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היהדות למדעי הקמפוסהפקולטה רב לשכת
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ביהדות יסוד ללימודי המרכז כימאת ב"תשס,תשא�פרשת

שולמ�"ע ופאול הלנה 434מספרש

הי� הזית ושמ�

שחה המ שמ� ממרכיבי שתנו,אחד בפר שכתוב במידת,כפי זית שמ� מאמרנו).כה�כב,ל(הי�הוא
המונח את הכוללת משנה על הפרשנות לגלגולי מורי".הי�"מתייחס של הרצאתו במוקד עמדה זו משנה

הר זבורבי ויזנברג יהודה �,ל"אפרי
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פורסמה לא שההרצאה לסכ�,ומאחר שיוכא�אנסה חידו את
.ומסקנותיו
עד אובמשנה שנינו,יות "ג המקוה: פוסלי� �שאובי �מי הי� מלא אומר לומר,הלל חייב �שאד אלא
רבו קבי�,בלשו� תשעה אומר מתלבטי�".ושמאי המשנה המשפטפרשבמפרשי לומר":נות חייב �שאד
רבו נ,"בלשו� מה�ולהל� כמה .ביא

המשנה�"הרמב הוצא(בפירוש הבבלי התלמוד נוסח וילנאתלפי �:כותב)רא
באבות שמבואר כמו והלל שמאי של �רבותיה �ה ואבטליו� ונשאר,שמעיה �גרי והיו

�אומרי והיו �כוכבי העובדי שפת לעזי �כ�',הי�'במקו�'י�ִא'בשפת אומר היה והלל
ִא' מה�'י�מלא ששמע ז,כמו רבותינו שאמרו מה רבו'ל"והוא בלשו� לומר �אד ...'חייב

ז מורי מאבא שלמדתי ז"הוא רבו מפי ורבו רבו מפי שלמד  .ל"ל
מברטנוראהר עובדיה מצטט,ב שהוא �הרמבקוד מביא,ל"הנ�"את :אחרפירושהוא

רבו' שו� בל לומר �אד תורה'הי�'כלומר',שחייב שו� ל אלא משנה שו� ל שמעאלא,אינו כ#
ואבטליו� שמעיה במונח,כלומר(מרבותיו השתמש תורני'הי�'הלל מונח 'קבי�'במקו�,שהוא

משנאי מונח מרבותיו,שהוא שמע שכ# ז"ורמב).מפני מאביו קיבל �שמעיה,ל" שהיו שמפני
מלת מפיה� להוציא �יכולי היו לא צדק גרי שאינ�',הי�'ואבטליו� �היו עד �אד בני יכולי�כדר#

באותיות אומר,)ע"אהח(לחתו# הוא �ג הלל גרי'י�ִא'והיה ואבטליו� שמעיה רבותיו שהיו כמו
�אומרי .צדק

להגרהפירושב הרמבא"מיוחס פירוש למשנה"על �,
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הרמבמובאת של פירושו על חמורה �"קושיה:
ז" הגאו� הרב אותיות"והקשה לחתו# �יכולי היו שלא מחמת אמרו �ה �א שיכ)כ#(אמרי,ל הלל �לוג

וכו בזהמ,'לחתו# שיי# רבו לשו� ?אי
:והתירו%

ז הגאו� הרב הלל,ל"ואמר אמר מאי לעניי� לדקדק ש י דהא שו פרו 'מלא'מלת,'אמלֹ'דהכי
למימר,מיותר ליה הוי אומר:הכי שאובי�'הלל �מי מלֹ,'כו'הי� הואבוודאי לומר,א ש וי

ואבטלי אמרדשמעיה לומר',י�ִא'ו� יכלו לומר'הי�'שלא הוצרכו הוי',אמלֹ'לכ# אמרו לא דאי
דֵא המקוהאמינא את פוסלי� שאובי� �מי ֵא'י� �אומרי בצידהיו אמרו"י� לכ# והשתא,'מלא'רי

שֵא לומר כלל טעינ� בצירלא המקוה,י"י� את פוסלי� שאי� כתיב,כלומר אי לטעות יכול דהאי#
שמלֹ �מי ֵא,אובי�א לומר אפשר בצירואי# אומרי"י� היה אמר"ואעפ,א"בה'י�ִה'והלל כ

תיבת רבו שו� הלל"אע',אמלֹ'בל שו� של כלל"בה'הי�'פ לטעות יוכל ולא א
3

לדעת,דהיינו(
 

לפני 1 בלונדו� ושימשהוא.תיי�שנכנפטר וחוקר גאו� קולג�היה באוניברסיטת ופרופסור מחלקהה(לונדו�'גכמרצה

לגיל).לעברית מיוחדת,פרישהכשהגיע הרצאה עדויותזונשא במסכת ידועה משנה ניתו,)ג,א(על האופיי כדרכו

הרצאה,במחקר אותה לקראת לעיו�35ליקט בנושא,מקורות לעיל.לעומקווטיפל מובא מזה .מקצת
מהגר 2 בסו""ליקוטי� המצוטטי� אליהו"א זרעי�"שנות .בסדר

הגר 3 בש� אחרי� מפרשי� בי� נפו# די הזה המש,לדוגמא.א"הפירוש על ישראל בתפארת מובא ובחדהוא שיונה

טו"מהר בשבת הגמרא על חיות .א"ע,#
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להגר המיוחס ש לכאורה"הרמב,א"הפירו המיותרת המילה ש בפירו מתמקד �ולא,"מלֹא"
או"הי�"במילה ביטא בהשהלל התוספת,א"תה על לוותר היה יכול שנקט,"מלֹא"ולכ� אלא

שהיא כפי והשאירה רבותיו ).לשו�
הרב"מו טע�ר הגרשהתירו%,ויזנברג �בש מתוחכ�א"המובא �הוא,אמנ שא# האמי� א"הגראכ�לא

הגר.כתב) של הי"דרכו בפיתהא מתוחכמי�ילהשתמש ולא �יסודיי �התחילו,רושי ולפיכ# יזנברגהרב
אחרל הפירושחפש .שורשי

מהגר,ראשית �שירי י �ה �בליקוטי �הדברי כל שלא גילה עצמו"הוא ביניה�ו,א ש .שניכלימג�י
הגר של חתנו כותב �לליקוטי בר'ר,א"בהקדמה שה ליב'מנ "יהודא :�מתוקי �דברי שמו מ אכתוב

מה,מדבש מה� ויש הקדוש מפיו ששמעתי מה מה� בשמיש ויזנברגה,שנית".וששמעתי מקוררב מצא

הפירושאחרלגמרי ר.לאותו חסיד'בחידושי בעד)ח"מהרי(יואל המשנה כתובועל :יות
דק מהמגיד המופלג מהרב שמעתי ש מה מלכתוב להתאפק יכולתי מוהר"לא מאהילוב ר"ק

�שאמר,אברה נאה לשו�,דבר נלעג רבו היה �שא לומר סברא יש התלמ,אי# אותודישיאמר
עצמו שו� מרבו?ל כמלעיג זלזול �א כי לרבו שב יח לכבוד לא הנמרוא,הלא שהכי"הרב ל

מלֹהדקש,פרושו תיבת לי מי�':ל"הל,אלמה לשו�,'כו'הי� שאמר שרבו צרי#'אי�'אלא היה

תיבת תיבת',מלא'לומר אומר היה לא �אומר'מלא'דא שהוא �סוברי התלמידי� מי�י�ֵא :היו

המקוהיבושא כלל �פוסלי רב.� צרי# היה תיבתולכ� שאמר',אמלֹ'לומר אפילו הבינו'י�ִא'ואז
שכוונתו �פוסלמהתלמידי הי� אמר,לא ודאי תלמידו הלל לו"א',אי�'ולא'הי�'אבל למה כ

מלא תיבת רבולומר בלשו� לומר שחייב המשנה אמר זה יישקעל .ושפתיו
המהרי בפע"פירוש הופיע תקסח בשנת הראשונה �דו(,ב" של משנה סדרי ששה נראה.נאבראבהוצאת

ר של פטירתו אחרי קצר זמ� זה חסיד'שהיה .יואל
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מוילנא"בספר החסיד ,"הגאו�
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ר חסיד'מתואר יואל
מרואי הגרפכאחד רע(א"ני תקנ"הגר,כידוע).ב"ד* בשנת נפטר ש,ח"א שי נאמנהומכא� עדות לנו

היט שהכיר הגרמאיש את הנ,א"ב לר"שהפירוש שיי# להגר'ל ולא מאהילוב �.א"אברה
אמה הגרכ"ו של האמיתי בעד"הפירוש למשנה נית�?יותוא כ# על לעמוד באליהוכדי בפירושו להיעזר
בנגעי�הרב שמעורב)ב,א(למשנה לבנה בבהרת אדמומיותתהעוסקת :בה

שלג ב המזוג כיי� שלג שב כד�,הפתו# שבסיד בחלבהפתו# ר,המזוג רבי,ישמעאל'דברי
�במי המזוג כיי� בזה יש שבזה �אדמד אומר עזה,עקיבא שלג של ממנה,אלא דהה סיד .ושל

הגר כותב זו משנה ב"על רבה'א :'אליהו
אומר'ר ושבזה,עקיבא שבזה �ר.אדמד כדקאמר ובזה שבזה הפתו# נמי קאמר ,ישמעאל'ולא

רב בש� לומר אד� שחייב ור'ור,ומשו� פתו# לשו� מרבו קבל לשו�"ישמעאל מרבו קיבל ע

�המקוה,אדמד את פוסלי� שאובי� �מי הי� מלא אומר הלל קבי�,כדתנ� תשעה אומר .שמאי
רבו בלשו� לומר �אד שחייב בלשונות,אלא ושמאי דהלל לפלוגתא לה דקתני קאי ארבי כלומר

בחד,שונות להו קתני שלו,שנאליולא אומר קבי�הלל טושת בלשו� אמר ,כלומר(קבי�'שמאי
שיא הנ יהודה המשנה,רבי הלל,עור# של שונו ל את לכתוב'הי�'השאיר �כדי',קבי�'במקו
הכלל את �רבו'לקיי בלשו� לומר �אד .)'שחייב

ק"שהגר,מכא� הראשו�יא הפירוש את עבל מברטנורא"המובא עובדיה רבי ).לעיל(י
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ל כמיותרת'מלא'מילהבאשר נראית בפרשתנו,שעדיי� לפסוק אונקלוס �בתרגו למצוא זית"אפשר ושמ�
הינא"שמתורג�,"הי� מלא זיתא ש# בתנ,וכ�."ומ �מקו המילה"כל שמופיעה הוא,'הי�'# �התרגו
הינאמלֹ" ".א

�פרשני,לסיו ללפניויזנברגבהרי"עעשהנזהבירור המשנה פירוש של החדש �התרגו �"רמבהופיע
הר"ע ק'י זאיוס* החדש.ל"פח �לדבריונבתרגו גדול סמ# :כדלהל�,מצא

 
ר,שמריהו 4 של נו חסיד'ב נה,יואל ש כשלושי� פירושו בכתיבת טרח שאביו לספר בהקדמתו נית,מתאר תע תו$

הכה�'ר.וסיגופי� מאיר ב� המהרי,אביגדור של הספר"תלמידו ועור$ נפשו,ח מסירות את הוא א" את,מתאר ומציי�

כי"ר ניס� פטירתוח משובש,ו� זה תארי$ פטירתו.א$ שנת ציו� הרבני�(–ד"תק%ג� פרידמ�'לראוצר צבי ,)נת�

כמשובש .נראה
5

לר תודה אסיר זו'אני אינפורמציה עבור מונק .אריה
זהל 6 בהמש$,פי הפירוש על מהגר'הביקורת לעיל('א"ליקוטי� הובאה .א"הגרמשלהאינהיאג�,)שלא
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באבות שיתבאר כמו והלל שמאי של �רבותיה �ה ואבטליו� השלו�,שמעיה �עליה והיו
�במקו �אומרי והיו �הגויי עלגות �שונ בל שארה ונ �הי�'גרי הי�ַלְמ''מלוא והיה,'א

כ# אומר הי�'הלל ששמע*'מלא רבואמרווהוא,מה�כמו כלשו� לומר �אד ויש,שחייב
שקורא חי�'מי היה',מלוא השינוי כי אשר',חי�'ו'הי�'בי�ואמר היא הראשונה והקריאה

זצ מארי מאבא לברכה"קבלתי �זכר מרבו ורבו מרבו שקבל .ל
דומב'פרופ יחיאל

לפיסיקה המחלקה
אומרי�* כ�'הי�'במקו�'אי�'בנדפס אומר היה אי�"והלל שיבוש,"מלא זה .וכל

 


