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 מחשב־ נפלאות אבל לא חדשות. כי כבר כתובות היו על ספר.
 הגאוניפ האלה מגהקים את דרכם בזה. כי הקריאה הפרובה וההגיון
 בספרי האחרונים, שהתרחבו בספרות התלמודית אלפי מונים,
 מכניעים את הרעיון הוזפשי וההבנה העצפאית והבהירה בלמוד
 התודה. שפע המחשבות והבאורים מכביד, מאפיל ומחליש את
 המקוריות. ומגד השני חיו אלה שמחשיבים את היקף הידיעה על
 מקוריות בחיושיט! העיקד בלמוד התורה היקף הידיעות וכל מה
 שתלמיד ותיק כבר חדש, גם זה הלכה למשה מסיני, חידושו המקורי
 של זה, שכבר היה לעולם. אין בו מועיל. אלה ואלה דברי אלקים חיים.
 גם אם גאמר סיני עדיף וגם אם 1אמר עוקר הרים עדיף, בל אחד ואחד
 יש בו צד חיובי וגד שלילי. מקוריות המחשבה שנשמרה 0טהיתה
 זהו כח מכשיר לחדש חדושי הלכות בתורה שעוד לא נתגלו, אבל
 מאידך גיסא בתורה שלמה כל חלקי ההלכה תלויים זה מה, ממלאים
 ומשלימים זה את זד׳ ולהעז שיהיה החדוש מוחוור צריך להזדיין
 בידיעות ובתדושי ההלכה שכבד נתגלו ונדפסו. שני הצדדים עמת
 על דרך התורה הקבועה ולא הגבילו עצמם רק לדברי הרפב״פ
 והדאב״ד, כמו שנוהגים עכשיו בישיבות וראשי הישיבות מחנכיהם
 שדק דברי הרטבים והראב״י נקודת מוצאם וסבואס של ההגיון ועיון
 בלמוד התורה והמשא ומתן בהם. כאילו אם אין רמנ״ס אין חידוש
 בתורה, ואין צריך להסביר ולבאר את סברות התלמוד בעצמו
 והסתירות שקשה להבינם, ראשי הישיבות בישראל, מחנכי הרוח של
 הדור העתיד שלגו, האם אינכם מרגישים עד כמה השפעתה של
 הדרנה כזאת על התלמידיט בהחלט שלילית. זה נעשה כעין ספורט

 ולא למוד התורה הקדוש לנו כשהוא לעצמו.

 תמיד ׳הייתי רגיל אצל הראשוניט, למדתי. סלסלתי והתעמקתי
 נדבדי התוספות ובשיטות השונות המובאות שסה, ביהוד דקדקתי
 בדברי דשיי ובלשונו הקצר, ויש אשד במליס קצרות הוא מביע
 שיטה שלמה, וגט ביתר הראשוניט. באחדוניט עיינתי מעט, וכמעט
 כל מה שהבאתי בספרי מדברי אחרונים זהו ממה שנודע לי במקרה
 נדרך עיוני או מה שמסרו לי אחרים בשיחותינו בדברי תורה. לא
 הלנתי בדרך הגאונים ר-קיגונים שהבאתי למעלה. כי מניר אני את
 ערני וזו היא חוצפא גדולה להשתוות להם, ועוד יותר אגלה סוד ני
 נקרב לבי חושנ אני את הקיצוניות אצל הגאונים הגזכדים ליוהרא,
 אלא פשוט משום שלא הספקתי ללמוד הכל. ולכן אפשר הדבד ני
 ימצאו מפנרותי או מחידושי בםפדי האחרונים, אבל לא כולט רגילים
 אצל האחרונים, ואם במקרה יזדמן ספרי ליד לומד תודה ובםקידתו
 בירך העברה(כי למה יקרא את ספרי ייתר מספרי הגאונים האחרונים)
 ימצא יבד שיעוררו לחוק את ינרי או גם לפתור את דברי, או יזכירו

 איזה דבר'הלכה או חדוש מהדימזוניט והיה זה שכרי.
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 *זיתה פוזרה ולא היה לה מקום. מה הפירוש דרך חמחשב־ ושיטת
 הלםודז יש לנו שלשלת מסורה של גאוגים, ראשונים ואזורוגים,
 באופן למוד התודה, ולאשמו שלשלת זו לא נפסקה דורות רבים
 וחוט השני מאחד ומחבד אותם. עם הדרכים השונים בלמודם
 דאש־תוד שלהם נםח״זם בנקודה אחת — בהבנת וידיעת התורה
 בכל היקפו־. כל אהד חדש ויגאד כפי רוחו והבנת שבלו ו זה בא
 בהיק« תה נמס לעמקו של דבר, זה פנתה mm הגיוני וזה בא
 בכללי •התלמוד והגדרותיהם. אבל כל החגיל אצל פפרי הגאונים רואה
 וטרגי* כי רוח אחת שוררת בבלם לפרות הפצולים הרבים וכל זה
 שוד, בפשוה אחד — דרך ודוח התורה. לא הבליטו בספריהם שיטה
 זו או אחרת. כי רק אמת התורה היתה לנגד עיניהם וכל אחד ואחד
 הניא מש* עיפ נשרונותיו המיוחדים פאשר חננו חשם. ומעולם לא
 אמי איש ני Ml פותת דיד חדשה, הוא היוצר הראשון של שיטי,
מן התוושג עם מי שקדמו לו זעם יתר הגדולים וגאוני  זו או אהייז, ו
 rtti גל m ודו גדיים שונים של מטבע אחת — מטבע התורה.
 »לס נשתנו העתים ויציגו,שימות׳ שונות בעולם לומרי התור״ ואיו
 1,לצי, 9שי«ן. אוםיים ני המה הראשונים, עולם ההגיון בלמוי התויה
 8ו1היל 8ה* 8ו,פבנים מ«ש. נגי זה יש לפתות בחזק!?. השיטות האלו
 שנו את פני הלמוד בהלצה ויגלו בו פניט אחיים. מה שקויאים
׳ חיים׳, הנפוגות עתה בעולם הישיבות,  שי8מ «&לשאית* ו,שי!טת י
 >¥יקלו 'הדגה יותי פמה שתקנו. יסלחו לי הגאונים הגדוליט על
 0טויי 1»וי|<. מצפוני העמוק בלבי אופי לי כך, ואני מקבל עלי נל
 אזויותט של דברי. יתנו נא הגאונים אל לבם עד בפה פועלים
 ז*ן»עיט שבשיטה זו, הבימוי ואחיזת עינים שיש למצא בשמושה
 ami אצל נל תלפיי שלא הגיע להודאה בהלני, וידיעת התורה,
 זיו* את חדיקניות (אם לא עם־האדגיות) ביייעת התויה אצל
 ז»ל«יויט, שהיא תולדה משיטה זו. הנסיגה מדדו הלמוי המקובל
 8זזו דוד אגל צדיקי עולם לא זו יחיא דדו ההגיון בתודה. ישנם מהתל׳
 מידים יו8דחיקי0 לכת ותחת לנתח נתוח הגיוני חותכים את ההי ומפרי׳
 דים בין הדבקים בחזקה גם נגדההגיון, ואם לא די להם ההסבחו, במלים
 8שת6שים לסיוע •בתנועות ידיהם, ועל כגון זה אני אומר ולא ,יורה
 ב«בעותיז* (יומא ייט). זו היא הרגשי, עדיגה שרק בעלי כשרונות
 גאוניים מחוננים בה ובחושם הגאוני יודעים מה להבדיל ופה לחבר,
 אנל לא בזו היא שי*ה להפיצה בחוגים רחבים של הלומדים, שאם
 אין להם דעה כזו הבדלה מנין. כל דבר גאוני מיוחד רק לבני עליה
 ואין הגל 98וגליט לו והוא נקלט במוחם של הבינונים באספקלריא

 חפונו•״ ואני אומר לפני עוד לא תתן מכשול.
 היו מוניט ששמו כל מעינם דק בדאשוניט ואת הפדי האח־
 וזגיפ 16 ואו ולא החשיבו. בכביי יוחס יצרו לפעמים יצידווז

י על &וב יזכר שט שיב הישיש המפואי לתהלה דב  ו
ן מאנטויפן, שהואיל לסייע לי להוצאות י ל 1 צבי י 2 T אליהי 
 הדפסת תשובת אאמו^ מוקיל ולצדקה יזזשג לו. יהי שמו ביוך

 וינוב נשגר, ;טובה, אמן.
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 fttVMS, *,גיצ גאז מזכרת תויי, לאבי בדוח, אבי
 iftVii• יויי המנוח הגאון הצדיק הצנוע ניוניו ואת צנועיט חכמה
ט וגוקיל מפאריטש, S ר׳ א8רי V O VWTO V t f  מ*«ז1 «
 8לך מ׳עסק, אשר גדלני באב ויהנגני על ביני התודה. ינון זכרו לעי
 ותעביד- נחצדיותו p היתר, גדולתו בחורי״ יו8עט טיבייו בפנתביז

 *לי wm ,waff* בתוך דבוי.


