מתוך" :ספר זכרון לרב יצחק אייזק הלוי" ,עורך :משה אויערבך ,הוצאת "נצח" ,בני ברק ,תשכ"ד
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.ה"ר מרריי,אליאש (ויריווו) ,_,.
 , .אבו' מאסו הבונים היתה לראש פנה

י--

אישיותם של תלמידי-חכמים וגאונים עשויה להצטיין באחת
משתי המידות :או שהם סבלנים ובעלי אורד-רוח כמו אהרן הכהן,
או שהם אומרים כמו משה_רבינו ע"ה :יקוב.הדין את ההר.
הגאון ר'י
 .א .הלוי נימנה עם הסוג השני .הוא גרס :אין
עצה ואין הבונה פד ה' .בזמן של "עת לעשות'לה"' לא היה מקפיד
אם דבריו נשמעים בנחת או לא .לולא נאה היו תורתו ושיטחו מוצאות
כבר מהחילה אוזן קשבת אצל רננם ,אףכי לא הזדהו עם השקפתו
בטיח היה ,כי האמת היא אשר תורה את דרכו.
ממזרח וממערב ,אשר מטיבם נטו למידה אחרה,
 ,-- 1חכמי
כדי לקרב את הרחוקים ,היו כולם בדעה אחת לגבי אופיו הטהור,)1
כי מלחמתו היתה לשם שמים ,ולא לכבודו ולא מתוך אהבת מדנים
או מתוך משוא-פנים למי שהוא .)2כל מה שכתב וכל מה שעשה נבעו
.מאהבת ה' ותורתו ,מחבת-ישראל וארצו ,שהיו כאחדבעיניו.
זה היה הרושם שנתרשמתי הימנו בהפגשי עמו בהומבורג,
שם בילה את חדשי הקיץ עד סמוך לפטירתו .לעולם לא אשכח את
.הדרת-פניו והתעוררות נפשו בדברו על -דאגתו למצב היהדות באירופה
ועל תקותה .בארו-ישראל .מדבריו נשמע --כמו מספריו  -קול
ישראל סבא ,שקיומו'תלוי באחדות .הדורות ובהזדהותם הרוחנית
(והנפשית עם שלשלת -הקבלה המסורתית- .
 ,- ":להגשמת החזון הוה חקדיש,אתימיחייו .לשט זה כתב את:ספרו "דורות הראשונים" ,נגד הדעות שהיו אז רווחות ושגורות בפי
,חוקרים:,אשר-ניסו,לזלזל בתולדות ישראל בימים הקדומים ולחרוץ
:דינם לפי .רוח ההשכלה).של סביבתם .כל כמה שהיו רוצים לעבור
.בשת-קה"על ספריו ,או להגיב.עליהם בנזיפה ,לא יכלו -להעלים
'עין מן)היצירה הזאת .לא היו,מיט מועטים עד שמצאו גם המבקרים
.חדשות ונצורות בדבריו-ועל-כורחם הודו,כי החכם הזה-גלה דברים,

,דייליי.
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חוקרים שקדמו לונן .ביהם לבקיאוהו בספרות
שנעלמו מעיני
ההלמודים והמדרשים ,הראשונים והאחרונים ,הסכימו גם מבקריו
ההריפים ביותר ,שהוא "למדן מופלג מבית-המדרש הישן ובקי עצום
בספרות התלמודית וחריף מאד ובעל המצאה" ,ב) ,וכי הוא "עשה
י גלה בו כמה
רושם במחקר תולדוה ההלכה ובספרות התלמודיתכ
החוקרים הקודמים ועמד על הרבה משגגוהיהם".
פנית שנעלמומעיני

ואולם ,הוא

לא הסתמך ,על'.זכרונו המופלג .,כ'.

אס היה

מצטט המקורות מלה במלה ,כדי שהקורא יסיק בעצמו מה שיסיק
ולא,
ושלישי".ביו המקורות האלה' תופסת מקוט
יסמוך על כלי שני
'ראשיו ההלכה ,בעוד שדברי-אגדה חשובים רק בפידה.שיש:בהם כדי
'.
להשלים את אשר כבר נתברר מתוך דברי-הלכה-- .
,
,,
:,
.,
וי., ,שגו הוא 'מוצא את
ל-
ה.
של,,,
_ החוש ההיסטורי וההגיוני ;
.ה*וים בין אשר קרה מבית ימחוץ' לישוב ,בקרב אומות אעולם

,

ובקרב ישראל ,היה ,לו לעזר בהסברת הרלה מקומוע' בספרות
סופרים מבני דורג הכונה 'השנבה
'ה~מודית ,בספריו של יוספ1ס
על.מה נתמצא
ג שהוא לא הסתמל
(וספת בכתיבתו היתה ז
בכתובים ,ולא נמנע מלהציע תקונים במקומות; שמחמה טעום סופרים
עליהם
.א ,מעהיקים ,נפלו בהם שגיאות בנתיב או נתחני"ן:או
ז ": ..
קלפי
מאוחרות.-:.' ;." - ' .)5
'-
ןהוספות

ישל

יק

בזכות התכונוה הנזכרות ראול הלוי לה?לכת,בתולחיןטזר:יז'
ברם ,הוא ראה את עיקר מטלתו(בכתיבה תולדות??י"ל.ברוח ישיאל'
אמונת
 '.ה
.
.
יעד*
היה הכל:ערגדומסודי:
,
השאלה היהה :במה להתחיל
ולבמותי
ן

י'

בתקופת ההנ"ך" ,לזד ומשק 'עד סוף .הג"וניס:.אד:.למעשה
החי
.התחיל בספרו מן חתימת התלמוד עדסוף-ימי הגאונים .אחת הסבות
בארץ
~
י
ת
ו
י
ה
ב
"
:
עכ 7נמצאה בהקדמתו לספרו הראשון
נודי נשני
של טובה ומחוסר ספרים לגמרי"ן אד יתכן שזה.פרי השקפתו ,כפי
שכתב שמחה אסף על תקופת הגאומט: ,שבה,,:מלאה:בבל..-).את
התפקיד הגדול ביותר בחיי.-העם היהודי"'.')6מזמן חתימת התלמוד
ועד סוף תקופת הגאוניט היתה בבל למרכו התורה :,שממנה יצאה
ונורה לכל תפוצות הגולה .כל אשר  o~tptrthמתורת היהדוה-,ניזון
:מאוצר השאלות ותשובות .שר11ה 1בתקופה ההיא ,והתפשטו .בכל
תפוצות,-שראל ,באפריקה; באיטליה ,בגרמניה ,בצהפת,זבספרי, .וכשם
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שאוצר:יזה'.מעיד,על המקור הבבלי.,כן..מעיד הוא גם "נגד דעות
חוקרים אחדים .על .מוצאו משני התלמודים ,הירושלמי והבבלי,
כאחד":)7,זו דעתו -שלהלוי.שני התלמודים הם המקורות שאליהםיש
לשוב'ושעל-פיהם אפשר.ונחוג להביןי -:יפעמים לתקן  -דברי.רב
שרירא .אגרת דרב ,שרירא -היא! בבחינת-דקר ,חשוב.נעוץ באדמת
תולדות-ישראל ,בפרשת-הדרכים מארץ-מולדתנו אל ארצות המערב,
כמו שהסדורים"הראשונים שיצאו בתקופת הגאונים  -פרי עבודת
הלב' של.יהודי-א"י ובבל  -שמשו ציונים ומוריןדרך לדורות הבאים
 .~ .:.ולכן ,אין ,פלא ,שהלוי התנגד תכלית נגוד לדעתו,של גרץ,
ששתי התקופות'מחתימת :התלמוד סוף הגאוניט ,היו עתים
קפאון"-ושל'.שקיטה :על :השמריט .הבטויים" ,חתימת התלמת"
י,,טוף ההוראה" ,משמעותם דוקא אבניןהגזית שמהן היה אפשר לבנות
ולהבנות.יאך .מצד;שני ,הוא מדגוש ,שלא לחנם עסקו רב אשי ובית
דינו:בחקירות מדויקות לקביעת ההלכה,עד שנסתיים ונחתם התלמוד
י רבינא השני .בחקירות האלה הובאו בחשבון המסורות
הבבלי עליד
של שני-המרכזים ,שהטביעו חותמם .על דמות.היהדות עד-היום:
בבל וא"י :אין לו-לחליי .שום יפק ,שהגאונים התחשבו,בירושלמי
כמנ בבבלי )8,אף כי .בסתירות הלכו,אחר-הבבלי .הירושלמי נשאר
הזמך ,שהתחולה כברבימר.ר',יוחנן בר נפחא,
מקוטע,כי
לא הספיקו הכמיא"י לסכם את החומר העתיק,כפי שהצליחו לעשות
התלמודים
שנ
בגלל-מצוק -בבבל: .תכנכ) כבוו ביוצאם..של
האמוראים והסבוראים
..
...,.
,' .
,
1
_
,
אחד:הוא :המשנ
'
מכאן'.אואה.ה,ו'לד וחוקר" -. :
.
ועוקב,אחר .מקור המשנה .לשאלה
זאת מקשש הלוייאת רוב הכרכים של חלק א .זו היא שאלת השאלות
ובפתרונה!הוא רואה את העמוד.הימיגי של היהדות .המשנה מכילה
את כל ההלכות ששרשן' בתורה שבכתב,ושבעל,פה-,כפי שקבלו אותן
אנשי :כנסתי:הגדולת מןןהיופרים (,בנוגע)לדברי סופרים ,אין הלוי
רואה' למעשה-כל'.חלוק-בין :דעתו'של ירמבץם וזו של רמב"ן .שיטתו
ו= שבה נחלקו-גם חוקיים חרדים קולעת אל השרשים ,שהניחו
לנוזהנביאים .האחרונים .מהם קבלו אנש ,כנסת ,הגדולה ,ובראשם
עזרא .הסופר ,תורהט'.לפי עקרונם "העמידו:תלמידים הרבה".מסרו
אנתה; .-W?Nמפ?,איש;'מדוה ל17ר .ככה.קבלו התנאים  -החל בהלל
91מאי ')-יסוד המשנה:לפי תכנלוצורתו-הספרותןת זמן .רב לפני
.קלג
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של

ייהודה

הנשיא .)9ב,לסוד המשנח" נמסרו הלכוה מששטות לקא
ר'
שאלות הנוגעוה
פירושים וללא דרשות .במשך הזמן עלו כמובן-
לקיים את המצוות .כהלכתן .בזמן
י מי ומתי
בקרטים ,איך ועליד
ספקות כאלה מוצאים פתרונם.בבית-דין
שבית-המקדש קיים היו
הגדול שבלשכתהגזיה .אך כשהתחילו המלחמות בסוףימי החשמונאיט,
וננצרותבימי הורדוס והרומאיים ,כשנתבטל הבית-דין הגדול  -לפי
ה19י בימי גביניוס בשנת  55למספרם = כשחכמי ישראל ובתי-
מדרשם הוכרחו לנטות אהלם במקומות שונים ,מן ההכרח עלו חלוקי-
ד;ות .התנאים התלבטו בהם והד הוויכוחים נשמע מתוך מחלקותיהם
במשנה ופירושיהם בברייתות .יחד עם זה הורגש '.הצורך .לסמוך
דעות שונות על דרשה מן המקרא ועל משמעוזנו  .)10הכללים
שהתורה נדרשת בהםסייעו להם בהכרעה על פרטי ההלכות והגבלתם
או הרחבתן ,אבל לא נגעו בישויות .וזו היא שיטת הלוי ':בראש כל
משנה ,או כהנחה ביסודה ,נמצאת ההלכה מימי אנשי כנסת הגדולה,
4ק אחרי-כן באים פרטים שגחם יכולים התנאים לחלוק .:הדרשוה לא
ליוכי אם סמוכין "והקרא אסמכתא בעלמא" .אין זאת אומרת,כי
ספרא ומכלתא ועוד)
לפי הלוי כל יגיעתם של מדרשי ההלכות (ספרי
רחוק מלחשוב זאת ,שכן נודעה לכך
גיא רק בגדר "שעשוע" .הלוי
חשיבוה רבה להבנת המקרא ,אם לא לקביעת ההלכה.
כד פלס הלוי :הדרך למקור הראשון ,להורה מן .השמים
~להלכה למשה מסיני ,שבהן דן בספריו על תקופת התנ"ך.
בדרך חארוכה מתקופת הגאונים עד תקופת המקרא -נתקל
'
י
,
בבעיות ושאלות עד אין מספר ,שבחן נכשלו.יחוקריט ידועי-שם
ישראל .הוא אינו כותב מתוך דעה קדומה או נטיה
'בכתיבת דבריימי
לתאר או לתקן לפיהן מה שנמסר ,להוסיף או
,אישית עד כדי
להשמיט ,להעריך או להכחיש מקורות לתולדות ישראל .במאמר

'
ו

ו.,
 )21את דרך-החקירה של חלוי שמוכיח את
"עתיקות המשגה ביסודה מתוך תוכה .זו היא דרכו בכל .מסקנותיו,
עיון מדויק במקורות .על-כן הוא מרבה להביא ראיות מכל
ן שהן פרי
ומכל האוצר הענקי של הספרות הרבנית,
מסכות הבבלי והירושלמי
להבטיח עצמו מכל טעות ,וגם כדי להכחיש בצדק דעות נוגדות.
כדי
כשם שהוא התמחה בספריה-ישראל כך גם למד להכיר את הטענות
ןכשיכנגד מצד חוקרים  -יהודים ונכרים  -שעקמו .את -דמות ישראל
 11ותורתו מראשיתה .מתוך דבריהם חט ,המצוטטים מלה במלה ,הוא

י
,
,1

.
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מ,לה'סתילי"%ושעייית;'שטישטשו

את'ראיית הקו הישרישל מסורה

באורם האמיתי..-'.
.היהדות ובעלי תריטין'טלהי
ההיקרים :האלה הופס מקום רחב בספריו ,וגם
 ".הבקורת
גי
"יתה:יותר' חר'
ה -מכפי' שמדענים רגילים לשמוע בוכוחיהם .אך
יגפ
הוא הרגיט-וילע,,כי היא דוה ביסודות היהדותן ונתוחו היה נחוץ
לדי להעלוה' ארוכה'בתחוט דברי-ימי-ישראל מימי קדם ,בדומה לר'
שפטון רפאל' הירש.בזמנוח..: ' - "' "-.
הז -,-ןכמו' הר 11bel~ 5ראה-אף הוא צורך נחוץ לבער ממחקר
"יהדות הקדומה.את סילופיהם של חוקרים נוצרים  -אשר ברשתם
ישראל להשפיל כבוד התורה והמסורה במסוה
"שהבכו גט-חוקרי
המדע ,בנפצם את כהבי-הקודש לרסיסיםכדי להסתיר ולהכחיש עקבות
"טפט ומוסר התירה ,הלכות למשה.מסיני ,ותקנות חכמים שנמצאות
בדבריזהנביאים .הראשונים והאחרונים.)12
 (rrמןי"נביאים'האחרונים.נמשכה הדרך אל אנשי כנסת-הגדולה,מעזרא .הסופר'עלישפעון-הצדיק.,שהיה משגרי בנסת הגדולה ,כל
התקופה' האשעה היאת:ם) החולתה וסופה ,פעולותיה וזמנה =
תהיה לוטה באפלה'אם,לא:נעקוב אחהי תולדות ההלכה כפי שהן
משהקפות .מתוך.התלמוי; ובמדה'.מסויימת גם מ,,כתובים אחרונים"
ומן-ה,,קדמיניות;' של-יוספוט .בהתאם עם'התלמיד קובע הלוי את
זמנו :של"שמעוןזהצדיע )13.טרם שהתחילו המתיונים להחטיא .את
ישראלךלהסירם-מן הדרך שנמסרה לנו בשם אנשי לנסת-הגדולה.
כמו-כןזקיקים:אנולדברי הלה,כדילצייר לנו סדר הקורות המתמיהוה
מימי,המתיונים המתבוללים -עד פרישה -הצדוקים בחצרות
החשמונאים)'אאחרונים ,ומהם :עד הורדוס' ,ושלטון הרומאים
יעל-ז ההקופה,-
מהוול :הכתות- ,על -ההתחדשות
הזאתל"
הרוחנות,י :החל"-בהלל הבבלי' ..ושמאי --ונמשך בכרם  -ביבנה
.סוף' התנאצך-ויתיפה  :המשנה. ,בא-אלינו אוצר ידיעות עשיר
'מבית-ומחוץ .אףיעל.פי-כן אין'לך%:קופה שעליה כל כך הרבה ספקות,
תקופה זו,
זעות-שוי"וה'זו לזל',וביניהן המוזרות בי
כמי
בתולדתותר .-
אבדן המולדת,
ישראל:
חלו'~מורות.מאורעות מכריעים
עוד בשנת '55
"פה בית מקדשנו ,בטול הסנהדלין.,ע=
%י
טר
(ש
י
פ
ל
למספרתך -מ-התפלגות-מפד אחד והתגבשות מצד.שני .מבין מקורות
:ההש-אלם"'"נוצריםי'והיהודים; מפלס :לו הלוי את .הדרך היחידה
' -- -

ב_

,י

עי

חליי

.טאפשרןלנו'-ללכת"בה.-,-על.פי:התלמודיה והמדרשים ,הוך 'הסתייעות
קלה
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מהיוות יתירה ב,,מלחמת .היהודים" של יוספוס .ביחוד לגבי מרו
בר כוכבא חשובות הידיעות המסורות לנו בהלכות ובאגדות שבספרותנו
שהמלחמה ארכה,יותר מעשרים שנה,
הרבנית ,ומהן מסיק הלוי
ולא,במו שכתוב ברוב הספרים ,שלוש שנים .בדומה לזה יכולים היינו
להזכיר מאה דוגמאות המוכיחות בעליל ,כי אנו מגששים .באפלה
בנוגע למאורעות חשובים  -ואין צריך לזמר מאורעות פחותי-ערך
"דברי-ימינו .במיוחד הצליח הלוי לגדוד את הפרצה בהערכת ראשיהעם ופעולותיהם וקביעת זמנם ,כמו בתגלית דורו של רבי יהודה
נשיאה הראשון .רוב החוקרים הקודמים החליפו אותו עם רבי
י זה נתהווה חלל ריק ואבד להם דור שלם ,רב
יהודה הנשיא ועליד
ערך,ופעיל מאדבין התנאים ובין האמוראיט.
 1אך לא בפרטים כאלה  -אםכי הםאופיינים  -אנחנו רואים
,
הלוי .לו גם נמצא פה ישם שהוא טעה
את חשיבותם
ספרי
בבקורתו או שגה בהשערותיו  -והמכשלה הזאת היתה תחת ידו -
לאיגרע מאימה מגודל ערדיצירתו ומייחודם שלספריו .עיקר המטרה
ששק לעצמו ,ושעלינו לחתור אליה ולהשיגה ,היה להורוה דרך,
להניח יסוד ולגלות אח הסוד הכמוס בתולדות ישראל :קודשא בריך
תורה וישראל חד הוא .הוא החוט המשולש שלא במהרה ינתק.
.הוא"
לא היה רק הוגה דעות ,בעל המצאה במחקר,
זאת ועוד :הלוי
אם גם בעל מעשה ומרץ ,שלא נרתע ולא היסס לעמוד בפרץ
כי
עת''1הצורך להוציא מן הכח 'אל הפועל את אשר הורה בספריו.
ב
משאת-נפשו היתה לראות אח כל החרדים לדבר ה' ,ממזרח
.וממערב ,באשר הם שם ,מאוחדים  .לא רק באמונה כי-אם גם
בפעולותיהם לשפור מצבם ,להרמת קרן התורה ,לחזוק ידים רפות
ולחניך הילדים ,כדי להשיב לב בניס על אבותם .בחושו ההיסטורי
חזה עתידות .כנוס הרבנים בהומבורג .היה הצעד הראשון
הואו'
ל,,אגודת-ישראל" ,לא בתור ארגון בין ארגונים אחרים ,כי אם כאבן
לבנין האומה תחח דגל התורה .אחרי ייסודה הוא המשיך
יסודן'
במלחמתו להרחיב מקום אהלה ולהטות יריעות משכנותיה ,כפי
שניבק .מתוך מכתביו שכתב בענין זה .תמיד הוא היה בדעה אחת

שי

"
.

עם גדולי ישראל ברוסיה ובא"י.
יניו היו מועדות לארץ ישראל .על רקע .חהתחדשוה בישוב,
 '1ע
הישוב הישן בצרכי הארץ ,שהיתה ,זקוקה
השתתפות
דרש
י
נ
ב
מלאכהן ואומנות בכל'.תמקצועות.
לידים ,של עובדי אדמה ,של בעלי

'.שם
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מוסדות:הנוך; מצד .אחדנה?(',4ת,
לעומת.צורך-זה'.היו ':רק שני סוגי
תלמול-תורהל (ישיבות.גדילוה.בלי למודי ,חול .כל עיקר:.מצה .שנן
ספר מטעם הצרפתים ,הגרמנים :והאנגלים(.,יסודיים
התקיימו בתי
והיכוניים ,ששמו את :הדגש על למודי חול והניחו את לילך התורה
בקרן-זוית ,בעוד שהתלמידים השלוכוהו אחרי.גום .לאלה שרצך ליקח
חלק פע,ליבבנין:הארץ (צרכי-הצבור לא.תיתה ברירהכי אם ללמוד
בכהי-הספר .מן-הסוג..השני ..במהץ ובמאמץ שעלה על כוחות גופו
החלש,מזוקן ',השתדל;הלוי לסלול דרך . 1?$שתי .הקצוות( .בעזרת
?עקב רוזנהיים ובתמיכת החברה_לעניני החרדים-בגרמניה נוסדה
ההסתדרות ',,נצח ישראל" לפתיחה בתי טפר לתוהה עם דדך-ארץ
במושבות,כדי להכשיר את הנוער לעסוק בכלמיני מקצועות ומסחרים
וכבארץ בטיל תורח .בהנהלת המחנך המלומד ד"ך משה אוור4אך
קמו .בלי
ספר כאלה בפתח:הקוה: ,בראש-11לצי ,11ברחובוה ,עקרוןנ
תיוכותב השורות .האלה-היה מאושר להיות מן הראשונים
ובחיפה,
לתרום חלקו וליהן,ידו להגשמת.היזמה ,והלוי.שם לבו אל כל צעד
וצעל של השתלמותה כעל.אישון עינו
' :..קל:
 - -.ה.
לקותו להרחבת -רשת החנוך לטובת ארו .ישראל ולקרוב-
הלבבוה'.לכבוד התורה-לא באה .הוא נפטר חדשים אחדים לפני
פרוץ מלחמת העולם הראשונה שחוללה שנוי גמור בחיי הישוב.
'

י'

:.

,.ב.
,.
ההיסטוריה היהודית החילוניים במאה התשע-עשרה,
!( -)--יורדי
(בספרות .האמוראים .האחרונים והסבוראים תקופה ירידה,
ראו
ובפעולה הגאונים -פרי התפתחות של אומה מזדקנת.,זמן של עמידת
וקפאון:.אף כי,לא העלימו עין מתנאי החייפ הקשים ומן הנזרות
הנוראות שעברו על הישובים השוגים בימים החט ,לא נמנעו מלתלות
את הקולר בחולשה.הדורות -ההם ,שלא.יצרו חדשות,יוכן להטיל
ספק בסמכות הספרות'בימים .ההם ,ולהאשים-את מנה?גיהס
-7
שכאילו הושפעו פעמים לבות ; בהכרעותיהם
.והגאוגים בכלל
ובפעולותיהם-מנטיות'אישיות ואנוכיות.. . - .
 ' חלוי ,לא בא לבדוק ולחקורואחר הנטיה הכללית וחחשקפההאישית הטמונה במשפט.זה ,וגם לא בא ללמד סנגוריה,על הנאשמים.
כליצוגו תיח למצוא את האמת מתוך המקורות הראשונים שבידינו,
לתקף :שגיאות ,בביאורם .או) בחעתקתם.",לספיץ .אןר ,על פרקים

.-

.

.
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מעורפלים .ולגלות:עובדות:וקשהים.,שנעלמו מעיני חוקרים.
הצליא:לייל אח שדה המחקר,בתקופות,אלו:מאבני-נגף רבות ולתרום
כמהי,לבנ,ם:לבנין' מתוקן..ק ,ניד  .ל ט.י.ן י"ל
.
.
 rar?rr~iאחלי .החקירות ,הרבות' שנהפרסמנ במשך מאות השנים
"אח14נותל ואחרי,.גילוי ,התעודות :החדשות )מן .הגניזה ,נתגלה כי
(הראשון שהסיק את:המשקנות,בעגין מבנה המסורת;
 bAiכי' כמה מהשערותיו'בגוגע' לתקופת הגאונים.אינן.
עומדות בפני
העדו11תיהחדש11ל"למרות כל:זאתן-נשאר גם)בספר זה =:הראשון
שפרקם( בר'אוצר,עשיר ק,לברה'וללבן ולפנות דרך לדברי רבותינו ז"ל,
ילא-צלבד:לקורותימילחייייבותינו ולבקרונ סדר ההלמוד"..
ני")4צענין .סדור ) התלמודן) חתימתו-וכתיצתו ,קציעת זמנם של
הכסוי :סוף הוראה,
אמוראים:וסבוראים שטפלו,בו((נחלקוחחוקריטי
ובאגרה'רבושהיראיגאוןעדיין לא'נהברר.כל.צרכו- .
ע,,צהלמוי
שנ
מצןן
חחוקרימלהנוהים 'אחרי .תורה :ההתפתחות.הטבעית וההיסן
r-vf-a
ולויית :ראו ככל מח שהתרחש 'בעבר רק מעבר להוות ולעתוד ,מאנו
להסביר אח הבטוי "סוף הוראה"לפי פשוטו :שמאזאי אפשר לחדש
דבייששרשו אינו בהוראהיהקבועה והחתומה בבית דינו  bwרב אשי
שחתמו את-ההלמוד ,כמקור,היחיד להלכה :לפי דעתם
והבינך:השני
של .חאוערים-החילינייםן לאינמנער הסבוראים והגאונים מלבטל או
מלשנות דעות והוראוה של חותמי התלמוד לפי צרכי הזמן והסביבה,
ולא הכירו בכח המחייב של התלמוד אחרי "סוף הוראה".
.י,קין~עומה דעותכאליל שפתחן שעל לכל הדורות,הבאים;לתקן הלכות
בראיות',
אפשר
,לפי'קצרכי::החיים')'ותנאי-הזמן.',בי%ר הלוי
לדחו%גיכיפיס1ףךהילאה'":היה פרי' שיקול-הדעות:וסלוק הספקות
ידורדר .הקודמים ;על) החומר,ההלכהו שסדרירבי יעודה ובית-דינו
שששא"סדרי" המשנה',:ר'%אשי:ובית-דיג .ורבינא-ןהשני -באוןלידי
:מסקלותי%ם.ראחרי חקירות .מדויקותך בהעבירם במבחן את כל
המס;%%1ךיעל יסודוסמכותם ע%עו את'ההלכה; חוץ מאשר במקרים
,דועיט .שבחם'הודי,כיאי א%שר,להכריע על פי-העדויות שבידיהם
מסקנוהיהם הסתמכו',לאי רק על,מסייהרחכמי בב .5שני
-illwiriiiiil~b:נ-י.בבל'וא%ד'ישראל--ב.
מגע אישי:ורוחני מימים
קימי
;:לפני (שנבו שלן רב ויסוד
.ללומי%היינוי%%צל%1יב%ל:הראשינה,נזמך:רב
%ישעה יבלורא:..הקשהם";:אלה)
י החכמים
נתהדקו:ביותר .על.יד
י,נ~1%י"!שירלר'ל4.6ח1,על:4ימערבן לא .רק-בימי:צרה פה אך שם,
בדרך' 11
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שהכריולו',חכמים לביוח,.ממקום מושבותם ,וגם.לא
בבל.להשתתף במרד'-לבני ארך'ישראלובימי'אביי'ורבאחיו גורמים
שוניםןשהביאו-:חכמים -רבים מפורסמים לבת?הטדרש בבבל ,והם
מסורותיהם מר'יוחנן -שסדר:את:ה,לרושלמי";
הם
שהביאו.שמה,א
"אלה.,,בהשוואתג עם מסורתןהבבלייסל.בד.קד71ן
עלזיסוד 'המשורות ל
הלשונות ובהגדרת ההלכות;'הוכן בבית מדהשו,של רבא.סדי 0התלמוד
הבבלי .בהשתתפות החכמים ממזרח(..ממערב.גיאט.שת? :המסוכות
כאילו נלמדוובישיבה אחת,.בין חמשתתפים בעבגדתן רבא ,שהאריך
ימים אחרי'אביי; היו .חכמים שקבלו מר'.יוחנן עצמו ומתלמידיו
שלז ר" יוחנן,קשלא..הספיק ליחן 'לתלמוד ירושלמי -את השרה
המסודרת והמושלמת שהבבלי זכה -לה'..הדעות והויכוחים נמסרו =
זה בצד זה .כפי שקבלו .תלמידי ר'.יוחנןלר' אמי ור' אסי ,שבאו
-1
לבבל בימי"אביי,ורבא.,,הליאו עמהם-תורתו ,והבאים אחריהם =
הדור':החמישי ,שהיה .האחרון -של אמודאי.א"י  -שלא'.קבלו(מרי
יוחנן עצמו כי'אם.מפי תלמידיו ,נתנו לירושלמי את.הצורה הנוכחיה
שהיתה גם לפני רב אשי ,בשעה שהתחיל לחמשיך פעולהו של רבא
מורודת 19 .שנה אחרי .מותו; במשך,ששים שנה עבר פעמיים על
מדכות הש"ס=,בהשתתפות-הרבה :חכמים מפורסמים =..עד שרבינא
ברך על-המוגמר :חתימתי התלמוד.הבבלי ,אם בעל-פח .ואם
השני
לעורר את בנ1

היו גט בתקופת האמוראים ,חכמים
 -rr,ךכמו בתקופת
:ההעהדנ
ית
או
וי
שמסרו את.הדעית ~
ם,ימפי חכמי .הדורות הקודמיט ,ששיננו
את"שמועות= מלה במלה 11-ראשי'הישיבות והמתיבתאות השתמשו
בסתנאים" אלה לקביעתז"מסורי :ולהגדרת .ההלכת
. .
 . .נגד הדעות'-ניחדשות גם ישנות ,-שלפיהן .שונה מסורה
הירושלמי -במוצאה"!ובמסקנותיה מזו -של הבבלי ,לא -רק ,בשפה
הלוי על
ומי
ובצורה,כי אם גם בדרך אלמוד.ובהלכות יזשובות -ע
הוא מוצא
דעתו ,ששניהם משלימים זח לזה בתכנם .בסוגיות רבות
סמוכין לדעתו ,ששני התלמודים מכוונים לפירושה של המשנה
שנסהדרה בא"י ,להסברתה ולהוצאת מסקנות ממנח .עובדא היא,
שבמשך המאה הרביעית והחמישית רבו והתחזקו הקשרים בין שני
מרכזי התורה במדח כזאת ,שקרוב לאמת שמסורות מבוססות על
מקור אחד לא ותפרדו בעקרי הלכה .לפי דעתו ,אין בין הירושלמי
והבבליכי אט הבדל צורתי :הבבלי הספיק לבאלידי סיכום ,ניסוח
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וחתום; ,הודוה לתנאים יותר נוחים ששררו.בבבל ,נעת שבני ארץ-
ישראל חיו לתנאים של מצוקת,פרעות וגזירות .אם נמצאות סתירות
ועטיו ,,שלכאורה הן מעידות על .חלוקי דעות ומסורות שונות ,הלוי
מוצא בהן צד שוה שעל ידו הן משלימות זו לזו ,כשני צדדים של
מטבע,אחת ,או תוצאות .מנסיונות שוגים ,מעין הנוסחאות השונות
שעדיכן קיימות בתפלותינו ובמנהגינו ,אם לא סתט טעויות של
מעתיקים או מסבירים מאוחרים..
י כבוד התורה בימים ההם התגלה במלא מאורו בחדשי הכלה,
:
).',
פעמייך בשנה ,בהן נאספו ראשי.ישיבות,,תלמידים ולומדים אל מקום
המתיבתא אור אם לא היתה אחת מרכזית ,אל.אחת משתיהן כמו
י התנאים
סורא,1,או פומבדיתא .מסורות הדורות נשתמרה על יד
שהוזשרו לעיל ,ואליהם .פנן-החכמים.באסיפוהיהם כדי לאמת ,לקיים
או לסתור ,לצמצם או להרח,בללהסביר ולהגדיר .את ההלכות ולפתור
ת שעמדו 'על הפרק .הכרעותיהם נושאוה על-בן את
על.פיהן)הבעיו
חותמם .של האמוראים מדורות הקדומים ,ופעמים .רבות מן הדור
' ץ
ו'
הראשון:.., .
 ', :יש שרצו להסיגן ממאמררם אחדים .שבש"ס .,שלא רק בין
א"י ובבל:כי אם גם,בין הישיבותישבבבל עצמה התקיימו הבדלים
עקרוניים בדרכי הלמוד ,ומה שאלהי העריכו ,היה כחסר ערך בעיני
אחריש .בצדק מדגיש הלוי ,שהתמונה אינה נכונה .באמת השתמשו
בכל הישיבות בדרך אחת -לחקירה .,דרישה והבנת דבר מהוך דבר,
ואםבני גבל פה ושם הצטיינו בחדוד.,בני ארץ ישראל הכירו ערכה.
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 ,מתוך החקירות של הלוי'יוצא איפוא~,שלשם שהכנת החומר
והנחה אבן היסוד לסדור'הבבלי בפומבדיתא וכמחולא בימי אביי
ןדבא;.נעשתה בהשתתפות תלמייי ר' יוחנן ותלמידי הלמידיו מא"י,
כן היהה חתימת הבבלי שבמדה ידועה הוא כולל גם את הירושלמי
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.בבקורתו ב-התקופה ,.וגם מקרוב עתונאי איד ב,מאונים"ן.יעומת ואת.יאה,דבריו
הרב מ .הורותץ בסוףתיק א' ידוה"ר.
. , ..._,
1ש
י  )3ראה וואכסמאן ,כרך  5בספרו..._ .
).
..רות( -: ,באנג,ינ
ות .ספ
.ד.,ל
הנ
ת,
,
.
י.
,היהודים-
והקדמתו הלב א .היימאןיספי  -ע
ן -תויז~ת .תנאים ואנשראיב"..

.1_.

שי

ה השמא-.,הולדוה תנותם ואמוראים. .שמביא בהקדמתו הרלה ילוגמאות.
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(ד"ה ד .6ג') מפרש גם תוספות (יבשת נ". ,8ד"נ ושותר)
 )8לפי הרי"ך 1הלוי
גהסכם עמן; ראה גם הערותיו של יעקב שעכטר למרא התלמיד של הרב צבי ה .חיות(בתרגוכ אנגלי) בענין זה.
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היש העת ישמת המורי.
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בשותת הגימאה .דער יתש ייסערארישעו,עועיישאפטה
כרה.שנה 906נ.
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