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 דורינו מחכמי גדול חכם משום שמעתי ל"ז המאור בעל כתב

 ההלכות כל שהרי. הדעת בשקול טועה לן לית דהאידנא שלפנינו

 לא הלכך. ס"הש שאחר הגאונים מן או ס"הש מן או בידינו פסוקות

 משנה בדבר הטועה כל אלא. הדעת בשקול טועה האידנא משכחת

 שאין מי כל אלא הללו דברים לי נראה אין ואני    .טועים הם

 לאו ספק בלי מפורש ס"הש מן או המשנה מן מתבררת טעותו

 עובדא ההיא כעין הדעת בשקול אלא הוא משנה בדבר טועה

 ביה דאיפלגו אדינרי דשכיב עכברא ליה קרו דהוו) :כט דף( דלעיל

 לברר שאין בו כיוצא כל אף חייא ורבי יוסי ר"ב ישמעאל רבי

. הוא הדעת בשקול טועה מפורש שלנו ס"ומהש ממשנתנו טעותו

 ולא מכרעת מדעת ס"הש סתימת אחר הגאונים שפסקו ומה

 דטעי ומאן. הוי דעלמא כסוגיין ס"הש מן ופסוקה ברורה מהלכה

  . משנה בדבר ולא הדעת בשקול טעי ביה

 טעה שאם החכם אמר דאמת המאור בעל דברי על כתב ד"והראב

 באמת בו חוזר היה שמע ואילו דבריהם שמע שלא הגאונים בפיסקי

 היה אם שאפילו לומר אני וקרוב. משנה בדבר טועה זהו ובברור

 הגאון כדעת שלא דעתו לפי לו שנראה מטעם הגאון פסק על חולק

 על לחלוק עתה לנו שאין. משנה בדבר טועה זה גם כפירושו ולא

 הדין שישתנה כדי אחר ךבדר הענין לפרש דעתנו מראיית גאון דברי

 נמצא שאין דבר וזהו. מפורסמת בקושיא לא אם הגאון מדברי

  . ל"עכ

 שמע שלא ל"ז הגאונים בפיסקי שטעה מי כל ודאי אומר ואני

 משנה בדבר טועה בעיניו ישרו הגאונים פסק לו וכשנאמר דבריהם

 שבכל חכמים אפילו אלא הגאונים בפיסקי טועה מבעיא ולא. הוא

 שלא הדין פסק ואם הן באגמא קני קטלי לאו שאחריהם ודור דור

 בדבר טועה שטעה והודה בעיניו ישרו דבריהם וכששמע כדבריהם

 ראיות ומביא דבריהם בעיניו ישרו לא אם אבל. וחוזר הוא משנה

 לך אין. בדורו כשמואל בדורו יפתח. דורו לאנשי המוקבלים לדבריו

 כל כי דבריהם תורלס ויכול ההם בימים יהיה אשר שופט אלא

 יכול אדם ורבינא אשי רב שסדר ס"בש מבוארים שאינם הדברים

 הונא רב ל"דא והיינו הגאונים דברי על לחלוק אפילו ולבנות לסתור

 אנן באגמא קני קטלי אטו ל"וא ודידי בדידך אפילו ששת לרב

 בגמרא ולא במשנה לא נמצא שלא מדעתנו דבר חדשנו אם כלומר

 ישרו הדברים וכששמע אחר בענין ופסק רינודב ידע שלא ודיין

 שיש פשיטא ההוא הדיין אבל. וחוזר הוי משנה בדבר כטועה בעיניו

 על חולקין פעמים האחרונים דאמוראים דבריהם על לחלוק

 שידעו כיון עיקר האחרונים דברי תופסין אנו ואדרבה הראשונים

 לע ועמדו הסברות אלו בין והכריעו וסברתם הראשונים סברת

 אלא ס"הש מפי הלכה למדין אין מצינו בזה וכיוצא דבר של עיקרו

 היו שהתנאים פ"אע. הלכות פסקי למדין אנו האמוראים מדברי

 הלכה בפסק גדולים שני שנחלקו והיכא. מהאמוראים יותר גדולים

 אבל. שקר דין זהו כן עשה ואם שארצה כמי אפסוק הדיין יאמר לא

 בראיות האחד כדברי להכריע ויודע וסביר גמיר הוא גדול חכם אם

 אחר בענין אחר חכם פסק אם ואפילו. בידו הרשות ונכוחות ברורות

 כתבתי כאשר עליו ולחלוק בראיות דבריו לסתור החכם יכול

 הכי בר לאו ואם. החולקין מן מאחד סיוע לו יש אם ש"כ למעלה

) :לב דף( הבתים חזקת' בפ כדאמר מספק ממון יוציא לא הוא

 ארעא דקיימא היכא בזוזי יוסף כרב והלכתא בארעא כרבה הלכתא

 אין דדינא ספיקא כל אלמא לוקמו זוזי דקיימי והיכא תיקום

 כ"ואח הגאונים במחלוקת הפוסק ידע לא ואם. מוחזק מיד מוציאין

 יודע שאין או להכריע שיוכל הוא הכי בר לאו והוא לו נודע

 כאידך עבד ואיהו החכמים לרוב האחד דברי נראין אם להכריע

 כאן אין הדבר על לעמוד אפשר אי ואם. הדעת בשקול טעה היינו

  : פסק שפסק מה אלא טעות
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 הרבה ראה שהוא אלא קריאתה ולא פירושה ולא הלכה דר� יודע ואינו רב ע� הלכה מעול� קרא שלא באיש אדוננו יאמר מה שאלה

 ההפסד בה� שנכנס מה� הישנות בפרט אחד מצב על עומדות אינ� שהתשובות מאדוננו נעל� ולא. הדיני� וספרי ל"ז הגאוני� מתשובות

 חזרו כ"ואח אחת שאלה על בתשובותיה� הורו הגאוני� מ� הרבה ג� ,בעליה� לזולת תשובותיה� קצת יחסו זה וע� אות� המעתיקי� מצד

 יוכל א� הצדק מבלתי מה� הצדק מבי� ואינו אלו בתשובות ידיעתו שעיקר איש א�ו ,בכ� אחרי� אות� השיגו או הוראה מאותה בה�

  .בה המורה בו חזר כבר ממנה שהורה שאותה להיות ואפשר בו הדי� ויפסוק אחד בנדו� או אחד בעני� להורות

 הוא א� בפרט דבר בשו� עליו לסמו� ראוי א� או ,להורות מותר הוא א� התלמוד מ� יצא מקו� מאיזה ולא הדי� עיקר מבי� שאינו ומי

 ומחר אחד לגאו� אותה ומייחס אחת בשאלה אחד די� לעני� היו� נתלה שהוא עליו העידו ועוד ,רבות ברשעיות עליו והעידו שמי� ירא בלתי

  :ספיקמ ביאור בזה הדי� שורת אדוננו לנו יבאר .אחר לגאו� אותה מיחס והוא אחר באופ� אחרת בשאלה לו הדומה בדי� נתלה הוא
  

 דברי� משני אחד' אפי בה� אי� ורוב� זה בזמננו להוראה עצמ� קבעו רבי� מאנשי� להורות לו להתיר יותר ראוי הזה שהאיש דע תשובה

 שראוי ה� בתלמוד עיונ� ומחוזק ההלכה מעיו� להורות שמדמי� ואות�. ל"ז הגאוני� דעת על והעמידה ההלכה הבנת לומר רצוני אלו

. ל"ז הגאוני� דעת על שיעמוד מבלי מעיונו שיורה לכלל התלמוד בחכמת שהגיע מי ולא לכ� ראוי השיהי מי זה בזמננו י�שא לפי מזה למנע�

 בתלמוד יודע שהוא שחושב מאותו ומשובח הגו� יותר הוא בתלמוד להבי� יכול שאינו פ"ואע עליה� וסומ� הגאוני� מתשובות שמורה מי אבל

 גדול ד"ב פ"ע שעשה מה שהוא לפי בזה טועה אינו מ"מ ל"ז הגאוני� מראיות אמתות בלתי מסברא מורה אשהו פ"אע שהוא. עצמו על וסומ�

 או עיונו והטעהו מחייבתה אינה והיא הוראה אותה מחייבת הלכה שאותה חושב שהוא אפשר בהלכה מעיונו שמורה ומי. עשה לרבי� מומחה

  .ממנו להורות לסמו� שיוכל רלגד בתלמוד שיגיע מי זה בזמננו ואי�. בפירושה טעה

 ההוא הדבר ותלו בהוראת� טעו וה� כשמש ברור ושהוא כדי� שהורו חושבי� וה� בה� שהורו בדברי� אנשי� קצת תשובות לידי באו וכבר

 דק חילוק י�הד לאותו בה שנתלו ההלכה ובי� בו שדנו הדבר בי� היה וכבר ,ממנו אותו ללמוד שאי� ממקו� הדי� ולמדו מקומו בלתי מקו� אל

 ואינ� לה שלה� הנדו� ומדמי� שבה הדק בחילוק הרגישו ולא כפשטה בכללה ההלכה לוקחי� והיו בו הרגישו ולא ונסתר נעל� ודקדוק

 פסוקות הלכות שה� ובהוראת� הגאוני� בתשובות נתלה הוא א� עצמו על סומ� שאינו שמי אומר שאני עד. שביניה� הדק בחילוק מרגישי�

  .התלמוד מ� להורות המדמי� מאות� משובח יותר הוא ברורות תקצרו וסברות

 כנוטע שהוא לפי הגו� שאינו דיי� לעמוד לנו ראוי שאי� לפי בזה לחקור ראוי קבוע דיי� הוא א� שמי� ירא בלתי מהיותו שזכרת מה ואמנ�

  . בזה לעכב לנו אי� ההבריר דר� על אותו שקבל מי אלא לפניו ד� שאי� אלא קבוע דיי� אינו וא� בישראל אשרה
  


