רבי אומר אומר אני
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כ היה דרכו של רבי לומר דבריו בלשו "אומר אני"...
והנה הבנת עני הלשו אומר אני שהיה שגור על לשונו של
רבי נראה דהוא דר ענוה ]ע' סוטה )ד מ"ט ע"א( משמת
רבי בטלה ענוה כו' ובהוריות )ד י"ד ע"א( אמר רבא אפי'
רבי דענוותנא הוא תני אמרו משו ר"מ כו' ובגיטי )ד
נ"ט ע"א( שאני מניינא דבי רבי דכלהו מנייניהו מ הצד
הוו מתחילי ובתוס' משו ענוה שלא להראות עצמו גדול
היה עושה כ עכ"ל[ והכוונה שאיננו אומר את הדי
והדבר דר החלט רק אומר אותו בייחוס אל עצמו שלו
נראה כ וכדר שרגילי היו לכתוב מליצת "נלענ"ד" כ
הוא ג"כ מעי עני זה הלשו אומר אני ולדמיו ה
דקדושי )ד ט' ע"ב( רבי אומר אומר אני הראשו
בסקילה כו' הכוונה שאיננו אומר סת את הדי הראשו

)(âì ììë ,øöåàä úéá
בסקילה והשני בחנק דר החלט רק "אומר אני" היינו
שאני נראה לי כ אבל אינני מחליט שכ הוא:
והנה לפי המבואר בספרי תלמידי הבעש"ט ז"ל כי דר
אנשי המעלה הגדולי להתבונ על כל דיבוריה
ומעשיה שאי ה המדברי והעושי בכח עצמ רק
כח אלק"י אשר בה ובכל הנבראי כטע ואתה מחי'
את כול הוא העושה חיל הדיבור וכל המעשי כטע ד'
שפתי תפתח וכנודע הנה יתכ ג"כ כזה הבנת לשו אומר
אני היינו דהקדי אל דיבורו שלא הוא בחכמתו
ובתבונתו הוא האומר והמשיג שהדי הוא כ וכ רק כח
אלק"י אשר בו היא השכינה הקדושה המחי' את כל
הנבראי ונקראת אני כנודע בחכמת האמת.
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אז התחילה תקופה חדשה בעריכת המשנה כי אלו החכמי שהעתיקו ההלכות הישנות המקובלות והכרעות אנשי
כנסת הגדולה וג מחלקותיה של בית שמאי ובית הלל הוסיפו עתה הכרעות רבותיה ה ,תלמידי ר' עקיבא
הוסיפו דברי ר' עקיבא רב ,ותלמידי ר' טרפו הכרעותיו של ר' טרפו ,כ הוסי כל אחד מתלמידי התנאי
הראשוני דברי רבו לבד וה הנ משניות ר' עקיבא ואחריו משניות ר' מאיר ודומיה ,שכל סדרי משנה אלו השוו
ביסודיה ה ההלכות המקובלות עד משה והלכות פסוקות מזמ הבית די הגדול ,וג השוו בדברי בית שמאי ובית
הלל ,אבל התבדלו בהוספותיה והכרעותיה ,ולכ אמרו כי המורי הלכה מתו משנת מבלי עול המה סוטה
כ"ב ע"א ,לאשר במשנתו הובאה א דעת והכרעת היחיד ולהלכה למעשה צרי היה התלמיד לעמוד ג על דעת
שאר החכמי.
חבילות משניות אלו ה החומר אשר מה ער רבינו הקדוש משנתו כאשר הוכרח לכתוב בספר יסודי שבעל פה,
מאלו הששה או השבעה מאות סדרי משנה בירר משנתו ,בלקחו ליסוד סדורה של מסכת ומסכת משנת החכ
שהתמחה בענינה ,וג במסכת אחת לקח לפעמי פרק של ממשנת חכ קדו ,והוא ע חכמי בית ועדו הוסיפו
על הסגנו היסודי אשר נראה לה להלכה באחד משאר סדרי משנה ,וקראו הדברי בסת לאשר ג דעת ה
הכריעה כמות ,או שהביאו ההלכה על ש אותו חכ בכדי להעיר שיש לסמו עליו בשעת הדחק ,ולפעמי
טבעו ג דעת היחיד בכדי לבטלה שידעו התלמידי כי רבי חלקו עליו.
ההוספות וההכרעות האלו נטבעו במשנתו בהסכ חכמי בית ועדו ,ובהיות החכמי שאתו רבי ולפעמי לא
כדעתו דעת – והמטרה אשר שא אליה רבינו הקדוש היתה עריכת משנה מוסכמת ולא משנה פרטית כלפני –
הוכרח לפעמי לסתו משנתו נגד דעת עצמו ,ואז מתניתי דלא כרבי ,או הביא דעת עצמו כדעת אחד התנאי
האחרוני .ובהיות הוא המסדר טבע בסגנו אומר אני נד( או שהסדיר אחרי דעת עצמו דעת החכמי החולקי
עליו ,להדגיש שנחתמה הלכה כדעת הרבי נה(.
נד( כנודע שגור סגנו זה בדברי רבי )ראה בבית האוצר מהגר"י ענגל ח"א כלל ל"ג( שזהו לאשר סידר דברי חכמי דורו כמו דברי ר' אלעזר
ב יהודא ,ר' אליעזר ב שמעו ,ר' יוסי בר יהודא וכאלו ולכ כאשר אמר דברי עצמו הוכרח לסגנ "אומר אני" או "אני ובית דיני עשינו
כ וכ" לזאת כתבו רבי אומר אומר אני או בלשו קצרה רבי אומר )ורבי ובית דינו התירו ראה תוי"ט ע"ז פ"כ מ"ו גטי פ"ה מ"ו אהלות
פי"ח מ"ט( ,ומעתה אי להוכיח מאשר באו במשנתינו דברי ר' יהודה הנשיא בסגנו רבי אומר וכו' כי אלו הדברי נתוספו אחריו במשנה,
רק שינוי הכרחי יש בזה בסגנו המדבר בעדו לסגנו התלמידי שלא יכלו לשנ לעצמ מדי למד "אומר אני" ,וכ נשתנה לפעמי
הסגנו מהוה לעתיד המשניות המספרות ממנהגי המקדש ,וכאשר בכל מקו שנשתנה הסגנו במש הזמ שמבלי משי ישארו שרידי
מהסגנו הקדו ,כ נמצא לפעמי במשנתינו יחד סגנו עבר והוה )ראה לדוגמא בשקלי פ"א מ"ד כל כה ששוקל וכו'( וכמו שנשאר
הסגנו אומר אני בדברי רבי ,ובכלל מועטות ה ההוספות במשנתינו ,ויותר מצוי השתרבבות מאמרי חתו כדברי ר' יהושע ב לוי בסו
עוקצי עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות וכו'...
נה( ומעתה אי להוכיח שרבו ההוספות במשנתינו אחרי רבי מאשר נסדר לפעמי אחרי דברי רבי וחכמי אומרי שלא כדבריו ,או
שבכלל מתניתי דלא כרבי ...לאשר ההבדל היסודי שבי משנת רבי למשניות התנאי שקדמוהו הוא אשר משנת היתה הכרעת
הפרטית בהוסיפ על המשנה הקדומה .אבל רבי ער משנתו בהסכ בית ועדו שהיו בו רוב חכמי דורו ...ולכ הוכרח לפעמי לסתו
המשנה ג נגד דעתו הפרטית ,כאשר נמנו חביריו ורבו עליו ...וכ סת רבי במשנתו דעת המרובי ...ולפעמי בהביאו דעתו הפרטית
סידר אחריה דעת חכמי בית ועדו בסת סגנו וחכמי אומרי ,ואי מכזה הוכחה לאחר עריכת משניות אלו כדעת רז"פ בדרכי המשנה
צד רט"ו כי חכמי אלו אינ מאוחרי ממנו בזמ א רבי עצמו חת בדבריה לאשר הוכרעה הלכה כמות וכאשר מצינו שנסדרו דברי
רבי ג לפני הקודמי לו כרב שמעו ב גמליאל אביו למע חתו בדברי רשב"ג שהלכה כמותו במשנתינו ראה הלאה פרק ה' ,ולאשר כל
סתימות משנתו היו ע"פ הכרעת בית הועד נחשבה כל הלכה שנקבעה בסת כדעת רבי ,לכ בצדק שנה לפעמי ג דברי היחיד בסגנו
רבי ...שהרבי ה חכמי בית ועד החתו שהכריעו כאותו יחיד ,וא שלא הזכיר שמו של יחיד זה שזכה שתהיה הלכה כמותו זכות
היא לו שהיו דבריו כתורה שלימה ונקבעו הלכה לדורות...
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