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מתוך דברי סילץ עצמו .שאלה מעסים היו >שם מ(״ ובוודאי שלא היוו כח
או תנועה» .ספק גדול .אם ר״א המודעי ידע משהו עליהם .לעומת זאת קרוב
לומר .שהוא .כמו ר״ג .הכיר את המיניס״הנוגדים .שכנגדם תוקנה הזכרתם
המסורסת כברכה שבשמונה עשרה .שכללה קללה נגד המורשים מן ומדבור•*.
ולהם מכוון הגידוף ״המסר בריחו של אברהם אבינו והמגלה מנים בתודה״•״.
בברייתא הגמורה למשנה בסנהדרץ .המונה את אלה שאץ להם חלק לעולם הבא.
נאמר גם כן :״הוסימו עליהם הסורק עול והמיטר בריח והמגלה מנים בחורה׳•*.
המסוק ״כי דבר ה׳ בזה ואת מגוחו הסר״ נדרש במסרי ״״כי דבר ה״ מ ה״ זה
המגלה סנים בתורה .״דאת מגותו הסר״ זה המסר ברית בשר״)ספרי במדבר .סי״
קיב .עמ״  .( 121זלזולם של הנוגדים במקדש וקד שיו .כשבתות ובמועדים הביא
לגידוסם של שני אלה ל״מסר ברית״ .׳המל  pסגי חברו״ חסר בנוסחאות של
המשנה וכן במקורות המקבילים•* וגם בנוסחאות שהוא נמגא בהן אץ מקומו
קבועי* .ו אץ זה מן הנמנע .שמאמרו המקורי של ר׳ אליעזר המודעי לא כלל
גם את ״המהלל את הקדשים והממה את הסועדות /החידוד שבמאמר הוא
בשלילת החלק לעולם הבא מ״המגלה פנים בתורה והמסר ברי ת׳׳ בעוד שסאולום
קושר את התחלתו של הסדר החדש דווקא עם גילוי פנים בתורה ועם הסרת ברית.
האם נמגאת בתורת הדיל שלפני סאולום נקודת אחיזה לדעה .שהופעתו של
המשיח עשויה להביא לביטולה של תורה או להפרתה בתורה חדשה? שאלה זו
נדונה הרבה כספרות המקצועית .הן בזו העוסקת כסאולוס והן מו העוסקת בבעיות
האסכטולוגיה היהודית והוקדשו לה אף מונוגרפיות מיוחדות* .יש דווקא

 .33ך' וזלססון במקום שצץ לעילZur Frage der historischcn ,H. F. Weiss• :
 (two) 43/45 '9 .K!k> .Betegnung von Antike und Christentumעמי 307 .ואילך.
 .34תוספתא ברכות ם־ג הבייה .עם׳  :8׳כולל של מידן בשל פירושיף ,ועיין בסירושו של
ש׳ ליברק ,תוספתא כפשוטה ,ח״א ,עם׳ .54
•4ג .כ־־ה בדפוס ובכ״י קסברידד :ור׳  .An Appendix ,Taylor, 1900 03עם׳  .150ואבות
דר*נ הב״ל .אבל בכ «-קויסמן ׳המגלה סניס והמסד...׳.
פי״ב ח*ס .עם׳  .433וד׳ ירו׳ סנהדרין פ*י ת*א ,כז ע*ג .דרו׳ פאת טו
 .3$תוס׳
ע־כ .ושס נתפרש ע*י האמוראיס ״המגלה פנים בתורה זה שהוא אוסר :לא1ת3ה תודה
 pהשמים ...זה שהוא עובר על דברי תודה בפרהסיא...׳ .ושני הפירושים סעייגיס
את התוצאה של ׳הנעלה פרם׳.
 .30כ״י קמברידו׳ אבות דר-נ .ספרי.
מ .בדפוסים הוא לפד ה׳מפר בריחו של א-א ע׳-ה׳ .בכ*י ) po*pר׳ לעיל הע׳ (30
ובמחזור דסרי .עם׳  512בסוף.
MGWJ ,Die Paulinische Lehre vom Gesetz ,M. L6wy.0 9 . 1103 .38׳.-417 ;330-323
 .544-034 :433שם  .1004ענד  217־400 :327-321 :270־1 :410יסה לגלות מקורית לשיטת
פאולוס בדברי חדל ,וכמעט שלא השאיר א שום חידוש משלו .אכל כל דברי Lftwy
אמם אלא דוגמא לעיוות כתובים ולהתעלמות מכל הקשר היסטורי .וד׳ ,W. D. Davies
 ;Philadelphia ,Torah in the messianic Age, 1952והנ׳־לThe selling of the ,
Cambridge University Press ,Sermon on the Mount ,1964, 09׳  109־ : 190ושם
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מאמרים׳ שלמורה אינם שייכים לנושא׳ ובכל זאת יש כהם יתור כדי להבהירו
מאשר מאמרים* שמדברים בססורש על 'בישול ממוות /ושהרבו לדוש בהם׳
כגון דברי רנן שמעון  pגמליאל ״בייץ שמת אדם בסל מן ה מוו ת׳ ® .התנא לא
מ להשמיע חידוש׳ שאדם מת כמל

 pהמעוות* אלא הוא מנמק בעובדה וו*

הידו ע ה-לדברי מ אולו ס-לכל יודעי התורה )אל הרומיים ז* א( את ההלכה,
שמתללין את השבת על אדם חי ,ולא על מת .דברי רשב״ג הם מסרי משמעות
אסכאסולוגית ,לעומת זאת משמש המשסס ׳ כי התורה תשלם על האדם כל י מי
חייו׳ כפיו של פאולום כפתיחה לדרשתו .שעם מות הכריססום בסלה סמכות התורה.
המקור הקדום ביותר .שיש לו שייכות לנושא התודה באחרית הימים ,כנר
מבליט את ההבדל שבין י מי סוף הבית לנין תקושז אושא .ר׳ יהושע אומר:
׳מקובל אני מרבן יוחנן ק זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני.
שאין אליהו בא לסמא ולסהר לרתק ולקרב ,אלא לרתק את

מדו ע

ולקרב את ה&ריתקין בז רו ע ...כגון אלו אליהו בא לסמא ולסהר .לרתק ולקרב...
רני שמעון אומר* לה שוות את המחלקות ,וחכמים אומדים* לא לרתק ולא לקרב.
אלא לעשות שלום בעולם .שב׳  :״הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו״
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותס״יי .נקודת מובא לדברי רבן יוחנן
ק זכאי שימשו הכתובים בסוף מלאכי על שליחתו של אליהו למגי בוא יום הגדול
והנורא .ואת תסקיד שליחותו דאה בהטלת סמכותו על נעלי זרו ע .שנהגו בענייני
ייחדם משפחות להחזיק ולקרב על פי שדירות לכם• עדותו זו של ד יהושע 79

דרשת רינ*ז קשורה בעדותו האחרת על אלמנת עיסה —משמחה שהתערב בה
סמק חלל -ש הי א כשדה לכהונה .רבן גמליאל הגיב על כך ׳קבלנו עדותכם .אבל
מה נעשה .שנזר ר  pיוחנן

 pזכאי שלא להושיב כתי דיגץ על כן .הנהנים

שומעים לכם לרחק .אבל לא לקרב׳•® .דברי הנביא ׳והשיב לב אבות על בנים

רשומה הססרות חקמימח רש להוסיף י*מ}וסמן ,בחמת קיום חמעוזת ,עם׳ גל ואילך.
לעומת זאת אין שוס קשר לנושא שלנו לחבדרו של Das Ceremonial- ,S. Holdehim
 Daviess .184$ .Schwerin jesetz im Messiasreichמזכירו בעם׳ • . 11וכנראה
לא ראה vm .
•ג .שכת קנא  3*9ודברי ר׳ יוח1ן שס :׳כיון שמת אדס1עשה הסשי מן המעוות׳ ונס דברי
רב מסף .נדה סא  3*9׳דאת אומרת מצוות בסלות לעתיד לבוא׳ מסודם לתחיית המתים.
 p 9הוא המיקס מדברי הברייתא ׳בגדשא 3ד בו כלאים  ...עושה ממנו תכריכין למת׳ ולא
לימות המשיח .כסי שהבין  1*3בבר .Die Agada der bab. Amorter .עם׳  10sזן9׳ 33
ובעקבותיו הלכו  , New York ,The Pharisees ,L. Baeck, 1947עם׳ מ ואילך.
וחוקרים אחרים שערנו ע־י  Daviesבססרו וע־ל ,עם׳ • *1S2- 18והוא בזממו חוכך
בדבר .דברי 3׳ בחן בססרו הדל .עם׳  33הע׳  .14ש׳אל הרוסיים׳ ז .ד אתם אלא
הפיכת דברי ר׳ יוחנן ,שבת שס .׳כיון שאדם מת נעשה חפשי סן המעוות׳ •*קשה
להלמס .ועל עניין ׳עתיד לבוא׳ דמות המשיח ר׳ להלן פרק ת.
 .40עדויות ם*ח מ*ז עס*י כ*י קדפמן .ובדם׳ ׳המחלוקת׳.
״• .4ר׳ שס ם־נ ור׳ קידושין עא ע*א ובחידושי הרמבץ שם ד*ח הא דאמריק ובריסב-א שם
ד־ח כנון אלו.
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ולב כניס על אבותם׳ נתפרשו על י די התנא כמכוונים להסדר ענייני סהרת
המשפחה ושלומה .נס מסרשים חדשים קשרו את הכתוב בתוכחתו של מלאכי)כ.
יא—סו( נגד הבוגדים באשת נעורים ומשלחיה״ .בואו של אליהו איננו קשור
בכלל בהודאה ובהתרת ספקות .אלא בהשלטת סמכות כנגד מעדעריה .הכוונה
כמוכן כהופעת אליהו לפני בוא המשיח .שכן כעולם הבא שאלת סהרת המשפחה
אינה רילוואנסית .ברוד אפוא שגם דברי ר׳ שמעון מכוונים ל עיק זה .אבל
התפקיד שהוא מטילו על אליהו שונה .לדעתו יבוא אליהו להכריע

 pהחכמים

החולקים .בראשונה לא היו מחלוקות כישראל .מלשכת הגזית יבאה תורה אחת
לכל ישראל .אבל משבטלה ע הז־ ק ומשרבו תלמידי שמאי והלל .שלא שימשו
כל צורכם .הרבו מח לוקות בישראל )תום׳ מזלדרין ס׳יא ה״א( ׳תע שו שתי
תורות׳ )תוספתא סוסה פי״ד ה״ט< .לפני מאסר זה נמצא שם מאמר מקביל
׳משרבו זהודי הלב רבו מחלוקות בישראל תעשו שתי תורות׳« .אמנם ניסה רבן
יוחנן

 pזכאי לחדש את המרכז ביבנה ורבן גמליאל שאף להקנות לנשיא

ולבית דינו סמכות מכרעת .אבל לא היה באלה בכדי לחדש את המצב הקת־ם
ולהחזיר עטרה ליושנה .ד׳ עקיבא הסיק את המסקנה מן המצב שהתהווה .ובחר
בדרך רבו תיו׳ נחום איש גמזו תחתיה בן הקנה .והכריע את הכף לבד חופש
הדרשה הקיבתי .מבד אחד קיבלו הלכות .שמקורן בקבלות .מנהגים .מעשים
ועדויות את סימוכיהן מן המקרא .ומבד שני גם ׳דקדוקי סופרים ומה שסופרים
עתידים לחדש׳ כבר נמסרו למשה בסיני .ואינם אלא קבלה .ואפילו על נוסח
מסוים של מחלוקת שבין ב״ש ל  pב׳י׳ה נשבע ר׳ אלעזר בן עזריה .תוסח
השבועה הוא :׳התורה! אלו הדברים שנאמרו למשה ב 0יני׳ « .ר׳׳ע כלל את
התורה שבעל פה כתוך התורה שבכתב .בתיבותיה וכאותיותיה .מבחינה זאת יש
להבין את דרשתו כספרא )בחוקותי פרק ח .קיב ע״ ס :׳אלה הזעקיס והמשפטים
והתודות .מלמד ששתי תודות ניחנו להם לישראל .אחת בכתב ואחת בעל פה.
אמד ר״ע :ו כי שתי תודות היו להם לישרא לז והלא תודות הרבה ניתנו להם
לישראל:

זאת תודת העולה .זאת תורת המנחה .זאת תורת

האשם .זאת תורת זבח

השלמים .זאת התודה אדם כי ימות באהל ...בהר סיני ביד מ שה-מלמד שניחנה
התודה הלכותיה ודקדוקיה ופירושיה ע״י משה מסיני׳ .מחן תורה בסיני כאילו
מתחדש יום יום בלימודה של חודה ובדרשותיה .את הכתוב ׳וכל העם ראים אח
הקולת׳)שמות כ .טס פירש ר׳ עקיבא ׳ רו אץ דבר של אש יוצא מפי הגבורה

 .41ר׳ א׳ אחרליך .מקרא כפשוטו ,ברלין תרס׳־א .ח׳׳ג .עמ׳ .498
 .42כ*ה בכי׳־ע .עם׳  .321ובדפוס וככ״י ת ה :זהיהי .ור׳ סוסה סו ע־ב ורש־־־ פירש שם
׳גבוה לב׳ :הערוך גרם ׳זהוהי חלב׳ ואברהם דינר הסמיך לביטוי דה את השומרמיח
׳והוה׳ ,ר׳  ,Nachgd. Schrifonח*נ .עמי  .264ותוספות הערוך ,עם׳  . 169ה׳ בן חיים,
 p i nש־י ,עם׳  .334׳זהותה׳ במובן הוללות  p r rשב׳זחוחי לב׳ הכתה לאנשי
כיתות מסוג בעלי מדלת בריח דמשק שםעגו)א .י-יא( ׳כי בלב שלם דרשוהו רקם לחם
נערה צדק להדריכם בדרך לבר ועשו להם הלכה משלהם.
ס .תום׳ פאה ם־ג ה*ב ,עם׳  .21ור׳ ספרא צו פ*ו ומנחות ס׳ם ע־א.
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וגחצב על הלוחות׳)מכילתא דד׳׳י בחדש ס׳׳ט .עם׳  .(235תלמידו של ר׳ עקיבאp .
עואי .העיד על עצמו ׳ אני מהרי! דברי תודה לנביאים ודברי נביאים לכתובים
ודברי תודה שמחין כנתינתן במיני׳ .שהאש הייתה מלהטת מסביניו .בשעה
שהשמיע דברי תודה —הסביר בכך .ש׳עיקר נתינתן מסיגי לא ניתנו אלא נא ש.
וההר בועד נאש עד לב השמים׳•״ .אם בך עואי העביד את חתיית ההתגלות בהר
מיני ללימודה של תורה בי מיו .הדי מבא רבי .שהמסוק ׳׳׳ו כ ל העם רו אץ את
הקולות׳׳ נא להודיע שבהן של ישראל .שכשעמדו כולן למגי הד סיני לקבל את
התודה היו שומעץ את הדיבור ומפרשים אמור)מכילתא שם( .ההתגלות כללה לא
רק את התודה ופירושיה .אלא גם את הענקת סמכות הפירוש .למי השקמה זו
יכול רב לסכם את דעתו של ר׳ עקיבא ותלמידיו על התודה שבעל מה בסיפור
המופלא על משה :נשעה שעלה למרום והקנ׳׳ה הראה לו אוו רני עקיבא יושב
ודור ש .לא ידע משה מה הוא אומר .אבל בכל זאת ׳נתיישבה דעתו׳ .כששמע.
שעל שאלת תלמידיו ׳ ר׳ מניין לךז׳ השיב ר׳ עקיבא :׳הלכה למשה מסיני׳
)מנחות כס ע׳׳ב(.
ברם חופש הדרשות ורי בוין העמיד בסימן שאלה את אחדותה של התורה
האחת .כי רבו המחלוקות .ופחתה סמכות ההכרעה .ד׳ שמעון .תלמידו של ר׳׳ ע.
דגל בקביעת שיעורים ברורים .וזמנים קצובים .כדי שלא מעלו לומר ׳נתת חורת
כל אחד ואחד בידו׳) שביעי ת ס׳י׳ב מ׳׳א( .לחבריו אמר ׳כל השעורים שבתורה
קצונין הן׳)תוספתא מנחות יג ח( .אמנם כדוגמאות לשיעורים שבתורה הניא
ארבעים סאה לטבילה ו שיעור ניצה לטומאת אוכלץ .דהיינו שיעורים שאינם
מפורשים בתורה אלא מקובלים על בלל החכמים .אבל בעניינים השנויים
במחלוקת בין החכמים עצמם לא נטל החשש ׳שלא יהא דבר מדברי תורה דומה
לחבית׳)תוספתא עדויות פ׳׳א ה׳׳א ,עם׳  .(154למתת כל הנסיוגות הרי דווקא ר׳
שמעון הגיע לכלל מסקנה .שרק אליהו ישווה את המחלוקות .ויעשה שוב את
התורה לתודה אחת .דברי ד׳ שמעון אינם עולים בקנה אחד עם אותם מקומות,
שנהם נאמר במשנה ובתלמודים ׳יהא מונח ערשיבא אליהו׳ או ׳כשינא אליהו
וי א פ ר׳׳ בהם אין אליהו מכריע בין דעות שונות .אלא מגלה את האמת לגבי מצב
מציאות מסוים .שנעלם מדעת האדם״ .בדומה למה שנאמר נ ס׳ עזרא)ב .סכ-סס
על המהנים אשר גגואלו מן הכהונה .כי לא מצאו את כתב יחשם .׳ויאמר התרשתא

• .45רק״ר סז .ד .עט׳ שנד ובמקבילות שעתו שם .סישודו של אלישע בן אבדה ירד חגיגה
ס-ב ה״א n .ע׳־ב ,מעיד־ אף הוא על הוגו של ר׳ עקיבא ודעותיו על חריזה של תוו״כ:
ור׳ מיש במאסרי ׳המסורות על תודת הסוד בתקומת התגאיס /ע&׳ ז ואילך.
 .44על כך עמד הרב »*ה העת .תורת הנביאים ,סרק ב .בירור אליהו .זאלקאווא תקע׳־ו,
ד ע־־ב ,ור׳ נם ל׳ גינעבודג  , New York. Eine Unbekannte Sekte, 1922ע»׳ ,304
הע׳  1ובמקום ססהים ע ע*א צ*ל לד ע-א .כאלטרנטיבה להעברת שסועות שנאמרו
בשבת בבוקר לפגי רב חסדא בסורא על ידי אליהו לבית מדרשו של רכא בסומבדיתא
מכר מסף שידא .עירובץ מג ע*א וד׳ רש׳יי שם! ׳דלא מינטר שבתא׳.
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להם אשר לא יאכלו מקוש הקדשים עד עמוד כהן לאדים ולחמיס  .* ,מ די ר״
שמעון מסחנרים מתון השקפת אותם חכמים .נ מו ר׳ אליעזר

 pהורקגוס

ואחרים .שלא וי תרו על האפשרות של גי לוי מלמעלה .אם נדמות בת קול א
כדמות נביע .שעת “ ?התדע ולהכריע הכרעות ב  9יי1ש #אשד בבוח U71D7B
וסברתנו לא הגענו ולא נגיע כהס לידי הכרעה .כשם שמסרו הלכות .שנוסדו
ותוקנו על י די נביאים מכוח נבואתם ,ולא זו נלכד .אלא שניתנה לו לנביא סמכות
לבסל לפי שעה מ ד מן התורה .הפסוק ׳נביא מקרבך כמוני יקים לך ה׳ אלהיך.
אליו תשמעון׳)דברים יוו .סו( נדרש :׳אפילו אומר לך* עבור על אחת מכל
מעות האסורות בתודה כאליהו בהד הכרמל לפי ש ע ה -ש מ ע א ׳)מ סרי מ רי ם
פי׳ קעה< .לעומת זאת התנגד ר׳ יועשע והמלכים בעקבותיו להתערבותם של
כוחות עליונים בהכרעות בענייני הלכה .התודה לא בשמים היא .ואין שוסעין
לכת קול .על א שימה זו הוגדר הכלל; ׳״אלה ה מ עוו ת״ -אן נביא רשאי לחדש
עוד מ ר מעתה׳« .ומתוכה הסיק האמורא רב .שנם לעתיד לבוא אץ מקום
להתערבות הנבואה בענייני הלכה .ואם יבוא אליהו ויכריע נגד מנהג מקובל׳ לא
ישמעו לו• ענייני הלכה ודנם תלויים בהכרעתו ש? הגביע המבשר דבמות קב
ע״א; ע״ז א ע״א(.
אמד הנאמר לעיל נראה באופן ברור .שסאולום לא מעא לפניו דעה כלשהי על
ביסולה של חודה או על חידושה בימות המשיה .לכל היותר מקום היה לו אביא
למעון .שבנבואתו הוא בא לבסל .בחינת הוראת שעה .דין סן התורה .א לתקן
תקנה ולימד מנהג שנתגלה א בנבואה• אבל לא בזאת הייתה מענתו של סאולוס.
כדמותו של י שו כמשיזז וכגועל רעה מעדלוס עת קיום נבועת הנביודם והגשמת
הייעוד המשלמיו ׳חמשתז הזע סוף התורה #ודק המעמין בו יעדק*)על הרומיים
י!  •nבודדעיי שדברי סעלוס על ^סוך התרחד ברובים כהשקםתו המשיחית• ברם
A A A A
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תודה משיחית וו עובכה על י די דעתו *םסעשי התודה לע י 1דק למגיד בל בשד.
כי על י די התודה דעת החסא׳)שם ג .ס .יחסו לאדם והשקפתו על החמא הם
מקרר האנסינו&יוס שלוי*.
עקבות .השקפחדה של הנאדות על מקומה של התודה כאמונה החדשה גמבאות
בתורתם של התנאים והאמוראים .אבל גם פאן בולם ההבדל כ ץ התגובות שבסוף
המאה הראשונה וראשית המאה השגייה לכץ התגובות שלאהר מכן .התגובה הראשונה
 .41כחום׳ סוסה ס־מ ה-ב נאסר על ספוק וח :׳כאדם שאמי׳ להכירו! עד שיבא אליהו.

או עד שיודו הסתים׳ וד׳ חשמתאים א ד .נע .ושם יד .מא.
• .4ספרא בחוקותי ס־מ ומקכיאת; ור׳ באריכות בסאסרי ׳הלפת תבואה׳ תרביץ ומדו,
עס׳  - 1מ.
 .47ר׳  . TObiagen, Theoiogic des Neuea Testaments ,R. Bultmam, 1953עס׳ 2SS
ואילך .ביקורתית יותר ודא דשתם על חוקרים קתוליים  :׳כשרואים אש -סוענים-
אוו סאולוס ומרס את כל בוימה של התודה וישנה ,שואלים אש בראנה .איסה תיעער
פעולת חרם ש ועל איזה יסוד יקום הסדר ההדשר ר׳ S t Paul ,Stanislaus Lyonnet
 . The Bridge .Liberty and Lew. 1962עס ׳ » 72ואילך.
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שבידינו גס היא מימי רבן גמליאל .בשננותה של אחותו׳ אימא שאס .שהייתה
אשתו של ר״ אליעזר׳ היה סילוסוף׳ שמילא גס תסקיד של דיין׳ ויצא לו שם,
שאינו מקבל שוחד .הם חמדו להם לצון ור צו להעמידו בניסיון .אימא שלום
הכניסה לו נר של זהב ואמרה לו אח״ב; ׳רוצים אנו לחלק את נכסי אבינו׳; והוא
השיב ׳חלוקו /׳ א׳׳ל :כתוב כאורייחא ,כמקום ברא ברחא לא תירות .א״ל :מן
יומא דגליתון מארעכק .איתגסלית אורייתא דמשה׳ ואיתייהבית ביה עון גליון.
וכתיב ביה :ברא וברתא כחדא יר חון /למחרת גחן לו רבן גמליאל חמור לובי.
וכשהופיע לסניו׳ ׳אמר להו :שסילי ליה לסיסיה דמון גליון׳ וכתיב ביה :אנא לא
למפחת מאורייתא דמשה אתיתי׳ אלא לאוספי אתיתי :וכתיב ביה :במקום ברא
ברתא לא תידות /כשאימא שלום קראה ׳י איר אודן כנר׳׳ אמר רבן גמליאל ׳בא
החמור וכבה את הגר׳ .*4לפני תשעים שנה הוכיח גידמף*׳ שלפנינו סארודיה
סרקסטית של אחד מה־ו<וץ  \ 6על פי העברים .שגם השתמש המחבר של מחי בו

)ה.

טי(; ׳גם אין מדליקים

נר

לשים אותו־ תחת החוסר ) (to v 116510Vכי אס על

המנורה להאיר לכל אשר בבית׳ כן יאר אורכם לפני בני האדם /מאסר זה זימן
את המוטיב של ׳נטש חמדא לשרגא׳ על י די החלפת׳ ׳חומר׳ כ׳חמור׳י* .אבל
מעניין אותנו יותר כאן היחס האמביוואלנטי לתורה׳ הבא לידי ביטוי בסיפור
המאשר את הדעה׳ שבעדה הנוצרית הקדומה לא הגיעו לכלל השתחררות מעול
התורה׳ וכנראה נבהלו מלהסיק את המסקנות ברוח הטפתו של פאולוס׳ וזהו הרקע
לדברי מתי)ה׳ יז-יט <« .היהודים לא ראו צו רן להיכנס לוויכוח רציני עם התודה
החדשה והסתפקו בהבלטת הססנותם ואי״עקיבותם של הדוגלים בה .אין אגאא
פלא .שאין אנו מוצאים סימני היאבקות עס הרעיונות הפאוליניים׳ ובוודאי לא
השפעת השקפותיו .לפני סוף תקופת התנאים ותחילת זמן האמוראים׳ כלומר עד

 .48טכת קסז ע־ב עס-י כ־י ממכן ,ד׳ דק־־ס ,קלא ע־א .ועל רכוח  09׳חכמי סים׳ ברגר
ירושת הבת ר׳ ירר ביב ם־ח ה״א ,טז ע-א.
>Religtonsgeschichtliche Studicn, 876׳ 9מ׳ .87-76
 .50ר ׳ !, Handbuch zu den Neulestamenllichen Apokrypha ,E. Hennecke, 1914 0

עם׳  .71בלי להזכיר אח מחקרו של n־  .pולעניץ הפתגם ר׳ מסרי במדבר טי׳ קלא,
09׳  173׳ ושם בהע /ור׳ The Textual History or an Aramic .Luitpold Wallach
LX ,JBL ,Proverb. (1941), 9מ׳  .415-403הצעתו להחליף את התשובה הזהה עט
מתי ה׳ ת בדברים כז׳ כו נראית בעיני  ,furor philologicus*Dשהוא מאשים בו אחרים׳
ר׳ שם עמי  .411סן הראוי להבחץ בץ המוטיב העיקרי של המעשה׳ שהוא ,כסי שיוצא
נס מהקשרו׳ הוכחת חוסר העקיבות ביחסו של הסילוסוסוס לחורה ,לבץ לבושו
הספרותי .קביעתו של וולך ,שם עמי 414׳ שהסיסור יש בו תשוכהלטענת ה׳אביונים׳
שדימו של רכן גמליאל השתייך להם ,אמה אלא פרי דמיון .ור׳ ש׳ ליברמן,
 ,New York ,Greek etc, 1942.עם׳ ) 104מונית ויוונות ,עם׳  79ושם הע׳ .(82
 .51ר׳  R. Bultmannב ספ רו הנ־ל ,ע ם׳  ,55המתאר כ ך אח יח ס העד ה הקדו מ ה ל חו ר ה,
בלי ל הזד ק ק ל סיפו ר ה תלמודי .ו ר׳ נם Dcr Pharisaismus im Lichtc .H. F. Weiss
 . Sitzungsberichte der S&ch. Akademic .der Obcrlieferung dcs NTכ ר ך , 110
ב רל ץ  , 1964-6ע ם׳  89ו אי ל ך.
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לגיבושה של מצרו ת מכחיגה ו עיוני ת כרוח הוראתו של פאולוס ,ועד לזמן
התרחבותה המספרית והתסשסותה .בנגד דעתו של סאולום׳ שאת מקומה של התורה
יר ש החסד׳ מכוונת כנראה דרשתו של ר״ יהושע בן לוי :״ מי עשרים וששה הודו
כנגד מי׳ כנגד כ׳־׳ו דורות שברא הקב׳׳ה בעולמו ולא נתן להם תורה תן אותם
בחסדו״״* .היה צורך בחסד כל עוד שלא ניחנה תורה.
כתפיסת התורה חלה התפתחות בשני מתגים .מצד אחד הרחקה קיצונית של
התודה מכל תלות בכוחות על־סבעיים .בנבואה מרוח הקודש ובבת״קול .לא זו
בלבד שאין נביא רשאי לחדש׳ כדברי אחדים מן התנאים׳ אלא ר״ יצחק וריש
לקיש אמת׳ שכל מה שניבאו מביאים קיבלו מסיני .מ הקול אשר נשמע בהר
סיגי כבר כלל אח דברי מביאים שבכל הדורות׳ ורק כשהגיע הזמן להשמעת
נבואה מסוימת׳ וכשהוכש ר הדור לפרסומה׳ הופיע מביא המיוחד ל כן׳ אשר
קיבל את מבואה המתאימה במעמד הר סיני .לכן אין גם חידושים כדברי מבואה׳
הדברים היו קיימים מאז ומקדם׳ ורק פרסומם הוא שחל בזמנים שונים .אכל לא
רק ״כל מביאים בלבד קבלו מסיני נבואתם׳ אלא אף החכמים העומדים בכל תר
ודור — כל אחד ואחד קבל את שלו מםיגי״« .במפה לכך דרש רבי יהושע בן לד:
״מקרא׳ משגה׳ תלמוד והגדה ,אגדלו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות בפגי רבו
כבר נאמר למשה בסיני׳ .אין בין דברי נביאים לדברי חכמים אלא שהראשונים
ניתנו בכתב ,והאחרונים מ ד ע׳ והבדל זה אינו דווקא לשבחם של הראשונים .רק
חסאם של ישראל גרם להופעתם של מביאים ,כדברי ר״ אדא בר״ מיג א:
״אלמלא לא חטאו ישראל ,לא ניתן להם אלא חמשה חומשי חורה וספר יהושע
בלבד׳ שערכה של ארץ ישראל הוא .מאי סעמאז כי ברוב חכמה ת ב כעס״» .לו
שמעו לדברי הקב׳״ה .לא היו זקוקים לדברי נבואה .לא כן התורה שבעל פה.
דרשות החכמים הן בעלות סמכות מכריעה ,וראויות הן לפחות לאותה דרגה
בסולם הערכים הדתיים כמו התורה שבכתב  -ולאמיתו של דבר עולות הן עליה.
לדעת ר׳ יוחנן לא נכרתה הברית בהר סיני אלא בשביל דברים שבעל פה)גיסין
ס ע״ב; שבועות לס ע׳-א< .כיסוי חריף לתלותה של התודה שבכתב בחורה שבעל
פה נמצא בדברי רבי שמעון בן לקיש :״הרבה מקראות שראויין לישרף והן הן
גופי תודה״״* .כלומר י ש מקראות׳ שדומה לקוראיהם .שאין להם צורך ולא היה

• .51פסחים קיח ע־א וכרוח  mהבץאת המאסר כעל מדרש מאוחר .ר״ כרא שה רבתי ,עם׳».
 .52שמו״רכח״ו; תגחומאיתרויא; ור׳ ברכו תה ע -א ושמד-ר מב ,ח .אמגס השאיסה לצמצם
את ההתגלות לאקס חד־סעמי מצדה ככר בדברי תסרס׳ ר׳ ססרי בהעלותך ש
סח  5שלח סי׳ קיא :ועס סי׳ קלג; ור׳ Revelations of Torah after .B. J. Bamberger
(XVI ,HUCA .Sinai (41&1״ עגי׳  .91אכל הס כאיש להדגיש׳ שאץ ההתגלות
תהליך מתמיד ,וכי התורה שגיתנה למשה דתנה א כשלסותה׳ אכל אץ הס סכסליש
את רשותה המיוחדת של הנבואה׳ ור׳ שרט צ ,אות ד.
 .53נדריס כ ב ע* ב ; קה־ר א יג ,ושם כשס ר ,חתיא.
• .53ועלץ ס ע*כ ,זר׳ רש״י שם ד*ה מקראות וד-ה שהן .כאותה דרך נהגו האמוראים לגבי
דברי חכמים שקדמו להם ,אם נראה להס שאץ להם אלא משמעות של קביעת עובדות
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מקום לכותבם בתורה׳ אבל בידי חכמים להראות שהם גופי תורה ׳וטעמים גדולים
תלויים □הס׳.
ר׳ שמואל בר נהמן .מגדולי אמוראי א״י בתגי המאה השלישית׳ דרש :׳נאמרו
דברים כסה׳ תאמרו דברים בכתב׳ ואין אנו יודעין אי זה מהן הביב׳ אלא מן מה
דכתיכ ׳׳ כי על סי הדברים האלה כרתי אתן כרית ואת י שראל׳׳ ,הדא אמרה -
אותן שכסה ה בי כין׳)י רו׳ סאה ס׳׳ב ה״ד .יז ע׳״א( .במאמר זה נרמז שעיקרה של
הכרית הוא על התורה שבעל סה .כרם טעמה של העדפת התורה שבע׳׳ס נתסרש
אחרת על י די אהד מאחרוני האמוראים בא׳׳י :׳ א׳׳ר יהודה בר שלום :כשאמר
הקכ״ה למשה ״כתב לן ״׳ בקש משה׳ שתהא המשנה בכתב .ולסי שצסה הקב׳׳ה׳
שאומות העולם עיוי ק לתרגם את התודה ולהיות קוראץ בה יוני ת .והם אומרים
׳אנו י שראל׳ ,ועד עכשיו המאזניים מ עויין׳ אמר להם הקב׳׳ה לאומות :אתם
אומרים׳ שאתם בגת איני יור ע׳ אלא סי שמסטורין שלי אצלו הם בניי .ו איזו
היא? זו המשגה׳«* .ברור ,שמאמר זה מסביר את העדסחה של התורה שבע׳״ס
כתגובה על טענותיה של הנצרות בעקבות דברי סאזלוס על הכנסייה כיורשתו
האמיתית של ישראל ,בהיותה בן הגבירה ,בעוד שישראל לסי הבשר וצא לכל
היותר כן האמה)אל הגלטיים ג׳ כו; ד׳ כא; אל הרומיים ב׳ כח< .אבות הכנסייה
הנוצרית׳ החל מיוסטין ועד אונוסטיגוס׳ טענו ,שספר הספרים אינו שוב רכושם
ומורשתם של היהודים** .מחבריהם של הכתבים האסוססוליים ואבות הכנסייה
הסמיכו את רוב דבריהם לכתוכי הנביאים שראו אותם כאבותיהם כרוח .לעומתם
באו האמוראים והעלו את חכמי התורה שבעל סה לדרגתם של הנביאים ,ואף
העדיסום עליהם .בסוף המאה השלישית א״ר אבדימי דמן היסה :׳מיום שחרב בית
המקדש׳ ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים׳)כ״ב יב ע״א( .נימוקה של
דעה זו נמסר בראשית המאה הרביעית כשם ר׳ תנחום בר׳ ודיא :׳נביא תקן למה
הן ממין? למלן ששילח שני סימגטירין )  (a n p a v rn p io vשלו למדינה .על אחד
מהן כתב :אם אינו מראה לכם חותם שלי וסימנסירין שלי .אל תאמינו לו .ועל
אחד מק כתב :אעס״י שאינו מראה לכם חותם שלי וסימנטירין שלי׳ האמינו לו.
כן בנביא כתיב :ונתן אלין אות או מוסת)דברים יג ב( :כרם הכא :על סי התורה
אשד יורוך) ש ם י ז׳ יא(׳•* .מתון גישה זו שללו נם מן הנביאים שסעלו בעבר את
האפשרות לחדש או לתקן משהו כהלכות החיים על סי הדיבור׳ ואם נמצא שיוחסו
להם חידושים ותקנות ,הרי לא רק שניחנו בהר סיגי יחד עם כל מה ׳שתלמיד
ותיק עתיד לחדש׳ ,אלא כשם שהתלמיד מחדש מכוח סברתו כן גם הנביאים יסדו
את מה שיסדו מתון סלסולם)תמורה טז ע״א( ,ואף אליהו הקריב בכמה רק לאחר

כמות שהיו ,מאלו ׳מאי דהוה רוהז׳ ר׳ יוכא ה ע-ב ,כתובות ג ע״א או ׳למאי נפקא
ממה׳ ,ר׳ סוכה נא ע-א ור׳ גם פסחים  uע־א] .ור׳ ש .ליברמן ,סטרי זוסא ,נדארק
תשכח׳ עמי  30הע׳  174ור׳ ירד שביעית פיא ה־א .לג ע׳־א.
 .54תגח׳ כי תשא אות לד; דרא אוח ה; ור׳ ם־ש במאסר* הנ־ל ,עמ׳  7הע׳ .30
 .55ר׳ במאמרי וע*ל,שםהע׳ .50 .57ירד ע־זם־בח-ח׳מאע-ג; שם ,ברכות ם־א ה״ז,נע*ב.
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שדרש דרשה מסוימת .ולא לסי דיבורו של הקב׳׳ה « .דברי הנבואה כלולים
בתודה׳ ואף הם תורה הם .מתון עמדה זו יכלו להתפלמס סס כיתות׳ שזלזלו
בדברי הנביאים .עדות לפולמוס מעין זה שרדה בדרשה אלמונית :׳כשבא אסף׳
התחיל לומר :האזינה עמי תורתי)תהל׳ עת׳ א( ...אמרו ישראל לאסף :וכי יש
חודה אחרת׳ שאתה אומר ׳׳האזינה עמי תורתי״ז כבר קבלנוה מהר סמי! אמר
להם :סושעי ישראל אומרים׳ שהנביאים והכתובים אינן תורה׳ ואינם מאמינין
בהם׳ שנאמר :ולא שמענו בקול ה׳ אלהינו ללכת בתורתיו אשר נתן לפנינו ביד
עבדיו הנביאים )דניאל ט׳ י (  -ה רי שהנביאים וכתובים תוויה הם .לכך נאמר
האזינה עמי תורתי׳»» .נראה שהדרשן מתפלמס כנגד כת נוצרית יהודית׳ אשר עם
המתה קשורה ב׳תודה חדשה׳ זיהתה את י שו עם משה׳ אבל במאבקם כנגד הכיוון
האנטינומיססי של סאולוס סירבו להכיר בנביאים שאחרי משה׳ שדבריהם שימשו
בידי סאולוס ובר־נבא וההולכים בעקבותיהם לדחייתה של התודה•* .מעניין׳
שמחברה של איגרת בר״נבא הולך בדרך הפוכה .הוא משתדל להעלות את דברי
התודה לדרגת הנבואה ולהוכיח׳ כי אותם החוקים׳ ששסך סאולום אח זעמו
עליהם׳ אינם אלא דברי נבואה׳ הרומזים לחיי י שו ופעולתו•* .כנגד אלו ואלו
טוען בעל הדרשה שהבאנו׳ שדברי הנביאים והכתובים תורה הס .שלושתם הס
חורה משולשת .היקפה ותחומיה של תורה זו וכן משמעותה נקבעו על י די
החכמים .כמשנה קדומה כבר נאמר ש׳הלכות שבת חגיגות והמעילות הרי הם
כהררים התלויים בשערה מקרא מועם והלכות מרובות׳)חגיגה פ״א ם״ח<׳ וגדול

.57
.56

.59

.60

מדרש אגדה ,ראה אות ס׳ ור׳ ג״ר סב׳ ה» ,מ׳ 961׳ וגחוסס׳ o
אליהו.
תנה׳ ראה אות א ות־ב שם .בקטע מן הגנתה שנחסרסם ע-י א׳ מדמורשטיין Ein
Fragment eincr neucn Piska zum WochCnfest und der Kampf gegen das
 ,(XII .Jeschurun ,miindlicheGesetz (1925ענד 51ואילך ,נאמר :׳כךאמרהקב־ה:
שלא תאמרו ,לא גוון לנו הקב־ה אלא תורה בלבד מסיגי ,אף נביאים וכתובים הביבץ
הן לפני באותה שבכתב׳.
ר׳ ל׳ נינצכורג׳  .Einc Unbckanntc jud. Sekteעם׳ 230׳ ובמאמרי הדל׳ עם׳ 2
הע׳ 8-»7ו .ור׳ א׳ מרמורשטיין ,(X ,HUCA ,Judaism and Christianity (1935 ,עמ׳
226׳ עמ׳  229ושם עם'  .259ור׳ Thcologie and Geschichte des .H.J. Schoeps
Tiibingen Juden-Christcntums 1949׳ עמ׳  159ואילך .משתה׳ שהוא מביא שם »מ׳
 168הע׳  1׳ שמרמורשטיין׳ )VI ,HUCA .The Background or the Haggadah (1929
עס׳  197׳ ראה את הסולמום שבמדרש הדל במבוק נגד השומרונים תגד הצדוקים אבל
מרמורשטייןכותבשם במסורש Yet ii is unlikely that at this stage of separation
from the people of Nablus, or after the Sadducees have lost all their influence,
) .or power, this should be the subject of homiliesומעק !ה  ,X ,HUCAעם'
226׳ הע׳  .(13לעומת זאת אין הוא מכיר את הדברים המפורשים של מרמורשטיץ
כמאמר׳ שציינו׳ שהדרשה מכוונת כנגד כיתות גוצריוח־יחודיות ודבר זה צוין במפורש
ע״י שיפס כעצמו׳ שם עמ׳  140הע׳ .1
ר׳ דדמן בתיבורו הדל ,עמ׳  .100וד׳ ג׳ אלק׳ תרביץ שי*א)ת*ש( ,עם׳  23ואילך.
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do p im

ע־כ ,ד-ה

תורד• ש ב כ ת ב ותורד• ש ב ע ל סד.
אחרוני אמודאי בבל׳ רב אשי• אומר בעקטח קודמיו :׳*ל מ ד גדרה שוה קלה
בעיניך• שהרי נסקלים הן הן גומי תודה ולא למדה הכתוב אלא מגזרה שחד
)בריתות ה *  .o rגם הלבות• שלא הוסמכו למקראות מכונים במיהם של אמדראיס
׳דבר תורה׳«« .תחושת ההבדל שבץ הדברים שבכתב לבץ הדברים שבע״ם
מתכפאת בהערכה ש׳חכמים עשו חיזוק לדבריהם מתר משל חודה׳

ובמאמרי

המלגה על הסמכות הגבוהה כיותר של דרשות החכמים והכרעתם .הקב״ה בכבודו
ובעצמו כמון* לה .הקב״ה משב ועוסק בפרשת מרה אדומה ואוסר הלבה בשם רבי
אליעזר• למרות תמיהתו של משה׳ הקורא :׳רבש*ע• העליתים והתחתונים
ברשותך׳ ואת משב ואומר הלבה משמו של בשד ודםז1׳)מסידד״ב• סרה .מהד׳
מנדלבוים .עם׳  .(73הקב׳׳וז משב ושונה מחלוקת

 pר׳ אביתר לנין ר׳ מנתן׳

ורבה מכריע במחלוקת שבינו לבין המתיבתא דדקיעא )גיסין ו ע׳׳ב; ב״ם מו
ע״א< .ו אץ זה מפליא כלל• שייחסו לרבי עקיבא את המאסר ׳בשם שנושאין
רברתבץ כהלכה למסן• כך נושאין וגו תנץ בהלכה למעלן׳)תנחוסא• שמות מס.
החכמים שדגלו בהשקפות אלו לא הניחו מקום ל שינוי כלשהו בתוקף תלותה של
התורה• היקפה ומהותה .בואו של המשיח אינו עשוי לשנות מאוסה בנדון• כי ׳׳לא
כשמים היא* .אמר להן משה :שלא תאמרו• משה אחר עומד ומביא או תורה
אחרת סן השמים  -ככר אני מודיע אתכם :לא כשמים היא• שלא נשתייר הימנה
בשמים׳)דב״ר ס״ח אות  .0הביסני ׳משה אחר׳ במאמר אלמוני זה ראוי לתשומת
א• ש ק ראייתו של המשיח בדמות ׳משה אחר׳ עשויה לגרור אחריה גס את
ההמשך .ש׳משה אחר׳ זה יביא תודה אוזרת .והרי י שו תואר ^ M oses redivivus
^ . M oses novusאמנם דימויים אלה מקורם בדימויים מקראיים והס היו
למוטיב קבוע כחלק

ניכר של האגדה המשיחית• .ו ל ק נראה• שהדרשה

שהבאנו הייתה מכוונת כגגד השקפות משיחיות שדווחו

 pחכמים• שהדרשן

התנגד להם .ביסוד דבריו ודברי אותם אמוראים שדנו בהם עד כה מונחת
השקפה משיחית דומה לזו של שמואל• ש ׳ אץ

 pהעולם הזה לימות המשיח אלא

שעבוד מלכיות בלבד׳ )ברכות לד ע״ב• ו שי׳ ס .אבל היו חכמים ,שראו את
ימות המשיח כדמות אחרת• וכמי שנראה• גס דעותיהם על התורה ועל מקומה של
הנבואה שונות היו .בעוד שלדעת רב לא גברא העולם אלא בזכות דוד• ׳שהיה
עתיד לומר כמה שירות ותשבחות׳)רש*י<׳ ולדעת שמואל בזכות משה .׳שהיה

.61
•.61
.62
.

ר׳  p r r oד ע־ ב מאמרו של ר׳ יאוזק ודש*י שם ד־ה ׳ דנר חורה .הלכה למשה מסמי
בתורה שבעל מה׳ ,ור׳ שבת מת ע־ב ׳אמר רבא דבר תודה בשעת מלאכה היבוד...׳
ור׳ בהגהות הרב״ה חיות שם.
יבמות לו מ* ג ובמקבילות שנרשמו שס על הדל ק והפעם הוא ש׳מדאודייווא פרשי
מידה׳ ועל הערכת ׳דברי סופרים׳ ר׳ להלן עם׳ .264
ר׳ ל׳ ר 1בגור  4שם עם׳  334ואילך ; י׳קלומר ,הרעיון המשיחי בישראל .מהד׳  4תל 
אביב תעדי ,עם׳  11ואילך Schoeps .כודכירו הגיל .עם׳  67ואילך,W. D . Davies .
ע»׳  2$ואילך :ור׳ להלן פרק ת.
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עתיד לקבל אח המודה׳)שם< .הרי לדעת ר׳ יוחנן ׳נברא העדלם בשביל וזמשיוו׳
)סנהדר ין צזז ע״ב( .והנה ר׳ יוחנן מעיד על נמה וכמה הלכות ׳ממי הש&זעה
אמרוה ,ממי חגי זכריה ומלאכי׳ ,היינו שהס ׳כדבר נבואה /ולא ניכר סעמם
הבלוי׳•*• .הוא שאמד ׳ערבה יסור נביאים הו א׳״ ,ואת המסוק ׳אח הדברים האלה
דבר ה׳ אל כל קהלכם ו נו׳ קול גדול ולא י סף׳)דברים ה ,ים( לא דרש בדיש
לקיש ׳שממנו נחננאו כל הנביאים שעמדו׳ ,אלא ׳קול אהד נמלק לד קולות ,והס
מ^קים לשבעים ל שון׳« .לעומת זאת סבור היה :׳בבל אס יאמר לן נביא *עטר
על דברי תודה״ שסע א .חוץ מע״ז׳) סנהדרין צ ע״א( ,והניח מקוס לאליהו
שיבוא לפרש מרשמת .שאין אנו מדעים לפרשן״ .יחד עם זאת אמר ר׳ יוחנן
׳הנביאים והכתובים עתידין ליבסל ,וחמשת סימרי תורה אינן עתידין ליבסל׳
)י רו׳ מגילה מ״א ה״א .ע ע״ד< .הוא לא גילה לנו אם כוונתו לימות המשיח
או לעולם הסב על כל מנים נראה שממכר בעידן ,שנו יגי עו יי עו די הנביאים
לכלל הגשמה ,ולא יהיה צורך בדברי תוכחה תחסה ,מעין מה שאמר אחד
מאחרוני התנאים ,ד׳ שמעון  pאלעזר ,ששמע אחזו ד׳ מחנן מר ש בילדותו
)מעשרות ס״א ה״ב .מת ע״ד( ׳ימות המשיח .שאין נהם לא זכות ולא חובה׳״.
ר׳ מחנן ועא

 pמוסרי מאמרו של התנא ר׳ מנחם דנליא .בן ח דו של ר׳ שטעון

 pאלעזר :׳לעתיד לבוא כל הקרבנות בטילין ,קרבן חודה אינו נטל; כל
התפילות כסילות ,המאה אינה בטילה׳״ .בעולם שאין ט לא זכות ולא חונה
 pמקום לקדבגות ,הנאים לכפר על חטאים ,ולא לתפילות על צורכי

טי

אדם .ואף על מי  pחמישה חומשי חודה אינם בטלים .דברי ר׳ יוחנן ׳ מ ר
שבן מ ד נא ט תלמידי חכמים מתמעטים...׳ יי ח ק שמטססיס הם על הברייתא
האטקליפגוית הכוללת תיאור השבוע שנן מ ד נא ושבה נאמר :׳...בשלישית רעב
גו ר ל ...והתורה משתכחת מישראל••• בחמישית שובע גדול #ואוכלץ רשותץ
ושמחין #התודה חוזרת לחידושה ומתחדשת לישראל^•י• היינו התודה שנשכחה
•מ .חולץ קלו ע*ב ; כס־ו־ות גוז ע״א ,ריג ודש־י •ם.

מ .סוכה סד עיאן ו ר׳ י רו׳ עס *0ד היא ,נד ע-ב 1דרר שביעית ®•א ח*ו ,ל 1ז ר ג.
 mר׳ לעיל עם׳ • 21הע׳ .52
 mמנחות  n oע״א .ובדוד ,שלא ידע את הברייתא .שלמיה  mר׳ יהודה אמר ׳פרעה זו
אליהו עתיד לד ו רשה׳ ,שכן אחרי שפירש ר׳ מסי את הסרשה ,אסר לו ר׳ יהודה!
׳תנוח דעתך שהנחת דעתי׳ .ו ר׳ בהגהות ׳סצסה איחך למחות שס שהקשה ׳דא*כ
ד ר׳ מתנן דלא כסאך .וכאסוקליססה המשיחית שב׳אנרת שיר השירים׳ .סהר׳ שכטר,
עס׳ ) 38ו ר׳ שס ענד  ,(84נאסר על אליהו ש׳ הוא סוביא אח ססר הישר ,שכל התורה
הזאת אמה אלא « ד ה אחת מתוכו׳.
 mשבת קנא ע־ב; בקהיר יב א-ב שם ר׳ חייא בר נחמיה.
 jnרק-ר ט ,1 ,עס׳ קסה ,ושם הע׳  6צדנו המקבילות.
 Mשהשיר ב י ד דwuo ^1 :־  pבו עיא מובא כל העניין כברייתא ושט ׳ותורה חהדת
לאםרידד .ו ר׳ ריס ,דודויד ח״א ,מהד׳  4עס׳  21sהע׳  ; 4וקלוונד .שסעגד  ,204לא
הבין את דבריו ,ומיש שם קלומר ,שבססייד עד ע״ב נוספו המלים ׳ומתחדש לישראל׳,
איוו נכון ,פי מלים אלו נמצאות כשהשיר ,והן הסרות בססייר ושם כל העדץ בשם
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