
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

וגמרא מקרא
לשואל( )תשובה

 מה סמך על מתיסון, צבי מר שואלני תשכ״ח( )אכאלול, "סצדון" של ז׳■ □חוברת
התנ״ך. בלימוד להרבות לא הזהירו■ שהז״ל (,*והלסה" פלוסופיה■ "כין במאמרי כתבתי

תשכ״ח. מבת־שבט, ג', חוברת •(

 גמואיהדד חומשיחדר, :□אלה וזהיר ־r.n־.r של מדרכות קיימים היו !המסורתי החינוך בסדר
 תנ״ך־■ ואילו (1950 ייווא הוצאת ״ודרש״, בית און ״תדר שטערן יחיאל >זאה איבע׳^ז^^ץ־חדר, )גם
 (,jEm- )עשרים בשווארבע פרקים ללמוד שנהגו מלמדים■ היו אכן לגמרי. קיים■ היה לא חדר
^™■ת. גפן ועכשיו■ חובה. ולא רשות מעין בבר היה זה. אבל

:המקורות ואלה
ד״שא". -ומשום מדאי יותר במקרא ׳תרגילום "לא ברש״י שם ב/ כ״ח, ברכות

 כקדבז־י־כודן" דהש״ם כיין, ומשנה כמים מקרא "נמשלה :ה״ז י״ד, פרק סופרים □מסבתא
■(.wntf■ בהקדומה ונם -נמצא זה■ מעין )״של בש״ם" עמלו ■שיש אדם אשרי ״אבל : וגומר■ וכר

 ונוטלין■ "ידה — ב״שנה מידה, ואינה■ מידה — ב״קרא "העוסקין :א׳ ל״ג, מציעא בבא
מיו". גדולה■ מידו־. לך אין — !"ורא שכר, ■עליה

תוריה". "דברי יותר וחביבים ..סופרים. דברי ״דודים :ה״ד פ״א, ברכות ירושלמי
 ■שבע״פ". דברים בשביל אלא ישראל עם ברית הקכ״ה ופרת לא יוחנן, "א״^ר :ב׳ ס׳, גטין

!תורה". "בדברי■ סופרים בדברי "חומר :ב׳ פ״זז, סנהדרין
 שלום". לו אין שוב "קרא,■ לדבר הלכה מדבר■ אדם שיצא ביוון ■רב, "אמר :א' י,, חגיגת

תורה". !"ודרי יותר -סופרים בהבת הזהר !״בגי :ב' כ״א, ערובין
 אלוה". לו שאין ב״י ודומה •ntej בתורו? !העוסק בל הונא, רב "אמר :ב' י״ז, זרה עבודה

 ? במקרא בקיאים כך כל חז״ל ההיו :אחרת לשאלו; ונחזור אלה, כמקו״רת אסתפק באן
 או "סוב" ונאמר בדברות אם יודע שאינו אבא בר חייא ר׳ "ודה נ״ה, בראש קמא בבבא

 היו -שלא "פעמים :העמוד( בראש א׳, קי״ג, בתזרא )בבבא התוספות א״רו -וזה ועל נאמר.■ לא
 ז״ל ■תיאודור יצחק ר׳ העירני יזה מא״ר )ועל■ עלי. נא״נה התוספות ועדות בפסויקיים". בקיאיך

הש״ם(. בכל בקי שהיה ב״קסיקו,
 כתנ״ך". פסוק על "נהג וכל דין כל סמ״ו שחז״ל "ידוע : הכותב מתיסון מר טעה■ ושוב

 הו״ל נתכוונו כבר לזה ■תגם א״ת, הוא הידוע ■דבר בל לא אבל הדבו־", "ידוע — כן א״נם
 פסקי ואת הלכותהם את חז״ל■ קיבלו -דבר של לא״יתו על". — דעל כיוון "שבשתא בארטדם

 הההכה כמקור לא בא היה והפסוק המקובלים העם מ״נהגי אלא הפסוקים ״ן לא הלכותיהם
:נעיין הנה בעלמא״. ״אסמכתא ולפע״ים באסמכתא, אלא

 ואס״כינהו נינהו "הלכתא :בו ונ-קרא סופר גיתי :א׳ ט׳, בקדושין או אי, כ״ח, סוכה
 פסוקים :■חשו היהדות המשך על ^!ר העז -וברצונם קוד״ת היא החלפה כלומר■ אקראי׳׳, רבנן

 את להוציא יתארח ה״הה את :דרשו פעם ".m-w״ במלה חז״ל עסקו שם החלפה. כצורך כרצונם,
 ועוד■ כיפור( ביום )לצדם הנשים את הדבות עצ״ה זו "לה ודרשו ופעם .(*הסר.פ )בנוגע הנשים
 שבת, הלכות ...שיס״כו ״ה. ■׳על להם דאין באויר פורחין נדרים ״היתר :א׳( י׳, )חגיגה א״ר

 אפשר מרובות". ול־הכות ״ועט ״קרא שהן בשעת; התלוין כהררים הם הדי ווהמעלות חגיגות
 כאחד עצ״י את תאה אני אין אבל המדרשים, "ן ובעיקר ״אמרים׳ וכהנה■ כהנה עוד להביא

 ,,קרא :חז״ל א״רו הן !דתו ■ומאמר. ומאמר כל תלפו־ט -בתכל ללכת התלמודית בספרות הבקיאים
!״ היא וסברא הן לי, ל״ה

גולומב א.
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