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 _, ., )ויריווו( מרריי,אליאש.ה"ר
 פנה לראש היתה הבונים מאסו אבו' ,.

 באחת להצטיין עשויה וגאונים תלמידי-חכמים של אישיותם - -י

 הכהן, אהרן כמו אורד-רוח ובעלי סבלנים שהם או : המידותמשתי
 ההר. את יקוב.הדין ע"ה: משה_רבינו כמו אומרים שהםאו

 אין : גרס הוא השני. הסוג עם נימנה הלוי א. י. ר'הגאון
 מקפיד היה לא לעשות'לה"' "עת של בזמן ה'. פד הבונה ואיןעצה
 מוצאות ושיטחו תורתו היו נאה לולא לא. או בנחת נשמעים דבריואם
 דרכו. את תורה אשר היא האמת כי היה, בטיח,דייליי. השקפתו עם הזדהו לא כי אף רננם, אצל קשבת אוזן מהחילהכבר

1-- 
 אחרה, למידה נטו מטיבם אשר וממערב, ממזרח דייי חכמי ,
 1(, הטהור אופיו לגבי אחת בדעה כולם היו הרחוקים, את לקרבכדי

 מדנים אהבת מתוך ולא לכבודו ולא שמים, לשם היתה מלחמתוכי
 נבעו שעשה מה וכל שכתב מה כל 2(. שהוא למי משוא-פנים מתוךאו

 בעיניו. כאחד שהיו וארצו, מחבת-ישראל ותורתו, ה'.מאהבת
 בהומבורג, עמו בהפגשי הימנו שנתרשמתי הרושם היה זה'
 את אשכח לא לעולם לפטירתו. סמוך עד הקיץ חדשי את בילהשם

 באירופה היהדות למצב דאגתו על- בדברו נפשו והתעוררות.הדרת-פניו
 קול - מספריו --כמו נשמע מדבריו בארו-ישראל. תקותה.ועל

 הרוחנית ובהזדהותם הדורות באחדות. 'תלוי שקיומו סבא,ישראל
 - המסורתית. הקבלה שלשלת- עם)והנפשית

 את כתב זה לשט חייו. ימי חקדיש,את הוה החזון להגשמת -,-:"
 בפי ושגורות רווחות אז שהיו הדעות נגד הראשונים", "דורות:ספרו

 ולחרוץ הקדומים בימים ישראל בתולדות -ניסו,לזלזל,חוקרים,:אשר
 לעבור רוצים שהיו כמה כל סביבתם. ההשכלה(.של .רוח לפי:דינם

 להעלים יכלו- לא בנזיפה, להגיב.עליהם או ספריו,.בשת-קה"על
 המבקרים גם שמצאו עד מועטים היו,מיט לא הזאת. מן(היצירה'עין

 דברים, הזה-גלה החכם כי הודו, בדבריו-ועל-כורחם ונצורות.חדשות
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 בספרות לבקיאוהו ביהם לונן. שקדמו חוקרים מעינישנעלמו

 מבקריו גם הסכימו והאחרונים, הראשונים והמדרשים,ההלמודים
 עצום ובקי הישן מבית-המדרש מופלג "למדן שהוא ביותר,ההריפים

 "עשה הוא וכי ב(, המצאה", ובעל מאד וחריף התלמודיתבספרות
 כמה בו גלה כי התלמודית ובספרות ההלכה תולדוה במחקררושם

 משגגוהיהם". הרבה על ועמד הקודמים החוקרים מעיני שנעלמופנית

 היה אס כ'. המופלג,. ,על'.זכרונו הסתמך לא הואואולם,
 שיסיק מה בעצמו יסיק שהקורא כדי במלה, מלה המקורותמצטט
 מקוט תופסת האלה' המקורות ושלישי."ביו שני כלי על יסמוךולא,

 כדי בפידה.שיש:בהם רק חשובים שדברי-אגדה בעוד ההלכה,'ראשיו
 '. -- דברי-הלכה. מתוך נתברר כבר אשר אתלהשלים

.,,:,
-.,,,; 

 את 'מוצא הוא שגו הלוי, של וההגיוני ההיסטורי החוש _, , , ,.

 אעולם אומות בקרב לישוב, ימחוץ' מבית קרה אשר בין.ה*וים

 בספרות מקומוע' הרלה בהסברת לעזר לו היה, ישראל,ובקרב

 'השנבה הכונה דורג מבני סופרים ישל יוספ1ס של בספריו'ה~מודית,

 נתמצא על.מה יק הסתמל לא שהוא זג היתה בכתיבתו)וספת
 סופרים טעום שמחמה במקומות; תקונים מלהציע נמנע ולאבכתובים,

 עליהם קלפי נתחני"ן:או או בנתיב שגיאות בהם נפלו מעהיקים,.א,
 : ".. ז -. '.: ".; - ' מאוחרות5(.ןהוספות

-'

 חיןטזר:יז' לה?לכת,בתול הלוי ראול הנזכרות התכונוהבזכותן
 ישיאל' ברוח ??י"ל. תולדות )בכתיבה מטלתו עיקר את ראה הואברם,
 ה .' . . אמונתיעד*

 ומסודי: הכל:ערגד היה ולבמותי להתחיל במה : היהה השאלה י',

 .הג"וניס.:אד.:למעשה סוף 'עד ומשק "לזד ההנ"ך, בתקופתהחי
 הסבות אחת הגאונים. סוף-ימי עד התלמוד חתימת מן בספרו.התחיל

 נשני נודי בארץ "בהיותי~ : הראשון לספרו בהקדמתו נמצאהעכ7
 כפי השקפתו, פרי שזה. יתכן אד לגמרי"ן ספרים ומחוסר טובהשל

 :שבה:,,מלאה:בבל.(-..את הגאומט, תקופת על אסף שמחהשכתב

 התלמוד חתימת היהודי"'6('.מזמן בחיי-.העם ביותר הגדולהתפקיד
 יצאה שממנה התורה,: למרכו בבל היתה הגאוניט תקופת סוףועד

 היהדוה,-ניזון מתורת o~tptrth אשר כל הגולה. תפוצות לכלונורה
 בכל והתפשטו. ההיא, בתקופה שר11ה1 ותשובות. השאלות:מאוצר

 ,וכשם בצהפת,זבספרי. בגרמניה, באיטליה, באפריקה;תפוצות-,שראל,
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 דעות "נגד גם הוא .כן..מעיד הבבלי, המקורשאוצר:יזה'.מעיד,על
 אחדים.חוקרים

 והבבלי, הירושלמי התלמודים, משני מוצאו על. -
 יש שאליהם המקורות הם התלמודים שני הלוי. של דעתו זו 7(:כאחד",
 דברי.רב - לתקן יפעמים להביןי:- אפשר.ונחוג 'ושעל-פיהםלשוב

 באדמת נעוץ ,חשוב. בבחינת-דקר ! היא שרירא- דרב, אגרתשרירא.
 המערב, ארצות אל מארץ-מולדתנו בפרשת-הדרכיםתולדות-ישראל,

 עבודת פרי - הגאונים בתקופת שיצאו שהסדורים"הראשוניםכמו
 הבאים לדורות ומוריןדרך ציונים שמשו - ובבל .יהודי-א"י שלהלב'

 גרץ, לדעתו,של נגוד תכלית התנגד שהלוי ,פלא, אין ולכן, ~..:.

 של עתים היו הגאוניט, סוף עי :התלמוד התקופות'מחתימתששתי
 התלמת" "חתימת הבטויים, השמריט. :על:קפאון-"ושל.'שקיטה

 לבנות אפשר היה שמהן אבניןהגזית דוקא משמעותם ההוראה",י,,טוף
 ובית אשי רב עסקו לחנם שלא מדגוש, הוא מצד;שני,ולהבנות.יאך.
 התלמוד ונחתם שנסתיים ההלכה,עד לקביעת מדויקותדינו:בחקירות

 המסורות בחשבון הובאו האלה בחקירות השני. רבינא ידי עלהבבלי
 : היום - עד .היהדות דמות על חותמם. שהטביעו המרכזים, שני-של
 בירושלמי התחשבו, שהגאונים יפק, .שום לו-לחליי אין וא"י:בבל
 נשאר הירושלמי הלכו,אחר-הבבלי. בסתירות כי. אף בבבלי,8(כמנ

 כימקוטע,

 בגלל-מצוק-

 נפחא, בר בימר.ר',יוחנן כבר שהתחולה הזמך,
 לעשות שהצליחו כפי העתיק, החומר את לסכם א"י הכמי הספיקולא

 ,... ... התלמודים של.שנ. ביוצאם כבוו :תכנכ( בבבל. והסבוראיםהאמוראים
 , ' ', . " .- ,"י~ המשנה.,',_1אחד:הוא:
 לשאלה המשנה. מקור ועוקב,אחר. וחוקר: הולד מכאן.'אוא.
 השאלות שאלת היא זו א. חלק של הכרכים רוב הלוייאת מקששזאת

 מכילה המשנה היהדות. של העמוד.הימיגי את רואהובפתרונה!הוא
 אותן שקבלו שבכתב,ושבעל,פה,-כפי בתורה ששרשן' ההלכות כלאת

 הלוי אין סופרים, לדברי בנוגע( מןןהיופרים,) :כנסתי:הגדולתאנשי
 שיטתו רמב"ן. של וזו ירמבץם דעתו'של למעשה-כל'.חלוק-בין:רואה'
 שהניחו השרשים, אל קולעת = חרדים חוקיים נחלקו-גם שבהו=

 ובראשם הגדולה, כנסת, אנש, קבלו מהם .האחרונים.לנוזהנביאים
 הרבה".מסרו "העמידו:תלמידים עקרונם תורהט.'לפי .הסופר,עזרא
 בהלל החל - התנאים ככה.קבלו ל17ר. W?N-.מפ?,איש;'מדוהאנתה;

 לפני רב זמן. תכנלוצורתו-הספרותןת לפי המשנה: '-(יסוד91מאי
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 לקא מששטות הלכוה נמסרו המשנח" ב,לסוד 9(. הנשיא ייהודהר'

 הנוגעוה שאלות כמובן- עלו הזמן במשך דרשות. וללאפירושים

 בזמן .כהלכתן. המצוות את לקיים ומתי מי ידי ועל איךבקרטים,

 בבית-דין פתרונם. מוצאים כאלה ספקות היו קייםשבית-המקדש
 החשמונאיט, ימי בסוף המלחמות כשהתחילו אך הגזיה. שבלשכתהגדול

 לפי - הגדול הבית-דין כשנתבטל והרומאיים, הורדוס בימיוננצרות
 ובתי- ישראל כשחכמי = למספרם 55 בשנת גביניוס בימיה19י

 חלוקי- עלו ההכרח מן שונים, במקומות אהלם לנטות הוכרחומדרשם
 מחלקותיהם מתוך נשמע הוויכוחים והד בהם התלבטו התנאיםד;ות.

 לסמוך הצורך. הורגש.' זה עם יחד בברייתות. ופירושיהםבמשנה

 הכללים 10(. משמעוזנו ועל המקרא מן דרשה על שונותדעות
 והגבלתם ההלכות פרטי על בהכרעה להם סייעו בהם נדרשתשהתורה

 כל בראש :' הלוי שיטת היא וזו בישויות. נגעו לא אבל הרחבתן,או

 הגדולה, כנסת אנשי מימי ההלכה נמצאת ביסודה, כהנחה אומשנה,

 לא הדרשוה לחלוק:. התנאים יכולים שגחם פרטים באים אחרי-כן4ק

 כי אומרת, זאת אין בעלמא". אסמכתא "והקרא סמוכין אם כיליו
 ועוד( ומכלתא ספרא )ספרי ההלכות מדרשי של יגיעתם כל הלוילפי

 לכך נודעה שכן זאת, מלחשוב רחוק הלוי "שעשוע". בגדר רקגיא

 ההלכה. לקביעת לא אם המקרא, להבנת רבהחשיבוה

 השמים מן. להורה הראשון, למקור הדרך הלוי: פלסכדו'
 התנ"ך. תקופת על בספריו דן שבהן מסיני, למשה~להלכה

 נתקל המקרא תקופת עד הגאונים מתקופת חארוכהבדרך,י' -

 ידועי-שם נכשלו.יחוקריט שבחן מספר, אין עד ושאלותבבעיות
 נטיה או קדומה דעה מתוך כותב אינו הוא ישראל. ימי דברי'בכתיבת
 או להוסיף שנמסר, מה לפיהן לתקן או לתאר כדי עד,אישית

 במאמר ישראל. לתולדות מקורות להכחיש או להעריךלהשמיט,
 את שמוכיח חלוי של דרך-החקירה את 21(ו,.

 מסקנותיו, בכל. דרכו היא זו תוכה. מתוך ביסודה המשגה"עתיקות

 מכל ראיות להביא מרבה הוא על-כן במקורות. מדויק עיון פרי שהןן

 הרבנית, הספרות של הענקי האוצר ומכל והירושלמי הבבלימסכות

 נוגדות. דעות בצדק להכחיש כדי וגם טעות, מכל עצמו להבטיח כדי,י

 הטענות את להכיר למד גם כך בספריה-ישראל התמחה שהוא כשם כין
 ישראל -דמות .את שעקמו - ונכרים יהודים - חוקרים מצדשכנגד

 הוא במלה, מלה המצוטטים חט, דבריהם מתוך מראשיתה. ותורתו11
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 מסורה הישרישל הקו ראיית את'מ,לה'סתילי%"ושעייית;'שטישטשו
 -- - ' '-.. האמיתי. באורם תריטין'טלהי ובעליהיהדות

 'גגי הבקורת .".
 וגם בספריו, רחב מקום הופס האלה ההיקרים:

 אך בוכוחיהם. לשמוע רגילים שמדענים -מכפי' חריפה"יתה:יותר'
 נחוץ היה ונתוחו היהדותן ביסודות דוה היא הרגיט-וילע,,כיהוא

 לר' בדומה קדם, מימי דברי-ימי-ישראל ארוכה'בתחוט להעלוה'לדי
 . :. ' - '" הירש.בזמנוח.-" רפאל'שפטון
 ממחקר לבער נחוץ צורך הוא ראה-אף ~11bel הר5 ןכמו'הז-,-

 ברשתם אשר - נוצרים חוקרים של סילופיהם הקדומה.את"יהדות

 ישראל גט-חוקרי"שהבכו
 ב_

 במסוה והמסורה התורה כבוד להשפיל
 עקבות ולהכחיש להסתיר כדי לרסיסים כהבי-הקודש את בנפצםהמדע,
 שנמצאות חכמים ותקנות מסיני, למשה. הלכות התירה, ומוסר"טפט
 12(. והאחרונים .הראשונים הנביאיםבדבריז

-
(rr- כנסת-הגדולה, אנשי אל הדרך מןי"נביאים'האחרונים.נמשכה 
 כל הגדולה, בנסת משגרי הסופר'עלישפעון-הצדיק,.שהיהמעזרא.

 = וזמנה פעולותיה וסופה, החולתה היאת:ם( האשעההתקופה'
 שהן כפי ההלכה תולדות אחהי באפלה'אם,לא:נעקוב לוטהתהיה

 אחרונים" מ,,כתובים גם מסויימת ובמדה.' התלמוי; . .מתוךמשהקפות
 את הלוי קובע עם'התלמיד בהתאם של-יוספוט.ומן-ה,,קדמיניות;'

 את להחטיא. המתיונים שהתחילו טרם של"שמעוןזהצדיע.13(זמנו:
 לנסת-הגדולה. אנשי בשם לנו שנמסרה הדרךישראלךלהסירם-מן

 המתמיהוה הקורות סדר לנו לצייר כדי הלה, לדברי זקיקים:אנוכמו-כן
 בחצרות -הצדוקים פרישה עד - המתבולליםמימי,המתיונים

 הרומאים 'ושלטון הורדוס, עד ומהם:החשמונאים('אאחרונים,
 -ההתחדשות -על הכתות, מהוול: עי הזאתל" ההקופה-,יעל-ז

 הבבלי'.. החל"-בהלל י:הרוחנות,
 ביבנה - בכרם ונמשך -- ושמאי

 עשיר ידיעות אוצר אלינו - .בא המשנה, : ויתיפה - התנאצך סוף' .,י
 ספקות, הרבה כך כל שעליה אין'לך:%קופה אףיעל.פי-כן'מבית-ומחוץ.

 זו, תקופה -.כמי ביותר המוזרות לזל,'וביניהןזעות-שוי"וה'זו

)ט%"
 המולדת, אבדן : ישראל בתולדת מכריעים .מאורעות חלו'~מורות

 '55 בשנת עוד חליי לפי הסנהדלין,.ע= בטול מקדשנו, ביתשריפה

 מקורות מבין שני. מצד. והתגבשות אחד -מ-התפלגות-מפדלמספרתך
 היחידה .הדרך את הלוי לו מפלס::ההש-אלם"'"נוצריםי'והיהודים;

 'הסתייעות הוך והמדרשים, התלמודיה : פי '-ללכת"בה-,-.על..טאפשרןלנו
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 מרו לגבי ביחוד יוספוס. של היהודים" ב,,מלחמת. יתירהמהיוות

 שבספרותנו ובאגדות בהלכות לנו המסורות הידיעות חשובות כוכבאבר

 שנה, מעשרים יותר ארכה, שהמלחמה הלוי מסיק ומהןהרבנית,

 היינו יכולים לזה בדומה שנים. שלוש הספרים, ברוב שכתובולא,במו
 .באפלה מגששים אנו כי בעליל, המוכיחות דוגמאות מאהלהזכיר

 פחותי-ערך מאורעות לזמר צריך ואין - חשובים למאורעותבנוגע

 ראשי בהערכת הפרצה את לגדוד הלוי הצליח במיוחד "דברי-ימינו.-
 יהודה רבי של דורו בתגלית כמו זמנם, וקביעת ופעולותיהםהעם

 רבי עם אותו החליפו הקודמים החוקרים רוב הראשון.נשיאה
 רב שלם, דור להם ואבד ריק חלל נתהווה זה ידי ועל הנשיאיהודה

 האמוראיט. ובין התנאים בין מאדערך,ופעיל
 רואים אנחנו - אופיינים הם כי אם - כאלה בפרטים לא אך,1
 טעה שהוא ישם פה נמצא גם לו הלוי. ספרי שי חשיבותםאת

 - ידו תחת היתה הזאת והמכשלה - בהשערותיו שגה אובבקורתו
 המטרה עיקר ספריו. של ומייחודם יצירתו ערד מגודל מאימה יגרעלא

 דרך, להורוה היה ולהשיגה, אליה לחתור ושעלינו לעצמו,ששק

 בריך קודשא : ישראל בתולדות הכמוס הסוד אח ולגלות יסודלהניח

הוא"
 ינתק. במהרה שלא המשולש החוט הוא הוא. חד וישראל תורה

.
 במחקר, המצאה בעל דעות, הוגה רק היה לא הלוי : ועוד זאת " .

 בפרץ לעמוד היסס ולא נרתע שלא ומרץ, מעשה בעל גם אםכי

 בספריו. הורה אשר את הפועל 'אל הכח מן להוציאבעת'1'הצורך
 ממזרח ה', לדבר החרדים כל אח לראות היתהמשאת-נפשו

 גם כי-אם באמונה רק לא . מאוחדים שם, הם באשר.וממערב,

 רפות ידים לחזוק התורה, קרן להרמת מצבם, לשפורבפעולותיהם

 ההיסטורי בחושו אבותם. על בניס לב להשיב כדי הילדים,ולחניך
 הראשון הצעד .היה בהומבורג הרבנים כנוס עתידות. חזההואו'

 כאבן אם כי אחרים, ארגונים בין ארגון בתור לאל,,אגודת-ישראל",

 המשיך הוא ייסודה אחרי התורה. דגל תחח האומה לבניןיסודן'
 כפי משכנותיה, יריעות ולהטות אהלה מקום להרחיבבמלחמתו
 אחת בדעה היה הוא תמיד זה. בענין שכתב מכתביו מתוךשניבק.

 ובא"י. ברוסיה ישראל גדוליעם
 בישוב, חהתחדשוה רקע. על ישראל. לארץ מועדות היו עיניו1'
 זקוקה שהיתה, הארץ, בצרכי הישן הישוב בני השתתפות '.שםדרש

 בכל'.תמקצועות. ואומנות מלאכהן בעלי של אדמה, עובדי שללידים,
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 4,ת, .אחדנה?)' מצד ' הנוך; : מוסדות סוגי שני רק היו:' זה.' - צורך .לעומת

 שנן :מצה. עיקר. כל חול. למודי, .בלי .גדילוה )ישיבותתלמול-תורהל

 והאנגלים,.)יסודיים הגרמנים: הצרפתים, מטעם ספר בתיהתקיימו
 התורה לילך את והניחו חול למודי על הדגש את: ששמווהיכוניים,
 ליקח שרצך לאלה אחרי.גום. השלוכוהו שהתלמידים בעודבקרן-זוית,

 ללמוד אם כי ברירה לא.תיתה )צרכי-הצבור פע,ליבבנין:הארץחלק
 גופו כוחות על שעלה ובמאמץ במהץ הסוג..השני.. מן-בכהי-הספר.

 )בעזרת הקצוות. .שתי. $?1 דרך לסלול הלוי השתדל;החלש,מזוקן,'

 נוסדה החרדים-בגרמניה החברה_לעניני ובתמיכת רוזנהיים ?עקבי'

 דדך-ארץ עם לתוהה טפר בתי לפתיחה ישראל" ',,נצחההסתדרות
 ומסחרים מקצועות מיני בכל לעסוק הנוער את להכשיר כדיבמושבות,
 אוור4אך משה ד"ך המלומד המחנך בהנהלת תורח. בטיל בליוכבארץ
 עקרון ברחובוה, :בראש11-לצי11, בפתח:הקוה, כאלה -ספר נתיקמו.

 הראשונים מן להיות מאושר האלה-היה השורות. וכותבובחיפה,
 צעד כל אל לבו והלוי.שם להגשמת.היזמה, וליהן,ידו חלקולתרום
 : קל '..: .: . ה - - עינו. כעל.אישון השתלמותה שלוצעל

 ולקרוב- .ישראל ארו לטובת החנוך רשת להרחבת-לקותו
 לפני אחדים חדשים נפטר הוא באה. התורה-לאהלבבוה.'לכבוד

 הישוב. בחיי גמור שנוי שחוללה הראשונה העולם מלחמתפרוץ

.,ב..,

 התשע-עשרה, במאה החילוניים היהודית ההיסטוריה יורדי!)--(-
 ירידה, תקופה והסבוראים האחרונים האמוראים. )בספרות.ראו

 עמידת של מזדקנת,.זמן אומה של התפתחות פרי - הגאוניםובפעולה
 הנזרות ומן הקשים החייפ מתנאי עין העלימו כי,לאוקפאון.:אף
 מלתלות נמנעו לא החט, בימים השוגים הישובים על שעברוהנוראות

 להטיל חדשות,יוכן שלא.יצרו -ההם, בחולשה.הדורות הקולראת
 7- מנה?גיהס ולהאשים-את .ההם, הספרות'בימים בסמכותספק

 בהכרעותיהם ; לבות פעמים . הושפעו שכאילו -. בכלל.והגאוגים
 .. . - ואנוכיות. אישיותובפעולותיהם-מנטיות'

 וחחשקפה הכללית הנטיה ולחקורואחר לבדוק בא ,לא חלוי . '-
 הנאשמים. סנגוריה,על ללמד בא לא וגם במשפט.זה, הטמונההאישית

 שבידינו, הראשונים המקורות מתוך האמת את למצוא תיח יצוגוכל
 פרקים ,על אןר . בחעתקתם,".לספיץ או( בביאורם. , :שגיאותלתקף

 קלז,
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 11 בדרך' . חוקרים. מעיני ,.שנעלמו :וקשהים ולגלות:עובדותמעורפלים.

 ולתרום רבות המחקר,בתקופות,אלו:מאבני-נגף שדה אחהצליא:לייל

 . . - י"ל ט.י.ן ל . ,ניד מתוקן..קכמהי,לבנ,ם:לבנין'

rar?rr~iאחלי 
 השנים מאות במשך שנהפרסמנ הרבות' .החקירות,

 המסורת; מבנה את:המשקנות,בעגין שהסיק )הראשוןהלויילאי"יה כי נתגלה הגניזה, (מן. החדשות התעודות: .,גילוי, ואחרי"אח14נותל
bAi'בפני עומדות אינן. הגאונים. לתקופת 'בגוגע' מהשערותיו כמה כי 

 =:הראשון זה גם(בספר כל:זאתן-נשארהעדו11תיהחדש11ל"למרות
 ז"ל, רבותינו לדברי דרך ולפנות ק,לברה'וללבן אוצר,עשיר בר'שפרקם)

 . ההלמוד". סדר ולבקרונ ייבותינו ימילחייילא-צלבד:לקורות
 של זמנם קציעת ל וכתיצתו, - חתימתו התלמודן( ( סדורני"4(צענין.

 הוראה, סוף : הכסוי חחוקריטי שטפלו,בו))נחלקואמוראים:וסבוראים

 - לא'נהברר.כל.צרכו. עדיין ובאגרה'רבושהיראיגאוןשנמצע,צהלמוי
r-vf-a,אחרי הנוהים חחוקרימל ןן' 

 וההיסן הטבעית . ההתפתחות : תורה .
 מאנו ולעתוד, להוות מעבר רק 'בעבר שהתרחש מח ככל ראוולויית:
 לחדש אפשר אי שמאז : פשוטו לפי הוראה" "סוף הבטוי אחלהסביר

 אשי רב bw דינו בבית והחתומה בהוראהיהקבועה אינודבייששרשו
 דעתם לפי להלכה: כמקור,היחיד את-ההלמוד, שחתמו :השניוהבינך

 או מלבטל והגאונים הסבוראים לאינמנער החילינייםן .חאוערים-של
 והסביבה, הזמן צרכי לפי התלמוד חותמי של והוראוה דעותמלשנות

 הוראה". "סוף אחרי התלמוד של המחייב בכח הכירוולא
 הלכות לתקן הדורות,הבאים; לכל שעל שפתחן כאליל דעות.י,קין~עומה

 אפשר יאי בראיות,' הלוי הזמן,'.בי%ר,לפי'קצרכי::החיים'('ותנאי-
 הספקות שיקול-הדעות:וסלוק פרי'לדחו%גיכיפיס1ףךהילאה'":היה

 ובית-דינו יעודה רבי שסדרי החומר,ההלכהו ;על( .הקודמיםידורדר

 לידי באון - השני ורבינאן ובית-דיג. אשי: ' ר% המשנה:,' סדרי"שששא"
 כל את במבחן - בהעבירם מדויקותך . חקירות:מסקלותי%ם.ראחרי

 במקרים מאשר חוץ את'ההלכה; ע%עו יסודוסמכותםהמס%%1;ךיעל
 שבידיהם פי-העדויות על א%שר,להכריע אי כי 'הודי, .שבחם,דועיט
 שני בב5. ,מסייהרחכמי על רק הסתמכו,'לאי מסקנוהיהם1

 'ישראל--ב.:illwiriiiiil~b-נ-י.בבל'וא%ד
 מימים ורוחני אישי: מגע קימי

 ויסוד רב שלן )שנבו צל%1יב%ל:הראשינה,נזמך:רב;:לפני.ללומי%היינוי%%
 החכמים ידי . על ביותר. : נתהדקו יבלורא..:הקשהם:;"אלה(%ישעה

 שם, אך פה -בימי:צרה רק לא.י,נ1%~י"!שירלר'ל4.6ח,1על4:ימערבן
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 בנ1 את לעורר וגם.לא מושבותם, לביוח.,ממקוםשהכריולו,'חכמים

 גורמים חיו ארך'ישראלובימי'אביי'ורבא בני במרד'-לבבל.להשתתף
 והם בבבל, לבת?הטדרש מפורסמים -רביםשוניםןשהביאו:-חכמים

 שהביאו.שמה,א"הם
 שסדר:את:ה,לרושלמי"; יוחנן- מר' מסורותיהם

 מסורתןהבבלייסל.בד.קד71ן עם לאלה,,.בהשוואתג 'המשורות יסודעלז
 התלמוד רבא.סדי0 מדהשו,של בבית הוכן ההלכות;' ובהגדרתהלשונות
 המסוכות גיאט.שת?: ממזרח..)ממערב. החכמים בהשתתפותהבבלי.
 שהאריך רבא, בעבגדתן חמשתתפים ,בין אחת. נלמדוובישיבהכאילו
 ומתלמידיו עצמו מר'.יוחנן שקבלו חכמים היו. אביי; אחרי'ימים
 השרה -את ירושלמי 'לתלמוד ליחן יוחנן,קשלא..הספיק ר"שלז

 = נמסרו והויכוחים לה..'הדעות זכה- שהבבלי והמושלמתהמסודרת
 שבאו אסי, ור' אמי ר' ר'.יוחנןל תלמידי שקבלו. .כפי 1- זה בצדזה

 = אחריהם והבאים עמהם-תורתו, בימי"אביי,ורבא,,.הליאולבבל
 מרי שלא'.קבלו) - .א"י אמודאי של האחרון- שהיה.הדור:'החמישי,

 הנוכחיה את.הצורה לירושלמי נתנו תלמידיו, כי'אם.מפי עצמויוחנן
 רבא של פעולהו לחמשיך שהתחיל בשעה אשי, רב לפני גםשהיתה
 על פעמיים עבר שנה במשך,ששים מותו; אחרי. שנה 19מורודת.
 שרבינא =..עד מפורסמים חכמים הש"ס,=בהשתתפות-הרבה:מדכות
 .ואם בעל-פח אם התלמוד.הבבלי, חתימתי על-המוגמר: ברךהשני

-rr,בתקופת כמו ך 
 :ההנאיםי

 חכמים האמוראים, בתקופת גט היו
 ששיננו הקודמיט, .הדורות חכמי מפי ~העדויות, .הדעית אתשמסרו

 השתמשו והמתיבתאות 1ראשי'הישיבות -1 במלה מלה = "שמועותאת

 . . ההלכת ולהגדרת. ז"מסורי: לקביעת אלהבסתנאים"

 מסורה שונה ,שלפיהן. - ישנות גם הדעות'-ניחדשות נגד ..

 . -במוצאה"!ובמסקנותיההירושלמי
 ,בשפה -רק לא הבבלי, של מזו-

 על הלוי עומי - יזשובות אלמוד.ובהלכות בדרך גם אם כיובצורה,
 מוצא הוא רבות בסוגיות בתכנם. לזה זח משלימים ששניהםדעתו,
 המשנה של לפירושה מכוונים התלמודים ששני לדעתו,סמוכין

 היא, עובדא ממנח. מסקנות ולהוצאת להסברתה בא"י,שנסהדרה
 שני בין הקשרים והתחזקו רבו והחמישית הרביעית המאהשבמשך
 על מבוססות שמסורות לאמת שקרוב כזאת, במדח התורהמרכזי
 הירושלמי בין אין דעתו, לפי הלכה. בעקרי ותפרדו לא אחדמקור
 ניסוח סיכום, לידי לבא הספיק הבבלי : צורתי הבדל אט כיוהבבלי
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 ארץ- שבני נעת בבבל, . ששררו נוחים יותר לתנאים הודוהוחתום;,
 סתירות נמצאות אם וגזירות. מצוקת,פרעות של לתנאים חיוישראל
 הלוי שונות, ומסורות דעות חלוקי על. מעידות הן שלכאורהועטיו,,
 של צדדים כשני לזו, זו משלימות הן ידו שעל שוה צד בהןמוצא

 השונות הנוסחאות מעין שוגים, מנסיונות תוצאות. אומטבע,אחת,
 של טעויות סתט לא אם ובמנהגינו, בתפלותינו קיימותשעדיכן

 מאוחרים.. מסבירים אומעתיקים
 הכלה, בחדשי מאורו במלא התגלה ההם בימים התורה כבוד (:י . ',

 מקום אל ולומדים ראשי.ישיבות,,תלמידים נאספו בהן בשנה,פעמייך
 כמו משתיהן אל.אחת מרכזית, אחת היתה לא אם אורהמתיבתא
 התנאים ידי על נשתמרה הדורות מסורות פומבדיתא.סורא,1,או
 לקיים לאמת, כדי פנן-החכמים.באסיפוהיהם ואליהם. לעיל,שהוזשרו

 ולפתור ההלכות .את ולהגדיר להרח,בללהסביר או לצמצם לסתור,או
 את על-בן נושאוה הכרעותיהם הפרק. 'על שעמדו פיהן(הבעיותעל.

 הדור מן .רבות ופעמים הקדומים, מדורות האמוראים .שלחותמם
) ו' ,..:הראשון. .  . ץ ' 

 בין רק שלא שבש"ס,. אחדים. ממאמררם להסיגן שרצו יש ,':
 הבדלים התקיימו עצמה הישיבותישבבבל גם,בין אם ובבל:כיא"י

 בעיני ערך כחסר היה העריכו, שאלהי ומה הלמוד, בדרכיעקרוניים
 השתמשו באמת נכונה. אינה שהתמונה הלוי, מדגיש בצדקאחריש.

 דבר, מהוך דבר והבנת דרישה -לחקירה,. אחת בדרך הישיבותבכל
 ערכה. הכירו ישראל ארץ בני בחדוד,. הצטיינו ושם פה גבל בניואם
 החומר שהכנת איפוא,~שלשם יוצא הלוי' של החקירות מתוך ,,.

 אביי בימי וכמחולא בפומבדיתא הבבלי לסדור' היסוד אבןוהנחה
 מא"י, הלמידיו ותלמידי יוחנן ר' תלמייי בהשתתפותןדבא.;נעשתה

 הירושלמי את גם כולל הוא ידועה שבמדה הבבלי חתימת היההכן
 ., . , : . .הושקעו'לה71:חצבלי;) ימסורותיושיסויותיו

www.daat.ac.il



 ל" 'יהרך שיאיה. .אגרות יאהו(
.-iw? 

 תשכ"ב. ירושיים 1.ל, קי"

  שמיונ'  ניר1ך1ו .כמו .הפיושיסמבפפד"מ-. בעיני..ההסיד,ם הן ימצא יא גם2(:
 ואת.יאה,דבריו .יעומת ב,מאונים"ן איד עתונאי מקרוב וגם ב-התקופה.,.בבקורתו

 ידוה"ר. א' תיק בסוף הורותץ מ. הרבשי
-,.._ 

..._, , . 
-: 

.1_. 1- 

 .ספרות .הנלדות עי בספרו. 5 כרך וואכסמאן, ראה3(
 ,היהודים-

,,, , .. ... .- )באנגינת(.

 ואנשראיב".. תנאים -תויז~ת. יספין היימאן א. הלב שיוהקדמתו

 ילוגמאות. הרלה בהקדמתו .שמביא ואמוראים. תנותם השמא,.-הולדוה יאה5(

 עזבונו). מתנד. מרגליות מ. לאוי. )שהוציא וספריתה" הגאוניט .תקופת אסף,6(

 , _( _, .,-. ג'. וכרך ח-א ב' כיה היאשונים", .דורות7(

_,- . 
 ושותר( .ד"נ נ"8, )יבשת תוספות גם מפרש ג'( ד6. )ד"ה הלוי 1 הרי"ך לפי8(

 חיות ה. צבי הרב של התלמיד למרא שעכטר יעקב של הערותיו גם ראה עמן;-גהסכם
 , (, זה. בענין אנגלי()בתרגוכ

 - .-.;, , - י.- -
",,, 

ץ ., דמאי פא", ברכות. ימשניות במבראו הרצוח הלזי י.ד. גם ו 204 ע' 3, א ד"ה9(  

 נייבואר הי. וגם תשי-ג, אביב תנ ההיכה" .יטורות יוי. אליעזר וגם אנגיי()הרגום

 דה-פייס )שהוציאבסרר
 מעובונ"

 ישיטח ,במקצת סופרים-,,מגדום דקרי עי .הרמב"ם
 . ימדה,'דועה. היפליאו צבי רב',ד,ד ימיו שהבעייו'

- 
. . 

 ננ'3ואק.הנ"י שי בסטיו ועיי,19(,,
 ססודגטים של ב.בטאון לננס וב,חןי,גרשון

 "תיצבי כן.צם וכמו "הלסה.ודרשה", במאמרו הלוי. .עם. שמסכים )179( 6 חוברתחרדים",
 ., המורי. ישמת עי העתהיש

_.. 
). .- 

"-",, ), 

 . 906נ כרה.שנה ייסערארישעו,עועיישאפטה יתש .דער הגימאה בשותת1ח;
 המקרא., 1'יעל_תקופת וכרה 357-311 ע' ג' כיד א' חלק הראשונים דויות-12(

 .תנאיט .תוידות ג',.ע',182,.היימא1 כרה. א', הלו, ואישיותו: עי.ומנו13(

 - ,- 41- -.( י הצדיק. שמעת. ערדואמוראיב",
 יין :., ,(, .,,
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