  2ש

ת עו מ ש ם מ ש ם, ה אי ר בו לי ס ע א ב ר ב ם ס ח כו ר ש ת ם יו ת ס לי מ ע ת. ב כו מ ם ס ח  כו

ן של בנ אי ר ר בו ה, ס ל. היה אל דו ף ג ר ת ח מ תי ד ח מו ל ת ם. בו חלו עדיין ה ה די ל י  כ

ה מה מד תלוי שהי עו ר ו ח ד, א מו ל ת מדו ה ם ע הו. ה שו ר פ ה ו ד מי ה ב ע דו ם י  היו ה

מי שלי לוי הבניין מ מי ר ב ס ח תו. ה מ תי ח ם ב ה ה ש ע מ ם היו ל שי ט ר מל ח א  ש

ם. תו חי ש״ג עפ״י ה ה ר מ ה כ מ ם, וכ ה קי ס פ ם מ ה תי עו ר כ ם ה ה תי רו ב ס סו ו כנ ף נ  לגו

ד. מו תל 3ה

ה ימי ב טו ל ה ת ש פ קו בי ת דה ר הו א י שי ת הנ סו ח מי, ב ט וימי רו ק ש סי ה ח  הי

מי אי בי ר מו ל א ב ת ב סו ח ם, ב סי ר פ פו ה ל ח ת מי נ ת בי רו ז מד ג ת ש רו צ ת ו פ קו ת  ב

ם. אי ר בו ס ת ה דו סו ת י דו ה ל י ב ה ב אננ ש ם. ה רי ע ר ע ת ך מ ל מ ד ה ר דיג שי יז שלי  ה

)4 4 0 - 4 5 ף )7 ד ת ר ם א די הו ם הי ת וג ם א רי צ ת הנו ו רי כז א א ב ר. ל א תו ם ת ס ר פ ת  ה

תו ר ז ל בג ת. ע ב ש ו ה ז, בנ רו רי פי כז ביו, א א פי כ ל ב ״ ה חז שיעא" "פירוז כונ  ר

)4 5 8 - 4 8 א ),5 ך הו פ ת ה ם א ב צ מי מ ם כי מי אי ל ה ס ש אנו רי ד ר. א ס קי

 אשי. רב של חברו הראשון רבינא מדודו להבדילו )422-499( הונא בר בר רבינא .1
 רבה שרבו אחר סורא, ישיבת לראש נתמנה אמימר, של תלמידו האחרון רבינא

 26 התלמוד. את וחתם הראשון רבינא דודו עבודת את השלים הוא נפטר. תוספאה
עולמו. לבית הלך )499(דיר״ם כסלו יג' ביום הישיבה, בראשות כיהן שנה

 חכמים שני בתקופה. להתמצאותנו המפתח גם שהיא גאון, שרירא רב אגרת עפ״י זאת .2
 עד התקופה את ומאריך מאחר הראב״ד לערך. 550 בשנת נפטרו גדא ורב סימונא רב

בבירור. מוגדר בלתי התקופה סוף לפיכך .680 נפטר ששנא רב ששנא. רב לימי
 עצמה שהתקופה כפי מטושטשים התקופה גבולות דברינו, בפתח אמרנו שכבר וכפי

התלמוד. בתוך רישמוה מבחינת עמומה

ע״ב. ג' ע״א, ב' קידושין ראה .3
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שיעא" "פירוז א ר ה הו ציוו ל ש ת ע ג רי ש ה א ה ר ל ארי הגו ר מ ר ב א מ ר ט חד זו ם י  ע

ם מי כ ח ב ה א ר שי שר ר מ ד ב קו ב פ ר מר ו מי ר א א. ב ק ת ינ א ד' שנ ״ ל 4(ר 7 ם ).1  ה

שוני א גי ר רו ת ה כו ל ל מ ש ע דו ם קי ש ל. ה ב ב מיו ב רו בי גז ל נ די ע הו אן י ה א פ ס  אי

ת, מדו רג ש ת ה צי ח די מ הו ר י עי ה ה ל לי ע ם ב די הו הי תו ש מי ם. שני ה שי מגו  א

ה ר ת לגז י ו לו ת נ ר ת גז ח קי ם ל די ל ם הי טני ק ם ה די הו ך הי נו חי ל ל כי ע ר ת ב ד  ה

ת. שי מגו א ה ה ר ה גז ט ש ם שפ ש ל מ ל פני ע ת. כ לו הי ק ה ה א צ תו ת, ה די מי ת ה ר  סגי

ל ת כ בו שי די הי מו תל ה ו ר תו ל. ה ב ב ב

ת פו די ר א ה מו ל לי ת ל ע מ ם שני ב כי ל מ לו, ה ל ם ה ק ה לו ר ח ר ה ת ף בי ק מי תו  ב

תו כו ל ל מ ד, ש א ב ש קו מי ממ ת בי מ תי ד. ח מו תל א ה ה הו ם יד הי מינ ל י  ש

ם. שי מגו א ם ה טה ג " נ ק א ד צ מ " ך ר ד ה ל צ ר ל ש חי ה ם ל ל עו ת ב עין א ר ם ג ניז מו קו  ה

שון א ר ף ה רי ח ה תו. ו ניו צו קי תו, ב ט שי ל ל ע כ ר ם ה ל עו ע ב ב ת נו ד מ ת ע מ צ  ב

ת. ריו ע ל ו ר כן ע ך גז ר ד חו ב ר, מו כו ע ל ה כ ה ם ש ם. שווי תפי שו כן ו ל ם ו ם ג שי  הנ

ה היינ ת. ת פו ת שו אן מ רי מכ סו אי ם ש בי רו ל ק פ טל. נ ב בן ו מו ת כ נ ו כו תו ש ר א גז  ל

ק ל ר ם ע סי ר פ א ה ת אל נ ו כו ם מ די הו ה שעניין לי ם. ז ת מ ש ה אין בנ מו ת ה ל ר הגז  ש

ה ר ר ד ג ר ל מ כ ת. ב לו הי ק א ה ת די ל ר גז ת ב ח קי ם ל טני ק ה, ה ר מ ה ה ל ת ה ע כ ת  ני

ת ר ל גז לו ת חי שו ל נ א ר ש ל י כ ד גוי. ל ר מ הג ה ש ע״י הונ א ה ר ל ר הגו א מ ר ט  4זו

ר ש ר א ת עוז אז א צ ת נגד ל כו ל מ ת ה בו סי ת בנ בו כ ר ר. מו ת ביו

 ע״י ונהרג נתפס המרד עקב כהנא. רב בר מר לאביו נולד הגולה, ראש היה זוטרא מר .4
 אימו עם שהוברח השלישי, זוטרא מר שמו על שנקרא בנו נולד מותו ביום המלכות,

המנהגתה.. של רמות היותר במעלות תורה של דורות להמשך זכה כאן ישראל. לארץ
 יוצרת הזמן קרבת האמורא. זטרא מר לבין הגולה ראש זוטרא מר בין להבחין עלינו
 רב של תלמידם פומפדיתא, ישיבת ראש האמורא, זוטרא מר מינו. בשאינו מין ערוב
 לנו שחיבר הוא החתימה. זמן אשי, ורב אמימר של הקרוב וחברם פפי. ורב פפא

 ברכה נוסח חיבר הוא וכן מוחל"... "הריני המיטה, על שמע לקריאת הבקשות
 כוי ע"א.םוכה מגי חולין ע״ב. מוי ע״ב, נג' ע״ב, מדי ברכות ראה: עליו ועוד. לאבלים,

ועוד. ע״א. כט' סנהדרין ע״ב. מאי עירובין ע״ב.
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עוז חו ב ״נ רו סי מ ת נגד יצא ו כו ל מ ל ה ה מה ע ל ל עו ה ש תי רו ם. בגז די הו ר לי  מ

א ר ט ה יצא זו מ ח ל מ ה ל לוי ד ג ת ע כו ל מ ל ה ה ע ת מ ד ה. א ם של די ר מו שו ה ב  כ

ת חוזו ס, מ ר פ ת ב חוזו ם מ שבי ם מיו די הו ם י ם. וגויי בי ר ר א מ ר ט ם זו קי ה ה של מ  מ

ך תו ת ב מ ד ס א ר ל פ ה ה וני ת ב דינ ם מ די ר ך מו ש מ ע ב ב ם. ש ם שני רי ש ה ע ה שנ  הי

ר א מ ר ט ש זו א ה, ר ל ע גו ב ת ש נו רו ח א ה ה ש הי א ה ר ל ך גו תו ה. ב ל ה זו גו ע ר כ  הו

ה ע״י פ ק ת ה מ ר די ל א ת ש כו ל מ ר עד ה מ א ש ר ט ס זו פ ת ה נ ל ת פן ונ או ד ב רי ח  מ

עיני ל, ל ל כ שר ע ר הג עי ה. ב חוז תו מ ש בנו א ד ו ל ם שנו תו ביו חו מו ר ב ץ הו ר א  ל

אל. ר ש ם הד י שי ע מ לו ל ל ת ה ר ג א ב ב א ר ר רי מד שני "והוייאן גאון: ש ת ש רו צ  ו

ף סו ת ב כו ל ם מ סיי ר א פ ל כלין הוו ו ע י ב ק מ קי ל ר בי פ תו א א ו ת ב תי ר מ ב ד מ הג ו  מנ

" אונים ד .5ג ב עו שו פיון נ אי ה, ל פ קו ת ך ה פי א ה, ל ע ו ש ב לנ שו ת ח ע ד ם ל ק ל  ח

ם תו חי ד. ב מו תל ה

ת ד בו ם ע אי ר בו ס א ה ה ל ת ת הי פ ס ת תו גיו ד סו מו ל ת ר ל ש הו א או ם ר ה פני  ל

ט ע מ ם. כ תו ם ח ת ר ט ה מ ת תו הי ל ח תו הנ ע מ ט ה ם כפי ו אוני הג קדו ש ת ש שו ע  ל

שו רו פי לו כדי ב חי הנ ם. ל בי ל ר א כ ר ב ר ס או בי ם ו מי תו ה ס א ר ם הנ ה ך ל רי  צ

ח ענו פ הו ל או ש בן ע ר. מו ת פי יו ת ל ט ב מרן שי ר ה ה די ב ל, עו ״ ק צו ם היו ז  ענייני

ה ר ב ס ב ם ש ה עו ו ק ם ת ה ת, ל דו ת אן י לי מכ ם או מ ם', ש אי ר בו ס די ' מי ת מע רו ב  ס

ת. שהיו פו פ ה ידם רו ת ל הי פו טי ת ב או ס ר ג ת, ב או ח ס בנו ת ו לו כ ל כ כ ה ה ם הי ה פני  ל

ר מ היו כפי חו ת ש תו י רי די ב ם, בי אי ר מו א ה כן ה ם הי ה די ת בי בו שי ל בי ב ר ב מ  חו

ה ב רו אי מ ד ע שו ם סיי ה ת ל ר ת ה ם ב ה תי קו פ ח ס ס א. בנו ס ר בג ק ו ל ם ח ה תי רו ב ס  מ

ע מ ט א נ ר מ א בג ל ש ב ת שי רו ש פ תן א הו א לז ל ה א ע ה ביגי ב ר ר רו בי שון ב א .6 הל  ל

ט מל ם יי ם שג ה רי ח רו א ד רי ח ב ם ד אוני ם ג שוני ט א ד, ו מו ל ת ם ל ת א סו לו ג  כ

ם, שני ר ת או פ עו ט ם ב רי פ ם, סו קי תי ע מו מ אינו כ ר ה מה ש מי ת ה ״ן ש ב מ ר ע ה ב ק  ש

רי ב ד א ש ר מ ם ג א אינ ר מ א ג ל רי א ב און. ד ך הג כ פי א ל מ ת ס דיו מ ה בי ד הי מו ל  ת

ם א של הו חין ו ב ם בין ה קי ב ד תיו. ה עו רי בי ש

 תשובה היא גאון שרירא רב אגרת .99 עמי לוין מהדורת גאון, שרירא רב אגרת .5
 שם תורה, מרכז היה שם ימינו, של תוניסיה קירואן, לחכמי השיב שהגאון ארוכה

 שכנראה חננאל ורבנו גאון ניסים רב ע״י לתלמוד הראשון המסודר הפירוש התחבר
התלמוד. שאחרי החיבורים לשאלת תשובה בקשו משם חושיאל. רבנו אצל למדו
 אוצר והנחילנו באריכות ענה שרירא רב הסבוראים. בתקופת קרה מה לדעת רצו

.987 בשנת ניתנה התשובה תושבע״פ. סדר שהינו
 דפים גם כך הסבוראים. מן הוא קידושין, מסכת של פתיחתה שכל אומרים יש .6

מתורתם. היו ועוד, ע״א, נוי סנהדרין ,א-ב קמא בבא גם נזיקין. של ראשונים
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ש ם י מי כ ם: ח עני טו ר ה ש א ת יש כ קו לו ח ם, בין מ אי ר מו א ה ה פ סו ב ת ו פ ס תו  ה

א ת הלכ " "ו ב... ר ה כ א ר ה שזו נ ש ת. הדג אי ר בו ם ס ם ה ה ג א ר עפ״י כנ ל [ ע  ב

ר ד ס ם ס אי ם] תנ אי ר מו א ה היו ו קדו אל ש ם ש אי ת ה ת ל ת א גיו סו ת ה שניו מ  ל

ת כו שיי ם. ה ה ם ל ת מ ת מג שו ע ד ל מי תל ר ה הי ש. ב ם ונגי ת ל ע מ ת ו לו עו פ  אלו ב

ר ק עי ל ב ע ע ק ת ר או ר ם. נו ה מי ם י צו ה מ א ת ל ה כ ם עוז ב סיי ם ל ש סיו ט  מה מלו

א צ מ ם שנ ה פני ר ב ח ב א שי ר א. א בינ ר כן ו או ל ר ק פי נ ״ג, ב ש  סבוראי "רבנן ר

ם להוראה", דמקרבי ם ה שו ה ר פ ר מה ש א ש ק, שנ פ סו  מה כל מפרשי "הוו מ

ם מן פירשוהו". וקאי תלי דהווא לי דו ת הג ע א ב א ההי ב הו א ר ח צוי א מ  ה

ד מו ל ת ת ב כו מי ס ה ב ב ר ת ה גיו סו הן ב ה עלי כ סו ת נ ר ב תו שי ר רי מי או א ב ח ת מ  בי

עדו. ו אין ו ק לנ פ ב ס ר אי ש ח א א ה הו ת או ת מ צ בו ם. ק מי ת חו ת ה דו ע ת. כ פו ס תו  ה

ת פו ס ת תו כ ס ת מ בו תו שיט ע״ב: ב דף כ ב "פ אי ר ח א א מו ל ש כ ר פי ם ש ״ ב ש  ר

היינו ב ד אי ר ח און א שה ג ע ת ש תו ל א ך האמוראים כל בסוף והיה ש כ ל ה ו שנ  מ

שונו ל ל כ ס ב ש״ ך ה רי ב פ אי, ר ח ט א שי ב פ אי, ר הרי אח אן ש ב כ שי ר ה א ל עונ  ע

ריו ב א ד ר אל מ נו או בי ם ר א ת הו א ש ר מו ל א כ א ו ר מו ה א ס הי פ נו תו שו מו ל  כ

ף ה מגד ן ר' ב י ר ד ה נ ס ) הו ב הי ג:) א ה ת ק ר' ב ״ ב ) ן נ ח ו ב:) י ט קי ה ליי ל  אביי ע

ת כו ר ב ט). ( רי כ ב לנו ה ר אי ש ח ד א מו ל ת א ב ת הו בי עד מ ם, ו מי ת חו א ה הו  ו

אי. ר בו ס

האמוראים אחרוני

 בניו, ע״י שנה כשמונים עוד העריכה שכלול עבודת נמשכה אשי רב פטירת אחר
 הוא האמוראים, מאחרוני חדור, גדול נעשח מרימר החכם ועדו. בית וחברי תלמידיו

 עם הישיבה, ראשות שנות חמש אחר לאמוראים. ראשון רב בו ישב מקום בסורא ישב
שני. אבין בר אידי רב עלה פטירתו,  שהיה הראשון אבין בר אידי מרב [להבדילו ה

 רב של ותלמידו אשי רב של וחברו הועד מבית שהיה אידי רב ורבא] אביי תלמיד
 רב בר נחמן רב כסאו על עלה פטירתו אחר שנה. עשרים ומלך הדור גדול היה פפא.

רבינא. של אחיו הונא

שי, רב בר מר הוא כסאו, על בנו עלה הגדול, אשי רב פטירת אחר שנה שלושים  א

 אביו. של הגדול מפעלו עיקר את וסיים שנה עשרה שלוש הישיבה בראשות ששימש
קרבתו תחושת מפני בדיניהם מלדון עצמו פסל חכמים בתלמידי דבקותו מעוצם



7 8 הסבוראים8

 חתימתו. זו כנראה טגיומי, רב הוא אשי רב בר מר אליהם. אהבתו לרוב המופלגת,

ש עמד תו יש סורא. מחסיא מתא ישיבת ברא  החותמים אחרוני מגדולי כאחד ממש לראו

 לזמן והמתין אביו כסא על למאבק מלהכנס שנמנע כנראה אביו. של הגדול למפעלו

 קאי דהוה אשי רב בר דמר הא כי ע״ב: יב' בתרא בבא [כמובא לעניין. שידרשוהו

א  מחסיא, במתא דמליך מתיבתא ריש דקאמר: שוטה לההוא שמעיה דמחוזא, ברסתק

 לי קיימא לדידי מינה שמע אנא. ברבנן? טביומי חתים מאן אמר: חתים. טביומי

 דשמעי כיון ברישא. מדפתי אחא לרב לאותביה רבנן אימנו אדאתא אתא. קם שעתא.

 אחרינא, דרבנן זוגא שדור הדר עכביה. ביה, לאימלוכי לגביה דרבנן זוגא שדור דאתא,

 שאין לפי ודרש, ותנא הוא פתח עשרה, בי דמלו כיון עשרה. בי דמלו עד גביה, עכביה

ת בכלה פותחין  עיניים לו היה אביו ולמעשה הלכה, הורה אביו בימי עוד מעשרה.] פחו

ת. לפסוק ת מורה עצמו שמצאנוהו כפי הלכו  [כמובא בעוף, הגידין צומת טרפות, בהלכו

 הללו) (הגידים חוורי. דלא אע״ג דזיגי, כיון אמר: אשי רב בר מר ע״ב: עו' בחולין

 אלימא איפסיק קטיני; ותרי אלימא חד הוו, חוטי תלתא זביד: דרב משמיה אמימר אמר

ב אזדא ב אזדא קטיני, איפסיק בנין, רו  איפסיק לקולא: מתני אשי רב בר מר מנין. רו

ב האיכא אלימא, ת, בנין. רוב האיכא קטיני, איפסיק מנין, רו  הוו, חוטי שיתסר בעופו

 ואייתו דאבא, קמיה קאימנא הוה אשי: רב בר מר אמר טרפה. מינייהו, חד פסיק אי

 ואשכח נפציה מחבריה, שני דהוה חד הוה חמיסר, ביה ואשכח ובדק עופא, לקמיה

תרי.]

ר מר פטירת אחר  שהיה בעמלו כרוך ששמו [ייתכן תוספתא. רבה עלה אשי רב ב

חו שולי הערות אלו אי להוסיף עוד בכו  השלימו האחרון רבינא עם יחד העריכה. ב

 וחברו [אסי] יוסי רב היה תלמידו מחסיא. מתא דיין היה רבינא הבבלי. את והקציעו

 אסי רב סבוראי. רבנן תקופת מפתן על פעלו הם פומפדיתא. ישיבת ראש רפרם היה

ם. לכלל ונכנס האמוראים מכלל יצא שנה. ארבעים משך הישיבה ראש היה  סבוראי

 היה אחאי רב אבהו. בר רבא בר אחאי ורב הונא, רב בר אחאי רב היו זמנו חכמי

 ימי בעצם דירס״ה שנת הכיפורים ביום נפטר העולם. את שהירו האחרונים מהנרות

הבבלי. חתימת
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האייסלאם הופעת הסבוראים ימי

ת דו ל ם תו ל ע א ר ש א י בנו ל ה, יו כ ל ה ם כ א א בין ל ת נ עו ר או מ ם ה ריי ט ס הי  ה

ם כי רו כ ת ה ע פ הו ם ב א ל ס איי ת ה ד ם כ בי ר ע ה ה. ו מ או ת כ ע פ ם הו בי ר ע ם ה ה שי בו  כי

ם ת טו ש פ ת ה ה ו ר הי מ ם ה ג ה סו ת מ עיו ב ת ה עניינו מ ת ה כו בי מ ה אי ו ת ב ל כו  י

ר ק ח מ ח ה ענ פ ת ל ה. א ע פ תו מה ה ר ו ש ק ת ה מ תי ח ? ל ד מו ל ת ה

צד א. ם כי טי ב ם ש וי דו ם ב די ד ר נו ב ד מ ם ב כי פ ה הו מ או ת ל ד ת ו ש ב  כו

ה ע מכני ת ו ריו פ מ ת אי לו דו ? ג ת תיו בו ר ת ו

או מניין ב. ת ב חו כו ם ה שיי פ ם הנ ם הפיזיי איי צב ח ם ו י ו דו ב רי ל ס ת ח ר סו  מ

ה מ חי ת ל רני ד חו מו צלי ה ע ש כני ה ת ל או ב צ ם ה רגני או מ ל ה ם ש סי ר פ  ה

של ? ו ם טי ביזנ ה

ר מה ג. ש ת פ רו הי מ ה ה שו ב ע ם, נ רי ב ד ר מה ה ש ת פ רו הי מ ח ה דו, ב מ  ל

רו, ע ת עו ה שפי טו ה של ם ו שני בי ל ח ר מ ה ב סי ? א ה ק רי פ ם א א ך יש ה כ  ל

ר ש ה ק ט ל ח ה ץ ל ב ק ב ל תו כ ל ת ו ר, מה א סו א פ ש ״ ע ב ש ב, תו ת כ  היינו ב

ת ב תי ד כ מו ל ת ת ה כ ס מ ה כ כ רו ה. ע ר סגו ו

בו מניין ד. א ש ת נ חו כו ל ה ח ש מ ה או ש ח זו חד לי צ ה ט ל לו ש ת ל מו או  ב

ת קו ח רו מ ד ה או ם מ קו מ ם מ א צ ל מו ם, ש בי ר ע ם ה ח וג לי צ ה ר ל מ ש  ל

ם טונ ל ם ש שני ? ל ת בו רו ת מה מ כו ם שיי אוני הג שי ל ר פ ד. מ מו תל ה

ה מה ה. ר ת, ק ריו פ מ אי ם ל סי ר פ ם ה טי הביזנ שו ו ל ח הם שנ די די י כ  אי ל

ת ל כו לו י פי ר א צו ע ת ל טף א ם ש דווי ב רי ה ס ? ח סיון הני

ה מה ו. ח הי ת כו דו כי ל ר ה ש פ א ת ל ד ה, ל ש חד ה ה ע ק ב ת ש מיונו ד  מ

ת חזיונו ם ו ד, אד חי ס י פ ת ה ם ל ת ע ד תו ל ב ? ש ם מוני ה

ם מה ז. מ קו ל מ ם ש די חו ת הי שי א ר ת ב ח מי ה צ מ או מה הזו, ה ם ו מ קו  מ

ת דו סו ה בי תי סו פי ? ת ת תיו ד ה

ע ח. ת מדו ד ת ה מי ל ס מו ת ה כ ל ה ל מ ת ע דו סו ם י אי ר ם הנ חי קו ת, מן ל הדו  הי

ם לו ם כ די הו ס היו הי סי ? ב ה ע פ תו ל

ם מה ט. קו או מ צ מיני מ א מד מ ח ך מו ל ה ת ל ל סי מ ב ב ם, חיו די הו ר הי ש  היו א

ם רי ע ף ב חו ם ל ף, י ? סו ם ל ס א ת ה ל

ת היו מה י. חו כו ם ה עי סיי מ ם ה מי ל ס מו ש ל בו כ ת ל ם א לי ש רו די י  מי

ם רי צ ע הנו קו ת ל ם ו ה תי דו ת ם י לי ש רו א בי ק דוו ל ו ם ע קו ? מ ש קד מ ה

ר מה יא. ש ת פ ב תי ת כ רו צי ת י יו חנ ל רו מי ש מנו חכ ה ע כ ל ה ה ב פי סו לו פי ב  ו

ה פ ש ? ב ת בי ר ע ה
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טני ש ת פ טו ך לנ ר ד ם ל רי ב ס ה ם ה טיי ס מי ר ה בי ס ה ל ה ו ע פ תו פי ה ה כ רו בי ס ה  ש

ם גי לו או תי ם ה רי צ ה הנו ת או ר ל שה ו ל ידיו "כמע ם השטן" ש ת מ עו בן ל  מו

ת ר סו מ ה ת ש מי ל ס מו ה ה ר בי ס תן מ ה או ש ע מ ה כ ח שג ה ם, ה קי ל א ה " ל ה ש ל ל  א

פי מיניו כל א ". מ ם מני א ש הנ ם י אי רו ד ה סו תי בי ח הד כו ד ה מי ע מ  ה

ת טו ש פ ת ה ם. ב מי ל ס מו ה ה ב ר מ ל ה, ו ני רו אי ש ה לו י פי רו א ב ס ש ש  שאי

ת מו לו ח ת ה מיונו ד ה ל ו ה או ה דווי, מ ב ה ה עיני חז חו ב ך רו תו ה, מ ר כ ת ה ר צי  י

ת ת ד לי א ס ר ב י נ א או ת ול בי ד ש ר ליו ב ד מ ם ה בי ר ע ד. ה ב ל עד ב ם ס ה רי ב ד  ל

ה מ כ ת ב רו אן שו ר קו ל ב ת ע חו לי ם ש ל עו לו ל א כו ל בי ו ש ר. ליו ב ד מ ך ה  כ

רו בי ס ה ה ת טו ש פ ת ל ה ח פני ע ר מז לו. ה ם כו רי ב ה ד ל א א ם ל שבי תיי ה מ פ  י

עיון ל ב ת ע שי א ך, ר ר ד ה שכן, ה ל חי ת א ב ר ל ב מד די ח א מו בי אל ש רו ליו  עי

ה. ף מכ סו ב מיו ו ר י ח ה א א ר ך ש ר ד ה ה ש ש ב כ ו נ י פנ ק ל חז ת צון ה ר ל ה חי ה  ל

ת ד ל ה ם ע ל עו לו. ה כו

תנו, לפי ע ם ד רי ק חו קו ה חי ר ת ה כ ס ל ח ם ליי א ל ס איי תו ל שי א ר ה ב ע  תנו

ת תי ת ד ב ש חו ה מ צעדי ם ש ת מכווני ד ת. כ מי ל ג אין עו לי פ ה ס ל ח ליי ק ו מ  עו

ה, ב ש ח מ א ח״ו ודאי ה ה ל א בו ם נ י ו דו ב ר ל ב ד מ ה ך מ כ ב ר ו בי ס ה ת ל ם א ת  עליי

ה. ר הי מ ף ה ף סו ש סו א אי ה ל ה הי ר ע מ ת ב מ א רי ל ב ם ד א בי שבי ך. נ ר יו ב ד  מ

או צ מ ח ש ת ם פ ל עו תי ל בו ר א ת הו של רו ע ם, ש ה תי בו ם א ש פג מ מו ב א עי  ל

לו כ ל י כי ה ר ל צ קו ם ב ת ע כן עד ד עו. הי ש הגי פנו י ל ש ק א אפי אי ה ב צ  ה

א צו מ ר בו ל ב ס ה ש. ה ק בו מ ת שכן ה או ב ס צ ר ם פ רגני או מ ם ה ת ע ר סו  מ

ה מ חי ת, ל ר א פו רי מ ה מי ש ם רו ל עו א מ ה ל כל ם. י ע כני ה א ל ר של ב ד ל ל  ע

ת או ב ן צ טיו לי ביזנ ע ת ב ר סו מ סיון ה הני אי. ו מ רו ך ה ה אי ל לו א פ י נ פנ ת ל לו  חי

? ם בי ר ע ם ה ת ח ל צ ה ה ה אינ ח כ ם הו ת ל כו ת. לי ב ש חו מ ב כי ה ח ר מ לו ה ה כו  הי

ש ת ת מו מו ח ל מ מי מ ס, רו ר ת פ עונו שג מ ם, ו בי צי ע הנ רג ב ת ו רו ס  קי

ת. ר ר פו ת מ

 לדמיון מעבר להפליג ניסו העמים בתולדות מחרשותיהם ששיקעו חוקרים איך תמהני .7
 יונה אבי מ. החכמים, בעולם. ודתה הערבית האומה להתפשטות סיבות בחיפוש
 מלכויות, של בצילן בספרו, שלום איש מ. החכם וביזנטיון, רומא בימי בספרו,
 דברי בספרו, המוסלמים של מלחמותיהם בדרכי לחקור הרחיק פולאק א.נ. החוקר

 ישראל דינור, שהאריך מה ראה האייסלאם. התפשטות על פ.גבריאלי הערבים, ימי
 של באישיות זו מהירה התפשטות לתלות ניסו כולם ועוד. א' חלק בתחילת בגולה,
התמוהים". דבריו על ונרדף בדותות חולם אהל, שתחילתו"יושב ושכחו מוחמד
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ם ם ג ר א מ א ם נ בי ר ע ל ה היו ש מ ם כ ציני ם, ק מני א ״ז נ כ ם ב ה פני בו ל צ ת ני או ב  צ

סו תנ ה ם ש שי בו כי טון ב של ב אי ו ל צב ת ע ציו בינ רו שך פ ם. מ א שני ב צ אי ה מ רו  ה

טי ט הביזנ ל של ם ע מי ק ע ח ר ץ ה חו תו מ בי ש ל אי א ו מד ל יו. ע פנ ך ב כ פי  אין ל

ת לו ת ת ל טו ש פ ת ה ה ה מ כ ם, ב ציני ה ק ד מ ל עו כ ב ה ש ר ק ר מ פ ס ם מ בי ר ע ם ה עו  ז

ס ח ת בי ריו פ מ אי ם, ל סי ר פ ם, ה טי זנ בי ם ה רי צ מ שבי ה ה. ויו פ רו אי

ת ת א ב ם סי ת ח ל צ ת ה ר ר ח ס מ ל ה ם, ש מי ל ס מו ש ה ת י או ר א ל ם ל ר גו תי ב ד  ה

א ם ול ר גו אי. ב צב ש ה ד י ר בין לי טין ל שי ת ה בנ ה ה ל צי ק רו ט ס קונ ת ה לי כ ש  ה

ר ק עי ת ב שי רג ל ה דווי ש ב ר. בן ה ב ד מ כני ב ת שו ריו ב ד ה מ ל ם א די ך נוו ש מ ם ב  שני

ם חיו מי צ מ צו ל מ ח או ח ל קנ מ ם. צאן ו מלי ם וג ק שו פ חני או א רו ל לי ו כ ל תי כ ר ב  ח

א ע ל ת הני ל א א ע מ ש ת י או ל כ מ אנו. מ רי צ ב ד ש, כ ר ד מ אל ה ע מ ש ב י ש חי יו ח ו רי  ב

ם. שטף עיזי ה ה ת ע ר מ ש א פו כ ש ח ה נ מונ א ם ל לי א די אי ם טיפה ב לי צ א ל נ ע  מ

רי פו ב סי ר ל ע ה "אלף ש ל ", לי לילה חו ו ק פ ם נ ה ת עיני או ר ר ל ב ע מ ק ש פ או  ל

ת ל דיונו חו רי ה ב ד מ ש ה ם י ל ר. עו ח ף א ס ך הו כ ת ל ד א סו ל הי דו ד הג מי ע מ  ה

ם ת מונ א ה ב צוו מ ת ב כזי ר מ ת ה צוו ה "גייהאד", ה מ ד צי ב לי (ו ה או כז ר מ בי ב שו  חי

ם שוד ליי כ ל פי כ ע כ ר א מי ש ם בי בני ל צ ם) ה שוני א ר הרי ה ך ו י פנ תכון ל שון מ א  ר

ה. ח צל ה ר ל ש א ם כ חי ק ם לו טי ב רי ש ס ב ח ת רי כ ס ת ח בו ר ה ת ת בני מנו ה, א ר צי  וי

ם קי דלי מ ם ו ת ל או א די אי ב ב ש תיי מ פי ה עה ל ל ש ב. ע ל ם ה ם ה אי צ ס יו סו ף כ ט  שו

ה. מ ח ל מ ר מה כי יען ל ב ? יש כ ד ב א ת ל לו ר חו ב ד ? מ עוני ת ו ר מו ם ת ל מיוני עו  ד

די? תי ם ע לו ה כ ר שונ ב ד מה ה ש מ ח ר ת מ עינינו ש ם, ל עני היו ם ל ל עו ש ח ב  כו

ל, ל ח ם ה מי ל ס מו ש ם כ די ב א ם מ די ב א ת מ אל ו די אי ה כ ל ע ? הנ ר ת ביו

ף ס ם הו ר גו ה ל ת ז ה א ד ב עו ה, ה ע דו ת הי כו ל מ טיון, ש ה ביזנ מו ה כ כ ל מ מ  ה

ת, סי ר פ ל היו ה ת ע או ס נ לו ת כ בו קו ל ר טוני ש ם של כי ל ם מ כי סי ם. ונ תי ח ש  מו

ה רי פ מ אי ה ה ל דו ת הג אי מ רו ה ה ש בו ל טי ב ת הביזנ כ ל ת הו ע ק שו ם ו הו ת טון ב  של

ת. ח ש ן מו טיו ז ביזנ עו ה ב צונ ק ר חו מ ת ל תו ם ד מי ע ם, ו רי ח ה א ד ב ת אי מה א צ  ע

ת ע ד ה ל ת רו ר פו ת ה ה. ב ם של מי ע ת שהיו ה ח ם יד ת רי צ ם, הנו טי ביזנ טו ה ם נ ה  ל

ה ב ה אי לוי ה ג א ה שנ ש בו חלו כ ם. ויי ת ל פי ם לנ ם ג סי ר פ דו ה ב מן אי ת מז  א

ת. חיוניו ם ה ה מי פו ע ת עיי בו ר ק ם מ שי בו ה כי ט שלי ל ו ם ע מי ם, ע רי שו ז ע  ונ

ם די ב ע שו ל מ כ ל כ ת ל נו מו ר ם א כי ל בי מ א מון ת לי מ ק ל קו ת. מ דו מי
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ס ח ם בי רי צ ל לנו ח א שכ ד נ ת שעו ליי ע ם ב סי ר פ ל ה ם ע רי צ ש הנו בו כי או א״י ב  ר

ם ה ם ב עי שי ת מידי מו כו ל ה, מ ע ש ר ה: כדי עד ה ר מי א ת "אם ה אי ס ר סי סו ר  פ

ר שו רי ק ב ק ה א״י ב לו צפ ג ר ל ל שיח" ש ל .8מ כו בי ס כ ר ע פ שי די תו מי מי ר רו ש  א

ה בי צי צצו נ ת מ ם א ם ד ה תיני ען נ מ ת ל רו ס ה קי תונ קי נ ב א מ ח ב ת כו ו תנ הנ נ  ו

ה. ב קו ם ר ת ג כו ל ס מ ר א פ ל יצאה ל ל כ ה. מ א ז פי אל ל כ ם ש סי ר פ טו ה ם נ מי כ  ח

קו תון ב ס מ ח ץ בי מי רו ת ל לו כ ל כ כ ס ה ר ל פ ש ש [ ר ש] כו דרייו ה ו ר ש  בניין אי

ת ש בי ד ק מ ה ה ב רי ח ה ל. ש ב ס ועדיין ב ר ה פ ע ף שק א א ן. הי בו ק ר ם "אלו ב סיי ר  פ

ם לי כ או ם ש תי שו ב, ו דו ם כ לי ב ר סו מ ". ו ם כדוב ם ה סי ר פ ם ה אי ת הג מו א "ר ח  רו

א ט הו קי .9להו" דנ

אנו צ מ ם, נ די מ א ל ם של מי ל ס מו ם היו ה מי כ ם ח קי חז א ו ם אל ה בי  היו אוי

ם בי קו ם, ר רי ר פו מ ם ו ה תי או ב צ לי היו ש טו ל נ צון כ ם ר חו ל ען ל מ ם ל דוני  א

ם. לי ק ל קו ם כפי מ מי כ ח או ש ם ר סי ר פ ם ב לי א די גו מי, מי ך רו ם כ די הו או הי  ר

ם בי ר ע ה ב ל או ת ג מ סויי ת מ רו ם מגז רי צ ם. הנו טי ביזנ ת ה ו קו ם ת די הו אל הי ע מ ש  מי

ם מנ "כ היו א ת אח בו כז ת. נ בו א כו ך ו ת א ע פ הו ם ב בי ר ע או ה ת ר דו ן מידי פ טיו ביזנ

בר שמעון רבי אמר משיח, של לרגלו צפה בא״י בבליים מלאים ספסלים ראית "אם .8
 רבה איכה משיח". של לרגלו צפה א״י בקברי קשור פרסי סוס ראית אם יוחאי:
 פירושה א״י אדמת על פרסי" "סוס שהופעת לב שים יהודה. גלתה ד״ה, א' פרשה
הרשעה. רומי ממלכות גאולה

דכמאן פרסאי הני והא לאביי: מתנא בר אדא רב ליה "אמר ע״א: צד' שבת ראה .9
 רוחא רמות התם אחד, דבר אמרו נתן ורבי בתירא בן יוחנן: רבי ואמר דמו" דכפיתי
 מלכא דרתח פרדשכא דההוא להו. דנקיט הוא הרשע] בבלעם גבוהה -נפש [גאווה

יוסף, רב "ותני ע״א: יא' מגילה מסכת וראה בכרעיה. פרסאי תלתא ורהיט עילוויה
 להם ואין כדוב שיער ומגדלין כדוב, ומסורבלים כדוב ושותים שאוכלים פרסיים אלו

אמר: דרכיב, פרסאה חזי הווא כי אמי רבי ע״א: עבי קידושין גם וראה כדוב". מנוח
פרסיים, הראני ללוי: רבי אמר מהלך] כדוב נראה רכוב [פרסי ניידא. דובא היינו
 במלא נתפסו הפרסים תואר] יפת אשת מהגויה [שבאו דוד בית לחיילי דומים לו: אמר

 עבודה ראה לרומאים. הושוו ובאמת השנאה, נתעמעמה לרומאים שביחס אלא הרוע,
 מאי מידי, מהנייא דלא רומי למלכות פרס מלכות דחזית מאחר "וכי ע״ב: ב' זרה

 המקדש, בית סתרי הנהו אמרי: ההיסטוריה?] לבמת עלו הפרסים [מדוע עיילא טעמא
בנינן. [הפרסים] ואינהו
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ת ידיים חו כי כיוונו שמי מו ת ש ם א שי ר פ ם ה מי ל ס מו מד ה ח מו ם ו ת או ר ה ת ל  א

אי ב אי מו צ מו ת ו סו כני ר ה ה ת, ל בי ם, היו ה די הו ך י כ פי ם ל ם ג חו ה הני ת או עה ב  ש

א ם ול תנו ה. נ ע ר אן ל ה מכ פנ מד נ מי גי ל לו כו סי פ ת ה נו חו צ ם. בני בי ר ע ש ה  מפג

ם דווי כני ב ר שו ב ד א מ או של ת ר ר ת, צו בו ר ם ת ה ש ם כ סי שו ה, מ מונ אל א די אי ה  ש

ל דו ה, הג א ב בן הו ר ם ק ען חיי מ ם. ל ת ת ד מ ח ל ת מ ה ד תי בנו ר ק ם ש כי ר זו ש או  ל

ר ת ל היו דו מיון ג ת שד אוו ת ת ו א מ ר טו ש ם ב ח ה ד הכו מי ע מ ם בו. ה שי ר ה פ ל  א

ם עוני ט ת ה ח ט ב ם ה א בי עו נ עליון עדן לגן שיגי ם ה קי בו ת ח ו או ת ם, ב ל ם עו מי שו  ר

האדים ם כגיי לי פ ל נו ש ע דו ה קי מונ א ה ה א ל א ״ ". ב אכבר ם ו לי ה חיי ם אל אי צ  היו

ל ת, א מוו לו ודאי ה פי ת שי או ב ל צ ת ש ריו פ מ ת אי או ת. ל רו ר פו ת מ ם מה ו  ג

ל כו ס ת ה ש ש פג מ ם ב ם ע מי ם ע חי ת פו ת מ נו מו ר א ם, ו כי ל ש מ שבי מפג הלי יו ר או  די

ם עיזים ת ע כיו ת ש ד מ ת ח נו מו ר ס א ר טיון, פ ביזנ צר ו ת י ל א כו ס ת כו ה פו הי  ש

גי לו כו סי פ א ה לוי הו ם כי ע ם ז רי פ כו תו ב ר מו ת ת ש די מי ם קניין ה ר ש  עו

ם. ה תי מנו ר א ם ו מי ל ס מו א ה נו ל בי א ה ל טו ו ל ם ק בי ל ש ם ב שוני א ר ם מה ה ה עיני  ש

ת. או שר רו עו ת ה כיו ש ם ו כי ל ק מ רו ר בי ת הג ה א צי א ב טי מו ך ה שי מ ה ת ל עו ס מ  ב

ש. בו ם הכי מי ל ס מו ה ל ב הי כי ר מ ר ה ת ב היו שו ל ח כ א, ל ב א צ הו ב ו כי ר ט מ ה  הל

ה. צי א ב טי מו ה ם ו ר שו ב א ד ם ל סו ח ס י בי סו ר ר ע ה א דו ל ה ב חנ ב צב מי ה יו, ני פנ  ל

ת מוו ד אינו ה ם. עו סו ח ם מ או ה ם ר מ צ לי ע א ם גו ל תו עו תו חי ש תו מ ע קי ש מ  ו

ת אוו ת ת. ב ריו ע ב ם שכן ו א בי ת נ שי א ר כו ב ר ב ד ת עז ם א קו ב מ שו תו היי או ע. מ  מני

ש ק ת בי היו ק ל ח רו ת מ אוו ת מון. מ ה ד ה סו מוני י ח זה א צלי ע ה מי ט ה ת ל חו ר כו ת  וי

ם דמיון שי ר פ ם ב טי ע שו ב. אלי ה ר 10 ק

 מוכנים הם בנסתר. ולרוב בנגלה פעמים הזה. היום עד באייסלאם מפעפע זה יסוד .10
 ההסכמה הוא בהם המעמיד הכוח אך עריצים. יד תחת נחשלות במדינות לחיות כיום

 צעיר לכל הנכסף היעד הוא הגייהד אמונתם. קידוש על למות במודע ושלא במודע
 על בהתאבדות יהודים לרצוח ההולך בנה, בנפילת הרואה ערבייה אם ולכל "שאהיד"

 את שישאו כיכר או רחוב יימצא ערבית עיר בכל וישועה. לכבוד לה הוא האייסלאם
מוחמד. דת על מתאבדים שם האדרת אלא זה שאץ השוהאדא". השם"דרך
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ה עד או כ מנו בני ב ת ע ע ה ב ק תי ע ם ה ם, ע לי ב ב ם ה ם, ע ני וו ם הי ם, ע אי מ רו ם ה  ע

ם סי ר פ ם ה אני ס ס עם ה ם. ו טי ביזנ ה ה ת ע ם ימי מ אי ר בו ס ע ה פי ב מו ש. עז אויי  חד

מי ם בי אי ר בו ס ל ה ה ח פנ רי מ טו ס מי הי ל ת עו ע פ הו ם ב בי ר ע ל ה ת ע מ  ב

ה. רי טו ס הי ם, ה מי ל ס מו ען ה מ ת ל מ א ם ה א אינ ם אל וי דו ם ב די א עלו נוו  מן ש

ר ב ד מ צי ה אי מח בי, ה ר ע ה. ה מכ פו מ ט ת ש ם א ל עו ם. ה שי בו כי ם ב טי ביזנ  ודאי ה

ם ם ג סי ר פ א ה לו ל כ ד י מו ע י ל פנ ם ב ה שי ר ם פ ה בי ר ח ת ו פו לו ש ם ה ש  "אלהי ב

." אר אכב ם ו טי ביזנ עו ה ת פ ן הו טי חלו ב ל אויי ש מ ה, חד שונ ך מ ש א חו ץ, נ ר ח  ונ

ך כ פי ך ל מן תו ר ז צ שו ק ב ת כ בי א ח ר ת שני מ רו ה לו הנ עפי ה ה. ו  מפני צפונ

ר ב ד מ ב ב ש ר ם אין ע קו ם מ ד חיי בו עי ה, ל מ ד א ד ה ב ת ל ע צו ר ף מ ה חו ר ל צ ם ע  י

ף. ך סו כ פי לו ל ח ם ה לי ם עו שי ב כו עם ו ת ו א ם ז פי ת כו ם א שי ב כ ם הנ ל ס א ת ה  ל

ת ל ב ק ת ב ד!!. ד מ ח ם מו די הו דו הי ג תנ פוי, ה צ ה כ א ר ש מד מ ח ם אין כי מו די הו  הי

ם אזיני ריו, מ ב ד ל ל ח ת ה ניו די מ ה ב פי ש. כ רו ם וגי די הו ו הי כנ ש ם ש רי ו אז ם, ב ה  ה

י ט בנ ע שב ק ם קינו רי ח א חו ו ר כיוון ב ר ל ב דן, ע ר ם הי ק ל בו ח ש תיי חו. ה רי  בי

ר א ש חו ה צ ר די נ ם בי עי ר פו ם. ה בי ר ע ת ה דו ג תנ ם ה די הו ד הי מ ח מו ה ל א בי תו ה  או

ח ס ת לנ ה ד ש ל חד ס ע סי ת. ב הדו ת הי ת א ב ש ר ה מי ם ה שי, ביו שי ת ה ם א  יו

ם רי פו כי ר ה מי דן, ה א מ ר ת ב רי א סו ת אי לו כ א ת מ רו סו ר א מי ר ה סו אי ר, ב חזי ת ה  א

ה ל פי ת ר ה מי ש ה מ ח ת ב לו פי ת, ת רו צ ת ק ש א ד ק מ ר ה מי ן ה כיוו ה ב ל פי ה. ת כ מ  ל

ת ה א עלי ם ה לי רג ר ל מי ה ה לי ע אג' ב ה. לח כ מ מד ב ח ה מו ל פנ ל א טי כ ב שב ר  ע

ל ל ם כו די הו ף הי חו ם ל ף, י ם סו מינ הז ף ו ר ט צ ה תו ל ד ת ל חו ט ב ה ר ב בי כ מ .12ל

 מולדתו מעיר ובריחתו דמיונותיו על רדיפתו מוחמד, של הופעתו לפרטי כאן ניכנס לא .11
 נעסוק לא גם "העיר". שפירושה "מדינה", היא יתריב, לעיר 622 בשנת מכה

 הדת עליית נסיבות מטרתנו כי החדש. בזרם השליטה המשך על היורשים במלחמות
עמנו. על הערבים מאמיניה השפעת ובעיקר

 הים לחוף היהודים של עיסוקיהם תחומי את לשחזר ניתן מוחמד של מאיגרתו .12
הנדונה. בתקופה
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ם ת טו ש פ ת ל ה ם ש בי ר ע ה ה מ הי ה הד ת מ צ עו ה ב ת רו הי מ ב ת ו ם א ל עו אף ה  ו

ה ע תי פ תו ה ת או נו חו צ ם בנ שי ר פ ם. ה מי ל ס מו ר יוחסין" "ספר ה א ת ת מ ליי  ע

ם בי ר ע מר: ה א ם ל אלי מע ש הי ם היו " כי ל ם הו קי חז ת מ ם ו לי ר ע ה ם] ו טי ביזנ ה ] 

ם כי ל ם. הו דלי חו ו ק ל ל ו ת כ כו ל ם מ רי צ ה מ ק רי פ א ד ו ם מי מיי רו טיון] ה ביזנ א [  ל

סו פיי ת חו עד נ של ת ש ה אניו לי צי סי חו ל ק ל ל ו ם כ עי ת ה בו רו ק ם ה ה לי שו א ע  ו

ה ב ר מה חו מ ש חו ו ק ל ל ו ם כ איי ר ה ש ם, א ה תי בו בי ם ס אלי ע מ ש הי שו ו ב ה כ ק רי פ  א

כו ל ה " עד ו ה דלוזי א13אנ הי ] ד . ר פ ה ס עו אלי מו הגי סיי ה ו ש בו ת כי שנ 7 ב 1 1(

ת ע ב ר ם א פי לי ח ם ה שוני א ר היגו ה ת הנ ם א טי ב ש ם ה בי ר ע ך ה ש מ ר ב חד, דו  א

ת שנ 6 מ 3 ד2 6 ע 6 ם .1 בי ר ע לו עלו ה פי ה ר זו ו ח ת זו א ת א צו ר ח. א ר מז ץ ה ר  א

ל א ר ש ל י כ ם ו רי צ לו מ פ ם, נ ה די ם לי ר ם, א רי ה ק נ א ר עי ל [ מינו, ש עד י ה ו סי  א

ה טנ ק עו. ה ל הגי ך ע מו ר ך הי מו ה ס רי ב ט סו ל בי ת ה ם א טי ביזנ ה ה כ מ ת, ב ח צ  ני

ת שנ ב 6 ו 3 מדו 8 ליו ע ל רג ר ש מ מו עו צ ע ם. ב לי ש רו עדו בי שון צ א ר ה ה ת הי מ ק  ה

ף ל צרי ם ע קו ש מ ד ם, קו שי ד קו ם ה ה ש בנ ר נ ח מן א ד ז סג מ ש ה ב ל ט ש ש ה ופ ר  צו

מד עו ם. עד ו היו

ה ק רי פ א א ב ה ל ם הי סו ח ם, מ ת טו ש פ ת ה ר ל ח ם א רי צ מ ה ש ל פ ם נ ה די ת לי שנ  ב

6 4 כו ,0 שי מ ה ה ק רי פ א ת ל פוני צ עו ה הגי צר עד ו ר. מי ט ל ר ב ל גי ת כ צו ר  צפון א

ה, ק רי פ קו, א רו ס מ א תוני אן] [הי רו ב קי לו ה] ו ק א ריני קי לו [ פ ם, נ ה די ר לי צ מי  מ

ר ט ל ר ב ה פנו ג פ רו אי שו ל ב כ ת ו ד. א ר פ ה ס ל א ש ל ל לנו מה ו כ ל דע ו מי ה. ה  אין הז

בין מצע כי כאן ה ת ל ת, א או ב צד ה מי כי ר חכ ב תו ה ל הז ל ע בו ם, ימי ג אוני מי הג  י

ם, ני שו א ר ת וכן ה ב תי ם כ אוני ל ג כ ת. ה בי ר ת ע בי ר ע ה ה ת ת הי פ ה ש ב תי כ  ה

ר בו די ה ה ו ה ב א ט ב ת ה נ ר מי ת י חני ה. רו ל דו ג

 הקבלה ספר על המבוסם הרשונים מן היסטורי ספר זכות. אברהם לרבי יוחסין ספר .13
 יצחק רבי של תלמידו )1455-1515( זכות אברהם רבי הראשון. הראב״ד של

 בעולם נודע לקשטיליה, מצרפת באה משפחתו המאור". "מנורת בעל אבוהב
 מנחושת, הראשון האסטרולב את ובנה המפות את כתב בחכמתו, אשר כאסטרונום
 לקבל בו נועץ המלך אמריקה. את לגלות לספנים הדרך את סלל הוא בים. להתמצאות

 מפני ברח האבודה. הארץ לחיפוש לצאת הספנים להרפתקאות להכנם אם החלטה
 יוחסין ספר את כתב שם לתוניס בבריחותיו הגיע דתו. להמיר אותו שרדפה הכנסיה

 להגיע הצליח זכות אברהם רבי ימיו. עד רבנו משה מימות קורותינו על המידע ובו
שולאל. ר״י בישיבת והיה ישראל לארץ
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ט ע מ ד צפון ל ר פ רי, ס ר ה ל ה ץ כ ר א ה ה ת ם הי ה די ך בי כ ם ו ש טון קץ הו של  ל

ם רי צ ד. נו ר פ ס ד ב ר פ ס רו מ ב ך ע ר ם ד אי רנ פי כיוון ה ת ל פ ר ץ צ ר ם, א קי רנ פ  ה

ש א ר ם ב א ב ר צ מ ל ע ר ל ק ט ר ד מ לי ר ו עי ר, ה ף טו ה הד כ מ ה ב ל דו ת ג ם א בי ר ע  ה

ה ר ה חז מ רו .14 ד

טון ם של בי ר ע ם ה דווי ב כני ה ר שו ב ד מ ת ה דינו מ ם ב רי ע ב ת ו רניו ד ב מו חיי  מ

ת. סו ח תיי ם ה ת א צי ת י עו ס מ ה ל א אל ה ל ת ש הי בו ת כי ב ח ר ה ה ל רי טו רי ם כי ט  א

ב ל ש שון, ב א ר ם ה ת קיו צו ה ה״גייהאד" מ ש בו ל שון, ב א ר ל ה כ ך ה ת כ די סו ת י ד  ב

ם. א סל איי רי ה ה צי ש אי ח ב ה ר ר ע ה ל טו כ י מ ת בנ ת ד ר ח א א מו. של ל ס א ת  כיון ה

א ל של ק תן בנ ם ני ל ס א ת ל מו ת, או שו ק ת עי צו ר א ת ב רו ח א ה ה ר מ ת הו מו ל ס א ת ה  ה

ת א ל ע ה ם ב סי ם, מי חדי סי מיו ע מי ק ר סי ק מי ת ו ל גו ל ו ם ג טי שלי ם. ל בי ר ע ם מה ה  ג

ת רו בו עת אי ה די ב י ת כ ה היוו ה ע ת מני ל כו ט בי לו ש ט ל שלי ה ל ת ו כו ל ה. מ ש  חד

ם מיד בי ר ע נו ה בי א ה ל ת של ר ם עז שי ב כ א הנ לו ל כ ש יו מ מ ת ל רי א  פ

ם. ה תי חונו צ ך ני כ פי ם ל חו ם הני שי ב כ ם לנ ת ד ת ב ר מו מון. ת מ

ר מיד ח ת א לו ם ע א ל ס אי ק ה פ או ם, ב מי ע בינו ה ר ה עי ת ש ח ד ר ני ב ד מ מכה- ב " 

א מדינה" ח ל צל ת ת היו לין, ל פו רו ט ך מ כ פי רו ל בי ע ם ה ת ר ק בי ש מ ד ה ל טו ב  של

פי לי ת ח ה בי מי ם !.5 או די היו ש ת שרי דו ה ל. י ב ד ב ד בג ה ל דד ה נ ב שי ה הי ל דו  הג

שם ה ו מוג ת נ לו ת הג קי ענ ל ה ם. ימי ש אי ר מו א ה

 במקומות היה עמנו של ומניינו בניינו עיקר שהרי הערבים, על הידע ערך יובן מעתה .14
 היצירה כיצד יובן גם מעתה המוסלמית. חסות תחת לילה בין שבאו הללו הנכבשים
 כל יצירתנו. על לשונית הספרתית ההשפעה מה יובן ערבית. נכתבה שלנו הרוחנית

עברית. ותורגם ערבית נכתב כן אחר שנכתב מה
 השבט זרע בני אומיה מבית החליפים שלטו בה שנה כמאה בירה עיר היתה דמשק .15

 הם מוחמד. של חתנו עלי של הרצחו אחר שלטו האייסלאם. טרם עוד במכה ששלט
 דתית כת והקימו מהמוסלמים נפרדו עלי בית מצדדי העבר. מן מוחמד של אויביו הם

 בני עבאס. בית ע״י אומיה בית נדחו שנים כעבור "השיעים". הם [סיעה] משלהם,
 והקימו דמשק את נטשו עבאס בית בני שבהם. האחרון עד באכזריות נרצחו אומיה
עיראק. שנקראה בגדד, היא החידקל שפת על חדשה בירה
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טון כזי של ר רגן מ או מ ה ו ץ הי חו ם מ ה תי רויו ש פ א ל ל ם ש בי ר ע ם ה ם ג ש בו ל  ב

ש. דד החד בג א מ ה ל ת ת הי רו ש פ ט א לו ש ם ל חי ט ש ם ב רי די א לו ה פ די שנ  לי

ם דווי ב מן ה ר בז צ ת. ק סי ח ת י קו ר פ ת ה ה ה ו ל ח ק ה תו ד בני ד בג ת מ ר צי ת וי צו ר  א

ת. שו ד ך ח ם כ ש תג ם נ מ לו ל ח שיעים", ש ם "ה קי ה ם ל מ צ ע ה ל ת מדינ אי מ צ  ע

ם רי צ מ ם ב טי שלי או ה ר ק ם נ פי לי ת ח בי ה מ מ ט א ה פ מ ט א פ א [ תו הי ל ב מד ש ח  מו

תו ש ל א ] עלי ש ח! צ ר הנ

ם בי ר ע א ה טו ל ל אן ק עו ל ל ק ם, נ ה תי נו חו צ או בני צ ם מ רי ת ע ו י ו ת בנ ו נ מו ר א  ו

ר א א פ ת ידעו של ל ם סגו כ ר צד ע ס וכי ח תיי ה ם ל ה לי ם !.6 א ת ע א ם אין ז ת או ר  ל

ם כי ל ם הו רי וו עי ב כ ח ר מ ש. ב ה עד חד ר ה שו מ ע ם נ די מי רי תל הי ה מ ט ת ,קלי מו כ  ח

ת יוון בניי מי. ו רי רו פ ה ס פי סו לו פי ם ה דיי סו מו הי רג ת. מיד תו בי ר ע ה ל נ כו ת  ה

ה ק טי מ ת מ ה שו ו ע עד נ ם. י שי ב כו ת ל רו פ ס ת ה ניו בו ש ח חו ה ק ל ץ נ ר א דו מ ו הו קנ  תו

שו ע ם קניין ונ ל עו לו, ל ם כו ר ה צ בי. תו ר ר] ע ב א לגי א ה־ ר ב לג א ם [ ת ג רו פ ס  ה

ה ר שי ה שו ו ע ק נ ל עניין. ח ם מה רי ג פו ם סי בי ר ע ם ה ה תי מיונו ד מו ו רג ת תו פו ש  ל

ת צו ר ם, א שי ב כ ה הנ ת ע ת מ ע פ ש מלין ה ת הגו ל ע ה פו ת ל עו ם פ ה לי ל ע ע י ו מנו בנ  ע

ם בי ש ם היו כ תו .17 ב

ד עדיין יש ד ח ת ל שי א ת ר ח מי ת צ א ל ס איי ר ה ש ק ה ת ב או צי מ ם ל די הו ב י ח ר מ  ב

ח א. הניד הו ל ה ח ב שכ ה נ תי או ר ל שנו מי ש פי רו ל ם כ די הו ר הי ק עי ת ב פו די ת ר ד  ה

או ם הבי די הו ם י בי ר ר ת ל לוו ם ע ה ם חיי בי ח ר מ בי ב רו סין מ לו כ או ה, ה ל כ ל כ ה  ו

ף עדי ה ר ול ב ד ח מ ל ניד ת פני ע פ די ם ר ת ם. ד ת מונ א ך ו בו כ ש תיי ם ה די הו ל י ם ע  י

ף אף סו צי ו ח אי ב ב. ה ר ש ע ם י דיי ת י חו כי ם מו די הו שבי היו שי ר תו עי ב- ה רי ת  י

ה. מד מדינ ח מו מו צ ע ע שפ אד הו ם. מ די הו הי אן מ ר קו ם ב אי צ ת מו רו ת שו רו  שו

א] ר סו הן [ ם ב ת בזי רו צ ל לנ ה ע מונ ת א ד מנוג ת ה נ מו א ל ל חיד א פי י ד כ מ ח מו  ש

סד ה י ת ק כפי או ה שינ ת ם. מן או די הו הי

 ומשובץ ארוג מופלא שטיח מצאו בפרס המלכות ארמון את שבכבשם אומרים יש .16
 החיילים ראשי בין וחלקוהו לגזרים גזרוהו המדבר, בני הכובשים יקרות. אבנים

מופתיות. אמנות יצירות משחיתים שהם שהבינו בלי הכובשים.
 באהתו נתפרסם )786-807(להיוסדה, השלישי בדור בבגדד שמלך ראשיד אל הארון .17

 בישרות רבים שליטים עם פוליטיים קשרים קשר זה הארון ולשירה. לחכמה
ברמה. מדינתו והנהיג המחשבה
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א אין פו ה א מו ת א ל מו שהו צ ד ע ל ת מן ס או צי מ ת ה תי ר ב ח ת ה רי ס ה כפי מו א ר  ש

ה ת שבי בין או ר יו ב ד מ ל ה ע ע ק תיו ר או שוו ם ה די הו ב לי ח ר מ ם ב חיי א. ה הו ל ה  בגי

ם עי ב ר ב א ת עז ר א עי ה ה פנ ר. ו ב ד מ ם ל ת א דו ד בו ת ה ם ל ת א רו מ ת ש ה  מפני ל

ם. דפי ם רו ב ש ה אג ה הז חז ת ו תיו א מיונו תיו ד מו לו ח ם ו הינ ד ש סו ת הי ד  ל

ת. מי ל ס מו ך ה ם כ בן ג ע יו מיד מדו ת הע ת א דו סו ת י ד ת ה מי ל ס מו ל ה ת אדני ע ד  ה

ת. די הו ט הי ע מ ה ל צוו מ ת ה שי שי ת ה ד ח מיו ך ה ם א ה ג שונ מ ת ה ר ת סו ה ל ו כ ר ל ס  מו

סי. סי א ב ת חי צוו חו "גייהאד". ח מ כו ם אנו מ ה עדי מ ל ל ל חו ת מ עינינו ש ל ל כ  ב

ץ ת. אר בי ר ע

ת ד ת ה מי ל ס מו א ה ה ל ת ה הי ל חי ת כ ה ל כ רי ת צ היו ה ל ת ב ל אויי ת ש ת. ד די הו  י

ד שכן סו ד הי מי מע א ה ה הו מונ ל א א חד. ב א א ר אל ש א כ א ש ם ל רי ש ם קו מיי  ע

ט ה שלי ם, חוז ל חו ת ו או צ תו עיון שהיו. כפי היו ה ה ר א בו ה הנ ם. ודאי בו הי מ קו  ל

מד ח חס מו מו יי צ ע ת ל ר א א תו ק ה פ ק פו מ ה "הנביא", ה א מו ר צ ן ע רו ח ם א אי בי  הנ

ל דו הג ם. ו ה ת ל ע ד ה ת ו תנ אן שאין נו א כ ל מיון. א מי ד ב ו רו ע ד לו י מ ח מו מין ל א ה  ל

תיו, שגיונו לו ל ג ה לו שנ ר ע מ א ב ת ההי או ר ם, מ מי הו ש עינו ט ה ?! ו ת חו ה שלי ד קו  נ

ה זו ת ר בין הי ת ה הי ב ת סי פ די ר ם. ל די הו י

ה ב ר מ ה. ל רוני אי ץ ה ה חפ דנ ב א ה ב ל סו חי ל ו ת ש מונ ל א א ר ש א י ר בו ך ב ר ב ת  י

, תו ר תו ב ה ו ת עד הי ר הי ת ף היו ס כ ל נ ם ש רי צ ם. הנו טי ביזנ ם ה ם ה צו ה פ ח  כפי ש

ם אי מ רו ה מי ש בן בי ר חו צו ה פ ל ח כ ר עוז ב קו ע ה ל מ ת או ש ק ה עי ת מונ א ה ב מ ר  שג

ם ה ת ל דו בי ם א פי ל א ה ל ק ב א מ ת ב ט ל ש ה טון ל מי של א רו קי בינ רו פ ״ ". ב איקה  יוד

א ה אל ת ע פו ש ל ח ת ם. נ קני ח ש ס ה הנ ס ו רי. נ טו ס א לו הי ה ל ל ס ת חו כו ל ן מ טיו  ביזנ

ם ע״י בי ר ע ף אז כי ה סו א ה ה ל ה הי בן שונ ר חו ר, מ ת ב בי חרי ה ע "ל רו לז ח, ו ל  מ

ל כ ת היסוד". עד ה ח ת ת כו ל ם מ א ל ס איי פי היו ה ה ל ע ם ש רי " "חו ת ש תן בר  וני

ל היה צ הינ ך ל ר ד ת או זו ב ר ח .18 א

 בצפון שנים לפני עד נהוג שהיה דבר המוסלמים, בפני ראשם לכוף נדרשו היהודים .18
 בתי בניית איסור מוסלמי, נגד להעיד היכולת צמצום בלבוש, השינוי גם אפריקה.

השמדה. לכדי הגיעו לא זה בשלב אך רגשית פגעו וכי״ב, עיר של בגובהה כנסת
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ת ח ה ת מד ש ת ה ל פיזי טיון ש ש ביזנ ה י ל פ ש ת ה מי ל ס קי ע״י מו ל "אהל חו  א

ל דיימא" ע די ש הו ף י כו שו ל א י ר פנ ב, גוי ב חו ר ם ב צו מ ת צ כויו ת, ז טיו פ ש ם מ סי  מי

ב, ״ כי ם ו רי ב ה ד מ או ה ת ש די הו ה הי ל רג ם הו ה ת ב או צי מ ם כ ה. חיי ע בו ת ק או צי  מ

ה ח רוו ת ש צו ר א ת ב א ל ס איי ם עד ה צ מינו ע ש. י מ או עינינו מ ר ר ח ש תנו ב דו ל  י

ם ש ם רו שי ע ה מ ל ל א כ ב ם. ש יו

ה פנ ל מ דו ף ג ס ה נו ה הי בנ מ ה ב ל כ ל כ ל ה ת ש דו ה ת. הי לי ב ב ת ה לו הי ל ק א ר ש  י

עו ד ם שנו רי ב אי ם כ רי שו ק ם, ה ת מ ד א ם ל רי מי ת מ או ל ק ח ר. ה ח ס מ ה ב מ אד  ה

ת ב עז ת נ ב טו ה ל כ א ל מ ר ה צו היי רי ו ח ס מ ך .19ה לי ה ת ת ש טי ת נ עו ק ר ק  ע״י ה

ם די הו ך י ש מ ף עד נ ת סו פ קו ם ת אוני .20 הג

 יהודים כתגובת ידועה כספים, עסקי או מסחר לטובת אדמות נטישת של זו תופעה .19
 מעגנים וקרקעות כבתים ניידי דלא נכסי יציבות. לא חברתיות פוליטיות למציאויות

 או למסחר ועוברים בקרעקות העיסוק עוזבים לכן בריחה. יכולת מבלי בעליהם את
 ובורחים וכספם שקליהם את צוררים המלכות, מצד ורדיפות מצוק ובעת כספים,
 המלכות, של שרדיפותיה אפשרות, מכלל להוציא אין כאן גם מבטחים. למקום

לחיילים, והענקתם יהודים קרקעות הפקעת וכן וארנוניות, מסים והטלי גזירותיה
הכלכלי. הכיוון לשנות היהודים את הניעו

 מקרקעי". להון לית דעלמא רובא בבל "דהכא מחסיא: מתא גאון משה רב אומר כך .20
בבל, קרקעות רוב שהחזיק יהודי מעם היוצרות. נתהפכו היכן עד ללמד מדהימה עדות
והעיור. המסחר לטובת הכפר מן הכל נטשו עתה
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התוספות בעליא' נספח

 בדיוננו התוספות של מקומם מה מושג לתת כדי רק זה קצר נספח מביאים אנו
 בעיקר בספר רבים במקומות דעותיהם את שהבאנו מפני התלמוד. עריכת על

 מתן רק הם בנספח, כאן המובאים דברים והתלמוד. המשנה עריכת בסוגיות
 בספרנו יראה יותר, מעמיקה בהכרה החפץ וכל יוצריו. ועל המפעל על מושג

 של שיטתו נגד משלנו דרך לנו נסולה שם תשנ״ח] [שנת התוספות", "בעלי
 מוסיפים רק היו לא התוספות שבעלי השיטה על דברינו ראה אורבך. החכם

 רק לא שנה, 250כ במשך חכמים, מאות היו אלא רש״י, את ומבקרים
שני אב״ד, היו הם בצרפת.  בפירוש עסקו הם ותלמוד, משנה תורה פר
שוב משווה עיון בדרך התלמוד שוב סוגיותיו, יי  סדר לשון, ענייני גרסא, יי

לפניהם. שהיה מה לכל התייחסות תוך מנהג, בירורי הלכה, ברורי חכמים, .

 ועל רש״י פירוש על שלפנינו. הגמרא דף של עמודיו הוטבעו אדנים שני על
ת,  דמותו עוצבה ובהם ומשמאל מימין הגמרא בגליון קובעו אלה עיטורים שני התוספו

 למקרא רש״י של דעתו לעומק לירד הזמן בן ילאה לדפוס. התלמוד שהובא מיום
שנות את העמיד שסלל בדרך ולתלמוד. ת נכסף היותר כעסק הפר  בטרוייש. מדרשו בי

ם. יעד נעשה מגרונו דיברה ששכינה עצמו הוא שני  ברבן אינו כאן חפצנו עיקר לפר
שראל של שואות כאן עינינו .1 י  בתי היקף מפעלם, מהות התוספות, בעלי אל נ

שיבות ומקומם, זמנם רקע על דמויותיהם מדרישהם, ת ח  התלמוד להבנת התוספו
 מתכוונים אין "תוספות", המילה את אומרים שכאשר מיד יובן דברינו מפתח ועריכתו.

 שונים, מדרש בבתי כאן מדובר אחד. מדרש לבית או אחת, לאסכולה או אחד לחכם
ת ומרוחקים, שונים ממקומות לו אסכו ת בעלי שונות. ב שם רבנו מימי פעלו התוספו  גר

ל הגולה, מאור  שנת גאון האי רב הוא להם [שהאחרון הגאונים, תקופת סוף גבו
טנבורג מאיר רבנו ימי עד נמשכה ופעולתם ]1038  תוספות אשר, רבנו ותלמידו מרו

שך הרא״ש. כל במ
שראל, בחכמת הוקדש לרש״י .1 שים לבך תן י  אברהם החכם שכתב מה ראה אחרונים, לחידו

שונים, צרפת חכמי גרוסמן,  עיונים רש״י ראה, די. פרק בעיקר ראה תשנ״ה, ירושלים הרא

ד. של המיוחד חיבורו ראה תשנ״ג. אילן, בר הוצאת שטיינפלד אריה צבי בעריכת ביצירתו

שלים היהודית, עולמו תמונת רש״י ז״ל, רפל שלאלת הגדולה להערתו לבך תן תשנ״ה, ירו  ל

פרנקל, ראה הנוסח. שו רש״י של דרכו י. שלים הבבלי, לתלמוד בפירו  מה ראה תשל״ח. ירו

ר שחידשו ספ שלים יפת, שי בעריכת קמין, לש. הזיכרון ב  רש״י פלורסהיים, ראה תשנ״ד. ירו

שו למקרטא שלים לתלמוד, בפירו  מפרשי זצ״ל, מלמד רע"צ של דומאותיו ראה תשמ״א. ירטו

תשל״ח. ושיטותיהם, דרכיהם המקרא

ס עוצב שלפנינו רש״י עם הגמרא דף הדפוס, על בולינלא, רא״ם והאחים האלמנה בדפו

ף הפרטים ראה ) 1886 ( תרו״ם שנת פסח סערב עמל שנות שש אחר והושלם  מסכת בסו

שלם, שאינם אחרים דפוסים קדמו והנוסח. העריכה בעיות תראה שם נדה, שונצין, דפוס ב

מברג דניאל דפוס או ,1516 ת בוונציה, בו  הדפסת על מאמר רבינוביף גם ראה ,1523 שנ

תשי״ב. קוק הרב מוסד התלמוד,
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 הגדול כשמרכזם התוספות בעלי פעלו שנה וחמישים ממאתיים למעלה הזו, התקופה
 הריינום, גדות שעל במרכזים וכן רוסיה, באיטליה, גם מצויים הם אך פרובנס, בצרפת,

 אותה על הכתובים הרמב״ן לחידושי נתייחס ואם אנגליה, הונגריה, באוסטריה גם
 על מדהימה ידיעה פורסמה האלה הימים בעצם זו. מסילה על יצירה יש בספרד גם הרי מסילה,

ת מאות של יד כתב מציאת ת שנעלם מה הרמב״ן, לפסקי תוספו הדיון. את ומאיר נחשף הזמן בנוראו

 גם, מגמתם ידועה, במידה כי אם תלמוד, מפרשי היו התוספות שבעלי נראה אנו
 מפרשי היו תוספות מבעלי כן כמו לתלמוד. רש״י בדברי דיון או הוספה רק, ולא

 אור לראות וזכו אחרונים בדורות שנחשפו תורה פירושי של קבצים בידנו יש .2תורה
 שנעלמו. תוספות אחר להתחקות אפשר שבאמצעותם מהם, כמה חשיבות עולם.

 רבה במידה משקפים ואף התוספות לבעלי שנתייחדה מסילה על פירושים אלה קבצים
 שהיא הגאונים מסוף לאמר הזמן, מסגרת את אחדות במילים שרטטנו .3הזמן את גם

 שנת נפטר שרירא רב בן האי [רב רש״י. לידת ושנת גאון האי רב פטירת שנת למעשה
 [נולד הרא״ש ותלמידו המהר״ם ימי עד ]1040 שנת נולד רש״י 1038 תשצ״ח

 שהקביל זה זמן בטווח פעלו התוספות בעלי הרשב״א. אל לספרד שברח הוא ]1250
 בקהילות שמות ועשו התוספות] בעלי [מרכז מצרפת, יצאו אשר הצלבנים לימי בדיוק

בתפילות] נשתמר שחלקם בקינות המאורעות הריינוס.[הדי גדות על היהודים

ת בעלי של פירושיהם .2 שלם. שרדו לא לתורה התוספו שר ב שים קבצי שהיו אפ  חכמי של פירו

ס זכו ולא עדנה להם היתה לא שבידינו אלה גם בידינו. שאינם התוספות  הראוי מקום לתפו

ת להם הריב״ש, היה החומש, על הגיע שפירושם התורה פרשני מגדולי הדפוס. במהדורו

ת בעל עצמו שהוא שור בכור יוסף רבנו  שייחסנו גדול פרק ראה בבי״ד. שהיה תוספו

שו ת בעל שהיה גדול פרשן התוספות. בעלי הספר בתוך הפשט, בשיטת לתורה לפירו  תוספו

 רבי הוא זדונים, ביד בה וחיבלו בה שרטו הצלב מסעי ימי של החיים שנוראות דמות ופוסק,

 רבים עלים שהיו ואפשר לתורה פירוש כתב הרוקח. בעל אליעזר רבי מוורמייזא, אליעזר

שיטתו המיוחד פירוש לציין יש בחלקו. ששרד הגדול מפירושו מאד ש ב  מעורה פסוק לפר

ש, ת בעלי מגדולי דטיראני, ישעיה רבי הרי״ד לנביאים. הרי״ד פירוש הוא בפירו  התוספו

ת לו שהיה ת, מצוי חלקו התלמוד. את המלווה פירוש וכן תוספות, נכתבו שם דין בי במסכתו

ת מסכת כל את היום עד המלווה פירוש למעשה שהן תוספותיו כמו שבידינו. בדפוסים כתובו

שיות לגן נכתב הכהן, יוסף ב״ר אהרך לרי הגן" "ספר הוא החשובים אחד .3  ספר התורה. פר

ת כמה מצסויימת במידה שימר זה  או מילה עליהם נדבר שעוד איברא לחכמי של תוספו

 קבצים זקנים״ ו״הדר זקנים״ ״מושב זקנים״, ״דעת הם: מעניינים קבצים שתיים.

ת מאותם ת בעלי מהגות הרבה משמרים תורה, פירושי ובהם אנונימיים, דורו  (היום התוספו

ס). מצויים  וכן הלוי. יהודה ב״ר יצחק מרי רזאיי ייפענח תורה פירושי ידועים בדפו

ת מובאות יש בו אליעזר, בייר מרייי יהודהיי יימנחת הפירוש  קובצי מצויים טוך. מתוספו

ת בעלי מגדולי מקוצי משה מרבי תורה פירוש  בספרו מפורסם משה רבי בצרפת. התוספו

שים שוקעו יהודה" יימנחת בספר גדול. מצוות ספר הסמ״ג, הגדול,  בייר יצחק רבי של פירו

 נתן ר ביי יוסף רבי גם מפריס. יחיאל רבי פירושי וכן הסמ״ג. תלמיד שהיה חיים

 מצאנו תורה. פירושי כתב הכופרים) המינים נגד (ספר המקנא", יייוסף הבעל האופיציאלי

ת בעל של תורה פירושי שות היתה ששיטתו אליקים, רבנו התוספו  בהם מעורה תורה דר

שפו היום הלכה. ועוד. מוינא. לרייי נועםיי ייאמרי בקובץ חכמים סיעת פירושי אור וראו נח
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 לזכור וצריך דתם, על היהודים ברדיפת הזמן צוקי מבחינת סוערת שהיתה זו תקופה
 אלא דתיים, מניעים מפני רק הכופרים מידי א״י את לגאול למסעם יצאו לא שהצלבנים

 כולה אירופה ללחם. ומשווע רעב פרוע אספסוף בטלנים, שכולו ההמון מפני יותר
 הפרועים את והוציאו זאת נצלו הנוצרים הכמורה וראשי ומגפות. רעב עטופה היתה
 קהילות כל את והרסו פרעו 1096 בשנת בצרפת מקרלמון בצאתם הנפש. גאולת למסע

 שבתקופה שמדהים מה ובנותיהם. נשותיהם חילול תוך אותן ובזזו חריינוס על ישראל
 על ומלחמות מאבקים למעשה שהם הביניים ימי את מכל יותר המבטאת הזו. הסוערת
 המוסלמים המויאחידים מסעות החלו אפריקה ובצפון במזרח שגם אלה בימים אמונות.

 היתה והיב' היא' המאה אלה, המאות בשתי דווקא התאסלמות. ודרשו בקהילות שפרעו
 [שהקדים הגדול, התחיה-הרנסנס תקופת שנקרא מה הרוחנית. ביצירה עצומה פריחה

 זו, בתקופה ספרד]. גרוש ימי אמריקה גילוי ימי של התחיה ימי המפורסם הרנסנס את
 מאוד פורחת הקודם. בעמוד בהערה במקצת שהוזכרה התורה פרשנות פורחת

 מנחם ימי הזהב תור בספרד, היצירה פורחת התוספות. בעלי של התלמוד פרשנות
 היתה הפלא למרבה הפעילות ועוד. ריה״ל, רשב״ג הנגידים, ואחייב חסדאי ימי ודונש,

 עצומה. יצירה שהן 4 בתוספות כאן, ענייננו עיקר ובאשכנז. בספרד מקבילה ממש
הם: עקבותיהם אחר ולהתחקות לזהות וניתן מוחשים חיותר חקבצים
 של אחיו שנץ] [רשב״א משנץ אברהם רבי בן שמשון לרבנו שאניז תוספות א.

תם. רבנו של ותלמידו הריצב״א
אשכנז. בישיבות נלמדו תוספותיו מטוך. שלמה ב״ר אליעזר ר' טוד תוספות ג.
 מקורביל יצחק רבי של תלמידו הוא אליהו, רבי בן rפר רבנו תסופות ג.

[מיארה] מאיבארה משה רבי ותלמיד קצר] מצות [ספר הסמ״ק
 שהיה שניאור ר' בני שמואל ר' יצח' ר' משה ר' מאיבארה האחים תוספות ד.

תוספותיהם. שהפיצו ותלמידם בי״ד להם
 שם באיטליה, בארי מחוז טיראני, די מאלי בן ישעיה רבי ד.”הרי תוספות ה.

השבויים] ארבעת קודם יצאו גם [משם פרץ. רבנטו תוספות למדו
ר״ת. של אחותו בן התוספות, בעלי גדל מדנפירא, הזסו י”הר תוספות ו.
ר דווינא הר״י בוהמיה, -דווינא יצחס רי תוספות ז. זרוע". בעל"או
 הר״י תוספות את שימר לספרד, ברח אשר אשר רבנו ש”הרא תוספות ח.

שמשון] רבי של [אחיו הריצב״א תוספות וכן הזקן
איטליה בוירונא היה דינו בית מוירונא. ר״א של וירונא תוספות ט.
ת .4  מצוי המעט רק במלואו. המפעל את משקפים אינם הגמרא בדפי לפנינו המופיעים התוספו

ת נעלם. שהרוב אומר וליבי בידינו טיד, שאנץ, תוספות עיקרם התלמוד בדפי לפנינו התוספו

תים וכן (מיארה) ומאיבארא קורביל,  רי״ד כמו מסכת המלווים שלימים כקבצים תוספו

ת, ת בבלי של שלם פירוש או לכתובו שב״ם כמו תוספו  בתלמוד לפנינו שמצוי מה לפסחים. הר

 לבימ״ד או לקובץ לשייכו ניתן לא שמובא מה וגם ורחבה. גדולה למסכת מייצג מעט הוא

מבחוץ. שחדרו וגלוסות מעתיקים סופרים בעיות שהיו גם מה מקשה. מאד הזיהויי כי מסויים.
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 עולם. של חללו ממלא מהם אחד שכל תוספות בעלי עשרות נמנה לא היריעה מקוצר
 התלמוד על בשלם כתבו שחלקם לזכור צריך מהם. כמה של שמות באיזכור נסתפק

מספריהם: המוכרים כמה נזכיר מדרשם. בבבתי שנלמדו למסכתות רק חלקם כולו,
 הנקרא מאיר רבי רש״י. של חתניו שני עולם גדולי החתנים של תוספותיהם א.

 ספר תם, רבנו הרשב״ם, של אמם יוכבד של בעלה הרבנים, של אביהם
 שלמה של גם ואולי ימיו. בדמי שנפטר מאיר, בן יצחק רבנו וריב״ם הישר.

 של השני חתנו נתן, בר יהודה רי והריב״ן רש״י. מות אחר נולד שכנראה
 שיטתנו את נוכיח דרכם [גם לתלמוד. פירושים כתבו שניהם רש״י.

לתלמוד] ישירה פרשנות אלא רש״י לפירוש הוספה אינם שהתוספות
 רק לא ר״ת. של אחותו בן הוא דף, בכל כמעט המצוי מדנפירא, הזקן הר״י ב.

המשנה. את פירש גם אלא תוספות כתב
 בעל הוא ממיץ ר״א הרגמ״ה] של מקומו [כנראה מגנצא, ממיץ אליעזר רבי ג.

בתוספות. הרבה מצוי יראים" "ספר הפסקים ספר
 הוא אסף. ואבי עזר אבי ספר מחבר הלוי. יואל בן אליעזר רבי הראבי״ה ד.

 את שחיבר נתן בן אליעזר רבי הראב״ן התוספות, בעלי גדולי אחד של נכדו
הפסיקה. בספרות שהוחל בתקופה העזר. אבו הפסקים ספר

מלונדון. אליהו לונדריש-רבי תוספות אנגליה, תוספות את לציין יש ה.
 בעל מרגנסבורג פתחיה רבי של אלחיו הלבן, יצחק רבי של פראג תוספות ו.

ובמזרח. בא״י ישראל קהילות את לחפש יצא אשר הסיבוב,
הרותח. מגרמייזא ר״א תוספות .הסמ״ק בעל מקורביל ר״י קורביל, תוספות ז.
 תוספותית. צורתם שכל והרשב״א הרמב״ן וחידושי תשובות שהם תוספות ח.

 1000כ מתוך בספרד. היה הכל הראש תשובות או הרא״ש תוספות ואמנם
בספרד. היו 930 תשובותיו

נעוצים באשכנז, הריינוס גדות ועל בצרפת היהודי המרכז של וייסודו שורשיו
הגיע לאשכנז, מאיטליה בא קלונימוס רבי את אנו זכורים באיטליה. כנראה

לאיזור מאיטליה חכמים הגיעו קודם שעוד ואפשר 1080 בשנת לוורמיייזא
מעידים: ע״ב כדי בביצה שהתוספות כפי תורה. עימם והביאו הריינוס

ה שלא לקיטתן שיעול צדי פיש״י שיעשו, בכדי אסורין ולערב מ  ולערב י״ט ממלאכת י
 מביצה ראיה והביא מיירי גליות של טובים ימים מוחרין...ובשני הן נפשו דממה קאמר ראשון

מאוניס הלוי יצמק ויכינו פיש״י ושם)...כן ד: דלעיל(דף  טוכ יום ליל מוצאי עד אוסרין ו
ה מאור נישום יכינו כתשובת ומיהו לעשיה הראויה לילה שיעשו בכדי ומפרש שני ל  מו

 נימיז״א מעיי כתב לי שלת הש״ם בכל בקי יומי איש קלונימוש יכינו ונם כמותי מצאתי
ה שלא כדי שיעשו כדי בעינן דלכך דפייש לפיש״י הי״י והקשה כמותי מ  טוב יום ממלאכת י

 אלא הטעם זה אין ודאי אלא שבת ממלאכת נהנה הא יאכל אמאי בשוגג בשבת המבשל א״כ
האחרון, י״ט מוצאי עד אסורים הטעם ומזה ולקט לד לנכרי יאמר שמא הטעם
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ג.

ד.

 ומשיב וומייזא, ממתיישבי היה כבר רומי, איש קלונימוס רבנו כאן, התוספות לפי
 על ללמוד כדי בשלימותם בתוספות שם לעיין מאד [ראוי אשכנז. גאוני לשאלות

 שכמה עוד מה שם] המוזכרים החכמים לשמות לב שים בכלל. הלימוד ודרך ההוייה
 .5 מאיטליה באו בגרמניה היהודים שראשוני סבורים חוקרים
התוספות של מהותן
 הן: קביעותיו .6 בדבר קביעות כמה קובע כולו, המפעל על ידו שנטה אורבך החכם

 לדברי בהתייחסות ומתן ומשא רש״י של פירושו השלמת הן התוספות א.
 ראו לאמר רש״י. על הוספה כלשונן. התוסםפות את רואה אורבך רש״י.
 התוספות ראשית על גרוסמן החכם שחידש מש [ראה בגמרא. ראה שרש״י כפי ברש״י

57 עמי תשנ״ג, שיינפלד צ״א בעריכת ביצירתו, עיונים רש״י בקובץ  עצמו אורבך ראה .68-

]15-29 עמי .

 רק ממנו. ולידתם הורתם לפירושו, מתייחסים רש״י, אחרי החלו התוספות
סוגיות. והשוו פירשו חידשו, פלפלו, לכן תלויים פחות נעשו אח"כ
 אינטלקאטואלית ביקורתית דיאלקטית בדרך היא התוספות שיטת

רש״י. דברי על בשו״ט השוואתית
 שהיה ברנסנס התרבותית בפריחה זמנה, רקע על תופעה הן התוספות

בקורתית. דיאלקטית לימוד דרך של התעוררות היתה כאשר ההם, בדורות
אלה. הלממדים שהגיע רוחנית ליצירה הביאה הזמן השפעת אחרת לשון

בכלל. לכתבים ביחס הרומאי" הקאנוני המשפט של "השפעה וכלשונו,
הספרים". בשולי שכתבו חקוי"לגלוסטורים

 הריינוס גדות וישיבות צרפת חכמי של יצירה בתוספות ראה אורבך החכם ה.
 הרא״ש את לא גם ספרד. תשובות את במילה הזכיר לא אופן בשום אך

בברצלונה. בטולדו עבודתו שעיקר
שלפנינו. לתוספות התפתח רש״י בפירוש בשוליים כהערות שהחל מה ו.

 דרך שמע תא י"מ גם אחרים. והבאים תלמידיו של מעגלותיהם נעו זו מסילה על
 באיטליה, פאביה פולמוס של משפטיות אסכולות שהשפעת לומר והרחיק קשתו

.7 ישראל חכמי של בקרתית כתיבה על השפיע
 אחריו וההולכים אורבד של התיאוריה כל את ידיים בשתי לדחות בא והנני
התוספות. תוככי מתוד וזאת

שבותם גרמניה אל היהודים הגירת גרוסמן, החכם שהעמיק מה ראה .5 ת בה והתיי -יא' ט' במאו

שבות "הגירה בתוך, שראל והתיי שלים שינאן, א' עריכת ובעמים, בי —108 עמי תשמ״ב ירו

ספרו גם ראח . 129 שוניחם אשכנז חכמי ב 3 עמי הרא ואילך. 04

רבך ראה ת בעלי או 2 עמי התוספו 7 -2 ואילך. 9

ת ראה מן התייחסו ר גרסו שונים צרפת חכמי בספרו לאמו 4 עמי ז' פרק בנספח הרא 5  ראה 4

ה איך וראה שם, מדריכות הערות ואילך. 28 עמי בספרו אורבך בנ

.6

.7
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 דיאלקטיקה אינן בתחילתם. לא גם לרש״י, שוליים הערות רק אינן התוספות, ובכן,
 אחד, לאיזור מוגבלים אינם סביבם, לגלוסטורים וחיקוי חגויים שבהשפעת בקורתית

 התוספות אל מפנה ווהנני סעיף כל ליד מקורות ומביא מוכיח והנני האחת, שיטה אינם
 מיוסדת אינה ותלמידיו אורבך של השיטה שכל להוכיח במקורו סעיף לכל שהובאו
 פרשני דין, בתי אבות שהיו חכמים של הרוחני מפעלם הם התוספות לשיטתנו בשלם.

 ורבנו הזקן הר״י כמו משנה, מפרשי מהם שהיו כמו תורה. פרשני וכן תלמוד,
הם: שהתוספות ומכאן קודמות, בהערות שציינתי כפי תלמוד. פרשו כך משנץ, שמשון

 מפרשי הגאונים דרך ממשיכי תלמוד פרשני חכמים הם התוספות בעלי א.
 שיד אלא משנץ] ור״ש הזקן הר״י כמו המשנה גם שפרשו [יש התלמוד.

 על לשריפה חלק מפעלם. כל בידינו נשאר לא בם היתה הגויים ויד הזמן
הזמן. נוראות באבדן וחלק התיאולוגיים הויכוחים מוקדי

ש ועוד לעיל "פרשתי חולצות, ד״ה: ע״א כוי יבמות דוגמאות: ראה  דרב פלוגתא גבי בגמ' נפר

שית ולירקות, ד״ה: ע״א יב' השנה ראש יוחנן. ורבי  אשר ד״ה: ע״א מ' זבחים לעיל. כדפר

שתי כבר דריש, לא ש פר מדלין, ד״ה ע״א מחי סוכה פרשתי. ד״ה ע״ב ידי שם בי. פרק ברא

שתי וכבר ת לעיל. פר ת כמעט כולו הדף כל וכן אכלה אחרי ד״ה: ע״א סה' כתובו  פרשני תוספו

 ד״ה: ע״א צז' חולין מראשי. ד״ה ע״ב ק' שם נפל, ד״ה: ע״ב צז' חולין גם ראה תלמוד.

 ע״א קמד' שבת בוקי. ד״ה: ע״א ז' בתרא בבא שבעה. עד ד״ה: ע״ב ו' בתרא בבא סמכינן.

 הנסוכה הרטוח מקומות בהרבה ראה תלמוד. פרשני שהיו להוכיח ועוד ועוד לרצון. לאו ד״ה:

ת ומכוונים מפעלם על כמשיחים עליהם ת וראה בסוגיות. שפרשו אחרים למקומו  תוספו

ת לכתובות. רי״ד כמו שלימות למסכתו

 פירושו עם התמודדות רק אינה ומגמתם לרשייי, קדמו התוספות בעלי ב.
הסוגייא. עם התמודדות אלא הגדול

ת רק היו התוספות אם ת מצאנו איך רש״י, בעבו ספו תיו, של תו  עוד שכתבו חתניו של רבו

שו לפני שלם ולק הכל סיים לא באמת והרי הסתיים, שלו שפירו נכדיו. ע״י הו

 ראו וכאשר המשווה. העיון דרך על פרשנים מעיינים היו התוספות בעלי ג.
לעניין. התייחסו במימרות סתירה או סוגיא

 ויישבו השוו הגיעה. שידם היכן עד בלשונות דייקו גרסאות יישבו התוספות
ת ראה בספרנו, הסוגיות בפרק שכתבנו מה ראה סוגיות. של סתירות  מרכזיה תוספו

ת התייחסות שם ראה דאמרי, ואיכא ד״ה: ע״ב נחי למנחות ת לסוגיו ת. או הפוכו  ראה סותרו

ת עוד רו  הערה שם ראה לא, ד״ה ע״ב כדי יבמות גם ראה ע״א. י' וערכין ע״ב לדי בכו

ם ואכתי ד״ה ע״א כה' יבמות גם ראה נגעו] בזה שגם היסטורית ליה. גרסי לא ישנים בספרי

ם במזיגת, ד״ה: ע״ב כוי שם וכן  עצמו תם רבנו ספרים, דיוק על במזיגת. דגרסי בספרי

אורבך. אצל שם דמותו על ראה גרסאות. תיקוני לסוגיית בחומרה התייחס

 שהוא מפני ישראל של לרבן התייחסו מהם הרבה כי אף לרש״י הערות אינם ד.
 ומגרונו לו שנסולה בדרך והתלמוד המקרא בפירוש רמה שידו מיחידים

ת מאות נמצא התייחסי. אליי רק לא אך השכינח. דברה ספו  שום להם שאין תו

שו שמגיבים כמי מדברים אינם לרש״י, נגיעה ועניינה. בסוגייא משיחים אלא לפירו
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ו.

ז.

והריינום, לצרפת רק התייחס לא זה כתיבה סגנון יותר נכון או פעלו הם
ת מצאנו אורבך. הזכיר לא שכלל מה בספרד גם מצאנוהו  ואפשאר באיטליה תוספו

ם ה ס ש מי דו  טיטוס גולי מימי עוד הרבה קדמו מסתמא איטליה ישיבות צרפת, של לאלה ק

שתחררו שבותיהם והקימו עצמם מאל ושבו מעבדותם שנ  תוספות מצאנו אם באיטליה. מו

ש, בלחונדון בהונגריה, בפראג, ברוסיה, ת לא מדוע לונדרי ת לראו שובו  תלמידי הרמב״ן בת

 בכלל אינם הם מדוע מקביל? סגנון והרשב״א הריטב״א עצמו הרמב״ן תלמידי יונה, רבנו

היצירה?

 שלא מרש״י יותר הרבה ודאי אבל במרובה לא אמנם הלכה גררו תוספות
והפרדס. האורה לספר הניח ההלכה את פרשנות, אלא להלכה כוונה לו היתה

של ראה ת שמונה. ד״ה: הלל בעניין שם וכן בין. אין ד״ה: ע״א י' ערכין למ ד״ה: ע״ב ידי ברכו

פסק. ד״ה ע״א, ג' ערכין והלכתא,

 כאמור או וחכמים. ד״ה יג' ברכות כמו הפסיקה, בכללי נגעו התוספות
ד״ה; ע״ב, מוי סוכה כמו לרש״י. ?שר שום בלי נייטרלי לגמרי פירוש פירשו

 ע״א ח' שם מידי, ד״ה שם עלתה, ד״ה ע״ב: ז' בסוכה, שם וכן אתרוג. ד״ה שם או תינוקות,

ת סמוך, או ד״ה; רו  ועוד ועוד חליצה, מצות ד״ה ע״א יג' בכו

 ידוע ואין במילה, מילה מועתק רש״י פירוש את לפעמים נמצא בתוספות
 העתקות דרך או הפרשן. התוספות בעל דברי או רש״י פירוש הוא אם

ת תרתי. והני ד״ה: ע״ב ו׳ מעליה כמו פירוש. לתוך פירוש חדר הסופרים רו יט׳ בכו

ת שמוצאים או כיצד. ד״ה  מקביל היוצא כל ד״ה: ע״ב מדי עירובין כמו בהעתקה, ממש כפילו

ע״ה. כג' לרה״ש

 הם בסוגיות, הופעתם סדר או חכמים, בזיהוי עוסקים תוספות את נמצא
 בעניינים מובאות ארבע כולו העמוד כל ע״א יב' ערכין שבסדר. ענינים על התעקשו

 ערכין מר, ד״ה ע״ב ז' ב״ב וכן אשי, רב ד״ה ע״ב כאי יבמות וכן ע״א, יג' שם עוד וראה אלה.

שי התייחסותם וכן ובשביעית, ד״ה: ע״ב, יחי  שאילתות או חננאל, רבנו כמו הגאונים לפירו

של ראה גאון, אחאי דרב  רבי את מחפשים אותם מוצאים אמימר, ד״ה: ע״א כאי יבמות למ

ת כמו בברייתא רו שננתם, ד״ה ע״ב ם' בבכו שלמי שנזקקים או ו  ע״א ז' בעירובין כמו לירו

הג. הונ ועוד. ד״

 או מונחים מפרשים מצאנו ובכלל לשוניים, לדיוקים ערים היו התוספות י.
 בלי פרשנים שהיו לכך עדות ממש בודדת, מילה או פסוק ולפעמים מושגים,

ת או כסום, ד״ה ע״ב כבי סנהדרין לרש״י. קשר שום רו ת או יצא. ד״ה ע״ב לחי בכו בו  כתו

ת דיוק או אכלה. אחרי ד״ה: ע״א סה' רו מקו  מחפשים שם דכתיב, ד״ה ע״א ב' עירובין כמו ב

בנמצא. שאינו פסוק

 והדברים והדיאלקטיקה. הווכחנות הביקורת דרך להם ייחסו התוספות שחוקרי אמרנו
 והתייחסות פרשנות אלא בקרת רק אינם התוספות נכון. זה שאין מהתוספות צועקים
 כולו. התלמוד על בהבטה לעניין בהתייחס אלא במקומה, רקעה על רק לא לסוגיא

 כדרך פו וטיפול עניין או שאלה הצבת עם מסודרת כישירה תוספות רואים לפעמים
 אחר, תוספות גדגרי הדנים תוססות נמצא ולבארו. לפרשו נושא עם המתמודד פרשן

 [ביצה אחר. פירוש על להגיב וראו לתלמוד, אחר פירוש עוד הם תוספות בפניהם כי

ועוד. ע״ב. ב' תענית שלושה, ד״ה ע״א כ' מו״ק פרשני' תפילין. ד״ה ע״ב יחי מגילה אבל, ד״ה ע״ב לאי

ט.
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 מביא והנני טועים. אלא אינם אחר לפירוש התייחסות רק הן שהתוספות הטוען וכל
 שטחי ואפי עיון המעיין כל .8 לתלמוד פירוש יצירת הן שהתוספות כך דוגמאות צרור
 הרבה [ראה פירושים. אלא דיאלקטיקה שאינן לעשרות תוספות יראה התלמוד, דפי בכל

 הרבה .י”לרש תגובה ולא תלמוד פירושי שהו עזות ”פירוש” במילה סיומים או לתוספות פתיחות

ת וכן מגילה, בביצה, ת שהפנו תוספו ספו תב שהוא הוכחה שהיא לעיל" "פרשתי בנוסח אחרים לתו  כו

שלם פירוש ת ולא ב קר של ראה בסנהדרין, מזה הרבה רש״י, על ב  ע״א פז' איש, ד״ה ע״ב פה' דף למ

 אין חלק לפרק בסנהדרין, לב שים ומאן. ד״ה ע״ב, כוי תענית ראה אלא, ד״ה ע״ב פדי שם ד״המלמד,

לרש״י. זיקה אין הנחנקין ולפרק תוספות. כלל

ת תכריך מביא והנני ת ללמד מקורו  רש״י. עם ובחנית דיאלקטיקה ולא התלמוד פירוש הם שהתוספו

 מסכת נראה תלתין, שם וכן שמונה, ד״ה ע״א כחי ושם אלא, ד״ה ע״ב, פדי שם וכן ע״א עח' סנהדרין ראה

 ד״ה ע״א מ' שם שלא, ד״ה ע״ב לז' מציעא בבא כולו. בתלמוד התופעה על ומלמדת כמדגימה אחת

 כל, ד״ה ע״א מוי שם לקדושי, ד״ה ע״ב מדי שם שנטלה, ד״ה ע״א מאי שם זבון, ד״ה ע״ב מ' שם אגלגל,

 שם דאזיל, ד״ה ע״ב נחי שם הקדש, ד״ה ע״א נדי שם אמר, ד״ה ע״א נדי שם מודר, ד״ה ע״א מטי שם

שום, ד״ה ע״ב כג' שם ד״הואל, ע״א נטי  ע״ב לוי שם ואמר, ד״ה ע״ב כה' שם אפילו, ד״ה ע״א כדי שם בר

 ד״ה ע״ב כז' שם שהעלה, ד״ה ע״ב, לוי שם אבן, ד״ה ע״ב כחי שם מצאו, ד״ה עבי כז' שם שהעלה, ד״ה

 שהעלה. ד״ה ע״ב לוי שם אגרה, ד״ה ע״ב לה' שם מה, ד״ה ע״ב לבי שם אבן, ד״ה ע״ב כחי שם מצאו,

ת בעלי בספרי שהבאת מה מסכת מאותה עוד וראה .34 עמי התוספו

 לה אין כבקרת, ואחייב כהשלמה לפירושו וביחס רש״י אחירי מתחיל שהכל ולטענה
 שורשי שבדק גרוסמן החכם רש״י. קודם עוד תוספות בידנו יש כאמור כי שתסמוך. על

4 עמי [ראה רש״י קודם עוד היו שהתוספות קובע ואשכנז בצרפת הישוב  הרי ועוד, ]4
 .9לתלמוד פירושו את הוא כתיבתו כדי תוך עוד תוספות כתבו בנותיו לוקחי חתניו
מקומות. כמה השלים והרשב״ם השלים, לשא ידוע והרי

 אלה ישראל, חכמי על הגויים של הכתיבה ודרך הגלוסטרים השפעת שהיתה לטענה
 אם הגויים. כתיבת דרך את לחקות הלכו ישראל חכמי ממתי ממש. בהם שאין דברים

 הרי״ף על ח״ו או ח״ו, הגאונים של מפעלם על גם זו ריקה טענה להחיל צריך כן
 האם בסוגיות. מהמו״מ מנופים ההלכה ענייני את וכתב ההלכה לבצר לפניו שראה
 בסביבה בשקט חי בכלל הוא ממתי הסביבה, השפעת מתוך כך כתב שהרבמ״ם נאמר
 שחכמי נכון תמוהים. דברים כותב לגלוסטרים חקוי הם שהתוספות החוסב אחת?

 לנגע הגוי הרשע של שמיד היתה היוזמה אבל הגויים, עם תמיד התווכחו ישראל
 כה להשפעה ועד מכאן אבל כנגדם. התנצחו וחכמים ישראל, של ודעטת אמונות

מתמיהים. אלא אינן כתיבה דרך שיעתיקו מכריעה

 (כללי והאמר ד״ה ע״א ט' שם אפרוח, ד״ה ע״א ו' שם ונגזר, ד״ה שם וכ״ת, ד״ה ע״ב ב' ביצה ראה
 תוספות ראה שם, כל ד״ה ע״א טז' שם מערים, ד״ה ע״ב שם ושוין, ד״ה ע״א יא' שם הש״ס)

 שלמים עמודים וראה הסוגיא, פירוש רובם ע״ב, וידי ע״א ביג' ושם ע״ב, ושם ע״א, ג' בתענית פרשנים
 ועוד. ועוד וטרקיה. מד״ה ע״א יז' קטן מועד ע״ב, ידי תענית הסוגיא פירושי הם תוספות משל
 גם וראה שכה' וסימן רנה' סימן לר״ת הישר בספר מאיר, רבנו אביו תוספות על מעיד עצמו תם רבנו
 ח״ב זרוע באור למשל כמו הזמן. חכמי עם בתכתובת לרש״י כחבר היה מאיר שרבי וראה רעט'. סימן
קמי. סימן
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 מחקה ח״ו שהוא מפני המשנה שכינס הקדוש, רבנו על גם נאמרו כאלה דברים הלא
 שאין דברים ואלה החוקים. לקודכס חוקיה באיסוף הרומאית האיפריה שעשתה מה את

 בהם שאין בטלים דברים אלא ואינם תורה, שומרי חכמים מפי נאמרו ממש, בהם
ואכמ״ל. שם. ראה המשנה, עריכת בפרק אטותם ודחינו ממש.

 הגאונים. פירושי לפנינו היו שכבר מפני ההם בדורות באה התוספות כתיבת
 צדדיו את בתלמוד שחפשו ישראל חכמי ככלל כתבו התוספות ולכן רש״י, ובכללם

 אותם של המצע זה היה הכל ככלות משומר. יין מתוכו לינוק צד מכל והפכו השוניחם
 שהמצע הפסיקה ספרות בגבוס הוחל ההם בדורות כי ההלכה. לפסקי לגשת חכמים
 בעלי מחכמי הרבה לכם ועוד. פסוקות, הלכות גדולות, הלכות ספרי היו לה, הקודם

 מקורביל יצחק רבי הסמ״ג, מקוצי משה רבי כמו הפסיקה. ספרי כתבו התוספות
 יראים, ספר ממיץ ר״א העזר, אבן הראב״ן הראב״ה, זרוע, אור יצחק ר״י הסמ״ק,

ולתלמוד. למשנה פירושיהם בצד זו עבודתם מהם וחלק ועוד.
 לתלות לא אחר ממקום אחת בדוגמא להוכיח אני מבקש כאן, הקיצור דרך מפני

 בירושלמי גם להם שיש העיון מעמיקי תלמוד כפרשני לראותם אלא ברש״י התוספות
 רביעית שיעור יום. בכל למעשה מינא נפקא עם מובהקת, הלכה סוגיית הנה ובגאונים.

 ט' שקלים לירושלמי ע״א קט' בפסחים הבבלי בין ברורה סתירה קיימת תורה. של
 לעיון ערים בד"כ שהם התוספות והנה בפסחים. רש״י נגע לא זו סתירה ע״א.

 שקלים הירושלמי בין הסתירה על מילה נאומר לא רש״י מרש״י. יותר ההשוואתי
 ע״א: קט' בפסחים התוספות לפנינו. הנה לסתירה. מפנים מיד התוספות אבל לכאןץ
 בכל לרביעית שפי׳ שלמח יבינו של רבותיו פירוש על תשה מכאן אצבעיס מורה של רגיעימ

 השלד אצבעות ע״ב המקוה רום פר״ת הלוג רביעית הוא החשבון זה לפי כי הקב רובע היינו מקום
 אחד ברוחב תקח וכן וחומש אצבע וחצי אצבעים יעלה אחל עשרים מכל קח נ״ל ישאר רביעית

 במים תעשה וכן אצבע וחומש אצבע וחצי אצבעיס ברום אצבעים על אצבעים הרי באורך וכן מי״ב
 על אצבעים דהאמר ירושלמי גייפת על אבל מכוון החשבון שלגו מלמוד ולפי רביעית.״. ויעלה

 ימר שלגו כמלמול שתות רכיע הפייע...ונשאר עשה וכן אצבע ושליש ומחצה אצבע ברום אצבעים
 הפייט שיסד כמו בעגולות וירושל׳ כמרובעות מיירי שלנו בתלמוד כי מרוחב למעט צריך כן וכמו

 לריבוע הפייט(שם) ליםל והא לחומרא לק לא והירושלמי הירושלמי כפי נקט שתות חםר נקט ...
 כנגד שניתקנו פסח של כוסות לד׳ מוכן רביעית שאותו קאמר אלא מרובע שהוא לא ישועות כוס

 כלל התייחס שלא רש״י להביא ורד8 ואיו .ד,כליר הפייטן דברי על סומכים לב [שים וישועה. גאולה

להבדלים.

 הכל שבעירובין באלכסונא, חומשי ותרי אמתא שהוא בריבועא אמתא חישוב גם
שבורת ראה רש״י. על ולא התוספות על מבוסס הרמ״ג. להגאון התחומין" בספר"ת

 רשימה והביאו לתופעה הערים הם התוסות ומוחלפות, סותרות בסוגיות הוא, וכן
ע״ב. נחי במנחות בתוספות אותן ראה הפוכותמוחלפות. רבות סוגיות של מסודרת
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 שעשו כדרך הדיאלקטיקה, הביקורת בדרך כתב לא עצמו רש״י מדוע היא ב״ע שאלה
 לשאלה וכן ]438 עמי הראשונים צרפת בחכמי כך על הדיון [ראה התוספות? בעלי
 חננאל, ורבנו ניסים רבנו שעשו כפי לתלמוד פירוש כתבו לא הגאונים ראשוני מדוע

התקופה? סיום סף על הגאונים
 ואמנם, בבבלי. שבילים ימצא שהלומד בדרך לפרש עניין היה שלרש״י להשיב, יש
 של היער בסבכי אותו ומוביל הלומד של ידו שמחזיק כמי מפרש שרש״י לב נשים

 להתפלפל או הלכה, לקבוע בא לא רש״י מלים. לפירושי הרבה מקדיש גם לכן הסוגיא.
 בתורה ובאמת בתורה. שעשה כפי במישור להוליך דרכו הסוגיא. של נוספות בהבנות

 הפשט. שאינם דרכים על לפירוש מקביל פירוש עכותב היה בידו היה שלו לנכדו אמר
 שבסמוך או בידנו. שאין אלא שכתבו אפשר שבאמת ולומר, לדייק יש הגאונים, לגבי
 היה עדיין כי התלמוד לפירוש מקום היה לא הסבוראים, ותקופת התלמוד חתימת לימי
 הביאו הזמן וצוקות נתפזרה שהואמה זמן אחר ישיר. באופן שתו ממנו המעיין הוא

 במסילות האומה להוליך כלי שיהא כדי לפרשו הגאוניחם נזקקו רבות, הלכה לשאלות
בתפוצותיה. הזמן בסבכי הנכוחות

ניכר לתוספות רש״י בין ההבדל
 פשט להבנת הלומד את להוליך מגמתו כשעיקר התלמוד את מפרש רש״י א.

 המקומי עניינה רקע עלח הסוגייא את מבאר לפנינו. שהיא כפי הסוגייא
 הכלל דרך על התוספות בעלי ראיית לעומתו כולו. התלמוד רקע על ולא
 לכן כולו. התלמוד או המסכת של מכלול רקע על הסוגייא ראיית היא

השוואתי. עיונם
 דעה"כך מהביא היותר לכל העניין, של נוספים בצדדים מתפלפל אינו רש״י ב.

 לפסוק עניינו אין ובכלל ההלכה, ניסוח את מחפש אינו מרבותיי', שמעתי
 מכל הפרדס. וספר האורה ספר את יש כך לשם בתלמוד. בפירושו הלכה
 לעניינים נוגעים כן התוספות, בעלי זאת לעומת פוסוק. לא לא רש״י מקום

לכל. צועק שנהעניין רבים במקומות בפירוש זאת וכותבים להלכה
 מעיר רחוקות לעיתים ורק כסדרו העניין לביאור מעייניו עיקר שם רש״י

לירושלמי, בבלי בין לסתירות ערים יותר התוספות בעלי לעומתו לסתירות.
הסותרים. למקומות ולהפנות לכתוב טורחים הם סוגיות. בין הבבלי ובתוך
 פשט לביאור ישירות משרתים שאינם בעניינים לעסוק נוטה לא רש״י

 להזדמנות הפירוש את שדוחה או מפרש, בגמ' אותו נראה [לכן הסוגייא,
הדורות, סדר לענייני נוגעים התוספות בעלי מטרתו] לשרת מתאימה היותר

 שרש״י בעוד כן כמו לשון. ענייני פיוטים, תפילות, מנהגים, חכמים, זמני
בו. פינה לכל להגיע בחרותם לכיוון מכיוון התלמוד בים שטים הם מקומי,

בהרחבה במקורם לדברינו יפנה החפץ וכל זה. דברים בקיצור נסתפק

ג.

ד.
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בי: ח90נ

לדיון: שאלה

גהן נדרשת שהתורה מידות

 ואף גתורה המקראות את הגנתו לפי ולפרש עצמו פי על לדון אדם כל יכול האם
כהן? נדרשת שהתורה מידות י״ג י”ע כתורה, הלכות לחדש

 כל א"כ בהן, נדרשת שהתורה מידות בי״ג עצמו פי על לדון יכול אינו שאדם נניח אם
 וכל האחרונים דרך והראשונים מהגאונים החל העניפה הספרות וכל התורני, הלימוד
 ודין דין וכל והלכה, הלכה כל מקור לברר לימוד אלא אינו זה כל האחרון, הדור פוסקי

שבכתב. בתורה בכתובים נדרש או נרמז הוא היכן ולאשורו, למקורו

 הלכות לבסס רק הוא לדון שיכול מה האם עצמו, פי על לדון אדם שיכול נניח אם אך,
 יכול שמא או ופסוק, פסוק בכל הכתובים אל שלהן הקשר את ולהוכיח בתורה ידועות

בתלמוד? שאינן כאלה אפילו והבנתו עיונו פי על חדשות הלכות לחדש אף

 לדרשות יסוד אבני שישמשו נוספות ומידות חדשים כללים לחדש אף יכול אולי או,
 אותם פי ועל והמקראות, הפסוקים מן הוכחות פי על בתורה, ההלכה בעיון ולימוד

 תוך ההלכה מדרשי כל את לקיים מנת על ככלים ניתנו המידות האם לומר: רוצה
 ליצור המידות פי על ניתן שמא או בלבד, ודין הלכה לכל בכתובים מקור מציאת

 נכתבו שלא חדשים) כללים אף אולי (או מחודשים ודינים הלכות מעצמינו ולדרוש
התלמוד?

ומכונן? יוצר מדרש אף או בלבד, וסומך מקיים מדרש הן: המידות האם לאמר:

מסקנות לדלות וננסה ואחרונים, ובראשונים בתלמוד שיטות בכמה בזה נתבונן
מדבריהם:

הרלב״ג: שיטת

 האמיתיים הדברים אלו סמכו שהם "וזה כותב: התורה לפירוש בהקדמה הרלב״ג
 לדברים ואסמכתא רמז כדמות להיותם ההם לפסוקים התורה במצוות להם המקובלים

 האדם יוכל כבר כי המקומות. מאלו הדינין אלו מוצא שיהיה דעתם שיהיה לא ההם.
 כמו השרץ, את לטהר בהם שאפשר עד ההיקשים אלו בכמו התורה דיני כל להפך

 האלו הדינים שיצאו אפשר אשר הפסוקים פשטי אל אותם נסמוך אבל ל.”ז שזכרו
 כמו כיוונו, לא הם כי ל”רז מדברי יציאה בזה ואין יותר. הנפש תתיישב בזה כי מהם,

להם. אותם סמכו אשר מהמקומות ההם הדינים מוצא פנים כל על שיהיה שאמרנו,
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 כמו הכתוב, מן רמז להם ובקשו רבינו, משה עד איש מפי איש מקובלים אצלם הם אבל
המשנה. ובפירוש המצוות בספר המורה הרב שזכר

 חז״ל לדרשות מתייחם שהוא לומדים אנו ג”הרלב מדברי ג:”הרלג שיטת מסקנת
 חדשות. הלכות כיוצרות ולא קיימות, הלכות הסומכות כדרשות

 בדרכי אימון שניתן ייתכן לא ג”הרלב לדעת הנ״ל; בקביעתו ג”רלב של סברתו
 את ולטהר התורה דיני כל את באמצעותם להפוך ניתן שכן הלכות, לחדש הללו הדרש

 חד והבנה במהימנותן ספק שמטילה סברא על מסתמכת וקביעתו טענתו השרץ.
 וסומך מקיים שהמדרש הסוברים רוב אצל רווחת זו טענה הדרש. בדרכי משמעית

לכתובים. הלכה
קרשקש: חסדאי רבינו שיטת א.

 בכתב והאמונות המצוות כלל הניחה הי: אור ספרו בהקדמת קרשקש הסדאי רבינו
 יסודות שהם בהן, דרשת שהתורה מידות ג”הי והם וסימנים, כללים עם פה, ועל

 כדי לעניינים סימנים לעשות התחבוליית, הזכירה מאופני אחד שזה שבעל-פה, לתורה
השיכחה. בהם תיפול שלא

 ככלי לשמש נועדו המידות פי על הדרשות קרשקש: הסדאי רבינו דברי מסקנת
התורה. תשתכח שלא סימנים לעשות תחבוליית זכירה

 מדרש ואינו ידועות הלכות מקיים אלא אינו המדרש דבריו: את לפרש כורחנו על
ומחדש. יוצר

הכוזרי: שיטת ב.
 שהיה יכול דברים: משני אחד נאמר אבל החבר: אמר ע״ג: אות גי מאמר סוף הכוזרי

 עשרה שלש בהנהגת בקבלה אצלם היו התורה, פירוש בדרך ממנו נעלמות סודות להם
 כסימן אותה שמים שהם אסמכתא, דרך על לפסוקים הבאתם שיהיה או מדות.

 סימן לאמר, האדם על אלהים ה' ויצו ט״ז) ב' (בראשית פסוק: שמו כאשר לקבלתם.
 על זרה, עבודה זו אלהים השם, ברכת ה' הדינין, אלו ויצו נח. בני שנצטוו מצות לשבע
 אבר זה תאכל אכל גזל, זה הגן עץ מכל עריות, גילוי זו לאמר דמים, שפיכת זו האדם

 משבע קבלה העם אצל אך הזה, הפסוק ובין העניינים אלו בין רחוק כמה החי. מן
 הפנים שני ושמא זכרם. עליהם שמיקל בסימן הזה בפסוק אותה סומכין האלה, המצות

 הדין ממנו.ומן נעלמו אחרים פנים שם שיש או הפסוקים, בפירוש להם יש יחדו
 אשר הגדול והמונם והשתדלותם וחסידותם חכמתם שנתבררה מאחר עליהם, שנסמוך

הסכמה. שום בו יתכן לא

 בה, שנכלל ומה בתורה נעשה כאשר הבנתנו, נחשוד אבל לדבריהם לחשוד אין
בנפשנו. הקיצור נתלה אבל ממנו בדבר אצלנו חשד ואין בנפשותינו, יתיישב שלא ממה
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הקדוש החיים האור עטר, גן חיים רבינו שיטה ג.

 מאמרי ליישב וראיתי - הקדוש החיים האור שואל לז: פסוק יג פרק ויקרא החיים אור
 מה ואפילו בסיני, למשה נמסר שלא דבר היה שלא פכ״ב) (ויק״ר שאמרו רז״ל

 היה עקיבא רבי כי פי״ט) (במד״ר אחר במקום ואמרו לחדש. עתיד ותיק שתלמיד
 שם יעויין וכוי נאמר לא אעשה עשיתים הדברים כאומרו משה ידע שלא מה דורש

דבריהם?

 דבר שכל אמת הן כי הוא: המאמרים ישוב כי "ונראה הקדוש: החיים האור ביאור
 דורות כל שתצרף משה,והגם שידע ממה יותר לדעת יכול חכם ואין למשה נאמר תורה

 משה.אבל ידעו שלא חידוש אין דעה הארץ שתמלא עד תורה מתן מיום ישראל
 ב״ה האדון והנה פה. שבעל ותורה שבכתב תורה ה' לו נתן משה כי הוא ההפרש
 הודיע לא אבל למשה, שאמר פה שבעל תורה כל שבכתב בתורה רשם יתברך בחכמתו

 גני עגודת היא וזו שבכתב. בתורה רמוז הוא היכן פה בעל לו שנתן מה כל למשה
 כלן והדרשות והסודות בסיני למשה שנאמרו ההלכות שיישבו תורה עמלי ישראל

 וספרי בחנים תורת וחברו התנאים באו תמצא ולזה שבכתב. בתורה מקום להם יתנו
 תמימה ה' בתורת והלבישום ההלכות פי אלאעל אינם בכתובים דרשתם וכל וכוי

 המקראות לדייק תורה גני הקודש עגודת היא זו היום ועד ואחריהם שבכתב.
 ארץ הנקראת התורה עגודת היא פה.וזו שבעל תורה שהם המאמרים פי על וליישבם

 רמוזה כולה היא היכן פה שבעל תורה כל לדעת כולו למשה נמסר לא זה וענין החיים.
 אין משה, ידעם שלא דרשות עקיבא רבי שדרש ז״ל אמרו ולזה שבכתב. בתורה
 עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו הכל ממנו הלא דברים של עקרן משה ידע שלא הכוונה
בתורה". רמוזים היכן ודיוקם סמיכתם ידע שלא אלא לחדש,

 ליישב הוא, ועמלה התורה לימוד מטרת כל הקדוש: החיים האור בעל מדגרי מגואר
המקראות. עם ההלכות

הכתובים. בלשונות הידועות ההלכות את מקיים מדרש אלא אינו המדרש ובלשוננו:

 רק אלא חדשות הלכות המידות באמצעות ליצור אפשרות אין הנ״ל: השיטות מסקנת
במקרא. הפסוקים אל הידועות ההלכות את לסמוך

יוצר: שהמדרש הסוברות ובאחרונים בראשונים שיטות

 בבלי תלמוד למלך: המשנה מהלך פי על בתלמוד התוספות ובעלי רש״י שיטת
 מחלוקת רבא: אמר מכשיר. יהודה רבי פסול, יבש תנא: - ע״א לאי דף סוכה מסכת

 הדר. בעי לולב אף הדר בעי אתרוג מה לאתרוג, לולב מקשינן סברי: דרבנן בלולב.
בעינן. הדר הכל דברי באתרוג אבל לאתרוג, לולב מקשינן לא סבר: יהודה ורבי
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 ולא מזה, זה ללמוד הוקשו לא מקשינן לא ד״ה א, עמוד לא דף סוכה מסכת י”רש
 וחומר. קל אלא בהן נדרשת שהתורה מדות עשרה שלש מכל מעצמו לדרוש ניתן

 פי על ולדרוש ללמוד יכול אדם אין נחרצת: עמדה קובע רש״י י:”רש דברי מסקנת
 ממידת חוץ מרבותיו, שקבל מה רק אלא בהן, נדרשת שהתורה מידות י״ג מכת עצמו

וחומר. קל

 יוצר מדרש ולא מקיים מדרש היותר לכל הן שהמידות רש״י לפי להסיק אפוא נוכל
בעלמא. בסברא שתלויה ק״ו מידת פי על מדרש למעט ומכונן.

 ר' בשנת בערך שבאלגייריה [מתלמסאן הלוי יוסף גייר ישועה רגי עולם הליכות
 רכ״ז בשנת הכהן. יעקב ר' בשם אשכנזי חכם ומפי עירו חכמי מפי תורה למד ).1440(
ת את חיבר ושם שבספרד, לטולידו עבר )1467( הליכו  התלמוד כללי על עולם' ספרו'

 מקינון, שמשון לר' הכריתות' יספר על בעיקר שמבוסס והאמוראים, התנאים ותולדות
 'מבוא הספר על וכן הרמב״ם, על ובעיקר התלמוד מפרשי הראשונים כתבי על

 שבפורטוגל בליסבון )1490(ר״ן בשנת לראשונה נדפס הספר הנגיד. לר״ש התלמודי
 בדורות ישראל גדולי ע״י והשלמות פירושים לו נדפסו ואף רבות, פעמים ומאז

 לר' שמועה' וייבין קארו יוסף ר' מרן של התלמודי 'כללי החיבורים: ביניהם שאחריו,
 מספרד גורש שהוא כנראה מסכתות. לכמה פירושים גם חיבר ישועח ר' אלגאזי. שלמח

ימיו] באחרית מח ידוע לא אך ),1492(רנ״ב שנת של חגדול בגירוש

אדם י: אות ב פרק רביעי שער ערלם הליכות כספר פסק הנ״ל רש״י דברי פי על
 עד מרבו ורבו מרבו קבלה כן אם אלא מעצמו שוה גזירה דן ואין מעצמו וחומר קל דן

 המדות דבל ג״ש דוקא ולאו הגזול לולב בפרק ז״ל רש״י מדברי ונראה מסיני. למשה
בלבד. וחומר מקל חוץ מעצמן לידרש ניתנו לא נמי

פי' לאתרוג": לולב מקשינן לא סבר "ור״י ד״ה ע״א, לאי דף סוכה מסכת תוספות
 שחתורח מדות י״ג מכל מעצמו לידרוש ניתן ולא מזח זח ללמוד חוקשו לא בקונטרס

וחומר, קל אלא בהן נדרשת

 לידרש ניתנו לזה זה הסמוכין מקראות שני דהיינו סמוכין דאפילו פי' גדולה: ותימה
ת(דף בריש כדאמרן התורה מן במו  לעד "סמוכים שנאמר: מנין התורה מן סמוכין ד.) י

 אחד, בפסוק המוקשים דברים שני דהיינו היקישא שכן כל וישר", באמת עשוים לעולם
 מ"מ התם, כדאמרינן ומופנה דמוכח היכא אלא סמוכין דריש דלא יהודה לר' ואפילו

 כן אם אלא דן דאין שוה, מגזרה חוץ מעצמו, דן אדם המדות כל אלא, מודח? בחיקישא
מרבו, למדה
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 לשון שייך לא קסבר ושמא דבר. לאותו להקישם שאין דברים דיש פליגי בסברא והבא
בפירות. אלא הדר

 מקשינן לא סגר "ור״י ד״ה ע״א, לאי דף סוכה מסכת התוספות מדברי המסקנה
 מידות י״ג מכת עצמו, פי על ולדרוש ללמוד יכול אדם המידות כל לאתרוג": לולב

 להסיק נוכל א״ב מרבותיו. קבלה אא״ב שווה גזירה ממידת חוץ בהן, נדרשת שהתורה
 שנראה מה פי על ודינים הלכות לחדש מכונן יוצר מדרש הן שהמידות תוספות לפי

מרבו. וקבלה במסורת שתלויה ג״ש מידת למעט ולימודו. עיונו מכח התלמוד למעיין

 מאי גיטין מסכת בבלי תלמוד זו: מסוגיא העניין את ונגהך נוספת גסוגיא נעיין
 רבה: אמר קנה. לא וחכ״א: קנה, אומר: רבי עבדו, חצי המשחרר ת״ר: גמ': ע״ב,

 לה נתן לא חופשה או נפדתה לא והפדה י״ט) (ויקרא סבר: דרבי בשטר, - מחלוקת
 ורבנן חציו; בין כולו בין נמי שטר אף חציו, בין כולו בין כסף מה לכסף, שטר מקיש
 הכל דברי בכסף אבל לא; חציו נמי עבד אף לא, חציה אשה מה מאשה, לה לה גמרי
 סבר: ומר עדיפא, הקישא סבר: דמר קמיפלגי: בהא לימא פדויה. ואינה פדויה קנה,
 מה למיפרך: דאיכא הבא, ושאני עדיפא, שוה גזירה עלמא, דכולי לא, עדיפא! גז״ש

בכסף? שיוצא בעבד תאמר בכסף, יוצאה אינה שכן לאשה

 דמופנה דכיון עדיפא, שוה גזירה עלמא דכולי ד״ה ע״ב מאי דף גיטין רש״י
 נמי מופנה לאו וכי הוא יתירא קרא דהא דקרא בגופיה דכתביה כמאן ליה הוי לדרוש

מהיקש. עדיפא איהי מעצמו ג״ש דן אדם דאין לה גמרינן דמסיני כיון עליה להשיב ואין

 רש״י: דכתב במאי למידק "איכא י״ג: הלכה ג פרק פסה קרכן הלכות למלך משנה
 עדיפא איהו מעצמו ג״ש דן אדם דאין לה גמרינן דמסיני כיון כוי עדיפא ג״ש דכ״ע לא

 משום עדיפא דג״ש קאמר ולהכי מעצמו, דן אדם דהיקש לשונו נראה ע״ב, מהיקש
בהיקש. כן שאין מה מסיני מקובלת דהיא

 דשאר ג״ש איתמר בדוקא מעצמו ג״ש דן אדם אין דאמרינן דמאי לרש״י דס״ל משמע
 שהוא זה על וקשה מחייבתו. הדעת הק״ו שהרי נינהו ק״ו דלאו אפילו מעצמו דן מדות
 דן אדם אין מק״ו דחוץ בפירוש רש״י כתב הגזול לולב פ' בריש דהא עצמו דברי סותר

מעצמו? דן אדם אין ודאי היקש אבל מעצמו

"דאין דמסכת מרש״י מדוייק למלך: המשנה שאלת ביאור טין  מעצמו" ג״ש דן אדם גי
 דבריו וא״ב מעצמו, לדון אדם יכול אכן בהן נדרשת שהתורה מידות ששאר ומשמע

 מתרץ לעיל? שהובאו ע״א ל״א דף סוכה במסכת דבריו את סותרים בגיטין, הבא
 לומר ראיתי "והנה י״ג: הלכה פסה קרבן דהלכות ב' פרק למלך" ה״משנה בעל
יהודה דרבי אליבא ההוא מ"מ שם, ז״ל רש״י כתב דהכי דאע״ג קשיא לא דודאי לזה:
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 אין דס״ל(לרבנן) משום והיינו דמקשינן, להדיא קאמרי הא ורבנן מקשינן, לא דקאמר
כרבים. הלכה ורבים ויחיד מדות, שאר ולא דוקא ג״ש דן אדם

 רק הם מדעתו, מידות בי״ג דן אדם שאין רש״י דברי למלד: המשנה דברי הסגר
 מדעתו דן אדם כמותם, שהלכה רבנן לשיטת אך בגמרא, יהודה רבי דשיטת אליבא

מרבותיו. קבלה אא״ב מג״ש חוץ המידות בכל

למלך: המשנה דברי מסקנת
גיטין. למם' סוכה במם' מדבריו ברש״י סתירה אין א.
כרבנן. ההלכה לפי הנ״ל, סוכה במסכת תוספות דברי על חלוק לא רש״י ב.
מידות. בי״ג עצמו פי על לדרוש ההיתר בהגדרת טעה הנ״ל עולם הליכות בעל ג.
 שהתורה מידות י״ג למלך: משנה ולבעל לתוס' וכן לרש״י, מידות י״ג הגדרת ד.

 פי על ולחדש בהם לדון יכול אדם שהרי ומכונן יוצר מדרש נחשבות בהן נדרשת
מג״ש. חוץ מעצמו, המידות

שלפנינו החדשה הקביעה את לנסח נוכל למלך המשנה דברי מסקנת פי על

 מסקנות, להסיק ולימודו: עיונו פי על יוכל ודור, דור בכל בתלמוד, ומעיין חכם כל
 שאינם כאלה חדשות,(אף הלכות ובעיקר מחודשים, דינים ולחדש תורה, חידושי לחדש

ותקופה) תקופה בכל המתחדשת המציאות ולפי בתורה, כתובים

 המעיין יוכל שלא נראה מידות.אך, בי״ג הכללים של המסגרת לחוקי בכפוף הנ״ל כל
 דעתו על עלתה לא זה מסוג לכת עיונו.הרחקת פי על חדשים כללים לחדש הת״ח או

הראשונים. דעת בהסבר למלך המשנה של

 הקדוש. השלייה דברי על נסתמך הנ״ל לקביעתינו הוכחה הקדוש: השלייה שיטת
 כלי כענין אלא מדות נקרא דלא ליה סבירא "ר״י פה: שבעל תורה שער - שלייה
דברים: שלשה שיש המדה,

הנמדד; דבר ג. מודדין; שגו הכלי ב. המודד; א.
ההם: המדות בענין כך

 לו שמסרם מסיני למשה הלכה הם המדות אלו כי יתברך, השם הוא המודד, א.
לישראל. למדם ומשה יתברך, השם

 ומשערין מודדין שבהם וכוי, אב בנין שוה גזירה וחומר קל הם המדה, כלי ג.
 להמציא השכל בעומק

חדש. דבר
 התורח, דיני גופי הן הן המדות מאלו שנמדד ומה הוא, חדש זח ראח והנמדד, ג.

טובות. מדות בו ואז יתנהג, זו ובמדה
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 אסור התורה, דיני לומר רצונו התורה שאמר במה נדרשתי, 'התורה אמר זה ועל
רה', מורה זה שעל וכוי, וטהור וטמא ופסול, כשר ומותר, התו  מה הדרך המורה תיבת'

 ותיבת אליעזר. דרבי במדות הבאים אגדה דברי שולל 'התורה', שאמר ובמה לעשות.
 החקירה אחר שמתגלה דבר ב), כב, (דברים אחיך' דרוש יעד מלשון חוא 'נדרשת'

חדש, דבר ונדרוש נחקור שמהם ישמעאל, דרבי מדות ענין הן כך והדרישה.

 ודרישה, חקירה בעיון, לימוד ידי על כלומר: בחן, נדרשת שהתורה המידות מסקנה:
 מידות י״ג באמצעות שהמדרש דעתו גם כן, על אשר חדשות והלכות דינים לחדש נוכל

ומכונן. יוצר מדרש יוגדר
 ומשמרות מקיימות שהן אחרות דרשות וקיימות הלכה מחדשות שהן דרשות קיימות
 ההלכה את החכמים יצרו שבאמצעותו הכלי הן הדרשות מן חלק כלומר: הלכה.

 ההלכה את החכמים עיגנו שבאמצעותו הכלי הן הדרשות מן חלק זאת ולעומת החדשה.
 מעמדה וקביעת ביסוס לצורך או רבים, לימים ההלכה של זיכרונה לצורכי בכתובים
וכדי). סייג או תקנות או דרבנן, או (דאורי',

שאלה:

 ולחדש יוצר מדרש בבחינת התורה את לדרוש נוכל התלמוד חתימת לאחר האם
 או מידות, י״ג פי על לחדש זו אקסלוסיבית זכות שמא או מידות, י״ג פי על הלכות
 וכאשר חז״ל בתקופת ורק אך הייתה יוצר, כמדרש מדרש דרך בכל התורה את לדרוש

ודינים? הלכות לחדש יותר אפשר אי זו, תקופה תמה

 על מגבלות כמה בזה קבעו הלכות מדרש בימינו לחדש אפשרות שאין הטוענים
כדלקמן: הלכה מחדשות דרשות לדרוש האפשרות

שונות: הגבלות שלושה פי על חדשות דרשות לדרוש ההגבלות את נבחן הבה
פורמאלית. הגבלה א.
סמכותית. הגבלה ב.
שלימותית. הגבלה ג.

 בהם הכלים ההלכתית, הדרשה נדרשת שבו האופן כלומר פורמאלית: הגבלה א.
הלכה. מחדשים

 הלכה, מחדשת דרשה של באופן להשתמש מותר אחד לכל לא סמכותית: הגבלה ב.
הי". בהר יעלה "מי

 לנו אין התלמוד חתימת שלאחר כך על מבוססת זח מסוג חגבלה שלימותית: הגבלה ג.
עליו. לחלוק או אחריו לחדש יכולת
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והרחבה: ביאור
 התורה, את מחדש לדרוש האפשרות הדרשה אופן - פורמאלית הגבלה א.

 הדרשה כללי באמצעות שבכתב התורה מן חדשות הלכות ללמוד משמעותה
 הדרכים והתלמודים. המשנה ההלכה), (מדרשי המדרש בספרות המקובלים
 מידות מי״ג חוץ אך בהן. נדרשת שהתורה מידות עשרה שלוש הן העיקריות

 מיעוט ריבוי דיוק (היקש, חכמים השתמשו שבהן נוספות דרכים קיימים
 או המעיין של החופשי לשימושו ניתנות אינן הדרשה מדרכי חלק ועוד).

 עד לרב מרב מסורת על להסתמך חייב אלו דרשה בדרכי השימוש הדרשן.
אין על כן. המידות שאר גם רבות ולדעות מק״ו, חוץ סיני, "  גזירה דן אדם כן
מעצמו". היקש לומד אדם ש״אין הסוברים הראשונים מן ויש מעצמו", שווה

 נעשות אלו לימוד שדרכי משמעי חד באופן בצורה חומה קובעת זו הגבלה
פיהן. על ולחדש לדרוש דורנו חכמי בפני חסומות

 דרשות שבענייני סובר חרמב״ם ח'?! בחר יעלה מי סמכותית הגבלה ב.
לו. שקדם דין לבית בניגוד לדרוש דין בית רשאי מידות מי״ג הנלמדות

 כפי המידות מן באחת שדרשו גדול "ב״ד אי: הלבה ב' פרק ממרים, הלכות
 לו ונראה אחר ב״ד אחריהם ועמד דין, ודנו כך, שהדין בעיניהם שנראה מה

שנאמר: בעיניו, שנראה מה כפי ודן סותר זה הרי אותו לסתור אחר טעם
 דין בית אחר אלא ללכת חייב אינך - החם" בימים יהיה אשר השופט "אל

שבדורך".

עליו. לחלוק א״א מידות בי״ג שלא שנדרש שכל ומשמע

 (ראשונים הדורות מגדולי רבים חתום, תלמוד - שלימותית הגבלה ג.
התורה, של מחודשת דרישה של האפשרות עצם כי בדעה אוחזים ואחרונים)

 תורה מהווה התלמוד התלמוד. תקופת לאחר ישראל חכמי בפני חסומה
 לסטות אין כן ועל ושעל צעד כל על חמחייב חאלוקים דבר ושלימח, חתומח

 דרשות לדרוש אין כך השערה.משום כחוט אפילו שמאלה או ימינה ממנו
לפסיקותיו. המנוגדות דרשות לדרוש אין וכמה כמה אחת ועל בו נכתבו שלא

דרשות: לחדש שאין בראשונים דוגמאות

א. דוגמא
 לדמות "אין וז״ל: יהודה) ורבי ד״ה ע״א, פ״ח דף חוליו, (מסכת תוספות שיטת

מדמה". שהש״ס מה אלא הדרשות
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 אמר לכסות, חייב - הסכין ושעל הניתז, דם משנה: ע״א פ״ח דף חולין, מסכת רקע:
 פטור - הוא שלא דם שם יש אבל הוא, אלא דם שם שאין בזמן - אימתי יהודה: רבי

מלכסות.

 יהודה: רבי אמר לכסות, חייב הסכין ושעל הניתז שדם מלמד - וכסהו רבנן: תנו גמרא:
 תניא מלכסות. פטור הוא שלא דם שם יש אבל הוא, אלא דם שם שאין בזמן - אימתי
 חייב אגפיים ושעל הניתז דם אמרו, מכאן לכסות, חייב דמו שכל מלמד - וכסהו אידך:

 אבל הנפש, דם כסה שלא - אמורים דברים במה גמליאל; בן שמעון רבן אמר לכסות;
 יהודה ר' דמו, כל דמו סברי: רבנן מיפלגי? קא במאי מלכסות. פטור - הנפש דם כסה

המיוחד. - דמו סבר: ורשב״ג דמו, מקצת ואפילו דמו סבר:

ת(דף דבפ״ק תימה ל:”וז יהודה) ורבי דייה ע״א, ה”ם תוספות(חיליו, רו  ג.) דבכו
 ורבי כוליה דאיכא עד כל כתיב בכור מקצת אפילו בכור סברי דרבנן הפוכה סברתם

דהו? כל דאפילו כל כתיב בכור כוליה בכור סבר יהודה

 מקרא ושניהם יהושע: רבי אמר איתא: א עמוד ג דף בכורות במסכת קושייתם: הסבר
 דאיכא עד כל רחמנא כתב משמע, בכור מקצת בכור סברי: רבנן בכור, כל דרשו; אחד

דהוא. כל דאפילו כל רחמנא כתב משמע, בכור כוליה בכור; סבר: יהודה ורבי כוליה,

 התם כמו הוי דהכא ר״ת: ואומר וז״ל: יהודה) ורבי ד״ה ע״א, ה”ס תוספות(הולין,
 לאפוקי אתא דדמו דוי״ו דמו, מקצת דמו יהודה קא״ר משמע דם כוליה דדם דמשום

 לעיל דהא לפירושו וקשה דהו. כל דאפילו כל כתב התם כדאמרינן דדם. ממשמעותיה
 הלכתא קשה יהודה כרבי הכא ר״ת שפוסק מה לפי ועוד לחלק דמו יהודה רבי קאמר

 עובד שותפות דאמר יהודה דרבי להא דחש לית (שם:) בבכורות דאמרינן אהלכתא
בבכורה? חייב כוכבים

 מקצת דבתולה ההיא כי מדמה. שהש״ס מה אלא הדרשות לדמות שאין נראה לכך
 כסף ככל כסף דמקצת לפלוגתא צז:) (כתובות נזונית אלמנה בפרק דמדמה בתולים

 אשה כסף וכן כולן נשארו כאילו מקצתן ונשארו בתוליה דכשנתמעטו אחד ענין דהוו
כולה נשאר כאילו מזונות לה יש מקצתה כשנשאר בכתובתה

ב. דוגמא
 לן לית "אנן משה: רבי הרב כתב דייה עייא, סי דף כתובות מסכת הראייה שיטת

 רבנן". להו דרשי דלא קראי למידרש
י. מ סימן חנוך יד בשו״ת מובאת הראייה שיטת
א(בתנא המכתב: בשולי  לא דם כל ישראל לבני ואומר ט״ו) פרק רבה אליהו דבי תני
 על ועמיתי רעי מעכת״ה יעמידני עכ״ל. אדם, דם לרבות י״ד), י״ז (ויקרא תאכלו
ת(דף הש״ס דברי סותר זהו שלכאורה דברים של בוריין תו דם דמפקינן ע״ב) כ' בכרי
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ב הרמב״ם שכתב מה והנה חיים. אלקים דברי ואלה אלה ובודאי שתים, מהלכי פ״ ל( ״  ז
 בשר ולא תאכלו, אותם דכתיב בעשה אסור אדם בשר גי) הלכה אסורות מאכלות מהלי
 למידרש לנו שאין ל”ז הראייה עליו תמה עשה, הוא עשה מכלל הבא ולאו אדם,
רגנן. דרשי דלא קראי
 ספרי הרבה כי מאתנו, שנאבדה מכילתא באיזה זה לשון הרמב״ם מצא בודאי אבל

 נאבדו והגירושין ההשמדות בימי כי האחרונים, לפני היו ולא לראשונים שהיה חז״ל
מר: יעיין מספרינו, רבים

ג. דוגמא
 שכתבתי לשוק יבמה איסור בענין קל״ט: שורש המהרי״ק שו״ת בספרו המהרי״ק

 יבום מצות אלא ליה דחי לשוק יבמה איסור דלאו מר כתב אח, דאשת כרת דוחה שהוא
להם. יש שמות שתי אלא נינהו מילתא חדא ולא הוא

 אין שהרי לך ותדע כדכתבתי. יבום ומצות לשוק דיבמה לאו היא דהיא נראה ולע״ד
 אשת תהיה לא קרא וכדכתב ליבם, וזקוקה ראויה בהיותה כ״א לשוק ביבמה איסור

 במצות תלי מתלא לשוק יבמה דאיסור לך הרי עליה יבא יבמה זר לאיש החוצה המת
יכום.

 זו דרשה הוזכר ולא וכוי. אחר ולא עליה יבא יבמה ודורש יושב שאתה אלא עוד ולא
 ועוד מעצמינו. דרשות לעשות לנו שאיך ידעת ואתה בפוסקים ולא בתלמוד לא

 דמהניא הוא פשוט דבר והנה קידושין. מטעם מהניא לא יבמה דביאת אומר שאתה
 ביאתו אחר עליח וחבא כמקדש עלמא לכולי בביאתו חיבם לח ואסר קידושין. מטעם

זח. לענין אלא לקידושין כח ואין בחנק. יבם של

שין(דף קמא פרק בריש נמי מוכיח וכן הוכחה: דו  אשח שתחא למילף דבעי ד) דקי
 זקוקה שכן למיפרך דאיכא משום לאו אי בביאה, שנקנית מיבמה בביאה מתקדשת

 מצי הוה דלא פשיטא ביאה קידושין אפילו ביבמה תופסים קידושי' אין ואי ועומדת
מינה. אשה למילף

ד. דוגמא
 קפשאלי, אליהו רבי עם שפעל קושטא חכמי גדול הגרוש, [דור מזרחי אליהו רבי

 רש״י פירוש על הרא״ם העותומנית] באמפריה ספרד מגורשי קהלי שנקלטו שעה
̂זה וןךבר משה: וידבר ד״ה ב', פסוק ל' פרק במדבר לתורה,  המטות ראשי אל ̂מ

̂זר הךבר ןה לאמר לק!ךאל ל?ני לה-וה: צןה ̂א
 ומנין ישראל. בני לכל כך ואחר תחלח ללמדם לנשיאים כבוד חלק - המטות ראשי
 וכל אהרן אליו וישובו לב) - לא לד, (שמות לומר תלמוד כן, הדברות שאר שאף

שו כן ואחרי אליהם משה וידבר בעדה הנשיאים ישראל. בני כל ע
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 מפר מומחה יחיד אין ואם מומחה ביחיד נדרים שהפרת למד כאן, לאומרה ראה ומה
הדיוטות. בשלשה

 ונאמר הדבר, זה כאן נאמר בלבד, לנשיאים אלא זו פרשה משה אמר שלא יכול או
קרא בשחוטי ץ(וי  ישראל, בני ולכל ולבניו לאהרן נאמרה להלן מה הדבר, זה ב) יז, חו
לכולן: נאמרה זו אף וגוי, אהרן אל דבר שנאמר
קרא משחוטי הדבר", "זה הדבר", ד״זה שווה מגזרה יליף לקמן הרא״ם: מקשה ץ(וי  חו

 ואם ישראל. ולכל ולבניו לאהרן כאן אף ישראל, ולכל ולבניו לאהרן להלן מה ב), יז,
 כן ואם ישראל, ולבני המטות ראשי אל - ישראל" לבני המטות ראשי "אל פירוש כן

ישראל. לכל כך ואחר תחלה לנשיאים שלימד להודיענו, שבא לומר, כורחך על
 וראשי ישראל, בני אל משה וידבר קרא: לכתוב לי, למה המטות ראשי כן לא דאם
 אליו ד״וישובו לב) - לא לד, (שמות בקרא אמור הוא שכבר מפני אך בכלל. המטות

 דהתם ישראל", בני כל נגשו כן ואחרי אליהם משה וידבר בעדה הנשיאים וכל אהרן
 לברכה זכרונם רבותינו הוכרחו בכלל. נמי נדרים ופרשת מיירי קא המצות כל בלימוד
 אינו באם הדיוטות, בשלשה או מומחה ביחיד נדרים להתרת הזה הכבוד חלוק לפרש

 שהם המטות דראשי נדרים, דהתרת כבוד לחלוק תנהו דלימוד, כבוד לחלוק ענין
בשלשה. אלא מתירין אינם וההדיוטות ביחיד, מתירין המומחין

 ללמדם לנשיאים כבוד "חלק תחלה: שפירש על לאקשויי דליכא שפיר, אתיא דהשתא
 מומחה, ביחיד נדרים ל״התרת ופירש חזר ובאחרונה ישראל", לכל כך ואחר תחלה

 כבוד חלוק יחד בשניהם נדרים דהתרת הדיוטות", בשלשה מפר מומחה, יחיד אין ואם
 דפשוטו משום נדרים, להתרת הזה הכבוד חלוק מתחלה לפרש יכול היה שלא אלא הן,
 כבוד בחלוק תחלה לפרש הוכרח ולפיכך מיירי, קא דלימוד כבוד בחלוק מקרא של

נדרים. דהתרת כבוד בחילוק ענין אינו באם כך ואחר דלימוד,

 אדם כל אין והלא מנין, אינו באם אותה לדרוש זה מצא היכן ידעתי לא אגל
 אבל קבלה, דברי דבריהם שכל [והתלמוד], המשנה מהכמי הוץ זה, לעשות רשאי

הראשונים. לגאונים אפילו זולתם, אהד לשום לא

 התלמוד חתימת אחר דרשות לדרוש ביכולת ההגבלה לומר: נראה הרא״ם של מדבריו
 מרב מהימנה מסורת על כלומר קבלה", על"דברי התבססו המשנה שחכמי מכך נובעת

 מקיימות ורק אך הן הדרשות לדעתו לפיכך, מסיני. למשה על בקודש למעלה עד לרב
הלכה. ומחדשות יוצרות ולא

ה. דוגמא
 דרשת לקיים התעד הב״ח בהמה): ד״ה שפייט, סימן הו"מ, (טור הב״ה שיטת
 יגוף וכי דכתיב הטור"בהמה כתב וז״ל: הטורים בעל על תמה ולכן התורה, מן הלכות

שדבר אלא במשמע וחיה בהמה כל ואחד השור אחד ותנן רעהו, שור את איש שור
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 מדעתו ידרוש דרבינו תמוה פירוש "הוא ח:”הב כך על העיר כך על בהווה". הכתוב
ובתלמוד". במשנה נזכר שלא מה

 גאונים, - ישראל חכמי הדורות מגדולי שלמים וכן רבים נמצאו הנ״ל, השיטות לעומת
התורה. מן הלכתיות דרשות ולחדש לדרוש בשיטה שנקטו - ואחרונים ראשונים,

 הבאות: מדוגמאות משמעות יותר יקבל העניין
אי: דוגמא

מומר. המת הבעל או שהאה במקרה מהליצה ליבמה פטור

 בעלה של שהאח בנידון מחליצה, היבמה את לפטור חדשה מדרשה למדו הגאונים
מומר. היה המת שהבעל במקרה או מומר, הינו החולץ

גט: ערך גי אות אי חלק העיטור ספר

 ליבם זקוקה בקדושה ולידתו דהורתו כיון מומר לפני שנפלה יבמה רש״ג: לפי
מומר. אותו לה דחליץ עד ומתעגנה

 לא מומר יבם היה] הבעל נשאה כאשר [אם הוה בעל כדנסבא אי יהודאי: רב וכתב
 בנים בלא בהמרתו ומת באונם תחתיו וישבה מומר בעל היה ואם מיניה. חליצה בעי

אחיו' דהא ליבם זקוקה אינה  לחליצה. נמי זקוקה ואינה הוא לאו'
ןזבו "כי הפסוק: על בדרשה מבוססים גאון יהודאי רב דברי  אחד ומת ןן!ןו אחים ̂ן
 כאח יחשב לא כך ומשום הדתי, במובן "אח"אינו מומר ואילו הי), כה (דברים מךןם"

בו. נוהג חליצה דין אין וממילא משפטי, ובלשוננו דיני, - ההלכתי בהיבט גם

ב. דוגמא
 מומר. המת הבעל או שהאח במקרה מחליצה ליבמה פטור
 בספרד) העשירית במאה (חי דומה דרשה הוא גם דרש אביתור אבן יוסף רבינו
 בעל שהיה כיון כ״ט: סימן אי שער ג' חלק צדק, שערי - הגאונים בתשובות מובא

 ודאי דייבום יודעים הוו זרע, בלא בשימדותו ומת באונס תחתיו אשתו וישבה משומד
הוא. 'אחיו'לאו והאי המת" אחיו שם על "יקוםאמרה דרחמנא צריכה אינה

 יבמי "מאן למימר דבעיא דכיון לחליצה, נמי זקוקה אינה ליבום זקוקה דאינה וכיון
הוא. 'אחיו'לאו והאי בישראל" שם לאחיו להקים

ג. דוגמא
ממונות. בדיני שבועה מחובת איש לאשת פטור

 מדרשה למד ונשבעין, משביעין כיצד פרק שבועות, משפטי בספר גאון האי רב
אנו אין איש אשת כי לידע "וראוי וז״ל: ממונות בדיני איש אשת משביעים שאין
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 כמ״ש הפירעון במקום לנתבע השבועה כי כלל, בשבועה נתבעת אם אותה מחייבין
 מחייבין דין בית אין לו חייבת היא אם אפילו וזאת שניהם", בין תהיה ה' "שבועת

 והאשה "העבד ע״א): פ״ז (ב״ק המשנה שאמרה כלום.כמו לה שאין לפורעו אותה
 מחייבין אנו אין וכן פטורין". - באחרים שחבלו וחם חייב - בהם החובל רעה; פגיעתם

 עצמה, קנתה אם זמן אחר לתובעה ראוי כמה לתובע כותבין אלא כלל, שבועה אותה
חייבין" אלו הרי - העבד ונשתחרר האשה נתגרשה זמן, לאחר ומשלמין

ממון. תשלום במקום פיצוי נחשבת גאון האי רב לפי השבועה, מהות דבריו: ביאור

 אותם .”שניהם בין תהיה ה' "שבועת מהפסוק גאון האי רב למד הזה העיקרון את
 מחדש ע״ב בבעלה, שתלויה אישה משא״ב לשלם, כלכלית ועצמאות יכולת להם שיש

 משבועה. שפטורה
ד. דוגמא

הריגה. בכלי עבדו למכה מיתה היוב
התורה: מן הלכה פוסק י״ד, הלכה כי פרק הנפש, ושמירת רוצח הלכות הרמכ״ם

 מיתה, חייב האדון זמן, לאחר מת העבד אם אף הריגה, בכלי עבדו את מכה אדון אם
רק"בשבט". היא לאדון שהותרה שההכאה משום

 למיתה ואמדוהו בהן וכיוצא ואגרוף באבן או וסייף בסכין עבדו את שהמכה לי "יראה
 נאמר לכך עליו, נהרג שנה לאחר מת אפילו אלא יומים' או 'יום בדין אינו ומת

 לא בהן וכיוצא ורצועה ומקל בשבט אלא להכותו רשות תורה לו נתנה שלא "בשבט",
 רציחה". הכיית

ה. דוגמא
 נדרו. לקיים שחייב לעולם בא שלא דבר לתרום בנדר או להקדיש בנדר

 החובה את מדרשה פוסק לייא-ל״ג: הלבות ו' פרק וחרמין, ערכין הלבות הרמב״ם
 נדרו. את לקיים לעולם, בא שלא דבר להקדיש שנדר מי על

 עלי "הרי אמר: אם לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין שאע״פ לי, "יראה
 זה הרי הקדיש לא ואם נדרו. משום לעולם כשיבא להקדישו חייב זה הרי - להקדישו"

 כשאר יעשה" מפיו היוצא "ככל ומשום דברו" יחל ו״לא תאחר" "בל משום עובר
 עלי "הרי הים", מן מצודתי שתעלה כל להקדיש עלי "הרי האומר: כיצד? הנדרים.

 כל לשבוים ליתן או להחרים עלי "הרי זו", שדה שתוציא פירות לעניים ליתן
 מה בהן ולעשות ליתן חייב זה הרי אלו, במאמרים כיוצא וכל זו", בשנה שאשתכר

 הקדשות. בכלל לא הוא נדרים בכלל בו וכיוצא וזה לידו, כשיבואו שאמר
ל יעקב שאמר מה זה, לדבר ראיה כ "ו  ונאמר לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר אבינו

לדון. ראוי וכזה נדר" שם לי נדרת "אשר
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ו. דוגמא
 בחיי מת שהבכור במקרה שניים, פי הבכור ליורשי לתת לא לאדם מותר האם

אביו?
 של ליורשים לתת לא לאדם מותר כותב: ז”ט א,”פ דברים התורה, על הרמב״ן

בחייו. עוד מת הבכור אם מירושתו, שניים פי בכורו
 והדין הזאת המצוה שאין לי יראה הבכור", השנואה בן פני "על הכתוב שאמר "וממה

 חלק יורש שהוא אע"פ אביו, בחיי הבכור מת אם אבל הבכור. בחיי אלא נוהג הזה
 בנכסי, וכך כך בני יירשו ואמר: הזקן רצה אם לבניו, הדין מן ומורישו בקבר בכורתו

 שאין במקום קיימים שהם כדרך קיימין דבריו בנכסי, וכך כך יטלו הבכור בני של ובניו
 מצאתי לא כי מותו. לאחר הבכור הכיר לא אם הזה, בלאו עובר איננו וכן בכור. שם

כולם. וכן תרח, פני על אביהם, אהרן פני על בחייו, רק פני" "על

ז. דוגמא
מצרים? לארץ לשוב לארץ חוץ לתושבי מותר האם
 לתושבי שמותר הפסוק מלשון מדייק ש״ט: סימן יראים, ספר בעל ממיץ אליעזר רבי

מצרים. לארץ לעבור חו״ל
 בפרשת דכתיב במצרים ישראל ישובו שלא הבורא ציוה - בדרך" לשוב תוסיפו "לא

 בני כמה ושמעתי עוד".וראיתי הזה בדרך לשוב תוסיפון לא לכם אמר "והי שופטים
סמכו? מה על ונפלאתי למצרים שהלכו טובים אדם
 למצרים, ישראל מארץ לשוב אלא הכתוב אסר שלא הזה" "בדרךמדכתיב לומר ויש
מותר. ארצות משאר אבל

ח. דוגמא
התורה? מן פסח של בהגדה חייבות נשים האם
ת שלמה הרב הו בהג  "מראה הגהות בסוף מובא ע״ב קט״ז פסחים מסכת על הכהן(
 התורה מן חייבות שנשים הדין את היקש בדרך לימוד פי על מחדש לפסחים) כהן"

 על ממצרים" יצאתם אשר הזה היום את "זכור הפסוק את דורש פסח.הוא של בהגדה
 נאמר פסוק אותו בסוף בניסן. עשר - חמישה בליל מצרים ביציאת לספר עשה מצוות
חמץ". יאכל "ולא

 יציאת בסיפור חייב - חמץ עליו שנאסר מי שכל מכאן הכהן: שלמה הרב מחדש
ההיקש. פי על מצרים

 גרמא, שהזמן עשה מצות היא פסח של הגדה אמירת מצות הרי קשה, לכאורה שאלה:
זו? במצווה תתחייבנה נשים מדוע וא"כ,

 חוה הכי לאו דאי הגדה, באמירת דחייבין נשים לרבות איצטריך "והיקשא תשובה:
 הנם" באותו היו הן "שאף וטעם גרמא, שהזמן עשה מצות דהוי משום דפטירי, אמינה

דרבנן". במצוה רק מהני לא
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 דחייבין קרא דהך מהקישא ללמוד דיש ה', בעזרת שכתבתי כמו נראה דעתי עניות ולפי
 מהתורה".

ט. דוגמא
תואר"? יפת "אשת היתר חל אימתי
 בחומש שמח", ו״אור חכמה" "משך בעל מדווינסק הכהן שמחה מאיר רבינו הגאון

 שההיתר דיוק הפסוקים את מדייק הגאון חידוש: משום יש י״א. - י' כ״א דברים
 ולא טוטאלי ניצחון לישראל יש שבה במלחמה רק הוא תואר", יפת "אשת לקחת

 תביא האישה והשארת שבויים, חילופי יש כאשר אבל שבויים, חילופי צפויים
נוהג. זה דין אין אזי האויב, בידי ישראליים שבויים להשארת

 אלא אינו או תואר, יפת אשת בהיתר תנאי הוא שביו" "ושבית הפסוק האם שאלה;
בעלמא? דברים סיפור

 דהוא "נראה שביו: ושבית בידיך אלוקיך ה' ונתנו הבמה": "משךבעל כותב תשובה:
 המלחמות כדרך אבל ישראל, ביד האויב נותן ד׳ אם שדוקא תואר, יפת בהיתר תנאי

 המלחמה בתוך או שלום כשעושין והדרך מהם, שובה והאויב מהם שובין שאלו
 תואר היפת עבור כי יתכן כן, אם למלחמה. עוד נאותין שאינן השבויים מחליפין

 הותרה לא זה על ונכבד, חשוב ישראל יעכבו ברחה, בעל לאשה ונושאה שמגיירה
 כיו״ב וכן ברחה". בעל לעכבה יוכל אז בידיך, להאויב ד׳ שנתנו באופן רק תואר, היפת

 הפוסקים. ספרי בכל ספור אין דוגמאות
מסקנות:

התלמוד. חתימת עם ננעלו לא חיוצר חמדרש שערי א.
 התלמוד חתימת שלאחר בתקופה התורה שחכמי בלבד זו לא ועוד, זאת ב.

 או או בתלמוד, שמופיעות הלכות, ולאשש לקיים כדי המקרא את דרשו
 התורה חכמי זו, אף אלא מרבותיהם. במסורת שקבלו הלכות לקיים

 בדברי מצויות שכמותן דרשות, וחידשו ויישמו לעשות הגדילו לדורותיהם
חדשות. הלכות בעזרתן והסיקו אחרים, למקראות חז״ל,

היום; ועד מאז היו לדורותיהם ישראל גדולי את ששמשו והדיון החיקור בלי
ולרחבם. לעומקם הכתובים בנבכי פוסק הבלתי העמוק התלמודי העיון .1
הפסוקים. של במשמעותם ההתעמקות .2
באותיותיהם. בלשונם במילותיהם הדיוק .3
חז״ל. של מדרשם ופענוח הבנת .4

 של להכרעתם כאחד, ואחרונים ראשונים הדורות, לגדולי מכשיר שימשו הם הם
 הגורם ברם, ומוסכמות. מקובלות הלכות נוגדות שאינן הלכות של ולחידושן ספקות
והעיגון החיבור ורק אך הוא לדורות מחודשות הלכות להעמיד שבכוחו יחידי חכמעט
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 הבאה פרשנית כמתודה המשמש זה חיבור כאשר הכתובים. ולמדרש למקראות
 הדורות. סוף עד תלמידיהם של לתורתם ואמוראים תנאים של מתורתם

 של לתהליך גורף באופן שהתנגדו לדורותיהם ישראל מגדולי יש גיסא מאידך אך,
 הימים. ברבות עצומה סכנה בזה טמונה לדעתם הכתובים, מדרש
 דרשנים עמדו עתה ט״ו: פסוק י״ט פרק שמות אריה גור מפראג המהר״ל שיטת

 שק חוגרת שהתורה אלי ספק ואין ודעתם. רוחם על העולה כל כן לא אשר דורשים
 האמת ובזה כרצונם שמפרשים האומות מעשה כרצונם.וזהו התורה לפרש עליהם
אמת. תורת נקראת אשר תחת נעדרת

 כתב מצרים) ,16 ח- במאה חי מרן דור (מחכמי זמרה בן דוד רבי הרדבייז שיטת
 לדבר אפשר יאמר: קצת, מבין הוא "אם אשר כל על רל״ב: סימן ד' חלק בספרו
 לב על עלו לא אשר אמיתיות, בלתי מחשבות ויחשוב המאמר, בעל כיוון הזה הפשוט

 אשר פירושים ז״ל רבותינו במאמרי שעושין אלו, בדורות אירע כאשר המאמר, בעל
קבלית] וגם רוחנית בהתעוררות התאפיינה התקופה [ואמנם כן". לא

 הכתובים. במדרש מאוד זהירים להיות עלינו דבריהם לאור מסקנה:
 ”העמק "קדמת הנקרא דגר" "העמק לפירוש בהקדמה מוולוזיין הנצי״ב שיטת

דבר". ובפירושו"העמק
 חקות המה והן התורה, טבע על להתבונן עלינו שכן "מכל בהקדמה: כותב הנצי״ב
 פעמים הרבה זה על הזהירה והתורה התורה". כללי חז״ל בלשון שנקראים התורה
 שיש האלה.כמו החוקים את ועשית ושמרת ראה ופי בהר בפי כמבואר החוקים לעשות
 סנהדרין בתוספ' כדתניא הלל שדרש המדות שבע פי על לאור הלכות להוציא כללים

 ההלכות מן הוציאו זה מידות.וכל י״ג ושנה ישמעאל ר' עליהן הוסיפו כך ואחר פ״ז.
 יש "כך ידועה". הלכה היתה שלא אחר במקום לדון מכבר, בידם שהיו המקובלות

 הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר ר' של כללים ל״ב כמו המקרא, בפירוש כללים להוציא
 אלא אחר באופן לפרש אפשר שאי מקרא שמצא המקראות, מדיוק שהוציא באגדה

 כל מדויק שאינו המקרא פירוש על לעמוד אחר במקום לומדים אנו חכלל.ומזה זח ע"פ
 גם הכלל זה ע"פ לפרש נוח הכלל אותו על שעמדנו אחר דחוק.אבל בפירוש לא אם כך

 בכלל זה וכל מקודם נתפרש שלא אע״ג דור, בכל ולבאר להוסיף יש המקרא.כך אותו
ולעשות". לשמור עשה מצות

בהקדמה: הנצי״ב מדברי העולות המסקנות
 מדרש בהבנת התלמוד חכמי שחידשו הוא חידוש אלא מסיני נתנו לא המידות א.

המקראות.
 בכלל ונכלל דור בכל ולבאר להוסיף יש שהרי י״ג, על חתום אינו המידות מנין ב.

ולעשות. לשמור עשה מצוות



הלכה מדרשי826

 אמת בקובעו לעשות הגדיל הנצי״ב דגר": "העמק בפירושו מוולוזיין הנצי״ב
 בפירושו בהן נדרשת שהתורה למידות ביהס הדשנית לגישה תקדימית מידה

̂ן ןאת דןקיתי את יסם1ו^ק י״ח פסוק כ״ה פרק ויקרא בחומש דבר" "העמק ז?;רו פטי1מ  ת̂י
טח:5ל האדץ על וישלאם א׳תם ע!יסם5ח

 את ושמרתם כתיב לזה שכדומה פסוקים "בכל חקתי את ועשיתם הנצי״ב: מפרש
 דבפ״מ ביארנו דכבר עמוקה. לכוונה בלשונו הכתוב שינה וכאן וגוי משפטי ואת חקתי

 נדרשת שהתורה כללים - הקים משמעו: למשפטים הקים הכתוב שהקדים
 ועשיה שמירה ופירוש מפללים. היוצא החקירה - ומשפטים בהם, ומתפרשת

 חדשות. העיון, עפ״י להוסיף - ועשיה ישכח, שלא כבר שלמד מה - שמירה הוא:
 לעשות כמו כ"כ, יתירה עיון א"צ כבר שנשנו הכללים עפ״י תורה חידושי לעשות והנה
 י״ג תדר״י שהוסיף כמו שמכבר בהלכות הקבלות עפ״י התורה בדרשת כלל איזה

מדות.
 ואחר ובכ״מ, דסנהדרין בתוספתא כדתניא הזקן הלל שהביא מדות שבע היה ומתחלה

 שעה יובל בשני והנה ודור, דור בכל מחדש עיון ע"פ והוא כללים, עוד נתוספו תדר״י
 כאן הזהיר מש״ה שיבואר, מטעם שנים מאיזה יותר תורה בעיון להרבות מוכשרת

העיון: עומק ע"פ כללים לעשות חקתי את ועשיתם הכתוב

הנצי״ב: משיטת המסקנה

מוחלט. אינו הכללים מנין א.
הלכות. וק״ו כללים, אפילו לחדש העיון עומק פי על יוכלו הדורות חכמי ב.
םציווי אלא רשות, רק זה אין ג. ת שי ע  פי על כללים לעשות חוקותיי', את "ו

העיון.
 אלא מחודשות, והלכות דינים חידושי רק לא יוצר בלימודו והמעיין הלומד ד.

 והסברת לבחינת היגיון ככלי לו המשמשים כללים ולהמציא לחדש יכול אף
הלכתיות. מסקנות להסקת עד התורה


