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 עצמו זכות אמנם , האב בזכות בנו אל אחרים לב להמות האב שישתרץ והיושר הצדקסמטת
 , ירחקוך ומעשיך יקרטך מעשיך לבט אמר כן ועל זולתו, וחסד חן לו שתקנה היאהיא

 ארחות ללכת פה שבעל דבורה דרכי החלו בו אשר מאה כחצי זמן 0שך לפנינוהנה
 רפרושש כל את ההזיק אשר האמיץ דקשר , האלה הימים דואשונים כימים עוד לא ,חרשות
 הקנים תורת להחרק הראימים ד,שתרשת . מעם מעם נרפה אחת ודעה אהד לבלחות
 סננדיהם מצאו להם ברו אשר ההרכים כי מבקשה השינה לא הציקים דהננרותלעסת
 ויה לא אשר באופן רמזורה מדרש הרחבת , האהד . שנים היו הררכים אלה הפרישים ביןנם

 רורכים ושני . ונימוקם טעמם לטצהו קדסומהם של ההלכות בירור והשני, סלפנים.בסוהו
 . המחלוקת גרמי , הדעות לפשר רצו הם . שרצו ממש דויך והשיגו מנגדים מצאודאייה
 מתמידות אם כי עוברות מחלוקות היו ולא , המהלוקות להרבות דוגלו והלל שמשהלמיי
 ן עוד מתי עד יודע ואלהים פסקו לא דייא העת למןכי

 עשר תשעהפרק
ב" ..

 - ה% ביה -- חטא.
.

- 

 פה שבעל רמזורה את הביאו והם ולהלכה, למררש בתים שני יסרו יהלל'שמאי
 עסקו התורה. במדרש . התרחבה ובהלכה בתורה שהדרישה ראינו כבר . חדשהלסהרנה
 דןתה..כל לשמאי אבל , ביפולה על או נדומה על שפט סברתו ולפי הלכה כל פעם% :לעטי ודרש הקר הלל . פלפולם ש על ההלכות לביר כן גס והשתדלו , דיעכה תקורלמצוא
 (צא כן , אפן שכל ענין, בכל קיום לה לתת בפלפלו ורהטתרל / יעבור ולא להק ק-מהדעכה
 שטא* ובית הלל, בית מחלוקות מהוך כן יתברר יותר ועור , שמם על הנאסרים הדבריםמתל
 ועדע וכבר בישראל מחלקת היתה לא ההוא הזמן לפני . לזמנם ליחם יש מהן גדול חלקאשר
 לנרה ויחי המדון ראשית היה מים כפוטר . ההסבסה קשר מזמנם דוהר ל0ה הדבר סבתלט

 וכדיעת . קצה לאין ההלכות התרחבות 'היה המהל~קת פרי אבל דוזלמידים. אצלשובע
 ונולרו הדיבות והתרחבות להתרבות סבה שהיתה הצדוקים בהתנגדות רהיט אשררגשראה
 שערום לא )אשר הדוריס חקים אס מיתה היא . הבתים במחלוקת נראה כן אף חרשיםדינים

 יונמהבןגעוזיאלהגדול והם בשמם ונים נוכרו לפניו ישבו אשר ד% מתלמידי ,רקדכצנים
 תחיתו והפליגו מאר שברי ב"ע יונהן את ביניהם. וקטן ובאי בן יוחנן ורבןבהם

 ססו1 נשמע שעשה מעשה מכלל רק למד אשר הלכה דבר מסט לגו אין אבל .(0~9ה.כ"ח
 ט"ב שלכהד%

 קליד"
 וצא כאשר דחרג,ם אם אמנם , ג'.( למגילה נניאים ארגום קאט לו ל

 ואב לחבטה אב 1D1y ה% ק-או , דקתן יורגן ר' נ( ראיה צריך עוד 0מט ד"אלפניט
 שיא לדורות נהית:אב כי אמת וקש שם( סוכה ובבלי ת"ז פנה נדרים למושלמילדורות
 -והיה בשמו ונזכר ההוא בזמן שהי אחר חכם היה עוד , משחת ישראל פלמת אתהציל
 כבצו שופר אבל בשמו הלכות נכרו ולא 8( החרוני בן יוהנן ודצא דלל שלכלכ"ח

שפעם
 . פכ"ב קטן ועי' 164 צר ש. א. בא' גיי3ער. אגרוש והר"ר 68 ר.פ. נ בם' צגץ י'ק
 גלל, מגח 4וט צדוק ר' ורה שטאי תלם'ד' pa ריפיוני יחונן אח טונה " הערה 58 צר גדהש חשק

 בפ4, חרבה פת אוכל שוהה ראיתי החרתי יוהנן אצל תורה 5הטר גשהיתי אשר ב"ס י"א הגב' ש% כן11רנ1
 והים אוכף איש א"5 5ה'ם שהן אותן ראה 5ו ודי5נת*' זחים 5ו ה51ך א"5 5אכא והוהטזי באתי נצרתנשני
 הקע"ת שאייס- שסתטוה אלא היתה נקובה חכית 15 אמור ק. א.5 אבא את וועדעת' כאתי תמפתח כג4נלחים

 ע5 טוח היה" שטאי שהלבוש "אע"פ טאטי בי ר."פ וחשב גזה. כדברי א5א עהטה חיה לא היה aee*קשה5טור
 גר'אראג"צ eee יצדוק ר' ש טוסב הטפסר שיה בפירוש טובח התוספתא אכל אטר רקת מתוסף רשע ונגרנוהגן
 nma~-ח יימן -אי5 ששוה משדיעך נוטרים שמתמוה א5א גזה ברברי ויתה מנוקבת 5ו אטור 5ך )"3י1( אי5וגו'

 3ביראר פצח "ץ ומחשת 8"ב ירשע גהוספתא My1 וק ר4-ח א5א יושג התז לא שטאי ס"5טייי עשיהמשג"
שלהודיעך
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 ושלחנו במוכה ורובו ראשו יושב ומצאוהו לבקרו ה% בית וזקני שמאי ביה זקני הלבו אחהשפעם
 )סיכה מימיך סוכה מצות קיימת לא נוהג הייה כן אם שמאי מביה הזקנים לז ואסרו הבית,בקוך
 ות'ם לקבל רצה לא אחת ,פעם , טכ"ש היה לא שיוחנן מנרה האלה הדברים ומשמעות ט"ו(,פ"ב
 הוכחנו כאשר צדוק רבי הוא האהד בשט. ארבעה נקבו שמאי מתלמודי שמאי, נשיהצדוק ורבי הלל מבית היה החרוני ייחנן כי מיה וראינו פ"ב(, סוכה הוספתא ט"ו: )יבמותב"ה כדברי אלא עושה אינו זאת בכל פב"ש תלמוד שהוא אף ואמר יוחנן של דער,1 שחפיםעד מהם, היה שהוא כב"ש נוהג היה שר"צ חשב כי הטומאה, חשש מפני צדוק מרבילהים
 בכא היה השני קורותיו, מתוך עוד יתברר כאשר הלל בבית עז בכל דבק והיא זהלפני
 את והרג עיניו את עוור הירודום בססו. נשמעים ודבריו מאר ונכבד הסיר איש בוטי,בן
 בעצמו הלך עיניו מאור את הירודנס לקה אשר אחרי נם )קדמוניות(/ משפההו בנירוב

 הכיר וכאשר ממשלחו, ואידת אודותיו על דעתו את לה~ר כדי אליו ויהנכר ביהו אלבלאט
  נהפך או ברבור, ולא במעשה לא לו להזיק או לה-ע בוטי בן בבא ברעת  שאין רבריומתוך

 ההות היום ומן לו עשה אשר ריעה על מתחרט היה בלבו ואולי לטוב, אליוהירורום
 1( ה' דבר על והרד כרבים אלהים ירא היה הוא ד':( )ב"ב לפעמים בבא עם נועין היהוהלאה
 מיוחדות הלכות ס"ו:( )נדרים וסבלנותו הסירוהו בשבח מאר והפליגו מ"ג(. פיו)כריתות

 כ': )ביצה הלל כבית הלכה לקבוע המשתדל היה והוא הלל כבית טהנ היה זאתבכל שמאי מתלמידי היותו עם נ"ז:(. )ניטין הזקן שטאי כשם מסר אחת קבלה רק ממנו לנואק
 והוא יתמה כפר איש דוסתאי היה השלישי ע"ב(. שם הוספתא ת"ג ע"ב הגיגהירושלמי
 ולהחזיק ב"ש חבריו דברי לסתור מיה( פ"ב )ערלה שמאי של משמו אהת הלכההביא
 רבן בימי ~הי וטמאי מהלמודי היה הוא הבירה. איש יועזר היה דוביעי ב"ה.דברי
 וקבלה ידה על המבים הוא אשר הלכה ממנו והביא הלל לבית ראש היה אשר הזקןנחליאל
 מי"ב(, פיב)ערלה

 .אחרי קרוב או והלל שמאי לומן ליחסן שיש טהן יש וביה ב"ש שם על הנוכרוה דויכוהטן
 כשחרב כי . הבית חרבן ער האלה הראשים שני ממות אשר הנסן במשך נשנו ורובן ,טותם
 חפשיות להשתדל אהת לחברה התחברו החכמים כל כי מכלוכל שמאי בית שם נשתק;הביה

 חלוף . המדרש בתי נחרבו ואז , רמזורה בלימוד אהת לרעה הסכיתו שלא גם אםהדרישה
 המאוח-ים שרופאתנו עד פה שבעל ההורה לדרישה למוקש היה דבילה הבתים שני ביןהדעות
 שטאי תלמידי ומשרבו בישראל טהלוקה היתה לא שבראשונה / הזטן שנשהנה השנויעל
 לסנהדרין תורות כשתי התורה ונעשית בישראל דגשקלוקות רכו צרכם כל שמשן שלאוהלל
 . הבתים שמסקו אהרי אף המחלוקות פסקו לא והלאה ומאז . ובכ"ט( שם ותוספהא וירושלמי :פ"ח

 היו שונים אך להורה סייג ולעשות הפרושים דעות לפי הדת להחזיק תתה ואלה אלהתכלית
 . מחלקותיהם במהות נתבונן אם בקל נכרת לימודיהם הכונת . התכלית להערג הדרךבבחירת
 , סררשש , הלכוה מינים שלשה והם . עשר וששה סאות שלש : הם בכלל מאמריהםפספר
 וסייגים___-

 ספק בל' שד"צ חשו כ' נבטאו שמא חשש 5ח.ם ה:ת.ם כשהאח החרוז. יוחנן פ-' והב. ר.צ ע5 קאו'52רורעך
 היתה שמנוקבת רושש יה-ה שלא לו שלח , לוה השש טב,ה שהיה ).ושן( הוא אבל שמאי נעת כרבוה'1נוהנ
 שמאי ה5ט-ד )ר"צ( שהוא שאו"ם כבפה צדוק ר' שעשה מה ע5 5המ.ה שא.ן בברייתא הוס.פו וע"ז . ביהכדברי
 . שם בתוס' הבעו וכן ה:מ' רכרי פירוש וכן ספק עדם ב5' התוספתא פ.רוש כן . ב"ה ש5 כדבריו אלא עשה 5אה.ה

 הטעט אמר אחר יום הכפורים יום טאחר דוץ 'ום בכל תלו. אשם סתנרב ה.ה בוטא בן בבא שנינו שם1(
 1 שה.ה טפשה ב,ה לפגינו הוה . הספק לניח שהכנס ער הטחן לי אוסרים אלא טביא הייתי ל' מניח.ם היו אילוהזה

 . הטמן לו אוסרים שה.1 הכפור.ם יוס מאחר חוץ אותו ט:ריב.ם ה.1 בטקרש "בהחם א"א יום בכל רוע:רב ב"בשבבא
 על א5א א"ת שאין ואיטריט הולק.ם חכטים אך . יום בכל א"ת אדם טתנרב הלכה והעטיר אליעזר ר' נסמך :הוצל
 היה ואט , היה כך שהמעשה והודו ר"א אח הכחיים 5א peD בל' הלא ? ההוא המעשה יפ-גש וא.ך . כרת שודרודבר
 שהמקרש בעור בן נרצו 5א במעשה , הכטים אמרו כאשי כן ייא ויק  סמירה אם שאף ינרנרח ? טוכחש'ם דבריהם הריכך
 . שים5יה
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 ועשרים, תשעה דבדרשים: מספר ואחת, ועשרים מאות שתי הן: ההלכות מספרוכוינים.
 הלכות יש זרעים במדר : כן היא המשניות סררי לפי מחלקותם . וששה ם ששי : הסייגיםופספר
 אשר אחת מלבר לקולא', ב"ה כלן ובנוהרוה לקולא ב('ש מהן בשבע אשר 1( וחמששלשים

 מהן אשר במדרש מחלוקות שבע נמצאו הוה בטהר 3( ב"ש כדברי להורות ב"ה חוובה
 וששה. ששים זרעים בסדר מאסריהם מספר 4(.הנה בסייגים עשר וששה ( ב"ש8 מקולישלש
 מחלוקות שמונה 6(. ב"ש סקולי שש ופרן , ושתים חמשים מהלכותיהם נמצאו מועדבסדר
 מועד בסרר סאנדיהם מכום הנה 7( עשרה שבע יש ומיינימ 6( ב"ש סקולי אהת ובהןבמדרש
 מקולי עשרה ומהןשנים וארבע; ארבעים מהם נםדאוהלכות נשים בסדר ושבעה.שפעום
 בהט ושנים שטונה יש ובסייגים 9( ב"ש מקולי שלש :בהן במדרש מחלוקיה חפשב"ש.8(,
 להורות בארבעה ב"ה ותורו בעה יש מ תמשי נשים במדר מאמריהם סכום הנה 10(. ב"שסקולי

נב"ש
 הלכית פ"גב' תוספתא. ; הלכות 3' בבל'.)ס"ג:( הלכות. ג' ובה ם"ה, , ח"ד , מ-ג מ-ב, ס"א, פגה ביכות1(

 fn"D . היכות ב' מ"א פ'.ד נלאים פ.". תוספתא דמאי . מ-א פ"נ פאה . a"e) והומפתאר'.ה מ'. עיובין גםועי'
 ה"ר פ-1 שם ירושלמי פ'.ר. תוספתא ועי' מ"ר פ'.א חרוטות ט'.ר. פ-ד מ"א, פ"א שביעית . ס-ר שםהוספתא
 ט"מ, , ט'.ח , מזד ""ל"ג, נ' ש מעשר . לחומרא( ובזה לקילא שנ'.ש באפן להפך הוא שהגי' פ'.ג גתוספתא)עייש
 וביד. עלה ואלו, פ"נ~לטת,חלה יג,שם מ"1תהפתא מ"1 לט,מע,פ"ח ט-, כ,,וג

 נמשנה עדעה וע4 פ-ג בתוספתא rlul~n . ט"א לץ , חי-מ ע" יו פ"ב כלאים . ערב , ט"א פ, פאה2(
 טעשרות ןח"ה

 מזר. פזה תרומות ה.א ב-ה שחורו ואחת . ס, פ"א חלה ס-ב. פ"ר.
 יחש"', ש' מ, ב"ש,שס מץ* ט"א יו טע;.פאה פ"א בדנות3(

 פ-

 טעל מ-ש-ש-ה ת" ט,
 . ןמב ע"ש פע תוספתא תרומות , מ" פ"ר שביעית ב"ש. מקלימדרשוה

 פ"א גי",".דטאי מ,, ,דו שם במשנה פ"ב, כלים תומפתא ת" )יו.( שם 0רג", ברכות4(
 תרוטות פ-ר,'פ,. תוספתא מיג. פ"ח , מ"ח פ"ה סיר, ע"ד ב'ס"לם, סיב פ"ר שביעית מ"ו. פ,ט"ג,
 רה. התפתאפינ, שני חלץ)ל,למעשר ש' פעתשפ'

 קם , פ"נ תוספ' וע" הלכות ב' ~.ב.( שבת5((
 מ"ט"

 , )מ"ב.( עם , )כ-א.( בבל' , ח"ג פ"א 'רושלמי ,
 ט"ב, פ"א י'""במשנה בבל' מ"נ.ערוב.ן פכיא במשנה מ"ג. הוא ואלי דמאי ~o'au5 אסטאכילץ )קב,:(שם
 גטל)ט-ולהר' מ-ב, פ"א פסחים ה-. פ, 'ררטלמי ט"ו, פ"ח, מ-ו, פ"וט"ד, במשנה )מ"ח:(, )לס,'טםנם'
 cw , פ"א תוספתא וע" )כ"או גמ' , פ"א וטשפפ' ויו 6"איחש'

"-5( 
 פ-, הוא' ס"ה, שמס טשנה ה-, פע יחטף

 ואינה .פ"אמ"א קצה . כן מטמע לא וב'רוש' נורה משום ה.א הכבלי ולרעת ביט סקולי מ"מ פ"ח , ט"ו פ"'טשנה
 גב' , הלכות ג' מ-ה בפט,, מנו* מ-א פיה ערית וו" ה"א פ-א ירוש' ביש, מקלי מים . לעם ומנךליפרה
 )י~ק,שם גמ' ס"ה. מ"ר, מ.א, פיב ומשנה פ"א, מ,,חומפת' משנה,פ"א פיא, הוספ' וע' הלכות ב'ל"א(
 וע"תימל )כ'.( גמ' קמן מוער )ח"ג, גמ' מיר, פ"ב , מ-נ ט"ב, ט,א, היא חגיגה .(. שם)כ"ב )כ"א.(  ויי)יקו.(
ו K~ta "~ה דא: .וב מ ש ל ילק ל"   , טע יצשיש . סעו  יצ , יז וא פמ י ישי זל" )ל( שא , אק פר 

 פ"ר ערית ע" ברצית סדק ק )כ"ח נם' . מדרשים נ' ט"1 , פ-א ותשפ' שם ירושלמי ע" מ"ח פ"א שבת8(
 ט"א. פ"א ביצה . פ"א הזריע ות"כ היא פ"ח יבמות וירועף t~ee הוספ' עי' .( )קל.ה שם ב"ש, מקולי )ם'.( מנדותמ'"
 . בבלי ע" ט"ב פ"א סוכה , כדכת'ב קיא בע.נן ב"ש 01ברי :( )ס"א'ומא

 פ"א טשנה , פ-א ותוספתא ה"ה פ"א וירוש5מ' , פ"א תוספתא ע" טיח , ט"ו פ"א קשנה 1 :( )י"ח שבת 7(.
 י סייגים ב' ט"ג פ"א במשנה ביצה וכו' יין חבית .( )כ' פסחים י פ"ג תוספ' עי' H"D פ"נ , בספ.נה הפלגה בעניןה-ח
 פ"ה שק5.ם , ס"ה פ"ג )ג'.(, בבלי ע.' ה.א וטירה ט"ו בטשנהפ"ב סוכה מיב, פ"ב מ"ט, ט.ח, , ט"ו , תריסםמ"ת
 . ראדאר אפי' פיה צו ת"כ וע"ט"ו

 א לקול ובסם :( )ט"1 בנט' , פ"ד עדיות ועי' לקולא וב.ש מ"א פ"ג גמשנה , 5;ויא וב"ש פ-א תוספתא יכטות8(

 גט' , מ"6 נדה-פ"ה וע" .( )פ' גמ' , ממת בדיני מ'.נ פ-י לקולא, וב"ש ס"ה %"ג בטשנה ט"ו; פ"ד ערותתי'
 כתם סקךלי ט"ג , כבעש להורות ב"ה וח,רו ב"ש ומקו* מ"ב פטל מחלקות ד' מ-א פ"ג במשנה , ממון בדיני :ז4"6
 ט"ו פ"ח במשנה , פ"ב נרה תוספתא  ועין. :( )ס' שם , :( נ"מ )שם , )י"ו.( גמ' כתוגות . )קכ"ג.( גט' , ב.ה חורווג'כ

 פ"ח ב'רוש5טי נימין . .( )מ"ג גט' , ב-ש מקולי מ"א פ"א קידושין . מ"א פ"ח מ"', פ"ד , עדיות עי' ב"שמקזי
 , מחלוקות שיש , סרג , ט"ג פ"נ ריס נר . פ-ה פוסח ובחופפ' :( )ס"ס סנהדרין בנלי ע.' טטליות לענין ולכות ב'ה'.ח
 פ"ר עדיות וע" ב"ש. טקולי מפו פ"ג . S~D ט"א. פ"ה נעי . פ"1 תומפ' ועי' לקולא וב'.ש .( וס"ט שם , .( )כ"חגם'
 , )נ"ב:( גמ' , ה"ה , פינ חומפ' עי' לב'.ש ב"ה שהודו וניאה ט-ג , טשקי'ס מ"ב פ-ב ע" ה~" נ' מ"א פ.ה ,מי"א
 ב"ג( טקו5' רבריס טכ"ר אחת שה.א שאומר רסופה ירוש' ע" פ"ג שם פ"ב, שם ?, .)קכ"כ.( עי"גמות פ"אהעו0פ'
 . ה"נ פיג בירושלמי , ט"ב פ"רסוטה

 . מ"י פ"ט גיטין tfD פ"1 ב"ש, וכשלי 1.רועאיף בבל' עי' טחל1שת ג' ט"ב פ"א בטות י9(
 עריות עי' לנילא וב"ש ט"ר פ"ח פ-, קטא בבא תוספ' ועי' )נ"ה.( גט' ב"ה, וחורו ס"ה פ"ד ג'פין10(

 נויי )ע"ז:( ים' פיא, חוספהא וע" )".( נדרים ל"ז, פיד עדיות י' ב"ש ומקלי טרם מ"ח, פ"ח ט",פ"ד
 . עש עי' בנדרים כמו פ.אחיפוש
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 8( במדרש שנים 1( ב"ש מקולי שש ובהן עשרה אחת הלכות יש נז.קין בסררכב"ש.
 בסדר . 8( כב"ש והורו ב"ה הורו ובאחד נפש סקולי מהם הסשה אשר ששה ישובסויגים
 בסייגים ואחת 5( במדרש שבעה 4( ב"ש סקולי שהים ובהן בהלכה מהלוקוה שבעקרשים
 ובהן וחמש ששים בהלכה מחלקותיהם בסררטהרות , עשרה חמש כלן סכום 6(, ב"שמקולי
 חורו ובאחד עשר שמונה יש בסייגים 1( כב"ש להורות ב"ה חזרו ב"שובאחת מקולישבע
 ובעץ ב"ש בהן נחלקו אשר ההלכות מן הזה הגדול במפפר והנה . 8( כב"ש להורותב"ה
 רוב לחומרא. ובפה לקולא ב"ש הלכו בהם אשר טקוס~ת וחמשה המשים אם כי נמצאלא

 במעוט נם ולרוב . בורות במייגים ומעוטם במדרש או בהלכה הם ב"ה מחמיהבהם אשרהסקוסווז
 כמו 1 אחי במקום בם שההויקו מדרש או דעה מאיזה הכרחית תולרה החומרא היתההזה
 למי שני גט ומצריך / מפד( פ"ה )גיטין ישן בגט איש שיפטיר לאדם אומרים שב"ה נמצאאם

 שרשאי דרש אשר ממדרשו תולדה אלא זה אין , מ"מ( )שם בפונדקי עמה ולןשגרש..אע%מו
 צריכים הדין מן כן על , מ"י( פ"" )שם הבשילו דקריהה אם אפילו אשתו את לגרשאדם
 כבימים אלה תאותו התעוררה אולי הסתו שככה שכבר זמן לאחר יהד עסה לן אםלחוש

 עמה בשרוזיחד וזה , ישן בנם אשהו את פשר אינו זה ממעם ואף , עליה ובאהראשונים
 נתבונן אם בסברה מונחים היו סייגיו שאר גם וכן . ותיו"ם( ירושלטי )עי' הגט שנכתבאחרי
 אחרים חכמים אלא רוקכםים כל דעת כן ."ין , ב"ה מחומרי שרשמנו המחלוקות ברוב .בהם
 . 9( המחלקת קבלו שלא או זה בדבר וברה ב"ש נחלקו לא ואומריםחולקים

אך
 )נ!"ו:(. בבלי נמ' ינה עבייה מ.ט. , מ-ח פ'.ט בתנא בבא . )ק"א.( גס' , סי"ב פ"נ טציעא1(בבא

 ועי' 'וט. ר' לשת ב-ש טקול' ט"ב , יהודה ר' לדעת ב"ש מקול. ס"א פ-א ביש מקול' הלכות ב' ט-1 פ"רעדיות
 . ישמעאל ר' לרעת ב"ש טקויי הלכות ב' ט"נ פ"ה , ובתויו"מ ס"ה פ"רכלאים

 טציעא בכא . הכחוב בטררש שם חולקים התזמור ~דעת שנשתנה אחנן לעני: )ס-ה:( קמא בבא2(
 . מ."ב פ"נבטשנה

 יפורח יר' ב"ש מקויי הלכות ג' ס"א פ-ה , מ"ב פיט כל.ם עי' נידה 1:1 ב"ה והרו סיעד פ"א עדיות3(
 ס"ה, פ'צ ידים עי' ישטעאל לר' ב"ש מקול' מ"ד פ-ה פזרה. א.נה ל"ר,( ):דה הגמ' לרעת טצורעת של טהרהודם
ceבמשנק כבר העתקתי שלא אוהן רק :ו סמס' העתקת. 51א . גררה א.נה רגמן לדעת א5'ע:ר 5ר' ל"ש מקולי ח"ה 
 . אחרותטסם'

 פ"ר שם שבמשנה דצ:חלוקת תולדות והן שמסלן ג' פ-ד :בח.ם הופפתא )כ"1:( ערכין , מ-ב פ"א חולין4(
 . )מ"ג.( שם צ.צ.ת, ש.עור ל;נ.ן )מ-א:( טנחות )לנח:(. בבלי וע.' ל"ש טקסי מהן וב'טנא

 , מ"א פ"ר ובחים פ-נ, תגריע ת"כ וע" ט"ו פ-א כריתות מ-כ. פ".א במשנה )פ-ח:(, חולין,-5(
 fe. תוספהא ועי' )ל"ג.( שם ט"ב, פ-ה בכורות רליד, פ.' תצא וע' קס"ו פ" שלח אפי' ע" )מ"א:(טנחות

 פ"ד תוספתא ועי' ב"ש מקולי מ"ב פי"ד כלים פ-ה, ecln' , השות ל מ"א פ-י בטשנה )כ"ט:(, נדהיי( יוס'. 5ר' ב"ש וסקו* טנא ח"ח חולין.6(
 , לררי כצם מקולי היא מ-א פ'.ה ובעד.ות משובשת ונ" פ"א ב"ס תימפ' , מ"כ פ"כ , מ"א פ."ח , נ-ה דיהובתוי"ט
 כקם וי, פ-ו חוספ' , הלכות ב' פכ"ט , פ"ר פכ-ח , ט"ו פכ"1 , ט."א פיא עריות ע' היכהה ב' מ"ד פכ"בכמשנה
 ב"ח וחזרו ט"ג , מ-ב פ"א, פיה הלכות, ב' ט-ג פ.ב אהלות , הלכות ב' פגה ב-ב פ-ד, , פ"נ ב"מ מ"ה,פ.מ
 מק41 מ"ד , ב"ש טקולי ט'.ג , פ."ב הוספ' עי' מ'.א פ."א פ-ח, eDtn' ע" הלכות ב' מ"ב ופ-: ט."ר פיא עריותעי'
 , ט"ח פט.1 , ט"ר , מ"א פ--ג , מ"ח , להן אחד שם;ס לאחת רק נמנו ובעריות ב-ש מקול' וכלן מ.ו , מ"ה ,ב"ש
 פ.'ט טהרות פ'"א, eeln' עי' מק פי"ב פרה . ט"ר פט": במשנת ע.' פט": , ס"ט פט"ו בטשנה עי' פם"1תוספ'
 , ס" ,ט"ה

 פ-

 אר"י ב"ש ומקון. ט"ו פ.ה . חולק שניה שמנטע ריש ש' ס"ה מ"חך.ש'ד צ'א טכנאות , ט-ד
 נטצא 5א ט"ט )פ"ה הלכות ב' טעה ע"ד, פ"ה טרד, ט"נ, מ"ב, פ"א טנשירין . פ"ר ותומפ' ט"ב פ"העריות
 לרעי הלטת ג' פ"ב חוספ' סיא, פ.א יום מבול הלכות. ה' פ.א תוספ' ט"ב, מ"א, פ-א ~בים ב"ה(שחלקו
 . ט'"א ט"ח, ב"ש, מקולי ואחת מניתי כב- רג' הלכות ב' ט"1 פ'צ עוקצין .תר,ב"ב

 מ"1, ל"ו , )ע-א.( גמ' ם"ד, פ"ו מ"ו, מיד, פ"ב נדה8(
~rb 

 וחאץ ט"ח פ"ט כלים הלכות. ב' מ"ח
 פ.חם"א. טשנה עי' פ"ר תדטה' פרה טרח. , מ"ר ס"א, ש.יח אהלה: . פ-ב הוספי , מ-ג פ.'.א פ"א, עד.ות ע"ביה

 מ"1. פ"י מיא, פרד מקואות ת"ח. שכפתאטהרות
 לרן בס-ר א' , יהודה לר' ס"א בפיה ג' .  ההורו ט."א פ"א ער.ות ע.' לחומרא שטה המחלקות 'תר9(
 הזרצישו 1 בפט סקו* ב"ר טונה בעריות . ובטררש בהלכה וכלן יונע לרז בט"ב א' לר.א, בס"ת א' ,ישמיאל

 בעל שעטש  )ב'.(  וקירקש  )ע"ח.( מקובות ובתורן חיב פ-ו פאה ירוש'  )פ'.( יצמא עי' רוקא לאו שהטופרומפיטרו בתלמת-
ההירוו251צ לכ.~ ב"ש ג"כ פ"ב חרוטות ובשספי חבבני, תיקון לפי הניע פ"ב דמאי ובאימג' )י':(, בסירות י' בגי' טותךוצט'
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 טשמ בית 5כל מיותר וערך סדר לבקש ירצה אילו טחו זמנו החוקי יבלה 5הקאן
 הלכו אם כי , ירעו לא לטוריים בניני ; דיו דרך תמימי האלד האנשים כי , האלההבתים
 ארו לכל היה כי לנו יוצא מחלקותיהם מסכום כי להכחיש אין זה אבל , בדרישתםלתומם
 רשופה ה% מביע בירינו אשר שונים ברברש בתלמודו. מיוהדת נמייה האלה הבתיםמשני

 ונם לדבריהם טעם לרעע פעמים כמה טוסיפים היו דעהם בבררם כי , התכונהומפורשת
 ב"ה זכו ק ל כי :( י"ג )ערובין עליהם שאסרו עד , שכנגרם לדברי מעם טתניםלפעמים
 דיבורה לעשנה שלא ב"ה אהבו מאד מאד . 1( חבריהם ב"ש עד כדבריהם ההלכהלהיות

 מדוהיו בררכי פ(', .אעולם היק, מפני המצות משא להקל השתדלו אך עושיהן עללמעמסה
 דגנדות ונשלה , נודעות עקבותיהם היו , אדם בני דעת ורפסת רמסד מדות שהן , ר%של

 מדת על,,8י אם כי הדין חתכו לא כי ראיט מריכותיהם בהרבה . למודירם מתוך גםטצצות
 'טרחנית משחשבת הרומיי החק על יתהד עלמ היה ובורוד , 8( ארם לבני ורו-שבהרחמד
 זה יקשר לא כי חשבו הם האישות. קשר בבחינת מדעתם ויראה יגלה זה דהרה.בחקי
 אח לסמור האב ביד רשוה היה דיבורה חק לפי . חפשי 1ברצ11 האהבה בהבלי אם כיהקשר
 בידה היה ולא חזקים היו כאלה קידושין מ"א( פ"ב לקידושין לקידושין הנערה או הקמנהבתו
 . מקיא של פשוטו אצלם הנבן כן כי אותם תקיים כרחה ובעל נתקרשה כרחה ובעל בהםלמאן
 שלא גם או סדעהה להשיאה או'לאהיה לאמה רשות חכמים נתט אב לה שאין קמנהאבל

 כי . למוכהה נקבע המנהג זה . (ב"ה ב"ש בינו פסוקה הלכה שתה כן :( ק"ו לבמותמדעתה
 אב לה אין אשר הקטנה לזכיה ולכן קמנות נשהן בטחיהם להשיא נורגימ היו ובארצםבזמנם
 ואררהלהרשות אמה לה יעדוהו אשר בבש ממאנת היא אם אבל . ולאחיה לאמה רשותנתנו
 מפק היה אבל , הארומה בבחינת דדתה-קבוע המאון הלכת והנה הקידושין, לבמלבידה
 הבעל טת שאם באופן קבועה ההלכה היתה לא כן וכמו 1 הנישואין בבחינת דינה מהאצלם
 אם ההלכה כן גם נקבעה ולא ? ביבם למאן בידה רשות יש אם היבם לפני ונפלה מאנהולא
 אלה כל ועל 1 כב"ר ושלא בפניו שלא גם או דין ובבית הכעל בפני להיות צריך הסאוןזה

 אוז הינפשה ככל להרחיק שהשתדלו -סהוכו נראה אשר באופן רעתם את ב"ה הודיעוהעניממ
 נרשה ואין גמורים, נשואין השיאוה אם נם כי לחק שמו כן ועל , האישות בענין והאבסהמברח
 הרך פן ונם , תמאן ביבם נם אם כי בבעל לבד ולא , הנשואין ולבטל למאן תוכללבעלה
 עול נפשה על תעמים רצות ובלא , רין לעית שכת תבוש או בפניו שמ למאס ותבושלבבה
 שלא לחקגןי% שמי ,כן על חייה ימי כל בעלה עם יהיה לא לבה אבל תמאן ולאההכרה
 ובשום , דבר ערות בה במצאו אם כי אובתו אח לגרש הבעל את הרשו לא ב"ש . ב"העיטת 5פי וגרושין בחק גם נטלים הזה דווח . ס"א( פי"נ מבמות למאן אוכל בע"ד ושלאבפניו
 לה יש ,כ4' לביתו אותה -קנם אשר אחרי רואה הבעל אם אף , לנרשה בירו רשות אין אחראפן'

 ימצא 5א לעולם כי בנפשו ויודע אהבהו את לה לקנות נאותו לא אע4- גופיות או נפשיותתכונות
קורת ....-

 . בטשנה נטנו שלא טה משצ'ט שב"ש עניגש שנמצא המצעת את להכחיש טועי5'ם א.נםהת'רוצ.ם כי אך 1 ט"ח פ"ר וט"ש יו"ט תוס' מ"א פ"1 כלאים ועי' )ק"ה.( חולץ )כ"ח.( יכטות ת" הנ.' מרפך הנר פ"נע'חש'
)1

 רש-

 של ברורם דב"ש, שיעורם ב"ח מפיש.ם ס"א פ"א וגשביע'ת . מ"ג פ"א מביכות ראיה הביא שם
 ארם ב"ח שאמרו וטרה המומאח טגיא אינו ג""א הסרק תחע נתון שהוא אדם 1 כסו ב"ש של סחטו טפרשב"ח
 . מפה ול5 בו דשן דב"ש דטעטו טשרש , דיאהל%

 פ, בזק ותיספהא )נ"ה.( וננימין . רטעשר טן פסח ש5 א' '1"מ חגיגת החית שב" ח/( )ו'; יגהק
wyע5 %* צדק: טסות להקל ל"ו:( לשבה דמא. והאכסניא דמאי העניים את טאניל'ן . השניט לתקנה תיקך 
 6"א(. פ-ג לרמא' )רטבים אכסניאבע*

.
 יהא ש5א תקנו החסר טסדת גם . בנה את להניק שלא בנדרה :( מ"פ נכהובות טח5ושתט טתוך ישא 'ל 3(

 של רשעפ 5הפ.ם האטת לשנות ור1עירו ט.א( פ"א )קרוטין העני על לון4 בפרומה ודי קרשתן בכתף גרוף שיעורצריך
 י"1,( )כמזוגותט--הן

------ - י ) -  - - - -  - -  ---- - ;  
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 לדבק יאמר כרחו בעל אך מביתו לגרשה רש,ת לו אין זאת בכל בחברהה בית ושלום רוהקורת
 הפרושה אלהית בנזירה סהאמינמ ככה החליטו מפק ובלי , עליו יאמר רע רע בלבו אשר ,פוב
 ארבעים כי בעם מוחזקת ההגדה היתה מאז כי / ממעשיו פרטי מעשה כל ועל פרטי אדם כלעל
 האישות קשר כן ועל .( כעב )סנהדרין זונו בת או בן יהיה מי בשמים נגזר הולד יצירת קורםיב
 כצדיבוה ורמזורה הדת אם בלתי האדם שיהירהו יאות ולא בשמים הנקשר קשר בעיניהםהיה

 ואם בפרט הבית DI~WI בכלל האדם אושר לכונן נאותה היתה לא הזאת הדעה אך ,ההרתו
 כי כן השבו לא הלל בית אבל . המוסר להשחתת סבה החיה בקל הלא אדם לפעולתההיה
 אפשר ידו על אשר חק תתן ולא ההיים וטהרת המומר לימד בחקותיה תחפוץ התורה ,אסרו

Nla,-Wאבל , יגכילוהו ב"ש כאשר יוסבל אם למומר נזק יהיה הגרושין וחק , למומר ונזק סכנה 
 אשתו את לגרש לבעל הרשות יתן אם הבית ולשלום האדם ולאושר למומר התועלת רביהיה
 . יאהבנה אשר תחת לשנאה סבה ויהיה ורצונו כנפשו לא אשר בה מצא אשר דבר כלעל
 ובכל , אדם אח לענוש משפם לחשך הדין דכריחם איטר במקום גם שמרו ההסד מדתאת
 מעצש סיבן הלא יסודוהיהם האלה היסודות בהיות ועתה . 1( עונשו מדת מעטו האפשריאפן
 גזרה מלגזור למנוע קחנה סבה רק מצאו ואם , נזרוה לגזור נקלה על רעהם ר(מכימהשלא
 האיסור על להעביר התירו שלפעמים הלאה אהד צעד עוד והלכו , 9( הששו ולאמנעו
 הלל בית של דרכם היה התכונות אלה בכל . זבתוסי( . ל"י )פסהים הערמה ידיעל

 . בהפוכן שמאי זכיתרשום
 לבאר אם . ישנות הלבות בירור למטרה שמו הלכות בעניני ממחלקותיהם גדולבקמפר

 שרוב נטצא במאמריהם נתבונן ואם 6( להרהיבן או 4( תנאיהן להגביל או 8( וטענייןמובנן
 היה וביאורם הישנוה ההלבוה בבירור וררכם . האלה בסוגים נכנסות בהלכהמחלקותיהם

 הדברים מסובן נטו לא שמאי בית . המקרא בבירור ואלה אלה להם ברו אשר לדרךשוה
 . 6( ובסברה דעתם בשקול והכריעו הכתוב בכונת העמיקו וב"ח דיבורה בפירושבכתבם
 הלכון כל ההזיקו ב"ש , מקדמוניהם ההלכות בהבנת פירושיהם גם מצויינים ריאתובתכונה
 , הנטייה מחייבת כשהסברה אף ממנה לווו אין אופן בשום אשר נטועים כמשמרותמקובלת
 גורה על חרה וגזרו לצו צו מלתת חדלו שלא לב"ש גרם הדרך זה כי מעצמו מובן כןועל

ואף-
 . )שם יד למלוח ובחושב מאב( פ-ג )ב"ס דיצאה כשע; שבה"א בפקדון יד בשולח מחיוקתם1(
ל שיו-יו נחוש ולא למעשר ות.ו למכור שרשא. ב"ה סב-1 מ-ו פ"א ' א מ ד2( ק  . תלינן לתלות רטצ.נן רכל 
 . :( )ט"ו ובעט , r:"cl ':", פ"א נטם וע-ע , לגו. הפצ. מכרת לענץ)י"מ(

 פסח-ם מיא פ"ע ניצה ד', נ' מ-ב פ"ח ברכות וע"ע . ליחן מותר מה ונחלקו ש.גרוף עד יחן לא . . . שהס'קוהכירח הקרוטהי ההלכה מ"א פ"נ בשבת . קודם מה ונחלקו היין ועל ה.וס על הקדומהלב-ך ההלכה מ"א מ"ח ת ברכו8(
 . במובנה ונחלקו 1.בומ הל.צה בהט א.1 וא.ילונ.ת פריס ההלכה .( )פ' יגמות ט"א, פ"י , ט..א פ"ד כלא.ם , ס"אפ"א

 פ"אם'.ר תרומות ונחלקובהגבלתה. שביעית ערב לבן בשרה חורש.ן הקדוטה ההלכה מ"א פ-א שכ'עית4(
 פ"א שבת ירוש' , מ"א פ"נ יבמות מ'ו, פ"ה מ"ח, פיר ט"ש y,,p . בהנבעתה ינחלקו שמן על ט:ת.ם הורמ.ןאין
 . וטחויר.ן נופל'ן אס נחלקו ט"א פיג ובמימנה , בספנה בהפלגה ח"ח פ"א ב.רושלם' . .( ).'.מ ובבל' , אגרת בשליהה"נ
 בהגבלהה. ונחלקו קציר בטש שוהט'ן אין הקדומה ההלכה מ"ב, פ'.א חוליןועי'

 טץ. פ"ה , וט"ר מ"ג פ"ב ט"ש באגורות. ונחלקו במרה שב.ע.ת פ'יוש מוכר.ן א.ן ט"נ פ"ח שביעית5(
 . מיד פ"בערלה

 ג' היי לאיטנה ליתים לנר דכת.' ב"ש מעם נ' ח"א ונ.ת oft1P5 נ' בש"א פ-ו פאה טע. פ"א ברכות6(
 א'1 ע"ר בעזיא מ"ו פ"נ . בירוש' וערש בהווה הכתוב ורכר ופאה בלקט כמו ועג. גר על תורה שהקפ.רה בסביה דנווב"ה
 יס'מ ו' בש"א מ"ח פ"א שבת . פיג תרומות ותוספ' מ.'ג פ"ה מיש כנתבם. דגרים ויה בפירוש כתיב דלא ירטש15

 ששה כל מיאכה שתעשה טיאנה תעשה ימים ו' ובה"א ככתבם דב-ים מע"ש גמורה מלאכתך כל שתחי' וגו'תעבוד
 ערלתו בשר דדרשו ברית רם להטיף צריך כצהול נולד הש"א . ,( קפל"ד שם . אחרת ג" יש וכירוש' פ"א בתו0פת'כ"ח
 . טילת אין ערלה אין ואם הערלה כריתת על רק חורה הקפ.דה לא ובה-א ככתבם דברים ערלה כשא-ן אף בשרטטש
 קרא רבעיכן טמורט גויר לענין ביש סברי )מ"א.( וביוסא פ"א. ת:ריע ות"כ ח"א פ"ח יכטות ירוש' פ"נ תוספ'הר'

 בגורות , גשר דם כסף לענין )פ"ח;( ח51ין , בפקדון ש"י לענין )סיר.( ונ"ט טפי, פ"ר גיטין וע"עכדכתיב.
 . בהם שנחלקו המדרש.ם ברוב הוא וכן , ולנדות לכרים ב"ז בכור לענין ל"ג:()ל"ב:
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 הסברה פי ע5 האפשר בכל נמנעי ב"ה אבל המחמירים, מן תמיר שמאי בית דדו כן, עלואף

 . הקולא לצד לרוב לנטות יכלו זה וספני הענינים בין להבדיל הרעת)שקול
 מתי. 'הומן ידעת לא כי בצמצום להגביל נוכל לא הבתים שני התיצדו אשר יסטןמשך

 פיהוד נטשך לא כי ברור זה אבל 2 דין ב.ת אב נעשה ומתי י שבאי של סררשו ביתנוסד
 רושמים- החורבן אחר עוד מוצאים אנו ואם כאי. בן יוחנן רבי של מזמנו לריאההבתים
 . אם. אולם זה, לשמה זה בתקף .הבתים קיום על אות .זה אין מב"ש חכמים ממציאותאחדים

 אמת- אך דעהם: את ויהפכו הלק"ו כל יתבמלו אחד שברגע הכרח אין המהברה בטלהנם
 זה אב5.בעבור. דיאש~נה, מדעתם סרו לא אשר החרבן אחרי גם יועדים .אנשים חיוני
 לדורות בתאר שמאי בית את המאוחרים קראו כן ועל בית. שם עליהם לשים נוכללא

 פ"א.() )גיטין! האהרונימץ ארורות בתואר תארוהו אשר הורקנוס בן דוסא ר' נגדדיאשונים"
 מן .מעם מתי יש כ' אטנם הן ם"ז.(. )יבטות ולאחריו הבית בזמן חי זה דוטא שר'אף

 אהר.החרבן-אבל של הומן מילדי הם כי מענינם נראה אשר וב"ה ב"ש בין אתךקסחלוקות
 נמצא .ההן. הריכוהל ביסודי נסהכל אם כי . רוקורבנ אחר הבתים קיום על ראיה איןמיה
 לטצוא אפשר' אלא / הבית שנעדר בזמן רק המחלוקת לתלות אותנו סכריה דבר איןכי

 בדוגמאות' המחלוקות. הלו , דהרבן שלאהף והאחרונים הבית בשקייס גם ההן למחלקותמקום
 הזה בזמן פירות לו שהיה מי : האחת מחלוקות. שתי נמצא היה ממין : לזמנםהנאוהים
 . )מעשר פירות שהן וארי כסף שהן אחד ובה"א בסף על לחללן צריך בש"א הביעור שעתוהניע

 אפשר..להם היה לא שונים בזמנים כי . הבית בזמן הזאת המחלקה ועיקר , tYD) פ"השני
 זה הבתים-.אם חבש ונחלקו והטלהמות הדרכים שבוש ספני לירושלים שני מעשרלהעלות
 . ו( לופנם. הנאות כפה- הנמיחוה הזאת ההלכה שקבלו והאחרונים בתויז"ט( )עי' מקום plmבכלל
 כאלו בעינינו .אשה,:ידמה, דברים מהם הביאו שהאחרונים מחלקותיהם בכמה כן נמצאבאשר
 . 9( וב"ה ב"ש בפי כן ושמה האחרונים מן הונסחו הנוסחאות אלא כן ואינו כן דברו וביהב"ש

 אוסרים וב"ה שיבא_אליה עד מזנח יהא מרחשת עלי ה-י האוטר בש"א השניהוהמחלקת
 יש הזאת המהיקה של החיצונית הצורה מן ס"ט,( )מנחות שמה, ומרחשת במקרש היהבלי

 הטקטקה גם אבל / הבקע הרבן שלאחר מימן היא כי 54( צר )דה"מ נשפט וכבר /לשפות
 -עלי הרי בלשון קחם המקדש שבית בזמן שנדר ומי הבקת. בזמן תתכן ענינה מצדהזאת

 -ואינו.יודע מרהשת ~HW בכונת שממופק מי הלא , הזה הנדר יקיים במה ושואל ,מרחשת
 , מרהשת הנקראה טנחה. בו שאופין יען מרחיפת הכלי ונקרא מעשיה שם על טרחניתאם
 יניח רק ברור דבר לשואלו שיעזיב אפשר אי ד"א הלא עצמו דבלי שם הוא מרחשת אםאו

 , שיה שיבא עד מונח יהא לאטה הוכרחו כן על מסופקים היו הם אשר וב"ש בספקהדבר
 להביא הנודר את יחייבו כן על הכלי שם הוא שמרחשת אצלם ברור היה אשר ב"האבל

 שלאחר Ia1D היא הזאה שהמחלצה לאמר יכריחנו אט41 וה הוא מה ועתה למקרש.בוה כלי-
 אכלב למקדש-, היה כלי ב"ה.שאמרו": על ממאסרם החצצית הצורה אלא זה אין 1ריטובן
 ?1tpaw:: מי כי הוא -כן וודאי ? סאוהר בימן שהונסהה נוסהא אלא זאת שאין לנו יאמרסי

 בתלמורנוך מה,שהונסחה כפי. הזאת המחלקה של הנוסחא כי יבין הקדמונים דושאיםבלשון

 והאםה.הואנשנמםרי.. האחרין; בוסן שנטבעה מטבע סלתה על וטשאת שק4ר1 אינההבבלי
 ן פה הנקהאימ שהמאמרים. או החרבן, אחד היו עוד אשר ב"ש מתלמידי מאהד רנדלקותאלה

על-
 נכון:: ווה ב"ש דביי ג הגי' טם',ש ספ"א ובירוש' שכטשנה האגה דונטת פ"נ ט"ש גתואתא 1'1(

 טוכס שט . לב"ש, - ב"ה אסרו כך אר.,ש וכו' לתלטיריו רינות טסרר א"ע כשהיה פ"א וגש תוספתא ע"2(
 ובתלטחיט -בחריתתות  שהבקי חרבה לראיות צריך ואינני . בפיהם כן שפ רעש אלא עצמם וב"ה ב"ש רבדי אלושאץ
 . מלוטות נתרבה בןאצא

- --
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 ענין בשום כן על ב"ש, שם על וקראום ההרבן אחר מהלמיד'ו אהד אמים ב"ש שםל
 והלל שמאי מטות הבתים שני ענין לצייר קשה ובפרט הבתים קיום על ראיה מנה להביאאין

 היה מה אבל . והתלכור הסנהדרין וראשי הנשיאים הלל שטירע קיים נשאר ב"ה .והלאה
 לא ואיך בראשי עמד שאהד בהברה מיוהד טדריט ביב; היה אלו ? הראש מוה אחרילב"ש
 מות החרי אולם להם מיוחד מדרש בית היה שיא להשיב מכריחנו וזה הראש היה מינזכר
 הלכוח במקצה . ב"ש בשם נקראים והם ארוך זטן קיימים מתלמידיו רב מספר שהיהשמאי
 שטאי שדונת לנו ונודע נחלקו אשר הפהלוקות כל . והלל שמאי של מזמנם איוו מענינןנכיר
 , טיוהדת דעה לו היה רק אלה כדברי ולא אלה כדברי לא שאינה או , ב"ה לרעה נוטהעצמו

 שעורו כנע; העימה שמהמיץ טמא שאור : במהלוקהם כמו . מאוחר מומן היא כזאתטהלוקה
 ומחקקה ס"ה' )שם ב"ה כשיעור מרבו ששמע שמאי סתלמיד' אחר שהעיד ס"ד( פ"ב)ערלה

 וב"ח ב"ש אשר י"א( י' ת' מ"ו פ"א )עדיוה אקרים בטקומות גם ואולי מאוחר סומן היאזו
 גן אהד ורק אותה דעת מבלי רבם מרעת ב"ש שנטו , אהרה דעת לו היה ושטאיחולקים

 לא אמר לא הלל איטר וב"ה ב"ש בין מחלוקת ומצאנו . לחבריו והודיעה ידעהרתלמידים
 נשאר שהיה כלומר וכך כך אומר היה לעצמי הלל נאסר אך , אלה כדברי ולא אלהכדברי
 דרכים ולא בזמנו כן היה כי בפירוש גרמי בזה פ"ג( ותוספ' מ"ב פ"ר )מעשרוה בדעתויהיר

'QYוש"נ( מיד פ"ב )ביצה ביו"ט נדבה עילה על סיסכים אם במהלוקהם . ותלמידיו חבריו 
 ב"ה שהורו אחת בטחלקה . פ"ב( והופפ' פ"ב הגיגה )'רוש/ הלל בימי כן שנחלקומבורר
 ע"פ הינשא בש"א קם"ו:( )יבמוה : והיא . והלל שמאי בזמן היה זה כי נראה כב"שלהורות
 1 כהובהה הטול לא אנקנו ולמה . כתובהה הטול ולא תנשא ובה"א כתובהה ותטולעצמה
 לא ולמק . לכי שבתוב מה המלי לאחר כשתנשאי בה שכתוב , כתובה מדרש דרשושלא
 ומן שכל נראה וע"כ , ודרש מדעתו שב הלל אך . דרש לא רבם הלל שגם ספני 1דרשו
 מדעתו הלל וכשחור / וכפה ב"ש בין מחלקה והיתה דרשו לא תלמידיו נם דרש לאשהלל
 פ"ר כתובות ירוש' )עי' ב"ש כדברי להורות והירו כחובה מדרש דרשו תלםיריו נםודרש
 ולמוכסים לחרמים לדרגים שבועה נודרים אם מהלקטם וכן . ובהום'( )קחי.( ויבמות פידוהוספי
 מעשה מפני והלל שמאי בנמן היתה היא נם פ"נ( )נדרים נשבעים ובו?'א נשבעים איןשברנ"א
 יבואו ואיש איש כל כי דת העביר אתו נאמן איננו העם לב כי בראותו הירורום :שהיה

 את . בגופם או טמון קנס ענש להשבע והטטאנים לסלכם נאמנים להיות האלהבשבועת
 )קרמגיות השלום אוהבי שהיו רוחם בתבונה בטח כי השביע לא האסיים וכה והללשטאי
 בלי הזה המעשה בסבת . פ"ב( )ס."ו בסטון וענשם להשבע מאנו אלפים כששת פ"י(סם"ו
 אמרו והם טב"ש היו להשבע המטגנים . בדעותיהם ונחלקו הזאת השאלה על התעיררוספק
 אמנם עצמם והלל שטאי על טכוון זה אין ב"ה וזקני ב"ש יקני שנוכרים בטק,ם . נשבעיםששן
 1 55( צד דה"מ , ס"א מנהות , פ"ב ר"ה תומפ' . מ"ו פ"ב )סוכה זקנים נקראו הבתיםיחורי

 י( מארבע יותר לא ק-בנות ובדיני משמונה יותר ממון בדיני נמצא לא מחלקוהיהמברימון
 דבר בהיותו המעשה דקדוקי ידעו והם לכהנים טמור הקינטורך שמעשק יען הדברוטעם
 נפסקה החרבן שאחר מפני היה זה המאותיים אצל קיבנות בד'נ' והמחלקות יום בכלהנוהג
 הדרישה וחכמי הדינים לכהי מסנרים הע סמון ודיני . הדינים ונשתכחו הקרבנותעבודת
 סנהדרין בדיני שנחלקו נמצא לא הואת וסמבה . משפט להעמ(ר נפקדו אשר לדייניםהניהום
 ליהודי המיוחסים בענינים הן מחלקותיהם רוב כ' נראה ובפרט . העברות על בעונשיםולא

 %א וקריאתה טווילה בדיני ביניהם מהלוקק אין נם . אדם כל ביד הנתנים ובדיניםהפרטי
 . 55( צד )דה"ב וננעים ומיטה תעניתבדיני

 מי-ג, מי"א, ש"נ ב-ט , פ-' ב-ק תוגפ' ע" ))י'ה.( ג'יין )ע"מ:(, שם )ל'.ח.(, .ביות בר-מ: יח,וקח.הם1(
 , פ.ד הוספ' ע" 3ל.ה:( ג2' , מ-א פ'-ר ;בה.ם : פ פסה.ם הו:פ' : בק-בנוה . מ-ט 1 מ-ח פ"ט ב'.ב , )ק-א.(גי'

 . שגימ::ה אשן לעג.ן )ס"ה.( ב-ק , י"מ:( )ביצה גסמיכהכחיוקת
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 והשלום והאמה באחוה, באלה אלה נדנו אך לבס חלק לא בדשותיהם שנחלקו גםאם

 יע:( )ערובין ועקבים נורים שהיו הלאה אחד צעד שד הלם הלל ובית י"ר:( יבמותאהבו
 ממלכת את רוסי הכרית אשר עד נתטלאה לא הרעה סאת אבל לעם, רעים היו ובניוהירודוס ימי כל לרעה, הבתש שלום על גס השעילו ישראל על 6-ע התחרשו אשר הומן משייאך

 תחת ענינה כל ונתן ממדינותיה, כאחת וישימה רומי טמלכה אל ארצה וחבר משירשיהודה
 לבקר ובידו ידו/ תחת היו נפשות דיני תרומתה, וררים מסים עליה נתן הוא רומי. פחתיד

 כת התחרשה או חדשה, לשערורה סבה היו כאלה חרשים תיקונים הסנהדרין,טשפט
 על נשאה ואשר האות הרומים, נגר עזה .קנאה קנאה הזאת רבת (Zeloten).הקנאים
 ומטה לן .אדון אנוש שם לגבר "אוי בלעגו" * לישראל ואין הטלוכה לה' גהק להדגלה
 הגלילי יהודה דוו הכת נפסדי !נרעץ(. עי' סי"ז )קדמוניות ודם" בשר עול לסבולשכסו
 .לספר וצבתנו זה אין ובנלוי. בטתשך ועשתהמעשיה תק יום התגברה הזאת "כתוצרוק,
 מחים היו כי אף ב"ה גם הבתים. אל ביחוסה להתבען ראוי אבל .עבורהה, תקפהטעשה
 העשק . לעסת לבם תנוח איך כי וגזרותיהם. הרומים מעשה עליהם רע זאת בכלועקבים
 והרומה לגלגלת, פס עמהם בשומם 'ניעם/ כל וחומסים וגיול'ם ?N~W?/ את עשקואשר

 חקים החכמים שמו הגזרית אלה בסבת לרפך. וועדה קנינמע וככל מבתיהם הארץמתבואת
 ירו נקזן איש כ5 ולהתעיב,את להבסתהדשים

 1-6סעם-

 המסים בהרטת בעותיהם להיות
 ואמרו והמכםחשתרו4ות

 בעיניהם והיו צעד:( )ב"ק קשה שתשובתם והמוכסים הגבאים על.
 גבאים, על מכיס ולא הטוכסים, טתיבת פורטים שאין תורו כיר:( )סנהררין וחוממימבגזלנים
 הע כב"ה כב"ש ספק ובלי האלה להקים סתננד טצאנו ולא קי"ג,( )ב"ק צדקה מהם נושקםאין
 תחת התכנעו ועלובים נוחים שדיו מצה ב"ה בתלונת כגנח זה אבל זה. בריר אחרלב
 לא לו. ורוזחו~ו לה' דומו ע"כ הרומים ננד לעמוד כה אין כי יהתבתמ ירש כי סבלםעול
 גרם הדבר ווה הקנאים. עם ידם היתה ספק ובלי בנלוי הטמעתה מנגדי היו הם ב"שבן

 כזאת להלקה ירה. בנפש הונהגו בדינים מהלקות'הם ערם עד הבתים בין הפירודלדוערחב
 ההוא בועד סנר( ש"א )שבת גרון בן חזקיה בן חנניה של בביתו יהר בהיצעדםרהבערה
 ההיא בפעק, עליהם, וגזרו הסכימו ובינה ב"ה, ש ב"ש רבו ובי"ח דברים/ ב""נחלקו
 היום על ונאמר ב"ה. בתלמודי יד שלחו w~a ותלמידי גדולה. בחיטה אלה טול אלהעמדו
 והנזרות הסייגש ברבוי התועלת על העגל. בו שנעשה כיום לישראל קשה היה כיהדצא
 החכירם .מן אחד בדעותיהם, שוים שלאחריהם הדורות חכמי היו ל4 דודא ביום ומטואשר
 שמסל סייגים והרבו הם'אה את נדשן ההוא שביום באטבו מעשירם שבה הורקנוס( בן)ך"א
 את מהקו ההוא ביום ואסר המעשה גנה יהושע( 0-' חכם'אחי אבל עשו. יפהגדושה
 פכשלה דבבו גזרות ברכבותם וע"כ מנשוא, נדלו אשר לצו וצו לגדר גרר בעשותםהסאה
 ושרבו שגורו הדברים היו מה מהקדמונים נעלם כבר קמ'נ:( ובבלי שם ותוספ')ירועע
 נהגו לא ינטר בעת החרבן, שלפנן האחפון בדור היה הזה הטעשה זטן עליהם,ושנחלקו

 נאלח אלה נהנו הבתים שבההלמו,-ייסוד כבראשונה. זה עם זה וכאצווה בשלוקעור
 שבתם הטמשלה לעמת מצבם בבחינת גם בדעותיהם נבדלו זמן ולאחר וברעות,בשלום
 סננדיהיו

 וחילוק ריומיים לפני ודבנעו ממרידה השתמרו וע"ה הקנאים, עם הדם רמטשלה,
 בדינים, פהלקותיהם על גם התפשטה האיבה וזאת ביניהם איבה הוליר בזההדעות
 אף, בהרי אלה נגד אלה ההוא בועד הבתים חכמי התקוטמו אשר הסבה נביןוע"כ
 הראשין אגריפס טות אריי כביר לא בעה היה כי הנער, אוז.זמן כן_-בקירוב נםינדעה
 זה היה שלא נאמר אם ואף הרומחם. נגד עז ביתרון לדצעחבר הקנאים דצזעצטובאשר
 )נרעץ רקנאים מראשי אחד היה שהוא אלעזר בנו ביסו אלא חזיה בן חנניה בינםהוער
 ועם זים אחרי נמשך הוה ב"ש אשר הומן שמן הוא סוהלפ ואת בכל 26( הש-ה""ג

 םי

--
. - - - - - - -
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 להכיר 1(, היום כל ומריבה לאיבה ויהפך ביניהם השלום דפרע מאז גם עמם תכוןירם
 נרדפה נשובה עתה הזנע, במעגלי קדימה צערים איזה ללכת הוכרחנו לוה זה הבתיםיחוס
 ודלאה. הלל מות אחרי קרו אשר הפרטיות הקורותלדעת

 עשויםפרק
 itP~O נס5.אי , ששין ,הנשיאים

 . רירם וחכם.

 לט הורע לא הייו סקורות ם"ו,( )שבת לנשיאות בנו שמעון עלה הלל מוחאחרי
 נשיאוהו ימי הזקן. גמליאל רבן בנו לנשיאוה עלה אחריו בשמו, הלכוה נזכרו ולאפאומה,

 שבם אם דור ובכל עת בכל כאשר העם. על כבד רוסי נציבי והמם רעים היוהראשונים
 אוהות יעשו כי ויקוו למעלה עינם ישאו אז אדם מישועת ונואשו ישראל כורל על יטחהנוגש
 גמליאל רבן בימי היה כן אף מכנם. הזק סיד ונאלם מלאכו ה' ישלח כי בארץומופתים
 בטיב כת ההחדשה אז היום, כל מהשבתם הגואל בא ליום והקוהם נמלאה הרעה סאתהוגן

 הוא בעמים למוריו מהמרביצים אחד גואלם, מיסדה כי האמיט אשר עיניהם ונהנוהיהודים
 ר"ג לפני ישב כי מהפאר עצמו והוא ר"ג מתלמידי היה אשר שאול הסכונה היהודים מןחכם

 השופטים לפני למשפט עמדו הכת מבעלי שאחדים ובעת 22,5(, ג, )א. רגליו באבקורוזאבק
 ריני ובטלו בהגוה לה וישבו מנהררין גלתה ההם בים'ם השפטים. מן אחר ר"ג נםהיה

נפשית
 שה.תח החל.ט QG הערה ח'.ג ניעץ . הבה.ם פ-יר תהלה של ל:סן רבי י"ח גוירת מיחס 53 צד ברי!ט1(

 א( ירא.ות.1 . החרבן קודם שניםכד'
 שמרב-

 5ר' 'שטעאל ר' שאל )ל"ה.( בלץ ננ( ברב-. ערב ויו-פ הפונו נראה שלנו נאמך יק לה.3'ב פה יני א.1 :1 רא.הש . סק-וב שא.רע כמדבי ם שמנבר ראה נ ובתוטפ' בתימורים ור"- ריא
 לדב- ר'" והש.או ? בהנאה '1.נ גב.נות אסרו 5מהיהושע

 ה.יושלט. וך' . ה.א הדשה נ:.רה וכף עולא אמר . אהר
 מפקפקים וא.1 חרשה גז.רה בשלמות: הרבר.ם הכור נראה אך הג,.רה. .לרות על גרע'ן רא.ת 1:ה אט-ום. שבקרובמפג.
 ולא ישמעאל וי' ר"י ב.ט. נגורה החרחור שלרנת הי. . יב"ה עד טעה. טגל' לא במעיבה ג,רה גזיו כי : ומם.ק .בה

 טוה נקח וא.ך הח-בן אחר רב נטן !ה ה.ה יפה:-ה ן הת-בן נעת ה.נוק ה.ה ישקעא! רי והנה . 'ב"ה :דיןעמדה
 ור"י אס-וט שכקרוג מפנ. אטר וב.רוש' . ונטנו אעגין נעלם מהאטויא.ם שגבר מבורר אב5 ? דכי '"ח גוירת ע!רא.ה
 1 אח. .ישמעאל : לר-י 'הושע ר' הגיא לטה -?ן ר,.' שהיה מפני לר"א lh"trn שאס רם- העלם  ~ה וגם . ה.המטן
ל cAun  קבל ולא טש.בו .שמצאל ריאבל הטצסי לטמא חפש ריי ובששאלו יהושי טר' הטים שנעלם ותא. אלא :'ר? לריא  הש.א. ולא cren  לומה ר:עחילוכסה ק  בל ראיה בזה כשלמור רברי א.ן וע"כ . לרש הש.או צ.,כ נצחות 
ולפ. . מת:ותיחס ה.א רשב"י  לרעת מהגי-ות אחת ג( . ישנה שהתמה טוי.ס והם המשנה רביי אלא לנו א.1 ואגוייקר

 המסוט-

 וזה . כן רב- י"ח כל r1"? הבית יטי בסקי ה" ויה מ:כ-ים ק-בנוה ליקה שלא ב"ח אייעיר ציי  ביוס.פון
 וא.ן טופ-בת רשב'. שהשצ-ת 1.וטן ה-א.ה להפך נתל אבל . רבי י,ח מכלל ש:הנותיהס בב.יור ירצנו אלורא.ה

 הטשנה שג.' מוכיח ג-~rr אך י,ננ.ה. c'a. קורם ולא זה על נור א,ע!ר יום.פון שלדברי יען דבי מ.יחמתנות.הם
 השיח שבצרך . חיה וזה . הרורות סרי בצל לפני ה"ה ן שגי' וכתב . ב" חנניה תחת ב"ח אביזר וגרסטומובשת

 אבל ב"ח, אישר בטשנה ש:-ס וכו' דשנה וכפק טאט-ו נ-עץ והוצ.א . מ"ח כתבו ב-נ ב"ה ב'.ח ר"א של מיצאוב. מ"ת  וסוף רשבת ובפ"ק היניח בשלת והוא ר"מ תל::.ר ב-ש ר"' כי  דן'.ה פ"ק בניאה בולם לא : ה.והס.ן בשםכחב
 והורה כי רר"ח בפ"ק שניאה כסי כילה כתב שוא ונ.'ל היותס.ן ת"ל . ההכהו  ה.וחטין רברי אע סה"ר שקציקצורו
 ~נור ב-ח(  )ה:נ.ה זהו(, וכף יהוקאל סתרי נתח( הננ.ה )כלומר פ.' וכן בס"ת. והוא דישמר בט5  ר"מ חלמירב-ש
 ב"ח כ"ח ר-א של ס.עתו כתב[ ]צ.'ל כ. מ"ה וביקע ; שם( באסת הוא  )ובן רשבת ובפ"ק רושלה בפ' כרא.תאלטוב
 הטקויוה שעל כתב עור ? ב"ח ר-א בטשנה שג-מ לנו וטא.ן , בקיצור בטה"ר שהעת.ק הדברים והן . מ"ת נתבוב-ג

 אבין לא וא:' . היא כ' פ' סקו הסטר' ועל . ית-ו פ' הטב.לתא יל ונסמך ב"ח אלעזר את אלא יכיר.ס א.נםהישנים
 ספ:. ובי 11רשה

 כעורה וכי ? ב"ח המיה אן הטב'איס הסב-יס לשבש אנו ה,יב.ן ב"ח טא,עיי ררשות ב' שטצאני
wfiה ובשם )מ"ה.( במהות טיבאה רספיי שברייתא כספיי טשובשתי" יקטי אלה כל :שבש  ולמה ב"ה הננ'ה הי.ר רשמת ובכיייהא יבטש:ה . ב"ח חננ.ח טקוסית בנ' רב שאטר מה ש ה  ניס. כי ר"ה ובקוס'  הילעיס( ג.' גם )וא' 
 כשעלו ב-ג ב"ח הננ'ה בן( )אלעזר כ;ל.ת טית כהבז ~הם : בה-ג ש"ל רא.ה אינה סבה-ג וראיתו . חנניה ג"כימפרי
 . למדה כמדרש ע"פ נל.ון והוא , טנה"ג א'גו ענולה הצא' ש:' בין שהוא טה והיד וננויח( עמדו שלאחריהם )נ"רלבקר
 חבר ט."ח ראיה הביא עיר ? למ"ת מתפיש כעזה יפנ' והגמ' והב-'.תא המשנה ישבש רקיע ומאן IDD מאןועתה
 של  שמן להם שישלח ג'שקא,א ליוהרן שלחו וקן-'ן במוריא ש.היריס ממסר שהיא . יוס.פוו ובים. הבית בסקיגג~רו
 ראיה וטה אפוי. ה"ה לא ההוא ה.ון שצר איו 1 הנה צר 1WP ואיך . ש-: שמן לאכול להם אסור כי טנליליושאל
 שטן שנורת לרבי ורמו . אסור שמן לאכול נאנ:.ם ש.ה.1 פראו מכליהם אזל שכב- יהור שטן בקשו הם 1 עה"
 ולא היבור ע5 גרו שב"ר גויה שכל אנ. טקובל צדוק בן ר"א בשם אי"י ת"ד( פ"א שבת )ירוש' דתנ.א :ישנה
 אני טקובל ובאמרו ולאחי'1 הכיח כ'מ' ח. וראב"צ שמן ש! גויה ומצאו ברקו נזרה צנה ע*הס הצביר רובקבלו
 סוף קרוס);. גורה על שהכונה טוכ'ח זה ולשין ומצאו כדקו מחס שקבל שט' ואוט- קרום. מומן מקבלה שמדברג-שמע
 . וכח כ55 סמ'כה לדם ואין בבירא נפץ ר1רות'1 כ5כבר
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 קלינולא, ונתקמר מת טיביריאום הקיסר ישראל. על רעה גזרה נגזרה ר"ג כשי ט"ו.( )שבתנפשות
 לירושלים .באה השמועה בהיכל. צלמו יעמידו שהיהודים וצוה אלהות, עצמו ועשה לבבוורם
 ושמעון ..,החכמים נק אחר להם אסר לאבל. שמחתם ונדבכה חג, של רואשון יו"טערב
 היתה מרם כן כן_ היה ואף תקום, לא הקיסר עצת כי בשמחה סועריכם עשו שמו,הצמיק
 .. קלויהיאום נתקמר מותז אחרי . פי"א( )מ"ת עצתו והופרה קליגולא נהרג ארם לפעולתהגורה
 כי . עד רחדש לקיסר אהוב היה רמלוכה, אליו להסב עורו אשר הורידם, נכדואגריפס
 ובכל לישראל/ טובים היו מטלכתו ימי וצדיק, נבון מלך היה הוא יהודה, על למלךהמליבו
 בכבודו פגע - הנזכה הצדיק שמעון צפק בלי - בשטו שמיגון החכמים, מן אחדזאת
 עליז רע כי באמת. אלהים ירא אינו כי למקדש ליכנס ראוי איננו כי עם בקהלואטר

 יען . בו מאס זה ומלבד, הרומיים, כטנהנ בקמרי תיאטראות בנה אגריפס אשרהמעשה
 ,אתת ופעם עשו.- כן לא רחכמים שאר אבל פ"נ(, סי"פ לקדמוניות הארוטיים מן1,12לרת1

 בכה , נכרי איש עליך לחת הוכל ללא ובהניעו רוכלך פרשת את בהקהל אגרפםקרא
 מולדתו, אתבוכרו

 .)מומה אתה אחינו אתה אחינו אגריפס תתירא אל גליו: ואחרי
 תיאטראות בנה. אנריפמ ההוא. הוטן חכמי רעות על אור יפרשו האלה רמאורעות מ"ט(פ"1

 בטצות באשך.נקרא באחרונה המתנגד, שמעון בם לו, התנגדו לא וה"כסים הגויםכמנהג
 המנהגים. כי לחשובם- שגה כי בעצמו הודה התיאטראות, מעשה את וראה לקסריןהסלך
 .איסר-ום בעיניהם היו לא כאלה איסר-ים כי נראה מזה בו. והזר הדת נגד הםהאלה
 תמוג-לרגלי. באה, לקרב או לרחק והקפידה ובזטן. במקום תלוים היו רק עצמםמצד
 ומומם.כסו. בזממם שלש גם פעמים ננזרן גזירות כמה אשר נכין בזה ורק האוננת. ננדמצבם
 יבם חכמה:יוניח: ללמוד שלא ובנורה זכוכית, ולכלי העמים ארץ טומאת בגזרתשראינו
 תקנה. גזירה-או שכל התקנה נעשה זה ומטעם 8"ב(. סנרורין תוספ' וע"נ ל"ו: ~'ובה ,לעסוי יכולים הציבוה רוב כשאין הצברי על גזורה גוורים שאין אצלם כ% הזהכשגורו
 .השלטון. אצל ר"ג הלך אחת ופעם ידה. על מסכים כשהנשיא אם כי המאמץ כח להאין

 ר"ג .הנושא. שירצה בהנאה חבריו ועברוה השנה, לעבר הומן ורחק לבא וקההשבמוריס
 הבתים-רבו תלמוהר שרבו מעת כי לזמנם. צורך היתה הזאת ורסוקנה וש"ס י"א.)יסנהדרין
 משא יוכמן-שאת לא כי אחרידם נפשכו לא העם קצה. לאין גזרות גזרו וב"שהמחלוקות
 השמה:הוין, מעברים. אין. וביחוד הנשיא. בהסכמת אם גי לנחר שאין תקנו לכןהגזרות.
 הצבת-:עליהם. שיקבלו כדי - זה2 ולמה הנשיא שיצה - תנאי ש אלא צבור מכישיו
 . 1( ~ב( שם)תוספ'

 היוזדן,ממקומס. לא בשבת החרש את שראו התקנותהסעחםווז~ר"גא(ר%דיםאלההן
 אמה:לכל:רוח. אלפים להם שיהיה גמליאל רבן התקין / אמות ד' אלא להם ואין . . . היוםכל
 בראשונה-והיה 3( קט"1:(. )יבמות אחד ער ע"פ האשה את שמשיאים תקן ב( . :( כ"גי"ה

 ההיה יתומים מנכסו כתובתה לגבות שבאה שאשה התקין ה( . ל"ד:( )שם להם W4Pוכי: 'שם וכל, והאשה האיש שם בגט לכתוב רקקין ד( ל"ב:(. לגיטין השליה כפני אם כייבטל רשא?. יהא שלא ר"ג החקין השליח בפני ולא ג' של ב"ר בפני הגט מבטל שליה ידי עלהמגרש
 ולא הנט על חותסין) שהעדים התקין ו( . )שם( כתובתה קבלה שלא שירצו מה כל עלנודרת
 כי מזה ונראה . העולם תקין מפני עשה התקנות אלה . ל"ו:( וכנמ' )שם מסירה בערירי

 . בתורה נומרת הקבלה בהיות אף המקובל מן נטה העולם לתיקון דבר איזה הכדרשבמקום
ועכ

 ר"ג הוא המעשה בעל שר"ג וראיה . בגי' יש"ע "ט"ו סוטה הים' עמ' טקובל גטדברג"ג 'הושע ר' מזה ודבר וכו' 3וזר.ן אין אומרים שהיו צ ב' ור"א רשב"3 על רבהן'3ו סמכו אמרו .( )ג' בשריות1(
 . תנאי עלהשנה שמעבי.ן ההלכה נתיסרה ממבחו ואול' הערות מכלל והוא המעשה :ה סובא ושם המא' על שטעברין מע.ר,ם פיובעריות פש.יס ור' יהושע ר' כי הוקי

12.
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 יקום ערים ב, ע"פ אמרה שרמזורה אף אחר עד ע"י איש לאשת המוודקת אה התירוע"כ
 שבישי ותקן .דבר

 בכדונת תקנהו הם , בטל הנם הדין iDW אף הנם לבטל יועיל לא השלחות .
 נתן ואיך אמות ד' אם כי להם אין הקבלה לפי כי . הקבלה עם ממכמת אינה ההדשעדי
 , העלם תיקון שתכליתה דבורה דעת לסוף עורר חפני אלא זה אק 1 אמה אלפים ר"גלהם
 הענינים משנף אם התורה הלכה מאשר הלאה אחד צעד ללכת העלם תקון כשמכריחוע"כ
 אבל העולם תקון מפני הקנות מצאנו עוד . הלל זקט במשפם , והלך הש לא הומניםש
  החרבף אחר שנהקנו שאפפתי  וע"י( ח"ה. %: לניטי! ר"ג על סביר יצאו כי להוכיח בידנואין
 נראה מהן אתתאך

 לנכרי שדהו רמכר : והיא . רגשזקן א"נ היה ואול' הבית מזמן שהיא .
 ליחם יש ואולי . ת"ז:( לגיטין העולם תקון מפני בכורים מביא הלוקח ישראל הימנו ולקחהורנר
 עניי ביד ממחין אין : כמו . לגוים ישראל בין איבה להרחיק שתקנו רוזקנותלר"ג
 ושואלים בשביעית ידיהם ומחייקין נ"נ(. ')שם שלים דרכי מפני ופאה שכחה בלקטנוים

 זה כל ליחס ויש , נרעץ( ס"א, )שם מתיהם וקוברים חוליהם ומבק-ים ענייהם ופרנסיםבשלומם
 והיה וגוים יהודים בין השלום לההויק השתדל אוהבו המלך אנריפם שגם ידענו כילר"ג
 מתרעמים ביניהם היושבים היונים היו ההיא ובעת פ"ז( מי"ט )קדמוניות לגוים גםמטיב
 וע"כ י"ט( נ, )א. יום בכל לעניים הקופה בחלקם נכרים עניי על סשגיהים היהודים איןבי

 אחת פעם . הזקן ר"ג והוא סתם ר"נ נזכר לפעמים . ענייהם שטפרנסים תקנו האיבהמפני
 חתוכות אגרות וג' לפניו עוטר הלז סופר 'יוחנן והיה הבית בהר מעלות נבי על יושב ר"גדוה

 , ומתאה גלילאי בני ולאחנא עילאה דרומא בני לאתנא : וכחוב אגרא סי אגל , לפסומונחות
 לאחנא בבבל לאחנא וכתוב . וכו' מטא ביעורא דומן לכון מהודענא , לעלם ישנאשלומכון
 ואמריא רכיכין דגוזליא , לכון מהודענא , ישנא שלומכון : דישראל גלותא כל ולשארבמרי
 רא שתא על ואומיפת תבראי ובאנפי באנפאי טלתא ושפירית מטא לא דאביבא חמנאערקין
 היה הזקן ר"נ בזמן ורק . פ"ה( ובק"ש שם ירושלמי מ"ב תוספ' : י"א לסנהדרין 'pDIתלחין
 . 1( לפסח ואמריא ירקות לקני לגוזלות צריכים שהיו ואמריא נווליא בשביל השנה לעברסבה
 ונמצאו 1( לקח.( בכורות : קם"ו פסחים מי"ב ומב לעילה שלש אם כי מטנו לנו איןהלנות
 מקצת אלנו הגיעו וכן . לקולא נוטה ובכלן ע"ג( ט"ו תוספ' פיה: ע"ר. )פסחים הוראותממנו
 מחמיר היה לקולא נטויתו שעם הוא פלא ועבר . מ"א( פ"Y'D 1 ע"ג )שקלים 15ת1מנהגי
 שמא לארעריך פרוש חמאת מי המזה לכהן אטר אחת ופעם . ל"ח.( )ברכות טומאהבדיני
 )פרה מחטאים אינם מצותם שעשו חטאת מי , הקבלה שיפי אף פי"א( פרה )תומפתאהטמא
 ר"נ אלא שאיט נראין הדברים מסה"ת אגל יתוקן" בתואר נזכר לא אלה בכל * ק"ל(ט"ב
 ורגשעלק רב לך עשה פ"א( לאבות מוסרי מאמר מסנו נתקיים אלה כל מלבד . 8( אחר ולאדעקן

. - - - . - -  מן --
 והר"מ בפנים כמ"ש כן וא.נו ותום' כשרש"י טנשיאהת דעברוהו ונתר דיבנה לר-ג המעשה :ה 'הסו בגמ'1(

 אחת פעם ה.ה לא שר"ג שהסופי מה על ותכוון השנה שעביו אחר דעברוהו בתי פ.' הודאה ררכ. כם' חיותודרש
 איך להודיע דברים מפור הם רשב"ג ודבי' . חבוא. ובאנפ. באפי' בה ומכתוב רשכ"ג בשם הניסח שהב.אג'רושלמ. וע-' ? כן לא וריא באנפ' כתב לטה אבל . חבר' באנפ. כתב וע"כ הנש.א ש.רצה ע"מ הביר.ו ו;כיוה השנהבעבור
 תמריא אוטר שהיה רשב"ג משום אוטר 'נאי ר' ובתיספתא בירושלטי נרם.' כן כי הבית. בזמן לכתוב הקדמוניםנהנו

רכיביי
 ואע.ר הזקן. ר"ג הוא הזה שי'.ג. הוא ברור שיה.ה איך אבל יסור. להם א.ן הנכר חיב רביי זה ועם וכו'

 יהמעי, הזקן. לר"ג ב"ב;( )ניצה פסח.ם בל.ל' סקולם גר. עוש.ן ההלכה ליחם 382 צר ח-א יאטט שכהב טה עלעוד
 להאי'ך: צורך וא.ן כן שא.ני ימצא כולן הטשנ.ות בחבור ה.מבשם

 המשגח דבר'. שכל יראה שם ורצ:ע.'ן עליו טוטבים וביה ב"ש כ' הזקן לר'.נ בירא' הוא בפרחים המאמי2(
 . קציה. כ' שם וע.' ר"ג דב-י הם וב"ה ג"ש טחיוקתשר

 c~f כ"ש.( )נו.ר ר.ג לפנ' והביאו בניר אשו שהר'יו חנ.נא בן חנינא רר' מעשה על פה להע.ר 'ש3(
 ה:.א פ"ב הרמב"ם אך הקרבנות ידסיון הטוטאה מפני נזירות נו,רי ההרבן אחר מצאו שלא הזקן ר'.ג ייהזה

 מקום. בכל לה"ר ואסור לח"ל א"י בין הפרש שאין וכתב: ראבי'ר על.י והש.ג היה. בוטן נ:.רות שנסרן פסקמנירות
 ששם כן, שאינו נראה דנויר וטירוש' ""ה רירה התוספתא טן אבל דיבנה. ר-ג ב.מ. ה.ה שוה אפשר להרמביםא"כ
 היקרא. הוראה טורה שיויה אג' טובסח ואמר ראשו % ר"ג נמש מושכל'ס דברים לר'י3 הנער הש.ב שכאשר :כאסי

ועל
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 יא קרבן" הכבוד בתואר כנוהו אשר דיאשון היה ודא אומדות. לעשר תיבה ואל ריפק, מן,
 ע"כ טאד ומכובד כל בעיני אשב מהיותו אך כנוחדת טבח לוה היה לא ואולי 1( הטבה ירענו.

 ~ל מיוחד .תואר החי הכנוי ההן ומאז , הוה הנבור נטי בלא שמו מזביים העם היהלא
 הגירה כבור בטל צעקן ע"נ טשמת : ע4ו שאמרו מה יעיד שכבדוהו דבבוד על .רגעדאים
 יאות כי עד הוא ,פרישות טהרה בטלה .משמת : שאמרו פאסרם נם אבל , ספ"ט(לסוטה
 . לשמו uraw הכבורלו
.

. 

 אגריפס ממשלת כי . העם שלות בטלה אז גם לן התורה כבוד בטל .במותו כאשר
 שבר עזיהם 4א ;מת וכאשר . שנים מחמש יותר התמידה לא עניניה בכל מצליחה היתהאשר
 סביבהעתהם דנוים (איבת , מפניהם חמס הארץ וטלאה העם את tpwp רומי נציבי . ,שבר,ל

 רעם רוב 4נאו וכמעט העושק עוד כלגל יכל) לא גי סבה היה הזה האיום רגזצב .רבתה
 עתה קטנה כת רק היו- לא הקנאים מלפנים אשר ,ותחת , :D~Wal1 ננד לענצד אהדבאיוש
 נמכרו וכמה נררט נקיים רבבות כמה נראה אם . זה על נפליא ולא . עטם תכון רטמ רוביד

 מצאום אשי ,מופלאות בכל לבבוע יחם ולא הזה החמס את לראות יכול זה מי ע"כ ;,לעבדש
 לעמור יכול לא הנשיא נם עתה , עליה6 נטל כי וסבל התאפק הנשואים בית כי ראינו~נים
 . ישראל על לנשיא הזקן fa שמעון רבן ויה הבית חרבן לפני שנה י"ה כמו כי .עוד

 המריד" אח בירו נהג והוא , 88( חייו קורות.)יוסיפון
 הוער . הרומיים נגד ר4טהרונה קגד(ולה

 ההוא ובועד , רפש של בזמן-הנשיאות היה, ב"ה חנניה בבית דוזכמים נתוערו אשרדג%4
 רוב כי יען אינם . במקרה זה היה ולא , סרפדיהם על ורבו העליונה על ב"ש ירהיתה
 לתכופת הי4 וגזירותיהם הגוים אל דקירוב נגד , מכוונים היו עליהם ונתנו נשאו אשרהענינים
 רגשיא גם הלא . ב"ש עם מביה רבים גם הסכימו הוה ובדבר .ריחקתם

 ראש שופה ר""
 ואעגם ב"ה: על ב"ש רבו ההוא במעמר למה נבין וע"כ ת. בבהינה ב"ש עם יה היתה,לב"ה
 עמרו ובאלה הנרם מן ההתרחקות אל ייחוס לרם אין אשר דברים על גם לגזור בקשושב"ש
 כס . אבותיו מדרכי נש-אותו בהנרגת נמה לא ף"ש הדברים, נגמרו לא וע"כ דעתם ע5ב"ה
 לעקור חש לא שאביו וכפו , זמנו לצורך תורה דבר ועקר פרוזבול הקן אניו של זקנהוכהלל
 בירושלים קעם עמדו אחת ופעם . הוא עשה כן תורה דבר בגרר בשהוח~קו אף מקובליםדינים
 : ולמר הון לקית נכנס שמסלן שיהיו עד הלילה אלין ל" הזה המעון רשב"ג אמר, זהבבדינרי
 עליה השאר ואין בזבחים. ואיכלת אחד קרבן מביאה ודאות לירות המש עליה שישהאשה
 ע"נ היימך מפני מלהביא שנמנעו שראה ספני דוצרה דין נגד תיקון עשה הנה. ,חוגה

 בבוונת;הצד.וקים הלל כמשפט משפפו ו4ה וכן וכפרש"י( . ת' לכריתות הדין משנדתשפה היי
 בקבלה שממאנים אף בסורים כישראל הס אלא כנכרים הצדוקים את לההויק שאיןופרסם
 רוב שאין מה גזרות . העם על להעמיס שאין אינתי אחרי כלא בזה גם מ"א(, ב"וגערובון
 יש כי אפשר אבל משמו נזכרו לא הלכות . ע"ב( סנהדריו לתוספתא בהם לעמוד יכוליםהצבזר
 5זכליתט תועלת בהן אין אך הנחת עליו מסופרות ים . הזקן רשה"ג על ומכוונים סתםרשב"ג, ש אמורים ענינת זה לפני שראיט כמו ממנו, שהו מתם רשב"נ בשנע שנאמרוהלכות
 דיבמים בין נדלחי ימי כל פ"א( לאבו-ת מומרי מאמר םטיז לנו תתקיים כ'", עץ נ"נ:)סוכה
 דברים המרבה וכל . המעשה אם כי עיקר דבררש י"א . משהיקה טוב לנוף פצאחוולך
אשף.--._ננ__ רבת לימודי נגר מכמן שהוא נראה המעשה אם כי ניקר המדרסו לא המאסר . חטאמביא
 לימ'ף, סטנו וצעיר זטגו בןשה.ה העגי ר"ג טיק ולא יתם טומן שמרמר מורח זח  %שון פישראל חוראח קורה , עשי רא.תיו ;אני ראב"צ .אטר ,הועל
 נסויר )שע"כ וגהאה ויזל  שכתב 58 צר דה"ט יע" . רנ! נקרא תלטידיו נשתכיו יות י. סקו תוספתא עירן1( :,

 היה שההב לפידצן(
 הראשי

 15 כי היונא כלו' רבן * קראו ולכן בצרו אב"ר בלא הסנהררין בראש יהירי ישב "שר
 . לרסניך ואץ ה55 בן ומשמטן סוכו איש סאנפיג)וס יטזדתו . הארנקן או בגח5בד
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 מצר אם כי לתורה תכלית עוד אין ליסוריו שלפי עד , ההורה מן המעשיי חלק את בטלאשה
 . באלכטנדריא יהדתם קצת אצל גם נתפשטה הזאת הדעה המעשה. מצד ולאהלסודי
 מותו משנת . רשב"נ של מאסרו כוון זה וננד 40( צר מאברהם )בס' נגדה דוזרעםופילון
 ברור זה אבל 1( יסוד 6 אין מהממשלה עגהרנ בהנאה שמטופר ומה מאומה לנו הודעלא
 מנגדיו וגם עמו בני לכל קדש דברו היה לראש ישב אשר הימים כל . החרבן קודם מתט

 עצתו נעשתה ולו וגבורה עצה רות ודעת חכמה רות טלא איש היה כי ויהללוהו כבוד לונתנו
 . לצח( פ' רויו קורות לוסיפון היומיים על להתגבר ותקוה אחרית היה אז כי עת-בכל

 מירודי . בתקפם הלל ובית שמאי בית היו בנו ח-"ש ר"ג של הנשיאות זמןבמשך
 מאוהב* היה הוא . הכהנים סגן חנינא רבי היה אחד אחדים. רק נזכרו הבתיםחכמו
 שאלמלא מלכות של בשלוטה מתפללים להיות והזהיר . ר"ג בימי ואולי בראשונההשלום

 . דעתו שנה הוא וגם דושתם הזמנים אבל . מ"א( %ג )אבות בלעו היים רעהד את אישמוראה-
 הקנאים עם ידו הנהי , שנאה תכלית אותם לשנוא נדפך גבול עבר הרומיים חמס אשרטעת
 שפרקו שביועדה הבלאות הם והנגידים החורים נגד ההרעם הוא . ר"ש דגשיא עם-מסכים
ls1pנראה האלה מדבריו פ"כ( דר"נ )אבות ודם בשר עול עליהם והמליכו מעליהם הקב"ה של 
 ה' מלכו כי בי"ד למלך עצטו את ישראל יכנע שלא : שאמרו הקנאים דעות יסוד החניקכי

 ממנהגיו ספרו האחרונים . ודם בשר על ומובל לו אדון אדם שם אשר לנבר ואויאלציו
 הבית טסן אב בית ראש היה כי נשסע טוה , ס"א( פ"1 )שקלים ביתו אל המתיחסים.הממנהג
 יוקר נם זהי , פ"ע( ובהים לעספ' מלהקרב מומים בשי דוחה היה שאביו ספר וכן)דדכם(
 אלהיט בית כדאי ואמר באב בה' מלמבול להמנע לתייבי'מבילה התיר הבית כשחרב .דבדבן
 הכהנים במנהגי וינים דרכה לנו קיים הוא . י"ג.( )תענית בשנה אחת פעם טבילה עליולאבד

 והיה ירושלים בצד קטן כפר על השד הונו . במשן השד אחת עדות , 2( הקרבנותבעבודת
 חכמים לפני מעשה ובא חותמש ואחרים ירו בכתב וכותב הכפר לבני מלוה והיה אחד זקןבו

 וכשאינו השטר ~rs כותב היה שהלוה להפך רגונכם היה ספק ובלי / מ"ג( פ"ב )עתותוהתירו
 מנהגי זכרון לקיים השתדל ר"ח כי ראיט ביוצר אך . 8( בבגד פיו על נכתב בכתיבהבקי

 הזקן ר"נ על דורו ובן דורו מהכסי אחד . הזאת בהרהטתר6ת יריד היה ולא . במקדשהעבודה
 . המצפה שמס שטעון היה והוא הכפורים. יום בעבודת הלמת סרר יד על ,לץ הואגם
 הוא נם מדאי . י"ד:( )יוסא מיסודו דיה וזה זה ואולי תמיד בדיני הלכות סדר לו ופיחסורש
 החכמים הוצרכו לא רבית בזמן כי לזה צוך היה לא הבית שבוטן החרבן אחר גם חיהטה

 הלכה סה"נ ושאל , הזקן ר"ג בזמן חי היה הוא . לכהנים שנמסרו קרבנות בדינילהתעמק
 מהחגות שקבל מאביו שקבל מיאשה סרבי קבלתו להם הודיע הלבלר ונחום / ידע.ה~לא

 הוא גם חנן בן יוסי אבא לו: והשני . מזו( ע"ב לפאה מסיני לסשה הלכה מהנביאיםשקבלו
 הכהנים נגד מתרעם היה יצא . פ"ר( סוכה 8"ה יומא )תוספתא המקדש עבורת מנהניטמר

 הנרולים---------
 השסועה כשבאח : יום.ף ושם אחר באופן ןה סטופר ובשמחות שנהרג הזקן רשב,יג על נאסר מר"ח באדר"נ1(

 בחבורנו ועי"ש עיקר וכן מעם ר"ש נוכר יקח טשפטים פ' ובטכילהא . הזקן רשכ"ג ,ה שא.ן ובהכרחלר"ע.
 . סופריםכדות

 פ"נ פרה , מ"ג פ"ב עריות 1 ט"ר פ"ר שקל.ם , מ"ב פ"ר ובחים , מ.1 פ"א פסח.ם עי' עדיות רובם2(
 . )י-ט.( יומא ט-ר, פ"א נגע-ם , מ"א פ-ו מגהותמיאן

 שכאטר רגט כותב שכשעל כסו . ידו נכתב קבלתו ש.ק'ים שעכור או חוב על.1 שהמקבל מעצמו מובן3(
 י'( . )ל"ב ובירמיה . הגט לכתוב יריך הדין ומן חוב עליו מקבל ובגרשו לגרש פוכרת אצו שהבעל מ"כ להוכתב
 שדהו png' כן שנעשה אלא עור ולא . השטר ירמה נתב ואת ובכל הקונה יכתוב אס יועיל לא ולוה הסוכר שסלק,ה פישק על ראיה צריך והכינה . מקנינו נפשו וטסלק חוב עלו טקבל שהמוכר אף הקונה הרי_שכתב בספר ואכתובנאמר
 עדהע והעיקר , הכותב ט' קפ.רא שא.ן ובהכרח , יכתות :ף טטרש ואתו ערים והער וחתים בספר וכתוב יקנובכסף
 בקיאים אינם הכפרים ובני קבוע, ב"ר ה"ה הלא קטן כפר זה ה"ה כי הדבר. שהתירו לחכמים היסור זה שהההעדיט.
 . מהטמע לפרוון ריסיהן ההכסוס ובו ולוון ן בעצמו ש.כחוב אש כי לעשות הקן יכול ומה ,ככתיבה
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 ואין ולאחריו הביה בוטן שה' ראינו מיה . פיט( מנהוה תוספ' . נ"1 )פסחים שבימיוהגדולים
 היה הלמידו או חברו . 1( ערובין( סוף )הומפתא בהלכה ואינו אחד מאמר אם כי עוד ממנולנו
 בחסיחת ונהג ע"ג( ביצה )תוספתא בירושלים חנוני והיה שם( לפסחים בטנית בן שאולאבא

 לפנים והיושר הצדק במדה ויצא ס"ה( פ"ג במשנה )שם ויו"ט שבת בשביתת עצמו ע5והחסור
 . ע"ה( פכ"ד )שבת כך כל מקפיר היה לא הטומאה בעניני אבל כ"ט,( שם )בבלי הדיןמשורת
 אלה , מלבר , החרבן אחר עד ימים האריך אם ידענו ולא מקורותיו לנו נסמר לא זה עליתר
 ק"ו(, פ"ה סוטה )הוספ/ פטירי בן. יהודה היה. בזמן שחיו בשם אחרים חכמים עורנזכרו
 בזכרי בן פייח( אהלות )תוספי גופנין מבית יצחק בן יעקב נוברין, מבית יעקב בןיהודה
 מעטים מאמריהם אבל . עוד ואחרים פ"א( כלים )הוספ' הצנוע שמעון , ם"ד( פ"א)שקקם
 ההרבן שלפני האחרון בדור חיו אשר אחרים חכמים יש ועוד , בזכרונם להכליתנו הועלתואין
 לזכרון מקום ,ליתר ראוי ע"כ כן אחרי היה האומה לטובת פעלו אשר פעולתם עיקראך

 , מיוהדת פקידה להם היח אשר תכמימ איזה עוד ניכיר ורק , רברבן אחר הראשון ברורפעולתם
 . הטא וביראת ב"כמה הרשימים הכהנים נקושזה

 האחרונה המאה בחצי חיו וחנן, אדמון היו מיוחרת בפקידה רישומים חכטיםשני
 פי"ג )כתובות גזלות דייני להית ונתמנו החרבןקודם

 ובירושלמי
 )בבלי גזרות דייני או

 הנולות על ממונים שהיו יען כן שנקראו בתלמוד אמרו ? שיאיה הדיינים של טיבם מה .שם(
 נזקין בעניני ידון ממונים מהיוהמ אולי או . )כבלי( הגזל על גזרות גוזרים והיולרושלמי(
 זלהרהיק לרעהו איש בין ומתן משא להישיר ותכליתם הרגילים ריבות ודברי קטנותוחבלות
 כפי לדון לדיין נתט והפרטים כלליים חקים יסדו הזאת ההבלית ולהשיג . הסדיני טשלוםהנזק
 , המדיני שלום להחזיק כדי אלא הדין לפי לא גזרות לפעמים )ינחר והזמן המקום לפי עיניוראות
 גירות לרוב תוצאותיהם אשר הנימוסים מן הזה החלק על שממונים , גזרות דייני עניןוזה

 אשר אחד גם אין גזרוה דייני שם על נמסרו אשר הדיניים הענינים כל בין אמנם . 61()דה"ם
 אשר טמון דיני הם כלם אלא / קטנים או גדולים נזקים שאר או חבלות או נזלות אל יחוס לויום
 ממון דיני בגדר נופלים כלם וע"כ , המקובלת ההלכה יסודי ע"פ ובקצתם בסברה עליהםדנו
 גזרות גוזרי , טיבם על העורה יחן אורותם על הממופר אהר דבר אמנם , וקנסות נזקין וינילא

 להיות מהצבור שנפקדו מזה ונראה . ז'.( )שקלים הלשכה מתרומת שכרם נטלובירושלים
ל לא הדין שמן אף . מהצבור שכרם וקבלו פעו ובין איש בין ולשפומ לדון עת בכלנועדים ק  

 חשו לא לפקידתם זמנם כל ומקדישים מהצבור שטמונים הוה באיפן אך / לרון שכרהריינים
 לדון להכריח כה להם היה כשלה דין ובתי תום/( ב"ה. )כתובות כדין ולקחוהו שכרליקח
 הפסק . כ"א( )סנהדרין עליהם הצבור שקבלום יען מלפניהם היוצא הדין PDD' ולגדיםלפניהם
 גזלי ביטב: כזה מעשה קראו ישראל ובארץ , דין בית מעשה נקרא היה טב'דהיוצא

 בחלוף מונח וחלופם אהר ישניהם הדיינים/ אישר או הדיינים אשלי ובבבל .הריינים
 אשלי : אמרו שהבבליים כמו ועתה . טאד מצוי ולע"ד רי"ש בין כוה וחלטן )דיאלעקמ(המבטא
 )ירושלמי הדיינים גזלי : אמרו שקצתם ישראל בארץ הוה החלוף היה כן כמו אישרבמקומ
 שהדיינים נראה ועתה , ת"ג( פ"נ מ"ק לירושלמי הדיינים גזרי גם וקראום ה"ה( %אב"ס

 נקראו / ריניהם נולי או דיניהם גזרי קיום על להכריח הכח להם והיה , טהצבור זה עלהטמונים
 למדינת בעלה שהלך אשה : האחת . הלכות שהי נשארו מחנן . גזלות דייני או גזרות דייניבשם
 ובאה שמת אח"כ נודע ואם , משלו תפסה שלא שבועה צריכה גרנה מנכסיו ליוון ובאההים

 יתומים מנכסי שהנפרעת התקנה הוא זה פסק יסוד . מ"א( פ"נ )כתובות שבועה צריכהלגבות
לא

 בשט י:טכ.לתא 1 יצק: ב! ד"א בשם )טיט.( ליק בבבל' תוכר אחד טדרש שמו ע5 אצא פ"ע ת"ק טריש'1(
 עני; אין :( נ.ג )יבטיח בבבלי הבכי ירושלים איש יוחנן ב! יום' ואנא א*ע,ר רב. של טשטו הנק בן יוסיאבא
 . ע."שלוה

------- - - - - -  --- 
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 הזק רשן כבימו סלהשביעח נמנעים דיו לא ובימיו , פ'ץ.( )שם בשבועה אלא תפרעלא

 תשבע לא טוובת שבתטעת מדמברה דן חק ואמנם . לר"ג קדם רגן ושע , ל"ד:(לנישן
 % : השניה . הש רגתובה וכנגד קצבה לו שאין דבר שמזונות כנגדם תפסה שמא חשולא

 2 רבלל על טסד תה מ"ב( פיט )כתובות מעותיו אבד אשתו את ופרנס אחר ועמד למדעישהלך
 ודגלל / בתשלומו תחב חברו אין עצמו ברצון רק חביו בשלירעת שלא חברו של חוב,טרגטסלק

 ל"ג.( לנדרים חובו ופורע שקלו לו ששוקל מהברו הגאה מודר לענין אחרת בהעבה נרמזהזה
 על . להפך או קודמת תנן של 11 אם רעותה על נסמכה רכולה דיטת סאובי אים ידענוולא
 . דעתם אומד לפי ולא פה שבעל רמזורה יסודות פי על רט הדיינים שאלה רואים הנט פניםכל

 נוסדים וכלם )שם( דברים שבעה שאסר אדמון רברי על לב בשוסת יותר זה.עורויתברר
 היו ולא הדיוטים של ביד אם כי היו לא הדיינם שאלה שאימר מי וטועה דיבורה הקתביסורי
 חנן הוא האהד . גזירות גזורי בכבי חכמים שט נזכרו עוד . 285( צד לאסם החרמיםמן

 גם ואם . הסדי נחום והשני . וש"נ( שצ: לוסא אחת דיינה אם כי ממנו לנו ואין ,המצרי
 שם אלה כי יען , וחנן אדרון של בבגד היה לא נהום כי , וכדין בזה מפק הטילושהאחרונים
 אפשר זאת בכל יבואר כאשר ההרבן אחר ימים האריך ונחומ ר"ג של זמנו קודם חיודחכמים
 )שבת סמנו לנו יש הלכות שש . הבית ימי בסוף ואולי אחר זמן באיזה גזרות מהינישהיה
 ומצאם . נאמר ולא הדבר נשתקע הכסים ארל שלש :(.,על ז' ע"ז מ"ב פיה מ'""ב"בע"ב
 בדית וכלם פ"מ, ב"ב לתוספתא בשמו נזכרו שלא אף .אליו ליחם יש אשר הלכות ארבעעוד
 נהום להם אמר , חרב המקדש בית ומצאו הנולה סן נזירים אליו באו החרבן אחר .פטון
 והתירם , לאו : לו אמרו ? הייתם נודרים ליחרב ונתיר רגמקדש שבית יודעם הייתם אלוהמדי
 החכמים את גנה ארצו מחנטי ואחד . דורו חכמי לו הורו לא יה gy ינם מ"ק פעה לנזירנרצם
 צרה ישראל ארץ הכמי של שעיניהם מפני אלא יאת אין כי באסרו דמננדותם דבר%

 . :( ז' )ע"ו אחרת מארץ החכמים שלבתלמודם
 . החרבן לפני שנים איזה נתכהן נמלא בן יהושע שלשה. לרשום יש הכדגיםק
  ונהנה פ"נ ליהושע נתארסה כדת אלמנת שיחוס בת סרהא . שוהד ידי על בהטרוודגיג
חריבה

 ריבתי
 לאשה לו ותהי כנסה כן ואחרי הגדולה הכהנה לו ונתן המלך לאגריפס  שוחד

 הקנטו . עולם לזכרון יד לו הציבה והיא עש לטובת גדולה תקנה הקן הוא . .( ס"א)יבמות
 בניהם רבניסו ושם ועיר עיר ובכל ומדינה מדינה בכל תינוקות מלמדי מושיבים שידווהיתה
 דיוזרש~ת וזאת . בניהם בגדול מתרשלים העם שראה . .( כ"א )ב"ב שבע כבני ש ששכבב
 להתקשר בין למציתים לבם פתחו בקל איך לרפליא נם אין לכן . פרוע העם סרבית שרוהנרמה
 , עליהם ה' רוח כי : לאסר ן לזמן סזסן קמו אשר שנים אוחוי באנשים להאמין ובין מורדיםעם

 והעלובים הנוחים סן האחרנה במרירה היה יהושע . ישראל תוושע ידם שעל שקר עלוהתנבאו
 הרוסים ננד טלחסה מיועצי היה ולא / בסנהדרין היה אבל , מכהנתו הועבר נם . לקנאיםומהנגד
 אלהים בית להפאות רובה ונדב גדול עשיר היה הוא . וע"ה( פ"נ מ"י במלחמותיו)יוסיפון
 זכריה . בשמו הלכה נזכרה לא חח בכל הסנהדרין ומן חבם היה כי אף . מ"מ( ע"גלומא
 עדיות שתי הם דבריו ושרידי , ולאחריו הבית ימי בסי וחי / כהן היה הוא גם , הקצבבן

 ב"ב פ"א מנילה )תוספ' שמו על הלכות שתי ונזכרו מ"ב( ע"ה עדיות d'D ע"בשתובות
 לרבוי יחידי אות הדורש מדרש ממט הובא אשר הראשון היה והוא . ( קרא שם ובבליע"ז

 ההגרה לוסיפון( הקנאים עם ועץ מלחמה מיועצי היה אבקולס. בן זכריה מ"א(. פ"בלסוטה
 . נ"ו ולטין לענותנותו זאת ומיחסת בנזקה הגורמים נא היה אשר עמו נגד עותתו אתמחלישה
 ולא זה כדברי שלא ואסר ולב"ש לב"ש שהנגד ובה טמנו יש אחת הלכה , פי"0 שבתתומפ'
לא וודאי הבתים טן לאחד דוזיחסו לא אשר ההיא בעת הכטים שהיו לשפוט יש מזה . זהנדברי
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 לעו חנניה בבית ברהוערמ כי רחבות מן היה זה ונם . זו בתכונה יחידי וכריה היהלא

 הפירחי להרהיב זמנם צורך היו אשר דברים על נזרו ההוא במעמד כי / ב"ה על ב'אםשרבו
 היו לא אשר החכמים טן גם הנזירות על הסכמה בקל פצאו הזאה ולהכלית האומות וביןבינם
 ) זה(. פרק למעלה לראהמב"ש

 רגנצקות בק-ב לעסם להטל יגשם היו כבר ההרבן אחרי ריאשון הדור חכמירוב
 היתה כולם וכונת למלחמה ואלה לשלום יעצו אלה . ובעצתם בחכמתמ האפאתים הביתביט

 מלפני היא צדקה : אמר וה' צוה לא ה' כי לשוא ההזה אדם עצת אבללטובה.
 ר,'ישראל לפו'

 ויסיעו ללירם גברו דהוהות משיי אלה , זרים כמהפכת שטמה וארצה , אש לשרפתיהיה כי דבקדש ועל '%לה, לטעג ההיה כי ירושלים על יעץ הוא :(. פיו )פסהים האומותבין
 רוח להעביר כח להם היה לא אבל , המדינית לחפשיותם ותקוה אחריתכעץ

 האהב"
 אל

 חפצ1-ל144ש , החויקוה אך החלישו לא א% באלהי ואמונתך , מלבם אבוהיהםמורשת
 לתורה עזה תשוקה עלתה ציה מארץ וכיונק כת בכפל בקרבם התאמץ רק נמוט לא ה'החית

 לרגלי המך היתה היא רחכמים מן הפליטה שארית , והמקדש ירושלים חרבות מהוךלתעודה
 פן הפלוטה יהר את ינחו כפיהם בתבונות , האלה ההכמים שרידי , ום-ודם ענים בימיעפם
 אבל מעשיהם, לזכרון מקום ניחד שם גם כן על החרבן אחרי פעולתם ובהיותיעיקי /העם
 חקאריכו פארותיה גדלו איפוא בכלל,עד פה שבעל התורה מצב על וטעייינו עינינו נעויםפה

 ומרעום , הבא בספר מיוהדת שהלקה לה ניהל ורהבה ארוכה ריאת הפנה ובריווח ,ענפיה
 בפרק פה שבעל התורה התרחבוה נסבה ידן על אשר הסבות על קטנה בבחינה הזה_דכפר
 אשר ה"ה כלנה על העולה , נלוהמ סארץ שבו אשר היום למן העם את קרו אשרהקורות- פעלו מאד הרבה / ושונות רבות היו ההתרחבות סבות . כה עד עליו עברנו אשר דגדולהזמן
 קשיות מוליד האחד מצד האונם עת בכל . הדת ומן ממנהגיהם לסור פעם אהד פעםנאנסו
 מננרוהם השתדף כאשר , היהודים אצל תקף בכל התאמת הדבר וזה . שכנגדו בצדערף

 ונתנו גדרים שהוסיפו גרם וזה , עז ביתרון בה להשיק התאמצו הם גם כן מדהםלד~בירם
 נתחדשו ולפעמים / האומוה מן ההרחקה לתכלית נתחדשו רביך הקים לצו. וצו חק עלהק
 הפנימיות הסבות היו מאלה יותר אבל ; ההוציות הסבות הן אלה . אומות של דעתם להפיסחקים
 פעלה הצדוקים התנגדות , ודינש הלכות לקבוע סבה לפעמים היו פרטיות קורות וכמהכטה
 וצדע ע~קעלה איה עצמם הפרושים חכמי מחלקות עשו מזה ויותר . חלשים חקים לחדשהרבה
 מוחתו פה נכפיתן אשר אחד דבר אך . ורגע רגע כל הדשים מימיו ,תן אשר "מבע כמעיןהיו

 רגצדרש דךכי נדלו הזמן שבמשך . : וזה פה. שבעל התורה להרחבת .מקלה היותרהסבה
 ההלכות שהחרבו כערך גרלה הרוחבה וזאת , המקרא עם הקטעות ההלכות' להסכיםורוחיבום
 מראותט .ותולדותיהן

 ש65י
 לבקש דבריחם האיכות שרבוי נדע אוהיות דרשו כב. הכית ימי

 בדרשתיסוד
 האותוות.נ.

 כן , המקובלות ההלכות ליסד המדרש הרהבת הועילך כאשר אבל
 צעד אל מצעד פה שבעל התורה הלנה זה דרך ועל חדשות הלכות פיה על לחרשגרמה

 רבוי אל לב נשים הבית, י6י ף אליה שהגיעה מדרגתה גורל להעריך נרצה אם עדכא"
 ב"ש שמעון דברי אל בפרט , הזה הזמן במשך חיו אשר החכמים שם על הנקרא,אדועכות
 הזקן ור"ח , וחנן ארטון / דורם והלמי וצ"" ב"ש , והלל שטאי / ואבטליון שמעיה /וחבריו
 סתם נזכרו אשר ההלכות של רב בס"6ד נהבונן ובכלל / בשם הנקובים החכמים שארוכל

 חכיים אועד או קדונצת, הן כי ולשונן מענינן , מתוכן יונקרר אש5' פה שבעל הורהבספרי
 הדשות. הלכות עליהן ,שיסדו אי (בהגבלתן במובנן מדקרים ההיצן אחרי הראשוןשבדור
 ובקצתם הבית להרכן יאוחרו עלא מהוכם מבורר ודהיקונים bii~a אדיכ~ץ מללןבכמה
 איצ ושדרשו או / גדר לעשות שראו ספני אם ההיא ההלכה כן נמו שליכע:מאוהרבפורש

דרשה
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 הדברים פרטי לכל לב נשים אם ועתה 1( 148( )דהוים הראשון טעם שנתבמל או ,דרוסה
 במה תא זה . הבית שחרב בזמן פה שבעל התורה מדרגת הניע היכן עד בקל נביןהאלה
 . גדולה למדרגה הגיע הוא גם והדעות האמונות חלק גם אמנם ; הלהלכותי המעשי בחלקשנוגע
 . וכלליהם פרטידם הבא בספר פנינו על נעביר האלה רחלקים שני מדרנתלדביר

4 9 - - -

 י ש י מ חספר
 1 האיכסנדרים ה.הורים רעות , חצצים ספרים 1 אזרה טררש , הבית ים. בסלע שכע-פ רמזרהטצב

 . הבית חרבן 1 51כתוב.הם הטש.חיים ה'הורים לרת שבע"פ רמזרה יחום , ורענה אסונותעיקרי

 ואחד עשריםפרק
 הבית יפי בסוף שבע"פ התירהטצב

 הגדול דין הבית היה ובפרם ודור דור שבכל החכמים היו בכלל ריעורהנושאי
 לנף ישראל היה מאז ישראל. לכל יוצאת ההוראה ממנה אשר הראונית הפקידהבירושלים

 מספר ריבות. דברי ולכל לדין דין בין לדם דם בין לשפוט שופטים העם בראשעמרו
 דק הבית פקידת השני בבית יסדו כאשר והע י"א(. )במדבר בתורה נרמז הראימים לאלההשבעים
 נקרא היה הנדול הבנד ב'.(. לסנהדרין גביהם על הראש ואחר שבשם, מספרו שמודגדול

 בשם להשיא הוסב היונים ממשלת תחת באו כאשר זמן ולצהר הנדיה כנמתבראשונה
 ישראל וכל , י"ר:( סנהדרין קנ"ג פ' שופטים )ספרי הכרה זה אין אבל ולוים כהניםשישבו רצוי בסנהדרין ב"ד. )אב נשיא שנים: הסנהדרין ראע4 נעשו הומן במשךסנהדרין.
 אין אבל ,(, ס"ה )מטות במנהררין לישב ראוים ובלשונות ובחכמה בתורהמופלגים
 ששראל שאמו לא אם נפשות לדיני פסול והנר . .( ל"ב )סנהדרין כהנה פסולמעמידים
 רן לא שהמלך תקט הירורוס בימי , .( ט"ו )קידושין פסול דבמזר וכן וש"נ( : מיה)יבמות
 )תוספ' בנים לו שאין ומי ומריס זקן בסנרורין סושיבין אין . .( י"ח לסנהדרין אותו דניןולא

 וכיש ה'ץ( פ"נ וירושלמי : כ"ז שם )גם' דין לבעל או לזה זה הקרובים וכל , פ"ו(סנהדרין
 רוח שפלה נפש סובה עין שפוי וענו חכם יהיה הריין . :( כ"ד )שם עברה טחסת.פסולש
 הסנהדרין . פצו( תומפ' : פ," ובבלי פוש שם לריעלמי טוב והלק טוב יצר מוב לבנסוכה
 )בבלי הנית בלשכת יושבת והיא ישראל, לכל רוגיאה יצאה סרם נדולה, נקראה שששל
if'e/)למלחמת מוציאים פיהם על דגרול, וכהן שוי ונביא השבם, את דנין הם ובשים 
 הנדחת עיר ועושים כ"ז של קמנה סנהדרין ומעמתים העזרות יעל השי על ומומשיםרעעת
 ס"ה.( )סוטה דיבלל למרידת יוצאים פיהם על ב'(,)שם

~wly1 
 פ"ו:( )מנהד' ממרה זקן

 טקום היה האלה כהנה למיחסי פ"ב(. חנינה תומפ' ע"1: קידושק סעד פיה למרות ולויהכדגה יחומי *הס מקרבם דין בית ממנים והם ז'.( )סוטה לדבקותה המוטה את מעליםאליהם
 הירודוס. בימי נוסד והוא כהנים, של ב"ר ונק-אים קרח( )מפרי לפרכת בית אחורימיוחא
 מן אחר יחסר שאם לפניהם חכמים תלמידי שורות ועקש עגלה גורן כהפז ישיבתםדרך

 עכ"פ שם יש אם יוצא לצאת אחד הוצרך ל"ו:(. )סנהד' להשלימה שיוכלו כדיהסנהררין
 תוספתא )שם לשמאלו אחריו והגדול לימית ואב"ד ביאש יושב הסנהדרין גדול DW). מ"כע
 לבית נכנסים וי"ם בשבתות דהרתם. טן של תמיד עד שחר של מתמיר ישיבתם זמן8ץ(*

המדרש
 האחרונים וביטש חכוכם הוראת ע"פ קצתם היו אמריפ( היו בראשונה )כ6' בראשונה רשך הנח 1,11(

 . הראשון nPm שנתבחן או דרשה שררשו או גרר  ורעית עקש טסני בהשח לשעתר4י
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