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  הסתירות בשיטת רב� גמליאל
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גמליאל לחומרא  ד כי טר� יצאה בת קול נהגו בית רב�"פרק ראשו� הערה ל הוכחתי בפני�

וא� אחרי שיצאה , ו"ו מ"ועי בית הלל שהיו נוהגי� כדברי בית שמאי דמאי פכצנ, כבית שמאי

  .בקוליהו� �כבית הלל ג ה בכל מקו� הוכרחו לנהוג"כבבת קול ביבנה שהלכה 
  

ויפתרו לנו בזה הרבה ענייני� עמומי� בדברי רבותינו שלפי הבנת� השטחית יתראה כאלו 

א� , ובאמת אי� הכחשה ביניה�, אחד מנה� הכחיש דברי חבירו בהעידו על מנהגי בית הנשיא

  .השני על מנהג� אחרי כ�האחד העיד על זמ� שקוד� הקיבו! הגדול של בו ביו� ו
  

מכבדי� בית המטות , אמר שלשה דברי� להקל) רב� גמליאל(ב א" הוא "ב ע"ראה ביצה כ

, ג מכבדי�"ט ושל בית ר"ובברייתא אי� מכבדי� בית המטות ביו', ט וכו"ומניחי� את המוגמר ביו

בית המטות ג ולא היו מכבדי� "ר צדוק הרבה פעמי� נכנסתי אחרי אבא לבית ר"ר אליעזר ב"א

מסלקי�  ליה� סדיני� למחר כשאורחי� נכנסי�ט ופורסי� ע"ט אלא מכבדי� אות� מערב יו"ביו

ג "ט ושל בית ר"ואי� מניחי� את המוגמר ביו', את הסדיני� ונמצא הבית מתכבד מאליו וכו

ר ג ולא היו מניחי� את המוגמ"ר צדוק פעמי� הרבה נכנסתי אחרי אבא לבית ר"א ב"אר, מניחי�

' והרי זו סתירה והכחשה לכאורה בי� עדותו של התנא קמא לעדותו של ר', ט אלא וכו"ובי

כשהל� עמו ה� אליעזר העיד מה שראה בקטנותו ' צדוק זה שבנו ר' אמנ� ר, ר צדוק"אליעזר ב

צדוק ' י ור"א ור"ב מעשה בר"ב ע"הוא היה מבאי ביתו של רב� גמליאל דיבנה ראה קדושי� ל

ג "ר' צדוק היה סבה שצערי' ובוכרא דר', שהיו מסובי� בבית המשתה בנו של רב� גמליאל וכו

ח "ע כמבואר בברכות כ"אשר מזה הסתובבה התמנאות ראב, א"ו ע"ע ראה בבכורות ליהוש' לר

א� לאשר הלכות אלו ה� מעדיות , כי שניה� מאומתי�, ומעתה מצאנו פשר סתירות אלה, א"ע

 ובכ� א� כי מראש לא היו מכבדי�, )א"ג מי"עיי� עדיות פ(בו ביו� ועמדו עליה� למני�  שנשנו

  .ט הנה אחרי ההכרעה הנהיג כדעת הרוב"בית המטות ולא היו מניחי� את המוגמר ביו
  

ושוחקי� את הפלפלי� ' ע מתיר וחכמי� אוסרי� וכו"א שלשה דברי� ראב"ג ע"ככ� הנשנה ש� 

ג היו שוחקי� את הפלפלי� "א של בית ר"ב ה"זה בירושלמי ש� פ ואמרו על, ברחיי� שלה�

צ פע� אחת אכל אבא אצל רב� גמליאל והביא לפניו אינגרי� ובתוכ� "א בר"אר, ברחיי� שלה�

ג� ' ט ה� שחוקי� וכו"ל לא תחושו לה� מעיו"א, כיו� שטעמ� מש� ידו מה�, פלפלי� שחוקי�

  .בזה יש חזרה אחרי הכרעות בו ביו�
  

א האשה שנפלו לה נכסי� "ח ע"מוד ג� על סגנונו של רב� גמליאל המובא בכתובות עונע

י "אר, א לא תמכור אלו ואלו מודי� שא� מכרה ונתנה קיי�"א תמכור ובה"משנתארסה בש

אמר לה� על החדשי� אנו בושי� ? ג הואיל וזכה באשה לא יזכה בנכסי�"אמרו חכמי� לפני ר

ג נטתה בזה מדעת חבריו החכמי� א� "כי דעת ר, ישני�אלא שאת� מגלגלי� עלינו את ה

והשתוות לסגנו� , ב"ד ה"בהכריע� הלכה הוכרח להסכי� לדעת� ראה ירושלמי שביעית פ

  .ב"ב רע"ש חגיגה כ"יהושע בושני מדבריה� ב' מצאנו באמרת ר


