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על שו� דהלכתא כוותיה בדיני ושוקד על : "ל מפרש"י ז"רש? "שקוד"נתקשו מפרשי התלמוד ומבאריו למה נכתר שמואל בתאר 

: שא כליו קבע הנחהה נו"והחכ� רחי" שהיה שוקד על דלתי התורה"ורבנו נת� בעל הערו� באר " דבריו לאמר� כהלכתא

  ".בעבור ששוקד על דת ונימוס� של פרסיי�"

מות� בדיני ויש מה� שג� על דבריה� לאמר� כהלכתא והלכה כ שהרי רבי� ה� חכמי התלמוד ששקדו, לכל� אית להו פירכא

  .�ישמו לב� למשפט הפרסי

 �  ?"קודש"מו� עובר ולמה לא זכה הוא לתאר רב למשל חי שמונה עשרה ירחי� בי� רועי� למע� ידע להבדיל בי� מו� קבוע ובי

יש לו למקש� להקשות הרי רב חסדא שהצטיי� בשקידתו על דלתי " שהיה שוקד על דלתי התורה"ולטעמו של הערו� שכתב 

ית � חתונתו לא מנע את עצמו מלבוא לבוהרי רבי אלעזר שג� ביו". לא הוה שתק פומיה מגירסא"התורה שא# ביו� מותו 

  ".יפורי וסדינו מוטל בשוק העליו�בתורה בשוק התחתו� של צהיה יושב ועוסק "תו המדרש ובשקיד

ולא הרגיש כלל בדמו ששתת " דקא מעיי� בשמעתא ויתבה אצבעתא דידיה תותיה כרעיה וקא מיי$ בהו וקא מבע� דמא"ורבא כ

  ?"שקוד"דאוריתא ששקדו על למוד� ל ולמה לא זכו כל הני אריותא. וירד וג� הלכה כמותו וג� הוא נת� תוק# לדינא דפרסיי�

כבוד� הודות � שזכו לתאר". משמתו ב� עזאי וב� זומא בטלו השקדני�"כמו " שקד�"ולטעמו של הערו� היה לו לשמואל להקרא 

  .בלמוד� � הרבהלשקידת

, כלומר" קודש"ונקרא " לא הוה מסתייע מלתא"כי שמואל הוה קא משתקיד רבי למסמכיה ו" שקוד"נקרא שמואל בש� , לדעתי

  .איננו ש� תאר וכבוד א� כנוי" שקוד"ו   .החכ� שרבי יהודה הנשיא שקד למסמכיה ולא עלתה בידו
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 לרוב שמואל כי אמינא דמיסתפינא ולולי *  .דבבא קמא' רק דפ ש"ברא עיי� בדינא וכשמואל באיסורא כרב יימא ל�דק והא

כל מ צרכי� לעשיית כשהול� רק באיצטגנינות נסתכל שלא אמר כי א� בקי היה לא ואותורפ באצטגנינות וידיעתו חקירתו

� המצייר כח שהוא הדעת ושיקול בעיו� מופלג והיה ,'וכו דרקיע שבילי� לו נהירי� היו כי עד משוטטות דעתו היתה מקו

 מזעיר ומעט ,לבקרי� חדשי� דיש גדול מקצוע ה� ממונות דיני זה ומצד .דהו כל בסברא לדבר דבר בי� והמפריד והמדמה

  .יחטיא ולא השערה אל קולע הדעת שיקול וצרי� ,וברייתא במשנה נמצא

 הקדמת ריש ובלשו� ב"רפ אהר� מדות בספר' עי( והישר הטוב הציור צד על' הא ,פני� שני על 'שקוד' נקרא כ� על כי ואפשר

 ל ש�ע והשני ,בחומש י"רש � פירשוכ מצויירי� משוקדי� תרגו� כי ,)ציור� ומהירות שכל� טוב לתלמידו שכתב המורה ספר

 המופלג נקרא זה מצד שג� ראה ליונ .העמוקי� דברי� שכלו אל לקרב שממהר הטוב הציור פרי � כ�ג שהוא השכל מהירות

 חרי�' שאמר והיינו ,דברי על אני שוקד כי שקד מקל ו שנאמרכמ 'שקוד' והיינו ,מהיר ל"ור ,ואפלא חרפא כעני� 'חרי�' בדמיו�

  . 'ופליג תנא רב' עליו שאמרו עד וברייתות במשניות' ה ברכת מלא היה ורב. בהוריות 'ומסיק מתו�' נגד 'ומקשה

 ,אחת במעלה אחד כל מעלות בשני �מופלגי שהיו ומפני .�הקדושי מעצמותיה� המחילה בקשת ואחר אפשר בדר� ל"י כ	

  . יוחנ�' ור יש לקישמר כדמוכח ,סיני זהב פסקו הרי� ועוקר בסיני דוכתי בכמה כי א� ,כ� ס"הש חכמי פסקו
  

, חס מלהעלות על הדעת כדברי� הללו. ב"נ .ולולי דמיסתפינא אמינא כי שמואל לרוב חקירתו וידיעתו באצטגנינות ורפואות לא היה בקי

על ש� דהילכתא כוותיה בדינא והיה שוקד , יה שקודב ושל שמואל הוי קרו ל"ג ריש ע"ד� מ] כתובות[י בריש פרק נערה "ואדרבה עי� ברש

. ל"וביותר כתב בערו� ער� שקד שמטע� זה נקרא שמואל שקוד על ש� שהיה שוקד על דלתי התורה עכ. ל"על דבריו לאומר� כהלכתא עכ

דבעינ� על פי הרוב לגבות  היינו להראות א� שלא נסמ� מכל מקו� הילכתא כוותיה א� בדינא, ד הא דפסקינ� הילכתא כשמואל בדינא"ולענ

לדידי חזיא ) ב, בבא מציעא פה(כדאיתא באגדות בפרק השוכר את הפועלי� , לפי שמ� השמי� היה, וכל כ� למה, חובות ונזקי� וכיוצא בזה

כבודו ו להמציא סברא כמו שבדה זה המחבר במחילת "אבל ח, כ� נראה לי לפי הפשוט. ש"שמואל חכ� יתקרי רבי לא אתקרי ע' ליה וכו

  .)ש פריינד"מגליונות הגר(אשר אנשיל עמר� . והיה יפה שתיקה
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 שידעו לפי. מקום בכל באיסורי וכרב בדיני כשמואל הלכה לפסוק זה כלל הגמרא חכמי עשו טעם דמאיזה נוטה דעתי וכן

 לדקדק רגיל היה רב וכן. אמת דבר כל על ומשכיל ןלעומק ויורד בהן מדקדק היה ולכך דינין לפסוק תמיד רגיל היה ששמואל

   .והיתר איסור לעניני הוראותיו על סמכו לכך והיתר איסור בהוראת
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ואל זה שנקרא שמ' שקוד מנו שמואל פי
 .שקוד שהיה שוקד על דלתי התורה
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 דהלכתא שום על שקוד ליה קרו הוו .שמואל

  :כהלכתא לאומרם דבריו על ושוקד בדיני כוותיה

 


