
ם י ק י ד ות צ ז  ק*י ארו

 שהיה בקל התוספות, ושם היו גדולים, כגון רבינו שמשון בשאנץ
 שחיבר גם כן תוספות, לבד בשאר חלסידיס, שחיו לרוב באר
 וחם היו גבורים בתורה, וחיה לבבם גדול באד ופתוח כאולם,
 ולמדו בעסק גדול, וםםרו נפשם על התורח, וירעו בלא עיון כל
 התלמוד, פירוש ןרש״י1 ותוספות. ואחר כן בעוונותינו חרבים רבו
 הצרות, ונתמעטו הישיבות, והיו אותן התוספות האחרונות
 כברות עליהם ולא יכלו לשאת, ובאו נמלים אחרים, וקיצרו
 התוספות ההן, כל אחד כפי חכבתו, להקל לאנשי דורו הלימוד.
 ועדיין ביביט ההם חיו בקיאיט בכל חחלטור, וחיו יודעיס המצוות
 טחוך התלטוד, עד שנתגלגל שנתנרשו טצרפח, ששט היו טחזיקיט
 בתורח, והיו לוםרים בעסק נתל, כענין שעשו ראשוניט ביטי
 חכטי התלטוד, שהיה עיקר ליםודם לחזור חתלסוד, כרי לקייט
 מה שאמרו(ספרי דברים ו ז, קידושין ל א): ,ושננתט לבניך — שיחו
 דברי תודח מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר אל תגמגם
 וחאםר לו, אלא אמור לו מיד! כי אי אפשר שיחיו המצוות
 שנונות ומזומנות בפי האדם להשיב לשואל אם לא ברוב
 חזרוח, כמו שאמרו (תגיגה ט ב): אינו רומה מי ששונה פרקו
 מאה פעמים למי ששונת אותו מאה ואחד} ואמרינן(תענית ח א):
 שריש לקיש חיה חוזר ההלכה ארבעים פעמים קודם שבא לפגי
 רבי יוחנן! וכן עשו כולם בימי חכמי התלמוד, שעיקר למודם היה
 חזרה. ואםרינן (מגילה ז ב): רב אשי חוח יתיב קםיה דרכ כהנא,
 נגה ולא אתו רבנן! אטר ליה: טח טעם לא אתו רבנן? אמר
 ליה: דילמא טרידי בסעודת פורים? אטר ליה: ולא הוד. אפשר
 למיכלה מאורתא? אמר ליה: לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא:
 טעודת פורימ שאכלה בלילה לא יצא ירי חובתו, מאי טעמא
 (אסתר ט כב): %מי משתח ושמחה״ כחיב! אמר ליה: אמר דכא
 הכי? אמר ליה: אין! תנא ביניר. ארבעין זמנין ורמי ליה כמאן
 דמונח בכימיה. ועתה ראה, זה היה דבר קל באד, ואפילו הכי
 היה חוזר אותו כמה פעמים. ועכשיו אין שומ אדמ שיהיה חוזר
 דבר כזה יותר בפעם אחת או שתי פעמים. ויש ראיות גדולות
 ברורות בכמה טקוטות בתלמוד, שהיו כולם רגילים בחזרה, ולכל
 אחר היה לו םכוט מנין כך וכך פרקים ליום, וכשהיו טרודים
 כיום אז היו פורעים בלילח, וכל שלושים יום היו חוזרים תלמודם.
 וכזה חענין חיו לוטדים גם כן בצרפת, עד שהגיעו לםעלוה רבות
 ולידיעה גדולה ולא הוצרכו לספרים פוסקים, כי היו יודעים



וח  שער התו

 המצוות מתוך התלמוד וחתוספוח. אבל מיום שנחגרשו מצומת
 נתמעט הלמוד מאד מאד.

 ועוד בדור חזה נשתכחה התורה, מחמה כי חלוטדימ הללו
 טבוריט לעשות כטו הראשונים להחזיק במלפולימ, אך אינם
 דוטיט לחכטי צרפת כלל וכלל! הלא לבט היה מתוח כאולם
 ותורתם היתה אוטנתט, וחיו טטיתיט עצמט עליה יוטט ולילה,
 לכן השיגו וידעו בפלפולם. אבל עכשיו אינם יודעים כן, אלא
 בבלבליט זח את זה ומבטלים רוב חיום, ועוסקים באותו ליםוד
 כחצי יוט, וחליטוד שלהט עראי רעראי והביטול קבע. אבל ביטי
 חכטי התלטוד הלכו ללטוד עשר שניט ויותר, וחיה ליסודם
 גדול בקביעות, שאט היח אחר טתעטש, לא חיו אוטריט ״אסותא•
 טפני ביטול בית המדרש (גדכות נג א), מזח הענין יש לדעת
 רוב קביעותמ. ואמרינן (כתובות סג א): רב יומף בריח דרכא
 שדריה אבוח לבי רב לקםיה ררב יוסף, פסקו ליח שיח שנין, כי
 חוח תלת שנין מטא מעלי יומא דכיפורא, אמר איזיל ואחזי
 לאנשי ביתי, שמע אבוח שקל מנא ונפק לאפיח, אמר ליה
 זוגתך נזכרת, איכא דאטרי אטר ליה יונחך נזכרת, איטרוד, לא
 מר איפטיק ולא טר איפטיק. ראה והבן זח הענין, כטח היו
 דבוקים בתורח! על כן זכו לרוח הקודש. וכן בארץ צרפת היו
 עוסקים כעסק גדול וזטן רב, וחיו יושבים בםקום אחד ללםוד
 כל התלמוד, וחיו חוזרי ט תטיד, ולא פטקח תורה טפיחס, וחיו
 עושיט כטו מעשי חראשוניט, כדאטרינן(עכורה זרה י«א): לעולם
 ליגרט אינש ואף על נכ דטשכח ואף על נכ דלא ידע טאי קאטרן
 ואטרינן (שכת סג א): מעיקרא ליגםר אינש וחדר ליסכר. וכל זח
 אינם עושים עתה, כי כל אחר רוצח ללםוד תוספות וכל חידושים
 וחידושי דחירושים קודם שידע צורת התלמוד, אם כן איך יצליחו,
 כיון שעושה להיפך ממח שאמרו חכמי חהלכור? כי כל מה שנאמר
 בתלמוד הכל אמת, ואין להשיב עליו או לשנותו, ולא לחומיף
 ולא לנרוע. ועל כן ברוב מורח הליכוד, העיון והפלפול, רבים
 פורשים מן הלימוד ברוב טורח חשטועות והדקדוק שאוםר על
 מה, כי אוסרים: סח נוכל להבין סברות סבחוץ? חלואי שחיינו
 יודעים מה שכחוך הספרים! ואם חיו לומדים בקביעות יומס
 ולילח, אז חיו לוםרים והיו בקיאים בתלמוד, והיו םתאויס
 ללמוד, כי היה להם לכ להבין בקל, והיה אדם בא ללמוד
 לעולם ,ניס ולא נים תיר ולא תירי, וחיו מוסיפים בכך יראת



ת «וייק»ם ו ו י י  א

 שטיס שלימה, וגם חיו מתרבים חתלםידים, והיו עוסקים תכיר
 בתורח. אבל עתה, טרוב טורח השמועות, נעשית עליחם חחלכח
 כטשא כבד, ולא יוכלו עוד להביט בח, וטתוך כך עוסקים
 בשגעון וכליצנות, וטבלכליט וטכטלים ועוטקיט בטיני תחבולות,

 ואין להם יראת שמים.
 ואמרו בפרק השוכר אח הפועלים (כבא מציעא 8ח א, ועיין רש״*
 רבי זירא יתיב בתענית ארבעיט יוט דלישתכח ביגיח תלםודא
): נכשל אדט  דבבלי כי היכי דלא ניטרריה. ואמרו(ויקרא רבה בה א
 בעבירה אחת ונתחייב טיתח לשטיט, טח יעשח ויחיהו אם חיח
 רניל לקרות דף אחד — יקרא שני דפים, או לשנות פרק פעם
 אחת — ישנה פעסים, או ללטוד פרק אחד — ילםוד שני
 פרקים; אלםא רוב נירסא עיקר, כי אם חיח הפלפול עיקר,
 לצעוק ולהרים קול חצי יוט בדיבור אחד, אז חיח לו לוטר: אם
 מתחילה היה רניל להקשות קושיא אחת — יקשה שתי קושיות.
 ובפרק האיש טקדש אמריגן (קידושין גג ג): כשמת רבי מאיר
 אטר רבי יהודה: אל יכנטו חלטידי רבי מאיר לכאן שקגתרנים
 חם! וכל זח שלא היה רוצה לתתבטל טגירטתו, כי רבי טאיר חיח
 חריף, ולא עטרו חביריו על סוף דעתו (עירונין יג ג, » א). ועוד
 החט (עירובין נג א): אטד רבי יוחנן: לבן של ראשוניט כפתחו
 של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל, ואנו כטלא נקכ טחט
 מדקית; ואמר אכיי: כסיכחא בגודא לגמראן ואמר רבא: ואנן
 כאצבע בקירא לסברא; ואסר רב אשי: ואנן כאצבע כבירא
 לשכחה. ועכשיו, אנן עניי הדעת אין אנו יכולין לוטר ,כאצבע״,
 כי אם ,כאבן שיש״ לגםרא ולסברא. והא דאמר בפרק בטח
 בדליקין (שבת לא א): אמר דכא: בשעה שבכניםין אדם לדין
 שואלין אותו: נשאת ונתת באמונה — פלפלת בחכמה? סשסע
 שצריך אדם לפלפל? זחו ליסוד הנםרא, שבקשינן בשניות על
 חברייתות וםתרצינן להו; אי נסי, על ידי עסק וחניון בתורה
 תטיד נותן דעתו לדקדק וטוצא טעם•. אבל לישב כל היום
 לפטפט — פשיטא שלא לעשות כן! וכן עתת, רוב חלוטדיט
 מודים בעצםם שאין לוטדיט כהוגן, ויודעיט שאינט לוטדיט
 כדרך חישרח, כי מרוב טורח הפטפוטיט שחט טפטפטימ חם
 מתבטליט לגמרי, ולא ישיגו ללכוד לא תודח ולא נכיאימ ולא
 כחובים ולא אגדות ולא מדרשים ולא שום הכסח, מחמת רוב

 תחבולות שלחס.



ח ר ו ת  שער ה

 ודרשו רבותינו (אבות דרבי נתן פכיל) על פסוק זה (משלי כד ל־לא):
 ,על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב, והנה עלה
 כולו קםשונים כסו פניו חדלים וגדר אבניו נהרסה״: מי שאינו
 מחזיר תלמודו, מתחילה משכח ראשי פרקים, מוף מחליף דברי
 חכםים, סוף שאוטר על טמא טהור ועל טהור טמא, והרי הוא
 מחריב אח העולם! אלמא, טי שאינו חוזר לא יוכל לחורוח כדין,
 אלא טועה ברוב ההוראות. ואמרינן(מדרש משלי י א): אמר רבי
 ישמעאל: בוא וראה! כמה קשח יוט הדין, שעתיד הקדוש־ברוך•
 הוא לדון כל העולט כולו בעטק יחושפט, וכיון שחלמיד חכט
 בא לפניו, אוםר לו: כלום עמקח בחורה? אמר לו: חן! אוטר לו
 הקדוש־ברון־הוא: הואיל והודיח לפני, אטור לי: מה קריח? וטח
 שניח? ומה שטעח בישיבה? טכאן אטרו: כל טח שקרא אדט יהא

 חפוס בידו, שלא חשינהו בושה וכלימה ליוט הדין.
ה ר ו ת ק שער ה י ל  ס




