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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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 עהה ער היה הזה נטרונאי רב כי החתיו כפוף היה מלפנים אשר לאיש יהרוןבתתו
 אה לעזוב לבו אל וישם אתא רב בעיני רע היה הזה המעשת , אחא רב כביהשמש
 ממנו אתנו יש אשר הראשון הוא אחא רב . ישראל ארצה וילך בבל את ומולרתוארצו
 אחא דרג "שאלתוה בשם ונקרא ידו מהחת יצא כאשר כמתכינתו הנשאר שלםספר

 הקבלה )מן עליו שאמרו  מה אך . התורה סדר על מסודר הוא הספר ,ה .טשבחא"
 מצות מרוב כי בדקדוק יובן לא זה בהורה האמורות המצות סכל  שהיא הראב'י(
  בזמן נוהנים אינם אשר הטומאוה מדיני מאומה ידבר לא וכן . דבר בו איןהקרבנוה

 ננוה על להעיר מרצוהו ספק בלי וזה , בתים נגעי דיני הכלל מן הוציא רקהוה
 לכל מוסרית לתועלה וזה במבהם באים הננעים ההלטוד דעת לפי אשרהדברים
 באנידה ולאסף הגמרא פירוש לפי המצות ענין לבאר הספר כונת הכליה ,הזמנים
 למען בהלמוד הממקנא פי על המקרא אל ולסמכם הנוהגים ישראל ריני כלאחה
 נררש  היה  זה ודבר ההלכה לפי יעשה אשר המעשה מהוכו ויבין בספר הקוראירוץ
 בקיאים כלם היו לא לפניהם ומונח כתוב היה שהתלמוד אף כי ההוא בזמןשאד

 המחבר יעד לזה גם כי נדולה, הועלתו היה למודיה בבחינה גם אבל המעשיתבבחינה הספי הועלה היה ןה  ההוייות, פלפולי  מהוך  ההלכה הקליפה מן ההוךלהפריד
 עניני יחד נאספים בו אשר ובהיות , הלמורם אה  ללומרים  מררש להיוה  הזה מפרואה.

 וכהובים הפלפולים מעליהם ונפשטים התלמוד טהוך קטועים בקצרה פה שבעלהתורה
 המציה מהוכו ללמוד מבוקשם את בו הדורשים ימצאו נקל על הלא ההלמודבלשון
 הלזמרים לפני לתה השתדל כי ויען י מפל מכל נפרר העיקר אה סמנו ולרעתהגטרא
 הנמצאים דברים רק לקבץ לו הספיק לא כן על פה שבעל התורה עניני מכל שלםרבר

 וקצה וירושלמי מכילהא מפרא כמו אחרים ממקירות גם שאב אם כי בבליבהלטוד
  הלבוט  טאוהן  הטמר  זה נחשב ספק בלי והנה . זמנו'( עד לאור יצאו אשרמדרשים
 לנו מה ואומרים קטיעות הלכות אחר מטין העם שכל עליהן נאמר אשרקריעות
 שלטר להיות מפרו את יער שהמחבר אחרי . פ"ב( לעיל ועי'  ופלפולו ההלמורלקושיות
 קצור הוא אשר בירם מפר לחת , אומנוהם הורהם אין אשר  הטוביים  ללומרשלהועיל
 רבה יגיעה בלי בו להגות ויכולים לדעתם הראוים הדברים בל וכולל תלמורייםענינים
 אשר האפן הספר צורת בבחינת גם לו בחר לזה אף , הפלפולים שיבלבלוםוסבלי
 הספי כל ואולי , ברבים:( נשררשו הישיבות מדרש בבתי תירה דברי לשמוע בוהרגיל
 לנגר שאסרנו הזאת התכליה משוה היוהו ועל . ברבים דרש אשר ררשוהיו קובץהוא
 הדינים מן שבתלמוד הלכה עניני רק לקבץ לו המפיק לא כי הענין גם יעידעיניו

 השכל מומר במרות ה'  דרך להורות אגרה עניני  הרבה גם בספרו כלל אם כיהמעשיים
 . ומדרשיו נאגדוהיו התלמוד של מדותיו פיעל

 על  המפר  בשאר בי אוה  וזה אחד, סיפו עד מתחלתו וסגנוני הספרצורה
 יש אולי ואם . ידים בו הלו ולא המחבר ירי מתחת 'צא כאשר לו היתה אשדמהבינחו

 שהעירו אחרים מיד שם שנכהבו הגליון סן קרבו אל באו אשר קטנות הגהות קצתנו
 זה ובעבור  מוריר  וה ואין מעלה זה אין הספר לפנים אותן הכניסו והמעהיקיםעליו
 ידוע והדבר , מהברו שיסד מסה בו כל יחסר ולא אתנו שלם מהיוה הספר חדללא

כי
 גררה מאסר 144-148 108-117, 71-79, 52-59, 26-29, צר נ' שגה תלמוד בית עי'1(

 ומקיריו וה:י:ית,1 הטפר ענייי כל על בחכטה ירבר בו רייפסאן ריי סאת השאילתותעל
 וחיסה . וקורותי

 חזא הנר שהטר"ש , טוב 'טיהר טר"ש כסו בעולם היי לא ביטיו אשר בסנרים טקורות rap לו  1AWבעיני
 . 274 צד ח.ג לעיל ועי' הח' לאלף הו' לטאת יוקדם ולאטאוחר

 ממש וחג" ררקית'הם ודרך ועני:: ה.'טיבות דבר על הבכלי נסן סר' מאטר שהעתיק ביוחסין עי'2(
 . אחא דרב השאילהותנדרך

 הער)דור
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 הצעה דבורי שני . הקדמונים8( הספרים מן ספר שום נשמר לא כאלה מהגהותבי
 ף ל י מ ל ה ת א ך י ר צ ם ר ב הוא והשני א ה ל י א ש הוא האחד , הזה בספרנוהגים
 מהשרשם כל צריך. ברם הם: ם או למיסר או לומר צריך ברםש:

 המאמר יסודה. הדרשה תחלת ומ יובר עלת אשר הענץ לקר טלל "שמלתא"בדבי
 השאילתא כל יסוב ועליה ה נ ש מ כמו והיא ה ע ר כ ם ה כ ל ה תמיד הואהראשון
 למילף אתה צריך ברם בדבור שנרשם מה ואמנם . ומקירה הולדתה ולהראותלפרשה
 נבדל או שבשאילתא היסוד במשמע הוא אם במפק הוא אשר חרש נדון המיד נכללבי

 הא : בהלמוד הרגיל הלשון הוא לדבר קרובה ודוגמא . בו שנופל אחר ספק אומטנו
 טן השני החלק בהן אין שאילהוה בקצת . וכך4( כך לי מבעיא קא כי לי מ.בעיאלא

 אם כי מכרעת הלכה אינה עצמה שהשאילתא ספני צריך" מבים בדבור הנרשםהדרוש
 סי' ב' מיז סי' וב' כ"ו בסי' ב' )שאילהא ושואל שמסתפק ממופקת בהלכהמתחלת
 אחרת בפרשת בשלמות הכל כתוב שכבד טפנ' המעתיקים קפעו שאילהות ובכמהפיז(
 האיבעיא בחלק קם"ד(, קס"ג קנ"ו קניה קניג קמ"ח קמ"ר )סי' המדרשים ברוב שעשוכמו
 הממופקים הנדונים אלה כל אך צריך" "ברם כסה וכתב הרבה מפקות על לפעמיםדן

 גם ואין אחו ושמורה ערוכה היתה פשימיתם ובאמת עינים אם.למראה כי ספקוהאינם
 הלבתא וכן ומתנו משאו על בפירוש כתב לרוב . בנמרא מפורש פשימותי אין אשראחד
 בהוציאו מועדוה פניו היו אנה  נראה יה מכל , רשטעהתא טמקנא או  הממקנא וכןאו

 וללמד מקים בכל הלכה לקבוע היהה בה רצה אשר ההכליה כי , מפרו אהלאור
 והום אחא רב צדקת . והמכרעה המוסכמה ההלכה כיצר ספרו מהוך הלומדים אהדעה
 את בו ולזכוה עמו לבני להועיל היתה בספר כוונתי כל כי בדבר ערביםלבבו
 לבו רגשוה מהעצומות להמלם יוכל לא בצדקתו הצריק שנם בהיוה אבל ,הרבים

 ראשי להכליה להתנגד עולם לאור ספרו הוציא זה בעביר גם אולי כן על ,הנעלבות
 אשר זר איש בה יעבור לא אשר אחוזהם לשרה ההוראה את עשו אשרדרשיבוה
 גדולה שאלה בכל בהם אך תלויות תהיינה ישראל כל עיני ני מרצותם , מהםאיננו
 קבץ כי טראוהנו אבל , לנו הורעו לא ספרו חבר בהם אשר והזמן המקום .וקפנה
 בישראל והפיצם הנוהגות המצוה בל על והוראוהיו ודרשותיו תורוהיו טובי כל.בספר
 להיות היה לא הקדמונים משפם כי זקנה לימי הגיע כאשר עשהו בי האד הרברקיוב
 הולמתו. שאינה עמרה בראשם ולשים צרכם כל לסרו בטרם ללשד או בהוראה לבםנם
 . ישראל בארץ מושבי ובהיות סהנאונות נדהה כבר אשר אחרי חברו ספקובלי

 ראו לא השאילהוה על גם מפק בלי כרוחם היו לא הקמועוה ההלכות אשרהגאונים
 לאור צאתו ומאז ! בו חפצנו , אמרו והם רצונם על גבר העם חפץ אבל עיןבפוב
__ מידי יצא כאשר בצביונו לרוב נהקיים כן ועל מאבדון ושמרוחו באהבה בוהגו

 מחברו
 . מאוחרות נוספות חן השערתו לפי אשר טקוטות י'ד רייפמאן ר-י הביא 7ל צר ש"ג תלטוד בבית3(

 שחן בפנים שכתבנו סשססנו יצדק כדגריו יחי לו אמנם מוכרחים ואינן דקדוקים על בנויות השערותיו כלאך
 היא לפורים שאילולא ר' אות ס"1 פי' אחת שאילתא רק . בפעות הספר לתוך הטעתיקים שהכניסו גליוןהגהות
 . והסגנון הלשון טוגיהים שכן הטפר טן ואינה הוספהבאסת

 להורות שרצה הענין את התאר שהיה ההיא בעת ברבים הדורש שדרך ספני שאילתא סלת פ'4(
 בתואר דרשתזירום כנו כן ויען 271 צר הרג לעיל עי' מורישים בכסה שטצאנו דרך ע5 ותשובה שאלהבררך

 חגיי רבי איתא ששם עדה קרבן בעל הרב של פירושו 5פי חרר פזא סגיניה הירושלמי טן יוצא כןשאילתא,
 גש. בר טקים לא ומתרגם קאים הרפף( כני' חזנא זצ"ל חונא חמא למנישתא על יצחק בר שטואל ר'אטר

 פוי גן יהורה ר' ע5 פרסור ע.י בה לנהוג צרינין אנו כך סרסור ע"י שנתנה כשם 5ך אסור 5יה אמרתחתיתי
 ופשטה ותשובה שאלה בררך אסרה שאילה ועבדה בקיע ועי' . וביניכט ה' בין שמר אנכי ה 5 י א ש 5העגיד
 טשי שאילה לזה קורין שהיו הרי 5הם ומפרש טתרגם ומשה למשה אטר שחקב"ה וגו' עוטד אנכי מדכת'בלח

 צריך ,שון שטובן . בתלמוד איבעיא לשון הוא צריך' .ברם הדבור וענין , ותשובה שאלה דרך עלשדרשו
 הכנחתי בנמרא איבעיא כמו ודא שבירושלמי צורכא והכנו' . ב'רושלם' טקוטות בהרבה טנאנו א'בע'א)הוראת
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 בפירוש.הם לעינים להם ויחי ברצון קבלוהו הבאים הדורות חכמי כל , (מחביו
 ה )שו התלמוד כמעלת מעלהו וחשבו וינשאוהו וי,.וממוהו , הלכותיהם בפסקיילטכריע
 בדור כבר ואולם המאוחרים בדירוה וחלקו נחלתו היהה :את , שציר( סי'ריב"ש
 כי ופסקים הוראות שאבו ממנו אשר נאמן למעין השאילהות היה בדורו גם אואחריו
 . גדולות הלכות בעל ממני העהיק מזה הלאה נראהכאשר

 ההלכות רק לקבץ לו די היה לא למפרתו המחבר לו שם אשר ההבליתלפי
 מק.רות ומשאר ( הירושלמי התלמוד טן גם הורותיו ולשאוב הבכלי התלמוד מןוהדינים
 לפרשם .המקור דברי על מעט להיסיף לפעמים גם לו נדרש אם כי וכלשונםככתבם

 מובנים הדברים יהיו למען המקור של ענינו פני ישנה קטן בשנוי ולפעמיםולהטעימם
 רוב כררך דרישתו לענין שם המעשיות המצוה רק לא אך . בספרו.( קורא לכלומפורשים
 רוב על בחכמה ורבר הלבבות חובוה על נם ולבו עינו היה אם כי הלכותמאמפי
 מררשי  מספרו גרול חלק יכיל הזאת  לסבה . הגמרא8( חכמי יסודי לפי הטוסרעההמדות
 ולא ההלמוד באגדות רוגמא להם נמצא לא אש- אגדה מדרש' כמה בו ונמצאו .אגרה
 אגרה  מררש. בי  לשער יש  וטוה לזמנו קדמו אשר הישנים מן אחרים אגדהבספרי
 ובאופן הזה בספר האגדות כל בבחננו ואמנם . מעצמו"( ררש  אשר מררשים הםהאלה

 , הבבליים אגדה בעלי של הוא,,מצבם הזאת בפנה המחבר מצב כי נ-אח בהםהשתמשו
 בדרך ולפרשה אגרוה קצת זרות להרחיק המחבי ישתרל אשר אחת פעם אףואין.
 שמסרו דבר כל להאמין חדל ולא זרות היו לא השכלתו מדיגת ולפי בעיניו כי ןמושכל

 בכלל. :מני בני השכלת על אור יפרוש וזה כפשוטוהקדמונים
 אשר לדאשוה להתנשא זנה לא דכא גם ואשר ההם כימים חי אשר לוהשני

 ומושבו מצרים ארץ מיקרי הזה האיש . רא קאי שמעון רב היה לויאחה
 מפר מחבר להיוה !ה תחת זכה , גאון משרת להשיג זכה לא אם אטנם . בבבלהיה
 להוראה מקור האחרונים הדורוה לכל ויהי , ברצון נתקבל הגאונים ביטי כבראשר
-- - - והשפר 

 שהם דברים ככה על העירו השאילתות וטפרשי . הממפות מן שרברנו טה 8 הערה לעיל ע"5(
 לאמר דקרקנו ך1ה כטעם . על.הם והוסיף דבריהם מלא האכר במאטר ר-יפטאן והר'י במקוטם שלאבספר

 . כצביונו כ 1 ר לשנשאר
 אטם כתה ויפה הירושלכי על השאילת.ת שסמך המקומ.ת כל על ר'ט ריי רם! הנזכר במאטר6(

 הטוותיו עיקר כי נ'15כלל. דבריו ואין זה בעבור עליו משיג ו(21 צד ש': שבטת במאסרו בובער שלטהר'
 ויין שהר לו שאין רבר וגה י כירוט": כהב טדעתו בי  טמנו לקח לא כירושלטי בשאייטת שכתב שמההוא
 בלשתו הירושלמי מן דבר שטביא בעין עין אה הם הראיות טן אחה ועל . אחה דיו טפה עליו לאבר כראיזה

 טעה ו1ה טשבהא, ר'א לקחה וטשם  רבתי בפסיקתא :ם  כתוב הירו:רלטי  שתאמר 'בובער החכם כהבסטת
 הפם'קהא במבוא בובער ריש דבריו והעהיק הספר בראש מפגיש כס'ש תעיה ד'א :תחבולה חפסיקתאגדולך:
 רבה. בפסיקתא השתמש תזק ד,א סביב לאט טבבל עלה אשר טשבהא עזר'א ה-עת על יעלה ואיך ג' סי'שלו

 . טירושלם- לה וטייחי משבתא אחא רב וכ"כ שאטר , 1 7 צד נדה ה' האשכול בש !ש' סטנהוהעתיק
 עןיאן רמז שלום שא.לת ובעל , כלן על טטרשי: העירו שכבר !ה על לרו:סאות צירך אין7(

 . עי"ש השאילתות בגליוןבקצרה

 החסר טטדת  ולש וקמייז, ח ל ושאי'  שא,"ג' לחברו. ארם שבין בדין הצדק ממדת ב' בשאיל'8(
 ל"ר ושאי' י"ר שאי . ותפלה שרה ת%5ר בטעלות ח' ל שאי' . והחמסנית הגזלה בננות ד' שא" ,,דרחטים

 להברו ההסר במדת קי"ד ושא,' ל"א שאי' . בלבבך אחיך תשנא לא בטצות כ'1 שאי' . הטחים אלבחם-
 . באטטה מיתן ליצא לוו שא" . פירית עוצרי בננות ליב שאי' . רחקו בשעת לו ולמלוות לפרסמולענין
 ושא" פיח שאי' . הצדקה בטעלת ס"ט שאי' ואם, אב בכבוד נ'1 שאי' זכות. לכף אדם כל לרון ס'שא.'
 הטהלזקות. בהות קל.א שאי' . המרטה בטות ק"ב טאי' . חשם אהבת ל"א שאי' . הרע לשק בפותקבים
 . לת"ת ב"פ לגדל קם'בשאי'

 של מררש. והוא alon בשום 1טצא לא וג!' אלהים ויכל בפפוק שבשאילהות הראשון חטדרש כבר9(
 ה כי ראו ק כפס 'טם עור . וכו' לעוה'ב אף ישתיה לאכ.לה אלא נתנה לא שבת מה שם עור .הטחבר

 א' שאי' ועי' . מאד הרבה וכן טעצמו דרש אלה כל את . ישים להם הכא כתיב מו חשבת את לכםנחן
 טסה לעשות א.'ל הולך אתה לחיבן אחר אדם א"ל שבתא במעלי חזקן חלל ש5 סניפו ט-ה לשפהקרוב
 רשם אלא פל.ד בויק.ר הוא אבל . זה מדרש מקוך טצאו לא והטפרשים . המרחץ לבית איל מצוח איעא'ל
 . שבתא בטעלי שחיה נאסרלא

 28 ר( ה)רו.ר
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 הקבלה: בספר הראב"ד עלע יספר וכה 1ל1ת, נד הלכנה בשמי נקרא הזהוהם8ר
 גדלות הלכות וחבר לנאק נסמך ולא כוי בר שמואל רב בימי היה קאירא 'שמעתרב

 שמואל לרב השלישית בשנה ליצירה תקיא דשא שנת שהיא לשטרות נ"ב אלףבשנת
 . גאון( רבא מי של נכדו )הוא אמימר מזרע שמואל רב לגדולה ח' בשנת מריבר

 והיו הזה הרור אחרי שנה מאות ארבע כמו חי אשר הראכ"ר כי מזה רואיםוהננו
 שמעון שרב בברור ואמר ספרו יסד עליהז אשר הגאונים מן מקובלות הודעוהבידו
 חברו שנה באיוו ובצמצום בדקדוק לאמר ציון אצלו ובנה גדולוה הלכות חברקיירא
 דבר מלבם לבדות הקדמונים ממנהג היה 5א כי , בידו היה,מקובל כן כי ספק לנואין
 השער" פיעל

 לנו שאין ובהיות , היה שכן קדמון סקור איזה לו שהיה ודאי כן ועל ,
 כי הוא ויציב אמת כן על מלבו דברים בודה לאיש הראב"ד את להחזיק סבהשום
 . גדולוה הלכות בשם הנקרא ספר וחבר הששית המאה בחתלה חי קיירא שמעוןרב

 יהודאי רנ שם על יכנוהו נדולוה הלכות את בהזכירם קדמונים קצת בי מצאנ:ואטנם
 ע5 ונדבר יהודאי רב של לזמנו כשנבוא אולם , הראב"ד דברי עם בסתירה וזה ,גאון
 הכתשה ולא מתירה לא מזה אין כ. בבירור לנו יודע אז והולרתו גדולות הלכוהמפי
 הוא הוא ובאמת מקיירא שמעון רב אודחה על שהעיד ומלה מלה בכל הראב"דהודק
 נורע לא כאשר מאומה מתורותיו נורע לא מזה חוץ . גדולות הלכוה ספר חבראשר

 הגא,נים תשובות בין שמו על הנקראוה השיבות איזה מצאתי אמנם חייוסקורוה
 כי ימצא שמו על שם הנאמרים הדברים ובודק הבוחן אבל . פסוקות הלכותהנקראוה
 ך ו ה ם ות ח ו ק ל הלכוה הן כלן כי לשואלים אזהם שמעון רב השיב לאמדולם

 להשביח קבוצתו להיך הכניסן ההלכוה והמקבץ ה ל מ ב ה ל מ ה 1 ל ו ד ג ת 1 כ לה
 העולם מנהג כי לשואלים תשובוה להשיב i1YDW לרב תואנה לו היה לא גם .טפרו"ו(
 הישיבה ראש. שם ועל לישיבות רק נכונות השאלוה כל שהיו היה ההיאבעת
 וכל לגאון נסמך לא הוא גם כן משבתא אחא כרב כי שמענו וכבר התשובוה,נכתבו
 כי , ותורהי חכמתו מפני לו הראויה המעלה אל להנשא היעי5והו לא , והורתוחנמתו
 ובהפקידם בצעם ואחר רוחם רעות אחרי הולכים ופרנסיה מנהיגיה אשר לא-עאוי

 המכשלה . עיניהם לבצע אם כי חכמה הכשיר יהרון על ישגיחו לא בארץפקידים
 ואשר המושלים היו הם אשי הנולה ראשי . לישיבותיה ונואל בבל חלק היתההזאת
 סנהיגיהכ היי ושנאה קנאה חנופה . ובצעם לבם אח-י הלכו ישיבה ראשי, למנוהבידם

 רב לא ממנו הטוב רעהו על לאיש יתרון לפעמים לחה עול ועתו  הצרף  והמיבפקידתם
 היחיד משבחא אחא רב היה ולא , עליו הושגח ולא בשפל הניחו לבד מקייראשמעון
 , גולה ראש שנאת מפני לו הראויה הגאונות מן נדחה כי הרע המקרה קרהואשר
 ולמכשול לפגע ועשקם גולה ראשי שנאת היו אח-ים לחכמים עוד אםכי

 הזרע ותהי המריבה לפעמים התלהטה החכמים בין גם הזאה המכשלהלרגלי
 נבחר הכהן אברהם רב מית אחרי הנה . בנתיבוהיה שלום ואין בישיבהלמחלוקת
 מלכו שנה ועשרים ארבע ובמשך נחמן רב בר י א ד 1 ד ב ר ר מ בפומבדיהאלראש
Qwבר מלכא רב משרשיהין( רב בן חנניה ב ר מר והם : גאונים שבעה אחריו 

סר-
 ןל שם שנזכרו התשבות מן גם . ב בע' העירחע' כבר הגאונים טהש:ב:ת פס:קוה הלכות אלה על10(

 בחלשת א( . הראיות קצר בקצתן רק בטלה סלה גדולות הלכות טח:ד העתקות הן כלן כי מקיירא שטען דבושע
 : ע"ז כהל' ב( . בשת אית ע"נ( טץ מיען )ד' בהע . חלה ולא תרומת לא אפריש וקא אאפה היבאהרזתה
 טמא דעוף ניצי לאתל :אסר ; :דנים בכורזת בהל' נ( . באות אות ע"ב פ"ט צד בה'ג וגו'.  ש"ג אידישופ;'
 בהר .גרב:קה יס דצ'דין ציט:רתא ז פרשת :בהל' ר( . בערגוב.ח הכל :בה"פ ע"ב ע"א צ'1 צר בויץינו
 יציר  וכו' ס:ו:ה רובע ומאן :  שויה ובהל' ח( . ע-ר ע"ג צ": צד בה'ג וכלשני ככתבו נמצא הכל .4פא
 . ממש  :בלשונו . נע ל"וסהר

 ש' ש"א ד ח' ב'ט"צ . הוא א.וה לברר :א.ן ס"ס הגניה רב שם על תשובות כסה הגאונית בשו"ת11(
  fr-()דקר
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 מררם ששונא דשדי,מררב רב בן רבא רב אדש רב )או אחא רבמר

 שהק, רב בר הלוי הונא רב מר אכתם. ת מר בר הכהןחנינאי
 1 מביתם תקפם מעשה היה מה השאלה על ואמם . למח רב בר ה ש נ מ ב ר רמ
 מה כבל גם . שמוחם אם בלתי מאומה נדע לא מכלם כי ? דבר נשיב מה נדעלא

 בבירור ליחסו נוכל אשר דבר אין כמעם הגאונים תשובות בקובצי לנושנתקיים
 נרולה תקנה עשו בישיבתו אשר הלוי הונא רב מר והוא הכלל מן יוצא אחד אך .טהם לאח-

 ביכוי רב מר שבמורא מהגאון והוסכמה יתומים מנכסי וכהובה חוב גבייתבענין
 חוב בעל היה לא נהלמ.ד הקבועה ההלכה לפי הנה . פקור מנהר רבא רב ברהלוי
 שעהם צורך כי הגאונים אלה וראו יתומים מממלטלי כתובהה אה אשה ולא וחבוניבה

 דעתם סמנו חוב הבעל וכן שהאשה ראו כי התקנה זאת לכפל מאתם דורשומקוסם
 הרבה ההעסקו אדם בני הרבה שבזמנם יען הכותב( פ' כהובות )מררכי המטלטליןעל

 רוב אשר המקומות לצורך התקנה עשו וביחוד מאשוח( פטיו משנה )מגירבמטלטלין
 סי' בח"ג גאון משה )סר לוין בפני דלת לנעילת וחשו קרקעוה להם היו לאהיהודים
 כז לעוצת שלמדו גאון משה רב ואמר , להלכה בהלמוד הקבועה התקנה ובטלוס"ה(

 אין אשר טעמים כמה על אותן וסמכו ודור דור בכל הקנות שעשו ראשוניםמחכמים
 שעהם שלפי שראו בתחלה שפירש כמו הטעם עיקר אבל שם( )ח"נ לפרשםאפשר
 הקנה בעקרם הראשונים טעם היה זה ואף ההלמוד, בתקנה לעמוד ימלו לאומקומם
 בבטלם כמו כמוהם ועשו אחריהם הכאים ראו ומהם מורדה בתקנת כמוההלטות
 שכטל מפני 1 ולמה :( נא )כהובות מאד קדומה הקנה שזה אף דכרין" בניןאנתובת
 היום : יהודה בר חנינא רב הגאון אמר וכן , התקנה זאה עשו בעבורו אשרהמעם
 כדי תקנתא רעיקר . . , ? בטלה ולמה בישיבהנו דברין בנין כתובה בטלה שניםכמה

 רב כהב וכן , י"ז( סי' שיד ח"ד )ש"צ כבתו לבנו שיתן הלואי והיום לה ויתןשיקפוץ
 ויוהר יורי ליחן נהגו ועכשו כבנו לבהו ויתן שיקפוץ כדי שהטעם כיון גאוןמההיה
 ננד שחדשו אחרות בהקנות שעור נראה שיבוא ובמה . כ"ד( סי' פ"ר כתוביה)רא"ש
 גאונים חבל מלכו הזה הדור תום אחרי . תסיד מנהיגם הטעם זה היה התלמודתקנת

 מאומה הגיע לא מהם גם אשר . הששיה הסאה תום עד זה אחר זהבפומבדיהא
 , אבא רב בר %ף ה י ע ש י ב ר ר מ : והם . תשעה תאמש אלה מסו .משרת:

 מר נאק, חמתי סר מ כהנא רב מר משליל רבשילא כרמר יוסף רבסר
 אברהם רב מר בחסיתו, המפרסם "ויה יוסףבר רב טר אביומי,רב
 שך וזו קנין נם תייא נר יוסף רב מר היה ו"ו רנש-רא מרבר

 כר יוסף רב ומר חמיה, רב מר בר יצחק רב מר אחד; ממן ישעהראשי
 מקרות שמעט אשר הדברים כי א0רמ וכבר , הששית המאה תמה ועמו מררםרב

 פעולזם מהקף מעתד דבר ילו מדע ולא , נחשבו ואפס כאץ אך ומעשיהםחכמתם
 אשר וסכסוכים סמריבוה ירענו אבל , ואשרו עמםלפונת

, 

 הנולה וראשי הגאונים בין היו
- היי פעם אחר פעם ההלהבו אשר המחלוקות ואלה , לגאון גאון בין גםולפעמים  באחרונה-

 שכסנדו את ש'פי'ם עליו טט'ן ס"ט גבבל קנם גובין שא.ן אף וטטקנתו 'פה ולשוכח גבבל קנם גבית בערןינ
 אחריו חחכטים מהגים יטו תך הנהינו צרוק רב זח דרך על קנס לנכות חטנהנ ואטגן . אוהויתדי;

 כמגוא-
 בר ר"ח איננו וא"ב ההוא חנניה לרב קרום גאון שר"צ טינה שמע ס' סי' ותיג י"ר ופי' ג' סי' ח"ד צ:ש

 ח/,3הן שם וסייחי עוטר לכתיבת קנין סתם כענין מ"כ סי' ש"נ ובתיר . לר"צ הרבת קרס זח כיטשרשיה
~i1i1Ct_ העטור כתב יכדין בגין וכחננת כתיבה ברזני י'ז וסי' ט'1 סי' שיד ושט . דנן ריח שהוא ואפשר יהיראידרב 

  r"r יח שי  יזדרח 2ד יזח כשם החשיבת ואת קסד סי' שם ובסרלגי ליד ש' פיד כמתובות גראנדסיגא
 התשובות  בגל עבר סיף הן ר"ה  לאיזה הכרע ואיז ומשחר מוקדם ושטר שטרות a1'p גדיגי י"מ "חסי'

 . סשרשיוו בן חנניה a~e חמש באחת  אף  בבירור להפריע  אן עתם חתיה לרבהכיוףםוה
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 החכמים מן רבים כי ולקיומה ההורה להרמת ונזק הישיבות לכבור גדול לנזקבאחרונה
 וינזרו ריח ולמורה לזרא הנהנתם וקשיוה הגאונים עקרי להם היה העם מ,גם

 . .לשחריהםבבנם.
 , נשיא ובינאי בר נטרונאי רב ונין בינו מריכה נפלה מלכא רב btpJ~הנה
 אחינאי רב ממורא הגאון יד והחי נשיא לעשותו אחונאי בן בזכאי עיניו נחןשהגאון

 ממשרת נטרונאי רב את להעביר כחותיהם אחדו ושניהם , הזה בדבר עמו חנינאי()או
 נגרש נטרונאי רב הצליה בידם וחפצם אחונאי בן זכאי את במקומו ולהעמידנ'2.אותו
 מסבה . ישראלי( בארץ לו וישב בבל את עזב הזה העלבון על י?י: והואממשרתי
 מהוך שנראה r,D לפי . יאת היא הרבי מבת ואולי . ובר רני הוגר לאהמתלקח
 בהורה חכם גלות וראש , החכמים מן נטרונאי רב היה באגרתו גאון שרירא רבדברי
 הכהן אברהם רב בר חנ.נאי רב כשבת בן אחיי כביר לא בזמן . להם רצוי היהא
 רב את תחתיו ומנה מגדולתו הגולה ראש העבירו בפימנדיתא הישיבה ראש נסאעל

 ורא'ט הגאון בי, לבר ולא ; מחלקת אחרי אם בלתי ישוער לא כזח ומעשה : הלויהינא
 אחרי גם , תחתיו נתמנה אשר הנאין ובין העבירוהו אשר הנאון בין נם אם כיהגולה
 בעת כי . מחלקת בלי החתיו יעמוד אשר הניצון של הם'נוי כלו לא אביומי רבמית
 ושם. בתירהו נעלה 0אד אחר חכם מקומו טמלא להיות וכשר נכין היוהר היהההיא
 הצדק משפם ולפי אבעמי רב אצל דק מת אב היה האיש זה , ן ר ה א ב ר רס

 נבחר ולא על הוקם לא זאת ובכל , החכמים לכל הקרימה משפט לו היהוהמנהנ
 ומה הזה יוסף רב היה ומי , יהודה בר ייקד רב את נשאו אם בי ישיבה ראשלהיות
 בחכטת ודל הוא קטן כי עצמו על מעיד הוא הלא , פיו מערוה נדע זאת 1חכמתו
 ראש מלמגיהו עצרם לא זה וכל 1 ילדוהו גרסה שכח אשר על מצטער ויהיההורה
 . ממתני עבה קטנו אשר מפניו אהרן רב אה ולדחוה ממנו וטובים הגדוליםלחכמים

 מה ואמנם , בהורה פנים ובנשאם הדעה איפת בהקטינ: פניהם נגד רעה כי ראוולא
 מבעלי והיה בחסידות נעלה מאד יוסט רב כי יען 1 יוסף ברב בחרו כי ככה עלראו
 המסופק היהרון וזה . לפרקים אליו יהגלה אליהו כי לאמר בלבבו ההברך הוא .הסוד
 אחרי ראש הניע אשר אחד אף בישיבה היה כי וטמענו לא . לגדולה עלה כי לועמד

 לא כ' אף ובדבריו בו האמינו הישיבה חכמי כי שמענו אכל .הות המדומההשגיון
 לא כי טוה רואים ואנו . ההוא לזמן הוא וסר רע ורושם . בעיניהם אליהו אתראו
 בסבך אחוזים בהיותם אם כי ישיבה ראשי לבחירת המדה היה חכמה הכשיריהרון

 ואמנם , המעלה להור וינשא ינטל אשר הכלי ההמון עיני אחיזת היתה טפליוהאמונוה
 ועצבו מרו אשר השכלה כל משהיה ולרוח בער לרוח היה בישיבה טשל אשר הרוחזה
 ומעריצים בסיפלא הדרישה אוהבים וראשיה הישיבה חכמי אם כי , האמה רוחאח

 אם אף להם יאמר אשך דבר לכל ומאמינים קבלה הנקראת הסור חכמתיטקרישים
 ודעות באמונוה נאחזים ובה כה אם , לו לעגה בזה והקעת , אוהו סובל אינודו2כל

 והצמיחה הולירה הסוד חבטת זאת כי נראה אם פלא אין , הנפש אתהמבלבלות
 מפרי בכורי ימי ההם הימים בי נאמר אם היא רחוקה ולא נפלאת ולא למכבירמפרים
 ספר כי הדברים ונראים . הורתם היא בבל ארץ onsp אשר קדמונים היוהרקבלה
 אוהיוח נס . בספרא( מקימות קצה זה על ורומזים בבלי איש והוגה הירההיכלוה

דרבי
 חשב ~למעיבא- כשב דיש'ג שבאשת ספני12(

 גרע"
 ייהר יקטוב הכיח ז" ק,ייאן.וא,ן על שהכינח

 . מערבא שנקרא א"י עלשכוון
 נוח כחבר בי אחרים שם על חנקרא ספר איזה של וארצו טחברו סלטצא יותר קשה דבר לך אין18(

 בגיזת הנדפס רבתי בה,כלות . רצות מבלי סורו יגלה לפעמים בכ"ז אך צופו יגלה שלא סודו להסתירנשטר
 ח-ד()דויר
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 מי-ש רוה . יולדתי גם הורתו בבל ארץ דר"ע ביה"א אלפ"א נם הנקרא עקיבהדרבי

 ממד-ש רב מספר שאב ממנו סקורו היה הבבלי התלמיד , חופפת עליוהבבליינן
 t'N?O' מדבר "5( צר ח"ג )ביה"מ הזה מהמדרש לנו יש אשר השנ.ה ובנוסהא .אגדותיו

 יאיל. , בבלי דורש מפ. הדברים יצאו כי ברור רמז וזה , ומתורתם יעקב גאוןישיבוה
 בים. כן אחרי גם , שהזכרנו ההסיד הגאון יוסף רב של זמני בני האלההמדרשים
 לשה"  העם ויחצו ,  הגולה ראשוה בעד ריב היה שרירא רב בן אברהם רב סרהגאון
 והמהנה , הגולה ראשי מזרע רניאל שמו  אשר איש אהדי  היתה האחה המחנה ,מתנוה
 מאז יכאיב- הגולה, ראשי מבני היה הוא גם אשר יהודה בן דוד פרדי היהההשנית

 הפעם גם כן , לישיבה רעה אחרית לה היה הגולה ראשוה בעד במריבותההתערבות
 מר  בהבאון חפצו לא דניאל אהרי הנמשכים העם קציה , רעה במחלקה פניעהםהיהה
 ירי היתה אשר איש להם ויבהרו  יהורה בן רור אח  רוחו נאמנה  אשר  אברהםרב
 היתה כי אמנם ,אם . דעהם ;ל עמדו ואלה אלה . הייא בר יוסף רב מר אתעמם

 כ. . ממנה רעה ;וד הכהוה עועי ההפרשו אשר הפשרה הנה , לישיבה רעההמחלקה
  כפומבדיהא או  ייהיי 1 ישיבה ראשי יהיו יוסף ורב אברהם רב ששניהם פשרהעשו

 לארוניהם עכרי2 שני אחד ראש החח נאמר או , ראשים שני אחד ראש הההנישינה
 להיוה יכול כזה מעמד כי מראית שניהם עיני כהו השררה מהמדה אך , הכהוהשתי

 כ. וראו העם ;יני נפקחו כי ער ממקומו מש מהם אהד ואין , יי41אל לביהלמארה
 רב ולכבור ; הדבר ;ל כמהאוננים העס ויהי , פניהם ננד רעה אך כאלהבמעמדים

 . מהבאונוח ירו ומשך בשררה מאם השלום בעבור אשר האיש היה הוא כי יאמריוקש
 הנש.א פי על ישיבה ראש ויהי חנניה רב בר יצחק רב מר נסמך כאשר זה אהריגם
 ןב מי או היה בי  היושר פי על  הזאה הסמיכה נעשתה לא , יהודה( .)או הונא בןדוד
 'צחק ורב . הראשוה לו יאהה הצדק משפט לפי אשר ביצובה דיין מרדני רב בןיוסף
 פיוסו אך לפייסו שהובהו ראה בי עד יוסף לרב נעשתה נבלה כי יחכיר הביןעצטו
 אין וכי . יוסף לרב ראויה היהה אשר הראשוה אה עזב לא אבל בדברים רקהיה
 וכאשר המח~קוה פסקו לא והשנים הדורוה אלה בכל כן 1 רעהו גבול כהסגהזה

 לא דרכיה , הגאונות למשיה היהה כן אף המיד למריבה ענין היתה נשיאוהמשרה
 גס ואולי והכבוד השררה וכקשה הקנאה . שלים היי לא ונתיבותיה נועם דרכי עודהיו

 קשב ואין קו5 אין גדולים מעשים מהקף אבל , בם המישלים היו הם הנמאסהנצע
 . ימיהם דברי יחשו האלה בדוריה במרעים או בתורה גרולוה  ומפעלות  אלינוהגיע

 רביעיפרק
 הששית הפאה 2וף :ר , :המן ב"ר ,הודאי רבמר

 ולא אחה ולא כה עה .הגאונים ימי דברי בדרך פגשנו חשוכית מראותכטה
 , סקוסם אח כברו אשר האנשים פומבדיתא גאיני היו עה בכל לא כי ראינושתים

אבל
 הנודע האצבע,ה השבין כמו בספר הרמוזים סרסי.ם ומנה:. דעוה מקצה ixx-%ןוי(ן צר כמבואו יעללינקשער
 כס. ברורי: אחרם לרכזים הוא  סניף קל רמז אלא זה  שאין יאף . בבל יליד שהוא להעמה חעדגייםאצל
 מכ"א ושם והיחר איסור הלכוה  ופתרון ואוריה הלכות  מררש טשגיות תירה: עגילי סררבפ.כ

 הכגלית של וגרולוה קפועות הלכות על הכותב  כאן שכוון  תראה ,היתר איסור הלכוהפיר1שין
 הנכלת טהגט לקה אשר לשונוה קצת בו ומצאנו ת, ו י ל ג ראש. סוכיר ובפכ-ח כאלה מצמו לאשבא"י
 ב. זהשתתר4 קדש נקדש הספר זה , ואחרים , כחם השש בזח , יוצא 'הכרוז פיו , כקיתון ם ופיה פ-דנמו
 בו רצו שלא האחרוני הסאתים מן יש אך . רע? בירר :י' ארוכ.ס מאמריםי1:0 יקחו הקרסונט העלוה ונסדרי . נוסחאוה כמה מטו ממצאנו מוכהת והביבוהו . 167 צר פ. ג. r1'y עי'רפים

 כ5ו הלכר שא.ני  ואמדי
 . בו כיוצא אחר.ם ;וד שהר ~טכואר צ-ם סי' ל.ק ד' הגאונים השובוה ע" הפני בן ועמיאלרב

  ה"רן)די'ד
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 היו לא כי אף שט אנשי גדולי הישיבה חכמי בין נמצאו תמיד כי ראינו כן נסואבל

 הושית המא משך ימי בכל ומאורעותיה בפוטבדיהא הישיבה מקורות הן .כיאשיה
 ראש לבחירת המדה היה חכמה הכשיר יהרון לא כי ראינו , לפנינו העברואשר

 . בישיבה כמנו וטובים גרילים היו אם אף לראש אחר נבחר ולפעמיםישיבה,
 הראש חכמת לפי פחיהותה או הישיבה חבטת גורל יערך לא כי לשפוט נוכלפזה

 ועעההי ממרחק איש שקראו הישיבות מן באחת לפעמים קרה אם כן ועל . עליההע~סד
 אולי להעלותוכי והכשר הראוי איש הישיבה בקרב פצאו לא כי זה בעבור נח-יט לאראש
 אחרי הראשונה ברביעית הששית הסאה בהחלת נם . אחר ולא החש נבהר אהרהטפנייה
 המנהג על לעבור הנולה ראש שלפה התאמץ , בשרא גאון אדא( רב )או אחא רבסור
 הישיבה סחכטי אם כי ישיבה ראש למנות שלא כי מגואשר

 ישבת טחכמי אחד נחמן רב בן יהודאי רב סר אה וקראבסוךא
 אם , בפומבדיהא נאק דדה אשר תדאי רב אחי . במחא לראם תשיפופומבדיהא
 קדוש עלמא נהורא שקראוהו אתריו באו אשר הגאונים כבדוהו אשר הכבוד בכלנתבונן
 )שם נטועים למסמרות ותקנותיו לחק להם פיהו מיצא כל ועש. , ט"ו( סי' )ח"גומהור
 : אמרו אחריו היו אשר הגאונים כל בי גאון שרירא רב והעיד , ע"ה( וסי' ו'מ,'
 , מ"ר( סי' ליק ר' הגאונים )תשו' לעשות יהודאי רב שנמנע מה לעשיה לסאזן

 אשר מיותר דבר אין בכלן אשר ממנו נתקיימו אשר בתשיבות זה נגד זהונתבונן
 הנאונים כל על ורוממוהו הגדילוהו אש- כי נשטום , אחרים מגאונים בתורתו.פליאנו

 מעלת ואולי החכמה על נוספות רמות מעלות אם כי זאת עשהה לברה תכמהולא
 אשר זה מה נבין כן ועל . ההם בימים במאזנים החכמה את הכריעה היא כיחסידיה
 יהודאי רב . נגרו פיהו פוצה איש ואין , הישיבה מנהג על לעבור לבו מלאו הנולהראש
 ישיבה ראש נעשה אשר בעת עינים מאור היה כבר הנראה ולפי עינים מאורהיה
 התלמוד טשפם נגד היהה הלא , בחירתו נגד מרבר איש היה לא כי נהמהומאד

 ראש להיות כי אף לרון פסיל עיניו בשתי סומא , הדין שורה לפי כי ,והלכוהיו
 וקטנך גדולה לסנהררין להרמיה בקשה מראש הלא והישיבה מ"מ.( )נדהבסנהדרין
 אין ושלשים שבעים מספר שקבעו סמה רואים אנו כאשר ישראל בארץ קדםשבימי
 לרוב תשובותיו התלמודי( דין על לעבור אף מומו על כפרו שמעלותיו אם נינאה

 ראיה או מעם לתת וחדל תשובתו יכליל שהים או אחת במלה לפעמים , מארקצריה
 ברב נזרה הגיזר כמחוקק אם כי דבריו המטעים כמורה מרבר ואינו , הוראתולפסק
 אם או טובנו מה וישאל המקור על רומז השואל אשר בעת רק , יכלת. ~עצמתנהו
 בתלמוד ענין איזה לשואליו לפרש נשאל אם או , הלכה הכרעת הוא תשובתיענין

 והדבר המקור את להזכיר ענינו הכריחו כ. מעצמו מובן אז כונתו, מהםבהעלם
 השובותיו הכן לפעמים אף . קצרה דרך דרכו היה אפן כל על אבל , ממנוי(המחפיש

------ 
פירושים

 %ס עיני כב' ס"א ריין ותשיב לכתהזה סוהר וויל :חסין רב בתה י'ח סי' ט"ו ח'ה נש"צ1(

 לר.י יהוראי רב את שכשי השאירע על  סמוך ו. הלכה  קבע ר.: בי 11'ל . לו צריב-ם ודבים עשון חבםח"
 . פתירהו מסנה ואדרבה דנמ' מן  ררה לוה שאין אף , עינים טאור שה.האב

 ? להברותן טאי מוט-ים קרובים לו שיש ישראל י'נ סי' שיד בחש תש.בוה י"ג טשו נמצאו בש"צ2(
  ואמר ? להטבילן טאי ,iep שוטה עבד ד' סי' ס"ה שם סשמ. ולא ץ להברותו טאי סנרה . מתבעי לאואמי

 . דם' שפיר ואמר ? עפר ע"נ למול טאי יזם סי' שם . :מעוה 11 תשובה סובאת 125 צד ח.ב האסבול ובס'בור

 תשובה ט'ז סי' ש"ג . רבית בענין פסוקה חלכח ט'א טי' ש.ב חזר . סברה ע"פ טשי: סרים  בשין שם,עיד
 שם וכן ראיה, בהבאת תשובח י' סי' ש.ח בח"ה וכן :"ר וסי' ל"ר מי' שט . ראיה בלי שהיהוהכריענטעשה

 היוגה. כהכרעת ושלש כדרכו טאד קצרא תשובות wen קונספנטינא ד' בתש1ג1ת . ע' אי' טיט ס"ש"ף
 ובכלל חגזכרים תשובת נסוחיי נזכרו שכבר עשר ומהן ממט כות תש ב"ב טביא מיה סי' ליק ר'בחשובות
 בקשישת טחן ה' , htbo נ' א ב' אלא אינת ralulnn שכל שהוכרנו אות; דירסת קצרות ט"ו' ישהשטיות

 26 ח"ד(לץ'י
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 . הטדרשים8( בעלי הקדמונים דרך מצבו כי נראה וטהם ובהיטוד ובטשנה בטקראפירושים

 . בשממת גם ומזכירם שקדמוהו גאונים דברי על רומז נמצאהו אחדים במקומותאך
 כ* הישיבות ראשי היאשונים הגאונים מכל לטובה הבדילתהו אשר היא אחתואמנם

 . שטו על המפר ונקרא הלכות ספר חבר אשר הראשון ביניהם היההוא
 שמעו; ורב ממצרים בא אשר החכמים מן אחד כי למעלה לדעת הראנו כברהנה
 . הק"א אלפים ארבעת בשנת היה חבורו וזמן ה 1 ל 1 ר ג ת 1 כ ל ה ספר חבר שמוטקיירא
 יהודאי לרב היה הספר זה כי הקבלה בעפר הספרדי דוד בן אברהם רב לנויספר
 הש נם ת 1 ק 1 ס פ ה 1 כ ל ה ספר חבי הזה יהודאי ורב , בו לענוה עניןגאון
 ההלכוה אלה נזכרו הגאונים בימי כבר ובאמת , קבצן גדולות מהלכותאשר

 מחכרן בשם בתשובותיו שהביאן נאון חנניה רב סר היה האחר .הפסוקות
 לפנינך ישנו פסוקות מהלכות שהביא והענין . מ"ב( סי' ש"ג ח"ד )ש"צ גאוןר"י

 הלכה בתשובה מזכיר שרירא ורב . ע"א( פ"ב וויען )ר' שלנו גדולוהבחלבות
 ממש בלשונה שלני כה"ג נמצאה והיא כיז( סי' ש"1 ח"ה )שם גדולות מהלכותקמועה
 ה( נ' סי' ליק )השה"ג מתר הלכוה לפעמים יזכיר הזה והכאון . ע"ב( פיה עדות)הל'
 הלכורז כי לאות לנו זה כל והנה . ע"ד( י"ג קרוש )ה' שלנו בה"ב הנאמר על.כחן

 גאון שרירא רב ונשאל . שלנו גרולות בהלכוה מקומם מצאו יהודאי רב שלפסוקות
 לקדושי השש אשר השטרות במפר נאון סעדיה כרב לרון יש אם קמן קדושיבענין
 קדושיו אין שקדש קטן כהוב גאון יהודאי מר של ובהלכוה גדולות שבהלכות אחריקטן

 ח"א )ש"צ גאון יהוראי סר של בהלכות שמפורש כמו גמרנא אנו כן : והשיבקדושין
 האחר : רברים שני ראשונה בהשקפה ללמוד יש האלה רבריו ומענין . י"א( סי'ש"נ
 נרולות הלכוה שהזכיר סמה והשני . לבד יהוראי רב והלכוה לבד גדולוה הלכותבי

 יב לפני גם , בזמן יהודאי רב להלכוה קדמו ה"נ כי נשמע יהודאי רב הלכותקידם
 שמעון לרב בפירוש יחסן אשר גדולות הלכות האלה, הלכות מיני שני היוהאי

 סצאוה אשר אחת הלכה דבר על נשאל שכן , גאון יהודאי רב של והלכותטקיירא
 סמתפקים והיו הפוכה יהודאי רב של בהלכותיו מצאו ואמנם . גדולוה בהלכוההשואלים
 ילפ* לעצמם והם . לסמוך להם יש זו אה זו הסוהרות ההצעות טשהי איר עלוש.אלים
 דאב בהלכות דאשכחתון חזינא הכין : תשובחי היתה וזאת . גאון האי רב אתושאלו באי עצמם על למסוך רצוח ומבלי יהודאי רב של בהלכותיו טעות שיש השבודעתם
 דרבותאי ומשמא משמיה אמירא אלא הוא סופר טעוה לאו לברכה אדוננו ,כריהידאי

-  אחריף-
 תץ4.בגז כ' נמצאו השובה ובשערי 8. בהערה ועי' ומררש הלשד משנה בטקרא פירושים והנשארותהלכה
 . שתגברנו בקובצים מובאוה כגרוהן

 גפ ושגויה . הרי.נים כעורכי עצמך תעש אל במשנה פי' ליב סי' ש"ז ח"ה גש'צ עי' פירושיו3(
 פ' רף הינ ועי' רלא בטעמא ופשית עמסים מו' רחב אס שנשאל על שם עוד והביא ס"ה. סי' ליק ד'בתשובות

 התשובה אך , ופחים צנים מאי שם עוד . וכו' לשמים עלה מי פסוקא דהדין פי' n'op טן שאילו שם עוד .ע"ד
 ש" ואסר פחים צנים טאי : ופירושה תיקונה עם נוסחה שכך ונק . פנים בשום תכונתה עד לבא ואיןמקולקלת

 עיר )פי' אטר חוב . ומוקש פח מל' פחים שאין כלומר וחום קר פי' וחמדנאן ]קרירהא והמדנאן דא )קראיתרי
ב כקאי לא הא כי וטתנית'ן מ"מ( אלה מלות ד' רחמנא אמר תוב )והמרנא רחטנא בפ"ע( ענין והוא הנאוןאמר

)4
 ל ךג, ק; בחשוק

וק צ ,apק
 ו-'. קרושקי

 ד"ה )ק:( פסחים תוס' ועי' . לו שקדמו נאונים על סחף ,רבנן" וחך כשמואל הלכה רבנן אטור ואטרכשמואל
 ג כח נם סובא זה ענין והנח , יחודאי מרב ראיה הביאו ולא ומרדכי ורא"ש ברי'ף וכן הדבר על שעמדו ,ידי
 וא..כא. . כשמואל מעשת עשת דר"ה כלומר . הינא דרב כמעשה דחלנהא נאון אטר הכי בוה"ל עידן)י'נ

 קא. אר"י כזע גאיסורי כרב דחלכה אע"ג  כשמואל חלכתא דפסיק דגאון דטעמא חרא תרתי טניחלמשפע
 הלבתא כאן טעםגשיפמה

 נששאי
 רטא. סגיה סשטע ותו . רב ומעשה כותיה טעשה עביד רר"ה משום

 רן. וסי ריסי רב סמר פירוש תשובה באותה מביא ועור . שקרסו נאון איזה על גינתו רבנן אטורדקאמר
 , גריהסאר'
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 דתקן קיירא( והיא כיירוא )צ"ל כצרויא שמעון ורב . . . עולם יסודי נמיאתרינא
 שהלכות מזה למדנו והנה . רבותא ודהנך יהודאי דרב אטעמיהון ק: לא גדולותהלכוה
 אשר ההלכה שאותה ואחרי לבד יהודאי רב של והלנוה לבר שמעון רב שלגדולות
 ההצעה לפי ושנייה ע"ב( כ"ה וויען )ד' שלנו גדולות בהלכוה גם נמצאת דנועליה
 של הלכוהיו אחר נמשך רה"ג כי ובברור באמה מביאר הלא , יהוראי רב הלכוהשל
 ובהיפוך ר"י הצעה לפי ננסח שלנו גדולות שהלכוה מביאר כן וכמו , יהודאירב

 ל"ו( סי' המכריע ס' )עיי גאון האי סרב אחרת ובהשוכה , , מקייראי ריש שלמהצעהו
 אחד שיעורו שרץ או עכבר לתוכה ונפל . . . משקין בתוכה שיש חבית : כהובמצאנו
 מצאנו הזה כנוסח ואמנם . הללי הדברים שמעון רב נסח מאין יודעין אני ואיןמאלף

 בים. הדבר מצב לנו נודע זה מכל . וכלשונו ככתבו ע"ד( )צ"ד גדולוהבהלכות
 הלכות והיו מהלבות חבורים שני היו בימיהם כי ספק כל על למעלה ומבואר ,הגאונים
 שמעון רב היה שלהם גדולות הלכוה ובעל , לבר יהודאי רב והלכות לבדגדולות
 גם ורא.נ . בנו האי ורב רש"ג בידי נמצאו הנפרדים החבורים אלה ושנימקיירא
 ודברי ;ה דברי רוב כי כן גם ומצאנו , בדעות קצה חלוקים החבורים שני היו כיזאת
 גדולות הלכות מפר הולך חלוקים שהם במקום ואמנם , שלנו גדילות בהלכוה עלוזה

 . גאון יהודאי רב של הלכותיו בשטתשלנו
 הדברים מצב היה הגאונים אחרי היו אשר הרבנים בימי דורות בכמה עודאמנם

 . המירים החכמים ביד נפרדים הספרים שני אלה שהיו הגאונים בזמן לפנים כמועוד
 שמעון רב של גדולות מהלכות מדברים המה לפעמים כי הרבר נהיה :הובעבור
 לפו כי כן גם ברור ואולם . נאון יהודאי רב של גדולוה מהלכוה ולפעמיםמקיירא

 הראשון . שלני גדולוה בהלכות נמצאו מזה או מזה שהעהיקו הדברים כל , ב 1 רה
 הלכיה על מאד ממך הרב זה . בהלכותיו אלפסי יצחק רבי הרב הוא פה נזכיראשר

 מהלכוה דברים גם לפעם'ם והביא בשמו דברים מקומות בהרבה ומביא ,גדולות
 מן ובין הגדולוה מן בין ההעתקות אלה בל , מהכרן שם הוכרת נלי אכן ,פסולת
 בל. מהם הלכות האלפסי מעתיק לפעמים גם , שלנוי.( נדולות בהלכות נמצאוהפסוקוה

 אם אמנם . שלנוי( גדולות בהלכות זכרון להן אין ההעתקוה מאלה וקצה , לוויישם
 אש- מהם יש כי נמצא אחרים ראשונים רבנים כמה מן בירינו אשר בספיימגבינה
 נאון, יהודאי לרב יחסיהי אשר מהם ויש מקיירא שטעון לרב גדולוה הלכות ספריח10

ויש
 בהכי מעה וכו' מלתא בהא דהווינן דאשכח וכיון )כו' רבותא ורהנך ר", דהר אטעמיהון קם לא -.ש'טמ'2'כ וצי ע"א ב י' דף קרטונים גאונים השובוה הנרפטןגפת.חה נתכהנו רפ'פ רש"ל פי' היאת ההשבה5(

 הבר שר"י טשסע היה ומה במפרו ריי כטת על עומד היה לא ריש פי' אין לטעטא( לשמעההא אסקאילא
 1856 פראנקל של חדש' במכהב נרעץ אך . עכ"ל לר.' קדם בה-ג ריש כ' באמה 3ן זה ואין ריש Q17pטפיו
 טעמה הבין לא פי' אטעמיהון קם ולא לריי כאוחר היה ש-.ש וכהב רש.ל של דשא כסלקא מפרש 220צד
 דברי שעור כי . כן לפרש ומוכרה . רש"ל של כפי' לפרש אפשר ודאי הלשון דמצד תימה אבל . שקדטהודריי
 ברייתא מהאי הטעם דחקי אטעמא שמעתא אסיק ולא הגב' ברברי מעה שר-ש אוטר האי שרב . הם כךהנאון

 וטעהה . יהודא' רב בדברי דטעה 5א אב5 מעוהו היה 11ה בה דהוין מש-ם קיימא דלא סבר והואדחט,פגנין
 ריש של הוא שלנו שה.ג . גרע.ן לדברי דאילו חיא שכן לך הד: . בהפך ולא ריש דבר' דשבש השר.י

 ר' בשטה שלנו בה'ג הנוסחא והרי ריש כעלטת נ,סחאהי שההיה ראוי היה הדין מן א"כהמאוהר

 , אהמההיהודא'
 של13 בתיג כש"כ על וכוון גה"ג. טעותא מלהא בהא ,יחוינא תפלין ברכה בענין הפילין ה' רי.ף6(

 כתתי בה'ג אשטחן פיט שבת ע"א( )ליח בשלגו וניה קופסא בלי נעגין בהיג אמר והכי צ'צ'ה ובה' ענבו)ל"ו
 . בשבח נתבה ולא בי.ס שכתבה ה"פ בעל מציגי וכן : ענבים סהימת בענין פכ"ב ושם ע-רן ה' בשלנווהש
 . העתקוה.ו גחל וכן , נשלנווכקת

 פלטיי בר דר.צ משיה ב"ה ופרק ומכיב גאון צמח ררב משמה הלכות בעל ואטר פו" כשבתלן
 מבסל שהשיק הרברים יתר אך . שלנו בת"ג ליהנייהו אנה כי צמה דרב טשמיה ב"ה אסר וכן פכ'ב.ס1ץ
 . 1J?u'a ישגעחפות
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 מיהמו יצחקי שלמה רבנו , השני שם על ופעם האחד שם על פעם יזכירוהו אשרויש
 ועור התוספות בעלי וכן קט:( )פסחים הרשב"ם נכדו וכמוהו מב.( )ברכזה יהודאילרב
 הרבה כי מצאנו זה כנגד ואולם . יהוראי רב שם על קראוהי המחברים מגדולידבים
 רבי והרב , מקיירא8( שמעון לרב גדולות הלכוה ספר את יחסו הראשונים המחכריםמן

 פסוקות הלכות גם מביא פ"נ( ור"ה ע"פ פ' )פסחים מהם אהד היא אשר נחמן בןמשה
 השתמש האשכיל ספר כעל מנרבונא אב"ד יצחק בן אברהם רבי והרב . פ-ג(,סיכה
 סתם, הלכוה אם כי אגדולווע" הלווי בשב קיאו לא לרוב אך גדולוה בהלכוהה-בה

 ומן . פסוקוה הלכוה על מכוון ספק בלי אש- "פסקא" שם על דברים מביאולפעמים
 , משניהם העהיק אשר הלכוה בשם מכונים ספרים שני בידו היי כי נראהההעהקות
 אחדים במקימית . הלכוה בעל שם על והכל זה אח זה הסותרים דברים לפעמיםומביא
 מזכיר. אינו ר.'ש שם את אבל 67( וצר 10 צי )ח"ב יהודאי ר' של הלכותיומביא
 אם בי כה"ג על מכוון זה ואין שלו כפסקות יהודאי רב וכתב : בו מצאנו אחתופעם
 בת"נ נמצא לא שהביא הדין ובאמת פסקות קראם קצורם מפני אולי אשר תשובותעל
 או שנים רק , שלנו כה"ג הכל נמצא הלכוה בעל בשם שהביא מה ואמנם ,שלנו
 מה"נ ניסחאות שתי היו כי ברור לנו יוצא זה מכל . הכלל':( מן יוצאים דבריםשלשה
 ה"נ שקורא מי כן ועל . האחרונים הגאונים בידי שחיו כס. היאשונים הרבניםבידי
 מקיירא ר'ש ן ק ת אשר סה"נ הנוסהא על כונתו בי משתבש לא שמעון רב שםעל

 לא כן גם יהודאי רב שם על ה"נ שקורא מ. וגם גאון האי רב הודיענוכאשר
 ר"ש של ג ה את בהגבלה או בה-חבה מתקן גאון יהודאי רב היה באמת כימשהבש
 וזה הראב"ר אמר כאשר ריש של הלכוהיו יסוד על פסיקוה הלכות ועשהטקיירא
 הרעה על יעלה לא ואולם , יהודאי רב של ה"ג האחרונים שקראו מה הואהחבור
 ויוהר גדולוה הלכות חבר יהודאי שרב להפך הוא כי ולאטר הראב"י אמרילהכחיד
 והרחיבן ותקנן יהודאי רב של הלכוהיו סרר והוא קיירא ר"ש חי זה אחר שנהמסאה
 אשר הראיות כי יען . הנ"ל( פראנקל מ"ח )נרעץ זולתנו שער כאשר עליהןוהיסיף
 תוכלנה לא וצחה קלה בקרה רוח אך ברן ב וכנש רעועות זאת השערה נוסדהעליהן
 . הפוכה על כברזל חזקה ראיה לעינינו והראה הגלה מזה חוץ ואמנם , מפניהלעמוד
 "ור"ש : אמר אשן גאון הא' רב מרב-י היא האחת 1 העקריות הראיות הן מההנה
 יוכיח זה ולשון רבוהא" ודהנך יהודאי ררב אטעמיהון קם לא גדולות הלכותדהקן
 ומה . ומעטם דבריהם הבין לא יהודאי רב אחרי עטד אשר שר"ש לאסרשרוצה
 חשב ולא ירע לא שהקורס להפך להתפרש סובל הזה הלשון אין וכי זו היאהוכהה

- - סברה-
 שהאריך מה פה לשנות צורך ואין מקוטות המראה עם הרעת כל שהגיא ה"נ מכולי מלאכי ביר ע"8(

 . למותר זה יהיה להכליהנו אך ראשונים ספרי מתוך עוד להיסיף לנו 1,ש טלאכי ביד:זח
 על רגרים בו שמהקו ובח"ג המחבר שבין היחוס על ומפרשו המ~.ל העיר האשכיל ספר במבוא0(

 ואמנם עכ"ל גאון ריי הוא פסוקות הל' בעל שמזכיר במקום XIX בצר וכתב . בשלנו וא.נם פסוקות והלכיתח"ג
 אבל פעמ.ם ח' כ"א נטצא לא גדולוו;" ,הל' הדבור וכן . הספר בכל נמצא לא ה" 1 ק 1 ם פ ה 1 כ ל "ההרבור
 ולא אחרות פעמים רק נמצא לא ג"כ היפ שהוא ששערנו ,פסקא" ודבר . סתם הלכות בעל פעמים לסאהקרוב
 אין שמכאן תראה ומזה . נתלכותיו שכהב יה!דאי לרב ואשכחן כסב ' )(1 צד )ח"ב פ"א רק . עשר עליעלו
 :% ןי11::~'מ גמ:ן,ין. 1'1יג ,גהר:מ,יהילןי,ץןי.;,י,"",,".1::ינ' רוגא של ס.נם ומה . מקיירא ר.ש הוא ה"נ שכת: D~pcal גאון ריי ה-א ה'פ שמניר במקום : שם לכללוים,ד
 שם טסו? פסיקות והנהי מתיר וביטלנו דאסור פסוקות ונשם כריש סותר כיזם ט!קצה כזה 2שם מניא 15צר
 . בשלגי וליתא גהצה שסכי גוי בפסקא וכהב ~10 שם , בשלנו ~ליתא כריבית הלרה 'טא'1 ב.ה ונתב 27:ר

 לשה,שה אינה והל' ומוסיף ועט מתחלה לשחימה ישנה ומסיק וכו' גוי א' מימן שהם מבזה הביא 28יפי-ש
 א"א כן שאינו וסתרם העקריים גדולות הזג דב-י כתב דמעיקרא אלא סת.רה ות ואין , בשלנו וכ"ח לטוףאלא

 . במחרש עי"ש ה5 שם בזה ואוצא . .סם המשיש וב-כ נסוף .h'?h ל'2ח'חה אנחההלנה
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 כף סברה דעתו ;ל העלה לא שהקודם לפעםיס מצאנו בתלמוד נם והלא המאוחרסברת
 והוא האחרון המחבר הוא שמעון שרב יתכן איך כי כן לפרש והוכרחנו 1 אחריושבא
 הוא המאוחר הזה ר"ש של וסדורו יהודאי רב של טזמנו מיובה זמן אחרי ותקנוסדרו
 על תהיינה שלנו ה"נ נוסחאות שכל ונכון ראוי יהיה כן אם הלא שלנו גדולותהלכות
 נאון האי רב שהביא בנדון רואין ואנו , הקן אשר הלכותיו נוסחאות ולפי ר"שדעת
 גומחת של נגודה שהיא יהוראי רב של הנוסחא היא שלפנינו שנוסחא להפך הואכי
 בכמה שלנו גדולוה בהלכות שמצאנו סמה היא השניה העיקריה הראיה ? שמעוןרב

 איננו אשר שלישי מגיף כמו ממנו מדבר והמפר , בשמו נזכר יהודאי רב אתמקים,ת
 היה הראש.ן המחבר ואילו ? המחבר עצמי הוא יהידאי רב אם זאת יתכן ואיךהמחבר
 הקדום שמעון ש"ב יתכן איך , הקבלה ספר בעל כדעת יהוראי לרב בזמן וקדםריש
 שלנו בספר מצאנו הלא מזאת וגדולה ? שמו על המאוחר יהודאי רב דברייעתיק

 יהבן ואיך יהודאי~י( לרב הרבה מאוחרים גאונים שם על יפסקים הלכוה בושמובאים
 בי אף , לו המאוחרים שמית בו נמצאו אשר ה"נ ספר למחבר יהוראי רב אתלעשוה
 טוב כן ועל ? יהודאי לרב קדם עוד הוא אילו חברו שמעון רב כי לאמר יהכןשלא
 וחי שלנו ה"נ חבר שמעין רב שבאמת ונאמר שמעון רב של זמנו נאחר אםהדבר
 בראיות אמנם , בשלום יבא מקומו על הדבר ובזה בו הנזכרים הגאונים של זמנםאחר
 אין באמת כי 1 הקדמוניה העברית הספרות ימי מדברי נלייה עין תעלמת נראההאלה
 התלמודיים הקדמונים הספרים לכל מאז ק-ה הזה כמקוה הלא השמש וגחת חדשזה

 במשנת ראינו הן , סתבריהם יד מתחה יצאו כאשן מכונם על נשארו לא כיוהאנדיים
 בה ומצאנו ובכ"מ( כ': )ביצה המשנה את והקן חבר שרבי בה יסופק לא אשר ,רבי

 , לרבי טאוחרים חכמים ערם על האמורים אחרים ועיד שמו על האמורים רביםדברים
 מן האחרון קצה עד מבקרים מבוהלים קצה נוציא ואם מנחלתו רבי נדחה זההלבעבור
 הכוללים הענינים אלה כי ונאמר , המשנה חבור על רבי שם את יקראו הכל הלאהכלל
 כן וכסו מאוחרוה הוספות אס כי אינם שלישי כמגע" שמו על בה האמוריםדברים
 לכל מספר ואין , מאוחר מזמן הוספוה נמצא בידינו אשר הקדמונים המדרשיםבבל

 נמצאר וכן , פ"ב( ח"ר פייח ח"ג )לעיל סיומו אחרי לתלמוד נתוספו אשדהחופפות
 על י רש בפירוש הוספות יש יכן , פ"ג( )לעיל משבחא אחא דרב בשאילתותהיספות
 )כ"י( והיתר איסור ומפר הגדול פרדם ובספר 5( 1 צד שלי רש"י תולדוה )עיהתלמוד
 המאוחרים אחרים סופרים מדברי גדול מספי כי נראה הלא לרש"י שניהםהמיוחסים
 ב"ר יעקב מרבנו הישר בספר הזאת המראה נגלתה יותר ועוד , בהם ובאונתערבו
 לכל המטבע הוא מאוחרות הוספות הרבות כי לאמר נוכל וכמעט ר"ת הנקראטאיר
 . מנחלתו והעיקרי הראשון המחבר שם יגרע לא זאת בכל ואסכם , ההומוניםספרי
 בחכמת יסודם אשר דברים גדולות בהלכות במצאנו כן כמי נאמר לא זה למהועתה
 כל זה בעבור כי לאמר יציקנו זה ומה 1 המה מאוחרוה  הומפית בי  מאוחריםחכמים
 ונבחנם הדברים לעוסק נרד אם כי הדבר ואמה 1 הגאונים אחרוני טומן תולרתוהחבור
 רב שם על האמורים הענינים אלה כי נמצא ואמת צדק ובמשפט פקוחותבעינים
חבור להשחיצי  מאומה סלוקם  יזיק לא הספר מן נסלקם אם הטאוחרים גאונים ושאריהודאי

 ע"ר" וי" יהוראי  לסר רבנן ליח איושי10(
 )ם'ר ריי משום רבנן אטור ע"א( )ליר  אמר הכין כי רש .

 גאון יהודאי ומר יקי( )קיא היא יהידא' מר ע.גן )ע"ה דר-י משמיה ע"ג( )ע"ס יהודאי דמר שאילתאע.ד
 )י.זנ שמואל רב עזב! ,סיד אחא-סשיבחא מ"ר ע"ד( 1" אחא רב ע"ג( )י' אלוף הונא רב סר ע"ד(. )פ'אסר
 ע"א(  )כיר פקוד טנהר אלוף יהודה רב ע-ב( )שם אהילאי טר NaP) )כזב מארי רב 1( עזג )ט' פיאם רבע.א
 יא סתם:  רבנן  atP). 9צ עזר ):"ם חג'גאירג

 שנקיי
 ע"ד( )יזג גאון אמר ע"ד( ,שם רבנן אית ,ט.( רבנן

 . ע"א( ,פזה רבנן 1u~-tQI ע"א( ;מ"ח בהרשי  רבנן אפקי עזרי  )ל"ג רבנן ומפרשין , )ל: דכת'בתאדבון
 חזר()דויר
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 נאמד riNr ועור .  הנאה הסדר אה משחיתה הוספהם כי להיפך ותהי וסדרו הספרחבור

 זמנו  אחרי שחיו הוכחה אין  ברובם הלא  הנזכרים  האחרים החכטים שטוח בבחינהבי
 אשר החכמים גם ואמנם שקדמוהו,~( מאד מאר  וקרוב אפשר  אם בי יהוראי רבשן

 הנוסחאות בכל אזכרתם נמצא לא טאוחרים הם כי וירענו בשמותם ונרע בכפרנזכרו
 בנוסהאוה הספר והיה הוספית הם דברים י2 האות לנו זה אשר חסרו ובקצהן בקצתןרק

 , 19( מבקצתן  יותר  הוספית היד בקצתן אשרש-ניח

 לב בשום בו נביט אם קדמיתו על לנו ויעיד יבא עצמו הספר עניןואולם
  המחבר  שחי אפשר אין כי ספק מכל למעל,: לגי  יתברר  או בי . ועניניו דבריוובהבנת
 כל על בי בברור מתיכי מזבח אבל ,  הנזכיים הבאונים של  זטנם אחר מאוחרבזטן
 הלכות הספר יעירת הנה . ההמישי לאלף הששית המאה החצי קודם המחבי חיפנים

 הלכה להירוה נפהח מקור להיות הלכות פסקי יד על לקבץ : הן הלא ותכליתוגדולות
 חדשות נם אם כי ישנות והן יסודם בהלמוד אשר והוראות הלכוה לבד ולאלתעשה
 מיררת הקנת : במו , המחבר של ומנו ער ההלמור אחרי בישראל נתחדשואשר
 ובספר , כעסך כבוש , לחיים זכרנו ותקנת ע"ב( נ"ב )ה"נ הקדמונים הנאוניםוצעקנו
 אשר גדולות הקנות יש ואמנם . שקרמוהו מגאונים הוראוה כטה ועוד ע"א( )ט'חיים
 הלוי הינא רב מר תקן אשר התקנה כמו , בספר זכרון להם אין אשר הנאוניםהקנו

 לבעל,חיב מנין שיהיו הלוי ביכוי רב מר רא שכס הגאון בהסכמת פוטבדיתאבישיבת
  שחב*  שטי מפני אם בי  זאת אין ? הביאה לא ולמח , יתומים ממטלטלי אשהולכתובת

 טאוחר  בוטן תיו שתקנוה הנאונים כי התקנה מזאת ירע לא עדן גדולות הלכיתאת
 בזטן חי היה הלכית בעל שטעון רב אילי  בצרק  נשפוט ומעתה . גרילית הלכוחלבעל
  ווטן  זמנו יפול זה ילפי גדולות בהלכות נוכרים אשר הגאונים דורות הום אחרימאוחר
  יפור על  וחביו גרעץ( )רעה החם.שי לאלף השביעית  המאה לחצי טביב  ספרותביר

 ביבוי ורב הונא רב של התקנה ;את הביא לא לס; , נאין יהוראי רב שלהלבותיו
 1 בעולם התקנה ,את היתה נבר השביעיה הסאה בחצי כי , אחרות תקנוה שהביאכמו
 בענין שתקן מה כמו גאון צרוק רב סר של תקניתיו גם להביא לו היה הדין מןיכן

 בנין כתובת בטול תקנת וכן , קרקעות כפירת על ושמשכיע.ן , נכבל קנסותגבייה
  ברור  טזה מבואר ועהה השביעיתי(, המאה לתחלת לאחרה אין היא גם אשרדברין
 . שלני ה"ג חבר ואו השביעיה המאה בחצי חי מקיירא שר"ש הרעת על יעלה לאכי

 .חד נמצאים היו הגאינים בימי כי לנו וייוע גלוי האלה והאמה הדברים פיעל
בעילם-

 גאון אחא רב שהוא אעשר אחא רב והגת . שלנו שבה,ג הגאונים שמות הבאה' ,(1 בהערה11(
 ע"ב: י"א ע"ר י' בשם, שהכ"א הרבר,ם כי השאילתותי בעל ~ה אין אבל , יהוראי רב קודם ישיבה ראששתיה
 חקדמונ,ם. מן היבא רב מר שחנא שערנו אה,נא' ומר לבה.ג קדמו שמואל ורב סארי רב . השאילתות מןאינם

 מת, יויע וסי השיבה מחכמי היו הם כי שקדמוהו אפשר ואלה אלוף הונא ורב טנ"פ אלוף יהודה רבונוכרים
 ההוספית טן ואולם . יהוראי לרב שקדמו גאון יוסף רבי ויש יוסף צ'5 ואילי חוא טעם וראי פיאט רב ורר .חיו

 . מקומו וממלא יהוראי רב שי תלמידו היה שגה חנינא, ר' שטובא_בשם טה הואבבירור
 הריף כתב דפסחים ובפ'ב . שלנו בה.ג וליתא ר"צ בשם מבה.ג דברים הרי"ף שהביא טה כל12(

 שסח.: והרא"ש תים' כהבז וכ"כ . בשלנו ליתא ות ונס העתיקו ונרעץ צדק כה: רב בשם כהב הלכחוובעל
 כהן רב בשם דבר איזה נתוב היה הקבלה בס' היאביר של גדלות בחלכות והנה . בשלנו ;יהא וע יסו)סו.(
 מבוא ומזה נסמך. ולא הלכות בעל ריש של רבו היה זה צרק שכהן שאפשר הדבר לפשר חראב"ד ורצה ,צדק
 , הביא: לא למה היו שאילו , הראבזד של בחזג היו לא הרחף שהביא צמח רב של טשמו בח"ג הדבריםשכל
 רא.ה וזח בספרו היה לא זה שכל ידא' אלא גאון צמה סרב עוטרת הקושיא עדיין הלא בפשרתו לו תועלתומה

 א"נ: אלה שכל ומוכח מבקצתם, יותר הוספות בקצתם והיו נוסחאות נוסחאות חיו תהם בימים שכברברורה
 . תספר לפנים ובאו שחוגהו ושחיתאלא

 וכן י'ז סי' שיר ח"ד ש"צ עי' שנים כמה לפני שנתקנח וכתג נאון חנניה רב מר הביאה זו תקנה13(
 . הז' הטאח שלחראשונה_ ב-בי;; חי מתתיה ורב . קס,ב סי' שם ובמרדכי ב"ר סי' פ4ר כתובוה רא'ש עי' נאון כהשיה רב בשםהיבא

 יי-מל ד( ח)דיר

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



-

84 -  
 שם על נקיא היה והוא גרולות, הלכות הוא האחר . הלכות כוללים חבורים שניבשלם
 קרא גאון חנניה וסר , גאון יהוראי רב של הלכותיו הוא והשני , מקיירא שמעוןרב
 , הראשונים הרבנים בימי עור הדברים עמדו כן ואף . פסוקות הלכות בשם אלהאח

 הרבה שניהם נתפשטו ובפרם , בהם והשתמשו כיריהם נמצאו החבורים אלהששני
 הלכות עיקר כי מפורסם הדבר היה בספרד ושם , וחכמיהם רבניהם בירי והיובספרד
 מהגאונים קבלה היה הזה הפרסום ומקור , מקיירא שמעל רב ידי על ויסדגדולות

 שמואל רב מר של זמנו בן שטעון רב היה הזאת הקבלה ולפי הקבלה( בסי)הראב"ר
 וליתרון תק"א בשנת ספרו את וחבר , תק"ח ד"א בשנת נאון נעשה אשר מארי רבבן

 לא אילו ואף , אמימר מזרע שטואל רב לגדולת ח' בשנת זה היה כי סימן נתןברור
 ברויות או דמיוניות השערות לא מקובלים מעשים רק כתב לא הקבלה שספרידעט
 אם כי מחשבות חישב דברי אלה אין כי נכיר יתן אשר המובהקים הסימנים טןהלא
 , בו לענות ענין יהוראי לרב היה גדולות הלכות הספר זה , קבלתו שטידיע סידברי
 , ספרד חכמי עליהם וקבלו קיימו זה כל והנה . הקנלה( )ס' הלכותיו ממנווקבץ

 שמעון רב של גדולות הלכות את כנה המאור בספרו הלוי זרחיה רבי הרב כי .ופרבנצה
 בעל ר"ש את הרמב"ן כנה וכן פ"ב( שבת המאור )בעל ת 1 נ 1 ש א ר בשםמקיירא
 שיחסן גרולות ההלכות הן הראשונות ואלה ספ"ב( סוכה פי"1 )שבת ראשונותהלכות
 פ"נ(  )סוכה ה"נ אצל פסוקית הלכות גם מזכיר והוא מ"ג( ר"ה ע"פ פ' )פסחיםלריש
 הלכית בעל בשם שמעון רב את גם ומכנה ן יחידאי רב של הלכותיו על כוון ספקובלי
 הראשונית, היו הן ר"ש של שה"ג ספק כל באין הוא ברור ועתה פ"א( )מגלהסתם
 וכמובא מה כל כי רואים שאנו ואחרי . ושנוי וגרעון בהוספה ותקנן בדקן יהודאיורב
 צערנה שלנו, נרולות בהלכות הכל נמצא רבישראי ל הלמתץבשם

 בת"נ נמצאו לא אשר ר"ש של הלכותן בשם הראשנים הביאו אשו ם י ר ב ד ש*
 מעתה מבואר שלנו, כה"ג נמצאים ר"ש של מח"ג המובאים ם י ר ב ד ה ב רו 1 ,שלנו

 טה וכפי מקיירא ר"ש מיסוד הוא שלנו גרולותשהלכות
 עלידי ונשתלמושנתקנו

 רביהודאיו~
 פסוקות הלכות אלה ואת גדולות הלכות אלה את קראו נפררים בחבוריםהחכמים בי nSH1 שןוא4 שן

 גרולות הלכות הן יהוראי רבי של שהלכותיו הדבר עיקר אבל . מזה זהלהברילם
 הלכות הן ר"י של נדולות הלכות בכלל כי מאןהששותי
 אבל לאחרונות, והיפוד הראשונות  הן ר"שאשר שלגדולות

 מה מכל ועתה . יחידאי רב של גדלות הלכות ש ר של הינ בכלל שאץ מעצטיטובן
 לרב קדום בזמן גדולות הלכות מפר יסד שמעון רב כי : המשפט לנו יוצאשאמרנו
 נאונש והורו שתקנו סמה אחד דבר גם אין שבידינו ה"נ של כרעמותיו שבכליהודאי
 יהודאי רב התקנות. מאותן עדן ידע לא הספר שבעל מפני יהיראי רב אחרי היואשר
 והוא להבנין שלמות ונתן הראשונות את וצרף וזקק ביק מקיירא ר"ש אחרי באאשר
 ומוסיפים ומתקנים מגיהים ידי בו תלו הזמנים במשך אך שלנו גרולות הלכוההוא

 בגליונות כתובים יהתיקונים ההנהוה היו ספק ובלי הקדמונים ספרי לכל קרהכאשר
 , לפנים הכניסוםוהמעתיקים

 הבכלי והתלמוד והברייתא המשנה ממקור המחבר שאב המפר ענין טבעלפי
 הוראה רבר לכל סומכים היו ועליהם ההלכה עיקר לבבליים היו המפרים אלהבי

 ברעה יהנ הוא אשר ובמקום הבבלי, עם אחה בהסכמה איננו אשר במקום השגיחולא - לפניהם ומונח כתוב שהיה אף - הירושלמי התלמור על אבל . יעשון אשרובמעשה
 הסתום ""י(.ד"ר נדכי אמנם , הבבלי שקבע במה להם רי היה כי לו צריכים היו לא הבבלי;ם
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 נתפרש שלא רק עליו התעורר אם גס או , עליו התעירר ולא הבבלי בתלמודמסתום
  מ!  לשאיב נמנעו לא או ירושלמי בתלמוד היטב הדבר מביאר אבל נכין עלנו

 מנהגי היה  זה וגם , לים( סי' חשובה )שערי בו שמפורש מה על ולסמוךהירושלטי
 נם לסמוך חדל לא זאת בכל הבבלי מן רק דבריו הביא לא לרוב כי אף ה"נ בעלשל
 מררש )מזכיר , התוספהא את מביא מקומוה ובכסה . מברכות( פ"א )סוף הירושלמיעל
 )ל"ה רב דבי וספרא ע"א( ק"ו ע"ג )ל' שלנו רבה בראשית והיא רבה הישעיהדרב
 ארץ ררך וטטמכת  )לב:( תענית טמגלת  רברים  והעתיק ע"א( )ק"ו ומנילתא וטפריע"ד(
 שמו הוכרה יבלי . ע"ב( )מ"ר משיבחא אחא רב בשם דברים ומביא . ע"נ( )מ"אשלנו
 ונראה . במלה מלה ולפעמים מקומות בהרבה השאילהות דברי את יעתיק הספרושם
 הראשונות גרולות בהלכות כתובים היו לא השאילתות מן הנעתקים הדברים כל כימאד
 והוסיפם והגיהם שתקנם הוא גאון יהודאי רב אם כי מקיירא שמעון רבשל
 משבתא אחא רב של זמנו בן היה אשר שמעון שרב הוא רחוק כי נוסחאתו תוךאל
 רב חבר השערתנו שלפי ובפרט י השאילתות את ראה כבר שהוא ממנו זקן היהואולי
 שנת קורם ישראל לארץ עלה לא פנים כל על אחא ורב , 'שראל נארץ ספרואחא
 הלכות לפעמים בח"ג נמצא אמנם תק"א14( בשנת ספרו חבר הלא שמעון ורבתק"ה
 ככתבן נאמרות הן ולפעמים מאוחרים גאונים בתשובית נמצא דוגמתן אשרסתמית
 , הגאונים מחשובית ולקוחות הוספות הן כי נאמר לא באלה , ההן בתשובותוכלשונן

 אלה שאנום ומשם מקורם ובהן מח"ג לקוחים ההם שהיכרים להפך נאמר אםבי
 היא  התשובות הבלית  הלא !  וה על נתמה ולא . בתשובותיהם:,( וכתשםהגאונים
 העירו לא אף ולרוב מצאו מאשר ולקחו יעשון אשר  המעשה אח  לשואליםלהודיע
 המפורשים יברים על נשאלו לפעמים והלא ממנו שאבו אשר הסקים עלהגאונים
 טשפסגך גם כן ועל בגמרא כתוב  שכן  שיוברו בלי סתם והשיבו בתלמוד אובמשנה
 משם הפסק לקחו אשר מקורם על רמזו ולא כן עשו גדולות הלכות פיעל

 אשר  הישיבות טראשי הראשון היה יהוראי רב  בי הוא ברור שיהיה  איךעתה
 ספיי נתפשטו מעתה בי אף ואולם . בישראל ולהפיצו בהלכות ספר לעשיה  לבומלאי

 רב של והלכותיו משבתא אחא דרב ושאילתות מקיירא שמעון רב של ספרוהלכות,
 והרחוקים הקרובים והלומדים המורים כל לפני ומונחים כהובים והיו , גאוןההודאי
 רבו השאלות עתה עיד לפנימכן וכמו הישיבוה חק  וה בעבור נחסר לא זאתבכל
 הישיבות שתי מבלעדי רגלו ואת ידו את איש הרים ולא ברוחה, הנדבוה באוואתן
 כי , הישיבות בשתי תלויות עיניהם היו איצות בשאר וגם , ואגפיה בבל ארץבכל

הישיבוה
 אגל שלנו ה"נ בענין טעט שנגע 24 והערה 4 הערה רפ"פ מרש"ל הערוך בעל ר"ג בשלדות ע"14(

 . הדברים לעוסק ירד ולא נעלטא בהעכרתדק
 ןל"ג בה.ג א( . מאוחר.ם גאונים מתשו' לקוחות לרעתו אשר מתמות הלכות כסה מעתיק נרעץ15(

 בצדו יתשיבתו פ"או )עי' שלום שר רב בתש:' ונמצא דרשואתא פסקי רשות של אגרות רבנן ומפרש,ןע"ר(
 תשובה ק'נ ס" ג'ק ת בשו ב( . מרש"ש ולא נה,ג נם לקה גאון ומאותו שקרסי  ואין גשם הפי' הביארש-ש
 רינא במעטר דאיתפסק דינא פסק דינא רהא' עלה בה"ג כ כ ובאסת . בה"ג וכהבת במת'בהאאיתפס'קת הס' וטפחם תשובה נאון פשה רב בשם מובא חתשובה ובתוך ג'ק ר"ט וסביאה רכר'ן בנין כתובתבענין
 ררב האי כי יראה רמנ"ק של התשו' בכל שחמעיין הם תימה ודברי ע"ג, )נ"ה דטתיבתאדרבנן

 חדא ען ואף נאון סשה רג עלבה.ג
 היחק

 שקדצ הישיבה כפסק משה רב שפסק הכי פירושה
 לטתיבתא שאלח בפרדם: תטובאה תשובה על רוסו ג( יבהפך, ולא בה"ג נם כהום פסק והאי בזמן*

 וגו' מחמשת באחד נשקלין וכו' גדולים שרצים אבל וכו' פהור ואלף אחר בה יש אם וכו' לסשקח שנפלשרץ
 )צ'ב בחר ר( . כ"צ סרב ורבא פירוש תוספות נ:ד:2::פררסףיש :ב :'מ::נטע' בתוכה שיש חביה כתוב ל'ג. )צ ובנ"נ . ריי צ כ' רב ש' ו,ה השקצו בל משום והגל מס' אהד תישרוזהובונ
 שוטית ע-ג( )ט' גה"ג ה . בה"ג בימי כן )הגו וכבר ומנם טנהג טהרים שניחם היא סבי; איננ' זי,ראות . כינינא בננייתא למי, דילן טנהג נ"צ רב כשם הביא שעטור . בנכייהא ראכלי יום בכל מעשים והאידנאע"ב(
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 האיר וחכמתם קדשתם זוהר במרחקים ושם . קדושים וראשיהן קדושות היוהישיבית
 אשר שם אנשי גדולי גי לעולמים 'היה וב! מאז היה כן כי . מבקרבהם יזהרבגבורתו
 הקרובים כי , כן יראו לא הקרובים בעיני , דופי כל באין כענקים נדמולרחוקים
 אשר מיגבל בלתי הכח , מעלתם הקף מעט יחלישו אשר רפיוניהם אל גם להביטיוכלו

 גם היו התלמוד על יתר כדעתם חקים לחקוק הזכות לנפשם ויחסו בלבם בוהתברכו
 רוחם חקקי שחקקי במה נפשם ישרה לא כי חח למורה והתלמידים החכמים טןלקצת
 נכינה היהה ההרעומת זאת כי ונראה ש"צ( )הקדמת ההלמוד מן ראיה להם הייתמבלי
 טצויינות היו אשר גאון יהודאי רב כתבן אשי התשובוה מטין ופסקים השובותנגד

 רע ואולי , מסיני למשה הלכה כן נתקבל כאלו ראיה הבאת בלי נזרהבהכונה
 ואמנת , בתקנותיהם התלמור ממדה סרו לפעמים שהגאונים ראו כי זאת גםבעיניהם
 עליהם מרעימים היו המדרש ביה חובשי אלה אשר הענין כי יאמר הגאוניםלכבוד
 . זמנם מצרכי עיניהם העלימו לא כי , לעד העומדת צדקהם והוא העיקרית זכותםהיא
 הדין פסק רק לשואלים להודיע בתשובותיהם השפיקו כי נזק ואין אשם אין בזהוגם
 למעשה הדין עצם רק לדעת רצו לא השואלים גם כי , ובראיות בפלפולים להמפלמבלי

 בעת נפרצה ההלטוד חכמת היהה לא כי אלה כל יסכני לא גם ממרחקיםולשואלים
 היא אשר בארצם התלטוד את לקיים חובתם ראש היה כן ועל , רחוקית בארצוהההיא
 ישראל נפוצות בכל הזמנים במשך ויהפשט , זרעם מפי ישכח לא למען מולדתוארץ

 , בשלמוהה מלאו הזאהוהחובה

 המאה בחצי בי , הסטרה החטיאה לא נאה בכל המהאוננים אלה תלונתואמנם
 היו לא תשובותיהם . גאונים קצת בתשובות לנשוב חרשה רוח החלה כברהששיה
 אך עמד יהודה רב . ורוח נשמה בהן לתת השתרלו אם כי היבשות כעצמותעור
 סי' Y'W ד ח. )ש"צ המובהקים מתלמידיו ואחר , לעולמי והלך בפקידתו בשניםטעם
 . הונא רב בן א נ ה כ י א נ י נ ח ב ר מר היה הזה התלמיד . מקומו את מלאי"ב(
 לנאונים ההוראה בנתיבות אור היו ודבריו בעם. ונכנר נהשכ היה הזה חנינאירב
 ס.וע לו שנמצא במקום אף מהוראתי לנפות לבו מלאו לא ואיש , אחריו באואשר
 זה כנגר אבל . מעטות השובית רק ממנו נהקיימו לא אך מיו( סי' )ח"ג אחרמגאון
 נוכל וממנו קמ:( )ה"ג רכיה בשאילתא פירש אשר בתלמוד ארוך פירוש ממנומובא
 קובץ היא בשמו שם הנזכר הפיו.וש . ההוא הומן של הפירושים סגנון עללשפוט
 בהן תלה ולפעמים התלמוד מתוך מופשטות כהונה מתנות וארבע עשרים מדיניהלכות
 וזה . בכללו גדולוה הלכות דרך על התלמוד מהלכות שיוציא ותולדות קצרותהערות
 הנקרא מדרש ספר חנינאי רב חבר בידינו המקיבל לפי . פירושים שקראוהו מההוא

 לא אבל ישיאל""ן( מזקני איש שבעים לי "אספה בפסוק התחלתו שם על ,"אספה"
 מאמרים עש-ה כמו ממנו קיים שמעוני ילקום בעל בשלמות, המדרש זה לנונתקיים

 מפי ןאותם[ )אם( וכתבנו : רשם הזה ממדרש העתקתי ועל , ילקוטו לתוךשקעהיקם
 )מוגה( בתרביץ א.תס ולמר לטוב ,כור פנחסק למר ומרים( )פנחס של אחי שמואלרב
 מרנ"ט--
 רב בשם דוגמתי וכבא נ' סי' ש"א א ח צ ובש . לה דחליץ עד לעלטא משבריא לא כומר קמיה דנפלהיגם
 :2גג:%2 ביש"כו: , בגקכ :ל:בב:קי:טפ::יח S~b תימחק :~:ב:":לבבנו :סבי: אחר לרבר שניהם נאמר או ז להפך לא ולמה דאגרחם, טריה . פלטיי ט~ב העתיק בת"נ יעה ואוןפלפי'
 טבה'נ לקחן שר"ן קרוב שיותר ליתא וגה בה.ג לקוחה שטר,נ נרעץ ושער נפרונ"י רב שם על בש-צנמצאו
 ראיותיו. נוכל לאחת שורש יני אני אין דבר שלבללו

 אודח וראת . התמזה רסן ורבעים . תשע'ג תרטיב תרל"ט ז תרץ תראו תרמ"ר במדבר ילקיט16(
 . אחריו נפשעתי דבריו ובקצת גאון ורע ה-ג ונענין הוהר"ח ש* טעניני ראפ ריר-ל "האריך ג' יזם י-ח אות י"ר סי' ח'1 וכ"ח . ובהערות 79נ פ, ג. צונץ , הוההמדרש

 היד()דויד
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 הכהן חנ.נאי רב ספק בלי והיא , וגאון ישיבה ראש כהנא חנינאי ורבנאלמרנאן
 טדעהו הטחבר דרש ההן המדרשות כל כי נראה הנעהקימ הדברים מהצעת .התפגיני
 , יפים ומשלים נאים דברים בהן ויש , אחד דורש שם אף בהן נזכר לא כיומחכמתו
 במשרהי ימים האריך לא חנינאי רב , ותנחומא רבתי הפסקתא לסגנין קיונןוהכונתן
 תחתיו מקומו וימלא מיתו' אחרי ויהי . השובותיי( מעם רק ממגו נשארו לא ,הובעבור

 הבא , מאומה לנו נשאר לא מתורהי אשר , משרשיא רב בר י 1 ל ה י ר א מ ב רמר
 נתקיימו לא מסני גם כי אף . פקור טנהר רבא רב בר י 1 ב י ב ב ר ר מ היהאחריו
 כי , בימיו נתיסדה אשר גדולה תקנה ידי על לשמו מוכרת ;שה נאה נכלחשובית

 ממטלטלי וחוב כתובה לנכות וליסד לתקן פומבדיתא ישיבת עם אחת בעצה היההוא
 במורא שררה נהגו אשי ישיבה ראשי גאינים שבעה עוד היו הזה הנאון אחרי ,היתימים

 רב בר י א ל ה ב ר : האלה הגאונים שמות ואלה הששיה. המאה תם ער זה אחרזה
 מרדכי רב בר איבוטאי רב מר מרדכי"י( רב כר יעקב רבי מרמארי,
 ב ר ר מ , אשי רב בר ק 1 ד צ ב ר ר מ , )רש"ג( טרדכי רב אחי או)ראב"ד(
בהילאי ר 1 , א ש ח ע מ  משרשיההכהן רב מר א9, רב בר קשי 

 שתי פסיה מורא ישיבת היתה אהרס , גאק משה רב בשם השרע ותא יעקב רבבר
 , הישיבה מחכמי אחד נסמך לא למה לנו הוגר ולא , ישיבה ראש בה היה ולאשנים
 ,גאון בלא שנים שהי עברו אחרי . מ.רא בישיבת הירירה סימן זה היה פנים כלעל

 מעשר יתר בשררתו קם הוא אבטאי, רב מר בר צדק כהן רב מרנססך
 . החמישי לאלף השמעית המאה תז נמשכה עאמוהו הששית הסאה תמה ושמעשמם

 כבר תשובותיהן צורת , בתורתם מאד התעלו אשר אחדים היו הגאונים אלהבין
 מהוראוהיהם מעט לא מספר . אח-ה היהה בהן נוססה אשר הרוח גס אחרתהיתה

 להוכיח נוכל האלה השיורים וטן בידינו, אשר הגאונים השובות כספרות עלוופסקיהם
 מהם היוצאיה וההוראות משפטיהם כל אה ליסד תמיד השהדלו מאד טאדבי
 ראיה פי על הדין חתכו מפירשת ראיה מצאו לא אשר ובעת . ההלמור מן ראיותעל
 באשטת אכן ורצונית"ן( דמיונית גזרה פי על לא השכל מן גזרה פי ועל הסברהסן

 הענינית תכלית על רק ובה;תקוהיהם ברשומיהם לב שים לבלתי קדום בזמןהמנחג
 אלה בכסו דרישתנו היתה , לא כלל הימים דביי ולהועלה זולתה, הכליה עללא

 מונבלה------
 חנינא, סר בעי ונ"ל הגט גשל.חות שאלה ו' סי' 'ט"ב cr1 , 1 כ כזה כ"ד סי' ש"1 ח.א ש.'צ עי,17(

 . רשן ואזל וכו' רבתא כבלה ריח קמיה רבנן בעי הגי' )נט:( ובה"נ . רבנן ליה ואסרו כו' רבתא נבלהגאון
 דגשן פ-ב רא-ש כגי' והטון . לרגנן לחו אמר ל וצ רבנן איל ג בה וס"ט בכלה, צ.ל בבלה ת' ט"מושתיהן
 !.2 י ה.1 כיח ע.' . טעות שום כלי הנכונה הגי' ן ובר דמוכה טעות והוא רבתי באיבת שם שהגי' אלא גזוסי'

 וסיתתו עליו כתב האי שרב שמצא ספני ומעטו הטלכות טטעם ר"ח שנהרג עוד nro 245 ושם . רפ'פטש"כ
 שכהב דין פסק בירינו ויש י"ב ט" ג ש ח"ד בש"צ חיה ז", נ' כן הדבר אין אטנם . וטהור קדוש עדלה"

 ועתהא,ן . וטהור קרוש עד לחיי ומיתתו ז"ל יהודאי רב מר תלסיר ר"מ הונא בר כהנא ח ר סרארוננו
 טצאנו בזה שניוצא ותו . ידיראי רב על מוטב אלא ר"מ על ם וכו' ער לחיי וסיתתי שהטאטר כילהכרה
 קדוש יהזראי כר NQ'y כהורא ארוננו מיסיה נוהג,ן ועל יהיראי רב על כן פלטוי רב שכתב 1 ט סי'גח"נ
 ען נחרג יהוראי שרב רפ"פ דברי לפי סעהה אמור . עולם לחיי ונשכתם ל ז חנינאי רב מר ומיסותוצחור

 . טוה טחשה באגרתו רש"ג היה לא כן היה אילו ועור . ומהור קדוששקראו
 גהוצאות יכר לא הזה הנאון16(

 האחרוג"
 ע"ב 206 חשלם ביוחסין אך . שביוחס.ן רש-ג טאגרת

 ד חראב נס . סטמונ.ם בחפש וכן , שנה י"ד כתוב קונסה. ד' וביוחסין . שנח י"ח גאון ששח וכתגטבחי
 על החשבון נרעץ העמיד וככר . ע"א ח' נ"ק תשובות שבראש רפ"פ של במכתנו ~עי' . שנח ח י וכתבטביאו
 מסיפקי: הגאונים שנות בענין החשבונות שכל ורע 0נ. כהערה כ טש ועי' נמשכתי ואחריו )4?2(נכון

 . טפל. דבר אלא זה אין שלפנינו המלאכה לרגל ואמנם . זה את זח וסותרים טבולבליםשהטקור~ת
 טעם ונוע דטי שפיר ופסק הגט את שהביא קרוב בענין כ'צ רב תשו' ת' סי' ש"א א ח ש-צ עי'19(

 פ"ו וסי' , קרוג'1 חדל  שמת בחכם נאון משה מרב תשו' י"ד סי' ש"ד שם ע וע. . עסוקה בסברה לדבריפה
 נ' פי' ש"ו א ח וע-ע וכו' לגוי עבדו שסכר ישראל בענין ה' ס-' ש.ה שם . באבלות פעה בענין צדוקסרב
- ג ם סי' 54! צר ד' שנח תלטור שבבית ומערב פזרת נאוני ובתשו' בכ"ט ועור כ"חב"ב  סשה חרב פיח 
 ן וניד רו"ד, . מושכלת סברה פי על גחלבה' יהעמיק שהשתדלו , חרשת ררך גיאה שציינהי אלוז יסכל ,גאט
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 . ומעניניהן מהם יריעתנו מטנו לשאוב מקורנו שהן , חשוביה שברוב עד ,מיגנלת

 להחליף להתעותנו יכול וזה אבותיהם בשם גם ולא בשמם רק המשיבים נרשמולא
 הילאי רב : האחד גאונים, שלשה לנו נודעים הילאי רב מר בשם כמו . אחי בגאוןגאון
 . נטרונאי רב בן הלאי רב והשלישי , חנינא רב בן הילאי רב ור;שני , סארי רבבן

 הילאי רב איה לני נודע לא הילאי רב שם על הכתיבית שבידינו התשובות %0אקרם
 גאוניפ שלשה כן גם אשר יעקב לרב המיוחמות בתשובות הדבר וכן המשיבהוא

 נטרונאי. רב בר ור"י , מרדכי רב בר ר"י פקיר, טנהר הכהן ר"י ! הוהנושאנ=השם
 , מורא ישיבת ראש אבומאי רב בר צדק כהן רב האחד , שנים היו צרק רב*כהןוגם

 לראש זכאי בן דור הנשיא מנהו ואשר מאוחר בזמן היה אשר צדק כהן רבוהשני
 , בברורת( היא לטי התשובה מענין לרעת לנו יצלח מקומות במקצת רק ,בפימבדיתא

 ובנור נכון ייענו אשר האלה שברורות הגאונים מן אחדים על רק דברינו יהיו כןועל
 נגיר אבל , לאחרים ולא המה להם אך שמם על הנכתבות התשובות ואשר היומי

 . המושלת הררישה ודרך בו חיו אשר הזמן משפט גםממשפתם
 בר צדוק רב מר היה ומעליתיו מרותיו פי על ונכבד נהשנ בעמו מאדגדול

 בר קימוי רב ואולי גדולים משפחה משפחתו , ישי אביו את קרא הראב"ר - אשירב
 מאה בתחלה הגאונים מגדולי אחר נחשון רב מר היה בנו , הקטן אחיו היה אשירב

 היה הוא גס אשר מר אבא או מארי ושמו אחר בן עוד לו שהיו ונראה ,השביעית
 מה ורוב , מעט רק אלינו הגיע לא מתשוביתיו לגאוןי2( נסמך לא אך החכמיםמן

 הזה המעפ אבל אח-ים גאונים השיבות מתוך הגיענו ופעולותיו שמעו אתששסענו
 צדוק רב היה ,כ. ויורני.לדעה , השכלהו יושר על עדה יתן השסועה מפי ידענואשר
 1 עמם את המנהיגים האכם'ם מן דורש הזמן מה הבין אשר בדורו המיוחדהאיש

 אחת . בעם וישר צרק סדרי ולסער להכין תקנות אקן וחקר אזן ורעתבטועצות
 המשנה נעלי שקבעו מה נגר , קרקעות דבר על הנטען את להשביע ! היאמתקניהיו
 היו ב,טנו כי ספק כל ואין , פ"1( )שבועות הקרקעות על נשבעין שאיןוההלטור
 ועוסקים נכסים בעלי היו בבבל היהורים כי בארץ הווים קרקעות בעניניהחמסים
 כראות ויהי . שכיח שאינו רבר על תקנות מתקנים אין כן שלולא , השדהבעבודת

 זה שהיה , לוקה הדין עצרת לפעמים בתלמוד הקבועה ההלכה ידי שעל הגאוןזה
 , מישע טינעו הדין כי לו מושיע ואין חמם צועק והנעשק בקרקעות חברו אחעושק
 העושק בעל WV~1 ע5 מעיד אהד שעד או העושק במקצת מודה עצמו המעשק אםואף
 מחק לנטות דורש שהזמן צדוק רב נזר כן על , שבועה אפילו עליו לנעשק יאיןנקי

 כי מאד ידע הנאון ואמנם , קרקעוה כפירת על להשביע ותקן בתלמור להםהחקוק
-- הדשות 

 אל אם חן למי ידענו לא אשר חנאעים אלה שטות על הסובאות התשובות כל לציין ראיתי לא20(
 של תשו' בתוך הובא 1 ט סי' בח"ג . חן לטי 5י שברור אותן ע5 אעיר רק . חוה בשם המאחר א5 אוהקורם
 וגפ 'עקב רב גם נטצא  תשו' וגאותח . הראשון כזצ בודא' והוא טרכא בענין כ"צ רג של תשנה זכיון פ5פוירג
 ג'ל . הילאי גר ם בל וחיא נטרונאי רב בשם תשו' מונא צ' סי' ושם . צ ר עם ממחלקת ס.ח סי' מהזגהזה ריי נוכר וכן . 'עקב רב אצל שנכנסו עליחם שם נאמר אשר ור'צ אבומא' ש5 וטנא בן דנן 'עקב רב ברורזח

 סרר חוא וכך . טאחריו ר'צ ומר מאחריו אב:מא' רב ומר טאחר'1 'עקב יטר גאון טאר' אבא בשםויבתבתם
 tlellp. ד' שגיוחסין כהגי' היא רש"נ באגרת הגי' שעיקר מזח ושכח . בפנים שפדרנום כמו הגאוניםאלה
ט 'ייע י%ג מארי רג זקנו על סארי אנא אטר שרזנ המפרק וכתב זו. תשו' תובאה ה9 צד ח"ב ובאשכול , 8י תערהעי'  צידי 

 ייי"ק
 כח פי' כך באסותא עבדת טאי ארכרת : פירוש מובא ע"א מ"א רף בערלן ר' ג.ק בתשונות21(

 חפירושיפ שכל מזה והוכיח בר מלת מחק ע"א י' דף שם בטכתבו ורס"פ . ר.י צדוק רב בר סר סאר'אבא
 ליסר וקשה בתשובות גסו בשת אות שם והגי' חפי זה נזכ 148 'ג ח באשבל מצאת' אך . נחשון פרג אםשם

 רר העתיק וסטנו שמו טארי ואבא צדוק לרב לו היה בן שאזלי שערהי וע"כ , מלח בתוספת טיםשבשניהם
 . הפירוש אתמשולם
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 ימ- הימים כי , לעושיהן סכנה ההיא בעת היו התלמוד פני למרות כאלהחדשוה
 התלמיד נגד פנים בגלוי והתעוררו קמו רבים כי , התלמור הורת אל ההנגדותבכורי
 אל בנגוד חדש דבר לתקן הדבר מוב לא כן על אשר , בכלל פה שבעלוהתורה
 מנגדת תקנתי שאין ואמר החק פני הסב לזאת , הקבלה על החולקים כמעשהההלמוד

 הראשונים בדורוה אלא נאמר לא המשנה דין גם לרעהי כי יהמשנה ההלמודאל
 שנועה שבטלו בזמנו אבל , תורה בספר התורה שבועת משביעים שהיובעוד
 המשנה רין נאמר לא הזה באפן בארור שביעה ותקני הרמאים מפני תורהבספר
 . הישיבותיי( בשהי בה ונהגו סמנו הישיבה בני קבלו זו ותקנה ב( כ' סי')ח',ג

 ההלכה לפי הן . בכבל קנס גכיית בענין חדשה תקנה שתקן מצאנו בזווכיוצא
 שביה מה שבכל טקום בכל וראינו , בבבל קנסות ריגי רנין אין בהלמורהפסוקה
 זכיוהיהם. הפריעו ולא עת בכל להם נוחים הבבליים היו ישראל ארץ במעלת ,נוג?
 מפני בטח :ישיבתם היושר ומדר הצרק נסחכן ידו על כי קשה היה הזה הדברואולם
 החקכאשר זה להחליש תחבילוה עשו הבבליים האמורים ניסי כבר בן ועל זרוע,בעלי
 אבל 1!);( צד ת"נ )לעיל הדבר פני הסבו פפא ורב רבא ואחריו חסדא שרבראינו
 עד , רע אדם ולחמם לעול טעצור לרען די היה לא עוד האמוראים הקלו אשרבבל
 הטזיק כי ומצא קנסות בדיני משפט לפניו כשבא דינו בבית ונהג גאון צדוק רבשקם
 : הטזיק אל שאמר , לניזק לשלם לו הראוי בקנס אותו לחייב מונעי שהחק רקחייב
 ברברים אותי לפייס הניזק אל ללכת עליך אני מצוה אבל עליך חיהך אינני קצוביבר
 לו המפיק לא ואמנם * ס'( סי' ובח"ג י"ד וסר בן סי' ש"א ח"ד צדק )שערי בסמוןאו

 דין בית כל נהגו דינו בבית ר"צ הנהיג אשר ונטנהגו . נדוי28( עליו גזרכטצותו לעשוני רצה לא אשר ומי . דברו את לעשורי המזיק את כפה אם כי הטובההעצה
 חדשים ופסקים תיקונים כמה עוד מטנו נמצאו אלה מלבד , אחריו שבאו דיןובית
 פירוע על מורים והיו הישיבות עליהם וקכלום וקיימום , הקרמונים שערום לאאשר
 לבענור אף , טלהקל להחמיר יותר בהוראוהיו נומה היה הזה הנאון , ישיא245(לכל
 מורא ישיבת ראש היה אשר מרדכי רב בן יעקב רב מר הגאון עם לפעמים נחלקזה

 והיו , דברים בכמה הרבה סיקל היה הזה יעקב רב מר מאיי, אבא בר הילאי רבאחרי
 אביר האחד יעקב רב של גאונותו בעה הע הנראה לפי אשר - אבומאי ורב צרוקרב

 אחת פעם כי מתשובותיו באחת פלטוי רב וספר , זה על עמו דנים - כלי רישוהשני
 ורב אבומאי רב אצלו ונכנס הלס מרכת לבדוק התיר יעקב רב מר כי חכמים'שמעו
 מרכא לא כי התנצל יעקב רב אך . ככה על וערערו עמהם תלמידים כמה ועודצרוק

שמש
 דטשביעין 1ס~:( בנתה" טהשש טונת רהא . גן היא , ססרשח שאינו אף , הגאון דברי כונת22(

 הגאונים שבטלו אחרי ועש הדיינים, שבועת בפרק האלפסי שפי' וכסו הקרקעות על אף הטענהטבועת
 יכ.'2 . ובקרקעות על סשביעין תדין מן דרבנן וגשבועח דרבנן כשבועה ועשאוה דאורייתא שבועתהראשונים

 הסוסיים בכו שמבואר כמו חפץ בנקיטת נשבעין דגס' מדינא הטשנה שבועת שהרי המשנה טשבועתהיא
 חגאינים שלהקזת חמש)ח משבועת נרועח שהיא בוו וכיש פיו( סי' ~'ם י וב טור עי' חולק באיןהראשונים

 א ס ציה סי' בחים ועי' הקרקעות על טשביעין הימת ושבועת , הימת שבועת רק היא והרי הפץ בנקימתאינה
 נחגו שכתב ס' סי' בה.ג התשו' מתוך לי יצא טצותו על שענר סי על נדוי גזר שר.צ שכתבת' מהיש( . צ.ה עשן ונתבע תובע בה' וחנא חטמ"נ בעל שטביאו גאון האי יב בשם שהביא טה ובב"ח ,בש"ך

 ותנוע שם ומסייס , צרוק רב לפני שבא מטעשה ראית וטביא טפיש שהוא עד לנרותי חאחרוניםהתכמש
 אנו אותו גאון צדוק רב סר אדוננושהנהיג

 נוהגיי
  מצותו על שעבר מי אח מנדח היה ר"צ שנס משמע מזח

 , חניית את לפייס חלךולא
 הגמ' כספקית שלא והכריע לבניו שבועת מוריש ארם שאין ושטואל כרב פסק קט'ג סי' בחד24(

 יורש סשוטד לענין נ"נ סי' *ק ד' גאונים בתשו' ועי' עבד. אלעזר בר' דעבד עבד כאו"ש דענד סח:()רבועות
 ניר סי' שם ע 1: דסהיבהא רבנן מניה דקבל'ה נמרונאי רב ומעיד רא'ות'1 והביא רלא ר"צ ופסק אבאאת

 . ה'מוב,ת קיבצי בכמה עודומובאת
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 נענוע. ירי על בקל המתפרק דבק רק היה שהתיר טה אם כי התיר כחוט משוכהממש
 לא כי נראה ובאמה , עליך חולקים אנו אין עוש: אתה ככה אם צדוק רבוהשיבו
 את בעיניו ראה גאון נטרונאי רב כי החולקים דעת להפיס התנצלות רק זההיה

 יהודאי רב מר אמרה מלתא "והדא בה כתוב והיה יעקב רב מר שכתבהתשבה
 יעקב רב של בשמו שהעידו כס. הלב לשוטן מרכא התר ? הזה הרבר הוא וטהגאון"

 מרב כן שמע לא מעולם כי חשדו נטרונאי ורב , בההנצליתו שאמר כמו ולאהשואלים
 יקבלום למען יהודאי ברב דבריו הלה יעקב רב רק , יהודאי רב אמרה ולאיהודאי
 ונראה . י"ד( סי' פ"ג חולין רא"ש 45 ח"ג האשכול ט"ו סי' ח"ג )עי' דורו בניטמנו
 וכי , ההיא בעה וערוכים סדורים הרברים היו לא עוד הריאה סרכוה בענין כימזה
 רב שראה בתשובה, לשמועתו נאמץ ואם , גאון יעקב רב וביחור הגאונים מןיש

 מה כל והתירו האחרון הקצה עד זה בענין הלכי לא גאון יהודאי רב גם ,נטרונאי
 ונראה י נקלה על ישראל של מטון לאבר שלא , ושכלם דעתם אומד לפי לההירשכלו
 נהעה ולא , טהוראהו לחזור יעקב רב את הטכריח היה הוא וחבריו צדוק רב כי כןנם
 אלה ואמנם , אחר למקום במרכא שהחמירו החומרות אבי היה צדוק רב כי נאם-אם

 עד , המרכות בענין הבאים הדורוה שעשו אחרות חומרוה להמון הזרע חיוהחומריה
 בדוריה כי המציאו הגאונים סי למרוה ושלא , אסרו הנתונים שהחזירו הנענ,עשנם

 שאינה בשופי ראתה שלא ליולרת יעקב רב התיר אחרת פעם ושוב , ל"מ( סי' ריו ביי )עי' הזאת הגדולה בחכמה בקיאים שאינם מפני הנענוע על סומכים איןהאחרונים
 כמצוה עשה אם כי מלבו יעקב רב התיר לא 11 בהוראה והנה , נקיים שבעהצריבה
 על לסמוך אין האחרונים בדורוה כי ואמי צדוק רב עלי: הלק זאת ובכל ,התלמוד
 נקיקם שבעה צריכה ענין בכל כן ועל לקושי ש.פי. בין להבדיל ישראל בנותהבחנה

 האלה הדברים פי על ועתה י תשליח( נדה ה' ובטידכי ,; 1 א ח האשכול מ"ח סי' ג)ח
 מגבולות הלאה גדול צעד עשה הוא . בהוראותיו צדוק רב תכונה על לשפוטגובל

 ואם הגאונים זטן בפרק הזקנים תורת בהי~עלשלית גדול חלק לו יש הזה ומצדוכשלסוד
 הבין כי להכחיש נוכל לא זאת בכל , בחומרותיו לע הרחיב בי לאמר נוכל לאנס
 ולרבית לפרות תכליתה אם כי אחד מעמר על להשאר התלמוד תורה תכלית איןבי

 . ה,טנים בכל פרילעשות
 כי עליהם אמרנו ואשר הששית הסאה של השנ' בחצי אשר הרורוהטגאוני

 גתורהם חדשה מסלה בישרם קדמיניהם מדרך לשבה נפליה כבר בה הלכו אשיררכם
 . גאון ה ש מ ב ר ר מ בשם הנוטע , הכהן יעקב רב בי א י ש ר ש מ ב ר מר גםהיה
 בבבל, הישיבות מנהג היה כן כי מרדכי רב בר יעקב רב סר בן היה כי הדבר:קרוב
 ולפעמים אחריו מיד האב מקום מלא לפעמים שררהי יורש להיות לבנו האב זכהלרוב
 , הרבה השובות בירינו אשר התשובוה בקיבצי נשארו הזה משה מרב . מאוחרב,טן
 נאה במגנין ערוכות תשובותיו , בהלכה המעמיקים המיוחדים מן היה כי נביןומהם
 על וחשבון דין בהן ונוהן , וברורה 'שרה בסנרה פלפולו ומהן ומשא הגיוניוכסדר

 . ס-ב-ס"ה( סי' בבית מזרח גאוני קנ"ב סי' ג"ק סיב-ס"1 סי' )ח"ב ופסקיוהכרעותיו
 בענין הנוגעים האפשריים האופנים כל גם עליה נשאל אשר ההלכה עם טביאלפעמים
 רוב . ה'( סי' שקה י"ד מי' ש"י מ'ו ו' סי' ג ש י"ג ס.' ש"ב ח"א )עוצהה.א

 ורוא ן בדינים גדול כלל מצאנו מהן באחת , וברורה קלה בלשון כהובותתשובותיו
 התקנה טאוהה לסור הגאון יכול הישיבות שהי בהפנמת אפילו הקנא נהקנהשאם

 באוהם ינון לא העקרי התקנה ששעם מפני ההיא להקנה מקום אין אשך ההםבמק.מית
 רב בימי הישיכיה כשתי הקנו אש- ההקנה : זה היא ד; עליו אשר והנדון ,המק.מות

)דיי
 הונא רן ה.
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 , שבמירא הגאון פקוד מנהר רבא כר כיבוי ורב שבפומבדיתא הנאון הלויתונא

 אותם לצורך משח רב בטל ההקנה ,אח , יתומים ממטלטלי וכהיכה חובלהגבות
 המטלטלין על היה לא בכתובהה ואשה חוב בעל סמיכה עיקר בהם אשרהמקומ1ה

 שרוכם מפני המטלטלים על שהסמיכה במקימות רק נתקנה לא התקנה שזאת אסרב'
 להון אית דאינשי דרובא מקומוה "בשאר אבל פ"נ( )לעיל נכסים בעלי היולא

 הנה ס"ה( סי' )ח"ג ממקרקעי" אלא חוב ובעל אשה כתובת גביין לא . . . , .מקרקעי
 . התקנה טעם שבטל במקומ'ה הישיבוה שתי תקנתבטל

 לעונינו ויראה יגלה רשמנו אשר' המעמות הנקודות אלה על ולב עין בשוםועהה
 משלה אחרה רוח בי , גאון יהוראי רב אחרי הזטן ברוח נהיתה גדולה חליפהכי

 , לתורתם תעצומוה לתה דבריהם לברר השתדלו וכי , ובפסקיהם בתשובוהיהםביש.בות
 ההעוררו ובאמה . רב חווק צריכים היו ודבריהם הורהר אשר ימים בא: כי נביןומה
 מקיבם בי , נפש ער הגאונים לתורה באו אשר חדשות דעות בישראל ההיאבעת
 , החלו ומשפטם הישיבות ראשי הגאונים ע5 בתערומת , הורתם וע5 עליהם ח51קיםקמו
 חקוהיו, כל ועל התלמוד על ובתלונהם בטחלוקתם הלאה צעד אל מצעדוהלכו

 מחנות לשני ישראל ויחי , פה שבעל התורה היא בקבלה לכפירה הגיעם עד ,ומשפטיו
 קרע.ם. לשני נקרעה היהדותוהורה

 עשר ששהספר
 וכללים מרות הלטירממ. הקיא'ם 'כורות הזש.ח. חטאה סוף עד דקרא'ם , הקיאם דת"החרשות
 ה,עיי! מה . דתם לפשט הקראים החבבה . גטנהג'ם והרבנ'ם c*NiGn הלוף . בהם דאבו"הקראים

 "( . בתקנתםהקרא'ם

 חמישיפיק
 הקראים דתהתחדשות

 רוב . אחורניה ההלכה דרישה ותלך האחרונים ישראל ארץ אמוראי בימיויהי
 חכמי מאחרוני אחד . ומררשה האגדה אל לב שמו ישראל חכמה שם וחושביבדוריים

 בעל ייאמר: זחנו על משלו נשא שמו בון בן יוס' רבי בן שטואל ורבי (שראלארץ
 אגדה ובעל . להוציאן יכול ואינו זהב עשתות בידו שיש למי ? דומה הוא למיתפסיד
 צד ח'.ג )לעיל י להוציאן ויכול פרוטוה בידו wtw  למי ו דומה הואלמי

~ 1 
 ום. . 1(

 הדורש אל השומע כחפץ הדורש כחפץ 1 ההוא הזמן פני תאר האלה בדברים יביןלא
 דורשת היא הלא באנדה להתעסק ההשתדלות ואמנם . האגרה אל רק מועדוה פניוהיו

 ובארץ , הבנין אמת ודקדוקו יסודה הוא המקרא ורקדוקו, במקרא ו5הקורלהבין
 במקרא המחקר היה מאז הלא המשיחית דה מבעלי רבים שבה מקוםישראל
 המשיחית הכנטיה ראשי עם ימתנם משאם היה שם כי יען כפלים, להםדרוש
 הראשיות_--- הפכות מן כי מאד ונראה . במקרא וכשאלוה בויכוח.הם תמיד הטרידוםאשר

 בנקל חקראיפ בכת לדרוש עלי טקבל שאינני טודעא מוסר חנני הקראים אגדת ע% דברי בתחלת פהי
 שלשש וכן רבים הזאת בפנה רטרו וככר , טיוחד חבור צריך לזח כי חכמיהם כ% ועל חרחבה ספריתם ע%ובפרט

 , ומקראיהם תחחם , שגאונים זמן להבין %י הצריך כשעור חקראים ע5 טחקרי יהיה אב5 . מיוחדיםבחבורים
 נמקיי:ת חררישה ע5 רק %רוב טלאכתי הגבלתי הזה מטעם שבע.פ בתורה נוגעת היאת שחפנהוכשעיר
 . תכליתי לעיקר בזה לי די רעת. עניוה לפי כי ."קרא'.ם

 ד( ה)רו"ד
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