המנץ עשרה
מאת יצחק מאהד&ען)האג(
ידועה ומפורסמת לנל בר בי רב המשנה בפרק הקורא עומד )שלישי
בבבלי ורביעי בירושלמי( אין פורםין על שמע ואץ עיברץ לפני התיבה ואין נ־שאין
אה כפיהן ונו׳ פהות מעשרה .ועל הדברים הנזכרים שם במשנה הצריכץ מנין של
עשרה מישראל נתוםף עוד ברכת הגומל )ברכות נ״ד 0ובמסכת סופרים פרק י׳
ד*,ת )הוצא׳ י .מיללער( מביא עמהם י( קדיש וברכו ובפרקי דר״א )פ׳ י״ט( נרסינן
כל עדות ( נאמנות לישראל בעשרה ונו׳ עדות ברית מילה ב י ׳  . . .עדות הליצה
בי׳ .והנה אם נשאל ונחקר מאין באה ההלכה הקדומה והישנדז להצריך המספר
הזה לדברים אלו נוכל לשפט ולדון ע ל הענין הנ״ל משני צדדים ,תאומן הא׳ הוא
מצד התפתחות כל הלכה קדומה בכלל בכל עם ועם אשר על פי הרוב נתהווה
ממנהג קדמון ובו יסודה ואתרי זמן זמנים מובא נחתמה בחתימת בית דין ויצאה
מוניטין שלה בין בני העם ההוא או בין אזרחי הארץ ההיא .אמנם האופן הבי
הוא מצד הלכה מקובלת בישיאל אשד עליה דנו חכמי התלמוד למצא לה איזה
רמז ואסמכתא במקרא כפי דרכם בקדש.
2

א׳ .ה מ נ ץ ע ש ר ה בימי קדם.
באהד מן הדפים הראשונים של תורתנו בתהלת תולדות ימי עמנו נשמע
הבקשה מפי אברהם אבינו )ב־אשית י״ח ל״ב>[ אולי ימצאוץ שם עשרה .אולם
על פהות לא ביקש )ועיי( ,להעיר שם האבן עזרא אנב הורפי׳ וז״ל ואע״פ שחכמינו
ךל העתיקו שאין תפלה בצבור פחות מעשרה נם זה הפסוק יחזיק ידי אמונתינו
עכ״ל .נם הרלבינ שם העיר על העניץ הנ״ל ורכינו כחיי בפירושו על התורה שומע
מתוך פרשה זאת ״התעוררות גדול לחשבון עשרה שהוא קיום העולם ממח שנתבאר
כאץ הפסד העולם בעבור חסרון העשרה״ ,ובכלל נראה כי מאז ׳״העשיריות חביביך
מפני שמספר עשרה הוא סך שלשה ושבעה אשר על שניהם הלה קדושה יתירה
מכמד; טעמים )עיין  (Jew. Ecycl IX 349וע׳׳ע פירוש ספר יצירה לר׳׳י הברצלוני
)הוצא׳ קויפמאנן ברלין תרמ״ד (.דף קמ״ד ונו׳ אודות העשיריות ובפיט בדף קמ״ח
וכץ העשירי בהר במעשרות ולכך ברא הבורא י׳ ספירות כי ב ע ש ר ה כ ל ד ב ר
 -ש ל ם ו ב כ ל ד ב ר ה ע ש י ר י ה ו א ק ד ש ע כ ״ ל ועייץ גם ספר מוסד דרבי

•( עיין אודות הקדיש בעשרה תשובת הראב״ד שמביא בעל שבלי הלקט
בפ׳ ה׳.
( ובילקוט על מזמור צב׳ :נאמרה וע׳ שוהר טוב על המזמור הנ״ל והגה של
באבער שם אודות הנירםא נאמנה או נאמדה.
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יוסף בן יהודה )הוצאת באבער ברלין ת־ע׳׳א( בפירושו עיי פרק המישי דאכית
)ד׳ קמ״ה( ודל ומפני מה לא הגיע המשפר אלא עד ;*-TOמפני שהוא סיף המספר
השלם ונו׳ לפיבך ברא עולם במספר שלם להודיע שהיא שלש ו:״ :אץ להתפלא
שנקהלו עשרה אנשים דוקא מזקני העיר ע״י בועז )רות ד׳ ב׳( על עסקי גאולת
השדה ונו׳ ,זהו אחת מהעדות הכי חשובית המעידות ני לפנים בישראל אסיפת
עשרה אנשים מישראל עשוי׳ וראוי׳ לקיים ולאש־ לפני׳ איזה מעשה משפטי,
וכנראה כל עסקי דין ומשפט כימי קדש נסדרו בשער העי־ )ע׳ בראשית כ״ג י׳
וי״ה( כי שם הוא דריסת רנלי כל עובר ושב ועל ידיהם נתפרסם הדבר לרבים,
א״כ נדר הרבים ומספר עשרה נם בימים מאוחרים מכוונים זה כנגד זה :המקהלה
אשר בשם רבים תכונה כוללת לכל הפחות עשרה אנשים .ומעתה נכין שכל דבר
שבקדושה ( אשר האחד קורא ומעורר ל״רבים״ לקדש שם ה׳ טעון נ״כ עשרה
אנשים או בלישנא דתלמודא ״בציר מעשרה לאו אוליד! ארעא״)מגלה כ״נ (:הלא
הטעם הזה בעצמו מביא התלמוד בהמנהג של מעמד ומושב כשהוזרין מ! דיקבר
רק אם יש שם לכה״פ י ׳ אעיפ שאין זה דבר שבקדושה אך ורק מפני שהמושג דכים
צריך לפחות עיטרה כאשד פירש רש״י שם דא״כ מה הנחת למרובין עכ״ל.
3

היוצא לנו מכל זאת הוא הכלל שכל מקום שנאמד עדה או קהל או ישראל
הכוונה על עשרה בני אדם ,וכן מצעו )בברכות נ״ד >:אודות ברכת הנוטל אכיי
אמר וצריך לאודויי קמי עשרה דכתיב וירוממוהו בקהל עם ו נ ו ׳ . . . .
 . . .מי כתיב בקהל זקנים ב ק ה ל עם כתיב .וכ״כ בפסחים )ס״ד (:איתא
א״ר יצהק אץ הפסה נשחט אלא בנ׳ כתות של שלשים שלשים בני אדם מ״ט
ק ה ל ו ע ד ה ו י ש ר א ל ורש״׳ מפרש שם קהל י׳ ועדה י׳ וישראלי׳ .ועוד נרסיגץ
בכתובות )ז׳ >:אמר ר׳ נחמן אמר לי הונא בר נתן מנין לברכת התנים בי׳ וגו׳ וד׳
אבתו אמר מהכא ב מ ק ה ל ו ת ברכו א׳ ה׳ ממקור ישראל ופי׳ רש*י קהל והיינו
י׳ כמו הקהל את העדה ואץ הקהל בפהות מעדה ועדה עשרה כדילפינן מעדת
מרגלים ( עכ״ל נם במשנה דאבות פרק יני משנה ד׳ נאמר עשרה שיושבין יעוסקץ
בתורה שכינה שרוי׳ ביניהם שנאמר אלקים נצב בעדת אל וע״ע ברכות ו׳ ומנין
לעשרה שמתפללץ שהשכינה עמהם שנא׳ א׳ נצב ונו׳ ורש״י שם׳ ומתענין מד,
שהעיר הרשב״ץ בפירושו על פרקי אבות כי נוסחת הרמב״ם עשרח שהיו יושבי.
ב ד י ן והוזקק לנוסחא זו מפני שהפסוק שמביא ראי׳ ממנו הוא לענץ ה ד י ן ,
גם בפרקי דר׳׳א פרק ח׳ מובא בשלשה מעברין ר׳ אליעזר אומר בעשרה שנא׳
ה׳ נצב בעדת אל.
4

 (3עיע בראשית י״ר .כ׳ ]וכה׳ .כב׳ אשר מוכח משם כי המםסר עשרה
היה כבר מוקדש בימי קדם קדומים ואין זאת שטר מוקדם כאשר נראה ממה שכתכ
החי  Jirkuבם׳  Altorient. Kommentar zum A. T.דף ס״א.
> ובטעות הביא המדפים בין חצאי לבנה שכוון רש״י על ברכות כ״א.
כי כאשר נראה עוד לקמן לא היתד ,הילכותא שם לפני רש״י כפי הערת הדקדוק-,
סופדים אולם הכוונה על המשנה הראשונה בסנהדרין ומנין לעדה שהיא עשח-
וע״ע רש״י שברי׳׳ף.
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בכל המקומות המובאות כאץ נמצא שהתיבות קהל׳ מקהלת /עדה׳ ישראל
־מקובלות בפי כל לענין הלכתי בתור משפר עשיר .ראש ל א כן למה לא אישתמיט
הד מבני הישיבה ששואל ומאי משמע דהאי קהל עדה ונו׳ לישנא דעשרה היא.
ואין לומר כי הרמז מן הפשוקים ע״י נזרה שוד .כדלקמן כבר מורגל בפי כל בימי
האמוראים בנון ר׳ אבהו שהי בדור השני ואביי בהמאה הרביעי׳ זה אינו כי במשנה
דאבות מביא תלמיד דד׳ מאיי הפסוק ממזמור פב׳ סתם בלי נתינת טעם או ביאור
הלא כבר בתרנום יוב״ע לשמות י״ב ד׳ נמצא רמז להלכה קדימה של מנין עשרה
במו שמעי,־• הכותב באוצר נהמד )מהכרת ד׳ צד צ״ב ,ועוד( והביא עוד ראיות
אחרות ממקומות אחרים כדי לצדק משפטו שמן ת״תבורות• הישנות יצאו מתחלה
כל עניני התפלה והברכות ״ואז תשכיל למה הוצרך לתפלת צבור הבורה של עשרה
זכטוהו לזימון בשם״.

ב׳ אסמכתא במקרא.
א׳ בבבלי.
גרסינן בפרק קמא דםנהדרין)משנה ו׳( ומנין לעדה שהיא עשרה שנא׳ עד מתי
•לעדה הרעה הזאת יצאו יהושע וכלב .ובודאי זהו אתת מהראיות הכי קדומות שמובאה
.במקורות הישנות (  .אמנם יש עוד ג׳ מקומות בתלמוד בבלי שמתעסקות בדבר זה.
5

הא׳ הוא ברכות דף כ״א :וכן אמר ר׳ אדא בר אהבה מניין שאין
׳אומר קדושה שנא׳ ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא
•מעשרה מאי משמע דתני רבנאי אחוד .דרי •חייא בר אבא אתיא תוך תוך
הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם •הבדלו מתוך העדה הזאת מה
•עשרה אף כאן עשרה.

היחיד
פחות
כתיב
להלן

הב׳ הוא במגלה דף כ״נ :מה״מ אמר ר׳ הייא בר אבא א׳׳ר יוהנן דאמר
•קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל כ ל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה מאי
משמע דתני ר׳ הייא אתיא תוך תוך ונו׳ ואתיא עדה עדה דכתיב התם עד מתי
׳לעדה הרעה הזאת מה להלן עשרה אף כאן עשרה.
הנ׳ הוא בסנהדרין ע׳׳ד :א״ר יעקב א״ר יוחנן אין פרהםיא פחות מעשרה בני
׳אדם פשיטא ישראלים בעינן דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל ונוי ת״ש דתני רב
ינאי ( אהוד .דר׳ הייא בר אבא אתיא תוך תוך כתיב הבא ונקדשתי בתוך בני
•ישראל וכתיב ההם הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה ונוי.
6

ואם נדמה תני מקומות הנ״ל בהדי הדדי נראה שבכולם איתא הג״ש
דר׳ הייא דתוך תוך ובלי שום הוספה נסקא ליי מתיבת עדה שהוא הוא מספר
עשרה כי ההוספה דעדה עדה במגלה מאוחרת היא כי נס בברכות נם •בסנהדרין
•ליתא נם בכ״י ישנים ליתא )ע׳ דקדוקי סופרים על מנלה כ״נ .(:גם מהמימרא ב׳
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וגי משמע שר׳ יוחנן הוא בעל הפתגם בל דבר שבקדושה לא יהא פדות מעשרת•
דכתיב ונקדשתי בתוך בגי ישראל ותלמידו ר׳ הייא מביא הגיש דתוך תוך.
ב׳ ב י י ו ש ל מ י ו ב מ ד ר ש .

אמנם בירושלמי נראה דברים נפלאים :י הענין הנ״ל מובא שם בג׳ מקומות.
כאשר העיר על הגליון :בברכות פ״ז ה׳׳נ במנילה פ״ד ה״ד ובסנהדרין פ״א ה״ב ועוד
בצורתה וכצלמה ( בבראשית רבה פ׳ צ״א ה״ג ודל ומנין לעדה שהיא עשרה די •
אבא בר כתנא ור׳ •וסי בשם ד׳ יוהנן נאמר כאן עדה ונאמר להלן עד מתי לעדה
הרעה מה עדה שנאמר להלן עשרה אף עדה שנא׳ כאן עשרה א״ר סימון נאמר
באן תוך ונאמר להלן חוך ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים מה תוך שנאי
להלן עשרה אף הרך שנא׳ הבא עשרה א״,״ יוסי בר אבדן אם מתוך את יליף לד ,
םנין אינון (8אלא נאמר כאן בני ישראל ונא׳ להלן בני ישראל מה כני ישראל
שנא׳ להלן עשרה אף בני ישראל שנא׳ כאן עשרה.
וכל הרואה הפיסקא הזאת אפי׳ בראיה שטחית יסכים עם המהרז״ו שקורא
בפירושו על בראשית ־כה בפה מלא והמפרשים ב כיל המקומות הנ״ל )שמציין
בתהלת דבריו( לא נשתוו כפירושם והמבוכה רבה למעיין עכ״ל .ומעתה הבה נבקש
נא למצא פתרון החידה ולהביא תיקון ומערכה כהרמזים הנ״ל .והנה אם ננתח
שמעתא דירושלמי לנתחיו' ונתן איש בתרו לקראת רעהו נמצא.
א׳ שני תלמידים מביאים בשם ר׳ יוחנן נ׳׳ש דעדה עדת.
ב׳ ד׳ סימון תלמידו של ר׳ יהושע בן ילוי מביא ג״ש דתוך תוך.
נ׳ ר׳ יוסי בר בון מביא נ״ש רבני ישראל בני ישראל.
והנה האסמכתא דתוך תוך ( בפי ר׳ סימון היא היא הרמז בפי ־׳ היי -
בר אבא בבבלי שנם הוא לקה לקה מפי דיכ״ל ודומים זה לזה רק דמיון הצוני
כי הפסוקים המביאים ההכמם הנ*ל נהלסים .וזהו מפני שכמה וכמה נ״ש נתקבלו
בישיבות אך ורק בתיבות הדומות בלי הזכרת הפסוק המלא כנון בםםהים ז׳ ע״
מציא׳ ממציאה ונו׳ ובעירובין נ״א ע״א מקום ממקום ומקום מניסה וגו׳ ואחריהם.
בא הביאור <ע״ע על וה )ל .(Funk, Die Juden in Babylonien II. 13
אמנם הג״ש שמובאה בשם ר׳ יוחנן קשה להילמד ..הדא הא בבבלי איתא.
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( ופלא הוא שבכל בו )דפ׳ וויניציא דף ט׳ ע״א( בדין תפלה וזמנה מגיא
רק הרמז מבראשית רבה ודל שאנו מצריכין עשרה נדולים מפורש בבי־ פ ד ש
וירא יעקב כי יש שבד במצרים עכ״ל בלי להזכיר הרמזים בבבלי או בירושלמי.
( ובבראשית רבה אם מתוך אפי׳ עד כמה.
( ובבהיי ]אמור כ״ב ל״בו הביא דבר פלא ודל ופירש ר׳ יעקב שאין
נוסהא וו מדוקדקת שאין להביא ראיה מעשרה מרנלים לדבר שבקדושה אבל עיקר
.הנוםהא היא כן אתיא תיך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך וכתיב ההם ]לשבר
בתוך הבאים מ ה להלן עשרה אף כאן עשרת ועכשיו יביא ראיה מעשרה אחי-
יוס״ה שהיו צדיקים לדבר שבקדושה עכ״ל.
ת
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בשש ד״י קרא דונקדשתי בתוך בני ישראל ועוד מאיזה פסיק נקהה תיבת עדה
־והיכא קאי האמורא ההוא כשאומר ״נאמ־ נאן עדה״ ע״ב נלפע״ד דהני פירושו׳
בירושלמי ב־נית מתחלה השמעתא בלי שום יהם חיצוני עם המאמר שלפני׳ לליף
מנץ עש־ה מפסוקים נס בסנהדרין כב־ נמצא כמשנה ומנין לעדה ונו וא״כ
הג״ש דר׳ שימון דר׳ יוסי אין לה:ס שייכות עש השאלה מנלן שתיבת עדה )בעסקי
דין( כוללת לכל הפהוה י׳ .אכל במנלה אשר שט במשנה נמנו כל הדברים
שטעונים עש־ה .שש ד.יתה מעיקרא מקימה של השמעתא )ע׳ נם הנהות של מהוריד
יוסף צבי דיננער זצ״ל על ירושלמי סנהדרין פ״א ה״ד( ועוד דאיתא שם בגמרא תני
שמואל אץ קידוש ההדש אלא בעשרה ותיכף ומיד בא אחרי׳ המאמר דרי בא ודי
יוסא בשש ר׳ יוחנן נאמד כאן עדה ונו׳ כי קידוש החדש הוא מעשה בית דין ואינה
נכללת כהכלל דר״י שכל דבי שבקדושה ובאמת בפרקי דר״א פ״ה איתא ר״א
אומד עיבור ההדש בי׳ שנא׳ א׳ נצב בעדת אל )רע׳ מה שהבאתי לעיל בשם
הרשב״ץ על המושנ עדה( .א״כ רק על ענין הדין מוסב הנ״ש דעדה עדה שמובא
בשם ר׳ יוחנן ( ,אולם ר׳ יוחנן בעצמו לא צריך לו שום נ״ש כי הוא סבר שהמוש׳
בני יש־אל או עדה היא היא המספר עשרה לכה״פ )ע׳ המקומות בכבלי דלעיל(.
רק תלמידיו מביאים נ״ש דתוך תוך הוא ד׳ הייא בבבלי וג״ש דעדה עדה והוא ר׳
בא ודי יוםא בירושלמי.
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ואץ בזה שוש הטא ועון ננד הכלל הידוע דאין אדם דן נ״ש אלא אש כן קבלו
מרבו דהא בירושלמי פשהים ריש פרק אלו דברים איתא ר׳ יוסי בי ר׳ בון בשם
ד׳ בא בר ממל אדם דן נזירה שור .לקיים תלמודו ואץ אדם דן נ״ש לבטל תלמידו
וכמו שפי׳ שם הקדבן עדה אדם דן נ״ש מעצמו * ל ק י י ם ת ל מ ו ד ו ש ק ב ל
מ ר ב ו דאין הפסד בדבר שהרי בלאו דכי הדין כן ואץ נ״ש זו אלא לסמך
בעלמא עכ״ל (.
,,

ובאופן זה השמעתא דידושלמי נחלקת לשני הלקים נ*ש דעדה עדה שנצטרך
רק במנלה על ענין בית דין והנ׳׳ש דתוך תוך ובני ישראל ובני ישראל שנצטרך
.נם במנלה )על ענין דבר שבקדושה( גם בברכות )על הענין הנ״ל( וע״י אשגדתא
הובאו הב׳ נ״ש בב׳ מקומותומפני שבמשנה דסנהדרין הדיבור אודות

°י( ואש ישאל השואל הלא נמצא רמז כזד .במשנתנו דםנהדרין נשיב הלא
כמה דינמאות יש שהתלמוד מביא מאמר בפי אמורא ואחריו הזכיר הגמרא גם
מקור תנאי אשר שם נמצאו דבריו אות באות )ע׳ Bacher, Tradition u.
 (Tradenten !68-269ועוד יצרו כאן את הרמז של המשנה דסנהדרץ בצורת
ג״ש כמו הרמזים האחרים אודות מנין עשרה.
<»> ועל כל הענין הזה ראה דורות הראשונים מאת יצחק הלוי הלק ראשון
כ^ך המישי דף רם״ז וכוי.
 0ע׳ המאמר המפואר ורב האיכות של האשנרה בספרות התלמוד ע״י
תמניה פיופ׳ ש .צ .מרגליות בהצופה ה״ז ד׳ קצ״ג.
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מנץ עשרה בעסקי דינץ הביא גם שם המאמר בכללו וכ״כ בבראשית רכה ששס•
לא היה צריך להתחיל רק מר׳ סימון ואילך וע״י שיגרא דלישנא מביא גם שע
ר״י עמהם.
היוצא לנו מכל הלין ששני נ״ש היו א׳ דתוך תוך לדבר שבקדושה ובי
דעדה עדה לעסקי בית דץ> ומפני שלא נתקבל הפסוק המלא <ע׳ לעיל( כפי
התלמידים נםקא מיני׳ חורבא ומבוכה נתלה כי יש מבני הישיבה שסברו דנ״ש
דעדה עדה צריבה לקשר ולחבר עם הג״ש דתוך תוך ושניהם הדא נזירה היא 1
אחרי כל זאת גשארה עוד האסמכתא בשוחד טוב ( )מזמור צ״ב( ובילקוט
שם ובפרקי דו״א ,דכלל שם כל עדות נאמנות לישראל בעשרה יליף מן המקרא
עלי ע ש ו ר ועלי נבל ומפרש התיבות האלה ביחס עם סוף הפסוק עלי הגיון
בכנור כמו שמפרש בעצמו ודל אמר הקב״ה איני רוצה מישראל זמר בכינור אלא
הגיון פיהם שנא׳ עלי הגיון בכנור .ודורש עלי כמו עלי)ע׳ ההערה בהוצא׳ כאכע־(.
אך הרמז הזה לא נמצא בפי כל מפני שיד הכל ממשמש בהנזרה שוד .דתלמוד
בבלי ועוד מפני שאין לו אלא שיווי פיוטי.
ועוד יש להעיר שמכל הפוסקים הראשונים רק הרמב״ם הלך לו בדיך
שבהר הוא כו ודל )בהלכות תפלה פ׳׳ה הלכה ה .וי( שכל עשרה מישראל הם
הנקראים עדה שנא׳ עד מתי לעדה הרעה הזאת ונו׳ והיו עשרה שהרי יצאו
יהושע וכלב וכל דבר קדושה לא יהא אלא בתוך העדה מישראל שנא׳ ונקדשה*
בתוך בני ישראל עכ״ל משמע שהעתיק הרמז אודות תיבת עדה מן המשנה דסנהדרץ
כדמוכח מלשונו ואחריו מביא סמך לזה שכל דבר שבקדושה לא יהא אלא בי׳ מן
הפסוק דונקדשתי כמימרא דר״י בבבלי בלי להזכיר שום נ״ש שהביא התלמוד.
וכנראה נם האבודרהם הלך בעקבותיו )בסדר תפלות ההול י( שנם הוא לא הזכיר
דש דתוך תוך רק הפסוק דונקדשתי בתוך בני ישראל והוסיף וז״ל ״שכל עש־ה
מישראל נקראים עדה שנאי עד מתי לעדה הרעה הזאת והם היו שנים עש־ יצאד
יהושע וכלב נשארו עשרה וקראם הכתוב עדה• עב״ל.
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( והביא שם בין הדברים הצריכים עשרה עדות ברכת השם ומשלי׳ הרד״ל
נע׳ שוחר טוב הוצא׳ באבער הערה ם׳׳ג[ ״כל ברכה שיש בה קידוש ה׳״ אמנם
אין זאת במובן ברכת השם שהיא כינוי למחרף ומגדף כאשר ידוע למדי ע״כ נלפע״ד
שיש כאן להגי׳ :״עדות ברכת הזמון בשם״ הגם הלום ראיתי אהרי ראי בפירוש
זית רעגן על ילקוט שפירש וז״ל ברכת השם .לזמן כשם.
* 0עיין עתה הוצאת ה׳ י׳ עהרענרייך קלוזש־קלויוענבורנ תרפ״ז דף רמי
שלא העיר על זה והביא בהערה ב׳ ש ם רק המקומות בבבלי ורש״י שם,
נ

