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כפסקהוא'לותחת'הן"."מועדשלאוהלומכ'אע'כלושלהרגר'ז'סשלהרמוצ'אה'ה
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 . 406עמ'סיני,הר ,פרירמןראה 10
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ללא(אלאא'פסקהסוףעדממש,"כצודתולדבד'סבמכ'לתאבאקמא),(תנאבתוספתא

 .שמעון 'דבשסהואשסאבל ,)'בפסקה
ד'מונהכ'צד :השאלהאתנ'סוחולפ'שסובבותאלה,סת'דותב"שובהאד'ךל'בדמן

 :וכתבהמ'וחל,למספדלהג'עכד'השונ'סבמקומותהבד'תותהדכבאתשמעון

הענ"ןולעצס ...הבר'תותשלשבתוךע'בלוהד'ס Tגד'הרמונהא'נו ...שמעוןוד'

המנ"ן,מןע'בלושבהר'ס Tגר'שבהרוהקללותהבדכותאתהוצ'אלאשר"שנדאה

והלבאונשנו ,'נ'סבהרנכרתובתורהשנזכרו'תותהברשכלסוברשהואאלא

והקללזתזתברכהומן "במצוות.עק'באר'כש'טתמואב,בערבותונשתלשומועד

במ'וחד)אותןמונהשא'נואלאבכלל,גר'ז'סשבהרהקללות(ואףתורהשבמשנה

מואבובערבותס'נ'בהרהד'ן(והואמועדוהלבאנכרתו'תותברכמהלמד'סאנו

אתוסתםכריתותח"מנכרתוגריראזושכפרשהסוברוהואכירושלמי),שהואכמו

 ...חשבונותבהמקורותשנחלקווכנראהדבר'ו,
על'וכרתשלאבתודהדבדלךא'ןאומ'וח"'ןבשמ'ד' ...לדבר'סבמכ'לתא

הת"ק,ר'בדבלע'להתוספתאכלשוןוהוא ...'תות]בר[נהושמוארבע'סוסהמק

משמעלשוןשלומפשוטה ,"במואבעדבותוכןס'נ'דבהכןייוכאןנזכדשלאאלא

שמעוןר' ...ב'רושלמ'אחדתומסורת ...בר'תותמ"חנכדתוגר'דאובכרוךשבארור

'אבומבמ'וחד)אותןמונהשא'נו(כלומר,ע'בלהרושלגר'ז'סהרשלמוצ'אה'ה

שא'ןהתורהמןודברדברכלא'ןאומ'שמעוןר'ה'הוכןתחת'הןמועדאוהלשל

 17 ...בד'תותוששסושבע'מאותחמשעל'וכרות

הדבשוהקללותותברכהאתהוצ'אלאש"ר"שבכךהסת'רהאתליישבב'קשל'ברמן
וייחסק.בדוחיישוכ ."כמיוחדאותןמונהינושאאלא ...המנייןמןעיכלושכהרגריזים

דבר'ו").את(ייוסתססתוסבסגנוןבשעתודבד'ואתשאמר ,עצמושמעוןלר'זועמדה

(ייוכנראהתרומקוושהשלן,בדמל'לפ'חלקו,ן,שמעו 'רשלהסתומהוונתוכהגדרתעל

ב'דושלמ'(ומקב'לתהבתוספתא 'ב:פסקההסואלו ,)"בחשבונותהמקורותשנחלקו

 .'ב'רושלמהנוסףהד'בור ;לדבר'סבמכ'לתאהמקב'להד'בור ;ובבבל')
ושונות,נפרדותכמסורותהמקב'לותאתהרואההרווחתהש'טהאתב'קדנוהנלאחדו

ועלוס,סתמ'משותף,מקוד'ממוצאובכ'דודעצמא'באופןצומחתמהןאחתשכל

המוקדסאתמעבדכשהמאוחרמזה,זההמקורותהשתלשלותשללדגסט'עונ'סוהעל'נו

זו.תפ'סהלאודןוהנ'דאתלכדוקבזאתנבוא "לו.

'אבומע'בלהדושלגרז'סהרשלמוצ'אשמעוןייר' :התוספתאשלג'בפסקהנפתח

כמת"חס "ןשמעו 'דייכאןל'ל.בעומעובדמאוחרמקורלנוהנראהמועד",אהלשל

גד'ז'סהדפרשתעלכמבוססקמאתנאשבדבר'ו.וט'דהפעלוחולקקמא",ייתנאלדבר'

 . 409עמ'סיני,הרידמן,פרראה 15

ייןכממציית"בעקיבא ' 1כשיטתייתית.יהבררכררתתהתורהמצוית:אמירתמךשגיםשביצורפךכאן 16

ר'יברמדבנשאהמשןלשהאזכררשלעקיבאלר'המיןחס jהסגנךברינן(ולרהכבלישלייתאברל

תךספתא).בשמעין

 . 711-710עמ' 17

 'עמהמשנה,חקר ; 9-6עמ';סכוליין, 162עמ'לאגרה.יצירתית;עריכהמאמריי:בפרןטרךטבראה 18

63 - הרבה.רערד , 55יהע' 62
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גובפסקהשמעוןר'וכאמואב.יעדנותסיניהר :נןספיסמקימוחשניירכוהז ,לבעררהר

המקיםמלכדנה,והמועך.איהל,להכניסעיבל",והרגדיזיםייהראתלהוציאישואומר,

כללתנא'ם 'בדברמצו"סא'נםכנ'ס)"ומ :בבבל'(ומב'א ...א'ציימוהללוהמונח'סהזה
בבראש'תהאמורא'ס,אצלו'דועקבועמ'נוחהואג'סא,מא'דךלברר).ש'כולת'כמה(עד

חולקזהטקסטהרכבלגב'שראשלפנ'הס,לטקסטהחכמ'סשלססת"חבה'וחד,במרבה
נ 9יא".בךמ ..."מוציאסגניןכרחאטפרימביאיקומבמןאחד,טפרימוציאהאמןרא,

התוספתאעורךאסעורך,מעשה'אההתוספתאשל 'גקהפסאסלולשקמקוסמכאן

ו,ננ'פשלאלהןב'מהראשונ'תהצורהה'אלדבר'סשהמכ'לתאדומהלו.שקדסעורךואם

 .לת'ההתחהשלבסהשם'וחא'ברשמעוןר'דבר'ו

לדכריסמכילתא

 ) 57עמ' ,סתנאידרש(מ

 208עמ'א,-ייח,הוטסספתא,ות

ךכרלךאיןאןמ'יוחר,ןכ ]שמ'נעיןר'

יםבעארהמקוםעלייכרתשלאהכתיר
הןואיל,ריתרתכושמונה

ךוברת,וולעשו,לשממךוללללמד

רוארככלל,רארו ,בפרטוךרכככלל,

שמונה,הךיבפארעל lוארככפרט,

עשרהששיהרהנשמועלשמרנה

ככללרןארטכפרוךכרללככרוךב . 1

ולעשותךלשמךךוללמללמןךכפרטארור

עלנהשמושמונהריהארבעעלרבעא

עשרהששהרישמנה

יאחתאחתכלעםתרתברירשלש . 2ואחתאחתלכלתיתירבשלש

הנרשמועיםבארהרי

ריחרחכושמנהעיםכארהרי . 3

יאבמבערכיתיכןסינירבהןכר , 4

רהשלורזיםגהרשלציאומשמעוןר' , 5

יערמלהאלשאימבועיבל

עליונכרתןשלאורכררברלכלךואין , 6

בריתותושמרנהפיםבאר

3 (סתסבבמכ'לתאשמעוןר'כדבר'שנתה 20התוספתא - על'הסךהוס'פה ,קמא)חנא = 1

כאמור,המוסבת, ,"במואערבותבןכוס'נ'בהרןכייו 4פסקהאת )?אחרמקורפ'(על

עלמרחפ'אלהיםורוחאלהים,ראב 'יראשכןהואילוא)ה,אבות(לם'והענברא 'רמאמ"ייבעשרה 19

יברלהארםייתהטיבלאאליםויאמרביאוממרחפתאליםורוחאצימרוסייבר'מנחם 'ר ..ם,יהמיפנ

 'עולם'לדרתיררןר' 'אמעולם"לרוררת : ) 151 ':עמיזשהפררכה,(בראשיתן"דגכנעזרלראעשה

שלאנשי Jדררמוציאקיה iתר'הגדרלה.כנסתשלאנשי Jורדרלשלחזקיהלררררדרדרת,לשניפרט ,כתכ

דכדעבדךבאידבריי: ) 328 ':עמלהפרשה(שם "ירחייןכשמערןשלר'דורויאנומהגדולהתכנס

פרשה(שם "נא]רכירכיהנקריבנאדברומכניסמוציאאנירכרישעיה, 'כריהירמ ' 1 'אמאדב" "נ iאכ

שלשה ]>י<סניןררביאחייבר t ?(אנייגר'מתאנכיהנהיוסףאלישראלייייאמר : ) 115ךעמ';צג

 'רגראל,זה ',פקרד'לכם 'רארזקנים,כםמהממנה ,'אנכי'שלונסיגבסכאהזקן,להמ] Jבחרןסימני

 .) 1248;עמ'ציפרשה ,(שםך"יתחתרשוהמפ ]מנשיאנרמי'כ'אנמיציאחונא

 ,דלעילהכמובארותכספריםמספיפלהחרספתאלפסקיתייחסנתאןכזהירןכע 20



 161התררהקבלתעלהבריתרת:לפרשת "ררהוחבריתיי

שלנוספחש'טהלשקףגםהעורךב'קשע'בל.והרגר'ז'םהרהמוצא,נקודחע'קרעל

שלמוצ'א 1שמעוייר' ; 1שמעור'שלשמועלהזההח'לוףאחושנההמקומוח,שלושח

 ".) 5(פסקהמועד"אהלשלומב'אע'בלהרושלגרז'םהר

גריזיםבהרהנאמרעלמוסבהמקורי:המדרשבכךהיאזהלחילוףשהמגמהדומה

בפ' 1כגובראשונההמקומוחשלושחאזכורוכלובר'חוח.בר'חעלוממ'לאע'בל,והר

ואחחבחורבייאחח 1וה'שראל",עםהמקוםשכרחבר'חוחיישלשעלחל'שמעאלר'

אולם .) 335עמ'כספא, ,'''רד(מכ'לחאע'בל"הרועלגר'ז'םהרעלואחחמואבבערבוח

הבר'חוחעלאלא'שראל,עםנכרחושהבר'חוחשלושעלא'נושהדגשהשעהבבוא

הבבל' ;וכו'על'ו"כרחשלאבחורהדברלך(ייא'[בחורהודברדברכלעלשנכרחו

המקומוחפ'רוטאחלמקדמגמהלצמוחעשו'הומצוה"),מצוהרבר;ייכל 1נכואלמפרש

בהםשנחק"מובאלוולאמצווח'ה,נמסרוכלומר,החורה,רבר'נאמרושבהםבאלו

והרגר'ז'םהראחלהוצ'אעל'ך ,זהמ'קודלבצע.כד''שראלעםבר'חשלמעמדוח
 !מועדאוהלאחולהכנ'סע'בל,

הר ;בהרכבהמקומוחשלושחרש'מחאחלראשונהשהרכ'בהואזהשעורךנמצא

 .מואבערבוחמועד,אוהל ,'נ'ס

נשארהעתיק,יותרתנאימקורולאעריכה,מעשההיאמועדאוהלשהכנסתכשהעלינו

הוספחולאממשחנא'םכדבר'שנקבעו 1שמעור'שלומשמהמקורוח 1ב'רע'םחמ'מוח

אשרב'רושלמ',הנוסףוהד'בור ,)בחוספחאקמא"נאייח(וכמוהושבמכ'לחאזה ;ער'כה

והרגר'ז'םהרעלבנוסףמואב",בערבוח 1וכס'נ'בהר 1ייוכאומר 1שמעור'לפ'הם

ר'הואבחוספחאקמא"ש"חנאכמאשרחב'רושלמ'הנוספחהפסקהנמצאח .ע'בל

לסח'רוח.הגורםלה'וחעשו"םבחוספחא " 1שמעוייר'ודבר'עצמו, 1שמעו

 1שמעו(ייר'לדבר'םכבמכ'לחאלהחח'לבמקוםבחוספחא.א'רעער'כהמעשהעוד
בר'חוחושמונהארבע'םהמקוםעל'וכרחשלאבחורהדברלך 1א'אומ''וח" 1ב

שלאורברדברכללך 1(ייוא'ההלכהלסוף "הזהורבהד'הועברספחאובת ,)" 1הוא'לו
השנ'בר'בורפותחתאוספתבתההלכהונמצאת ,)"בר'תותושמונהארבע'םעל,ונכרחו

הד'בור'םשלבסדרםזהח'לוףוכו'). ,"בפרטברוךבכלל;ייברוךבתוספתא(המכ'לתאשל

ששםתא,במכילשקיפהשהייתהפתא,וסבתההלכהלפתיחתוסתימותעמימיתמעניק

משרתהואכ' 1כעוצבבוודא'בחוספתאהסדראולםאחר'ו.הבאדברמצ'ג "[הוייוא'ל

הרכלפ';ייהפכובסמוךלע'לבאזוהלכהלפנ'שהר'שם,ההלכותשלהמק'ףהרצףאת
וכו.' "בברכותפתחוגרזים

וכו') "בתורהדברלך(ייא'[לדבר'םשבמכ'לתאההצגהוהפת'חהד'בורהעברתעם

נמצאו ,)'דפסקהוכו,'דבר"כללך 1(ייוא'וס'וםמסקנהד'בורבתוספתאכעתלה'וח

היא )"כריתותושמנהעיםרבאהרי(ייא':פסקהומסקנהסיוםדיבורישניכתוספתא

נמצאוסףנס'וםוכעתממקומה,זזהשלאלרבר'םהמכ'לחאשלהמקור'הס'וםד'בור

אחדעורה'א 'דשפסקהםושהרל'צ'רחתרמהזוכפ'לותוכו:לך"ייוא'[ ;ד'בפסקה
פסקהלמעשהאבלקמא.תנאלעומתשמעו[ר'שלדבר'ובא'ם 1ובשח'ה ',גפסקהעם

 . 399עמ'סיני,הרפרידמן,עיין 21

להלן.ראההן",ייןא'לןל'כ 22
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ייר'בשםנוספתיימסורת"העורןהטבעל,האשר "ב:פסקהשלהמטורתאתמט"מתד'

ב'רושלמ,'ד'פטקהמח'קת 'ד'עלטולקההט'וםלשונוחשלהכפ'לות '.גבפטקהשמעון"

זו."בבר"תאהתוטפתאללשון'ותרהרבההצמוד ',בבבלאפ'לונמחקהוכן

שלשמעוןר'ר'בורהמקור,'הסגנוןהואבמכ'לתאשמעוןר'שר'בוראומר'םנמצאנו

ב'רושלמ'שבאמשמוהארוןוהד'בורעורן,מעשההואבתוטפתאוההבאהההוצאה

הה'פוןר'בוראתצ'רףל'ברמן .במכ'לתאשמעוןר'לרבר'אחרתמטורתהואבלבר

אחרתייומטורת :הנוטףהארוןהד'בורעםבתוטפתא)גםכאמור(שבאב'רושלמ'

מועדאוהלשלומב'א ...ע'בלהרושלגר'ז'םהרשלמוצ'אה'השמעוןר' ...ב'רושלמ'
לעצמו).ר'בוראחרכל(לדבר'נואחרכמקוראומ":שמעון 'רה'הוכןתחת'הן

בממפרכעתחלךקיםכסתם,אך,בשמושמעיז 'רדבריאתהמןמריםהשוניסהדיבורים

הנקראבתוטפתא,הר'בור;לפ'מ"חמפורש:לרבר'םמכ'לתאלפ'ר'כר.שעל'והבר'תות
כפלאתנאמץ(אםבר'תותקמ"רשלכוללבסןשמרובר'תפרש ,קמא"תנאייכעת

ב'רושלמ'הנוטףהד'כורלפ' ;וכו') '''נ'טבהר;ייוכןבר'תות":יישלשבשלושהמכפלה

תקע"ו.

אחתואחתכלעלבריתותשלוש-רפמקה

על'ונכרתושלאורכררכרכללןייוא'ן :נאמר )'דלע'לשסומנה(בפטקהבתוטפתא

 :לשםכתכל'ברמןוהגר"שבר'תות."ושמונה'םכעאר

בר'תותשלש ...לרבר'םבמכ'לתאוכןהנ"ל. 'בלייזבבבל'זה]וכע'ן=(וכע"ז

 "הת"ק,ברבר'לע'להתוטפתאכלשוןוהואושמונה.ארכע'םהר'ואחתאחתלכל

משמעלשוןשלמפשוטהמואב".בערכותוכןט'נ'בהרייוכןכאןנזכרשלאאלא

 "ר'תות.במ"חנכרתוגר'דאובכרוןשכארור

פ'רושבפרוטרוט.לע'לשהקש'נוהקוש'האתמאופקובטגנוןבקצרהל'כרמןמעלהכן

 . 158 'עמלעילטרןטןבפראהר 23

של 'ג ',בלבכותבילותקהמתוהבכןביבככלרהפסיקיםפירוטשהשלימןלאחרל-מיס,אולס 24

חדש'יברךזאתעללהוסיף )!כלכרכדפוסרם(לנכוןןרא ,)'ןוכ "הכריתרכריאלה 'שנאיי(ןספתאתה

הכפילותהוחזרהכעת . 5 'העלעיל,ראהרמצוה".מצוהכלעליתרתרבמ"חמצאנ" :סיכרםשל

פחיתהמצרהןאי,לשיטתיהק"תימרבךלשיבךשינהש"ךריילהעיר:ש"לךשמקוםישושכתןספתא,

ינכרןל)כעייבהךגריזיםבהךש =[ןנה"ע ("כהשארוריםןתיאס"דמס"דכהןוישכריתרתח"ממ

ש"הרש .)נקררות,כשלוש 1 [ 2 'הע , 41נ ',עמסיביהךפרידמן,אצלהמןשמטןהלשו(והרא "ד"כס

אתלתרץבאןומכאעצמו,שמעון 'ריכדברבתךספתאד'קה Dלפהמקבילהליבבבקה Dהפאתאהור

אותובלבד.רסיםכדפיסףשנהלשוןהואקמא",ייחנאשלהמסקנהללשוןשבדבריר jיהסגנשינוי

מצוהכללךזאי"אמר; "שמערן 'ר"ו ,"הומצוהרצמכלעלבדיתותח"מנמצאייאמר "קמאתנאיי

ייאיןמסגנרןמסיקהרש"ש(כבדפוסים).ריתות"כושמנהארבעיםעליהרתרכנשלאשבתירהומצוה

הזמאחדןוסגננקטלכןו ,)ךיי D (תרוישנכרתוישאבלח,"מלפחותרתושנכסברוןשמעשר' " ...ךל

קדקומדעייןצריךועודתר.ריולאדורקא,מ"ח ,"הומצכלעלבריתותח"מיישאמר: ,"קמאתנאיישל

הרש"ש.שלס"דלחשבון

 'דפסקהאתאהורהיאכי "מאקתנאייאותןמכנהןשליברמודומה '.אלעילשסימנתיהפסקה = 25

ופסקהיא,והבשהוציאמהעלמוסגרכדיכודנדאיםשמעיןד'דכדיאולם,שמעון.ר'דבריכהמשך

 .'-ב'אפסקאותהמשךהיא 'ר

I-7 'עמ 26  . 7ו 10
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כלשוןהואלרבר'םשבמכ'לחאואחח"אחחלכלבר'חוחיישלשהב'טו'לפ'רושו,

וכןס'נ'בהר(ייוכןשבחוספחאהשנ'הב'טו'אבללפנ'נו),א'(פסקהלע'לשבתוספחא
גםלרבר'םא'לתשבמכהלשוןמפשטועור, .ר'םלרבמכ'לתאבנזכרלאמואב")בערבות

צורךוא'ןבר'תות,מ"חנכרתוגר'ראע'בלוהרגר'ז'םהרשלובברוךשבארורמשתמע

 "זה.למספרלהג'עכר'מואב)וערבותס'נ'הרתוספת 'ר'(עלשלוששלבמכפלה

 "ואחת"),אחתבכלבר'תותמ"חשה'ומשמעבתוספתא(ייולע'לרב'נומרבר'אולם

במכפלהצודךאיןהתוספתאלפישגםדהיינואחרת,בצודההקושיהאתשהעלהנדאה

הבר'תותסךאתמעלהבתוספתא )'ב(זהלשוןשלוש'מושולמ"ח,להג'עכד'הזאת

מ"שייוע"ן :הלשוןבזהדלע'ללדבר'והפנה 711שבעמ''ורלדבהמ"ד'ובהמשךלקמ"ד.

-143שו'לע'לבפ'רושו  :וז"ל , 708עמ'שבראשדבר'והםושלש",ר"ה , 140

והרגר'ז'םהרכלומר,[ואחתאחתבכלבר'תותמ"חשה'ומשמעובתוספתא ...

אחתכלועלכאן,שנזכרובר'תותט"זוה"נוש"ייפ],מואב.וערבותס'נ'הרע'בל,

לר"ןהמפתחובס' ',במ"חותברכבבל'ע"ןבכלל,התורהשלבר'תותג'מהן

 ...שםגאון

 :'ואלנהשהפברכותבבל'לשוןוזה

הארץתבברכבה,ורחטובהחמדהארץאמרשלאכל :ומראאל'עזררב'תנ'א,

ש'זכורצר'ךאומרהזקן;נחוםחובתו 'ד''צאלא'רושל'םבבונהדודב'תומלכות

כדיתשיקדיסצריךאומרפלימותורה,כהשיזכורצריךאומדיוסידביבדית.בה

בר'תות.עשדהבשלשנתנהוזו'תותברשבשלנתנהשזו ,לתורה

 :לשונו,וכךגאוןהא'רבבשםפ'רושהב'אגאוןנ'ס'םלרבהמפתח"ב"ספר

ב 9דאימודיןזרבנמפרשרדתודהג'הכידכרכותידושוכפבכתז"לגאוןהאייואדוננו

כז)(שםבחורבבר'תאתךכרת' )'לד,(שמות'תברכורתאנכ'הנהותשנ'ותחובל

נoכח).(שםהבר'תדבר'אתהראשוןכמכתבהלוחותעלבת'כו

הנזכר'םבפסוק'םשהכוונהלאמרהמפתח,"פר"סבש "בר'תותיישלושלזהכפ'רוש

חננאלרב'נובפ'רושנתפרשןכובאשגרות),(בש'נו"םשנ"םלוחותעללדמשמות

לתוספתא,זהפ'רושלייחסקשהן,הלשוח'נתבמ "בר'ת.ערךייהערוך,"ובספר "לברכות,

המ'ל,םמן'צא'צרכ-שוןבלנרמזשא'נול'ברמן),בר'מדשעולה(כפ'שלפנ'נוסוטה

 :נ"םהשבלוחותהללולפסוק'םונהוהכש "ואחתאחתלכעםר'תותבייושלש

סתןם,יתית"ברמ"חנכרתןגרידאריךככישבארורמשמעלשוןשלשיטהפיימשכתבמהמקים,כלמ 27

 .)'!ולעשותלשמירדוללמללמודלכיןיכרוךארירביןמבתין(האםהמדויקושןבפירעייןליוצריך

כסמיך.להלןאב;מו 708עמ' 28

שאמורים.כלומר, 29

 . 83עמ'הפירושים,לברכות,םניהגאואוצרהספר;מןע"אכג , 1847יין,גאלדענטהאל,מהד' 30

אחרים.קיםומפסמיליםכניסתעלהעירומהדיריםה

3 המהדיר.העריתםשועיין ,בקיעמ'מצגר,ר"ד 'הדמ 1

20 'עמהשלם,ערוךראה 32 מ"דכיהכ"ירוך;עשםהגאוניםבאוצראבמוהיךבתכ;נוסתשםוכהערות 5

2870 il וPI , .יעיד
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 )'לד,(שמוח~ר'חדח.נכ' j ~ה(האז;ירן;

כז)לד,מוח(שך~ל /o :~חך;נך'חאi'וך~ךז;ן';;ו~לה;;ור~ר'ם '~~ל '"
~לן'~jךכו;iסהלאיז;י'ם ל~~לאלז1םל,להך~ר~ע'םם i 'ם'~ר~ע 'העםו;iםן,ה'
 .)כחלד,שמוח(;;וד~ר'םרח. !)i ~;;ו;נך'חד~ר'~חח h;;ול

תבריתושחיעלטבעיתלדרשהלרמוזעשוייםהראשךניםקיםהפסישניהיותך,לכל

המק'ף 1העב"ללכרומזחחאוספשהחלחשוכקשהכלל,וכהשל'ש,'לאאכלוח,בשו

ש'טח 'פעלשם,ואףח,כרכוכככל'אלאמפורשכרהבאמשלאש'טהם,וסח 1כסגבוהזה

אדרכה,וח.ככרכ 1כפ'רשולאהמפרש'םשאראולם .כלכדאחר'ווהכא'ם 1גאוהא'כר

מסכחשל "הכר'חוחלושייש 1א'שם,לכרכוחאחד'םחכמ'םושל '''שרשלכפ'רושם
הריבל,עוהרגריזיסהר ;מוטהמסכתשלריתהבמעמדילשלישתרמיזהאלארכרתכ

 !מואביערכותסיני

הלכא ',ב'סכ :ל'שדאלחורהבחבהמקומוחכשלשהחוח.כר'שלשכבחבהחורה
כמסכתכיתניא ,יתברתהנכרחרארבכל 34כ,מןאבפרביתוגרזיסבהךי 3כמועך,

כח,ם'כר(דאמרבשמועדהלכא 1וכוכו;טכפרוארורככלל:ארורע"א)(לזסוטה

מואכץכאר'שראלכב'אחלכרוחמשהאחה'צוהאשר'חהכרדכר'אלה )סט

הכר'חדכר'אחושמרחםח)כט,דכר'ם(כוכח'כחורכ,אחםכדחאשרהכר'חכדמל

 .)כ"עמחכרכוח "'שר(וגו'

 : 1ככחכם"הרמכואף

הכר'חכדמלו'כוהכר'חדכד'אלהשב'וחכר'חשלשעל,הבכדחוכולהודהוהח

 'וכוככר'חלעכררוכו'בצכ'םאחם 'וכחסט)כח,דכר'ם(כחורכאחםכרחאשר

 ".ג)כ,כרכוחהלכוח(דמכ"ם )א'-טכט,םר'כ(ד

כמסכחשהוכאוקראוחכמהבם ,ם'פסוקלאוחםכעררמכווב'םוהרמכ"ם '''רשדכר'

סרטה;

השן"תפרויקטרתבמהדוהדפוס.נוטחזהכלימר,וילנא,פוסוכרןנציהבדפוסה"כמיעד,אהלכ 33

ך,זשלאחרכהערהועייןמועך",וכאהליי

 ;בתכחייהצל ."ע"שמועךאוהלילועיגדזיםהרדמפיקמאןואיכא 'דחשיבייכתב;א"המהרש 34

II ררכךיןכא '''רשןנקטמוערהלואוהיינטיניהואאיחרמועדכאהל 'י[בסלשינוב '''רשקרקד' 

קנדחנםחכו ,םשעייןהוא,חראךמועואהליניסהרהלכישי"פ]שם.ע"ן ... Jוטהכסישמעאל

מערניכיהכד . "ע"צאכמןלערכותגריזיםהררש"ישהקריםמהאמנםר .י"רשריכרככאןא"מהרש

ותנערכנןירסוגראהמסורס 'רל"לנייר :כתנו)תאוככ,ןמסייעי,כשקפרכרכות,א"ש(לרטוכיום

ערייןםאול .שםןייע ,"היהאחתשעהכשהיאמילתאחרארמיעואהלרסיניגרזיםהרכרםקואכןמ

ניתנה:ייתורה 2589פרמאשככ''' '''שרכפירןש .'''שרשלסגנונוךררזהיןארמארר,קורחהרכר

רתכערכדהיינןגריזיםהרכרמרערהלכאוסיניכ 'לישרתורהתנהינמקומותשלשהכיתותכרשלשכ

לןלסוטהירושוכפ:כאהל).םששא(אל Or . 5975הכריטית,הספרייהרוןנלו '''ככהיאןכומואכ",

יסכנמןשכפרשה,מצותאלאהתורהכלןעליהשעויהאמרשלאלפיסריזיגהרןציא"מ :כתככע"

 'הוירכרכתיכךכרהרהתכלולמרובישוכמשהעםה"הקברכנרהמשכןשהיקםשלאחרמרערלאה

 ."אמרלמרעךמאהלייאל

עמ'תשנ"ז,קליכלבר,-ירושליסליז,כהי"שיריכפקסימילית 'מהר ,)"ריפמסהדגהיי(המדגההספר 35

ט.ג,מילההלכותהשורהרצה.
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מלבדאב iמכארץ'שראלכג'אתלכרתiנשהאתה'צוהאשרהכד'תדבר'אלה ...... , .. -,. ,-............ , ... , ... , ... , ...... ~ .,-
 .טט)כח,(דבר'םכח.רבאr;וםךת f~זץר!(כר'ת

 .~שוז \:J~זץרל f~תשכ'לו \:Jלז;ו~זאסם'סם '?l ~ 1את iה ת'ר~(!ד~ר'~תושז;ור!(ם
כלךשט.ר'נםז~נ'נםשבtכ'נם'נם !IIךא~לה'נםה'ל~נ'?דנםם i '(!ג~ב'ם ם(!~
 ·ף' 9מ'ש~ב~ר ף'~~מחtכבז;וו:(נ'ף~קרב~זץרךגרף'נם 1I!1 םנ~(;! .ך~ל 9 'א'ש

כט,(דבר'םס i '(!עז;וףכ.רת ף'~ל~ 'ה~זץר iו~~לת ף'~ל~ 'הכ~ר'תל~ברף
 .)א'-ח

אתמיישםורש"ימואב,וערבותכחורבבריתותנכרתושכהםמקומותמוזכריםכאן

בטוטה.שגזכרוהמקומותלשלושתבמפורשהדכר'ס

פ'רוש,שוםזוקק'סא'גסבר'תות"בשלשגתגהיישזובברכותפל'מודבר'למעשה

המקו'נס]שכרתבר'תות:יישלשלע'להמובאהמכ'לתאלשוזפ'עללגמר'שקופ'סוהס

וכךע'בל".הרועלגר'ז'סהרעלואחתמואבבערבותואחתבחורבאחת'שר'נאל],עס
האיירכלשוןאתשהביאלפני 36שם, "המפתחב"ספרעצמוגאוזניסיםרבכדבריכאמת

 :וכתבהקדיםהנזכר

יש'עםה IIהקבשכדתכריתות 'גכנגדכספרירמפשהכיןבריתות.בג'ניתנהשזו

בפר'טוטהבמטכ'ע'בלובהרגר'ז'סבהרואחדמואבבערבותואח'בחורבאתד

ברוךרבגזתגוכו'גר'ז'סהרכלפ'פג'הסהפכושג'גולשוזבכלגאמר'זואלו

 "'צו'אש'הבר'תדבר'אלהשג'מואבבערבותוכזבט'ג'וכזבפרטךברובכלל
הבר'תדכר'אתושמרתס 'וכתבחורבאתםכרתאשרהבר'תמלבד 'וגומשהאת

 3יהזאת.

רבמדברילהוציאכדידכריואתכתכשהרמכ"םהסכרהאתרבינוכיץרכ"אהעלהכבר

אזכוריםישהלאכאן,רושדכרית"ייהתיבהבהםשישפסוקיםצייןלאשכזגאון,האי

 J ~הידועות.הבריתךתשלושאלאכאלה,רכים

לאבר'תות"בשלשגתגהיישזוברכותבמטכתפל,מובפ'שהמ'ל'םזהמכלברור

 ,"ואחתאחתכלעםבר'תותושלשייהתוטפתאללשוזעצמא'הטברלהוט'ף'וכלו

בהרוכזיי(ר'בוראותו'דעלבתוטפתאשסהמוזכר'סהמקומותמשלושתזולהבח'ג

 ,עיכל)והרגריזיםהרעלהנסוכהיסודיהתיאורעלטףוכנ "מךאבכערכךת iרכסיני

וההזדקקותאחד,זג"לעחוזרהכולשהר'הקוש'ה,אתמחר'ףצ'וזאותוואדרבה,
שךבמצביעהיךתרהפשךטיםהפירושיםבמקוםהמפתח"שב"ספרהאירבלשיטת

האלההד'בור'סששג'פ'רושגואתהעל'גומכאזהתוספתא.בלשוזה'טוד'הקוש'על

צ'רופסלפ'ש'פרשומ'שצורפו,מפותחת,ואחתמקור'תאחתהס,מטורוחכשת'

 .בר'תותלקמ"דמג'ע

ב."עכב 36

 . 36 'ובהערמי, 'עמהורכיץ, 'מהרשם,ם"הרמבעלהמנוחהספרראהו 37

אחריס.פסוקיםשמניא"ל iגאוןהאירבמדעתציאולהכדיהפסוקיםשלשתאחכאןרכינןיימנה 38

רבינודייקלפיכך .משלשהיוחרהרבהנמצאוחורהלגכיכריתשכזכרההפסוקיםכלנמנהואילך

אתלאןהכריתיתתאמינהשהואלהיררתהאלההפסיקיםאתלהביאהקפידוכילהרהוהתבילכת

ם.שם"במהרעלמשנהלחםהויהשו .)כטקתת 'עמם,שהרמב"םעלטהיפשיד( "הפסיקים
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ח'פסקה

כךעליישוכ'ןכמל'כרמן,הגר"שכתכהתוספתאשלה'שכפסקה 603,550המספרעל

השכלאתמח"כהזהוהמנ"ןהסכוםייו ": "שמעוןר'דכר'אתלהכ'ןא'ןזוהנחהש"כל'
'חדכולםעלחלהלחודמצר'םמ'וצא'ואחדאחדכלעםשנכדתהוכר'תכר'תשכללומר

 :כהערהוהאר'ךהוס'ףוכאןהככל'"."כפ'רושערכות,ומטעםאחת,ככת

האומהעםכרותהוכר'תו'ח'ד,'ח'דכלעםכר'תלכרותהעולםדרךא'ןשהר'
כ"ד(שמרחיאחדאחדעלעמבריתשבכדתהכתיבובתורההיחידיס,אתמחייכת

ערבהיחידהדיריחיד,יחיךכלעמבריתלכרותטורחיםראםהעס),עלריזרק : 'ה

עמהשכורתיסבשעהויחיריחידכלכעדערכהשאימהכשםואחר,אחךכלכעך

שמעון. 'רדכר'אתלהכ'ןא'ןזוהנחהוכל'כר'ת.

קראא'מאכע'תא'יישמעון,ר'דכר'הכנתשלזוכשאלהלומרשאפשרדומהאולם

הרככר'תעד'ף.מדרש'שטעםדומהעס'ק'נן,שכדרשהומתוךסכרא",א'מאכע'תא'

 :נאמר-הללןהסעיפיםשלהמךצאנקודתהיא-עיבליהךגריזיס

ו'הורהרלו'ן iש/?עךרן Z ~~ת ם?ך?~?~רז'םהר~ל ם~~~תד~רך וד?/~~~לה
ו(כודןר~זizר~דךאוכןע'~ל?הר~~ללה~ל וד?/~~ר~להוכנ:מן·ף 9iר'ש~ר '!1ר:
 .)ד'-כ'כז,(דכר'םרםל iק'שר~לא'ש~ל~לרו?/~רהדו'םר~נו .' 191;71ררן

ישראל",אישן"כלשנטיס,עשךשניס :מכפלהלשמשהעשוייםיסרררתשניכאןיש

מצרים.יןצאיריבואשישיסבסכיםהמסומל

 :לדכר'םכמכ'לתאנאמרהנ'דונהשכתוספתאלפסקהכמקכ'ל

 "כתורהדכרלךא'ןשמעוןר'כשםאומ' "אכוסכפרא'ש'הודהןכשמעוןר'

ןכלשושנאמרווקללותכרכותהןואלומצר'םכ'וצא'כפל'םעל'והמקוםכרתשלא

 .) j7עמ'תנא'ם,;מדרש 132עמ'כ,מחקר'ם(אפשט"ן,הקודש

 'כ'וצאכפל'םיילדכד'םוכמכ'לתאמכפלה,ללאמצר'ם",ייכ'וצא' : 'הפסקהכתוספתא

הע'גוןהוזכרהפחות,כלל'ותר.דאשונ'תכמדרשששזודומהמקום,מכלמצר'ם".

המכפלהשזאתודומהע'כל.והרגר'ז'םכהרכלומד,וקללות",כרכותיי :שככתוכ'ם

ן.להלראה 39

אמר ,בינייהייימאיע"ב;לןסומהבבכליז.להלראהיהם)כינ(פסיקהמייךיןהמשכעל .ך I [עמ' 40

עשהנאחד:יישכלשם '''רשןבפירןשלעיל),(ראהיהן"כיביאיבארעךנאנאועךערנאמשישיאבר

 ."ךיאחכלעלערב

רביסשינוייםרשםליברמןשבתוספתאלמקבילה .)] 8 'לשו( "עכוס''אכוס,ל"ציירשם:יןאפשטי 4 ]

ליברמזלן(צייןרומנוףידיפלנכתבזהושאכנככיררקמחהכריע.לאאולם ,) I 7 ](עמ'זוילהבמ

לגרסההואאףהכריעת,והרבוהמקבילותהזה,כפרבשםשכונוםיהחכמעלהמקיףודיונפםשם),
 Pcrו.ן lp'יןון eןןן adcrןן K'ן!ןו I)!.:I 'AkrCi ~,ווב k.ןןו C:ן SI 0[' Anlk'l, G:Iו :i1etבגליל:איתראשדייעכיס",

פררסםשטייןפאשלשמאמרראףעלאפשטייןשל(רהכרעתי)תרלהגהצייןלאנרףימר .) 193(עמ'

הגרסהיעתבלקהרבהלהוסיףשראפהיהםהיושלהשיטותרהכליםלפין,כלפנישביםנהוכשמ

 .) 435 'פמ(יביג,סנהרריןתוספתא,למשל, ,וס"כ"עכהעיקרית

עמ';ליברמן. 19לשו' , 132עמ'מחקרים,אפשטיין,ראהמצרים".ביירת:כטעשםכצ"ל.תורה,כ 42
711 , 
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מןהרבר'םפורקובתוספתאוא'לו ' 3בקללות,ופפםבברכותפעם(ייכפל'ם"),שת"םשל

שונות,בדרכ'םלהלןבאותוהמכפלות'ותר,הכתוב'ם

 :מ"חשלמכפלה 'בבבלוא'לובק'צור,ושובב'רושלמ',התוספתאכלשון

ומצוהמצוהלךןא'שמעוןרב'משוםאמרעכוכפרא'ש'הורהבןשמעוןר'

אלףמאותשששל"בר'תותושמנהארבפ'םעל'הנכרתושלאבתורהבהושכת
וחמש'ם,מאותחמשואלפ'םושלשת

ביבייהומאי

שמפון,ר'שלמשמועכוס"כפרא'ש'הודהןבשמעוןר'רמוסהתוספתאשלה'בפסקה

מצר'ם," 'צא'וכמנ"ןשבתורה,ודברדברכלעלבר'תות 603,550בסכוםכאמורונוקט

ולפ' "עשרה,שששלמכפלהומצרף'הודה,בןשמעוןר'לדבר'רכ'מג'כשםו'כפסקה

ששם,אלאמדו'קת,ושלמ'רשב'המקב'לה ,ודברדברכלפלבר'תות 9,656,800'שזאת

נג'עבדבר'והפ'רוששלפ'עדמ"ח,שלמכפלהלפ'ח'שבעשרה,שששלמכפלהבמקום

ו'ה'ה ',הבפסקהמ"חשלזומכפלהנוספהכברבבבל, ,'תותבר 28,970,400שללסך

רב',שלתגובתו,'לפנ'הבפסקהכברהנ"לכסכוםהסכום

פםה'פסקהלשוןשלכפ'לות'צרההבבל,שלה'בפסקהמ"חשלהמכפלהתוספת

ק"מתכהאשרבכלל)ערולאוכו,'לייונמצא"מג'פשאתה(עדו'פסקהשלהלשוןרוב

נוספת,מכפלההואו'בפסקהוכו'ש"נמצא"לומרנראהלכןכב'רושלמ',מ"חמכפלת
פותחתבתוספתא :וס'פאר'שא'שו'בפסקההספרות'ת,ההקבלהמןמשתמעכךובאמת

פתאוסהתןבסגנוופעם",פפםכל:ייעלוב'רושלמ'ואחת",אחתכלעםייו'שהס'פא

לדבר'ייאםהר'שא:מסגנוןגםוכךחדשה,מכפלהמוס'פהשהס'פאברורוב'רושלמ'

טושטשזהדכרהס'פא,מןהמספר'תלהשלמתהממת'נהזושר'שאברורשמעון",ר'

פםקשרהמשמשייאם")(דוגמתמפורשתנא'לשוןבר'שאא'ן :רבר'םבשנ'בבבל'
ס'כום,כלשוןלהתפרשעשו'יינמצא"הסגנוןבס'פא,וכן ""לרבר'", :פותחאלא ,הס'פא

גורםכהוספתאלאכס'כום,לאוכו,'יינמצא"ד'בורכשנראהאולם,נוספת,מכפלהולא

אחדכלעם',הפסקהשלהבר'תותכלסךאתמקשרשהואלומר'שהר'חדש,ח'שוב'

(עמ'וכו'''יתברכהכרית:היאמה ,] Iב I[עמ'י"אלהלכהנמשךוכן']הן'ייואילןכתכ:אפשט'ין 43

 .מתוכןכוצורריןוכמהואאולם .)[ 9,לשו' 132

פמ'השלם,"סרקוראה(:שהיאיתא T-S F2 ) 2 ( 9 'רגריכקיימככ"י .ל"הנבולןביאי"בככ"הושל. 44

 .) ] 3לשו'קמט,עמ' jאב 'העקמח,

 . 4 ]הע'לפילראה 45

זבש j]ןזר?פיםלז,קתרזקף \71זבאותזpשס~קרים~ליר !iייב~ :מקראלשוןפיעלהואספתאובתוהלשון 46
הםהחישוביםלהלן.ראהמצרים",כיוצאיפליס"כלרבריםילתאבמכמו).א,רבמרכ( "ז,כ\.?ים j1]זבאןת

ותרקוהמשאיןאלא ,)בככלי( "בתורהובהתכשומציה"מצוה ,)וספתא(תבתירה"רורברכרייכלעל

רבמספהחזיקומרםהתנאיםתפובתקשות,המצוכמספרהשוניםמיםוהסכאהיללהכפיםבאהללך
אשרמספר).הנשקה, ;רנציגריטומבפרראהכך(עלהמצוותכלשלומןכסכאחרמספראוי"גתר

 Iן:! +וגהסמןמספר ,ופיבריראשונימספרהואירייה:מוקראיתזנהרולאחכתכ 6 ! 3המספרלקביעת
 I 42הםהקררניםעייםוהריבנייםוהראשםיהמספר .. ]והמספרמפצמוחו'זמחלקלוןשאי ) +11 1 ( 2
 ." I 76ך

א, 'העלעיל 47

Bocll.ר d . 20 126751 (ארקספרררככ"י 48 . 11eI ( לומר".ציייכשתמשנייה:נירזןהבהילפבינוסף
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לכלק'שורהמשמשבתוספתא,ואחת"אחתלייכלב'חסשונה,אבלמה,ו(בדשראל'מ

'וצא'מנ"ןשלנוספתבמכפלה ',ובפסקהדב'לפ'להכפ'ל,ש'לכן ,ווה)ומצוהומצ
,28,970כלומר,ם,'צרמ 17,485,084,920 = 603,550כפול 400 ,000 , 

 :םשות'רצוהקשושהר'בגמרא,כךפ'רשושלאדומהאולם,

 49הו.ניייבאיכאאנעררךערנאנאערמשושיארבאמרן?כינייהמאי

פסקהזבייפרמסהפרשכלמוצאתננהאישהגמראמשתמעיהו"בינייימאדהקושיהלפי

רבשבאעדגר'דא,נהקמסלשוןאלאא'ננה "נמצאייוהס'פא ',ובפסקהרב'לדבר'ה'

 :ליכרמזהגך"שכתביכן !זההפרשידשוחמשישיא

שמעוןר'בשםדה'הוןבד"שבדבר'גםשגרסושלהם,המסורתפ'ל ,'לבבוב

ולפי .'כלייןעיי"שנא,רערנאערביכרדבריאתלפרשהיצרכן "בדיחיתחיימ"

עלמא,לכול'גר'דאערבותאלאכאןא'ןושלמ'ה'רוהתוספתא

 .ו"נייהיכיימאישלקושיהכלאין ,וספתנמכפלה 'וכוצא"יינמוךכדיבנראהאםיך,כאמ

ולשוןהפרש,שא'ןבמובןו"ב'נ"הא'יימשלקוש'העלמוסבו J 'אמשרש'אשרבסב'ר

לחלוקורכ''הודהןבעוןשמ 'ראתשהב'אוהש'טותאתלזהותמכוון "ב'נ"הו'כאייא

ו,נשלפנ'זוקתבמחלו

התלמידמפרשי

המפרשיםדבריאתליישבעליכןהפסקאןת,שתיכיזההפרששאלתאתשיישבנולאחר

פשטעללעלותאמור 'פרמסח'לוקאותור'נובלדאבל ,משרש'ארבעלאמנם(המוסב'ם

עצמן),בפנ'הבבל'של"תאבברהפסקאותשת'לשון
 :שםפירשורש"י

שלותובערעלערבאחדכלנעשהאםדערבא,וערבאערבאמשרש'אבראמר

לא,אוחב'רו

אתש'שמרואלא'רובתעלבעראחדכלנעשהלאסבר'הודהןבשמעוןרב'

לאאבלואחדאחדלכשלר'תותבמ"חעלערבדואחאחדכלנמצאהמצות,

חב'רושלחובתועלאלאחב'רושלערבותעלערבואחדחדאלכנעשה

למנותול'שתבוהערבר'תותאתלמנותאבששמעון 'דלדבר'למ'מררב'ואתא
שש'ם'שהאלהאחדובכלאחד,לכלר'בוא'םשששלבר'תותושמנהארבע'ם

לבמקאחדכלנמצאותם,בערועלותםבחועלבזהזהנתערבוולםכש ,ר'בוא

א'בורמשש'םאחדוכלחב'רושלחובות'לבשבואבר'שש'םשלערבותעל,ו

חב'ר'הם,עלאח'ושנתערבוערבותבשב'לואבר'שש'םר'תותבעל'ולבקהללו

ערב'ם,שלערבותאףעל'וקבלוזה

 ,פותוסבת'תנונשמעוןר'משם'עקבבןשמעוןדר'אל'בא'תותהברלסךהח'שוב'ם

כלרכזהזהיסכערכולסנפשךממהברת,ערשלערכיתכמינהנפקאמאדלי,"תמדההקשה:הרא"ש 49

סט). 'עמלשם,הרא"שותתוספ( "הםמאחרשלעוזכיםנענשישראל
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הללישהכר'חיחמחיךאלאככר"חא,המיזכר'םמספר'םכהסחפקילאכחיספיח"
הכר"חא(לעימחחר'ייגשלמכפלההיס'פי ,ימצייהמצייהכלעלכריחיחלה'יחאמיריח
חר'ייגשלהכפלהעםהמצייח)."מספרקכעישטרםהחנא'םש'טחהמשקפחעצמה,
ילרכ' 17,758,855,200כסךבר'חיח'עקבבזשמעיזלר'שלני,הח'שיכ'םלפ'נקבל,

10,718,357,055,960,000 . 

 sמהם,בהעוליםובקשייםהתוספותשלבחישוביםכעתנעייןהבה

כזדלר"שלמ'מדבע'דהכ'כמדימה-דערכאיערכאערכאמשרש'ארבאמר

אלפ'םיח'ר'כיאיחר'כיאקצ"חמציחלחר'ייגמ'שראלאחרכלעל'יקכל'הידה
ישלשחאלףמאיחלשש'חיחברימאח'םאלפ'םישבער'ביאיחיח'ייגר'כיאיח
דרכ'אל'כאילרב'על'הז'עכריאםערכיחזבשב'למאיחיחמשיחמש'םאלפ'ם
בר'חיחזהחשכיזפעמ'םיחקנ"ה"אלפ'םישלשחפעמ'םר'כיאשש'םשמעיז
 .על'הזק'כלי

כאמיר,לך."יא'הראשיזהדפיסמזהחלמיר,בדפיס'שכא'םכפ'דכר'הםפעניחלהלז

לעמיד'שהח'שיכ'םכ'רירלשםאילם,חר'ייג.כהכפלההיאהחיספיחבש'טחמיסד'סיד

 :לשינםעל

לחר'ייגמ'שראלאחדכלעל'יקבל'הידהכזדלר"שלמ'מרכע'דהכ'כמדימה
ריבואות.ריבואקצ"חמצות

613באחריוהבאיםהסכומיםאתלהכפילוהכוונהתרי"ג,באזכורמתחילהחישובהאס -, 

אחמגד'רמציח"י"לחר'ייגהח'שיב'ם,לשםהמיזכרהראשיזהסכיםהיאשקצ"חאי
הראשינהשהר'השנ"ה,הסכרהלפ'ללכחעד'ף ?הח'שיב'םמזחלקא'נניאכלהמגמה,

בחיךעימדא'ננימציח""לחר'ייגהר'הסגניזמכח'נחיכזכ'יחר,מיפרזחחר'גהגירמח
שכתרי"גהכריתותסךלפייתחשכואלהשחישוביסמורה,אלאכאןהרשןמיםהמספרים

ל IIהמהרשחישיכיגםורה.בתהכתיבהומצוהמצוהלכלהברייתאמתייחסתשהרימצוות,

זי.לסברהמחא'מ'םלהלז,שנצ'גכפ'החיספיח,לשיזבח'קיזיהרש"ש
תחילהזך.מסקנתנןאתלהמחישכריהסברות,שתילפיהחישןביםאתנציגכאן

 :המנ"זמזחלקהיאייחר'ייג"כשאזכורהראשינה,הסכרה

196עמ'תוספוה,אפשטיין,ראהסומהלמסכתהתוספותעל 5 )( - התוספותאשכנןיות:תוספות"( 190

639ךעמ'התוספית,.בעליאררכך ;לסוטה") - .החודריבוכרהיהןפשטן-עמקיי :כתכאפשטיין . 63

היאהככלי.שלמיתודולוגירתבשאלותויסירורההמשנהמקרררתיתכשאלאמתיתקורתככ

לשםתשיכהלהשיכנדחקאינךכלאלהשיכ,שתךלרמאלומעיןשאלותעלמקומותככמהמאיר

הןאלרמידותרשמא .) J94(עמ' "יכהתשמחצייוחרכאןהיאהחכםשאלתשככר;אלאחשוכה

 .[ 3הע'לעיל,רראהלהירתע.ילאהמספרים,חישוכילהשליםזהחרספוחעלבללושעמדי

 . 46 'העלעיל,ראה 51

משנהת"שילמשלראההקשרים,ןמשהתעלמךהמחכריםמןישש."ךךשמהרש"לרכרילהלן,רראה 52

צט.סימןמיקחלהלכוח,

להלן).ראההרש"ש,הגיה(רכןוחק"נ :להיותצריך 53

רכר.העלהלאיריככתכאלהלתיספותהחיפוש 54
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רערכאועךנאערנאמשושיארבאמר

כןש IIרלרלמימךכעירהניכמדומה

מישראלאחרכלעל,יקבליהודה

תרמצלתרי"ג

,יכואוחריבואקצ"ח

613 x 
198 10,000 X 10,000 x 

 12,137,400,000,000והיינד

8,000 0,000 X ] 

 80,000,000ןדהיינ

)] 4 10,000 X 

 4,130,000דחיינו

,י 200

ריבואותאלפיסוח'

תוריבואותי"ג

תבריחורמאתיםאלפיםושבפ

משיםוהאלפיסושלשתאלףמארהלשש

יעברךאםערבותןילבשכמארתוחמש

על'הד

 12,137,484,137,200סה"כ

עצומהחר'גהה'אזובע'הו , 17,758,855,200לה'ותצר'ךשהר'להולמו,קשהזהסכום
 :יהיהשנהסבךהאתאפןאנציעמוסברת.בלתי

רערכארבאעוערכאמשושיארבאמך

בן,לר"שלמימךכעירהכיכמרומה

מישראלאחרכלעל,יקבלרהיהר

מצרתגרי"לת

 [)(,ססט x 10,000 x 198ראותיכרבואירקצ"ח

 19,800,000,000דחיינו

,OOO ~ X )(,סטסI 

 80,000,000דחייבו

X 41J )()(ום,ט 

 4,130,000נויידה

7,200 

יברארתראלפיםוח'

יבוארתרתי"גו

בריתותמאתיםראלפיםושבע

רחמשיםאלפיםושלשתאלףמאותלשש

יעברואםערבותןילנשכמארתןחמש

ןעליה

 19,884,137,200סה"כ

תבריתומ"חהבפלתשלוהפשוטהטבעישהחישובהראהתוספרתבדבריהקושי

 x 603,550 X 613 48הואהר'צוותמלתר'ייג ) 603,550 (מ'שראלר'בואבש'ש'ם

19,884בתוספותהנאמרלפ'וא'לו . 17,758,855,200 = שלהפרשהר' . 137,200,
2,125,282,000 . 

 :כךהתוספותרבר'אתוהג'ההמהרש"לובא

וה'ריבואותריבואקע"גמצרתלתרי"גבו'משרשיארבאמרהמתחרלבדבור
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וחמשהאלפ'םוחמש'םר'כואותשלש'םועורר'כואותות"תר'כואותאלפ'ם

 "."לכצכו'כר'תותומאת'םאלפ'ם

הגהתלפיהתיספיתדבריתיקין :שםבתיספיח

 :ראשין)יפיסשלמה,(כחכמתמהרש"ל
ןברלר"שלמימרבעררהכרכמררמה

מישראלאחרכלועלילבקהריהר

מצותלתרי"ג

בן"שרלרלמימרעיברהכיכמרומה

מישראלאחרכלעלייבלקיהררה

מצרתלתרי"ג

ריבואותריבואקצ"ח

וארתכריאלפיסיח'

ריבואותריבואקע"ג

ריברארתאלפיסרה'

ריבוארתותי"ג

אלפיסושבע

רמאתיס

,יבואיתשלשיסרערדראותברירת"ת

אלפיסיחמשהאלפיםוהמשרם

ומאתים

בריתותריתותב

יחמשיםאלפיםושלשחאלףמאותלשש

יעכרואםערבותןבשבילמאותוחמש

עליהן

ןחמשיםאלפיםרשלשתאלףמאותלשש

ריעבראםערבותןבשבילמאותוחמש

על,הן

ריבואששיםשמעיןררביבאאליולרכי

פעמיםקנ"הותאלפיםושלשתפעמים

עליהן,קיכל,כריתותזהןחשבו

ריבואששיםשמעיןררביאליבארלרבי

פעמיםקנ"הותאלפיסרשלשחפעמים

עליהן.לובקירתבריתזהחשכון

 :כתוספותהמהרש"להגהתלפ'הערכ'םהםוכך

קכליהורהןביישרל,למימריבערהכימדומהכ

כלעלי,

מישראלאחר

מצות"גלתרי

וארתכריבואריקע"ג

 X 10,0(JO X 10,000 17נ

 17.300,000,000דחייבר

5,000 10,000 X 

 50,000,000דחייבן

800 10,000 X 

 8,000,000דחיינו

30 10,000 X 

,300דחיינן 000 

50,000 + 5,000 + 200 

 55,200דהיינו

ריברארתאלפיסרח'

ריבראותרה"ת

,יבואותשלשיסרערד

כריתותומאתיםאלפיםוחמשהאלפיסרחמשים

,17סה"כ 358,355.200 

7,358 (זהסכום מ[התוספותהעולה [ 9,884 ,[ 37,200מ[הסכום'ותרמדו'ק )[ 355,200,

יילנא,רפוסגיליוןעלקהרעתרכזאה 55
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רלע'לח'שוב'בולעומת 300,500,000שלג'רעוןכאןק"םעוראולם .הרפוס'םפ'על

רבר'ופ'ועלבב'רון,המהרש"ל'ךרהאעורשלמה"ייחכמתבספר .) 17,758,855,200 (

התיספןתךבריהגהתאחריעצמךהמהךש"ללשידהזאת,ההשמטהאתליישבננסהשם

 :הואכך

ובמצאר'בואפעמ'םר'בואאלףהואאלפ'םמאהפעמ'םשאלףרעבצרוובכתב

ופ"גאלפ'םמאהפעמ'םמאותוחמשאלפ'םמאהפעמ'םאלפ'םקע"זשהוא

מאות.וב'אלפ'םוב"האלפ'םמאהפעמ'ם

מאותוארבעאלףכ"טהואמ"חפעמ'םתר'ייגזהבעב"ןהואןהחשבוושורש

וחמשאלפ'םשלשתועוראלףמאותששרה"בור'בואשש'םה'וו'שראל'םוכ"ר
והמשרםמאית

מאותור'אלפ'םמאתפעמ'םאלףקע"רהואאלףמאותששפעמ'םאלףב"ט
פעמ'םמאותארבעועוראלףמאתפעמ'םאלפ'םשב'הואאלףמאותששפעמ'ם

אלפ'ם.מאחפעמ'םקמ"רהואאלףמאותששפעמ'םוכ"ראלףמאת

ח'שהואאלףפעמ'םאלףפ"זהואאלפ'םג'פעמ'םאלףב"טתחשובושוב
אלפיםג'פעמרםמארתרד'אלפיםמאהפעמרםושנעיסאלפיםמאהפעמיםמאות

אלפ'ם.ע"בהואאלפ'םג'פעמ'םוב"ראלףמאחפעמ'ם'ייבהוא

אלפ'םמאוחוה'אלףפעמ'םאלף'יירהואמאותה'פעמ'םאלףכ"טחשובשוב

וחמאור'אלף.מאתפעמ'םוחמשהוארכע'םאלףמאתפעמ'םמאהרה"בו

אלפים.י"בהואמאיתה'פעמיםךנ"ראלףמאתפעמיםשניהיאמאותה'פעמים

רה"בואלףוב'אלףפעמ'םאלפ'ם'יירהואחמש'םפעמ'םאלףב"טחשובשוב

אלפ'ם.עשר'םהואחמש'םפעמ'םמאותור'אלף.וב'אלפ'םמאחפעמ'ם'ייר
מאות.י"בהואהמשיםפעמיםןנ"ד

ושמוב'םאלףמאתפעמ'םמאותוה'אלףמאתפעמ'םאלףקע"זהכלסכום

סל'ק.מאות 'בושאלפ'םוב"האלףמאתפעמ'םושלשהאלףמאתפעמ'ם

 :ה'וםשלמספר'בר'שוםהמהרש"לרבר'פעבוחוזה

אלףהראאלפיםמאהפעמיםשאלףרעכצדוןנכתבתרתוכ

אריברפעמיםריבוא

 x 100,000 177,000אלפיסמאהפעמיםאלפיםקע"זשהואןנמצא
 17,700,000,000דהייבן

500 100,000 X 

 50,000,000ודהיינ

83 55,200 + 100,000 X 

 8,355,200רניידה

אלפיסמאהפעמיםמאותשחמו

אלפיםרנ"הםאלפימאהפעמיםג"ופ

חרמא 'בו



התורהלתבקעלהבריתיתרשתפ:לתורה"ויתרביי

זה Jבענייהיאבוזהחשרשושרא

מאותבעראראלףכ"טהךאמ"חפעמימתרי"ג

יכ"ד

אלףמאותששדהיינךריבואששיםהיךוישראלים

173 

 17,758,355,200סה"כ

29,424 = 48 x 613 

= 603,550 x 

 17,758,855,200דהיינן

לחלקייןהחשבוזאתלפרקמתחילל"המחרשוכשי[יע

 = X 600.000 29אלףמאותששפעמיםאלףכ"טב

 17,400,000,000אלפיסמאתפעמיםאלףקע"דהרא

 = X 600,000 400אלףמאותששפעמיסמאותרד'

 200,000.000אלףמאתםמיפעיםאלפשניהוא

 40,000,000 +אלףמאתמיםפעמארתעבארועוד

 240,000,000דהיינר

24 600.000 X 

וחמשיםמאותיחמשאלפיסשלשתרערד

אלףמאותששמיםפעוכ"ד

אלפים.מאתפעמיםדקמ"הרא

בךתחשרשרבג

אלפיםג'מפעמיאלףכ"ט

אלףפעמיםאלףפ"זהיא

אלפיםמאהפעמיממארת ' nשהוא

אלפיםמאהפעמימעיםבוש

אלפים 'גפעמיםמאותוד'

אלףמאתפעמיםבי"הרא

אלפיסג'פעמיםוכ"ד

אלפים.בע"חוא

בחשושוב ,

מאית 'הפעמיםאלףכ"ט

אלפיםמאותוה'אלףעמיםפאלףי"דהוא

אלףמאתיםפעממאחדחיינו

אלף.מאתפעמיםוחמשהרארכעים

מאותה'פעמיםמאותוד'

אלףמאתפעמיםשגיהרא

מארתה'פעמיםד"כך

אלפים.י"בהוא

חשרבבשרה

חמשיםפעמיםאלףכ"ט

אלף 'נואלףפעמיםאלפיםי"דהוא

אלף. 'וגאלפיםמאתפעמיםד"ייינרדה

חמשיםפעמדםמארת 'דר

= 14,400,000 

17.654כ"סה ,400 ,000 

3,000 x 29,000 

= 800 100,000 X 

 ! X 00,000םך +

 87,000,000דהיינך

400 3,000 X 

= 12 J 00,000 X 

,1דהירנו 200,000 

+ 24 3,000 X 

= 72,000 

 88,272,000סה"כ

29,000 500 X 

= 14,000 500,000 + ! ,000 X 

= 00 ] 00,000 X ] 

+ 45 100,000 X 

 14,500,000ךנדהיי

400 500 X 

= 200,000 

+ 24 500 X 

= 12,0 00 

 14,712,000"כסה

29,000 50 X 

= 4,000 ] 50,000 + 1,000 X 

= 14 50,000 + 100,000 X 

 1,450,000דהייבו

400 50 X 
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אלפיס.עשריםהרא

משיס nפעמיםיב"ו

מאוח,י"בהרא

= 20,000 

24 50 x 
= 1,200 

 1,471,200סה"כ

 .יחרהכולאתמחשבהואועכשיי

הכלסכום

 x 100,000 [ 77,000אלףמאתפעמיםאלףקע"ז
 1,ך 700,000,000 =

500 100,000 x 
= 50,000,000 

80 100,000 X 

= 8,000,000 

3 100,000 x 
= 300,000 

55,200 

אלףמאתפעמיםמאותיה'

אלףמאתפעמיםושמרנים

אלףמאתפעמיםושלשה

מאותשניואלפיםןנ"ה

 17,758,355,200סה"כסליק

 ;ס'כומםוזהוהסכומ'ם,ב'ךהסת'רותכאךבולטות

 17,758,355,200כותרת;

 17,758,855,200 ;'אשו'

 17,758,355,200 ;ו'שו'

 17,358,355,200 ;התוספותלךבר'המהרש"להגהת

מתא'מ'םואל'ו 56 ,הנכוךהתשבונא'הסכוםהוא ) 17,758,855,200 (א'שבשורההסכום

ככותרתוכמוהוו'שבשורההסכוםאולםב-ה.בשורותהמפורט'םהח'שוב'ם

 . 400,500ב'חסרהתוספותלרבר'שבהגההוזה OOO,500ב'חסר ) 17,758,355,200 (

אתלסכםהמהרש"לבאא-הובשורותהרשומ'םהח'שוב'םב'צועשלאחרנראה

אלף"מאתפעמ'םייושמונהלכתובובמקוםש'בוש,נפלשכאךאלא ',ובסע'ףהדבר

הכותרת,אתהמהרש"לרשםכךאחר . 500,000וחסרואלף,"מאתפעמ'םייושלשהכתב

התוספות.לשוךאתלהג'ההמהרש"לבאהללוהת'שוב'םכלב'צועאחר '.ושו'פ'על

טעותנפלהלתוספותההגההנ'סוחשבשעתאלאכותרת, =ו'שורהעלסמךבזאת

בתהל'ךאלאהמהרש"לב'ך'תקלהא'רעהשלא:ואפשר 400,000ג'רעוךשלנוספת
צ"ל(ייקע"ג"באות'ותמבוטאהמספרכאךשהר'להדפסתך,«ועךהערות'ושמהעתקת

בג.'ז'ח'לוףאלאכאךוא'ךבמ'ל,ם,ולאקע"ז),

הש'טהמךכברברםהללו.החכמ'םאצלחשבונותב'צועלש'טותע'וךצר'ךעוד

שלארוכהשורה 'ך'עלכפלב'צועובע'קר ,ם'ל'במהסכומ'םכלר'שוםשלהכבדה

 . 5 [ 'עהליילעיל, 56

 .רוןראה 57
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וממהלנוה'רועמןופר'מ'ט'ב'שונהחשבונא'לעולםלהצ'ץאפשרהוספה,פע'לות

 51Sהעתיק,בעולםמסוימותותבתרבויכברידועשהיה

 I;.Iרש"

לאהלהאבלהרש"ש, 'ר'עלוח'קוןלע'וןזכובתוספותהמהרש"לשהג'ההמספר'ם
וכפ'-התוספותהגהתלאחרהמהרש"לשכתבהר'בור'םבאר'כותולטפללנתח'רר

התוספותוהגהתשלפנ'נו,סררסהפךה'ההללוהר'בור'סכת'בתסררכבר,לנושהסתבר

משובש,הרש"לשלשוןמוסגר 'בר'בורהוס'ףורק-אחרונהנכתבה
 :הרש"שלשוןוזה

שלש'סותחתקע"ז,קע"ג,תחחוצ"למשובשתממהרש"לשבגל'וןההגה"ה

תחתובסה"רמשובש)הואעצמוברש"ל(וגםשכ"הותמצאוחשובצא ,שמונ'ם

 ,ותק"נותקנ"ה

במרפ'סהקולראתלתלותשא'ןהע'ררבר'וובמהלךה"גל'ון",בת'קוןהרש"שפתח

משובש",הואעצמוברש"לייגםשהר'שלמה","חכמתמספרהגל'וןהגהתאתשתמצת

מעברהמהרש"לשברבר'ולסת'רותלבע'ותכללהארהמשוםהרש"שברבר'א'ןאולם

התוספות,רבר'להגהתשנוגעלמה

מהרש"להגהתלפיהתוספותרבריתיקון

ראשון)דפוסשלמה,(בחכמת

חרש"שתיקובילפיהתוספותרברי

וספותובתהמחדש"לבדבדי

ןב"שרלרלמימרבעירהכיכמרומה

מישראלאחרכלעליוקבליהורה

מצותלתרי"ג

ןברלר"שלמימרעיברהכירמהכמר

מישראלאחרלכעליוקנלורחיה

מציתלתרי"ג

ינואותררינואקע"ג

ריבואותאלפיסוח'

ואותנריריכואקע"ז

ואוחריכאלפיסוה'

ריבואותשלשיסועידריבוארתתךת"

אלפיסוחמשהאלפיסחמשימי

חיםרמא

ריכיאותשמיביםרועוריכוארתךת"ח

אלפיסוחמשהאלפיםוהמשיס

ומאחים

כריתותבריתרת

רהמשיםאלפיםושלשתאלףמאותלשש

ובריעאםןתרערבכשבילמארתוחמש

עליהן

וחמשיםאלפיםישלשתאלףמאותלשש

יענרראםערבותןבשבילמאותיהמש

עליהן

ריבראששיםשמערןרבידאליבא,לרכי

פעמיםותקנ"האלפיסושלשתפעמים

ז,עליהקיכלריתותברזהחשבון

ריבואששיםשמעוןדרביאליבאיברלר

פעמיםיתק"נאלפיסרשלשתפעמים

עליהז,קיבלושבריתותזהחשבון

כעבוררקוהתקבלהתוספות,יפתבתקלאירופההגיעכאפסים,רכעיקרהערכיות,כספרותחשימוש 58

-7 'עמשימל,ראהממושכת,תקיפה 6 , 
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 :המספר'הערןלפ'דכר'ופענוחהואוכן

הרש"שכתיקיןמחדש"להפיעלתךהתיספנוסח

הרש"ש)הגהת jתחתוו(ק

קבליהורהכן"ש,לרלמימריכערהכיכמרימה

מישראלאחךכלעליי

מצותלתרי"ג

ריכראותואבריקע"ז

'יבוארתאלפיסיח'

 x ]0.000 x I 10,000דך

 17,700,000,000ודהיינ

5,000 10,000 x 

 50,000,000דחיינן

800 10,000 X 

 8,000,000דהייבו

80 10,000 X 

 800,000דהיינך

55,200 

ריבואותךת"ת

ות'יכואשמוניםיעיד

יתיתברומאתיסאלפיםוחמשהאלפיסוהמשים

יחמשרהמשלםאלפיסושלשתאלףמארתלשש

ןעליהיעכרואםןבותערלבשבימארת

 17י, 58,855,200סה"כ

פעמיםבואריםששישמעוןררביאיבאלי,לרכ

תותכריזהחשכוןפעמיםותק"נאלפיסושלשת

 .עליהןקיבלן

58,855,20QX603,550 י,ךI = 

IXIOl f> ךI835 ךI.O 

 10,718,357,055.960,000ילרגכרישרםאו

פר'ט'סשנ'הגהת 'ר'על 17,758,855,200שלשנררהלסןלהג'עלרש"שאפואעלה

 . 400,500,000שלהג'רעוןאחלהש'כוככןל,"המהרשכלשון

כמספררםהפלגה

בווראינובעתמספריבריבויהבריתשלוהגרולההחשיבותבהבעתהעצומההמגמה

 :עצמס'סככתוכודורות'הסהעסכותשככלשללשונותמר'כו'

כלרשט.ר'?סג'?ס i11 ס?' Qשכךאןןj'?ס ס?' i;~ל 'הג' 9ל~ל?ס ס;'י::נ~כ'ס~זרס
ז,ב'ז;נ'ףש~כנזרע~'ףכ Qז,בחג'ף Oז;נבקרכ~ןןjרך,ךףנןןj'?ס\ופ?סך~ל, /o 'א'ש

? JJ לה'ב~ר'ת?ךף~;i רןכ~לת;'ףjף תר.<:~לה'ףה'~ןןpאזר?סרלא ] ...ב ס;'י::עז
עזpנןפה'שנ;~ןןjר~תכ'אח j י::::י~להך~חאח i י::הבר'ת~ת תר.<:כ' j ~ל~ר?ס

 .)ר'-טכט,ס(רכר' ס;'י::עז;<נןפהפן 1 '~~ןןjרר~תןנ'ך;·ל~ה'ג' 9 ? ס;'י::עקר

היהן,כשאילוהתנאים,ספרותבמקורותירועהאינהמצוותתרי"גמנייןביעתקכאמור,

א'לווגסהתוספות. 'כרכרשהנעשכפ'התנא'ס,כרכר'נוספתמכפלהמשמשזהמספר

מצרים,יציאתשלאחרברוריתישראלבנימספרבהערכתסטטיסטיתשיטהקיימתהייתה

העת'ר'סדורותעסואף =ה';סעזpנןפהפן 1 '~~ןןjר(ר~תהתוספות 'מ'עדלפחות

ז;tישייכללקייםכריהתוספות,ברבריבריתותשלאסטרונומילמספרזוכיםהיינןלהיןת)

' iIJ "ומק'ף.מלאק'וסך~ל
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 59כחוקות'כספראגרסאות:כ

הריניס,אילווהמשפטיס, ,המדרשותאילוחוקיסוהתורותוהמשפטיסההקיםאלה

ר'אמ'כפה.ואחתככתכאחתל'ש:להםןת'[תורותששת'נר]'מלמוהתורות,

שכ'להםכ'תןהרכהתורותהלא "'ל,ש'נראל]להםכ'תכותורותשת'וכ'עק'כה

תורתזאתהאשםתורתזאתהמכחהתורתזאתהחטאתתורתזאתהעולהתורתזאת

 61באהל,ימותכיאדםהתורהזאת 'השלמזכח

והלכותהתורהשכ'תכהמלמ'נד]משה.כ'דס'כ'כהר '"ןכתאשרהתורהזאת

 .)ג"עק'חח,פרקכחוקות.'(ספרא,כס'כ'מש'נה] 'ד'עלופ'רוש'ןוד'קדוק'ן

הדעתאתלתתו'ש . 31וט'קן'דכתכפ'עלהה'סטור')(המ'לוןהאקדמ'המהדורתכךכ

כהר '"כתןאשרהתורה:ייזאתהשכ"ההפסקהלפכ'כאןשעומרהמקראמןהלשוןעל
~ל.ה :כזהפסוקיםצירוףןכאיששנטעןפילו?אזהדיבורשלטיבומה ,"משהכירסיני

QV ךקיסV pןo/ ~ t;I ןיסV רח;רתPינ; 'ה~סן~י~i ך:קגי~יי\V קךזיל:V 9ר ' J ה:ק~ךיpזנז
דומה),וכוכו'''יי(כגוןהמשךלשוכותצ'וןללאואכלעשו'זהצ'רוףא'ןמו).כו,רא(ו'ק

השמטה,עללהורותהראויים

שכפסקההתורה"יימלשוןשרידלפנינויש?האםכאןעניינומההתורה",ייזאתואילו

פסוקפיעלשמאאויד)?יט,(כמדכר 'וכול" J:;:קאת i:מ:;וירם $Iחוךה Vייז'אתדמת:קוה

 "מד)?ד,(דכר'ם'שך~ל" 'נ~נ' 9למזpהם /O~זpר~ת;ךהאת'זייראחר:
 .כאןהספראכוסחעד'שלקדקתומדהשוואהללאהללולשאלותלהזדקקרא'-אפש

כגו.דכר'םאכןשכאןמראהס'כופס'ספ'עלכרצףכד'קתם

א

3וט כאהלימותכיארםהתורהזאת 1

כאהל'מותכ'אדםהתורהזאתפר

כאהלמותכיארםהתורהזאתנ"י

כאהל'מותכ'אדםתורתלוכ

אהלכימרתיכאדסורההתזאתוכצ

כאהלימותכיארםהתורהזאתי"ש

ג

תא]'[ל 31וט

'תא][לפר

 . 215הע' , 396עמ'סיני,הרפרידמן,ראה 59

jO ( 60 'העלהלןראה . 

התורהזשכ ',תרותוה'והמלכהכתרבןכוומתה iלולאהורות,שתישל Jקירמגורסאינראיבעקכיייר 61

 Jרכקירךשבפראה;ונ ] ',עמי(ספראמסיני"כולהי:ונהנשאחתתררה iה 'פהלבעוה'אחרבשככת
46עמ'ל,נט iרו:אצלאהרן)  ,אחרתשניתפר 35הע' 0

ינכנילפמשהםשאשרההתוראתיז" :התירההתבהגעתבשהתפילהרבסדהאמירהאתהמזכיר 62

 .) 64 'העלהלז,ראה(ושוניםמפסוקיםהמורכבמשה",כיי 'הפיעלישראל
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[ל'תא] '''ב
ל'שראללהםב'תבוהרבהשתורותמלמדלוב

[ל'תא]ובצ

ל'שר'להםבתבוהרבהשתורותמלמדייש"

ג

יייכתןאשרהתורהזאת 3 1וט

יהוהנתןאשרהתור' 'זאפר

יש'יבנוביןביכויינתןאשרכ"י

להזלומר'שראל 'בבוב'זב'ב' ",בתזאשךלוב
ישראלבכיוביזבינו 'ייכתןאשרונצ

ישר'כניוביןבינויי'נתןאשרש"י

ד

3וט [ל'תא] 1
[ל'תא]פר

בשמ'ם[ש > ... <א 145לאב'הז 'ש'ב'זשל'חל'עשותמשהזכה "'ב

[ל'תא]לוב

שבשמ'םלאב'הם'שראלב'זשל'חל'עשותמשהזכהובצ

[ל'תא]"ייש
-: 

ה

משהכידסיניכהר 31וט

משהכידסיניכהרפר

משהכידסיניכהר"יכ

משהבידיסינבהרלוב

משהכידסיניכהרובצ

משהבידסיניבהרי"ש

ו

3וט 1 

פר

בס'ב'מש' 'ד'עלזופ'רוש' 1וד'קדוק'והלכותהתורהשב'תבהמלמ'

נייבסמשהידיעלופירושיןודיקדוקיןלכותוההתורהשניתנהמלמד
מסינימשהע"ייםופירושךדקדוקיהםהלכךתהתורהלךשנת'מלמד

 6Jלמקום'שראלב'זשל'חלה'ותמשהזכה

מסינימשהידיעלופירךשיםרקדךקיהםוהלכותהתורהשניתנהמלמד

מסיני.משהידיעלךפירושיהןךרקדךקיהן 'הלכותתודהשנתנהמלמד

o 

ייינ

לוב

בצו

י"ש

רלע'ל.הדרשהשלהפסוק'םפ'רוטסוףואהאד'בור

6J 240צ'לוםרף(ין"כמעריישראל '[בייהמ"רי:המשכר (. 



 179התורהבלתקעלהכריתות:לפרשתיתורה"כרית"

הררשהאתמטכםהואבלבד.שמעוב'ב'לקוטובמובאהלובדון '''כבבמצאבד'בור

עשו'בוטחעד'שבשב'זהס'כוםלהם".ב'תןהרבהתורותייהלאבאמר:שבהדלע'ל,

תוספת.לה'ותעשו'הואלחלופ'ן ;המקור'תהגרסהלה'ות

ובד'בורלהלן(וכןובדפוט'ם'ורקב'ו '''כברקכאןהק"מתדרשה'שדבד'בור
דורשתזודרשהשבשמ'ם".לאב'הם'שראלב'ןשל'חל'עשותמשה:ייזכהלובדון)בכ'"

אלהמ'ל'םכולל'םהזאתהדרשהאתשגורס'םהבוסחעד'וכל'שראל",בב'וב'ןב'בויי

א'בבה 31וט'קן "'כלגב'בהשפתחבוהד'לוגבע"תובכךג,בד'בורהמובאהפטוקבתוך

מטכיםהםואדרבה,הללו,המיליםאתמשמיטיםאינםהםנוטח,עדילאותםקיימת

שבשמ'ם.לאב'הם'שראלב'ןשל'ח /'שראלבב'וב'ןב'בו :על'הןמ'וחדתדרשה

הבדרשותהמ'ל,םאתק"מוולאזו,דרשהכאןגרסושלאפרמה,וכ'" 31וט'קן "'כ

על ."'"בתןייאשרהפותחותהמ'ל'םאתזאתבכלק"מו'שראל",בב'וב'ןייב'בובפסוק
העומד ,)ה(ד'בורמשה"ב'דט'ב'ייבהרהמקראלשוןעםברצףאלהמ'ל'םבאוכך 'ד'

ו,שכדיבורהכאההדרשהלפני

י'לוגכלומר,הדומות,מחמתמהשמטהבע'קרבובעותאלהשתופעותלשעראפשר

לובדון '''כשגםאפשר .)ה(ד'בורבהר"יישלתיילב" ,)ג(ד'בורייב'בו"שלת"הב'מן

הושלםגבד'בורבש'בוש.אףומהםבחלקם,הושלמושהחסרובותאלאזו,לקבוצהש"ך

כדיבורבאההיאאכלשם,לונדרןככ"יחסרהדשכדיבורהדרשהישראל",כנירכיזכינריי

שלאבוצעזודרשהלהשל'םשהב'ט'וןדומההבוטח.עד'שארשלהרשהדבמקוםו

לפעמ'םשקורהכפ'המקומ'ת,הדרשהבההותלפהזוהשלמה 'ד',ועלהבכוןבמקום

לשון.מחל'ףשגו',ב'צועבשלתהל'ך,שלבסופובמצאלשוןלהוס'ףהמ'ועדכשג'ל'ון

דיכרריםשניפרמה '''כו 31רטיקז '''ככנמצאוג-ר,מדיבוריםההשמטהשאירעהלאחר

לה'ותאמורארוךלד'בור'תדצ'רופם .המקומ'הפסוק,הואמוכו,מו'קרארצופ'םבלת'

מקרא'קטעעללהוס'ףלבכוןראהכלשהושגרסן.דומהושבד'בורלדרשהכותרתכעת
אמורהזואר'כותאםשב',מצדאולםומלא,ארוךןולשבראהאחדמצדשהר'זה,

בתןמהצ'וןממבוחסרהר'לדרשה,הדרוש'םה'סודותאתש'כלולמלאלשוןלשוות

"אדה :זהמקראשלר'שאלהוט'ףאפשרה'הזוהשלמהלשםכמובן, .'ב'טבהרה'

טגבוןבתוךובאמתבדרשה,ככר "התורות"שמ'לתאלאךסת;;ת".ךסז;וש~ט'ם ם'~ 1]ס

 ,"התררה:ייזאתהושלםאלהשמטעמיםדומה ,התורה"שניתנה:יימלמדנאמרהדרשה

ם iq'ר W ~;:ות;ןהאתייוזפיעלשמא ,"כאהלימותכיאדםהתורה,תזאייכהשראתשמא

 "מד).ד,(דבר'ם "ךאל /O ' 'נ~ל~נ'מזpה
 3 [וטיקןהיד:כתכיקכוצרתשתיהטתמנוכחוקותימספראאחדיתכשורותזהכעייז

ב'ו'דכתבלעומתהדומות, 'ד'עלמשותףד'לוגכבראהא'רעבהם,אשרולובדוןפרמה

בבוסחכלל'תקרבה .השמטהללאהמקור,'הבוטחבשתמרבהםאשרובצ'ה,ודפוס'ורק

 65החוקרים,כדבריצוינהככרפרמהידכתבלביז 31יטיקז"יכביז

אותההשמטתמכחיבתהראשונהלקברצהמשותף 66שמעוניכילקוטהמצוטטהנוטח

 .) 62הע'לע'ל,(להגבהההאמ'רהלהרכנתקשראפןאןיקאבדאיןו 64

 .נאהוןפינקלשטייפיעל , 24הע' , 63עמ'כהנא,אהר 65

שילרני. 'במהדרדיספקאו ' I/כפיעל 66
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מקום,מכללונדו().'דכתבלגב'שש'ערנומה(והשווההפסוקבק'צורלאאבלדרשה,
 67הראשךנה.הקבךצהלתךפעתכמשהךתיעךדמוסיףכילקןטהדרשהחיסור

סירסג.

הרלפנ'כולם:ייכשעמדוהמכ'לתאבדבר'לע'לפתחנו'חד.כרוכות'רדוותורהבר'ח

לכרותהק'שנ'גלהאלאעודולאוה 'ד'עלזהממשכנ'(ה'ו ...התורהאתלקבלס'נ'

הגלו"(עללואמרוכח)כט,(דבר'םא"נו '''להנסתרותשנ'הסתר'םעלבר'תעמה(

סוטהתוספתאוהשווההסתר'ם".עלבר'תעמךכורת'(אנווא'(בר'תע'מךכורת'(אנו
לאלהםאמ'מואבבערבות'שראלאתמשהכשהשב'עמצ'נו Jייוכ :) 192(עמ'דו,

כ' jנ~לבדכםאתכםולאשנ'שבלב'תנא'עלאלאאתכםמשב'עאנ'שבלבבכםתנא'על

הפסיקיםשנייג-יי)",כט,(דכרים 'רגןפהישנןאשראתכיוגן';:דז·את]ךית f י::~תכ.דת

מואבבערבותהבר'תעלהמוסב'םנצב'ם,פ'מתת'לת'שנו")אשרייאת(ייהנסתרות",

כלומר,זה,עלזההתמשכנושבורלמעשהתורה,במת(כרוכ'םסט),כח,שם(וראה

מוסדיסרדהםהררית)ערכותכרית, ,רה(תוהאלההמושגיםצריךכזה,זהערכיסנעשן

מופשט,בה'גדלאוב'סוס,הבלטהלהערכה,זכושלפנ'נרבמקרדותחז"ל.שלעלועקרו(

 ...אלאשת"ם,ולאאחת'תברלאמספר'.ר'בו'שלהדרשותבאמצעותאלא
הך~כיישלילתעלעקיבא Jרמשיטתנמתךאינןהכריתות,כמיתשלזהדרשניריבוי

ק'חח,פרקבחוקות,' ,(ספרא "?ל'שראללהםנ'תנותתורותשת'כ'ייו .עצמהלתורה

בתוספתאאמרוזאתעלבר'בו',ייתורות"לשו(בכתוב'םמצאנוזאתבכלואם .ע"ג)

חקות'מצות'משמדת'ו'שמרבקול,אברהםשמעאשרבייעק: ) 299(עמ'כאה,ק'דוש'(

תורהטעמ'לושנתגלומלמדתורות'אלאנאמ'לאתורת' ,)הכו,(בראש'תותורות'
היאאלאפה,שנעלתירהבחינתאינןורקרךקיה,תורהטעמיזה,ריבוי ."דקדזקיהו

יימלמד :שםהגורסאפוא,ערפורט '''ככושלאעצמה.הכתובההתורהשלהפנ'מ'ךת
היך).כתנילפיע"בכחירמא(כבכליסיפרדם"ורכריתררהדברילישנגלך

:: 

עפ"יייהוספתיןהרער:מרובעים,בסןגרייםהררשהנרספהשכהש-לןב,'כמהרריתשטךשטשההבקר 67

5 'הע . 827 'עמ( ! "תן"כ 7 (. 
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ומפרתהת

אפשטיין,

תרמפרת

דנציג
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נאהכ

ספראי
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18התירהקבלתעלריתותכה:לפרשת "ותורהבריתיי 1 

ביבליוגרפייםקיצךרים

תש"ס. ,ירושליסהתרספות,,בעליאררבךא"א

 ,)א"שת(בי ,תרביץ ,"קדומותטלקירתיואאשככזיותייתוספךת ,ןאפשטייכ"י

204 'פמ - -677 'פמ ,)'נש(חלקבמחקר'ס, ~ 190 66 3 . 

פגסיני, ,"המצוותזמנישלהתפתחותךוראשית 'תומאשלש"יידנציג,ב'

15 'עמ ,)ח"(חשל 8- 153 . 

עמ'תשנ"ה),(קטזסיני, ,"'!רותצלממספרהתנאיסנתנךרסכלייהנשקה. 'ד

ח.נ-במ

תשנ"ה.ירושליס, .כהההלשירמדשלכתכי-ידאוצרכהנא,מ'

מחקרי ,"?תיאולוגיהאוהיסטרריה-ממינילמשה"הלכהספראי,ש'

-38 'עמ ,)ן"(תשרונזטל]דורוזוסמןבק'ע[כער'כחאתלמוד,  ,ל"הנ ~( 11

 .)ד"נשתיררשליס, ,המשנהרבימיהביתבימי

שמעאלי 'ר'שיטרתבתמוררתשמיטה?אצלסיניהרענייןמהיי ,מןדפריי"ש

דוובלכמרקדשכ )עתש"(כה-כדסידרא, ."התורההתגלרתב 'אבעקי 'ור

426 'עמפלד],שטייכאריהצבי 'פרופשל - 387 . 

חיב-םשלירולימלאוכרמהמשנה",וחקררנקלפייזכריהפרידמן,יש"

 ,תשמ"חירושליס,מירין.גיאתכיכערוהגות,מחקרפרקילרבנים:מדרש

- 'עמ 39 ] 7 . 

שאולכירלןהזכרוספר ,"ליננהבתלמךדתיההיסטורלאגדה"פרידמו,י"ש

 . 46-1 'עמ ,ט"תשמס,ישלייר ,תדפיסרמז.יבל

עאציין. ,"יתנתעמגילתשלרליוךבסכחכרכהינייעניישניפרידמן,י"ש

40עמ'תשס"ו),( - 5 . 
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ימחקר ,"ומעשההלכה-מסיניתררהופהשעלתרדה"ררזנטל. 'א

משהעררכים:ררזנטל,שמשוןאליעזר 'פרופשלולזכרומוקדשכתלמוד,

489 'עמ ,)ג"(תשנוזנטל]רדודשר,כר-א - 448 . 
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. 147 - 227 
טןספר,עלימהרש"ל",שהגיההתלמוד ,. תריימהדו ,רון

104עמ'תשמ"ט),-ח"תשמ( - 12 'עמ ,(תש"ן)זט ; 65 8 . 

, 1993 . rk ן'סJ,c NI.\','\le/·." ojNII/IIJJe l·,,\. Nc\v ז-, c l חך 1וךf\, Schi 


