
-- . עשר חמשהספר
 סוף עד פימנדית'א ישיבות טשבחא ר'א טקיירא ר"ש , בכת הנאיגים סעפם , ראשונים ונאדים פבוראיימן

 . ת'.ר ד"א סוף עד מורא וישיבת נאון יהוראי רג . ר תד"א

 ראשוןפרק
 הראשונים. והגאונים סבוראירבנן

 יחליפו הדורות . הומנים בקרב ייצענו אדם בני נם יכמוהם משתניםהזמנים
 דבר כל ואין , וטעמם פנים ישנו והמדעים והחכסוה הרעית גם נא וזה הולך זהויחלופו
 יזקיני העתים ברבות גם אם כמדעים ואמנם . החליפה אם כימהסיד

 ;ד מעץ ויבש.
 חוטר יפרה לשרש וממעל ויעמידו יתקיים. אך , לשחז יכמהו לא השרשים לרוב ,ענף
 גם . היהודיה התורה הכסת מקרה בן המרעים :ל כשגרה . אחר פרי פריו אשרחדש
 עמר שרשה זאת בכל הפרי גם ענפ.ה ותחליף פניה שנהה הימים ברבות גם אםהיא

 להיוה נועדה היהה עולם לאור בצאתה ! היסדה מיום העודתה זאה הלא , לנצחויעמוד
 ההורה נמסרה מראשית כבר . לעתים להחליף ענפיה ורק , עולמים לרורותקיימת
 להרחיב יאמרו אשר המשפט פי ועל , יתחקו שרשיה על הם אשר ולמוריםלחכמים

 כי . חקם חלפו לא אמנם ואף , יקום וכן יהיה כן נטוע לעקור או לטעת להגבילאו
 והסקומוה הומנים משאלוה עליהם הזקו וכאשר , ההשגלה מעטה וכשנות , העהיםכחלוף
 בעתו יחן פריו אשר סרעפותיו וברב בגדלי וייף חדש חטר הזה השורש מןימציאו
 מכחיש אף יכחישנה אשר ומי הדברים טבע לפי הכרחית היא החליפה זאת , עתוולפי

 זאה רשסי שמיניני נעלמו היהודיה האומה ימי דברי מקדמי מראש . עולם שלבפנהגו
 ודקים קמנים רמזים אך ופרס בבל בארצוה הנולה מעתוה חתולהה. וערפלהחליפה
 ושגוה הקדם ארצוה על המוקרני אלכסנדר עלות סיום . היו כלא המה אשרנשארו
 טתוך נשקפות אחדות וקרנים ההשך ערפלי מעט נבקעג , כן אהר' אחדותמאוה

 לא החליפה :את ;רך , פניה היהודית ההורה שנתה כבר ההן בעתות כיהמאפלה
 הוא ]אם[ החליפה זאת מילדי בידינו מאשר מה ברור יורע סי בי . נדע לא ושעירהנכיר
 קמו כי בראוהנו ההליפה גדלה כי בצדק לשפוט נוכל אבל 1 הזה הקדום מזטןהולרה
 המחנה . מחנות לשתי ישראל ויהי הימים ארכו לא בי . אודותיה על מתנגדיםביניהם
 מסבה או דבר בכל ותהלוכוהיה ההשכלה משפט הבין מאין אשר - הצדוקים -האחת
 העת כאשר כי הכירו לא הזאת הסחנה בעלי . התורה בחקר חליפה כל שנאהאחרת

 משפטיהם ימודרו ולפיהם בעמים המשאלוה גם כן הדעות כן מתחלפיםומגראיה
 סבלי והם . יהכן לא אשר דבר היא חילקו בלי תמירית עמדה כן על .ומנהניהם

 הסחנה אך . אדמוה עלי בשסיתם נזכרו ואך , הורתם עם בההו סהר אנדו ,אתהכיר
 והדעות המושגים נשתנו ואיך דורש המקום מה דורש הזמן חלוף מה הבינההשנית
 הכתובה בהורה מחקרינו על אלה כל יפעילו טה כן גם והבינה , הארוכים הזמניםבמשך
 עת בכל קלעה אם . דברותיה במובן חלוף לפעמים נדרש החלופים אלה נערךוכי
 לא האפשרית הסובה כל עשתה ואם החטיאה ולא באמת והנחוץ הנדרש סטרתאל

 במשפטם המיד הניעום אשר הסביה דעת מחסרון להחליט גס נוכל ולא להחליםנרצה
 הם הזאת המחנה בעלי . וצודקת רצויה כוונתם היתה כי נחלים זאת אבלומעשיהם

 חכמי ה-ר(גירד
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 ובשמרם * במשפטם המהונים האומק נבוני לכל למדה היהה הורתם אשר הפרןשיםחכמי
 והמכןסוה הזמנים נכל התורה להעמיר להם הדרוש לכל לבבם והכינו לעולםזאת

 כי נמצא השונים בזמנים השונים במצביה נהבונן אם , למדרגה ממדרגההוליכוה
 הסית בלשכת והורו ישבו אשר החכמים כדרך לא . מצביה טספר העה פרקינמספר
 הדרכים הוסיפו עוד והלאה עקיבא ר' מיסי , במחקייהם הראשונים התנאיםדרך

 הרחק התורה בדרישה חדש פרק קם המשנה נסדרה אשר מעה כן ואחרי .להשתנות
 השהלשלה והשנוים ההליפוה אלה בל בקייב הקודמים.. בדורוה הדרישה טןמאד

 היא וכאשר האמיראש דורוה נסוף עליה עמדה אשר עמדהה והשיגה פה שבעלההורה
 . בהלמוד לפנינו ומונחתכתובה

 פה שבעל ההורה והשהלשלות התלמוד חכמה פסקה לא ההלמוד נשלםכאשר
 תתהם בלמורם כי לאמר לבם על עלה ולא חשבו לא עצמם משלימיו . השבההלא

 נשלם אשר אחרי הדורוה ע5 עצמי שוננה סכיה ואמנם . חכמהה הסוה ועמםהורה
 ארץ חכמי מפעולוה הנה . הלאה השהלשלותה את בכבדות אך נהגי כיההלמוד
 היה מה נדע ולא הרושמים כ5 נמחו תלמודם השלמת אחיי הראשון הזמן בפרקישראל
 מחסרון או המלך מטעם הנשיאות עם ואברו נטשו או נחרבו אם 9 שם הישיבוהעם

 הלוך היהן ההלכה חקור השלמתו לפני רבים ימים כי ידענו זה כי - סופריםקנאת
 הרעוה גרסו דעתנו אומד לפי . קרם כבימי הלכה מבקש ואין דורש ואיןוחסור
 רפו כי האמוראים ימי בסוף חוזק והשיגי ודור דור בכל עליהם עברו אשרוהציות
 הפקידים מיד ימרוצה עישק , סביבוהס הגוים בקרב קלסה , בהלכה הדרישה מןידיהם
 הטורים מן הרה וקנאה חנם שנאת , החנפים המושלים מאה דתם רדיפה ,עליהם

 הטילה אשר והמרים הקשים והחקים , האהבה לאל כהנים עצמם קראו אשרהמשיחיים
 הליכהם ולעכב חיידם בדרך להכשילם די עד פבות היו אלה כל , הממשלהעליהם

 ואף , התורה למרבץ נאמן מקום ישראל ארץ עוד היתה לא כן ועל , הלמודםבנהיבוה
 בדורת:  בההלכה הכמיהם מספרוה ולא מפעילהם ברורה הודעה אלינו הגיעה לאבאמה
 בלה שם  שבתה לא  פנית בל על בי  לפשוט גובל אתרים מהנשסים בי אמה הן .ההם

 , האלה הבעי:  הרורוה חכמי מקירות הזברונח:  מספרי באחר ומצאנו . בהלבההררישה

 מר בן זוטרא מר ושמו בבבל גולה ראש היה החמישי לאלי ושמונים  "אהים בשנהבי
  ישראל לארץ ויברה ומולרהי  אררו לערב הוכרח  הישב לנו הירעה לא לסבה אשרזוטרא
 , סבוראי רבנן בימי נופל הזה  הזטן .  זומא( לם ע סדר )סוף פרקי" "ריש שםונעשה
 בימי גם כי נמצא וכן . ברבים תורה בא"י למדו ההם בימים כי מזה נראה כןועל

 רב עזב כאשר כן אחרי וגם לא"י והלמידים הכמים כפה עלו בפרס  והשטרהגזרוה
 אילו שם גילים היו לא אלה יכל , בה וישב א"י אל לו הלך בבל את משבתאאחא
 עדות אלה מכל ויוהר , קבועים מדרש בהי שם היו לא ואילו מהלמוד ריקה א"יהיהה
 הפילת והיא ישראל קריוה בבל  לברך  נוהגים היו אשר הביבה  עבין  זה עלנאמנה
 ובברכה . במדורו גאון עמרם רב מזכירה וכבר מאד ישנה ספק בלי והיא  פורקן:"יקום
 לרישי בבבל ודי דישראל בארעא די קרישה חבוראתה ורבנן מרנן : מברכים הלאשאה
 ימי בל בי  מזה מבואר והלא , בבא די ולדייני מתיבהא ולרישי גלוהא ולרישיכלי
 . ולהעודה לתורה קדושוה חבורוה בא"י גם היו טתיבתא ורישי נליתא ורישי כלירישי
 בעת לפנים כמו בתקפה ההורה דרישת ?מדה כי להוכיד, לנו שיה איננו זה כלאבל
 עוד יקרו ולא המקורוה ונחרבו המעין ויבש הרושמים כל אבדו כי רואים אנואשר

 ימכבי הגיע טעם אך והגאונים סבוראי רבנן זמן משך ימי מכל כי למכבירסיסיהם
 נוגש מטה צץ אשר בארץ התורה חכמת והפרח הציץ ואיך ההלכותית א"יבתורה

 ופרה ח"ד()ריר
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 המלכית ימי כל וכטעט וסופה בסערה עליהם עבר נרול ,מן פרק כי 9 מושליו ורוןופרח
 . ישראל בארץ ושלוה טנוח היהודים מצאו לאהביצנפיניוז
 ממאה יוהד עד במפר התלמוד נשלם אשר העת למן בבל בארץ היהיריםמצב

 . שלומם השבית כחם הכשיל ושריו מלך חמם . ברע היה הוא גם כן אחרישנה
 פה בכל אכלתם לבהם האמגושים קנאה , משפפם ללענה הפכו כצונו עישיפקידיו
 העשק טן מעם להם הניח אשר סלך עמד פעם אחר פעם גם ואם . חייהם אתוימררו
 ידע לא אשי חדש מלך ייקם מעט הרגיש כמעם ני , רגע מנוחת אם בי זה היהלא
 . כמקרם להבנות הישיבות בית עת בא עת לא כן ועל , נעוריה הצרה ותחרשחסד
 שריד בל אין וכמעט הזאה העת קורוה כל על עננה פרושה כי על בן גם יפלאולא
 נל . מצרותם אם כי להודיע להם היה לא כי בה חיו אשר החכמים ימי מרבריופליט
 מועפת בשנים ,ה אחר זה לעולמם הלכו ובלם , ורעים מעט היו סבוראי רבנןימי

 רנשפ( ד"א )מת הונא בר רבינא כי ע( 15 צד )ת"ג לדעת הראנו כבר , באגרהו()רש"נ
 נסתיים שבימיו עליו אמרו ואשר אחריו בא אשר יוסי ר' וכימי ההלמור אחהשלים
 שמפעולתם על ם י א ר 1 ב ס להם קורא חיש ושם האמוראים פעולות המו ספוהתלמוד

 בולמוסם הזכירם שרירא רב הגאון . בתלמוד פנים להסביר רק היה מעשיהם נלכי
 דברי זכרוניהם בספרי הגאונים שרשמו מה פי על תולדותם סדרולפי
 רב היה הראשון . בשנים מעט אך עטידתם ימי משך היה רשימתו ולפי . ם י יםה
 ב ו'ר גרא( או גיזא רב נירסאוה )ולמקצת א נ י ע ב ר היו והאחרונים הנזכריוסי
 ורב גדא רב : הגאונים מן הנוסד ואמוראש תנאים בסדר נאמר ועליהם , א נ 1 ס ים

 הבל  הוא 1ה,  אף בשמותם  וברעם  מהם שמעש אשר כל אמנם . סברה'( סוףס.טינא
 יעמוד למען בספר נכתב לא והסבירו שהשכילו מה כל אבל . ובטות ברור מהם נרעאשדי
 בתלמור יש כי בידיהם אשר הקבלה פי על הודיענו האחרונים הגאונים ורק . רביםימים
 הגאונים הזכירו וכן . ההלמוד:( על סבוראי רבנן שהוסיפו תוספוה שהם דבריםקצת
 צדק )שערי בהשובה נאון שרירא רב זאמר , פיד( מגלה )רי"ף שמם על הוראותפסקי
 : אמר בלשונם מבוראי רבנן מפירושי ארוך פירוש שהציע אחרי ה'( סי' ש"חח"ה
 רכלהון בפומיהן וסדירין סבוראי דרבנן משמא אהאמרו הזה וכלשין הזה כסדר מליאלין
 סרר לפי הגמרא סוגיוה סדר תקון להם ליחס יש אולי השערה וכדרך : בהלמודרבנן

 , בגטרא הפיסקאוה ציוני גם ואולי פרקיה סדר לפי המשנה אל אוהה ותברוהמשנה
 תקהו אלא כלום מרעתם הפליגו ולא ; שכתב תו"א בסדר הנאון דברי מכוונים זהועל
 ר"א" "פריך גם אחאי" רב "פשיט בתלמור שמצאנו מה גם כמררן8( תנויי כל שלפרקי

 )כתובוהי.( משני" אחאי "רב רש"ג( לגי' ו: )גטין פריש" חתים מבי אחאי "רב)בכ"מ(
- -  הוי-

 )סג.( דסנהררין הגם' על ורוטז רוב דטן רבואי רב והוא סימ~נא רב אחר אחר עור טונה רשזג1(
 לא : דילן ובגמ' וכו' צבור טשל מסתברא רוב דטן רבאי ר א ץ מי טשל משלהן טחנדגות אינן ואםובי"ג

 סרוב רבאי רב תרגמא רה"ג ר.ח בשם כתב סמם וגדקדוקי 59 צד בפנים שציינהי במקום ברילל וכ"כודאי"

 העטור ובעל 220 צד מחבורנו ח"ג ועי' . לר"מ מזלן בכסף ער  קדושין ריש הסוגיא  כל סיחם רש"ג2(
 כרב ועי' סבורא., כסבנן סברי כמח בגמרא שנקבע גאגרתו .ג רש כתב ועור , פמורא גאו; הונא לרבמיחסה
 פשיה שבל רשב"ם כחב פשית ה ר'  וב:( בתובוה  ובתיט' זח בענין ראטפורם  רשיל הרב מש"כ 250 ם ח'1חסד
 . בתוס' 11 השעיה נסתרה וכבר חשאילהא בעל על הכונה ר'א פריך או אחאירב

 והמסקנות ההוייות כל להם לנחס יש לדעת' : רפש ל רש' הרב כתב 11 שלפני בהערה שהזכרתי בכ"ח8(
 אסיר נסי לטלמולי 'אטר אשי רב כר סר לט.( נגטין משל דרך על אחרונים היותר אחיהאמראים בסוגיותהכשת

 שרכז סה כי . כן מצא היכן לנו הראה לא אבל כן נטצא אם הוא ואמת טעצטו מובן לריס ליחם ישאחרונים
 רגא היה אחריו כ' ושכח אחרון ה.ותך חאטורא חוא אש' רב בר שצר חשב שחרב . ראית שאינו נ"ל גטיןעל

 . האלה האמוראים משני :אחר אינו היא ולא שחך לו אמר סי כ א' הונא גר רגינא ואחריותוספאה
 חזרן ד)דו'
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 מרבנן שהיה חתים מבי אחאי רב הוספוה הם , ה.( )בכורות אחאי" רב בהקהוי
 שנץ , והלאה( 28 צד ב' ש' שלו ביאהרבוך ברילל נחום )הר"ר הראשוניםסבוראי
 הערותיו מכל . בהערה( 31 צר )שם האמוראים שטבעו ממטבע אינן הלשונוהאלה
 התלסור של ובמתנו במשאן העסיק ,כה בבחינה כי נראה התלמוד על הוסיףאשר
 מקום בכל האמוראים מסקנת למהור חדלולא

 אש-
 דברי ולתרץ , בה נפשו ישרה לא

 מלאו וכן , בדוחק אם בי דבר פשר ידעו לא שאחרים במקום פשוט בדרךקדמונים
 כל בגלל אף , 81( 25- צד )שם טמנו הטוב אחר מדרש ולחדש ממדרשם לסורלבו

 וכתבו תהלתו שם יצא ישראל ארץ ועד , הארץ בכל שמו תורק כשמן האלההמדוה
 אחת שפעם . 27( )שם הוא הגילה עיני שמאיר אחאי ברב הזהרו : אודותיו עללבבל
 , סבוראי מרבנן כן גם היה אשר , אבהו דרב בריה שמואל רב ;ם אחא. רבמצלק
 הלכה לשאול ישראל לארץ ושלחו מהיר שטואל ורב אוסר אחאי רב והיה הלנהבדבר

 נט:(. )חולין הוא גולה עיני שמאיר אחאי ברבנו  הנהרו אבל ש בר  ההלכה כעזםושלחי
 ראיה עוד מזה ולמדנו . אחאי רב אחרי עוד בגמרא נוסף הוה הספור כי הדברוקרוב
 חכמיהם אשר ישראל בארץ קבועים לתורה בהים היו סבוראי רבנן בימי כיחדשה
 מהברים כמה שע-ו עוד אלה כל מלבד . בבל בארץ נשמעים ודבריהם פנים נשואיהיו
 לשינות הרבה על צדק בלא ופעם בצדק פעם האחרונים מן מבקרים וכמה הראשוניםטן

 פרים כך כל היו הוה בענין וההשערות . סבוראי רבנן מתוספות שהם וסוניאוהבנשיא
 כי ויסדו והחליטו בהשערותיהם ונסתבכו השכל מדרך הועים היו שיש עדורבים
 האחרונים לדורות מיחסים יש . והכינוה"( חברו סבוראי רבנן תטורה טסכתכל

 נראה הסימנים טן כי בתלמוד, הנמצאים והסוגיאות ההלכית סימני אתהאלה
 דיזלמוד היה כן ואם לפנינו שנמצא הסדר על הסוגיא את שינים היו כברשהתלמירים

 הסימנים הקנת זמן פירעו שלא אף . 262( צד ח"ו )כ"ח לכתיבה כבי וננסרמסידר
 עשום התלמוד שאחרי שהחכמים לאמר שכונתם הדברים אלה מסתימת נראהכפירוש
 האטוראים נימי בהם נהנו ונבר קדומה  הסימנים הקנת בי  פעוה  זה אך .וינוננום
 י בכתב היה אשי רב של סדורו גם הלא שטתנו ולפי , בהערה( 61 צד שם)רנ"ב
 שהיו אף פה בעל ההלמוד את למדים היו ער* בכל , כן הוא הדבר אפחת.אולם

 הכתובים הקונטרסים היו לא כי ובהיות בהערוה( וש.'נ פ"כ )ח"נ אתם כתוביםהדברים
 מן רק בתלמורם להגית הוכ-הו התלמידים מן רובם כי , היו פעטים כי אדם בלביד

 ברילל סר"י לציון )דורש לזכיונם לעזור בהם  והשהמשו הסימנים נתקנו כן עלהזכרון
 היו המאוחרים בדורוה ונחוצים דרישים הסימנים שהיו יותר כי נראה ומזה ( 18צד

 אשי רב של בסדרו וכבר מאז ערוכים הסמנים היו ובאמת , האמוראים בימינחוצים
 נפליא לא :אילם , שם( זה )גם ככראש:נה כך כל צורך בהם היה שלא אף בוהכניסום
 היו עור אז גם כי , ספר על הדברים נכתבי שכבר אח-י קיימום הכלית לאיזהלאמר
 הראשונים בים'ם ודאי כי הספר מן העהק להם היה לא אשר דגזלטידים לקצתנדרשים
 אלה רוב כי ברור ומעתה . מאר נפרץ ההבור היה ולא יקרים ממנו יד כתביהיו

 תקנו בימיהם גם כי יתכן אבל , הסבוראים ליורות ליחסם אין ענין בשוםהסיטנ.ם
 דברים רק מהם נמצא לא לכל כאשר הכל ואולם ו תלמידים'( לקצת מצרכםקצתם

מעטים
 זח כי חת:סשת סן :פיט .פרט כל על לדקדק גנח כונתי אין כי טעצסו 'בין חבורי תכלית המבין4(

 והרוצה ההוספות rul~n ופה הגס' על תוסיפו סבוראי שרבנן דבר של בכללו די )תכליהע :לב: מנוחדתמלאכה
 אחרוני דעות כל באריחת תובאו ae בפנים עליו שרסוס ברילל ר"ג של במאסרו יעיין הפרטים עללעטור

 , להתגדר מקום הניח לא וכמעט הזאת בפנההמחברים
 בחגטח בו המדבר ברילל יאקב רבי לשרב לצצן דורש וע' , 958 צד ת"ו כגח עי' חסיטנים דבר על16

 . והלאה 59 צר ההל לרז-ב בזך וביאהר חשהבפכח
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 . האמוראיב פעולה נגד נחשבה כאין פעולה[ וכל באיכותם וביגונים בכסוהםמעטים
 ראו כי כמעשיהם ולעשוה להם להדמוה בקשו ולא חשבו לא עצמם ה[ אףובאכפו
 דברידט ולהסביר הראשונים דברי לקיים להם והספיק מתמימם מעמדם קשותעתוה.הם
 חדל. אשר בזה כי הדבי לכחד נוכל לא ואטנם , ולהבינו ההלמוד אח וללמדללמיר
 ולצרף הבחינה מן ידם משכם ידי על כי בעמם עשו מוב לא קדמוניהם כטעשהלעשוה
 אה ועשו מההגבר ההשתלשלות מעין עכבו להסבירם אך להם והספיק דבריהםאה

 פרי לחה ורענן רשן להיוה נוער היה נעליו כונת לפי אשר החת יבש לעץהתלם.ד
 . בעריו פריחדש

 הראב"ד ה-אשוני:"( במקירוה כבד סביכה יש הסבוראים דורות זמןבצמצום
 הדברים נרא.ם אבל . שנה ושמונים וחמש מאה וזמנם דורוה חמשה מונה הקבלהבספר

 סיטונא והב עינא רב 5דעהם אשר גאון שרירא ורב 'א הו סדר והם קרמונים היוהרבהמקירוה
 . ,מן פרק בטוהם נחהך ההוות המאורעוה מתוך שנראה מה לפי כי , האחרוניםהיו
 מכבירים הפרסים היו סימונא ורב עינא רב מות אחרי פרם טמלכוה האחרון בפרקכי

 היהה לפנים אשר היהדוה דת חפשיוה . חשך בלי וירוצצום ויעשקום ישראל עלעילם
 ידה. אה הממשלה שלחה הרת היא ובסנלהם , נשברי ושלוהם בטחם 1 נסומהנתלהם
 והמצות, התורה ובימול היהודים על שסד וגזרו הם גם עש. ואדריינוס אנפיוכסכמעשה
 שבה י פרש. צ"ה סי' נניזה )חמדה בהשובוהיהם הגאונים כונו הזה האחרון הזמןועל
 ננביא להפפיר ואם , בנביא להפטיר שלא שאדא גזרו פ-סים ובשני : באס-םכד,(
 המצית על מרהם שפשטו כי אף נזרוי( מנהג אם כי ואינו קמון דבר הוא אשרבשבת
 ם י י ס ר פ ה ו כ ל ם ף 1 ם ב כי באגרהי גאון שרירא רב מעדות שמענו וכן .בכלל
 כס. הישיבות בטול והתמיד , לתורה מקום לקבוע יכלו לא כי וצריה שמר שניהיו
 הפיכו הזאה ובבחינה זמן פרק אז נפסק הדברים מבע לפי ועהה , מאה שנוהחצי
 העם ונדו העתים ציק כשוך ויהי . סברה סוף סימונא ורב עינא רב כי דברואשף
 תחלה הוא כי מאר ויהבן חדש ,טן פרק החל לאיהנן הישיבית ושבו הגזרה מןטעפ
 העתים הלוף לערך רק חדש היה לא החדש הזמן פרק כ' נראה אכן . הנאוניםזטן

 גביר לא כי , בו משלו אשר וההשכלה הרוח לערך בו חדש כל אין אבלוהמעמדים
 שנו לא יהישיבוה עתים וחלפו ימים ועברו חדשה סרוח קטן רושם אף החדשבזמן
 מראשיהן הראשין היה מחדש הישיבות וימרו שחזרו אחרי . לפנים שהיה סמהרוחן

 רב מר היה ואחריו . מאישקיא9 חנן רב מר רש"נ( סדר )לפי "גאון" בשםהמכונה
מארי

 תש!בוח בגי' הסכמה ולזה סבורא' טרבנן היה לא זה רבא רש-ג ולרעת תקנה בפומבד'תא רבא רב כיהכל לדברי אשר להלן שנביא טורדת תקנת בענין בראשיים שנמצא חג.' תליות האלה הדעות בשתי6(
 ובהנחת ש וברא בריף ה וב התקנה זאת נתקנה סבוראי רב:ן ר ח א ש ט"ו סי' היד צדק בשער'חגאוג'ם
 רבתר סכורא' רבנן הגילה טאור ר"ג בשם כתוב טאישות פי-ר טיי' בהגחת אב5 . אעפ"י פ' בכתובותאשרי
 בעל וכ"כ ואינהו ר"ח )סג:( כדיבות בתוס' כיה לאלתר נפ לה וליחן שתפסה מה מינה לטשקל תקיגושיראה
 ביטב הית ודאי וזה לכ"ע הקטה א ר שנת השמפה שהיתה יש סבוראי רבנן ובסדר ת,ם סי' לגטיןבחנה' הסררכי שכתב טה זה וראה הוטנים ושנו הדורות והחליפו חרבה כאלה בענינים דקדקו לא כי מהם ראיתלהביא אין ובאמה . סבוראי רבנן זטן בענין הראב"ד שטת אחר נמשכו אלה וכל אעפ-י ס"ס ובמררכי ט' אותהעפור
 על ולא בכלל תביא הטפטיר על נרי ולא בשבת בסנחח ב:כיא המפטיר על שגזרו בעמי תימה7, . סבוראי רשן בימי ולאחגאונים
 פע! ישעיה בנהטית טפטירין שהיו והוא שונה ח.תה במנחה בנביא ההפטרה כי מזה ונראה . תתורהקריאת
 כןבערך ומצאתי הבטש5ח בעיני רע ה,ח וזה בזטנס העם את לחזק בהן דרשו סש,ק ובלי גנוזה r~cnlוככתוב
 ישראל 5ב נופח יחיה שלא בהן והדרשה ישעיה נחמוה בקריאת רוצים היו ו5א וו-5 171 אפטרתא ע'מלין
 . הקדושה ארץאי

 . וחק דת וסורה טכוגר איש שפירושו כזח גנוי ובערב' בפרסי גטצא כאמת כ' חטחבר החכם ההאח"ש5ם ערוך וגם' . חפרסיים טן או חעיביים טן לקוח אלא עברי אינו כי 140 'ה ח נרעץ חשב נאין תאר6(
 כסו נאון בשם הטע5ח גד51י אגשים קראו הקדטונים שכבר טצאנ1 כי לזה, הכרח ריאה איני זאת בכלאבל

 ח"ד,)דו-ד 1גד41פי . וכו' ב"י פרום גגו. ישיאל שי גאוני שהם הנאים אלו עזכם גוון את ושברתי גחקוהי פ'בספרא
 וראשי
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 על שמו ונקרא שבור בפרוז לפנים תורה. הרביץ והוא מורגו דימי רב של בנומארי
 ישיבה ראש הזה מארי רב היות בעת , ומאינים"( ימי כל שבור בפרוז מררשובית

 רב אחף בסמא. ישיבה ראש הונא רב בר מארי רב היהבשמבריתא

 סא-
 הראב"ד ולדעה )רש"ג( בנהרדעא גאון גיהרא ro י א נ י נ ח ב ר ר מ היהמפוסבדיתא

 היה האלה הגאונים ראשית ימי משך והנה . א נ י נ ה ב ר ששמו גאון זה אחרימלך
 ואמנם לעולם מחטר יצא בה אשר השנה עד שע"ד( שם"ט- )ד.א שנה וששעשרים
 . מאוסה ידענו לא כמעט הורתם ומפרטי שמם אם בלתי לנו נשאר לאסכלם

 היה לא בם כמחונם האחרונים פרס מלכי בימי מעם היהודים מצב הוטב גםאם
  היו הקוה מאפס כמעפ . האחרונים בדורות דור אחר דור לסו עולל אשר בזכרםהזק

 למו. קוו לא אשר ממקום ישועה וקרן חדש אור 5מו זרח פתאום והנה  להתיאשיבולים
 . היהודים תירת מוסדי איתני על בנויה חרשה דת ויסד לעולס מחמד יצא ההםבימים
 . לפנים שערו לא חדשוה והביא הערביים בין דהו עפשם התגבר כחו מאמציבכל
 לא אך . נשאבו והמדרשים  התלמור ומן קדשינו מכתבי דהו וסיפב הורהו סיפבבי
 מלאכת וגם , ומפר לשין מדעת נבער איש היה אודותיו על המפירמם לפי כי שאבםהוא

 הקאראן משפטי כל ההבונן ומהם באמצע היתה יהודים יד אבל . לו זרה היתההנתיבה
 המון בין מאמינים מצא כי לו עמר אולי הוא אף וספר כתב ידיעתו חסרון ,הטובים
 יהכן לא וספר כהב ירע לא אשר אחרי אמרו בי האלהיה במלאכותו שהאמ.נו .עמו

 אם בלתי  ובאומהם  בארצם נשמעו לא אשר כאלה  נשגבוה דעות לעם  ויטיףשיורה
 המשכילים כי ואף . אלה כל המודיעו בו  דובר  טלאך או עליו יערה  תטרום  ורוח ,ינבא
 הלא בעיניו זה נחשב מה , יהודים מלמדים מיד תירהו קבל כי ירעו הערבייםבין

 נשואות עיניהם כי רתות מחדשי רוב החבולת זה הלא , בזה לו ודי בו האמיןההטון
 מלמריו על אשם fW3 לא , יבחנו ולא דבר לכל המאמינים בעם והבוערים ההמיןא5

 בראשות כי . מוטעים היו הם גם כי תחבולוהיו ותסכו בעוזריו היו אשרהסידים
  הערביים לב לקנית החפץ  מעט מעט בירם יצלח ירו על  כאלו להם נדמהמעשהו
 מנהגי כמה בעמיו והנהיג ליהורים רבית הנחה עשה בראשונה ובאמה . היהדוהלתורת
 כן לא לבבו ני , בא לא אליה. עמיו ויקרב יש-אל לדה יתקרב הוא כי וחשבויו אשר כי וראו נגונה היתלהם כי מהר ראו אנל . אמונתם עגךי רוב על וצוהישראל
  ובזרוע  nprn ביר דתו אל היהורים את ולהביא בלבבו ישראל דת להכרית כייחשוב
 בערסה קבל אשר ישראל מנהגי . ערמו ויהי אותם לשנוא לבו נהפך מהר  או .נפויה

 , המשוגעוה יעוהיו בחלאה העכיר יהלבון קדוש פמקור אשר מימיו , במללהתעותם

 נחלת מאז היה וכאשר . העמים אל שלוח נביא הוא כי בעצמו האמין בשגעונו ניעי
 בה קמה והכה , אמו שרי גושך היה והיויהו  תניקהו אשר הילר בי  ישראלחורת

 אשר  שונא להם  עמר  מחמר  עם . עתה היה  בן  אף , הארץ מן ולהבחירהלהשפירה
 . מלחמה כלי היו אם כי ושלום נועם כלי היו לא לסעשהו הנקים כי . נפשם עדבא
 ע5 כוס העביר שפוכה בחימה . דהו 5קב5 עמים 5אנום הארץ ע5 קורא היהחרב

 בשם רצח אשר חרבו חללי ליהודים מספר אין . באכזריות בם ונלחם בערבהההודים
אלהיו

 זה גאים אלא גוים א.ת בבטנך גוים שני הילקוט וכגי עייא א . )ע"ז שדרשו כמו גאים נקראו עםוראשי
 נאון בכנוי אמוראים למעסים סכנה דרש'נ ובאגרת . גאים שרי שהביא )צב.( בחולין נם ועי' . ורביאנסוגיעם

 . ביסיחם בו נתו שכבר לא אבל האמוראים גם בו כנה נזמנו הרגיל כנוי שהוא מפניחח
 במלות פ'ריש דים. רב ואביו ה,ח סארי רב 3שם מיבא נו.ה סי' תרביד( 5יק )ר' חלאונים בתשובות9(

 שסררם האלה המלות על הפירושים טספר להשלים יש ובדבריהם שמביאם הוא נאון יחודאי ור3 , והיניחיזמז
 בנשיאי פארי רב  פשר הוראה  יש כב.( וטען )ד' מילח חלת גד151ת ובחלכות , חוסי בערך חשלם ערוךגע5
 , חאק סארי  רב חוא ואולי לשוחחסמור

 ד"ר(לו.ר
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 רטיבת אכן דהו. לפשט בחר אשר האמצעיים היו יאבדן הרג חרב קצו עד כן .אלהיו
 . רע בענין ואבר עתו בלא קצו קרב  הארםמין

 הקרסו בארצ'ה השמים רוחית לארבע דהו את הערביים נשאו מחטר מותאחרי
 . והצליחו גברו רגלם כף דרכה אשר ובכל ארצם, מגבול הלאה גם הטלחמהותהי
 פרם ע5 וגם קדם ממלכוה הרעיש , ב א ה כ ן ב ר מ ע היה מחמה אחרי השניהכלעי
 להחזיק ערפם קשיות בעבור היהודים את לצרור מחמד בעקכות הלך הוא , כוסהעביר
 ער לשער ונוכל גבולם אל עם. בא כי כשמעם רהו ולא תהו לא זאה ובכלברתם.
 מידו למי וקוו מבטחם שמו כזה אכזב טשען על אם בהפרסיים בטהינם התמ.טםכמה
 והיו , הפרסים נגד במלחמותיו עמי ידם להת וההאמצו חייהם הזאת ההקוה .ישעה
 הוחלהם. נכזבה לא ואף . פרס מלכוה חזק ולהשמיד גאונם תפארה לארץ להפילבעיזריו
 לא אתרוה דהית נגד וקנאתו שנאהו , מובתם כפה לא הארץ את כבשי אחריעמר
 שכר הסר אליהם 1.ט כגבהיים לעזרהו באו כי לטובה להם זכר אך עור,וכר

 והישיבות בהקפה גולה ראש משרה נמצא בידו פרס מטשלת נפלה בעת .לפעולתם
 רב כי יאסרו י גולה ראש אז היה דוד ביה מגזע חוטר י א נ ה ס 1 ב , סבונןעל
 נכבד היה בוסר,נאי רש"ג( )אגרה כפומבדיתא א חנ ב ור במורא גאון היה י ינאחב
 פרם מלך בה את לאשה לו נחן חסיי ולאוה ו במשרהו ממנו והתקיים עמרבעיני
 רושם מופיע ;מן לאחד אחריו שנמשך וסמה הזה המאורע מן . במלחמה שבהאשר
 בוסהגא4. מוה אתרי כי י( יו סי' ש"א ח"א )ש"צ יספר האי רב . הזמן גאוני מתורתקטן
 כל .אומרים יש . ברבר נחלקו הישיבות וראשי , כעבד למכרו ובידם היא שפחהכן ואטרי הבן זה יחום על הישראליוה נשיו בני וערערו פרם מלך מבת אחריו בןנשאר
 דבבא דיינא , חנינא ומר , מאחיו שחרור הוא וצריך הוא עבד משתחרר שאינוכמה
 . נשיא וכיש זנות בעילת בעילולו עושה ם ד א שאין עליה בא היה לא שחררה5א ואילי לשחררה ובידו היה נשיא בוסהנאי אמרו ויש , שפתה לאוהה סיחרור שטרכתב
 הדין ויקוב היבשות במלוהיו ודבקו ככתבו החק לקחו שתרור צריכה שהאומריםוראינו
 ביעי-אל שנשיא מכרעת שהדעה תשכו לשפחה להחזיקה שאין והאיסרים , ההראת

 על 1םומך , בהיחר לנשאה ידו לאל בשיש בזנות אשה על יבא לא באמונתווצריק
 דוגמתה טצאנו שלא באופן אף צוה בעילה בעילתו עושה אדם אין החזקהסברה
 ביסופן לא קידושין צד שיש במקום רק זו חזקה שהועיל אטר לא ההלמוד כיבתלסור
 לענין היא גדול דבר עצמו מצד קטן דבר הוא המאורע שענין אף והנה , י(אחר

 התלטור אח עשו סבוראי רבנן גם אם כי המשפם נוציא ממנו כי שלפנינוהמטרה
 הגבולות מן הלאה ללבת ה-אשונים הנאונים נמנעי לא זאה בכל נם.עיםכמשטרוה

 רק שהוא אף - הראשון הרושם הוא זה כי נאמר אם נהעה ולא , ההלמוד גבלאשר
 . ההלמוד אתר פה שבעל ההורה מהשהלשלות - ודלקטן

 החמיש.ה המאה )תחלה מחמר של ההנו טאלב אבי בן עלי הכליף מלוך בימיגם
 , בפרס ומלחמה שערורה עה א; גם שהיתה אף בתקפן הישיבוה עטדו החמישי(לאלף

 אחד גאון שש ויחי . ויכבשה שבור פרוז על ויצר בבלה הלך למלוכה עלי נעלותכי
ורב

 שלח:.ג הזאה התשובה ע, טכיניס cnc טרבר,ו שנראה ה"1 פיד :הקת בהל' ברטבים ג"10(
 וע' בטהר ונוה בעילה בעי5הי בו:5 אדם ראין חזקת עי סוטכין אין הרטב"ם ולדעת אחריו הרהרוהראב"ד

 קירוביי. צר שיש מטן איא חוה בעילה בעילתו :ושה יטט אין חטטים אטם שלא ומסיק יבריו הטווידהרב
 כת לא נ' סי' דיבטות ב"ב חרא"ש יאטנם . דקידושין דררא יש זו חזקה בשים שנמצא מקום בכלובאסת

 ע5י והחקק נטרוגאי רב תשובת רק לפניו היו 5א הרמב"ם שלפני אסרתי כבר אבל . otat-n ש וחוקקגן
 להארי הטקט ואין הנקוטות אלה בכ5 וע" . ש5פני:1 התשובה נם אם כ' 5כד ת והרי 'ש וחרא ח"ח'סהביאום

 . הראשונים הגאונים של פפקם על אם כי :רבר 5גו אין שאנו . זה בריןכאן
 ת"ד(והר
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 רב ראין ועמו לקראתו יצחק רב ויצא העירה הכובש כבא ויהי שמו ק ח צ י ב ר1
 ליוצרים היטיב ועלי לפניו חן מוצא יצחק רב ויהי . בשטחה פניו וקבלומישראל
 אין , ופוסבריתא פורא , הישיבות משתי באחת ראש היה הזה יצחק רב אם .בעבורו
 ההוראוה אם להכריע בידינו אין כן וכסו הקדמינים"( המקורוה מתוך בבירורלהנייע
 זה יצחק מרב הם אם סתם יצחק רב שם על הגאונים בהש.בוה נמצא אשרהאתריה

 או ג( רש )אגרה חנינא בר יצחק רב כמי , כשמו ששמם אחרים גאונים עוד ישכי
 על מצאנו ואולם . לזה מאוחר שנה וחמשם מאה כמו חי והוא )הראב"ד( חייאבר
 העהיק שכנר יען , הזה הקדמון יצחק סרב ספק בלי אשר במשנה פירוש יצחק רבשם

 וכל ע"ד( ל"ג וזיען )ה"נ רבנן ומפרשין עליו וכתב גדולות הלכית בעל ההואהפירוש
 הוא והפירוש . גדולוה הלכות לבעל מאוחיים יצחק בשם הנקובים האחריםהגאונים
 בכונת ומקומו זמנו מושגי להכניס המפרש נמנע לא כי לנו יגיד הכנו כיפלאי

 יחו( )מ"ק רשוה של אגרוה במועד כוהבין : המשנה טאמר ר'.י פירש כן כי .המשנה
 איסור ישראל אה וללמר לילך רש.ת לו ונותן לשופם גלוהא ריש שכזהב כתבאנרוה
 הגאונים )תשובות דריינוהא פתקא ארמי בלשון ושם. הורה דברי להם ולהורוהוהיהר
 קיראים היו ישראל בארץ כי המשנה בכונה אפש- אין זה ופירוש * קונסטנט.נא(ד'
 כבוד וחלקו וחזרו הלמידו אח ממנה הרב בראשונה שם המנהג היה וכן טנוילזה

 הגולה מראש רשוה נטילת לזה קראי בבבל אך ה"נ( פ"א סנהדרין )ירוש'לנשיא
 הבבלי.ם של הלשון שמוש פי על המשנה דביר פירש הנא.ן שזה אלא ה,()סנהדרין
 . שם:ן(שישב

 י א ב ר נ ר מי בפומבדיתא גאון היה החמישיה למאה השנית הרביעיהכתחלת
 . הגדולה חכמתי מפני לשם נקרא ספק בלי אשר מחמיא מההא א נ ו ה ב רועמי
 בבא די דיינא היה ואולי , לנו נודע לא המיוחדה ר:ונא רב של פקידהו שגיההסח
 רבא רב היה )ראב"ד( קצת לדעת אך . הישיבה לראש משנה מעלה מעלהואשר

 היהה אשי גדולה הקנה נהיחסה האלה הגאונים לשני בסורא~י( ה.נא ורבבפימכדיתא
 גט שהובעת אשה : זה וענינה , מוררה תקנת : נקיאה והיא 01קומם לזמנםנחוצה
 נם לשן אוהו כופין אין ההלמוד לדין אשר , תחתיו לשבה רצוני אין באמרהמבעלה
 האלה הימים ובמשך , הזמן איתו בתוך יהפייסו אולי חדש י"ב לה משהין אלאסיד
 סמה לה ואין סיד גט ליהן אוחי שכופין הגאינים אלה והקנו . מזונוה לה נותניםאין

 יסיפר שכן . השעה צורך בה שראה מפני התקנה זאת נכבה והנה . כלים להשכתב
 שבעה-----

 . טפומבד,הא גאון הנא ורב חיננאי רב )שפיד( ההיא בעה במורא רה.י .אס-' : כהב אשיג באגרת11(
 טלה פי' ומה ? יצחק רב ה.ה א,פיא הניד :יא . רבא רב היה :אחר,, וכו' שבור בפ-:ן שהיה והיא ,צדק271

 רסורא ר"ה ובהריח כפ:טבריתא רבא כזר כיה דלד;ו;. ? ואהר.ו מאי דאל.כ נס.רא הגה לא 1;כ.פ זאח-ין
 ב5-סב' שהיה שכהבנו רבא מר של בגו היה זה ן'ש של ואביו 11.ל שכיאל מר אצל לטסה כמ"שבפ.מבדיהא

 אין לראב"ד ואף . באגרה נזבואר זה כל במירא ששנא רב בימיהם ולרעתו טחסיא דמהא ה ר היהובהדיה
 בפ:מב' רבא ומר בסורא הונא מר : ותל ,.טיבה באפו ולא לבבל עלי כשנא ראש 'צחק רב שהיה רקלה~כיה
 ולא בפומב' ורבא הונא סר ואחריו כמורא נאזן יצחק שרב כתב גרבץ אך . מסאי ורב ששנא רבואתריהם
 טשמ; ולא י-ם פי על בפומב' ישיבה לראש יצחק רב אה עש: דור וצמח שבסה'ך וראיהי . מקורוידעהי
 . עיקר כל הראב"ד מדבריכן

 שטביא האשכול בס' וטצאה' יצחק. תחת צדוק שציל מיס וזה ישי בר ר"י גם מביא ד הראב12(
 נ בה  הפ,רזש יה שנמצא  מטה אך . צריק רב שט על רשיה- ,אכריח ברבור  הפירושוה

 רוגן i~i-eol בלשיי
 הטי.; ואמנם . לבה.נ טאוחר והוא אשי בר צרוק רב רק צרוק בשם גאון מצאנו ולא קרטון נאץ שוהמפורש
 . ה' אית שם ובטיס פ'א 'תרז סגילהא ;י' מצויה י"א לשהק צדיקכין

 אחר במקום רגא עם שהוה משמע בהדיה טלש:ן טחסיא רמתא ר'.ה הוה ובהריה : כתב רש'ג15(
 נשיא  שעמא רב היה רבא שכיסי בפירוש כתב סיניה דלעיל  גאון שם שהיה כוטים אין פחסיא" "דמתאודהר
 . ה הערת לעיל וע' . חגמתו מפני למיראמפ':בד'תא שקיאי נשיאה שלמה שמגחו יהודאי ברב מצאנו כן ואף לשמב' נקרא חכמתו ומפני ססורא שהיה הכונהוע"כ
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 בא.נס גטין להן ליפיל והולכיה בגוים נתלות ישראל בנוה היו ההיאשבעת
 מזה ויצא בדין שלא או כרין מעושה גט ומסתפק באונם גפין כותבין ויש ,ט:עליהן
 חיריות.הם כל עם כי לשפוט נוכל ומזה ן ק"מ( סי' ח"נ טיו סי' שיר ח"ד )ש"צמכותל
 בעניני גם ודיניהם רצונם התה איהר מכריחים היי עליהם הקיפה ערכאיהיהם ידהיהה
 דין ובטלו עמם מקרב המכשלה להרים ההקנה זאה לעשות הכריהם זה ואף ,הדה4'(
 . מאתם כן דרש וסקוסם שעתם שצורך מפני להלכה בהלמורהקבוע

 ר מ במרא גאון היה , הינא ורב רבא רב בימי החטישית המאה לחציסביב
 חקיק טצאו הזה והשם החליפא בר טשרש.ה רב היה העצמי שמי אשר א נ ש ש בר

 כי הקדמונים הגאונים סכל והפליאו המקרה חננו אוהו , ששנא רב של חוהסיבפתוח
 המצב על לשפיט נוכל פיה על אשר הנכונה הסרה והן , תשובות קצת ממנונשארו
 אף כי נכיר הנא.ן עליהן נשאל אשר השאלוה מן , ההיא בעת ההלמוד בידיעההשפל
 הנאון השובת אין ולרוב עליהם לשאול הוכרחו ובנמרא במשנה הפשופיםברברים
 סן נכיר כן וכסו . ההלכה נקבעה וכך ושכך בגמרא שמפורש מה רק יוהרנילנת

 להביא ינול אשר לבד הולדות על רק השתרע לא הוראהו משפם כי שהשיבהתשיבוה
 ומשקול נפשו מסברת לפעמים הורה אם כי וההלמוד והברייתא המשנה מןתעצומותיהן

 חדשה הלכה קבע הזה ששנא שרב ומצאנו . עצמו בכח כמחוקק בעינינו ונרמההרעת
 אחרה חדשה והלכה ימ.ם בשאר מאבל וחוטר קל ודרש באב בהשעה תפיליןשפניחין
 מרדני, וע" רס"י וסי' קנ"ה סי' השובה )שערי מועד של בחולו תפילין להניהשאסור
 הסנהנ היה לא זמני לפני כי בעינינו ספק אין כי חרשה ואמרנו . הרלה( סי'העניה
 . ומקרם 0אז הנהונ בדבר מחדש הלכה לקבוע ככה על ראה מה כן לא שאםבן

 והביא , הכהב מן שלא אחת אוה אפילו צבור שליח יאמר שלא אסר אחתובחשובה
 האלה הדברים את . , . וידבר דכהיב טאי סקוסו( ידעתי לא )אשר טמדרש ראיהלו

 ההלכה על להפליא אין והנה , אמרן הכתב ו0ן לפניו כתיבים הדברים שהיומלסד
 בעל לאסרם רשאי אהה אי שבכהב דברים : שכהלסוד ההלכה עם מותאמה היאהלא
 דברים לקחו אשד הזה הזר המדרש סן שהביא הראיה על להפליא יש אבלפה.

 וזה , והטעות השכחה עלול אדם כבן הכהב סן הדברים אסר שהקב"ה ,ככתבם
 בהגשם: כמנש.ם לנו נחשב להלכה ראיה ממנו ועשה כפרצפו הסדרש שלקחהנאון
 קונספנפ.( )ד' מתשובוהיו באתה , ממש ככהבם כאלה דברים וכמאמין , משלה איןאשר
 אם ולמוכתם להנאהם חרם לתת מכס בעל או ושלמון ממלך הקהל נאנס אם :נשאל
 . להשבע אסיר אותו משביעים א: אבל , מטש .בי אין ואסר החרם באותו ממשיש

 שלא דבר לעשות ערכאותיהם דיני פי על היהודים אה כופים שהיו שכסו מזהונראה
 כפיה לחת ישראל דייני את ביפים היו כן אף שירדת בתקנת שראינו נסו ישראלכדת
 ומצאנו . י( היחורים על נמלו אשי ועולהם עשקם להסוך כדי היהודים תירה דהלפי
 . המאוחרים הדורות בכל כמעפ הזאה לגזרהדמיון

מלבד
 שנשאת חורבא מגיה ונפיק חגת על וכופין ש-ג לערכא:ה שהולכיה טשמע החשיבה מלשק14(

 לתרבות ויצתה בגו'מ עצמן שיתלו שחשו שהמן ניאה ליה ס" אע"פ פ' וטתרא"ש . מעושה נט ע"פלשיאל
 . שכתבתי עטו העיקר דעת' ולפי גבורים בשלטי וגס אשם טיפ המידכ' וכ'כרעה

 גאון.  שש"א לרב טיודסות תשובות קצן עור מצאתי בתים שהבאהי התשובות מלבד.אלה16(
 שזד שם עוד .  הדעת טשקול לרוב ותשובחו שחיה מעשה בענין משיב י"ד סי' ש"ג חזר צדק ובשערי .ההלכה קביעתי רק בחן ואין טבואות ושתופי ערובין נענין סמנו תשובות ב' מצאתי קתסמנפינא ד' ישנותבהשובוה

 תשעה טוכאת עמוקות הלכות נם הנקראות הלל ישנות ונחשונות הלכה. קבינות התשונה עני; ל"גסי'
 שם אינו וזח כשישא רב שם על בתובה הזאת התשובה ואמנם . וצע"נ  דעתו השקול והתיר נסך ייןבהלכות
 רב גשם ג"ש המכונה החכמים סנדולי אחר מאוחר בוטן שהיה אף ודשה . ששנא רב צ"ל ספק ובליגאון
 שטתטטץ מפני הקדמון ששנא לרב התשובות אלה כ5 יחסתי זאה בכל נאק עטרם דב של 1 אב והואששט

 נראה ה.ר(לדויד
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 המאה תחלת ער מלכו אשר מורא מגאוני בשם עוד נזכרים הגאונים אלהמלבר
 י א ל ה נ רב , פקוד מנהר י א נ י נ ח ב ר מר : והם במספר ששה כשהששית
 מר של נכדו שמואל מר פקוד, מנהי הכהן ב ק יע רבי סף מנרש,הלוי
 פומבריהא ומגאוני , א ד א ב ר 1 , פקוד מנהר הכהן י ר מ ב ר סר , הנזכררבא
 , א י ב ר ב ר , ממישן א י י ח יב , יוסף רב בר י ר א ס א נ ו ה רב ו תשעהנזכרו
 שמואל רב מר יוסף, רב מר יהודה, רב ו נחמה, י נטרונאימר
 כהנא, הם אבר רב שר אמעא רב בר כתא י נפרונא רב סר סעי,בר

 ומקומחה הגאונים אלה סרר בבחיטז גדולה ערבוביה במקורות ישואמנם
 . שמוהם"1( אם בלתי מכלם רבר לנו נורע לא כמעט כי זאת וגם ,ישיבהם

 לא סוף סוף כי , הזאת הערבוביה בהתרה להשתדל צורך לנו אין לתכליתנו בןעל
 קדמונים בימים כבר האלה הדורונו פני על הפרושה הטאפלה להאיר החפץ לגויצלח
 הזמן על לב בשומנו אמנם . ,ה אחרי שנה מאוה שלש כמו נאין שרירא רבביתי
 מאה )תקי"א( בו אנו אשר הזמן עד שמ"ט( )ד"א הראשון הנאון מימי , הוההארוך
 אשר עור כמה יודע ומי גאונזם, ועשרש חמשה ופעלו חיו בו אשר שנהוששום
 בינה חכמת סכל הזה הזמן וריק נעור כמה לראוה כמשתאים נעמיד הלא זכרםאבד
 מספר ולערך הזמן אורך לערך נחשב כאין הלא שהנחילונו מסה לכל נאשר הכלבי

 מה נשאל ובצדק ממנו לההעלם נוכל לא אשר רבר וזה , הפועלים היו אשרהנאונים
 וסח עבודתם הית: מה 1 שאחריהם הדורות בכל תהלה שם להם קנו אשר הגדולותדיו
 את משמוע אזן תטלא ולא לדבר יכול הפה אין כי אמנם הן 1 להם סה וחכמתפריה
 והעריצו הראשונים לגאונים נתנו המאוחרים הדורוה כל אשר הכבוד ויראת התהלהנ5

 רברי הכליה ער לחוקר זה יסכן מה אבל , עליון מלאכי כחכמת חבטתםוהקדישו
 עדות פי על רק וערכו האדם הכונת על ישפוט לא הוא הכרתו רק מדתו אשרהיסים
 מהפ לנו הוגד אשר מה מכל גם אם ואולם . השמיעה מפי ערוה פי על לאמעשיו
 בקרב נפמש אשר מראוה סכטה זאת בכל , חכמתם מרביה על ברורה עדוה לנואין

 והבינו , פקידתם בהנהגת היו נבונים אנשים כי לשפיט ניכל פנים כל על ההםהזמנים
 בכל יהרחוקות הקרובות ישראל קהלות בל ולהביא בידם הטומרות להחנק היטבהדבר
 לשני ופומבדיתא מורא הישיבוה rw~ הריסו כי עד משרתם החת הדה מענינידבף
 וכל התלמוד את קיימו ואשר ישראל, לכל יוצאת ההוראה מהן אשר דיניםבת4

 לעד העומרת צדקתם והיא אחרון לרור הזמניםספרות

 שניפרק
 בכלל. חגאוניםטאפט

 היו והכליפים גאונם תפארת וחללה למשואות פרם ממלכת נפלה אשרמעת
  הישיבא שהי עמרת גם  יבהעלותה הגולה ראש משרת מאד נעלה , בארץהמושלים

במורא
 נכתג ולא ישיבה טראשי חית לא רע"ג אני ששנא רג ועור חקרממים. ררך עי שהן לינראה

 .  שמו עלהשובות
 נברור ראית' אשר ההשיבות טן התובה אליו ליחם שיש מצאתי לא הגאונים אלה מכל אחד18(

 ואמר אחרי בנכסי לירחון ובנן בגין שאטר מרע בשכיב ה ל' סי' affff ח"ד בש"צ . כהנא יעקב לרב אםכלתי
 ומדברים . בריקא בן .וחנן גר' דחלכה שירצה סי לכ4 נכסיו לחלק בידו שרשות הגאון ואטר ירושהכלשען
 וראיתי . נחערחו חתשובות את המו"ל מורע' חייט ר' שכתב טה ועי' )קל,( נ"נ הגט' כטסקנת שלאהם

 תשובות ד' בפנס שחבאתי נחמ.ה בר גפרונאי לרב יחס י"ר סי' העפר שבסוף בהערות 'ח בה נרעץשחרגם
 ובחי'שות שם אסר חכמה שדבר אפנם ואס היהדות לרת כופרים תשובת בענין , כיד צד ז'-י' סי' שיובשזצ
 .  המאוחר ומרשאי רג של בתנו שיבוא  גמה עור יבואר  כאשר . צ"ע הדבר עדיין זאת בבלנדולח

' ח"ד(ןת"ר

וכל
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 לסלכוח וקרוב המלוכה משרי שר בערך היה הנולה ראש . הוטבה ופיסבדיהאבמורא
 כעיבר מצותו על העובר וכל , ידו על נעשים היהודים של המדיניים העניינים כ5אשר
 ה.. א.לו ואף . ההורה בדת שנוגע מה כל עם דבר לו היה לא אבל . המלך חקע5

 רובם כי שרצו מה לעשוה בכחם היה לא לרוב וההוראה התורה בעניני להתערברוצים
 ישראל דיני בכל ההוראה . אמנם חלקם החכמה היהה ולא ההורה אה יודעים היולא

 אכן . הישיבוה מחקי היו וההפשטוהה הורה הלמור כן וכסו . הישיבות משתייצאה
 הנולה ראש אשר ומי . ברצונם ותלויה גולה ראשי ביר היהה הישיבוה ראשיהתמנוה
 לרוב ואף , בעדו שיעצור מי ואין לישיבה ראש וישימהו גאון מנהו איהו ביקרוחפץ
 כן ועל , הגולה ראש של רצונו לפי אם כי חכמהם ערך לפי הישיבות ראשי הוקטולא

 . הערך קטני מפני נדחי ובחכמה נהורה וטובים גדולים פעם אחר פעם )כימצאנו
 הישיביה ראשי בם13י ועשו ומרמה חמס אנש. היו בוסהנאי'( של גניו ובני בניוובפרט
 לפעמים ששה אשר העול זה ואמנם . רש"נ( )אנרת לבצעם דרוש היה אשר וכפיכחפצם
 לבד הישיבה מראש לא סוף סוף כי הישיבה לכלל לנזק כך כל היה לא החכמיםליחידי
 ררועים גדולים חכמים אנשים עה בכל היו ובו הגדול דינו מביה אם כי ההורהיצאה
 היה אשר גדולה סנהררי כנגד שנעים של היה בישיבה אשר הזה דין הביה .בחכמה
 הגאון, אחרי המית,בלשכת

 והוא בבא די דיינא נקרא היה שבהם הגרי
 נקראים הע מכלם בררים מהטהר שבעה . ן י ד ביה ב א גם ונקרא לגאלטשנה
 כעד דיןשלשלשים ביה שד הה המש חן המה ה אצל כלי.ראשי
 יחם לפ יושבים ותלמידם חכמים הרבה הע אלה כל מלבד אך קטנה.מנהדרי
 ואף בסומא היה כן . האמוראים בימי ובבבל ישראל ארץ בישיבות הראשוניםכמנהג
 מירא מישיבה נופלה היא האחרונה זאת כי אמנם הן , פימבדיהא בישיבה היהכן

 בכסה פימבדיהא של על יתרון לו היה סירא ישיבת וראש . ובמעלההבזניותיה
 בסמן או הכבור בטעלת הנוגעים בדברים רק היה לא היהרון זה אבל .דברים
 . בהוראה הנוגע דבר בכל בשוה לשתיהן אחה וזכות אחד כח אכן , ההכנסותבבחינת
 . לה נחלקו אשר בנלילוה פומבדיתא ישיבת כה בן בגלילותיה סירא ישיבת.ככה
 כרעהה השיבה אחה וכל פזוריהם בארצ:ה ישראל מכל שאלות נשלחו לזאת כמולזאת

 בהסכטה נהקנו כלליוה תקנוה רק . רעותה להסכמת צריכה היהה ולאוכחכמתה
 בישיבת הנאון נתמנה והסכטהו ;צהו פי שעל הזכוה לו היה מורא ישיבת ראש .שתיהן

 שלומים אגרת סורא ישיבת לראש כזהב פומבדיהא ישיבה ראש וכשהיה ,פומבדיתא
 במכתבו סורא ישיבה ראש אבל . גאון בתאר לכנותו חייב היה פקידהו בענייניאו

 הרשויית כל או הגולה ראש טת אם . נאון בתיאר כנחו לא פומבדיהא ישיבתלראש
 לישיבה חלקים שני חלקים לשלשה נחלקו ההכנם:ת , סורא ישיבת ראש ביד ינתנושלו
 על כן היתה לא הזה הדרך על החלוקה אמנם . פומבדיתא לישיבת אחר וחלקטורא
 להישיכוה הקבוע החק ומלבד גליל,היהן טקהל:ת הקצובוה ההכנסוה מלבד כי , אודחכל
 הישיטה היו אשר ההכנסה עיתי היה הנראה לפי אשר , הרחוקוה הטדינותפנל

 החק להם נכרת כאשר הגאונים אחרון גאון האי רב בימי כי ירענו כי , עליהנשענות
 וס' ובטלו הישיבוה פסקו הצבי וארץ ומצרים ואפריקא והמערב ספרר מארץהזה

 ישיבית שם ויסדו גדולים חכטים נאחזו המקומית שבאלה בהיות להראנ"ד(הקבלה
- )שם( בבל לאנשי עוד צריכים היו שלאעד  להן היו הלא אלה כל מלבד הנה 

 שאלוהיהם, עם ותורה הלכה בדבר השואלים להן ששלחו ונדבוה מנדרים גדולוההכנסות
ובהכנסוה

 :ן דייק היה עצטו הוא אבל עליהם רק יצדק לג בוסתנאי של בניו ובני בניו את ג רש שננה מה1(
 יז. סי' שזא ח"א צדק שער' מתשובותמכח

 הידו)דאר
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 בו. חלק להאחרה אין האחת לישיבה שנשלח מה כל : כן משפטן היה האלהובהבנמוה

 מורא לישיבה ואין כחלק חלק חלקו הישיבית למובה ונדרים מהנוה מהם שנשלחיטה
 גדול יתרון פזרה מורא היהה אלה כל מלבד עיר , בוהי( יהרון פימבדיהא ישיבהעל
 נבחר היה בפומבדיהא ישיבה ראש להיוה שנהמנה שהגאון : והוא פומבדיתאעל

 . שכסורא8( ה.שיבה הכמי מקרבהמיד
 נפוצוה כל , בישראל ההלמיד הוית להפיץ היה והפקידן הישיבוה שהי משפטעיקר

 היי  התלטור מדה לפי ההירה מצוה ולעשות לשמור רצו אשר הם נל באיצותיהודה
 המבקשים כל כן ועל . משכנו ושם התלמוד מולדה ארץ  שט  אשר בבל לחכםוריבות
 אליהם אך והרח!קיה הקרובוה ישראל קהלוה כל ועיני ידרושין אליהם הלכהלדעה
 כי יסופק לא זאת בכל , ומינח כתוב התלמור היה ההיא בעה כי גם אם .נשיאות

 הדברים מן היה בשלמותו המפר כי הדבר וברור . יקרוה היו ההלמוד מספרההעהק.ה
 לא אשר מבבל רחיקות במדינית בפרם היו 0קומיה כמח יודע וסי , המציאוהיקרי
 במקומוהאשר ואף לא, אלת נם ואולי יהירות, מסנהיה אם כי שלם הלמוד להםהיק

 אה לפעמים להבין קשה היה כי , אחר מצר מחסור היה כלו התלמוד בהםנהפשמ
 שרירא רב בימי האחרונים הגאונים בימי עוד והלא ומהנו. משאו :מגנונו,ו:דרךלשונו
 ספרר אנשי היו לא כי מצאו בספרר אשר לקורטבה הנוך ורב משה רב באובעה

 ביה את בקר הנוכר חנוך רב כי אירע וא, ההלמוד בעלי רבותינו כדבריבקיאים
  לא להלמידי: הורה בהורוהו הדיין נחן רב כי ויטמ; בקורטבה אשר להירההטדדש
 הקבלה )ס' ההלמוד דרך הורהו חנוך  שרב ער  בגמיא  פשית  רבר  אף  לפרשירצ

 כספר עקרי אחד בדבר עוד הראשונים ביטים ההלמוד היה כן על יהר .לתיאב"ד(
 ם י ר ר ס מ ה 1 , ההלכה הכרעה לא בתלמור כי , ההלכה מסקנה בענין והואדרתכם
 המשא רק תהמו המוגיאות מסקנת סיימו םקומ בכלאשר

 "והלכתא" בהלמוד נאמר רחוקוה לעהים ואך , ה כ ל ה ה 1 ע ב ק א ל ל ב א ן ת01
 נכרים מקומות בהרבה כי , התלמוד מעצם הוא אם ספק יש כן כשנאמר וגם , וכךכך

 ד 1 ם ל ה ה י ם ת ו ח י נ מאר ונראה . האחרונים שהוסיפי הוספה הוא כיהדביים
 הדורשים אה להכריח לבם על עלה ולא חשבו לאעצמם

 מ התר מחר טמקנהם. ועל דעתם ל ע הדורוה ל כ פוףעד
% כל . וראשתה בעצם התלמוד העודת כן המשנהכתעידה  על פקעיה עעע אשר 
 חקים ספר להיוה נועד היה לא המשנה ספר כי יראה עניניה ותהליכיה המשנהסגנון
 לעע4.ה היהה כונהן אש כי מחוקק להיוה כיון לא הוא אף הסשנה את שהקןזמו
 פה שבעל התורה עניני סכום ספר על ולהעלות זמנו עד נשנו אשי טשניותילקים
 נועד היה לא ההלמוד כן אף . ל,ן2( )ח"ב התנאים דורוה בכל השתלשלו אשףכפ.

 כפי פה שבעל רמזורה עניני כל ילקוט להיוה רק חקים ספר להיות וראשונהבעצם
 קשה היה המעשה לענין קדמונים ביטים כן ועל . ההלמיד דצזימה עדהעיזלשלוהם

 הלכה ולקבוע להכריע יודע התלמוד את הלומד כל ולא ברורה הלכה בתלמודלמצוא
 רכנן אמנם . להכרעתו המכמה צריך היה להכייע לבו מלאו אילו ואף , פירועל

סבוראי-
 סחט נשלחו אשר והנדרים שהנדבות 150 צד ח' חלק בספרו נרעץ החנם שכהב טה על בעצי מה ת 2(%

 לישיבת אחר ושליש סורא לישיבה נתנו סחם שלישים ושני חלקים לשלשה נחלקו מפורשת 'עירה בליל"ש,-,ה
  בגז לספרד שכתב גאון עטרם רב של האגרה וסחיך . סק,ם בשום סקור לוה מצאתי לא ואניפ'מנד,תא

 וטל לקופה וחלק חישיבה לראש סחן חלק המתנוה שלחו שלפעמים לי עא ההילית סרר אה להםששלה
 ע'".ן.יש.גה

 . הנה להגהיקם צורך אין לתכל.ה:ו אטנם . הא השבר ישיבה ראש"9 שלא ישיבה ראש בחס נתעלה  אשר רגרין גסה וספורשיט רשויין עיר חהוא  ובכאטר .  גאון ירירא רבשן אניתי אל  יוחטיו בספר נספח אשר הבבלי  גתן ר' של תאסרו הוא גייס  ששהיו מה לטל חמקיר  %(%
  ח-רקיד:.ד

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

 - ע~
 ההלאות וגם , האמוראים כמעשה עיד לעשות יכלת מבלי הנאונים ואחריהםמבוראי
 בישראל ולחלקו ההלמוד אה לפשט התעוררו הם ממלאכהם הפריעום מצאוםאשר

 ובכן , דורם מבני ונתקבלו ההלכה להכריע עצמם פרסמו והם להוראה סקורששוהו
 . בפוטבדיתא או במורא אשי הגדול דין מבית יצאה מאתם ההלכהההכמה

 האחד הצר , מועדת הישיבית שתי פעולת היתה עקריים צרדים לשלש:ועהה
 לכל ליסוד שמזה- אשר אחרי בישיבה וללמדו אותו ללמוד התלמוד את לקייםהיה
 בבל גלילות בכל בעייריה תורה תלמוד על לפקח מאד והשתדלו , בישראל הדהעניני
 ויקיימווו יחזק:הו אשר הרבה תלמידים ולהעמיד התלמוד בידיעת ידיהם יחזקילמען
 הצעיר. הדור מתיך בישיבה החסרון למלאוה עת בכל ידם לאל יהיה למען , יבאלדור
 לצווה היחידים הלומדים ואל הקטניה הישיביה לכל החק יצא הישיבות משהי כן עלאף

 הכלה בחדשי ותלמידים חכמים יחד ובהתאסף , מתעמקים שיהיו מסכתא באיזועליהם
 בשנה למדו אשר תלמידם ע5 חשבון לתה חייבים הבאים היו ואלול אדרשהם

 אש-
 עליהם עמדו אשר המפקות כל להם נתבררו ואז . הכחינה על הועמסו ואועברה,
 חשכו: מהם לבקש הצדק: ואמנם , בלמודם בהן נתקשו אשר הקושיות כל לה(ונפתרו
 היה והתשלומים הצרק דין לפי גם אם כי לבד מוסריה היתה לא לסירם טפפםעל
 מהכנטותזהם ספוקם די התלמידים לכל לתה חקם היה זה גם כי , עליהם החיוב;ה

 תחת חייהם הדין מן הלא כן ועל השאלות עם להם נשלחו אשר הנדכית מןובפדמ
 . בהלמורם המתרשלים את מלענוש נמנעו לא ואף , ומעשיהם שקיניהם על חשבון לתתזה
 שואליהם ולהשיב בארציה הפורים ישראל לכל היראה להורות היה מפעולהם השניהצד
 הקרובים מן היהודים מושבית מקומות מכל שאלות אליהם באו ויום יום בכל כידבר.

 יזה התלמות לפי יעשון אש- המעשה ואת יחפצון ההיראה דרכי דעת אשרוה-חוקים
 עד לבוא הידיעה להם חם-ה או שם נפרץ התלמור היה לא אשר הסקומוה מןלרוב

 במקימות אף כי . הבלכה קביעות היה השלישי והצד . ופירושו כונתו ולדעתהכונתו
 מהן כי ההלכה בענין הישיבוה להכרעת צריכים היו ההלמוד אה דורשים היואשר
 הקדמונים בימים הגדול דין לבית בכחם התדמו וכמעם ; ישראל לכל ההוראהיצאה
 כי הדבר' לנו יבורר הקדמ-נים ההם בדורות נבינה אם ואמנם , הגוית בלשכתשישב
 מור על להעמ.דם עוזרים מפרים להם חסרו ההם בימים כי , מאד להם דרוש זההיה
 אחי. שנה למאה קרוב הראשונים הרבנים בימי עוד והלא . הלכה לפסק התלמורכונת
 שאין קי"ד( סי' )שי"ה מינאש אבן יוסף ר' הרב העיד הגאונים של האחרון הדורתום
 הרע בימי ההם בוטנים אם ועתה , הגאונים דעת על שיעמוד מבלי מעיונושיורה לכלי ההימור בחכמת שהגיע סי ולא התלמוד טתוך להורות רחק שיהיה מיבזטנו
 . הנאונים בימי כי אף כן הדברים עמדו עודסיגאש

 טכוךן כלן ענין כי נמצא בכללן בידינו אשר הגאונים בחשובית נהבונןאם
 בתלמוד או במשנה ומפורש פשומ דבר על שנשאלו או , שאסרנו הצדדים משלשהלאחד
 כאלה שאלות על התשובה והיתה , התלמוד את ידיעהם מחסרון זה על השואליםושאלו
 ע4 הוסיפו ולא התלמוד או המשנה לפי הדין הוא וכך כך שהודיעום בקצרהתמיד
 הענין לעיקר צורך בהן שאין מלין להכביר להם ולמה . מאומה מפלפולירםהדבר

 חרורים בפלפולים להאריך האחרונים. של הרע המנהנ או היה לא כי 1 עליושנשאלו
 בתשובותיהם בשר ויגיעה הרבה בלהנ נפשם להוגיע וחדלו יחד. המה מהבל לרובאשר
 השיכו והמשיבים כעבין שאלו השיאלים אם כי , בה לההגדל עמרה התורה 5עשוהרק

 אה יודעים שהשואלים . זה היה הגאונים נשאלו אשר השאלות מן השני ענין ,כהלכה
 היופח כאלה שאלות ועל . פירושו על ושאלו נכון על לפרשו ידעו לא אבלהתלטוד

 ההשובה ד( חנדנד
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 התלמור את ידעו שהשואלים היה, השליש. והענין , בקצרה ההלכה שירושהתשובה
 להלנה הברעתם השיבו כאלה שאלוה ועל . ההלנה את ידעו לא אבל לפרשו ירעווגם

 אשר הגאונים השובות רוב ענין הם וההשובות השאלוה מיני שלשה אלה ,-למעשה
 איסור בדיני שאלוה גם לפעמים אירעו הלא הדברים שבע לפי אמנםבידינוי(.
 הדין להכריע וקשה ענין בשום בגמרא נהפרשו לא אשר ממונות או אישות אויהיהר
 בינהם כהכרעת להשיב הוכרחו כאלה באופנים כי מעצמו הדבר סובן או התלמידס:

 מהם דרש אשר כפי קצה באריגות לפעמים הדעה משקיל או מדבר דברבהוצאה
 הלכי באלה גם לפעמים ואמנם וראיותיהם העצומותיהם להביא מבקשים היו כיהענין
 שכלם כהכרעת הדין חתכו לפעמים ואף . ראיה"( הבאה בלי והכריעו קצרהבדרך
 וסמכו דוזלמוד מהוך בירור לו אין אשר חדש פסק יסדו או התלמוד מדעהבנפיה
 לפעמים שמצאנו אלא עוד ולא . עצמם6( מסברה דרעק אשר בכתוב מדרשםעל

 מקום בשום ההוא המאמר נמצא ולא וכך כך רבנן" "אמור בפירוש שאוסריםבדבריהם
 האלה דוזשובות עניני כל אפנם . התלמודז( שאחרי רבנן על כונהם ספק ובליבתלמוד

 וממונוה אישות ובריני והפשל הכשר והמותר האסור בדיני הדין עיקר עם יחום להןיש
 גם בתשובוהיהם נמצא אבל . ההלמור בתורה וענף שורש להם יש פנים כל עלאשר
 הם אשר הסתי מנהג ויסודם הדין עם ענין להם אין אשר דברים הנה ואחת הנהאחה

 , בישראל פיהן על נהפשפו פפליים מנהגים כמה זה דרך ועל בהורה וקיימוהונשאוהו
 . אחריהם להרהר לבו סלאו וסי הישיבות 11זי של מנהנים היו כי יען ונהקבלונתפשפו
 מהלנים להם היו יסודם פפליות באסונוה כי אף ההם המנהגים כי נפליא לאוהנה
 היה לא שאחריהם הדורוה בכל ההשכלה תקף כי נתאונן אבל ההם החשוכיםבזמנים

 האחרונים הפוסקים ספרי מהוך וזכרם שמם ולמהוה ישראל מקרב להכחידם נחלו
 כאלו בקרבנו קיימים עוד כן על אשר הדתיים בהיים דרך מורי להיות נועדיםאשר
 הגאונים בתערבות ובפרפ הגאונים מתשובות בקצת . ישראלי( ומתורת הדה מחקיהם

 על הרבוד שהרכיבו פרפי  רין  איזה על נשאלו  שאם ,  טיוחרה הכונה  נראהד1מאוחרים
 אף השאלה בענין הנוגעים הדינים כל על חקניהם את התשובה אל וספחו כלוהכלל
 ההורה מריני בדין הנוגע אבר בכל כן . הכללי( מן אחד פרפ על רק נשאלושלא

להלכה
 לרמז אפשר אי רבוין וספני רשת והן פ-א יעיי עי' הלכה ובקברות גגמ' פשוט שענינם טתשוביהא

 אהרוס ושד . ט"ב , ל' , כזו , כיה , י"ח-כ"א י'-י"ו 1' 1' ד' ג' ב' סי' ש"א ש"צ עי' קצתן על רק גלןעל
 דמה ספין שרוב ילייפצ'ג וברלי, ליק ר' ובוושו' . ניל'נ עי; ובפי' . פסוקות בהלכות הרבה מהן נפצות)ביחוד
 . פסוקוה ובהל' בש"צ מהןוסמה

 ר' תשו' על נעיר אך דוגמא נבצא הגאונים השו' מספרי אחד במשמש:%ו:ח לדוגטאוה צורךאין
 . לסס.ם כהלכה שרבןיה'דא'

 הדברים לשנות צריך ואין ות על הרבת ראיות הבאחי שם והלאה 224 צד ח"ג הזה בחכורי ע"6(
 חרב שהעיר כמו הגב' לפי צודקת אינה שם התשובה שכל א' סי' ש"א ח"א שיצ ועי' בהערות 11'א לעיליחג
 . ate לקטן וע"ע . פודעי חיים ר'חמניה

 חרישה רחטנא אסר מ"ט רבנן אמור וחסור בשור דישא ילענין חלאי אזר כלאים ה' פסוקוה בהל'7(
 . בגמרא זה ואין .  ואסיר  רמש כחרישא גצי ורישא מסיר פשר לא וחמור פשר  רשור משוםבער"ה

 וכל שחו מלוות שהרוחות ספני פעמים 1' לישב צריך הקברות מבית  בשחיזרין א' סי' שזר בש"צ8(
 בהנסה ס-ד שעזו סי בש"ע כן תקבע הזה שפות נוהגים תיזם ועד . ממנו אחה גורהה שיושב ושעהשעת
 לס  ירוויח הוא וכו' וח תחת זח  ואופריס לבפרח  'ג יזה בערב הרנגלים ליקה המנהג . וט"ו בש"ך ועי"ש ארם

 . קסיו סי' בח"ג עוד ועי' . רע-ח סי' תשובה שערי בשו"ת עי' נהקן חגאונש טן לעצרתפסח גין לצנום שלא חטנהג גם 3י ונראח . פרוקות ובהלכות פ רצ סי'  תשובה  וכשצרי צ-ג סי' ח"נ ועי'טהגאונים
 על שא6 בשאלה שכבר ליבם חראוי כל בענין גאון פעדיח מרב  השובה  ג'ג סי' ש"א בש"צ עי'9(

 ושם . לשגות ואין ה-רכים בכל לעשות יש הדינים כאלו ותסיים תכל על אשיב והיא האפשריים אאופגיםכל
 שצריך אמר שבתחלתה נאון האי פרס  תשו'חיא דהאי ונזל הגפ דיני רוב שחופם ושואיו הזפ כדיני א' ס"ים,ב

 שיפת חיא וזו טעליא נט פפק הבי ובתר בטנלתא כתב ואם קציצת טחוטר ליחוי דלא מגלתא למתקןלכחחלה
 עברת ופשלי קורבת פסולי עדות מטולי דיגי כל קבן כיח סי' שזז חזה שם . פ"ב בגטין בר"ג חטובאח האירב
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 בעיני נעלות טאד היו אשר ומעי"הישיבות מאת רק ההוראה יצאה. ולמעשה,להלכה
 5ר:ם נססכם גדולה צדק" , הקדושיה" .הישיבות כל בפי ונקראו עליהם 01וראןהעם
 יאף . הדת בעניני דבי לכל חפשיה יד להם הניחו הגילה וראשי , הממשלהמאת
 אדם בני מעללי על .בעז למשולל יבח זכ.ה להם חשבו לעצמם הם זאהבעבור

 את לכוף , ההלמוד בעלי שערו לא אשר חדשיה והקנות מירות בעשוהם ,ומחשבאיהם
 הגוף מרדות טצותם על העוברים אה ולרדוה , הישיבות  שתי מנהגי ע5 היהודיםכל
 יל נורא  באפן האומה אישי כל זכיוה מהם בהמנע נקלה על  לענשם  סוט יותיועוד
 . י( עליהום נטלו אשר האמללים לבות כי אף מע הש לב הטחרידות וחרמות  נרויםירי

 רודים שהיו , שבכל גליות ראשי ע5 ,הקרסונים שאמרו מה באמת לאמר יצדקועליהם
י . בשבס העםאה

 הדת בעניני דרכם ולמורי יעגיאל בל לעיני-- למחיקקים הגאונים נחשבוכאשר
 והמורים המאורים הם גם היו והדעות האמונות בעניני כן אף , המעשייםוהדינם
 האלה בפנוה גם . אלהים בדבר איש ישאל כאשר ההם בימים יעצו אשרועצהם
 הבטחון יצדיקו לא וררכן ענינן כי נראה בהן נבינה אם ואמנם , תשובוה מהםנשארו

 הפחותה השכלתם מדרגה על נאמנה ערה הן בי , השואלים בהם בטחו אעם.בחכטהם
 אשר שבהלמוד ורוה אגדוה 2ל הן השאלוה אלה רוב ענין . זמנם השכלה מדרגתועל
 בעינים פנים כל על הם כי פה יאמר השואלים לכבוד ואמנם . הישר השכל יסבלןלא

 בהלמוד. כהוייהן הזרוה האגדוה לקבל הדבף מהם ויקשה בכאלה ההבוננופקידת
 נמצא לא הרוב לפי הלא כאלה הגדות לפרש הגאונים שהשיבו במה נבינה אםאב5
 עד פירושם ורהב האנדות זרות על הוסיפו אם כי הזיות להרחיק קמנה השהדלותאף

 ממעלה בעינינו גדולה בה ומאנו הזרות הרגישו אשר השואלים המון טעלהשכמעפ
 , אגדה בעניני אלינו הגיע  מעט  אך הראשונים הדורוה של הנהונים מן .המשיבים

 המיותמת בתשובה . דרכם להביננו די יהיה ובו מהם אחר אגדי פירוש הנה נעתיקאבל
 בקימתן בראשית מעש: כ5 לוי בן יהושע ר' דאמר הא : שנשאף נמצא גאון האי5רב

 5כ5 הקב"ה שאמר י5 גאון בפירוש ואשכחן נבראו 5צבטנםנבראו
 'ב**ע והוא וכך כך לו אומר ושא שאבראך רוצה אתה האיך בראשיה ממעשהבזזיה

 שיברא קודם ממש בו יש כלום וכי המהו והשואלים . הגאון דברי הנה  עדלצביונו
 הוא בפירוש שיש הנרוה מן וכסה . ב"ח( סי' 5יק ד' הגאוניכ )תשו' 1 צביון לוש.היה
 מהגאון הדבר על יותר השכילו השואלים כי נראה  וה וכנגד  פירוש.  צריךאעו

 מהוך היטיב  לדעת נלמד הקדמונים הגאונים באגדות ההולך הרוח דרך אמנם .המפרש
 אחא רב של בשאילהוה יוהי ועוד מפוזרים במקימוה בה5~4א':נדולוה אשרהאגדוה
 אמנם , הקדומימנ'( הבבליים אגרה דרך על רגליהם עמדו עוד כי נראה ומהןמשבהא

בהשובוה
 נתיחתה א' ס' תריח( ברלין )ד' קדמונים גאונים ובתשובות גאון שרירא לרב וממחסת דרבנן גין דאורייהאבין
 . נזרייפה או נשהבשה ק.ג דבתשו' וחך אחת שהן יבין וחמבין הלשון בסגנון ביניתם מעט והבדל נחשוןלרב

 אלא : לחם וכהב הישיב ישראל של יינו  לתוך ירו שהפגים  ווי על גאון עסת רב נשאל קי'ג ס" גנווחובחסדה
 שלום. שר סר שם על הזאת התשובח נכתבת ס"1 סי' ג'ק ובתשובות . נסך יין כללוו; לכם וכתבו צוינוטקצת

 ל' אותי גרו שביד )סי פלטוי רג חשים וכן ד י סי' ש"ד ח"ה בש-צ בימיהם וחרם גרוי מענין ע.'10(
 דבר וזח אותו טחריסין חזר ולא פזג ק ס ירוש' עי' עליהן שמנד'ן דברים ד סנ' אחד על שעבר על כגוןיום

 1עקר1 ציציותיו וחתכו יפירות ספרי וספריו פבלים ופירותיו נסך יין ויינו כותים פת שפתו עליו הכריזוחסוחרסן
 אוהו הכניפו ואל מתו תקברו ולא  כוסיהן בבתי בניו הלמדו ולא בן לו תמולו ולא עטו התפילו ולאמזונותיו

 שורש לוח ואין . אחרים וטנהג בויון טנהג בו ונחגו אחריו נום ושפפו רשות בחבורת ולא טצוה גחבורתלא
 . הגאון על שסתרעט י"ג פי' פ"י לב"ק ישיש ועי' האלח היפים הדברים כ5 את המטומאים הם והגאוניםבגמרא

 )ד' קרטונות בתשובות טצאתי לא וכן , אגדה בעניני אחת תשובה אף נטצא לא צדק שערי בשו"ת11(
 פסוקות בהלכות נטצא לא וכן . קטן קיטוע אם כי בירי סחן אין כי בבירור לשפופ אוכל לא אלה על אךקונסטנ.(

 מיוחסיח באגדה קצרות תשובוה חמש מצאנו ליק דפוס ח)אונים בתשובות אך רע'א( קינספנ. )ד' הגאוניםשל
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 בקצר אשר אגדה בעניני הרבה תשובות נמצאו כבר המאוחרים הגאוניםבתשובות
 הנרוו האגדוה דבר על הקראים טענות עליהם הקפו ספק וכלי . אתרת רוחנשבה

 מושכלוו כונוה בהן ולשים ירם כיכלת זרוהן להרחיק הם גם השתדלו בישבתלמוד
 ורנ סעדיה רב הגאונים ביחוד סללו הזה הדרך . האומר מכונת רחוק הפירוש אםאף

 ולמהו לנקות לפעמים מהאמץ הוא שאף גם אם גאון האי רב ואמנם . חפני בןשמואל
 לא אשר דים אגדיים פירושים בתשובותיו נמצא ;וד זאת בכ5 מזרותן אגדותקצת
 על לדבר בבואנו הראוי במקו: עוד יבורר כאשר , חכמה דבר על למשכילירצו

 ורעות דקוה אוהן חשבנו אשר התשיבוה מן כמה לא אם יורע מי ואולם .אורותיו
 לא מעולם ובאמה גאון האי רב של שמו על נכהבו בזיוף או בטעיה אךיסשובשות

 הגאונים תשובות בהעתקת המעהיקים זרו כמה יסופר כי יאומן לא גי . ירו מתחתיצאו
 . וז,יפו שבשיוכמה

 עצמם מהגאונים נקבצו 5א הנאונים שם על אחרון לדור ההנחלו אשרההשיבות
 נתנו השואלים אם כי בישראל ולהפיצן ביעקב לחלקן מיוחד בספר נכהבו מידםולא
 בהן לעשות מצאון באשר השוביה מאספי ההיא בעה היו אולי או , בארץ שאריהלהן

 טגאון תשובוה יכיל אשר אחד תשובות קובץ אף העולם בכל אין כן ועל .סחורה
 לסבה ואף . שונים מגאונים להם שנמצאו מה כפי בערבוביה ובאו נקבצו אם כי ,אחד
 הגאונים מן גאון לאיזה דברים ונהיחסו המשיבים שמוה שנחלפו לרוב יקרההזאה
 כבר הזה והבלבול . כתבן אחר נאון אם כי יסדן ולא הכינן 5א , היו לו לאאשר
 כבר מיגאש אבן יוסף רב בימי והלא . הגאונים שאחרי הראשונים הדורות בימיהיה

 מינאש הריי )שו"ת בעליהן לזולה מתשובוהיהם קצה מיחסים שהם זה עלההדייננו
 שנכהב במה ספק לפעמים הטילו כבר הגאונים בימי שגם א5א עוד ולא . קי"ד(סי'
 שרירא רב אמר ובפירוש . מזוייפים שהדברים וחשי.ו שקדמום מהגאונים אחד שםעל

 השפרות ספר בערוך דברים בשאלהו לו שהעתיק השואלים מן לאחד תשובתובכתב
 חכם כי ז"ל מעריה רב מר ע5 מזוייפים הללו שהדברים רואים ואנו : פעריה רבומעקן
 ועוד . י"אן סי' ש"ג ח"א (S~W ממנו אובדה ממשנהנו שלמה משנה יאין היהגדול

 5הם שנאמרו דברים על מהרהרים האחרונים הנאונים שהיו מצאנו אחריםבמקוסוה
 ה"ה )ש"צ נפרונאי מרב בתשובהכי( . קבלהם באמהה ספק והמילו קדמיניהם וגםעל
 דברים ז"ל טחסיא גאון עמרם דרב משמא דכתיבהון ומאי : כתוב מצאנו י"ז( סי'ש"ז

 : ת'( סי' ש"ת )שם בתשובה כתב גאון שרירא ורב . אמר היכן ידעינן ולאטהותמין
 מתתיה רב דמר לנא מבירי 5א אנהנא . . . ז"5. גאון מההיה דרב משמאודכתיבתון

 לא כי ברור נראה אלינו הגיעו אשר הגאונים השובות בקובצי בהתבוננו , הכיאמר
 ומשחיהים , האומרים שמות מחליפים , משבשים מעתיקים ירי בהם חלו כילבד

 הוכנו אשר מזוייפות תשובות בהם יש אשר קיבצימ גם לנו נמצאו אם כי ,הנוסחאות
 מהינות כמה מזה ונראה . מ;ולם"י( דברים היו ו5א הנאונים מן גאון שם gyונכתבו

וחקור
 ואשכחן שלשון קרטון לגאון יחסתי בפנים שהבאתי שם כ"ח שבסי, הפירוש . ס"ה בסי' ערש גטן .הודאילרב

 . שבכתב דברים על עוד לד"הי יורה .ואשכהן" ולשף . הס' לי משמע ז"ל נאוןכפירוש
 ועל נאון מ"ע גאל מתתיה רב את בה הזכיר שהרי נטרונאי סרב אינה בהכרח זו תטובח12(

 כמה חי ורע"נ נטרונאי רב בחיי מה לא ר"מ כי נכין זה אין הגאונים סדר לפי ואמנם ז"ל כתבשנ.חם
 . אחריוש"כ

 טן פסוקית הלכות : בשם ונקראות כת"י מיללער יואל הריר לי שנתנם ההיטגנות על בזה כ:נת'18(
 ספר ועל נשים ספר ועל םהרח ס, ועל קדושה ס' ועל המדע ספר ועל , זרעים ספר על והיחר מאיפורהנאונש
 פ'ג ולקמן . חח,קה שביר הפפרים פי על הלכוהיו :כדר ם להרמב מאחר המסדר כי נראה סיח ,הפלאה
 וכלשונן ככתבן לקוחוה וכלן מק.ירא שמעון רב שם על המסדר זה שכהב השובזה חמש הבאתי 10ההערה
rrt~raאחרית בקובצם :מצאות סהשוב:היו הרבה וכן . שהשי: השובזה :א.נן ה-איוה בהשעטת שיגו גדוליה 
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1 1 -  
 לא למה הדברים סבה ואמנם . הקובצים אלה על בסמיכתנו צריכים אנו פשפט:חשר
 1 התלמיד כמו ארם כל ביד יהיו למען בספרים תשוניהיהם הישיביה ראשיקבצו

 התלמור. מן ממקורו ההלכה למור בנזק גורמים להיות רצו לא כי בזאת מונחתאולי
 הנמרכז למוד הלך פסוקוה הלכוה' קובצי ופיצו רבו אם כי כן היה ומעולם טאזהלא

 לנו מה ואמרו קטועות הלכוה אחר מטין העם היו גאון פלטוי רב בימי ,אחורניה
 ירעו לא אשר מורים היו מיגא"ש הר"י ובימ' . לקמן( )עי' ופלפולו התפקורלקושיוה
 שלו )שו"ה שבידיהם הגאונים מתשובות והורו הבינוה לא וגם הנמרא מתוךהדינים
 הרא"ש ואמר הרמב"ם מהוך מירים היו יחיאל בן אש- ר' הרב ובימי . קי"ד(סי'

 לידע בגמרא בקיאים ואינם הרמב"ם דברי מהוך היראות המורים כל טועיםעליהם
 )טביב בזמנו ששת בי יצחק והריר ט'( סי' ל"א כלל הרא"ש )שויה הדין הוציאמהיכן
 לא* הב' המאהלחצי

 הרמב"ם מן הוראה להורוה המנהנ נגד מתרעם הוא גם הו'(
 כי מאר קרוב כן ועל . מיד( סי' ריב"ש )שיית בהלמיד ידיעה להם קדמה שלאאף
 לא דבריהם מהוך רק וטרו זוית בקרן ההלמוד אח יניחו שלא מבקשחם הנאוניםגם

 הניעהם לבדה הסבה נאה לא כי נראה אבל . השוביתיהם את לאור הוציאו ולאקבצו
 כן הלא . יקיומן ומובחן הישיבוה בהנאה מונחה והיא היתה אחת סבה עור אםכי
 ילבד לא . להן צריכים הארצוה בכל היהודים שיהיו בתקפן הישיבות לקיום דרושהיה
 החכמים ולהמוך להחזיקן הגאונים יד לאל והיה הכנסותיהן נהקיימו זה ידי שעלמפני

 האומה אה המאחדה הנקורה הישיבות את לעשוה מרצותם נם אם כיוהתלמידים
 כי עד פנה ממנה יתד ממנה רחוק עד הרוח ממשלה הצא הישיבה סאה ,הישראלית

 , הישיבוה מבלערי רגלו ואת ירו את א"ש יריםלא
 ישיבה. ראשי היו לא אשר אחרים עשי לעשיהו וחרלו בו מאנו הם אשראמנם

 אשר מדין על יושבים לחכמים רק נחלה ישראל חכמה היתה לא ימקדם מאזהלא
 לא חכמה הנותנת היא הזאת והרוח באנוש היא יוח . שכמ: על הרבנותמשרת
 0ן נפלו לא לגרולה קוראו לא כי  אף אשד חכמים בבבל היו ההם בימים גם .המשרה
 החוציות הפניוה ; עליהם יהרון ולקצתם כמוהם לב להם והיה בהכמהםהנאונים
 ~,cr ופסקיהם השובוהיהם מיותר  מפר על העלוה לבלתי  לנאוניס  היו אשרשהזברגו

 להם יורו אשר בידם מפרים בהת לעמם יוהר יועילו כי וחשבו , מניעות מכוח היולא
 ישראל כל ויהיו מעמרו על הדבר יניחו מאלו יעשון אשר המעשה ואת חייהםדרך

 ספרים מעשות ידם חדלו לא כן על ואת . הוראה ולכל דין לכל לישיביתמשועבדים
 על בי יסופק לא והנה . ה 1 ע ו ט ק ת 4 כ ל ה מ להוראה מועילים חבורים והברו ,כאלה

 ערער גאון צמח רב  שמר ומצאנו . הזה המעשה עליהם רע ומכליתם מביקש[ לפיהגאונים
  שטענ. לא קטועוה בהלבוה לכם שחקקהם וזה : משואליו לאחר וכתב . עליהםבפירוש
 )ח'3 קטועות הלנות באוהן הטעו ואל , . . העשו ולא בפה ולא בכהב לאמעולם
 הלומריפ מן להרבה דרושית והיו מאר הקטועות אלה נפוצו הנראה ילפי . קכ"ח(סי'
 ומשובת עדיף איזה שנשאל גאותי( פלטוי מרב בהשובה מבואר וכן , ההלמוד מןיוהר

לעמוק
 שיים שר רב בשם ארוכה תשובה נטצא מ"1 קאמרים גאי:יס בשו"ת הראיית.  זשמיט ן קצרן שהואאלא
 ההלכות באלה והנה נאון צטח רב שם על קי"ג סי. גח.נ גם ישכח הה.א והתשובה ו.ך י.ן כילותג":.ן

 וכמעט . אהר,ם גאונים בשם סמנה וחלקים צמח רב שם על 11 טתש~בה חלק.ס נמצא 'י"ג הלכותהפשקות
 יקיר  השרגז וחלף הסרר חטך ההלכות שבעל אלא וא,לך .ח ם ממי' תשובה בשערי גם נמצאו יי"נ הלכוהריב

 . גרולה  ב:יהיגוח רק עליהן למסוך ואין  ולאוחי הוא הסדור וגשש נרצחו  גחן  ועשההיכרך ירי  בהן חלו בשים סים בשום ה:א.:ים תשובוה בגרר אינן הפסוקות החלכהע שאלה  בגוא- יה בגלוהסרט
 בא'ט:ול ,עי' פסקו על לרשה תשונתו להיך ריט'ע והכמסה שאון הגא ו:זש:בה כי ב.רו הגא nlye1 'פי':ס'. ושדי במחבר המובאת עלם מגב יוסף כרב התשובה זאת מביא )גא.ן שד.ל מההכר האוצר בבית14(

 בחלבות.. .לעסוק חג" ושט  גאון פלשי רב בשם שהב'אח '.ר סי'ג-ב
 ליין* ת"ר('רו'ר

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

8 1 -- 

 מטין העם שרוב מפני אלא זה רבי שאלנו ולא קטועוה בהלנוה אי )בהלמ.ד(לעמוק
 עושים הם יפה לא : והשיב . ההלמור לקושיות לנו מה ואומרים קטועות הלכוהאחר
 מאיתן כי שערנו כבר והנה . ק"י( סי' )שם הורה ממעמים שהם ~ן לעשוהואסור

 קטנות מסבתיה הנקראות ההלבוה אותן והן . שרירים קצה לנו נתקיימו עודהקטועוה
 כבד ואמרנו . הגאונים מזמן טוצאה מופרים טסכת כן וכסו , 50פ( צד ח"ב)לעיל
 הסנהנ פי על הלכות קצה בו וקבע ספרו כהב ושם בבבל עטד טחברה כיוהוכחנו
 רטזים בספר ויש במסורה והע~זסש , 1( הערה 245 צד )שם הישיבוה שהישהנהיגו

 בבבל ישב שהטחבר אף כי מזה ונראה בירושלטי לרוב הספר מקורי . המעמיםטז
 כל ומועים הבאונים בים. בבבל נהפשם ההלטוד זה כי ישראל ארץ בהלמוד בקיהיה

 מקומיה בכמה ומצאנו . ירושלמים( בהלמוד בקיאים היו לא בבל שחכמיהאומרים
 מצאני שלא מטה יאמנם . גדולוה;"( בהלכוה ממש דוגמהן אשר הלכוה סופריםבממכה
 האחרונים הגאונים אשר החת סופרים DD' על רמ, הגאונים מן שאחד טקטבשום
 . סה"נ לקח ס"ס שבעל הדברים קרובים שיזדמן מקום בכל גדולות מהלכוהיעתיקו
 הורקנוס בן אליעזר ר' בשם אגדי מאמר מעהיק )פי"ם( סופרים מסכה שבעלומצאנו
 בשלמוה היא רר"א בפרקי רק ר"א בשם ככהבי מקום בשום נמצא לא המאמרוזה

 מהם שנאו אם גי ר"א שם על נאמר לא דר"א בפרקי גם ואמנם ומשובש קמועובמים
 בפרק. שמצאו מפני הורקנופ בן לר"א יחמו מים בעל ני ברור הדבר זהוממעם
 הורקניס בן לר"א שיחסו וסמה , דר"א פרקי אה ראה מ"מ בעל כי מעהה ומבוארדר"א
 פרקי שבעל ואחרי ארוך זמן פנים כל על דר"א פרקי של המחבר לבין שבינונראה
 נקבע אס נהעה לא אולי כן על ההמישי לאלף החמישיה המאה לסוף יוקדם לאדר"א
 מתכסי מאחד מפר אהנו יש עוד . יתיר הן חמר הן כן אחיי שנים מאה כמוזמנו
 היה כי ידענו אבל נדע לא המחבר שם , ם י א ר 1 ם א ו ם י א נ ה ר ד ם והיאבבל
 וכ"י שריל הוצאה 188 ח"ד בכית )סהו.:א הרמ"ד ד"א בשנה מפרו והברטבבל
 צטח רב סר של לזמנו מכיב יחי 4( שלמה מלאכה בס' מויסיק ר"ש שהו"למינכן
 דצזורה מקבלי סדר לרשום האחד צדדים לשני הוא ההבור כינת עיקר . פלפוי ברגאון
 והאטוראים ההנאים דורוה וסרר והנשיאים הנביאים וסדר , והלאה רבני טמשה פהשבעל
 במחלקת ההלכה להכריע יש פיהם על אשר כללים שסדר השני והצר . סבוראיורבנן
 המישרים וכללים בהלמוד הרגילים הדבורים בהבנה כללים וגם ההתלמוד הפשנהחכמי
 ממלה לישר היהה המחבר תכליה בי מבואר מזה . הלומדים לפני ומגנונה הגמראדרך

 נהפשט כבר החבור זה . מחוכו וההוראה הדרישה להם להקל הלומדים לפניבתלמוד
 רב לפני ממנו דברים מזכיר מקיר:אן נמים סר בר החבר יעקב וסר הגאוניםבימי
 כל דגנן בפירושי ואיה ו לו שכהב אביי( ע' ערוך )עי' אליו בשאלתו גאוןשרירא
 סרר על סכתן רגבן" "פירושי שהדבור ספק כל ואין . יש-אל מארץ רבי וכל מבבלרב

 אחרי הרבנים גדולי וכל . במלה מלה ההבור בסוף בי נמצא שכן יאמוראיםהנאים
 ועשו , גירסאות חלופי בהרבה אבל , ממנו העהקות בידם והיו דבריו על סמכוכן

-  מקו-
 הערה ר.ג בהולדות רפזפ רש'ל טש"כ הבאש "11 שיא הגמוד בבית ההלטוד טבורה במאצרי15(

 כל בו תשהסש: ולא בירוש' בקיאים היו לא שהגאונים 1 107,

-p'y 

 טעיתו שם והראיהי כלל נוכר לא ובש.צ
 שבתשובותיהם הוא ואטה . סטנו  טעת,ק השאילתות געל שגם נראה ולהין ובה-ג הגאונים בתש:ביה ראייהשכטה
 בן נחשון לרב האי רב שכתב וכמו . הבבלי אחרי רק נמשכו שבהוראה מפני וזה הביאוה: רהוטה לעתיםרק

 ועי' וכו' ההם ראית לטאי היישינן לא הכא רפסיק וטאי סומכין שלנו הלמור על אנו ליס( סי' שיהדרכיה
 . גאון ר-ה בתשובה שסקורם ידע ולא האהר:נים בטס כן כתב התלמודים בכללי כ?אכי יד ובעל , שםואשכול

 נמצא זה כל הכהב נבי על שנטפח ריי בעני: היו פ.ה ושם . שבלה יריעה שגין ה'; פ'ב בס.ם עי'16(
 . בנולה חלה elQ.-'ם היכ.הכה.ג

לו'ד
חכמי """
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 )חי' ר צ ק א " 1 ת ם י ך ו ר א א " ו ת ם ה.ה וו;יספוה בעלי נימי וכבר . קצורטמנו
 הנוסחאות ואולם פיד(. חולין והריין טרפיה ה' הנית הורה הוס', בשם עו: חוליןישב"א
 יהנה . לרעותהי~( דומה אחת אין וכמנט משובש:ה כלן היום בירינו אשרטסתו"א
 תשובוהיהם מלהעלזה ידם משכו ישיבה ראשי היו אשה הגאינים כי ראינו אשראחרי
 אשר החבורים אלה כל כי נאמר אם נתעה לא כי נחשוב מיוחד בקובץ ספרעל

 היהה לא אשר הגאונים שכדורוה הכמים אם כי נומרו ישיבה מראשי לא עליהםרמזנו
 א ש 1 ם י ש ונקרא לגאונים נתיחס אחד קטן חבור יסדום. גם הבינום שכמם עלהמשרה

 רבא אינו עליו שסו ונקרא החיבור נישא הוא אשר רבא שאותו ואפשר , א בר
 ספק הטילו הקדמונים כבר אמנם . רבא שם. היה אשר גאון איזה אם כיהאמורא
 הברצילוני )הרב התלמוד מן מוכתשוה טוטעות הוראות כמת בו בהיוה לגאוניםביחוסי
 דברי על כהב 84( צר ח"ב )האשכול הראשונים מהפוסקים ואחד לה.( מנחוהותום'

 , כולו מעתיקי הוא הלא , החבור את ראה שלא כונתו ואין לן" חוי מולא רבאשימישא
 בלי אבל ן האלפסי להלכות בפירושו היא"ש העהיקו מאשר גרסאוה חלופי בקצהרק
 כן נם טעמו כי הוא וברור , נכוחים בעיניו נראים דבריו כל שאין לאטר כווןספק
 עם אכן . הלמודנו עם בחלוף דבריו מקצה היות על אחרים ראשונים שאמרוכטעם
 , התלמוד אה סותרות אינן הוראותיו:אשר עליהם וקבלו קיימו הפוסקים כל זהבל
 משם רבא שמושא כי ק'.ז( סי' עזריה מנחם )שוית אמר המחברים מאחרוני שאחדעד

 ירשו הם נחלה עם חכמה טובה נאמר ועליהם מקובלים כבריהם וכל נאסרהגאונים
 . אשי דרב קמא ממהדורא אליהם הגיעו קונ~רסין והרבה מבוראה רבנןככרישיהם

 במהדורא אשי רב שבטל ממהדורא הוא , כן שאם , לסתור ראיה שמביא הואופלא
 שאינה וגמרו שנמנו מפני וודאי בגמרא הכניסוח שלא אחריו הבאים ובטלוהבחרא
 התלמור טסדרי שהרחיקו רברים על עהה נסמוך אפוא ואיך , עליה לסמוך ואיןהלכה
 , רבא שמושא491ב0

 לאור יצאו גדולים או קטנים ספרים הנה ואחת הנה אחה כי ש-אינו אףאמנם
 אם 1 הפרח ואיך * פרחה ולא מעשיה הגדילה לא ההלכותית הספרות זאה בכלעולם

 תרשים בספרים עשיר ההוא הזמן היה זה נגד אבל . חננוה לא והראשיםהנדולים
 לא , הגאונים מזמן תולרהם היום בידינו עוד אשש- אגדה מררשי רוב . אגדהמעניני
 כי נאמר נאה אבל , בבליים ומחבריהם הורהם בבל ארץ הספרים אלה כל כינאם-
 בסבר מהם נתקבלו הגאונים דורות במשך החיים בין נתגלו אשי אגדה ספריכל
 על שמם קרוא לבלהי ההיא בעה המחברים מנהג היה כי הוא דבר.נורע יפות.פנים
 נקרם-ן ספרו תלה עצמו שהמחכר אם . בקדמונים הדביים נתלו זה ולבעבור ,ספרם

 מררש אה כשיחסי כמו . בטעות לקרסון הדור מבני שנהיחס או , ספרו יקרתלהשביח
 לרבי או אבינו לאברהם ה ר י צ י וספר , רבה הישעיה לרבי ה ב ר ת י ש א רב

 ם י 1 ר ה  יספר , ח נ ן ב שם ספר נקרא מעשיה בקבלה ספר להם והיה ,עקיבה
 ה 1 ל כ י ה , עקיבה  לר' מעשיה  בקבלה ר ש י ה  מפר ,  המלאך  לרייאלמיוחם
 עקיבה  דרבי אוהיוח ישמעאל, 4מ זוטרתי והיבלוהרבהי

 1"אקהויש,מררשתנחומא*'תחסא אליעזר דר'לרע,פרקי
בו

 שם ועור 26--80 טצי סתו'א אורת על באריכוה דברתי שם הנזכר במאמרי הלטור בבית סי'17(
 היוהר ועגזפ ns~psvn היא רשריל עחוזל שהגוסחא וכצאתי השונות  ה:וסחאות על ורמותי 58--65צר

 טר' תרל'ח( )וויען חכללים בקונטרס ועי . באים עליה  nto-w~  מינכן שבב"י ח:טחא  מהאמת ועטהואטוח
 שהשתמשו ראשונ,ס טהברים הכל הכאת' הנזכר שמאכרי . כהוגן חנטהאוה כל שסדר 'עללינעקאחרן

 . חשב עיזש.במשיא
 ול'ד(3רו"ד
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 ישמעאל-,.~יעוד פר' קומה שיעור , כהנא לרב פמיקהא מדרש אבא,בר
 דבר לכל האמינו הגאונים וגם בכל האמונה ,מן היה ההוא הזמן והנה .. אחריםרבים

 בנר הזאה האמונה קלות , בקרת ומבלי בחינה מבלי האלה היחוסים בלוהאמינו
 גת בן נסי . דופי בהם ולתת הרבנים באחיהם לדבר הראשונים לקראים תואנההיתה
 באור פלט למפר בהקדטתו כתב החמישי( לאלף הששית במאה )חי מראשוניהםאחד

 ההועים ספרי בקריאת יינעו שלא הדורשים את להזהיר ליב( קדמוניית )לקוטיהמצות
 על הרבנים את ויחרף ינאץ ירוחם בן סלמון ורב . ותמידים צריקים שם עלהעשוים
 ישמעאל ר' של והיכלות קומה שעור אה ביחיד ורשם המדרש ספרי אלה בדעותהאמינם
 פינסקר וכ"י קדמוניוה )לקוטי , והרוים , נח כן שם וספר , עקיבה ר' שלואותיות
 להלן )עי' ממנו ,קן והיה גאון סעדיה רב בנמן הי ירוחם בן וסלמון , בווי;ן(בביה"מ
 המפריס שאלה האמונה נהפשטה הקרמונש הגאונים בימי כבר כי מזה ראינופ"ר(

 המדרש אה בהזכירו גדולוה8'( הלכוה ובעל , שקר על להם שיחסום ממינתהכרי
 ראינו וכבר , ע"ג( ל' וויען ד' )ה"נ רבה הושעיה רבי שם על יקראהו רכה'"בראשית
 בן אליעזר לר' דר"א פרקי יחם הגאונים בזמן שחי סופרים ממכה בעל כילמעלה
 הנאונים נילי כנר בובער( ר"ש )הוצאת הפםיקהא גם כי מאד הדבר וקרוב .הורקנוס
 של מבואו )עי' כהנא לרב יחסה משה בן משלם ר' בנר כי , כהנא רב שם עליאוה
 הערוך כי הערוך לבעל היה קדום פנים כל על הזה משלם ור' %1( צד בובערר"ש
 8י על דבריו כתב ספק ובלי הגאונים לזמן קרוב היה כן ועל , דל( )ערךתביאו
 ראו עין ברוע אשר תחת ועתה . הפסיקתא הבר כהנא שרב שנתפשמההקבלה
 מפרי כל לקראת וחסדם הנם הביאו ההלכותית במפרות חדשה תולדה כל עלהנאונים
 אמנם לרעים. נם לטובים בארץ שארית להם ונתנו בזמנם ורבו פרו אשר אנדהפטפרי
 שם אנשי קמו בי למי הועילה לא בהלנך ספרים עשות בער לעצור השתדלותםכל

 שמות ונגד טובם על ערובה שפחיההיתה שמותם אשר עליהם שטם וקראו ספריםיחברו
 בנפש היהירים עליהם ודי48שששמלי הטפרים ואלה כה חסרי הישיבוה גם היובאלה
 .- * הארץ בקרב לרוב ופרצוחפצה

 פטליסטינפרק
 ;דם1ףהמאהה1'. פ1מבדיתא ר'אמשבהא,ישיבתשמקיירא,

 היה בן , חכמה הכשיר ליהרון שכר ~היא[ עת בכל לא רמה לפקידה האדםחרוסת
 הראשית טשרה לתת היה בידם אשר הגולה ראשי . לעולמים יהיה וכן הוהוכן

 הסר , יושר ובלא צדק בלא המשיה ואת הנחילו מספר אין לפעמים ן סמנהולהעביר
 הראוי מהמנקם החכמה ודחו בדעה בינינים וינשאו חפצו באשר ובחרו עול ועשוהדין
 היה לו אשר הישיבה חכמי בין המעולה היה מארי רב בר שמואל רב מות אחרי .לה
 שמואל מר הלסיד בתא ש מ תא א ב ר ישיבה: ראש להיות והכבוד היתרוןיאות
 הגולה ראש ואמנם מג:( כרכות רשב"א חי' 69 צד ברכות ה' האשכול )ס' בלהריש
 טזכוהו דחהו כן ועל שלשום מהמול אחא לרב לו שינא היה ההם בימים היהאשר

 א נ י מ א רב ר ב י א נ 1 ר ם נ ב ר את בחכמה בינוני איש החתיו וימנה לוהיאויה
 יוהר עוד אחא, רב רוח את למרות בזה הגולה ראש בחר ספק ובלי מבנדר.הכהן

ברעעו
 שעו שבח"ג הדברים כל נמצאו לא רומ' כיי בהע כי החשתי ארי במנתבו שזחזה רבי הרב18(

 דרם בגראעיה והנו גזע לפס וחסר היקון' ,צריכ,ן עד וכו' הראש אה מולגין אכרינן מדקא גאון אמר ןמן
 מבעג ואיננו מאוחר בשן )וניסף אולי ולכן וכי"הושטח
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