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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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 כ* זאה גם היפה ישראל בארץ הלסידם את לחתום הניעום אשרהראשיות
 למלאכה  סופרים קנאת וחרלה , ההלכה להלטור קרם שמיסי  העזה התשוקהנחלשה
 .ואטנם . ודרישתו המקרא אל פניהם מגמה ויהי ,  געררח היתה  ובמעט הזאתהעיונית
 מונה וכן מאז היה כן כי , התלמוד מאחרי הדורשים מן רבים לב הניא במקראתעסק
 תורת יסור הוא אשר ובלשונו במקיא לעמוק הדורשים יוסיפו כאשר , הרברבטבע

 המרחיבות ורעוהיו אמונותיו בצמא לשתות ברוחו להתבונן ישתדלו וכאשראוהדות,
 כה לו אין אשר ופלפולו התלמור ומתן מטשא ידיהם תרפינה כן , נפש ומשיבותלב

 נאמר אם ואמנם . העיוני השכל את בו לענות ענין רק הוא כי הלבבית רנשילרעים
 החיים  בעוברי היחה  ההתרשלות  ואת כי נאמר לא התלמור מלמור ידיהם רפוכי

 ראינו לא בי 1 ואת לא  ~את , ומנהגיהם במעשיהם  גם  התלטיר  טאחרי להנזרהרחיים
 חליקי מרוב הלא , להפך היה כי ראינו אך , ישראל בארץ כזאת היתה כי וטמענוולא

 בחסירוהם הלכו בא"י כי נבין בבל בני ובין ישראל ארץ בני בין אשרהמנהגים
 ברע בא התלמודי ההגיון אשר אחרי כי נאמר לא זאת ואף . התלמוד מגבולתלאה
 התלמוד החל בעת כי נאמר שלא וכמה כמה אחת ועל בתורתו, האמונה נם שםחדלה
 והכחישה פה שם;ל בתורה נגדה אשר מיוחדת חברה או כת עמדה אז אחורניתללכת
 ,  בתלטיר  מהגות  ההרשלוחם לרגלי כי נאמר  זאת אבל ! היא לא ותאמרהקבלה
 בינה אל השוקקה נפשם למשיב ולא כרוחם עוד היה לא התלמודי הפלפול יה ביויען

 וכל חפץ וממצאם המוסריות ומדותיה ואמונותיה דעותיה לדעת , רוחו לפיהמקרא
 המררשיון סרות על ראש והניעו למפקות לבם נפתח הגיונם בעקבי כי באלה, רקישעם
 אשר אבותיהם ממנהג סרו לא הרחיים בחייהם כי ואף במקרא הפשומי ממובןהנוטות
 האבונה  התטוטטה  סוט  בבר  הלטורית בבחינה  זאת בכל התלמוד בעלי סנהנומא

 או אים בקום רחוק  או קרוב  גוסן בי נטצא  אם נפליא לא  בן ועל המררשות,באמחח
 קצתם לב להניא להם יקשה לא כי מדרשו בררך דופי ויתנו בהתלמוד ומדברםרבים
 סלולה דרה לפניהם ימצאו והמדיחים המסיתים ואלה כלה, ההלמוד מאחרימאלה
 שונים מרושמים הנה . בבל בארץ הרברים עמדו כן אף . חפצם מחח אל בהלהגיע
 לפרוח שם התלמורי הפלפול החל בעת בבל אמיראי בימי גם כי ראינו כברהלא

 גם . הבבליים למוד בדרך נפשם נעלה אשר חכמים גם תלסירים בהם היובישיבית
 הרבנים לנו היעילו מה ואמרו בישיביה פעלתם ועל חכמיהם gv וירגנו אנשים בהםקמו

 בסתר סגורות ומחשבוהיהם דברים תלונת רק זאת היתה עוד אז אמנםבתלמודם.
 שונות סבוה יחד התחברו האחרונים ברורות אבל . ארם לפעולת יצאו ולאלבבם,
 לאור ונגלתה לבב משכיות עברה בסתר היתה אשר התלונה כי גרמו אשרוכבדות
 אשר אנשים בישראל רבו כי למעשה היתה עמוק ולב איש בקרב והמחשבהעולם,
 הפערימים היו באחרונה כי עד הקבלה, תורת ובאמתת התלמור בדרכי ספק להטילהחלו
 חדשה דתית לכת היתה והחברה , מיוחדה לחברה פה שבעל הקבלה תורת עלסוד
 . הקראים כתוהיא

 הם ואשר המלך ומטעם הנולה ראשי מאת להם נתן אשר הנאונים תקש כלעם
 ברמה ראשותם להנהיג נפשם כח אומץ כל ועם , ירם בחזקת וחזקוהו הגדילוהועצמם
 אחרי דורות במעט כבר . הזמן רוח בעד לעצור יכלו לא רצונם תחת הכלילבוף
 כבר . הכלליות לחכמות התשוקה היהירים מן רבים בגרב התעוררה התלמודחתימת
 לשון בדקדוק ולתור לררוש פשימו לפי במקרא לעסוק משתדלים קצתם היו קדוםבוטן
 הגדה הספור זה ואין , הלשון טהרה על פיוטים שרו גם שיסופר טה ולפיתקדש
_יקה ד( ה,רליד כי לעדה הם ם חזה הקרום  טזמן יפים פיוטים היום בידינו נמצאו עור כימפליגה
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 רטזים יש הראשונים הקראים ובכתבי , הקרש.( לשון במליצה להם רב ידםהיתה
 כ. נאפן לאות לנו זה . הקרים ההוא מזמן אשר בית"א אלפ"א סדר על פלשטערכי

 an~p הפעילה אשר נה שו הרא הסבה זה ואף כפש'טו, המקרא לבינההשחיקקו
 על יעלה לא ואילם בכלל-(, התלמוד ואל ההלמודי המררש אל חשיקתםלהחליש
 שהעמלש 4( צד פינמקער מר"ש קדמוניות )לקומי אחרים שחשבו כמו לחשובדעתנו
 היו כבר והדקדוק והשיר והמליצה החיצוניות החכמוה ממיני מין בכל הזה הקדוםבזמן

 הקרום בזמן כי , ותורהם היבנים אחרי נגררים היו לא אשר מקרא מבעליטחברים
 ובטנהנמ וכמשפמים באמונהם נמשכו ותלמוד במשנה ולא במקרא רק העוסקים אףההוא
 טקים ובכל מקרא בעלי ה.ו הקרמונים הזמנים בכל והלא פה שבעל התורהאחרי

 גפגהג לא אבל בדרישהם רק התלמוד מתכמי נבדלו לא אבל התלמור8( הכמיישבחום
 עסקו כל אשר יען-אל מחכמי אחר מצאו שאם הקראים מזיופי אתר זה אבל ,חייהם
 לוייה נס נמנעו ולא בדה, אח לו וקראו בריהם לאיש אותו עשו סיר במקרארק

 מאחרי להנזר קצתם על פעלה אשר השנית ה ב ס ה . שמו על שיטתם לפידברים
 הרת השהלשלות ותהלוכה מחמר דת חדוש . המסית המשל היה פה שבעלהתורה
 להתבלות הראשונים ברורות ככר הן . פה שבעל בתורה האמונה כעוכרי היוהזאת
 תורת מלכד כי אמרו המסלמגים גם כי , מאמיניה נין בדעות מהלוקה גברה הרתזאת

 אוהן מסר ואשר כהיבוה לא אשר מחמד מפי קפלות להם יש הכתיבההקאראן
 והכתישה ביניהם כה עמדה מה זטן לאחי אך , ולהלמידיו ממשפחתו אליולהקרובים
 היהודים על פעלהו גם פעל הזה והמשל , הכהזבה מחמד תורת אחר נמשכה ורקהקבלה
 בב"ח רפ"פ )רש"ל פה שבעל התורה קטלה על מחשבות לחשוב קצתם לביהתעורר

 בענינים בדעוה הלבבוה חליק זמן בכללו ההוא הזמן היה הלא וביחוד , 204( צדח"ה
 הכופר אשכול י"א )ל"ק היהודים בין נם הערביים כין גם ובמושכלות ובאמונותדתיים
 לחקירתם ענין היתה פה שבעל התורה נם כי בראותנו יפלא לא כן ועל , ע"ב(מ"א

 היתה עור ואמנם , הולדתה ומה טיבה מה לדעת אודוהה על ולהור לררושהעיוביה
 תסים פרוד לעשוה מספקה היהה לבדה והיא אלה, כל על העולה שלישיתסבה
 משפט על תרעומת החכטים הגדילי לפעמים כי ראינו כבר הנה . האומהבקרב

 ולא אחה ולא , הנכונה המרה על הגאונים הפריזו באמת כי , התרעומת צדקהלעתים כי כן כסו וראינו , הגולה ראש. במשענוהם כמחוקקים היותם על במשרתםהגאונים
 ורעיה, באמונוה וגם ובמעשה בהלכה דעתם על האדם את לכוף יר בחזקת באושתים
 מכלאה ביניהס מריבה התלהטה שונוה ולעתים , עת בכל שלום היו לא נתיבותיהםגם
 'לכר לא ואמנם כערכם. מהם פחותים מפני נדחו ומוכים וניולים מרעהו,איש
 עצטט בבת מחוקקים היו אם כי ומשפטים וחקים דינים לחהוך התלמוד בכחשבאו

ובראו
 וישי פיוטי וכן , אחייב ועור , הטעשיס כל על ארון אל ; כמו הפלה שבסרר הפיוטים על פה גער1(

 התשלוה פיוטי על צונץ של בספרו אודותיו על ~ע,' הקרא.ם החלה ל"מ: יאוחרו לא ועכ,פ קדמונים שכלם יוסיבן
 . טפוזריםבטקוטות

 קראט סררי אי"ה לירי ה' שמן אחר : בקצור ר"ל 4 צר פינסקער שטחה מר' קדמוניות בלקוטי עי'2(
 הג"יניפ זמן )נלומר הנוכר תזמן לפ' רבים יסים עיד שכבר מתוכם לסרתי . , . ושונים ישנים טמחגריםכ"י

 סין בכל פרי ועשו . . . שעמלו מקרא פבעלי טחכרים לפנתו נגלו כשלטור התירת אחר סיר הרגוחאחרוגים(
 וגטו בטקרא העוסקים על כ"א הקראים על יובן לא מקראי טבעלי ,מחברים מש"כ ואולם 274 צדתזח שלי בס"ס ורא"נ .שLboal. Bur 2)0 .,ל מונק של ט' על ורמז ופירושיהם כיק להבנת הצורךשהביאם 5ח כפי ב' א' עזפ לשה'ק שרשי והערכת והדקדוק והשיר וחטליצה ובפילוטופיא בתכונה החיצוניות ויריעותמטיני

 . בפניםשכתבנו
 )כ"מ טרח ואירו סדה שהיא זח על :אטר אשר במקרא an~w al~olvn והם , טקרא בעלי בחס יש גא;( ערובץ. טקרא בעלי אלו הנפן : נטו מקרא" "געלי וכן קראי ר"ח כטו בש"ס בנזם נטצא קראי הדבור8(

 . לגן( )שם טקרא בעלי אלו אחיכםלנ.(
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 בי הטהשבה נהפשפה ואז , התלמיד נעלי שערום לא אשר תרשים ותקים דיניםובראי
 ראיה צריך ואיני וקיים יציב מרבריהם רבר שכל עד ספק מכל למעלה עוטריםהנאינ'ם
 ועתה , בגזרה בצורתן הן מלפניהם יצאו אשר ההיראית רו3 כן על אשר ,לחיזוק'
 היתה כבר זה בלא אשר המשכילים מן רבים התעוררו הזה הטצב לעמת כי הדברקרוב
 והנה , פ"נ( )לעיל רוח למורת הנהגהם יקשיות הגאונים עקת להם ותהי בלבםמינא
 ראי לא והגאונים ההיא בעת ישראל בקרב נראה אחד נגע עוד הסבות אלה כלעם
 ושל נפתלה אגדה בל . בעם פרצי וסכלות נפמויות אמונות . היא מטארת צרעתכי
 דת מעיקרי היא כאילו בה והאמינו 'שראל בקיב ררכה מצאה בתלמור הנמצאהדיפי

 נוקשו עצמם הם טהורית אמונות להירות נקראו פקידתם לפי אשך והגאונים .היהדות
 עורות עינים לפקוח הרבר על השבילו לא הגאונים כי לבר לא ואולם , אלהסכמו
 כי , כפשוטן נכינן שלא פנים כל על להורות או , הנפתלות האגדות הבלי על'להעיר
 חדשים יתחרשו כאלה הבלים עיניהם נגר ראו אם כי , השכל מדרך יהעהפשוטן
 ולמוקש בעם למשכילים נפש לגעל היי ובכן , מלהניחם יתבוששו ולאלבקרים
 . ישראללביה

 המדרשות ספרי ורבו פרו ישראלי בארץ ופרח יציץ באגדה העסק אשר הזטןבפרק
 שמים עלו במופלא ררשו אשר אנשים קמו ואז , לרוב השרה כעשב ויציצובאנדה

 פלאיה לראות חלומוהיהם בחזיוני ההומות ירדו אף ומלאביו אלוה בסיד לביאבהויותיהם
 אלהים. במהרי בחקירות גדולה מפרות נבראה הזמנים במשך , וקרואיהם שאולבעמקי
 מענינם אמנם . קדמונים לקרמוני יחמוס רובם כי . לנו נורעו לא וארצם מחבריהםנפם

 רצו אשך הסוד לפעמים לנו יגלה בהם אשר הדעות ומתהלוכות אחריםוסיכזים
 פה נזכיר אך , בקירוב זמנם וגם היא מה סולדתם ארץ לשער נוכל ומהם ,להסו1ירו

 מאץ באפן ישראל אלהי ה' את הטנשם ישמעאל לרבי המיוחס קומה ור שיעספ-
 היכלוה ובצערי המרככה בצפיית המדבר רבתי היכלות ספר הוא השם יטשלו
 כסא מראה ומדמות בקדש לשרת משמרתם על העומדים המלאבים ומן מעלהשל

 מגשימים לציורים מספר ואין כסאה על בשבתם השכינה פני תואר ומתאר ,הכבור
 מלא הוא גם אשר א ב י ק ע י ב ר ד ת ו י ת 1 א ספר היא במקצה לו והקרוב .כאלה
 ם י 1 ר ה ר פ ם ומתמיהות זרות בדעות מופלגים מהמה ויותי . מגשימיםטציורים
 גרועים אלה כי ואמינו "(. המלאכים שטוה מפעולוה המדנריס ח נ ן כ ם ;יספי

מהראשונים
 רב ובתשובת . הקדישה "הישיבית הנשגב בהואר הגאונים בתשוג~ת ערוג נק-או היש'ביה שה'4
 ואפילו חמה חיים אלהים דברי הגאונים( דברי כל וכלוטה דבריהם כהב צדק שע-י שו"ת 'שבהקרמת ;אקשר,-א
 ההילק וכל וגדול קטן דבר על לחוש אין הוא טקום נאי,ה ראיה טמאים ואין הוא הכי ':אסרים י ~אעם .כשה אי ה' צוה אשר הדבר הוא ופלפולם וחכמתם ממקומם אותם ירחו לא הנביאים של רבן משה ש.גטך-ש.

 . הורתו ועל ה' על כחולק מדבריהם עבר '2יםעל
 הבצות, באור פלס לס' 3הקדסה נח בן נסי כוון אולי שהוכרתי ספרים ושאר והיכלות קובה שעיר עלט(

 העשו.ם התועים ספרי בקריאת וייעף ייגע שלא הקירא צ-יך יאמר מראשיניהם היה הקראי זה ל"ה בלנק)ע,'
 תעתיק בפס"ד אבל בשם הזכיר לא תיכלות בוויען( הכדרש בבית פינסקר )כ"י אחד זמן בני ושניהם סעדיהרב עי ירוחם בן סלס~ן בתשזגית נוכרים ושיק א'ד11תדר.ע , נח בן שם רוים, , היכלות . ~החסידים 1;ידיק.ם שםעל

 וחלאה ,ו(] וח"ג tXXX 'ו[נ, XIY, ח"ב ביה"מ יעללינעק 167 פ. ג. rJ1y ועי' . בהיבלות שמקירםדברים
 הששית המאח לחצי סביב וזה לטה:'ג השמינית הסאה בפוף נתחבר שהיכלות שם ששער וטה XXXIצצ,
 נרויות הלכות שבסוף חחפוך על לדגר רמז יש אבל ראיה, שים לזה אין ד לפענ ליצירה 1el~nhלאוף
 ע"כ טרכבח מעשה היינו גדול שרבר ידענו הש"ס ומן , קפן ורבב גדיל רבר גם המקובלים הם"רים ביןסונ41
 א"כ ישנות טשניות שחן עליהן אסרו הגאונים אשר וזוטרת, רבתי היכלות ספר עי כוון שבח"ג ריא רחוקלא

 מן סרבר חמחבר , ותיכלות קומה שיעור לפניו היו וככר יותר טאוחר דר"ע אותרת ספר . לבהזג קריםעכ"פ
 שמכיר טטח הגאונים של זמנם בן שהית ראיה ליקח שאין כתב ;ן הערה 169 פ. ג. צונץ . שבבבלחישיבוח

 ולפ.ז . כן טתמרים. fn~b והנ"נ הי"ב בטאה שחיו ובצפת בבבל רבנים שגם שנטצא יעקב' גאון ישיבות ראשי,
 , לר'ע יחסו הוא נם שהרי 'שן כפיהיה " עכ דבריו ולפי מזכירו רסיג שTJC1 5 בן ירוחם בן סלמון שהרי אפן בשום וצא . לגאונים טאוחר שהיהתשג

 ת"ר(לדאר
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 r~tite דברי לאמר דעהני להפיס נוכל פנים כל על הראשונים באלה כימהראשונים
 צריכים עליהם לחפות בקשתני בכל הלא ? נאמר מח האחרונים באלה אבל ,ה2
 בין אמון מצאו האלה הדהוה זאת ובכל רוח. ורעית הבל הם כי להירותאנו

 והתברכי , כאלה מופלאים בעיונים נסתבכו מהם שאחדים עד אחריהם ונמשכוהגאונים
 וגרו?. קרושים אל,הם ונגלו העליונים במערכת נעלם כל ועל אלוה בסוד לבואבלבבם
 בי לפניו היושבים לכל אמר אשר יהודה בי יוסף רב הנאון כמו מתו שכברנביאים
 נאון האי ורב , פ"נ( )לעיל ותלמידיו רעיו ובממיכת בהקיץ הנביא אליהו אליונגלה
 הדקלים בשיחת מכיר שהיה לשטרות אק"מ בשנת שהיה קבסי אברהם רב מהגאוןיספי
 הכית לחכרו אחד חכמים שממרו : כתב גאון שרירא ורב . ל"ג( סי' ליק ר' הג')תשו'
 אחר גאלן האי רב וגם . בראשית( פ' עה"ת רמב"ן כ"ט סי' )שם שרטוטין וסדריפנים

 החכטימ על כלל ערעור לו ואין מקובל לרבר ,,ההיכלוה" את הח"ק הגאיניםמבחירי
 טלאכ. של במיבבה ולהציץ במרכבה לצפית כשמנקש , , , הגק שהוא מי ביהסונרים
 בעיניו רואה שהוא כמי יבחדרים בפניס.ם מציץ בכן , , , לעשית ררכים לו ישמרום

 ואמר , בו שיש מה ורואה היכל אל מהיכל נכנס הוא כאילו וצופה שבעהה.כלות
 טראה שהוא ממנו רחיק ולא , . , לצדיקים נסים עושה הקב"ה כי סוברים ואנו :;ור
 נניח אם ואף . צ"ט( סי' הנ"ל )תשו' מלאכיו ומ;מ- היכליו מראה בפנימיותאותם
 היה פנים כל על הלא - דבריו פשר ננד שהוא מק - דמיונית צפיה על הגאוןשכיון
 כל בלי כן ועל המלאכימוי( וסעסר היכלות מראה הדברים אלה טצ.אות באמתהמאמין
 כמשמרות הענינים באלה האמונה היתה להקדמונים וביחוד הגאונים שלכלספק

 בעם מהמשכילים רבים נפש בהם ישרה לא אש- האלה המשפטים בל והנה .נטועים
 הלא הגאון זה בהשיבית נתבונז אם , העליונה מדרגהם גאון יהודאי רב בימיהשיגו
 , המלך מלפני שיצאו כגזרוה פסקיו כל לעשות ביותי בזה מיוחד היה היא כינראה
 מסאן הפשום השכל אשר ואמונות הפליאות בילדי השפיקי לזמנו סביב כי ראינווכן

 ורב בכשרונית נאזר הנכון ולאיש נכונה להיאנה הוחילו ורק , לבבם במהרהמהנגרים נשאי אשר התלונה סאת נמלאה בימיו גם כי במצאנו להפליא אין ומעתה ,מלקבלן
 .חוסו מצד בע2 פנים נשוא והוא ודעת הכמה מתת גם לו ואשר והעליליההעצה
 נלאי אשר בעם המשכילים בעיני פניהם ינשיא.ה כח[ ולשגר נגדם לההעודרועשרו
 . שררתםנשוא

 לפעטים בי השמש תחת חרש זה אין בבבל,  ההם בימים נתגלה נוה אישוהנה
 בנינים למשואוה ומפילות כסא מרעישות גדולות תולריח הצאנה קטנות  סבותמקרב
 ייוורא. רב בימי ההיא בעת היה כן אף . בם היסוד עד אותם וערות , עהיקיםחזקים
 הישיבה גאיני בין ריב התחרחר אז , ישראל בברז פירוד עשתה קטנה מחלוקה ,גאון
 שלטה מות אחרי י כלענה מ-ה אחריהו ויהי שכיור הגרילים החכמים מן אחדובין

 ישיבה ראש להיות מפומבדיתא גאון יהודאי רב את קרא אשר שלמה הוא -הנשיא
 ממלא. יהיו אשר בנים לשלמה לו היו לא כי פנויה הגולה משרה היהה -במורא
 , לא או אחריו הגולה ראש נעשה הזה אחיו אם . דוד ושטו אח לו היה אך .טק'טו
 . נשיאותו ימי ארכו לא אחיו מ-ת אחרי נשיא היה אם אף כי ברור אבל לנו נודעלא
 . הנשיאות בעד רוד בני שני בין ריב התגלע כבר שלטה מות אחיי קרוב בוטןבי
  טהיוה. ענן , חנינאי מטנו והצעיר ענן היה הבכור בנו . לדוד לו היו בנים שניםבי

הבכיר
  רה'ג שטשיכ טפרש 19 הערה חפי בן ריש תוירות ח"א לראשונים זכרון בחבורו הרכבי החכם דעת6(

 ה.:.... טראה במימיות אותן טמאה טש"כ וכן לגו והדרי נפשו במימיות הייו וחררם בפייטים טצ'ץבאן
 - . הרחוק חפירוש זה סובלים הגאון דברי א.ן לרעובי אך . לבם בנדיטיותכיו'
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 הטשרה יורש להיות .הצרקה היתה לו אף ובתורה בחכמה גם מאחיו הגדול ,הבכור
 זאת ממנו מנעו הישיבות עועי . נמלאה לא בקשתו אבל , הגולה ראש בתורולהנשא
 סיפרי ממקורות לנו שיוצא מה כפי , לחנינאי טמני הצעיר לאחיו ויהנוההמשרה
 המעלות כל לו אשר איש - מזכותו הזה האיש את דחו אשי הדבר סבה היתההרבנים
 נססך לא זה ומפני פסול שמץ בו מצאו יען - בישראל לנשיא הנררשותוהמדות
 העלתה בלבו היתה אשר השנא ומפני גילה ראש להיוה משמים סייעוהו לא וגםלגאון
 בית פי על ממרה זקן ונעשה , , , , הכטים קבלת מעל 'שואל אח להסית ועמדודמין
 הח-בן אח-י כי . מוכים לא חקים טלבו וברא תלמידים והעמיד ספרים וחבר , . , ,דין

 הדבר מתואר לזה וקרוב . להראב"ד( הקבלה )ס' וחוקם ענן שנא ער הצרוקיםנדלרלו
 )בר נאון נטרונאי ר' בתשובת והיא , ענן של לזמנו קרוב מזמן נושן ישן במקירגם

 ולא פסוקים אם כי בהגדה אומר שאין הפסח בסרר הניהג על כתב והוא ,הילאי(
 . . , ותלמור משנה דברי ובוזה ז"ל חכמים בדברי ונופר הוא לב והלוק הוא מיןמדרשית
 אני שמו ירקב ענן ותלמידי ותלמוד משנה דברי לזומר רוצים ואינם ם ב ל ב ישוטינא
 עזבו אחריו והזונים התועים לכל שאמר ובמינוה ברשע המשולש חוט רניאל שלאביו
 אומה ונעשו במעותם הם ועדיין , משלי תלמוד לכם אעשה ואני ותלמוד משנהדרך

 אלוף אלעזר רבי ורבנא מרנא וראה , . . לעצמו עול ושל רשע של תלמוד ותקןלעצמם
 צריכים ועכשו . בו יש תחבולות כמה , מצות ספר שקורין שלו תועבות ספי,'ל

 עד . . ,לנדותם
 שחוזריי

 )סדר הישיבות שתי כמנהג שנוהגים עליהם ומקבלין למוטב
 הם : אחר באפן ענן של תחלהו מתארים הקראים סופרי ואמנם ע"א(ז( ליחרע"נ

 הצדוקים את ומחרפים מגנים והם , הצדוקים עם דבר לה יש הקראית דת כימכחישים
 פני ולמרות , ענן בימי מחודשת תורתם בי מכחישים הם , הרננים עשו מאשריותר
 קבל ולמד ענן שיסר טה כל ואומרים קבלה בשלשלה רוחם בגבה מתפאריםהאמת

 הם הקדמונים, עמדת על עמרו הם אם כי חרשה דת עשו הקראים ולא ,מקדמוניו
 אומרים , אבל , הנביאים ביטי שהיה סמה החליפו ולא , אמיתית קנלה משמרתשמרו
 הקיאים חלוק בנספחות )ל"ק קבלה וקראום ענינים וחדשו הכלל מן יצאו הרבנים כתכי

 המובהק . . . , ענן הר"ר בימי : היה כן שהיה המעשה ספורם ולפי : 100( צדוהרבנים
 הצריקים סכת היה והוא , , , . ובתלמוד במשנה פה שבעל ובתורה שבכתב בתורהמאד

 הכתות שתי ישראל בית כל אותו בחרו וענותנותו חסידותו והפלגת חכמתו עוצםובעבור
 מנהגם כפי עליהם גלותא ולריש דין בית לאב . . , , נשיא ומנוה. והפרושיםהצדיקים
 אז . . . . ישראל כל על מלך במקים היה גלותא וריש דין ביה אב שהנשיא ההיאבעת
 רצה . . . . גלותא ולריש הגדול דין בית לאב הנשיא ענן הר"ר שנתמנה ואחר .בבבל
 שהיא פה שבעל התורה כנגד ולטעון ברבים לדרוש והתחיל לישנה עטרהלהחזיר
 אותי התנכלו הפרושים עדת זה וכראות וכל, סכל ולבטלה אותה להכחישהטשנה
 מיתה ונתחייב המלך בחק שמרד . , . . הלשינוהו המלך מן יראו וכאשרלהטיתו
 ועוב_- . . . ברבנות ובחל בראשות מאס . . . כן ?נן הל.ר וכיאות , מידם הצילהו , . .והשיית
 חרבנים דבור לפי באריכות ענן של טענינו המעשת הקראים שיספרו טה 98 צר בנספחות ב;8ק ע"7(

 טאחיו גרול שהיה ענן על עלס אטרו הדברים תמצית וזה 103 צר שם והרבנים הקראים גהייק טיבאכטת
 שלו והכת ענן ונתקנא ויראה וביישנות ענוה בויתור טענן גדול היה אשר באחיו ובחרו ובשנים בתורההנבאי
 הדבר נגלה גלוהא ריש וכשמנוהו עליהם המלכית טפחד מעשיהם בסתר ועשו ובייהד צדוק טתרבותינותכם
 במה עמו ונועץ מחמר ברת אחד טורד חאסורים בבית עמו שם ויחי . למות דינו ודן תכלא לבית ונתנולטיך
 בזה מררתי ולא אחרת לדת ראש ואני , המלבת אחת דת על אחי את אתה המלך לפני שיאמר ויעצחויתנצל
 חשכין על חוא אחיו דת כי . אחיו מרת נבדלה גתו בטה למלך לאמר הופיף אך , ענן כן ויעש . טשטשךלטינת
תשחר עי זה פעל והאביב הרא.ה על נ"ב המסלפנים חשבון כי ויען האביב ועבור הירח ראית ע, ודתו התקופותעגור

 שנהי
 הטלך. לו שנתיצה
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 )אורח לירושלים וילך . . * וחבריו ותלמידיו בניו את עמי ולקח . , , , ביתו אתועזב

 ומצאנם בבבל קרהו אשר ואת ענן של תתלתו הקראים יתארו כן ע"א( י"סצדיקים
 . שנותיו יתר בה לתיוה בירושלים לשבתטשם

 דבריהם בכל הטושל ההפכפך על נשתומם ספורם על לב בשום נכינה אםאמנם
 קבלה הם ענן של יסודיו שכל היא אמת אס , משנהו סתירת הוא מאמר שכלעד

 מה , הנביאים בימי שהיה סמה החליף ולא הקדמונים עמרת על עמד והואקדמוניות
 היתה ואם 1 פה שבעל בתורה גרול שהיה שקר במתה אותו שבחו זה מה ועלזה

 הדברים הגיעו איך ע"א( נ"א )א..צ נשיא מפי נשיא איש מפי איש בידו קבלהתורתו
 שלפי אחרי בה יריעתו שהגריל ער פה שבעל  התורה בלמוד זמנו מבלה היהשענן
 על הנשיאות להשיג  בהשחרלו להשיח נסבל ואיך 1 שקר של  חתיה היארעתו
 הנה ו זאת ועור 1 ימיהם ואורך הייהם פה שבעל ההורה היתה להם הלאהרבנים
 שהנשיא ההיא בעת שהמנהג ואומר גלותא ולריש דין בית לאב ענן את עושההמספר

 מי כל אבל , נלותא וריש , דין בית אב , נשיא : פקייוה שלש עושה דין ביתאב
 עוזי רבריו לפי ובן . נברא ולא היה לא זה שכל יודע בבבל ההיא העת מנהנישיודע
 קבלו שתיהן הרבנים שהם  והפרושים , צריקים איחם  קורא הוא אשר הקראים ,הכתית
 שתי ההיא בעת היו דעתו שלפי נראה ומזה , רין בית ואב גולה ראש להיוה ענןאת

 פהי מי , עליהם ראש שקכלוהו ער לעיזיהן רצוי היה וענן ונכרות  טצועוההכהות
 שבעל  החורה בגר שהוא ומורה ונורע לקראים  הרצוי שאיש ,את להאמין הנהיטר
 1 הרת ררך להם ומורה ולמבהיג עליהם ראש שיהיה הקבלה בעלי  יבחרוהופה

 להתעוה ובא היה חנף ענן כי באמרנו רק היבר לצייר יתכן לא ספורם לפי ~יועתה
 לא ענן מקורות כי הדבר וארת , גנותו לירי באו שבחו מהוך כן ועל , הרבניםאת
 להם נח שהיה מה רק כי מאליו ומובן הרבנים מן ששמעו ממה יותר הקראיםירעו
 להחליף מאז הק-אים ומרת הכחישו, ובצעם חפצם ננד שהיה ומה מקבליםהיו

 הנרוה להמציא הכמיהם רברי לזייף וגם מנגריהם רברי  לזייף המעשים ולשטתהאמת
 מהנמשכים שם אנשי בגרולי לר1זפאר , אמרום שלא לקרמוניהם רברס  ליחםלבצורם
 לא אשר בשמוה אנשים להם שהמציאו אלא עוד ולא , לקראים לעשותם הרבניםאחרי
 ער לרור מדור בה הלכו אשר באמת קבלתם היא אך כעתי ולפי , נבראו ולאהיו

 מה כי הרברים טבע מתיך המובחוה בראיות ראינו כבר הנה . סהם5(האחרונים
 לשים צירך לנו ואין , לעין גלויה הלב בריאת רק הוא קבלתו ומשלשלת טענןשיספרו

 התלמוד כזמן היו אשר הרבנים חכמי מגדולי כי נראה אן כי היחוס שלשלה על רקלב
 הירחם ני אמ-ו הקרמינים הגולה ראשי רוב על גי ,  קראים עשו הגאונים  בזמןולאחריו
 התנאים בל : נמו נשיא ער מנשיא מהם שנמסרה קבלה היא ענן זהירת קראיתהיתה
 נתן רב , הזקן ושמאי , ושמעיה , מבאי בן יהודה ואת , שטח בן לשמעוןשקדמו
 הרבר אל ומשכיל הדורש יאמנם . אחרים ורבים זוטרא .מר , עוקנא מר ,דצ'צותא

 . רבותיהם הם בי עליהם  איסרים  אשר  הקרטונים כבור לעפר ישפילו  בזה כי יראההלא
 הן--

 ז שנת בקראטאשין נדפם Studieu Earaeisch הטבונה , פראנקל פינחס רבי הרב בקונטרס עי'8(
 שלפי אחר טכהב עי חקירתו יפודות תמך שם . מרתם הזיוף היה שבהם האחרון שעד להראות מטרהואשר
 לחרב עח'ה באור התורח ,את ס' בסוף הגטצאת אגרת הוא אש"ף אבן הנכונה פירקאוויטש אברהם ר'דברי
 ליסור חחלטהי ליקח שגובל ער טגריחות כך כל ה1גטרס מחגר של וראיותיו . האבל  משח נכר הנקיסוחח
 וגסגנונה ובסליצתח האגרת ואת גלשון גחכתן שאם והוא אחר חבר רק פה  להיטיף לנו ואין , בפנים שעשיניכסו
 בריך בתובה  כלה כי חחסישי לאלף חשביעית המאה שנסוף קראי סופר עט מתחת 'צאה לא כ' סידציר
 : שם וכתב , ישועה חצי באר די אין , חסות אחר הנפש חיי : כסו , מחודשות מליצות בה ויש האחרונים,שון
 הכוטר באנטול מקורו זה חיטב נאר מספרת , מחוצה ועק'  שלי ברייתא בספר והכה Fat1) )של דבררראה
 . החרוז עגור טתיצח בכנוי השאמשזעם
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 כלפ היו דעהם לפי אם כן ועל , רבניה היהה ותירתם הרבנים בדרך הלכו אלה כלהן
 . חנף ענן את שעשו כמו חנפ.ם כלם יעשו הלא בלבםקראים

 יתברר , הטציאו אשר קרמונים ביסים מקורותם הגדותיהם יהר על לב נתןואם
 . קורוהוהם כל פני על המתוח הח.ט היא החויפה כי בם ענה פיהם כי יותר עורלנו

 ואחרוניהם . צדוקים שהם עליה( אמרו ~rP , הרבנים על ושאננם התרגזם וטראש:ןמיאש
 הצדוקים עם דבר להם אין כי תעצוסותיהם להביא לשין והאריכי פה הרחיבוביחור
 בי לאמר הרבנים על נאצות מלא פיהם זה ובעבור ע"ב( ר' טריכי דור ע"ב נ')א"צ
 הרבנים אמרו לא מעולם כי חנם, תלונת אם כי זה אין ובאמת שקר הלשנתזה

 אסרו ואם , הבא ועולם המתים תחיה בכפירת עניניהם בכל צדוקים הם כיעליהם
 עצמם הם וזה פה שבעל בתורה כפירתם על רק כונו לא הצרוקים דת וחזק ענןשבא
 ואיבוד לב רוע אם כי זה אין הרבנים על חרדו אשר החרדה כל מה ועתה ן הכחישולא
 בית לאנשי הקראים מתיחסים ח'( )ל"ק מקייזי הערבי הסיפי שספר מה כפי .שקר
 רושם עשתה הרמיונית המחשבה זאת ואף , ראשון בית של הזמן טנהנ ומנהגםראשון
 טתענים שהם בתעניותיהם הרננים מן הקראים נחלקו הזה מפעם כי , דתםבטנהגי

 כאשר ביניתם נושן ישן הוא הזה המנהג ט'( צר )שם ראשון בית חרבן עלומתאבלים
 אליה אדרת פ"ה יוה"כ ענין עדן )גן שלהם המצות כמפרי מחבריהם כל מלשוןנראה
 חלוק בעל באריכות יספר האגדה זאה ופרטי , רם"ג( סי' הכופר אשכול פ"ד י"כע'

 הפיץ נעשה ירבעם בימי שכבר ' דבריו ותמצית 100( )נספחות והרבניםהקראים
 מתאווה בירושלים נשארו קצתם אך , בוש לנהר מעבר והלכו ישראל ארץ עזבווהחרדים
 ובבית והמסגר"( והחרש עמם שארית עם והגלו , ונאנקים נאנחים הנקובים והםהמקדש
 , הם גם הגלו טיטוס ובגלית לכסלם שבו לא הם אך בתורה רבים מכשילי היועגי

 ער אבותיהם כמנהנ ממחתרים והיו ארצות ובשאר בבבל ונתישבו , והנאנקיםהנאנחים
 1 הספור בזה ודבר דבר בכל והכזב הבדיאה יכיר לא מי ועתה . דתם ופרפם ענןשבא

 הכור אה זכר לא ואיש העם רוב לרת נרולה.מתנגדים כה בישראל שהיה יאטיןמי
 . מלב בדוי הכל כי משכיל כל נראה ומזה 1 רבר שמץ אף ממנה שידע אין ואדםהזאת
 צריכים הלא , כדבריהם יהיה לו אף כי החנופה עוד הבדיאה על יתרה עשוואמנם
 והעלימר מסתתרים היו האלה הקדומות העתוה בבל כי מלא בפה כן ואמרולהורות

 יקראו ואלה , לבם בסתר וקראים עין למראה רבנים , בלב ואחד בפה אחד חיוחייהם וכי , דעוהיהם עיני למרות הרבנים כמנהג נהגו בגלוי כן יעל , כל מעיןטחשניתיהם
 . וחנפים וכזב מיסה אנשי הם באמת אמונה אנשי מושגי לפי אשר וחסידיםצדיקים
 התרפית הוא זה הקדמונים התנאים גדולי עד קבלתם שלשלת מושכים מאשרואמנם
 המשנה דין עם שוים חקיהם רבי סוף סיף כי מדעתם כי מאוסה. היותר והחנופה גדולההיוהר

 אשר אחד המשנה חכמי בין להם ולבור בו להלות גדול אילן למצוא מוכרחים היווהתלמוד
 א ר ק מ י ל ע ב ל ה ר ס מ י א מ ש ואמרו הזקן בשמאי מצאו ואותו קבלתם אליוישלשלו

 בן ויהודה שסעיה עד למעלה שלשלוה וממנו י"ג( סי' בהערות ל"ק סעיד בן יפת)ר'
 . אחריו והבאים ענן עד ולמטהפבאי

 עם מחלוקהו ותחלת ענן של מענינו הלב אל ונכנס אמת שנראה מהואמנם
 דברי אלינו ונאטנים , והתלמוד המשנה בחכמת גדול חכם היה ענן : זה הואהגאונים

מנגדיו
 וכפרפים לבבל , ספורם לפי הגלו אשר ראשון בית בחרבן הגלות מן חזאת שהאגרה הדברים הרוגים9(

 לתורת נחביר קשור לתת השתדלו הם גם אשר , הקבלה בעלי של אגדה יסוד על נבנית והמסגר ההרשביחוד
 כפין בגט' עי' לבבל שבע"פ התורה שהביאו ונתורה חנמי אלו וחטמנר החרש ופתרו ראשון חבית ומן Qpקבלתם

 . שכ"א פי' האזינו :בספרי )1'.( בגט.ן :תים' ח.(פ'
 ו1'ר()ת"ד
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 כל גם אין אבל , מכונים והטננדים האוהבים דנרי ובזה , עליו כן שהעידומנגדיו
 לפי המקיא בחקר ועסק , זמנו מדת לפי המקרא לשון בחכמת נם למוד היה כימפק
 האמינו לא זה בעבור בי מאד יהכן תתה הח'צוניית' בחכמוה גם ידע ואולי ,פשימו
 מא: היה כן כי . בעיניהם חשיד היה פנים כל ועל וצדקתו בהומהו הישיבהחנמי

 באמינהם בטחו לא כי לההלמידיים רוח למזרת היו אתרוה בהכמיהשהעוסקים
 ונהנוה לו הראויה הראשוה לו להת ומנעו מנחלהו דחוהו כן ועל ,וביראתם
 אשר הע;ל ובמבה הזה משפרם לרגלי . בצרקהו מטנו גריל אבל הצעירלאחיו
 הזחן היה ובאמה . מלחטה עליהם וקדש תמהו כל בו התעוררה דעתי לפי לועשו
 הרכנוה אח הנהגהם וקשייה הגאונים משפט בי . כזאת למלחמה לפניו בשרההוא
 כבר אשר בעם המשכילים קצה בעיני מיב ושכל חן לטצ:א נאוהים היולא

 היהה טענהו ראשיה כן ועל . בישיבות הנהוגים . הלמודים אל אהבהםנתקררה
 ודחוהו נגדו קמו דם כ' ובהיות . עליהם ידו הניף רוחו ובע:ם הגאוניםנגד

 על טענהו ראשית היהה ספק ובלי 1 בגליי נגדם קם הוא אף , הגולהמראשות
 ורכיר דבור כל עשו אשר ראש.הן וחקקי הישיבות תקף על , ומעשיהם הנאוניםמשפט
 הרבי הוא הישיבות בשתי ונפסק שנגמר מה ונל , נטועים במשמרותבתלטוד
 מלכית עול עליו מקבל שאינו מי וכל , ישראל לבני לצווה משה אל ה' דבראשר

 שנואים היו האלה המעמדים כי 'דע ענן . ישראל מקהל אתו מבדילים ומנהגןהישיבות
 כין אמנם . עוזריו לקוות יכיל מהם כי השב כן gy עין ברוע עליהם ראו אשרלרבים

 המדומה העול בסבה , אח-ה מפנייה ההנגד הוא , גדול הבדל ה.ה והחנגרוהםהתנגדותי
 ממאן היה לא להקימו רצונו  עישית  הי הגאונים אילו ואולי ,  הגאונים לו עשואשר

 המתאוננים המשכילים , הם אבל . ובמעשיו ובדעותיו באמונותיו מרם נאחדמלהיוה
 עצמו ההלמוד מעשה עליהם רע כי , תורהם על אם כי הלונהם היהה הנאונים עללא

 אחר לעשית צריך עוזריו יע:בוהו שלא ירצו: אם כי הבין , זאת הבין ענן .ומררשו
 רק  בההקוממי הפרק על ר לעס יכיל אינו כי  הבין , שני צעד עוד הראשוןהצער
 להרים , ב.רו הפצו ולהצליח  מישהי בצע  למען לו  הוא כחיץ אם כי ,  הגאוניםנגד

 אליהם באתי אילו . בדעהו מהשבית השב :כה . עצמה פה שבעל ההורה נגדהלונהו
 ולא התלמוד טס-ה נטור לא אבל והורהם הגאונים נגר ונתעודד עטדי לכי :לאמר
 מרד ידע הלא ? אלי ישם; ומ' לי 'אבה סי ימדרשיו מפלפוליו ודיניו טחקיו ידנונחדל
 באו הם אם כי הגאונים עם ייב לחרחר ה הוצ כבה להם היתה לא עמי ההולכיםכי

 ענן כן ועל , פה שבעל רה הה פירושי ונגד התלטור שיטת נגד השכלתם ובכהבהומהם
 ולפי אחו ההלכו האנשים אלה בין משל אשר הרוח לפי כי הבין ובלבבו ראהבעיניו
 העין מן ענפים קצת לכרזה לו די יהיה לא ;יניהם נגד שוו אשר ומטרתםמבוקשם
 בנטיעות ולקצץ הגוע על ר המיט להניף ממנו נדרש אם כי במערצה אהה פארהולסעף
 ולקיים מבוקשם לפשיה !לבבי ההאמץ  זה ובעבור ענף, עד משורש הקטל,:תורת
 ברביט ופרסם ועמד הראשון רצונו ;ל ההגבר כן ועל . רועיהם" את ירעו "הצאןבנפשו

 אשר פשטם 'סוד על חדשה תורה ודרש ! היא לא : ואמר פח שבעל בהורההכחשהו
 ולן.כה'ש ו:.תלמוד הטשנה שהיא פה שבעל הת.רה נגד טענוהיו טען ברביםלדרוש כהחילי כי אחריו הבאים כל והעידו הגידו כן י התזרה כונת ע.קר הם דבריולפי
 מנהם לשנוה אדם יוכל לא ואולם , ע"א( י"ס צדיקים )ארח וכל סכל ולבטלהאותה
 ענן כן אף , אחד ברגע מהרגלו לסור בידו ואין , אחת פעם מנעוריו עליו גדלאשר
 , גחת ובנהיקה הרבנים בהורת מעורו חייו חברו  אשר התזקוף  המוסרוה לנהק  יכיללא
 ו אחר הנמשנים שיספרו 0ה כן ועל . התלטוד 0ן כלה ההפרד לא מרדו אחרועוד

מהכחשתו הלירן היר()דרי
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 אחרי בכללם התלמוד ואת המשנה את ענן השליך כאלו יובן לא בתלמודטהכחעצזו

 הכחש"צ היהה דבריהם 5פי אף אם כי , וטבוטלים בטלים שקר דבריהם שכל לאמרגוו
 אך , הוא אדם ידי מעשה ובתלטוד במשנה שנאמר טה כל אמר כי . בקבלהרק

 הודה ענן קבלה, לא וחקירתם עיונם פרי והם הרברים כל מלבם והוגו הורוהחכם.ם
 ואח אדם לכל היא ורשות , אמתיים אינם מקצתם אבל האמת אל כונו במקצהםכי

 ובידנו היהדות רת יסוד הוא בהיוה היטב במקרא לירוש וחכם חכם לכל היאחובה
 , הרע מן המוב להפריש פשומם כפי ולבארם לפרשם התורה דברי נתוניםנתונים
 אחר , ונרעה זאה שמענו עצמם הקראים מעדות . התבן מן והבר השקר מןהאמת

 אנו ומזה וההלמוד המשנה אחר ענן נמשך כי בפירוש אמר כ"א( ל"ק עי'לתהלים )בפירושי ירוחם כן סלמון והוא גאון מעריה רב בימי חי אשר הראשוניםמחכמיהם
 שבעל בתירה הכחישו עמו ההולכת סיעתו וכל והלמיריו שענן אף בי ברוררואים
  עוד ולא . והתלטוד המשנה על לב מלהה הם ולא הוא לא נמנע לא ,את בכלפה,
 פה שבעל ההורה למכחישי חק יגם מנהג היה ההם הראשונים בימים שכבראלא
 נח בן נסי הוא הלא הקראים מקרמוני ואחד והתלמור. המשנה וללמדללמוד
 מ י ל י ב ש מ ה ן ה י ב לספרו בהקדמתי שכל ושום מפורש אטר אחא רב גםהמכונה

 ובהלכוה והלמוד במשנה להבין , , , . האדם שצריך 1( המצות ביאור פלס ספראו
 )נספחוה הדברות לעשיה בפירושו עוד הדבר ושנה !( וקמנות גדוליתובתוספית

 והאחד דברים י"כ בו שיהיו ספרים בפהרון שצריך המאמר בסוף שם שאמר 1( -18
 אף שלאחריו הקראים גם . והגרות תומפוה וילמור ובתלמוד במשנה בקי שיהיהטהם
 הלאה עוד נראה כאשר הקבלה מן בהתרהקיה מדתו על והום'פו ענן משטת נמוכי
 העיד וכן הרורוה, בכל לחק להם היה פה שבעל ההורה בספרי לעסוק הזה הדבר ,מזה
 א' מאה בחצי )הי התורה על המבחר ספר בעל הראשון אהרן רב הוא מגדוליהםאחר
 הביאור בהנך מצות ברבי שאזכיר אמנע לא : ספרו בהקדמת שנתב הששי(לאלף
 , היעלת בלי אסריהם כל ואין . , . : סמך בדרך בהיוהם בהם וחפצי המשנהטדברי

 והשניוה נשים ט"ו העריותי( בספר שהזכיר ישועה ר' אח בראיתי הענין לזהוההעוררתי
 עטנו לבני חייב נח בן נסי שהרב עד ככה 1WV גלוהני משכילי ורוב . בהןוניוצא
 . וההלמור המשנהללמוד

 גם נגדו המלחמה כברה הגאונים עם מהלוקהן בתחלת כבר כי ספק כלאין
 טעל יוהר אטנם , דין בית פי על סמרה זקן ועשוהו והרם בנרוי עליו ובאומצדם

הורתו
 בקצרה קרמוניות בלקוחי פינסקער ריש ומביאה נבארה הקדרתו ירק ואינו נאבד עצם! הספר זה0[(

 מצה ושאר וטהרה ט'טאח טעניני בהם שטרכר הדבר.ם כל שהשמט טה ובפרט שקצרה עשת טיב לאאך
 ללמוד יכולים היינו הענינים אלה טחיך :אולי , וכו' טה מ'כאה סרר שעטנו סרר כ:1 מפרו חלקי שארוהשטיט
 . פינסקער שהרפים בהקדטה הכתובים הדברים מרזב שלסרנו סטה הקיאיכ דה שיטת תכונתיותר

 דר' לברייתות שכוון ושבר וקטעת גדולוה תיכפ,ת הן כה פינסק:ר ר"ש הגיר ב ס' צר בל'ק1[,
 נפרדה בעולם דר"נ תיספות נח ב; נם. בימי או היו כי תיטב דבריו ולש . נהטיה רר' והוכפהא או.ט;יא ורר'היא

 גרילית הלכות בעל בזמן ונח שלשיו בוטן כ' ידענו אבל טעולם שמענו 'טלא דבר וזה ור'ה ח דרטהופ?תא
 , וקפנוה גרולות תופפות טקום בשום נוכר לא נם , ג ה' בם.ף כמבואר סדרים בשטה כדורה התוספהאהיתה

 כעוה כאן שיש קרוב והיוהר . וקטנות גדלות וטככתות וקכנות גדולות טשנ':ה ובטדרש'ם ב,ריש' נשאנואבל
 ובתלטור בטשנה בקי שיהיה רק יזכיר לא הרברוה לע'טרה QJC "DQ וה,ס?וה וקשיה גדולות הלכה שצ.לכופר

 :הגדו; היסוייה וייסודובהלכית
 והוא החמישי לאלף התשיעית הסאה בחצ, שה' 'הורה בן היא כאן הכנחר .:חוכר nviwt ר'2[(

 כן אהרן ור' . המבהר שהזכיר העריות ספר והוא 79 78, צר ובנ0פח'ת רי"ח ל'ק עי' בער,וה הישר טפרחבר
 להשמאיל ולא ליסטין כלי ישועה ר' דעה פי ;ל העריות pp~' בנה עדן גן  שנס?-: ערית ענין נפריח;אליהו
 תקפי nePD וכל וכ!' אותם ונצח הכרכרים עם שחלק 'עציה ר' של ככרו בן.רו'ט ט;כ.ר פ"ב שםובפרק'.
 יוסף יר' תלמיד סננה הזה 'שועה יר' hl~1Pn פפר טכנהו בחי"ר ,שם וננשר ככרו על כסיבים הנםונבירהו
 . כאורך חוה 'וסף סר' נדבר ח בפיק ולקטן . ב כפ שם כ בטשהדואה
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 וסנהט במשפטו כי 1 ותהבולותיו נכליו ועל מעשיו אורות עליו הם לבם היהתירתו
 על בו חפצים היו לא הם אם . גדולה הסאה הזה האיש חטא סהשבותיולהעמיד
 תנא בירו הנשיאות תהיה שאם שהשבו מפני הנשיאות מן ודהוהי ברתם בכפירהשהשדוהו

 איש אם , עצמו הוא ונם אשמה בזה אין הלא אמונתם לפי ליהדוה וסכנה הקלההוה
 יקה הוא שאם וישפות שיחשוב לו ראוי והיה אשם. עליהם לשית יכול לא הואאמת
 יחשוב הוא אם , הארץ מנהג בחזקה להרוס אמלוך אני לאמר להתנשא הצדקהלעצמו
 הזקנים כשזורת רבים ולהסיר דתם מימדי להמיט רמה ביד נגרם לעמוד עול איןכי

 , עליה נפשם מסרו שנים מאלף יותר ואשר האמיתיה היא ואמונתם רעתם לפיאשר
 היא אשר היקרה הסגולה להציל ואסונהם נפשם על ולעמור להקהל הצדקה להםשגם
 . ישראל מקרב להכתירה כבורה לארץ המשפילים מנדיה ננד ולהתעורר טשהתהייהם
 אות סנש לרה:ת רוצה בי ואמרו המלך לפני עליו קבלו אשר על עליהם התרגזותוואם
 אחרה יכולים דוי מה , נתקיים הטלך ומטעם הישיבות מחכמי הננחר האישאת

 ואטנם הממשלה. לפני משפטם להגריב מוכרה'ם והיו ותקיף עשיר היה ענן ולעשות
 דנוהו כן על כי המלך לפני בהתנצלותו אמר בתחלה כבר 1 הזה האיש עשהמה

 ההדשים בקביעוה בסמכו מחמר לדת בדתו להתקרב רוצה כי על וירדפוהו לרעמגריו
 הלשנה בזה יראה לא ומי . עושים המסלמנים כאשר והאביב הירה ראיית עלוהשנים
 נעטו מזה גדול כנד והיש . נדולה לסכנה להיות יכולה אשר ישראל כלל עלממיתרת
 מכרש סיגים להסיר ישראל את לזכית רצה ובהמים באמת אם זאת ועוד 9ובאמונתי

 למיסרי כבור לחלוק צריך היה זה מה ועל זה מה ברבים ודרש אטר כאשר סשהתורה
 סשפפ 11ה 1 לבב רוע אם כי זה אין ה'( ל"ק )מקריזי הערביים אל ה' שלחו נביאהוא כי מאמר מתמר נביאת מאמתת ברבים ולדרוש , וררו ישראל בעוכרי היו אשרדתות

 וכרצוץ העשוק העם ריח את להבאיש אלה בכסו שהשתדלו אז מני בישראלהמומרים
 הרבנים אה להבזות אחרוניהם ער הקראים בין לחוק זה היה כמעט כי . הרורותבכל דרי בעלי על לרעה מאד פעל הזה משלו אף . סביבוהיהם אשר העמים בעיניהזה

 , ביניהם לשמצה תורתם ולשים העמים נגדילהלשינם
 אחריו הנמשכים תלמיר.ו לכל וילמדה עדתו בני לפני ענן שם אשרהתירה

 גם המבימו הזה הדבר על , המצוה ספר ועשה התורה על פירוש והנר ספר עלבחבה
 הקראים של דבריהם ועל הלוסותם על פה נשגיח לא ואמנם , מתנגדיו נםאוהביו
 ספק אין . לעיל( )עי' הזקן משמאי תורתו קבל שענן באמרם קבלתם שלשלהבענין

 הדברים המציאו אבל באלה רוח ורעות הבל בדברי האמינו לא עצמם בהםשהמשכילים
 שכעולם סכיה לכל הסיחם ההפץ וזה . הרש: הורה תורתם שהקרא רצו שלאמפני
 שנעתקה המשנה נוסה ועמו אלמנצור געפאר בימי מהמזרח בא ענן כי מלבם שבדוער

 ספר אשר הסופר והנה ; ח,( בלק )מקריזי ע"ה רבינו סשה הנביא של ירומכתיבת
 . בזמנו הקראים מן כן שמע בודאי הזאהההגדה

 ועת"
 לרבר יכלמו ולא יבושו לא איך

 העתיק ואותי בבהב תלמור גם ספרו עם מסר שמשה כאלה שגעון דברי לשמועאו
 כתובים הם הלא ספריו כל כי ארמית בלשון דהו לבני נתן אשר התורה והואענן

 האשרים הרבנים על חולקים הם והנה . עיד יבואר נאשר ארמיתבלשון
 תורה עיד שבכתב ההורה Qy נתןשמשה

 שבעי
 עור הרעו הם והלא פח

 מכהיבת תלמוד עוד לענן לו היה שבירנו הכתובה התורה שאצל שאמרויוהר
 ההלמות כלשון מע:רבה ארמיה בלשון כתב הזה רוזלמור , המצות מן ספרווהוא כרבי לפ' תימוי חבר ענן כי לנו ברור אחת ואמנם 1 ע"ה רבנו משהיר

 אלינו הניעו אשר האחדים השיורים מן נראה כן . בזמנו הנאונים וכלשוןשלנו/
מתלמודו ה"ר()דהר
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 חוגי לא עצמם הקראים וגם . אינם ועיי אבדו בשלמות ספריו אטנם ,מהלמודו3,(

 רק בו וכבדו והקדישו העריצו כי ונראה , תורוהיו מרבי סרו אחריו הבאים כילק.ימס
 : הוא שהעמיר הראשון היסוד , הק"אית דת את והמשלים הבונה את לא המיסדאה
 על רק המוסכים הקיאים נקראו הזה היסוד פי ועל . ר י פ ש א ת י י ר 1 א ב 1 ש י פח

 הקראים בספרי עימר לכנוי היה ש פ ח והדבור ש ו פ ח ה י ל ע ב המקראמאמר
 זה , דבור איזה משמעות הכתיב מגלוי להוכיח ברציהם מקום בכל ישהמשו בואשר
 ממנו קבלו לא כי ואף . הקראים דת מיסד לראש עשוה' כי מספיק היה ככרהכלל
 - הקראים מראשי אחד אחריו כביר לא בזמן עמד הלאה נראה וכאשך , תורותיוכל
 והקראים , והסירם היבנים אחרי בהם נגרר ענן שהיה דברים וגלה - האונדי בניסןר'

 בכל כ"א( ל"ק הלים בפי' ירוחם בן סלמון )ר' ענן מאחרי לסור הוסיפו עוראחריו
 והראשון הראש מהיות , הק-אים דת מיסד לראש טהחשב ,ה בעבור חרל לאנאה
 המענוה אבל הקראית עיקיי הוא וזה פה שבעל התורה מציאות על טענותיו טעןאשר

 להם שאמרו עליהם הקרמונים הרבנים טענת על . ואיש איש לשכל מסורותהפרטיוה
 השיבו , דבריו במרביה סמכו לא הקראים מן ואחרונים בתורה שגה שגגוה כמהענן

 הכאים כן על ישנה לבל עם. הקדש רוח ולא היה נביא לא בכך מההקראים:
 101(, נספחות והרבנים הק-אים )תל:ק עליהם והוסיפו דבריו שנו בריןאהריו

 המוסד הימור מן נובעת אם בי לבד ביויה התנצלות אינה הזאתהחשיבה
 היה דתם שההחדש מעת . ענן מאת כנר והוסד הוכן ספק ובלי הקנאים שטתבש-ש
 להתפרש נתינה והיא הכתובה התורה רק הוא היהדות שעיקר , אצלם ומונח קייםהיסיד
 ומה יתיונו הוא אמתתו אם כי להפירוש יהרון וקדמוהו ישנו :איו ואיש אישלכל

 רבים אם אף בראשונים האטנה בטלו הם , ימשוך אחריו האטה שנוא האדםשיחשוב
 מצליח בן סמל ר' כתב וכן . למעשה הסדה הן והישר המזב והכרת הדעה ,הם

 המצטדק כי ודעו . 14;( )נספחות הרבני שמואל בן יעקב רבי הרב אל ההיכתהבאגרת
 תהיו אל אמר ית' אלהינו והלא סאוטה לו יועיל לא הלכהי אבותי דרךואומר

 חוב אם כי פנים כל על האבות אחרי ללכת עלינו חיוב אין כי להודיע , . ,כאבותיכם
 אם שתדע עד נאמן ולער לאות צריך האבות אמרו ואשר . . . בררכיהם להתבונןעלינו
 כאיש הקראים שכל נמצא זו כונה ואף . נעשה בעינינו יאמן ואשר , לא או הואאמת
 מושך היעיון וזה . מלמרה אנשים מצות הרבנים תורה יקראו ואחרונים ראשוניםאחד
 קראי היה לא ענן כי מחליטים הקראים קירות כותנ' ואמנם . ספריהם בכלוהולך
 ובין ענן דת אחרי הנמשכים כלומר הענניים בין ומבדילים וחק.תיו משפטיוככל

 סהר סרו אחר ברור שהקראים שמצאו מ.; על ההחלטה בזאת :סמכוהקראים
 )הי ירוחם בן סלמון הקראי מדברי ש-אינו כמו ענן בו הלך אשר הדרךמן

 במנהג החזיק עוד שענן מפני סירם שסבה החמ'ש'( לאלף הז' המאהבסוף
 ואת אבל . ובכ"מ( ב"ב ל"ק )עי' קראים חכמי כמה דעת היא הזאת והרעההתלמוד
 הרבה התרחקו מאיהרים ברורות הקראים כי הוא אמת , במקצת רק מקויימההדעה
 לכתות להפרידם יש הדעות חליף בעבור כי אמת אינו אבל , מענן התלמוד מןיותר
שונק-

 גןובה דאיכא בעידנא נתלות: l'ava ענן נשם דין שהביא ע"ב צ..ח 1 רנ סי' הטפר אשכח ע,'ח,(
 שאף הספר בכל כדרכו דברים הוסיף הקהיות במליצותי: שחרפי אלא התלכוד גלש.ן היא ההלכה שכלוכו'

 . עליהם ומוסיף טרקדק אינו בפשקים מאף מרגו ש,"'ות'ק מי בלשון מכוונת אסה סאחר'ם שהעה"ק אחתהעתקה
 י64 פ,טרסבורג כ-י ע"פ ענן אברי מפרר פרק העתק נ' כהערת הב"א טפט,( )לייפצ'נ הפרוקי שלטהמהקראי
 הגמרא של :ס)גון בלשון אם כי ארמית לשון טהרת על לא אף ארמית בלשון :כלו . הערות גערןוהא

 היטב טבואר כן הלכותיהם ובפסקי בהשיבותיהם הכאונים ללשון יזהר ועור ועברית ארסית בתערובתהבבליה
 . הכופר באשכול ונם שםלמעיין

 דן חרו.ד

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



--  
58 -- 

 ה'1 שלו והיסודוה , ביסודוה החליף אם גי הבת עושה בפרטים החליף אין כ'שונוה
 האמינה רק לעקור השב ענן שככר ראותנו אתרי ובפרס , הקראים כל של יסודותגס

 שגל. הקירור כפ. לררוש בירו ואחר אחד כל הורת ונהן )אויטאריטעם(בראש.נים
 עוד להת"ק הכיאההו ובינהו שכלו חקירת אם כן ועל בהורה החפוש אחריובינתו
 את כן לא שא: י קראי להיות חרל לא זה בעבור ההלמוד בהורת דבריםבהרבה
 אין והלא כהות, כתות המצ-ה פרטי בעניני שביניה5 המתלוקית בעלי כלנעשה
 שענן מה ואמנם . המצות פרטי בענין חכמיהם בהם נחלקו אשר הדברים לכלטספר
 כשאר בעיקר קראי היזהו בלחי על מופה א.נו ההלמוד אחרי דביים בקצתנמשך

 לקחו אשר הדברים כל ימפיר ומי , כן עשה לא אטר מהכמיהם אחד אין כיהקראים
 כי : בפ.רוש הורה מאחיוניהם יאחד . במעשה פ.הם על ונהני וההלמ.ד המשנחמן
 דברים יש ותלמוד במשנה בי וההלמור המשנה דברי כל מכחישים הקראיםאין

 )ארח הם אכוהינו דברי דבריהם רוב כי ואמרו יהתלמור המשנה ללמודהראשונים חכמ.ני חייבו ולכן נקבל לא הרע ואת נקבל הטוב את , , , ורעיםטובים
 )כלנמך זה ואין המבחר; ספרו בהקדמה הראי2.ן אהרן ר' כתב וכן . ע"ב( כ'צריקי2
 הס אבוהינו אמרי המאמרים רוב כי הקבלה לבעלי הפארת מההלמור( שמקבליםמה
 כל בי כהבם מפי זאה יודעים היינו מפיהם כן שמענו לא אילו ואף . כללם הנחנוולא

 כן ועל . פניהם תאר שנו רק התלמוד מן לקחום אשר והלכית מרינים מלאיםספריהם
 אין מהם ההלמוד אחר יזהר הרבה נטשך ענן אילי ואם , הם נם עשו ענן שעשהמה

 . להשבון פה יבא מעט או רבהשיעור
 הרבנים שחיו מה בכל ואמנם . לנו השאירו מז;. מעט אך ענן שלמהירותיו

 ישראל אח שהמיה על רק ההורה במצוה שמזלזל על תלונהם היהה לא עליוטלינים
 )ראפ, חכמים קבלהמעל

 אם ואולם גאון( נטרונאי )רב הישיבות שתי ממנהג ונטה ד(
  הורה על  הוסיף מצות בקצה בי  נראה בידינו אשר מהורתו השרידים נמעטנתכונן
 על ראש,נה ונעיר , התורה מן עליהם נצטוינו לפיה אשר דברים במל וגםהקבלה
 מן ההוא שבפרק העריוה רוב 7( הערה  וה פרק לעיל )עי' העריות בעניני ודיניוחקיו

 הן וקצהן במקרא שירש להן ואין ובתלמוד במשנה נמצאו לא אלינו שהגיעהעריות
 וקצהן , מפורשיה היו כאלו ההורה מן הן ולשטתו סופרים מדברי שהן השניותמן

 ה' בסימן באמרו כמו . תירה דבר איסרן ודוא וההלמוד המשנה לפי בפירושמוהרוה
 אביו אשת ילדה כד אביו דאשת ואחוהה 3תה  למינהג  לזכר ליה ואסיר :שבפרק
 וכל אביו דאשת אחיה ואשה בנה אשת למינסב לזכר ליה ואסר ו' סימן . אביו מןולד

 מפסולות, בין מכשרות נין אביו דמן אביה לאתי לאנסובי לנקבה לה ואסיר ו'ובסימן
 היתה מחלוקהו ראשית אך . התלמור לפי גמור היהר אלה וכל . אביה דמן אמיולאחי
 לפנים הפרושים כמנהג הירח לראיה ההדש קדוש לענין ושב הקבי;וה השבוןבטול

 הפירוש . המלך לפני בעמדו מפיו שמענו באשר , האביר אל שב העבורובקביעות
 מפק 3לי הוא הצדוקים כדעת השבת אחר ועצרת בראשית שבת הוא השנתממחרה
 בענין . כ"נ( )ל"ק ההתנגדות  ואח  בווביר  עגן  לובזן קרוב שהיה נח בן נסי כבר כימענן
 ולחם עוני לחם הכתוב שאמר מפני השעורים מן אלא לעשותה שלא ענן אמרהמצה
 בצרב כאמור הערבים בין תהיה המצה שאפייה והורה , העניים מאכל הואשעורים
 המצות חג ע' מ'.ע  בהזור לא האש על האפה שהמצה עור  ואטר  י(  )ו מצותתאכל
 יהיה ה ח)הי"ד  בשלת יצא אל  באמרו הבית  מן היציאה וטניעח רשות לו י"ג זולתי  ואל המדרשלבית מביהי ההליכה היהר מורה שהוא אמי , החתיי איש שבו המאטר:  ובפירוש .ע"ג(
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 שבה לשצא. סמוך להמול הורה בשבת מילה ובענין . פי"ג( שבת )עי' זה צורךיהיה
 בשבה אשה אל הננישה . פט"1( ושם בכ"מ )באשה"כ בחול ה-פואה שתהיהכרי

 ל כ הירו שכך אומר אליהו בן אהרן רב היה לא כן לא שאם מענן כברנאמרה
 מצאנו כי מענן מקורו ביר מינים ארבעה לקיחת מצות בטיל . פ"ו( )שם ם י א ר קה

 עלי והניאו ההר צאו : בעזרא שנאמר מה עם בתורה האמור להשוות משתדלשהוא
 היא וי מליקהו ענן אמר בעוף . א( פ סכות ע' )שם הסוכה לצרך היא ושםזית

 ענן פי"ב(. שהימה ע' )שם מזבה לאכילת בין חולין לאכילה נין הבדל ואיןשחיטתו
 דוכיפת היא כי לו וכדומה דוכיפתא ארסית בלשון שמו מצא כי למען התרנגלתאסר
 בכל ההכנה יחייב ענן וכן . שמיני( פ' תירה וכהר מבחך ועי' 4א )נספחית תירהשל
 מוכנים שהם מהפרי האלנות מן יפול אשר ונם מחולל מקום מכל ישתה אלאדבר

 כי במגע מטמאה הנבלה אין ענן לדעת , בביהמדד( כ"י מאורות יהי )ם'ועומדים
 ניף בנבלהה הנוגע ופירש , נבלה בשם יקראו לא הלקיה אנל שלטה כשהיאאם
 84 )נספחוה מנבלתה והנושא : הכתיב כהוראת ממנה חלק מטמא במשא אבלשלם
 ונקבות זכרות בו ניכר ולא אדם צורת בו יש אם הנפל . פ"ב( מומאה עניןנ"ע

 אפר לנו שאין יען בגלות מה טומאת אין . 74( )נמפחית שבעה ט.מאתמטמאה
 שנועה הקנו ענן מזמן כן ועל הרבנים מן הקראים שנחלקו מוטן , פי"ב( שם )ג"עפרה

 וצריך מילה אינה ישראל אינו מילת , פ"ו('ן( נשים סרר )שם מהם יניחו שלאבנשואין
 במספרים המילה שתעשה חוב . פ"ב( מילה ע, )שם שנית פעם אותו למולישראל
 ענן . פ"נ( )שם רבים לשון צורים חרבוהשנאמר

 מס-
 רטהירימ לעופית סימנים שני

 : חקק נחלות ובענין . פ"ה( טומאה ע' נ"ע 84 )נספחות אפרוחיו ומאכיל מיםששיאף
 אנא דירכיהן ונפקין ובת בן דליכא הא בירושה קודמים ובת בן דאיכאבעירנא
 סי' )אשה"כ סוף עד דירניה ונפקין אבא ואבא בירושה דירכה נפקין וכלבתריהון
 והברזל הכסף ומן הזהב מן המעשר הוצאת חייב הוא כי ענן על עליו ואמרו .רנ"1(

 דל'ג הרכבי לראשונים וגרון )עי' מהארץ יוצאים הם גם כי ספני באמרווהנחשת
 נכיר ענן נשם נקובים מצאנו אשי וההורוה והחקים הדברים אלה מכל . 44(צד
 , מבקש היא תואנה אך אשר כאיש לעינינו ויראה , המקרא בבינת השכלהו מצבשפל
 לא בי , בזאת נם יודע הכללית השכלתו חסרון . בקשתו התנגדות רק האמת לאאשר
 בדברים בהקירה ומישכליה, ורעוה אמונות בעניני אחד דבר אף שמו עלמצאנו
 ובענינים המות אתר והשארוהה הנפש בחכמה , וכהאריו אלוה במציאותעיוניים
 ממצב מעלה התנשא לא הבח.נות באלה כי הדברים ונראים . בהם כיוצאאחרים
 היו לא ומושכלה חדשה דרך האלה הנשגביה בפנות ענן דרך אלו כי , בזטנוהגאונים
 ולא בו לענות גדול ענין האלה הפנות היו להם כי מזה מחשים אחריוהבאים
 אחריו כביר לא בזמן אכן . בהן סרעוהיו קטן רושם אף יהיה שלאיהכן
 הפשו גדולה בקנאה ודרשו העיונית ההקירה הקראים בין ותרבה הדברים .נשתנו
 ודתם הקראים תורה ותבא , ענן גם שערן לא אשר חדשות ובראו במקראוהבינו
 . חדשהלסררנה

- -
;מנים

 ואפשר ורב:'כ קראים ישראל שנחלקו בעבור חנא השבועה מעם שם: אליה בן אהרן י י.י114
 נראה סנה הקראים גרת לעמוד קנין מהם לוקחים דתם יניחו שלא בעבור קראית רבן או רגעת קראישיקה
שהיה

 מות-

 אחר' ר"ל a'CttD ס' הראשן אהרן לר' ההבחר בם' מבואר סותר . הרבתם עם להתחחן להם
 . הקבלה על יסמכו שלא ם ע אלא 'קחנה לא מהם אשה לזווג ם שכל גדר תאו הקבלה מאנשיד,שררם
 , ע"ה שקר המכר ילפי הרגמם עם ולהתחתן להורווג שלא נדר שענן עשה אפיריון הקרמת בשם כתב בל.'קאך

 הזד,~וזד
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 ששיפרק
 הששית. המאה סוף עדהקראים

 עליהם עברו אתרי אף בי , דהוה מיסדי ונחלת מאז הסח:קקים סקרהזאת
 , הזמן מצב לפי ההכן לא הדה.ת עצמות כי ער המעמרים והשתנו ארוכיםזמנים
 בהן והופכים בהן היפכים היו השכלהם ולפי , אחויהם לבאים קרש היו זאתשבכל
 . כן היה לא ענן תירת נירל , עינים למראה מעמד להן לחת רק בתתבלות אםאף
 לתירה התנגרותו עקב רק אבל , הקראית דת למיסר וינשאוהו הגדילוהו כי אמנםהן

 ואבד אכלתן העת שן כי עד הורותיו לרבי וההכחשו הימים ארכו לא אולם , פהשבעל
 . זכרן ולמתוה לאבדן עשו טוב כי נראה נשאר אשר הפלטה מיהר ובאמת , הנהזכרן
 אחרון לדור קיימם למען בשיורם כונו לא שהשאירו השיורים רוב כי הדבריםיניאים

 הק-אים הכמי לרוב נם קרה הוה כמקרה אף , עליהם להשיב והזכ'רום הניחום אםכי
 האיש זה דבריהם לפי נם , ך 1 ר ב י א נ ג בשם כנו הזכירוהו אשר האחד .בזמנו
 הגרהם לפי כינ( סי' )אשה"ב ענן של רבו ברוך גנאי היה קצתם לדעת נערפל.שונן
 והתלמירים המוערים והפטרות ובמיעדים כשבהות התורה קריאת מדר להם הואתקן

 הולכים ישראל וקהליה , העולם ארצות לכל הזה המנהג שיהיה התקינו אחריהםהבאים
 היה אתרים ולדעת , 186( צר י"נ הערה בל"ק הקראים )תיקון ברוך גנאי ר'כסגהנ
 בידינו קבלה : ואום-ים אותי מקדימים ויש ע"א( כיה )א"צ ענן של הלמידו ברוךגנאי
 יר"א הסלך נן ש- בסתנאי הידוע הגילה ראש הנשיא ברוך גני , , , אדוננו בימיכי
 מהלקח היהה מחמיא גאון פקודי הונא רב סר של הלמייו יר"א הנשיא חנני . . ,בן

 בשנת . מחמיא נאון יהירה רב הישיבה ראש עם השבת( ממחרת )בפירוש הזהבדבי
 נני ארוננו כי חזקו ולא לגאונוה . . , הנשיא שלמה ידי על הוקם לשטרות פ"באלף
 ר' בש: רען" אבן מהעתקת רש'ף )בני כראיות ונצחהו ממנו היה גדול הבםברוך
 כי וישכיל 'בין להבין ולב לראות לו עינים אשר מ' כל והנה . 15( צר הבקיטוביה
 זאה ואמנם , בענינו נבוכים היו עצמם והקראים זמנו ועל הזה האיש על עננהשכן

 טקדימה היא כי . מצחת על הזיוף מטבע נושאת הבקי טוביה בפי שומה אשרהקבלה
 ראש בוסתנאי היה אז כי מחמד טוה אחרי הראשון בדור ותעמידהו ברוך ננאיאת

 ככל קראי אוהו ועושה , אחד איש ברוך וגנאי בוסתנאי את עישה היא והלאהטלה
 ואין השכת" "ממחרת נענין וק-איות צדוקיות טענית בפיהו ומשימה והקיתיומשפטיו
 זאת לקראית. ובר ולא שם לא היה לא ההוא הקדום בזמן כי אמת,, שמץ אףבזה

 אשר ס.רא ישיבת ראש יהודא רב של זמנו עם בוסתנאי של ומע מאחדתהקבלה
 לפי כי מוחלט שקר זה וגם הנודע גאון יהוראי רב והוא הנשיא שלמה ירי עלהוקם
 בהנדה החקירה אין ואמנם , שניהם בין יפריר מאד ארוך זמן הלא הגאונים דורותסדר
 ממנו חלק הנזכרה הקבלה אשי המקור בכל המסתכל כי הזמן בנזק שוההזאת
 למעתיק עצמי את שעשה ומי בדוים וחשבונותיו ספוריו שכל מתיכו מסייף כלו כיימצא
 מראש המזייף והיא אחת שעשאן שונית הנתת פי על חברו והוא הממציאו הואהאחרון
 . נברא,( ולא היה לא איש הוא ברוך גנאי האיש הימים דביי ולהכסת סוףעד

שלשה

 . pr' יק וחייי"
 ירע לא או ושכח , הלל של תלמירו הקטן שטואל על אסרם כדרך שוה פירקאוויטץ רזא אי' עזרא שלתלטידו יטייחו ענן של רבו שה.ה תר ב שנזכר נטקום חרסי טעולם רגרים היו לא כלו על אשר חרוב:נים ע גיידעי" חקיםכם,יםלפיאנקג '

 אקרא.מ ובתקון . סוטה( )סיף  עזרא של תלטידו 5צו אי הסיד אי עליו אסרו גשטת הלל עלפאסרם
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 מ"צ חנוכה אלישע, אפרים, חמיעק, בשם עשיםנקוששלשה
 מס עוד , מתמהם מאומה מדע לא כי וטיבם שיחם את ידעני לא אבל , ע"א(כ"ה
 הבוצרי עובריה אביגדור והם: אח-ים חכמים שלשה הלמידיו או חבריובין
 בפירוש רק לחכמתם ;כר נמצא ולא 02( צר נספחיה ירוחם בן )מלמין י ס נ 1 בא

 על זכרהי דורשו שההלמוד לקדשו השבת יום את זכור במאמר במקיא אחדפסיק
 אל לנעלז ולאסיר האשה מן הפרישה על רק מכוון הקרוש זה שאי; עליו והשיבוהיין

 האיסיר . אשה אל תנשו אל ובאר , ומקר היום וקדומם ממאמר וראיהם , בשבההאיטה
 ובקציר בחריש מן ראיתו הביא ענן כי הכהיב מן הראיה חרשו אבל מענן הואעצמו

 תורה על המערערים בין . ל"ר( n:eo )ראב"ע בשנה האשה משכב לאסירהשבות
 ד"א כי עליו ואוסרים , י נ א ה פ ס י א ה ה י ד ב 1 ע בשם חכם עוד נזכרהחבטים
 הקיאי יספר האיספחאני אורת על כי טעות. זה ירבך כ"ה( ק )ל , אחדוהבוציי
 בגלמקטץ:( הנודע אלרקי מרואן בן רוד ר' של ספרו מפי צ"ז( סי' )אשה"ב הדסייהודה
 היה האספהאני עיבדיה , הדברים אלה , ההיא כעת הדתיות הכהית בעניןהמדבר
 ולחשים ומופתים באיהוה מאמינה שהיא הוא הנאת הכת של וטיבה , העסיים כתראש
 מזוללות ונזה-ה גדולות מצות בהרבה היהורים ממנהג ונטהה , מיסדה עשהאשר
 בכל הפלית שבע וחייב דבר ערוה בהטצא אף הגרושין ואמיו היין להם ונאסרבשר
 עובריה על הרסי ואמר עשרה, שמונה ובתפלת שמע בקייאת כהרבנים ונהנויום
 לא במצות כללן אשך הדתות בכלל דהו והכליל ה' מדעה ובער היה לץ כיהזה
 הוא הוה שעובדיה הדעת על יעלה ואיך ע"ב( מ"א )אשה"כ אחדים אלהים לךיהיה

 גדולי עם אותו ותשבו משכיל וקראוהו לאמתו קראי היה אשר הבוצריעובדיה
 הקראים מראשוני והוא , האספהאני איננו הבוצרי כי הדבר אמת אבל ?חכם'הם

 wb דתם בעלי וגם שמם אם גי השא.רו לא אשר חבריו זמנו בני כל כסקרהומקרהי
 , מהירהב הרבהידעי

 לפי היא גם נח אביו . ח נ ן ב י ס נ הקראי היה בחשיבוה עליהם נעלהאך
 ל"ז( )ל"ק הקראי י ס נ 1 ב א הוא נח הוא כי איסרים יש , גרול חכם היהמאמים

 מתירותיו מעט ממני נתקיימו כי זכה נסי . אמת ;ה אין כי רבריני במשך נראהאך
 )נספחות הדהרות עשרת על פיריש הכולל קטן תביר אלינו הניע מתורותיו .ומקורותיו

 מפימצות נם וחבר 5(.צד

 אש-

 פלס ספ- נם המשכילים ביתן קיאו
 ספח נחהיטת . והלאה( ל"ז )ל'ק ההקדמה רק ממת נשארה לא הםצ1ה אורבי
 החכם בן נסי רבעו מרנא הרור מיפת הרב שחבר הספר תם : כתוב הדבתהעל

 רתם. בעלי בין השובים חכמים היו והבן האב שניהם כי נראה מזה . נחרבינו
 מטנו וגם . נסי אחי ~ה היה ואולי ח נ ן ב ף ס 1 י ששמו איש הקיאים טחכטיונזכר
 אוהו סקדיטים יש ן מסופק נסי של זמנו . 4י( )נספחות במק-א פירושים קצתנזכרו
 . ברורה ראיה טניאים אינם ואלה אלה אך )נרעץ( אוה. מאחרים ויש )ל"ק( עקעד

אבל
 התמזג והתקינו . . . תלמידיו שעמדו יאחריו . - . עג; בתחלה . . מלמרינו שתקנו התקין ויה : 186()נטחנה
 ראשונים... של טנהנ . . הבנבג. וזה : olloQ1 וכו' הכהן גרא של דינו בית ראש ברוך גנאי כטנהנ . .חח.
 בטובן טעה רגותב שזח וברור וכו' הכחן חרא של ב.ד ראש בריך נגאי מנהג ונם עזרא של ב"ד פאנשיוהם

 כאן שיש כשגאטר דבריו לישב אבשר ואטם . שכתב מה וכתב בדקדוק מכוון שוה וחשב הדסי שלהדבור
 של ממלת השטה והסעת'ק , עורא של( תלמידו )ענן של דינו בית מאנש. והוא וכצ,ל המעהיק מטעותחס-ון

 האהרן. של סלת עדהראשון
 ראיה אין אבל . לקראי אותו השבו שהקראים שכתב קסת צד קרטוניות בלקוטי אודותיו על עי'2(

  יעלך שחית טכרעת הרשו  עצמם הקראים עליו אמרו כאשר פעריה רב של מלסירו מהיותי ואררבא  זהעל
 דוד ר' קראו ע"ב י-א מררני וביוד . הגר עקילם הקראים אצל ומכינה צדק נר היה הוא .  הרבנים רוחעל

 הרבן סעדיה רב אצל הנר עקילט אל הקיא' מנחם ר' ששלח באגרה 05 צד נספחות ועי' . צדק גרהמקפץ
 חזר()דויד
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 על עכרו פר:דם החלת זמן ובין זמנו בין כי מראים ההקרמה בתהלת נמי דברילבל
 במשפטם קדמוניו בדורות מתבונן היא ההקרמה בזאת הן דורות. כמה פניםכל

 המלמדים הישנים הראשוניםל..האאיונים ם י ל י כ ש מ ה וראיתי : וכהבובמעשיהם
 שעשו כמו לעשות והואלהי , , , . טהורים אטרים ואמדו ספרים שכתבוהקדמונים
 הראשונים ים יל המשכ מן פה מרבר הוא והנה )ל'קל"ז(, ו חפש ש מה בכלולהבין

 מקום, בכל הקראים על מכוון משכילים הכניי כ' ידענו ואנווהאחרונים,
 ענן על כוון כי כשמש ברור היא הלא , שחפשו מה בכל להבין שהואיל עורובאמרו
 יסור היה ז" כי הכתובה בתורה הדרישה להוראת "חפש" הדבור המציא הואאשר
 . רבם כטצ:ת בהירה שחפשו תלמידיו מעשה גם זהה . ' שפ.ר באורייתא "חפישו'מיטתו
 גם ומזכיר הראשונים" "המשכילים וביעתו ענן את קורא הוא כי מזה רואיםואנו

 הקרמעים  מן עושו  היא אשר איש מפי שיצאו .יהכן לא הרברים ואלה ,אחרונים
 טההלת  שרות במה  חלפו נסי  ומן שעד שנאמר אם כי זאת אין וקהה , לפניו קדמוןואין
 יקרוה אור יפ-וש והוא הזאת בהקדמה לפנינו מ.צג אחד מאמר ואמנם , הקראית'סוד
 בית משפחת ?ל אור גם ויפרוש ימיו, בשחר דהו ומשפט ההוא האיש משפטעל

 גס נקרא כי י:דיענו . חייו מקירות מעט יספי שם . גציו דת על וביחוד ,אבותיו
 אך ונחלתו. אבוהיו ירושת ואבר בעיר ונעזב היה יתום, נער וכי אחא, רבכשם

 בנרו אוהביו , לשונות ולמר , נמרינוה משוטט והיה , מהרו ההורה ועשה יגעטנעוריו
 1DY ועשה עזרו אלהים אך , רעה דבהו עליו והוציא לו לשטן קם תלמידו וגםבו

 ומצא יגע לירושלים הלך ואת כל וכשגמרו . ביגיעה בהורה להגזה ויובלנפלאות
 לאמר: עוד ומוסיף וארמי, עברי ארוסי יוני ופהרון ספר בכל והגיוןבחקירה

 היה לא כתורה שלא והחקים המצות מקיים שאניוראיתי
 העברים ברברי צחות בלשון ברורה כשפה בארתים נבראיולא
 המדת מק"מ שאגנו שראה מאמת מנה וארמים. אשורים בלשוןולא

 הסדת מק"מ יה לא בה אשר דת על י היה מידם כי מבזאר הלא רה כתוהחקם
 דת'הרבמם. על שכתן בחר  הלא 1 ,את היתה דת 11ע . עתה של דעהו לןנתרה
 ברור כן ועל , לים'ם צעיר נער בעודו לו נצון אביו בי , מדנריו זאת גם"דעט

~lyW שנעשה ער כתירה שלא ת המצ ועשה הרבני דה על י היה אבע מות אחר רבזמן 
 הקראים כל ועתה , קראי היה לא שאכת מאלץ  טון  זה ומכלקראי,
 62( הספחות שמו על קראיים פלושים שמב-ו הקרא. נסי אבו היה שאביושאמרו
 כותבי כלואתם

 נמי אבו את ועשו דבריהם על סמכו אשר הקראים תילדות ,
 המורים , עצמו הבן מדברי מוכחשים לקראי אביו אח זה לפי ועשו נחלאבי
 הקיאי נסי אבו שהיה אפשי אי כן ועל קראי היה לא אביו כי בעיןעין

 ההברכו אלה הנה , אחרים ועוד הכופר אשכול בעל הדסי ויהודה 'רוחם בןסלמון כסי , אחריו באו אשר מהקראים לטובה הזה הקראי נבדל גדול בדבר ואטנם ,אביו3.(
 חכמים דברי היו לא דבריהם , משכילים מנהג נהגו לא אבל משכילים להיוהבלבבם
 לצפירת היו אשר הטובות המדות מכל פנים הסתירו קצף בשצף , נשמעים בנחתאשר

 עליהם וישפכו עליהם רוחם כל והוציאו , והאמוראים ההנאים קרמונינו בראשתפארה

 טהי:תר היה שלא קצת מראה בתקדמה דברי: שתחלת בזה מ"ב צד בל'ק פ,נסקר ריש הרגי'2 כנר3.
 שהיה :התלמוד, המשנה לטור ששה וטטח לשתי ממגננן , בכה מה של רא.ות להביא נדחק זה :בכלקדמאים

 כותבים ה.ו שלפניו תחת הקדש בלשון לכתוג יור חיותו על שהתפאר ממח : שם עור וכתב . חקכטוניםמן
 ולא עגרית  לשון  שכתב נסי מש"כ גי . כלל ל' נראים דגרי: :אין , קדט:נים מהיותר  שהוא  נראה  ארסיבלשון

י .ד,-שים ~רתלמ:ר מדר.נ'י על אם כי שלפניו קראים על מכוון אינו..סוגים
 ה"רן;דהר
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 וחשבם לתורהם מתננר היותו עם הוא אבל . בפיהם מנאץ שמם היום וכל וחרפותבוז

 בצדקתם תפלה שם ולא מגידופים ולשונו פיו שמר ,את בכל , התורה בדרכילתועים
 ייגע ולא ייעף שלא , בספרו הקורא את יזהיר שהוכיני בהקרמה הן .ו:חסייוהם
 ממנו העלים כי אף והנה . והחסידים הצדיקים שם על העשוים תועים ספריבקריאת
 להם אשר והחסידים הצריקים הם ומי , בדבריו כיון אשר ספרים איזה עללהודיע
 אתך הקבלה ספרי על כונתו כי הדבר על משכיל לכל הוא וידוע נלוי הלא ,נתיחסי
 נתיחסו כלם אשר )ל"ק( דר"ע ואיתיות הרזים וספרי היכלות במו ההיא בעתנתפשטו
 בשם הספרים אלה להם יהסו אשר התנאים את יכנה הוא כ' מדבריו וראינו .להנאים
 האמין ולא להם נתיחסו רק המפרים אלה כי שתשב נראה זאת ועיר , וחסיריםצריקים
 1 מקרמונינו הקנאים אלה דברו איך ואולם היום, אנו גם זה נאמין שלא כמו חברום הםכי
 אלה על וגדופים בחרפית עהק דברו אשר כל שפה על מהעלות נפשנו תגעלהלא

 רבי לא כי הימב בלבם ירעו הם גם כי ספק כל אין . בלבותם והישריםשהמימים
 היו הואנה אבל , ביה"א אלפ"א המדרש את ~pu ולא היכלות ספר חכר.שמעאל
 בבל . נאץ למען בידם השקר והפסו ההנל זה כמאמינים התראו בן עלמבקשים
 אם כ' התלמוד נגד ומתנקם כאויב קם לא הוא כי נראה שמו על הנקוביםהדברים
 הוא למה נבין זאת יען ואף . שניונותיו על ולהעיר מומיו לגלית ירצה רק אשרכאיש
 . קטנהז ותוספות גדולות ובתוספות ובהלכית ובתלמוד במשנה להבין לרורשים לחקעושה
 אשר הזה התק . שגיונות הכל ולא מומים הם בהם כתוב הנטצא כל לא כי השבכי
 הרבנים של פה שבעל התורה לספרי נם לב לשים דתו לבני לחובה זאת לעשותיסר

 בפירושו . כתביו יעידו בהם להתעסק רנילותו .על הוא. גם מלא ולדרשם בהםלרנות
 ומהלך מדרשיהם ומסגנון הרבנים מלשונות ברורים רושמים נמצא הדברות עשרתעל

 משך ענן ובין בינו כי ברור זאת אך , ומנו לצמצם ידינו לאל אין ואמנם ,דעותיהם4(
 מן היה פנים כל ועל , הרנה זמנו לאחר סבה נם לנו אין אבל , דורות קצתזמן

 , וההניון החכמה הלשון מדת פי על והמצוה התורה לפתור השתדלו אשרהראשונים
 שהוא יודע דברים שבחמשה באמרו בהקדמהי המצות מן ספרו על עצמי הוא העידכי
 לא הפותרים שפתרין והתושיה הפליאה מדברי יורע : הוא הרברים מן ואתר ,שלו
 במשך עצמו הטחבר יגיר והתושיה" "הפליאה דבריו וכונת , נהיה ולא כמוהוהיה
 כמוהו היה לא : זה על ובאמרו . התורה מחכמת חוץ התכמות : שפירושם ,דבריו
 ידוע היה הלא בנימין שר' , האוונדי בנימין לר' קדם נח בן שנסי מבואר , נהיהולא
 היה שלא לאמר יכול נסי היה לא נח בן לנסי קדם ואילו חיצוניות בהכסותלחכם
 . פתרוןכמוהו

 נמצא ולא . המצות מן ספרו על אחריו הבאים השגיחו לא כי טאד היאנפלאת
--_ נמשך היה עוד הוא גם כן כענז כי לאות לנו יהיה ,ה . ממנו,( רבריםשהעתיקו

 בס"ת
 עליו עצמה כ, מהם שנראה הדברות עשרת על שגפירושו הענינים כל כאן להציע הדברים יארכי4(

 ללמדך דבר אלא נאמר לא דברים דבר פשר יורע סי בט' דבריו בתחלת סיד הרבנים של המדרש וסגנוןדרך
 : טשל עיט וברקים בקולות שכינה נלוי טעם שי' . חכם נקרא הדברות סי' אחר דבר לדרש שאדע סישאפי'
 שעם ודע . במדרש שרוגמתם דברים כסה זם ועור דברים ו' נביאו א' ביום : ואמר וכו' לאש התורחנמשלה

 בטה ללטרך, : ם והמדרש מהתלמוד שלקח בכנוים טרנילותו להמלט יכול לא , צחה בלה"ק שבחרחתפארותו
 , ונתעה ואל , הרי מלטד, קרי, בעל , ל"ת מצות עשה טצות לעבורה, מפי , לטה"ר משל אמורים,דברים
 צחת עברית לדבר השתדלותי שגעל נטצא , נאלח ורבים , כהלכה ומשיב כעג'ן שואל , הכ"א עליו ,הלכך
 הססנה טלשון עורה לבקשטוכרח

 דוקעס החכם אך . שלו המצות ספר מתוך שהק דבר שום טצאתי לא הקראים מן מצות ספרי בכל5(
 קדמונ'וח בלקיט' עוד ועי' ביהושע האטור הפסח טמחרת על טמנו פי' מביא ט2 צר שלובמיפמהיילונגען

 . א' סי'בנספחות
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 שנ חויתו על הבא ברור  עברו  חטיו וכאשר , התלמוד אחר והמצות ההקיםבמקצה
 מצות שכל הדברות עשרת על בפירושו שהעטיד היסוד אמנם . אותו גם קרהו כןענן

 בנוי הכופר אשכול ומפר . נמשכו הקראים גם אחריו הדברות בעשרת כלולותהתורה
 ולהודיע להורות בא שהמחם* בהקדמתו זה לספר המפהחוה בעל וכתב , היסוד ,העל

 כלם בהורה הבאים הספירים ישאר וההורות והמשפטים והחקים המצות שכללמעיין
 דבי שאץ דל החכמים אוסרים תמצא ולכן הדברת".. עשית תחתנכלתם
 ובמץ תלקו זה על גם מהם אחרים אמנם . ב4חוה כתוב שהיה מה אלא בתורהכהיכ
 הדבר זה . יתרו( פ, וכ'.ת במבחר והאחרון הראשון אהרן ור' יושעה )ר' הזההימור
 תירות פרטי רוב ובטלו חכמיהם עם אחרת רוח היתה הקראיה דת נוסדה אשר אחרכי

 ררכם לנו ונעלם ממנו הכמהם אבדה כי סכה היה , אינם ועוד שאבדו עדהראשונים
 הדלים הרושמים על וגם . שמזה אם כי אלינו הגיע לא ראשוניהם ממרבית כיעד

 אנשים לעשות הקראים משפט זאת גם כי . ננהג ומכפלת כפילה במהינות אךהאלה
 מן ואיש איש ראו אם , דרכם היה זה הנה . מהם היו לא מעולם אשר דהםלבעלי
 בעל ואיבו הקרש לשין וברקרוק ובפירושו במקרא עיפק הוא כי עליו שמעו אוהחכמים
 בחייו נמשך אם חייו מנהג על  ררוש מבלי לקראי  אוהו עשו סיר והלמורהלנוה
 היהודים ימי דברי לכוהבי תקלה יצאה ומזה . לא או פה שבעל התורה אחריהרתיים
 אחד חכם נזכר ההם הראשינים בדורוה הנה . אחריהם וסעו דבריהם ע5שממכו
 היו כי עליהם ואמרו , ה ח 1 מ ן ב ה ש מ בנו והוא לו ושני , ה ח ו מ ב רושמו
 הקראים ובתקון .  ירוחם( בן  מסלמון  ב6 )נספחות קראים והיו הטבראני הנקודמתקני
 יזכיר האחרונים ומן . ענן מהלמידי הוא כי עליו ואמר מוחה רב את  יזכיר 186()שם
 הראשונים הקראים חכמי ברשימת מותה רב אח ע"נ( )כ"א צדיקים ארהבעל.
 רמז לא אף ראיה לא  לנו  אין אלה  זולה . וישכחהו משה רב בנו את זכרולא
 אבל . בדתם קראים היו אם יצרק והמפק , הקראים אחרי שנמשכו מדבריהםקמן

 . ובנקודו6( במקרא עמקם כל כי מהם ידעו יען דהם בעלי בין איהם מני כדרכםהקראים
 לבד לא אשר אנשים דתם באגידת מכניסים אחרוניהם היו הקראים מראשונייוהר

 האמת היה אילו הדבר יהיה דתם ולבשת לבשהם אם כי להפארת להם יהיולא
 . י ס ר פ ה ה ר ו ה י את היאשת'ם חכמיהם בץ מתה צדיקים בארה הן ,כרבריהם

 הקראים בקהל יבוא לא הפרסי יהודה כי , מעולם דברים היו לא כי הוא רדועוגלוי
 היה הנראה לפי הן . בחברתם יארח ולא עמהם יהד לא ממנו נדע אשר דעוה'1ולפי
 מארסתני הערב' הסופר ממנו יספר אשר המראן איש יודעאן אותו הפרסי.הודה
 יורגאן דת צ'ז( סי' )אשה"כ הדסי יהורה הביא וכן . מיוחדת כת יסר כי י'()ל"ק
 והיין הבשר ואמר בנבואה וטען המש.ח הוא כי הורה כי ממנו ואמר היאוהיא
-- - ומאמיניו 

 רס"ג אחר שנה נ' עד שהיו החכמים אותן שכל ליב( )ל.ק כלל שהעמיר פינסקר ריש על אג' קיבלט(
 בפנימיוהו מ"ט הרבנים כמנהג נהג אם שאף 68ן בהערות שב ומום,ף בקראית אצלו חשורים בטקרא עסקםשכל

 והעבודח , קראי בחזקת סרוק בן כנחם את החזיק זה וטטעם . גהרבן במח לך שיודע עד עוטר קראיתבחזקת
 . בנפשו שער כי עליו האומרים ללצנים פה פתחון נתן כי זה על טאד לי וצר . מבקר מנהג אינו בזהשטנהנו

 הקראי איה טקראית. קמן רמז אף כתביו בכל ואין . מכריח דבר שמץ אף כנחם על שהביא ראיותיו בכלואז
 : שכהב במוסו חסדאי לרב באגרהו הוא שעשה כסו התלמוד טן במאתר ש,שהסש אחריו טעט או רם"נבזמן
 שהיו מבואר דונש על הלמידיו בתשובות והרי . דב'ב ה)מ' מן והיא וכו' לאויג איוב כטהפכת . . . נהפךטן

 . לוי  "שחרשת חז"ל מדרש ע"פ חדשה' ,אשה המקרא וטפרשים 44( )צר חנו,ח" ,ערך ותלטוד כשנהטטכנדי
 שדברו נמצא בתשובות וגכ"ם 2ד( )צר היו כרגליות אבני הלוחית אבני בי חיטים אמרו בגי'  דבריהםומנביאים
 סטרו אשר שרבם הדעת על יעלה ואיך . נאמנים רבנים ההלבידים ,טחיו תבואר היא זה וסכל בכבורמרם.ג
 ומנחס : הימה לוא  אשר בש' ל( )צד הכרעות בם' ר.ת כמ.ש היא האטה ואמנם ? קראי היה כבודו על,פשט

 לרי.ט טריה ליח ושריח , ישרה ררך תפס והמקרא הכסרת דוחק כהוך וסברה ה ב ל ה ל עב
~'FDSt 

 שרבר
 .  גהפזין להרשיעו ריוו ורן  אמת ובלא ava בלא צריק ארן על סרהבאן
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 השבת:ה בטלו הזה בוסן כי ואומרים תפלוה ומרבים בהעניות מסהגפיםומאמיניו
 אורורים על כהב כ"ו( ל"ק נצבים )פ' ההורה על בפירושו יפת והקראי ,והמועדוה
 הדעות ערבוב ואמנם , הזה בזסן שבטלו ואמרו שבהורה מצוה כמה עלשטענו

 , במקצת כופרי , בכל כופרי . עולמם של ברומו ההיא בעת עמדו הדת מןוהמושגים
 י ב ל כ ה י ו ה היה האחר . השדה כעשב מעיר יציצו מעולם שערום לא חרשותמחדשי
 אך מדתי לפי פהילוסוף : ה הוא , היאב"ע בפירושי נזכרות הנפסדוה דעוהיואשר
 בקהל אבל בכל וכופר החבלוהיו ברב ומהעה הועה היה הוא מדתנו, לפי ונרגןל.ן

 הפיסי עמרם בן משה והא אחד טהנגד היה השני יבוא, לאהקראים
 אש-

 דת לו יסד אך , קראי היה לא הוא וגם , ולהפלה לרעה הראב"ע יזכיר אותוגם
 היה כי הדמי עליו ואסר . בו ההישב אשר מקומו שם על ההפלימי הנקראהלעצטו

 . הקראים כרעה דעתו ובקצתם , אחדים בדברים העדה מן ונפרר הורהממחליפי
 אשר מהקמשונים אחד הוא גם אשר י ר ב כ ע ה י י ש מ הוא נזכירנו אשרהשלישי

 כת יזכיר וה-בנים הקראים חלוק ובעל מ.וחדה כת ועשה , הקיאית אדמה עלעלי
 שוי ם שם על יספר והיא , הורה ממחליפי היה כי עליו גם אמר והרסי .משוי
 העכברי משוי שם על ימפרום אחרים קראים אש. דהו מעקבי דברים כמה י ק ב ל בה
 האיש זה נתן אשר והתורות החקים . ל'ב( )ל"ק העכברי הוא הכלבקי שהוא עדהוזה
 חולין מזבחי החלב אח התיר הוא , נפגשו יחד בו וסכלות עקשות כי מראים דהולבני
 החמישי ביום לעילם פסח שיהיה קבע זה ונגד ה-אשון ביום לעולם שבועותקבע

 עקש אלה ומלבד שבהון שבת בו ויהקיים השבת ביים הכפורים יום שיפולבעבור
 ע"א( ו' ויקרא )מבחר הראשון אהרן רב הקראי עליו וכתב בהורה מקראות כמהוסלף

 לעשות כניסה כל צריכה כתב האחרון אקרן ר' והקראי . מלתעותיו שנרווחכמינו
 שהוער מה זולתי זה על חולק ישראל מכל נמצא ולא המקרש נגד מתנוהחלונות
 היה ואפילו המערב כנגד הקנלהו מתפלל שהיה מקום שרכל העכברי משויבשם

 שונית אתרוה דתית היו עור וכאלה , בהקדמה( תפלה ע' עין )גן ישראל ארץבמערב
 עמר כאשר כי באמרו הרבה סרסתאני הערבי הסופר הפליג לא ואולי ן ההיאבעת
 )ל"ק כתות לשבע.ם היהורים נחלקו מעט מעט קראיות עדות ינתגלו דת וחדשענן
 נקרעה דתו עם כהתגליתו כי בזאת אך הלא ? ארחו את ענן זכה במה ועתה ט'(צד
 בעיקרים טזאת זאת ונבדלו תורות להרבה התורה ונעשה לקרעים היהודיההדת

 הקראים אבל . פה שבעל לתירה בהתנגדות נשתוו באחה ורק ובסעיפיםבענפים
 לא ההיא בעת הגאונים למה יפלא לא כן ועל בממכר גדולה כת היו לאהעצמיים

 בראותם זאת גס ואולי . גדולה כת היתה אילו נאוה היה כאשר לב אליהםשמו
 לרבנים בהתנגיות אליהם הק-וכות הכתיה אלה ובין הקראים בין היה אשרהפרוד
 נחלקו עצמם בקרב גם כי עוד ובראותם , ובמחשבה ובמעשה במשפט טהםורחוקוה
 קרועה כת כי בלבם חשבו אז ז,: כמחשבות זה מחשבות ואין הדעוה ונפרדוהלבבות
 שבתם מסכון עליהם והביטו היהדות לכלל מכנה הביא לא כזאת בדעוהיהוחלוקה
 בכל כי נראה אם ואמנם , משבתיה על שחקי כת לכלל בואם בטרם ועוד בלעגהרם
 ולפי . ע"ב( ליח רע"ג )סדר וחרמות ושמתוה בנדויים חייהם את וימררו רדפוםזאה

 )מהל נכרים ובשליטי ובחרם בנדוי הקראים על הרבנים מהגברים היו הקראיםמאמר
 מאז מנהנם פי על אם כי , יתגברו פן מיראה זה היה לא )'( י בנספהית מצליחבן

 ולרדוד ומחשבותיו רעתו על איש כל לרון פקירתם על העובר כל את במשפטלהביא
 . כרוחם לא אשר אח נפשעד

 לטעלה להתרוממם נהנה ולא להבה מכשול ענן בימי היה כנר הכחוהפזור
נככדה ד( ח)דו"ד
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 ובאמת וירושלים. בציון להם מנום בקשו בבבל לביבה פרי לעשות תקוה ומאפסבכבדה
 היו אשר מחמוריה כל אבדו אשר מעת כי . לשכנם הנכון המקום היה ירושליםאר
 נפש מר לכל מעון היתה כי האלה בה רבצה נוראים פגעים בה ויפגעו קדם מימיל;
 עם אשר ונאנקים נאנחים אזרחיה ויהיו החביה חיי עם חשבונותם התמו נבראשר
 פקידת היתה זאת אף . נעימותיה עם להם אין ודבר חוזה יעשו לא המנשייםהחיים
 ועל מהנים על בשק . סיעהו וכל ותלמידיו בניו עם שם עלה אשר בירושליםענן

 השחוק גרש , 1,)11( הקוה"ר )חלוק שיקו'ו שליש ודמעות לחמו אנחהו היהה אפיראשו
 אשר דת כי אף . דהות נהיסדו לא מעולם הזה בררך אך . מלבו שמחה והחר.םמפיו
 להם הנדרשת ההשכלה כי תוחלת היה לא כזה במצב ואף . השכלה בה להיותתרצה
 הן . חכמה הכשיר יתרון לו היה אשר איש מב.תו נודע לא ובאמת . צמחיהתצמיח
 טאור הטאוחרים דתו בעלי קראוה אשר ל, 1 א ש בפקודה אביו תחת בא אשרבני

 בעליל הגולה נר קראו אוהו גם אשר אחריו קם אשר שאול בן ה י ש א י וכן ,הגולה
 ורלים'( דקים ניגרים שלימה או שנים אם כי נשארו לא שניהם מחכמת הלא ,התורה
 מעלת להגדיל מנהגם אחר הלכו אך כה אזהם המהללים האחרונים כי היאוברור

 ותורוה ופירושים דברים מהם נמצאו אילו . שקר על ולהקדישם להעריצםקדמוניהם
 הוא אבל , מזה טחשים אחריהם הבאים היו לא אחרון לדור שיהקיימו שוים הםאשר
 זכו ולא ן בדעת הבינוני האדם כאחד היו יאשיה גם שאול גם דברנו אשרהדבר
 לתהלה וזכים שמם היה כי מסייעתם אבוהם זכות אבל , גרולה ולחכמהלתורה
 , הקראיםבקרב

 האיש ידי על הקראית דת השיגה חיצוני חוזק וגם פנימית מעלה מעםואולם
 דת בקרב נגלתה הזה האיש עם , י ד נ וו א ה ן י מ י נ ב היה והוא , אחריהםהבא

 חשב ואולי . היריתיו ברבי ענן על חולק היה בנימין . הראשונה החליפההקראית
 ולא החכמה מצר לא , למעשהו הכשר האיש היה לא ענן כי היום אנו נחשובנאשר
 הזה האדם מחשבות כל כי יראה לבבו סתרי ובידק הבוחן בי , הטהורה הכונהמצד

 האמת המבקשת פנימית מהכרה , טהור ממקור נבעו לא מעלליו יצרי וכלותחבולותיו
 נפשו קותה אשר מהמשרה דחוהי אשר הגאונים נגד וקנאה משנאה אם כילאמתה,

 המוצאות מכל יבין הלא צדק לשפית ותמים בר ולבו לראות לו עינים אשר מי כל ,לה
 היה נפש באות כי יבין . עשה אשר כל עשה באמונה לא ענן האיש זה כיאותו
 משליפים היו אילו ודעיתיהם וחקיהיהס משפטיהם ככל הרבנים בבריה קיים ענןנשאר
 היה כן לא אבל , נשואות עיניו היו אליה אך אשר שכמו על המשרה לתתאתו
 לפי אף אשר האיש בו נראה ונדעהו ממנו שמענו אשר מכל . האוונדי בנימיןדרך

 בעל היה הוא , ברמיה מלאכתו עושה אינו אבל השכל מדרך היה תועה רקדעתנו
r,tWפנ.יה אבל האמת מצא כי בדעהו וחשב עיונו בתום ויכוננה עשה אשר חרשה 
 הרבנים את הכעיס למען הלאה ההלמוד תירת ,רה לא הוא . לו היתה לאאחרת

 . משגה דעתו לפי הם אשר הרברים כל את ולבמל מומיו לגלוה חשב אם כיולהרעימם
 מפני לא אבל והמנהג ההרגל עליו נברו כי התלמוד אחרי דברים בקצת נמשךענן
שהכתת--

 עי'7(
 ל"

 הם ואלה . תנאף לא בדנזר , עומל שם על פ.רוש ירוחם בן סלמו; הביא 02 צר בנ:פחוה
 בין איש באשת בין וזנות נאוף מיני כל על אזהרה שהיא יר"א התלה ראש שאול מרנא פתר וכבר :דבריו
  עשרת בפירוש הונא כבר הפירוש זה ואולם . וכבהמה בחיה בין וכר במשכב בין , אסורה ערוה ובכלבפנויה
 : שכתב רנ"ח סי' באשה"כ ראית' שאול של בנו מיאשיה . מכי העתיק מי להכריע ואין נח בן לגסיהדברות
 קדושי ובענין . כתזרח רודיהם עם חולקים המץ בני כי נ-ע התזרה געלך יאשיה המלה נר משכילי גןקבע
 נשים סדר עדן גן ע" ובקנין בקדזש.ן בביאה בכהב כעדים בטהר דברים גששה נעשים שחס בשמו הובאאשה
 . באשהיכ וע"עפ'1
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 אבל התלמיד כדעת עשה הוא גם בנימין . הניעתהו ההם הדברים אמתיותשהכרת

 הדברש יובנו וכן . מנהיגיו היו והדרישה החקירה אם בי ההרגל מן מונהג היהלא
 הס ואלה כ"א( ל"ק לתהלים )בפי' אורותם על ירוח[ בן סלמון הקיאי ספראשר
 שהשהדלו מה במדת ה' לתורת והתאוו עיניהם ופתח האנשים לבות העיר ענן :דבריו
 תורת אותם טשכיחים היו כבר בגמרא והתעמקית[ הרבנים מנהג שהיה לפי ,בה
 שהיה דברים וגלה תחק והוסיף בנימיו נגלה כך ואחר , ממנה האמתיות והבנתה'
 דבר לו היה לא בנימין כי מזה לשפוט אין ואמנם , הרבנים מנהג אחר בהם נגררענן
 וקבען התלמוד מרעות לקת מאר הרבה בנימין כי היטב באר נראה כי , התלמודעם

 מן נפעלים היו עוי שהראשונים לאמר בדבריו ירוחם בן סלמון כוון אבל ,בתורותיו
 חרשות אמתיות להבין הקראים שטת בם חזקה לא ועור בו שחיו המנהג ומןהתלם:ד
 בנימין אבל , בתורה החפושמתוך

 הומי
 : כמתלמוד ענן פסק אשר דברים ובטל, חזוק

 ומכחיש נכונה דבר לא , וכל מכל טנגד ההלמוד את השליך בנימין כי האוטרואולם
 נראה הזה הקיאי שם על בידינו אשר השיורים מכל . לעינינו הגלוי ואח היצועאת

 , במחקריו בו ישרת אשי חפץ ככלי התלמוד לו היה שתים ולא אחת לא כ'ברוי
 ממון בדיני דינים סדר וענינו בנימין משאת הנקרא ספר יחסו הזהלבניטין

 השופטים ומדות , לחברו אדם בין הדינים ל,:ורותם שנגולה קראים לוץלוה שלחאשך
 וקיום , ופסולם והכשרם ובדיקתם וחקירתם העדים ודרישת העדות ונביית ,והדיינים
 וריני חוב, גבית וסדר והלואה, , ונפען טוען וריגי , דין בית מעשה וכלשטרות
 וקנין ומתנות ונחלות ושכירות אברות ונזקין וחבלות וגזלות וגנבות ופקדונותשומרים
 שבועות מיני וכל ואפיטרופסין ושותפין שלוח,ן וקבלנות ערבות , וקרקעותמטלטלים
 לאשתו איש שבין הדברים בכל אישות דיני . ושחרורם עבדים דיני . וחרמותואלות
 וכה הגולה קהלות אל שלוחה באגרת ספרו את המחכר וחתם . ולבתו לבנו אבובין
 זה לכם כתבתי כבר . . . משה בן בנימין ממני ה ל 1 ג ה י בנ לכל רב שלום 1כתב
 רמזתי ודין דין כל ע5 וכבר וריעיבם אחיכם מקרא בעי* בם שתרינו הדיניםספר
 גם . מק-א בם לרמוז יכלתי לא הרבנים וכתבו בם שדנו דינים ושאר מקראעליו
 כמו לעשות ומשפטים וחקים בטצוה הזהרו , בם תדינו תחפצו שאם כתבתיאותם
 ודבריו בירושלם יושב בנימין היה כי למרים אנו האלה סרבריו הנה . שדישצונו
 . סםונית5( בדיני תקים להם וחקק ספרו יער אליהם אשר הגולה בני לכל נשמעיםהיו
 מן רמזים הורה לקצתם והתלמוד המשנה היה לדיניו המקור כי מעדותו יוצאועור

 פיהם על לרון רשות להם ונתן בספרו כללם זאת ובכל רמז ידע לא ולקצתםהמקיא
 פרי וזה , וכל מכל מנגד התלמוד את השליך בממין כי האומרים טעו כמה .נביןומזה
 יראה ודיניו וחקיו רכריו בפנימית ברעו ויבין ישכיל אשר מי , בעיון והבהלההחפזון
 להלכה רמז לתת ברצותו שלפעמים אלא עור ולא התלמודי( מן כלם כמעם כי בעיןעין

לא
 ט"ב גקצת פ-ב כ-י עזר החתימת זאת תביא 107 צר 'י הערת שהוכרנו בחבורו גייאגויער תחכם8(
 דבריו היו האגרת מתוך שהונחנו טה לפ' אך בטקוטו ראש רק היה לא בנימין בי ;( צר שם 3תב!אעפ"כ
 . חקים להם וחקק נגולהנשסעים

 רק חגט' לדין בעניניהם דוסים וערות רייניט דיני רוב . ד!גטאות קצת פח נעתיק דברינו לאמתט(
 אצל ילך נגלות ואם וכו' ללטוד הגזית ללשכת לילך חשופט וצריך : כסו . ומרחיבם ולשונם צורתם לרובשעעח
 יוסף ב' . שביבנה ב"ד לרבות ובאת הקצרי מן נלה יאק ע"ב )א' . וגו' האקום אל ועלית וקסת שכ' ממנוחכם
 כבטשנה טרש ע"ד( )א' וכו' ביתם רחוב יכתבו נאחד א!טנותם ואם אומנותם כותבין , . . אחת בעיר שמעוןבן

 ע"ד( )ג' מלשלם והשואל וחם סשב!עה !שכיר שכר השא טשבועה פטור לעלזת שיטר מתנה קע-ג.( גרבוגט'
 וכו' וגדולים קסמם האחים . התלט!י מן שתכל ע-ג( קב' לשוטר שטמר שוטר ברין שם ועי' צד(. )ס"טמשנת
 ק חגט' מן חבל ע"א( )ג' וכו' להשביע יכולים וכשיגרלו וכו' אפוטרופוס מעמירב'ד

 רושיי
 )נ"ב.( יגטין . גל )ם

 עליו ומעיד 'דו בחורטת השטר על שמו את אדם כותב קט"ו:( ב )ג מגפ' ע"ג( )ג' כ"ש , , , ש"ראא"כ י . . התנה טחנה! אין יורשו בא ואח.כ לאחר נכסיו וכתב . . . חים לטדיגת יורשו שהלך מי . שם שאולוכאבא
 אט'ל1 היי()דקר
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 ולא . וזר10( רחוק המדרש אם אף התלמוד מדרש אחר להמשך שקץ ו5א בזהלא
 כרחוק המקרא מפשט רחוקים הם מעצמו דורש אשר הימוים נם הלא זה ע5נפליא
 היה פשטים בכמה כי להכחיש יכלו לא שאחריו ברורות שהקראים עד ממערבסורח
 הגאונים מתורות נם ידע האיש זה כי מאד ונראה , עליון( ומענו הפשט מיושררחוק
 לא בנימין כי רואים אנו זה מכל והנה . חכורות( תוך אל הכניס בעיניו ישרהומאשר
 של מתורותיו השרידים רוב כי , מענן יותר לו קרוב היה ואולי התלמוד מןהתרחק
 וסבלות פתיות מהן אחת בכל אשר חדשות בריות והם התלמור עם דבר 5הם איןענן

 . בתלסור שרשם מבנימין אליני הגיעו אש- השרירים רוב הלא זה וכנגד 1 בהןדבקה
 והנצות ההתנגדות היה ענן הכלית אמינו אשר הדברים כנים כי האות לנו זהואמנם
 והישר הצדק בקשה בניסין תכלית אך הרבנים עיני למרות חפצו וכל ומקנאהמשנאה
 . פנים משואבלי

 בעלה בנימין כי , ענן טשטת  טוחלפת בנימין שטח  היהה אלה בל ע5יהר
 מן מלבד הרת ועקרי והדעות האמונות על גם עיונו שם כן ועל בחכמה ממנומאד

 , בראשית במעשה וררש הגשמוה בהרחקה והשתדל , באלהיות ודרש חקר היא .הדינים

 . וחדושו העולם בריאת בענין שטתו על רומז .)פ"ר( חיים עץ בספרו האחרון אהרןר'
 )אשה"כ ואמר , וכסאו וכבודו המלאכים בריאת בענין דעתו הדסי יהודה ר'והזכיר
 כבודו את אלהים ברא בריה כל קודם כי אמר משכילי האוגדי ובנימין ע"ג(כ"ה
 משכילי דעת אל ניטה ודעתי לאמר הדס' ומוסיף . והמלאכים הכבויית כל וכללוכסאו
 בראשית ככתוב ראשון  ביום  העליונים השסים  עם  נבראי שהמלאכים שאמר  בזהבנימין
 עור הזאת ולבבלית ההגשמה  להרחיק  זה וכל האיץ8י( ואת השמים את אלהיםברא

ירחיבי
 ורעהנ כספ.ם מאות ח' אצלך לי יש לרעהו טיען כ.( לכתיבות כתובות ברייתא )ד:( וכי' שנים כמה לאחראפילו
 ש5 כללו . ב"מ ריש קטייתא ר"ח )ר:( היטאר על ונשבע ר' טשלם בסאתים לו טעידין והעדים לחד'םאוטר
 . ממש היא הערתו עכ"פ עליו שחולק במקום ואף חתלטוד טן מקורו אין אשר אהד דין בו טצאתי לא כטעפדבר

  תהתיוממש שפי, וכהתלמור ע"ג, ל"א גזע המעבר צד על לא w~ca תחתיו תחתיו איש שגו בפ'1(1(
 חטוב ולא התלטור. ובפי' פי"גן נשים ע' ישם טשפחח אח לא טפש אח יחרו אחים  ישבו גי אמות. ר'כלו'
 פ"ד0 ירושה ע' )שם אשתו את 'ורש שהבעל מכאן למטח ממטה נחלה הטוב ולא סטה אל מסטהגחלת

 קזי.(  שם הגם' וכמדרש צזח:( )אשה"כ כלים יירשת חבת אין בן יש אם א:( קי )ב"ב ישמעאל ר' שלוכטררשו
 בחברו  חגישח . התלמור וכטררש  פי'ב( שחיטה ע' נ"ע ענן נגר התורה  טן  לעוף שחיטת יש ה.א. פיחוירוש'
 , ע"ב, ג' ט"ב לו אשם לאשר ונתן שנא' לוה ונותן מנה טוציאין בחברו וחב-1 . .סנה.

 איש שבו טן גבי שנא' הרבים ברשות שיבול טה ואסר בחצרו בשבת הנובל פרי לקיטת תתיר11(
 ופי' ש"ט.( שכת ע' ןג"ע הנובל לפרי הדין והוא מתץ הנאה דק נמן נאסר ולא ממקומו איש יצא אלהרעיו
 נחל ערבי אטר לא שע"כ בנימין ואכר נחל ערבי גם כהב ולא ג' והם המוכח לצרד המינים טן בחראהכתוג
 פ"א( סכות ע' )שם נחל ערבי נביא ואנחנו בהר מאשר ~הביאו ההר אתם עלו וטעמו ההר צאו שאכרספני

 ות שהעתיק פירקאוויץ והקראי האנשים  כררך וכרטיה בשרית העברית כצאת תצא לא בנימין בשם  נלבנספחות
 לו ילדי שנ, את לקחת בא והנושה שנא' לעבדים הקט)יס י"ב לו לכנוש חוב בעל רשאי ע"א( )1' שם .יענה בפני כחשי שנא' דין בעל בפני אלא עדים ט;בלין אין ע"ג( )ה' מ"ב . טסכלותו בוש ובלש קצתחטאטר
 )11( שעורים חטר שיעור כמו לאביה יתן הבתולה את האונם ע"א( )ו' שם ", הערה פגז לקמן ועי'לעבוים

 . ו~רותס שבושם להראות פירוש צריכ,ן אין האלה לפירושים . כסף שקל ברמשים שערים חמר זרעשנ'
 עם דיגים בשאר או טוסים במשמט נרשע ואם ב פכ שבת  ע' אלהי נאדרת טוכא עזא( 'ב' בט"ב12(

 ויפייס ישוב לא ואם מטנו כל נקבל שחנו גם רינו בעל אח ויפייס ישוב בולות שים שאין היעיט בכל אירעחי
 וח'נ י"ר ב' סי' ר ח  )ש"צ גאון צדוק רב של כפסקו ממש . ממנו אוהו נבדיל שדי נושפט עליו יקבל לאואם
 את להזקיק רשאי פתח אין ע"ב ז' שם . אותי  שרין צייה רא ואי ויפייס  שילך קנסו.ת בדיני שצוה ס',סי'

  דגטין פ.ק  המשיה נגר כוון )בזה בערותם ולא ריגם בפסיק ולא בשברם לא  'ח: פ גטין )גט' ם עכו בריריישראל
 ואלת שנ' . . . תורה דין 'סדנים אע"פ כשרים נכרים שח.תטיהן פ אע שיג בערכאות הע.לים השטרותכל

 ולא לילך ולא פיח:( גטין משפם.ם ריש )מכילתא ם עכו לפני וכא 'שראל לפנ' לפניהם השים אשרהכשפטים
 פלטוי רב בשם חגאונים פסק נגר טכוון שוה ל נ' ' וגו בישראל אלהים אין המבלי שנ' ר,נם בית אללהוליך
 פחם עזרה לבקש אב5 כן( פסקו קדטאי נאוני שכבר נ"5 מ"מ 5ר.פ קדם שבנימן ואף ב, סי' ח.מ ב"ע"

 פ"ט. גטין 'רישלמי ועיין ח,( ם ג-ב שם )ט.ן ,משנה מותר שבישראל פישע.ם על תורה דין ולחוקלהכין
 בגיר מדרשם על כוון וגו' גרא בראשית טכתוב המלאכים בריאת על ראיה שהגיא מה כי ג'ל8ן(

 עם ת"ד()דויד ושאתי כבורו את : דבריו הדסי באר שכן . ה:לא:.ם את לרבית דרש והיא וכו' ולבנה חמת לרבות חימיםאת
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 ברא אשד המלאך את ובם המלאכים את ברא השי"ת כי לאטר הזאת הדעהירחיב
 יוסף סר' פתי מחכימת בספר הזאת שטתו ונזנרה , ע-ד( מ"א )שם ירו על העולםאת

 וקרובה האחרון, הקצה עד ההנשמה מלוק הוא דעהו והבלית 199( )נספחותהרואה
 לאל משנה הוא וכאלו מיוחרה כעצמיה הרבור שהאר הרבור מן פהילון רעת אלהיא

 היחורים אצל שהדבור ביניהם הבדל ויש יש כי קרובה רק אבל נרעץ( )עייהעולם
 בנימין . והלאה( "21 ח"א ודורשיו דור )דור רצינו עישה מלאך ובמדרגה נבראהיה
 . העולם את ברא אשר מלאך ברא שהקב"ה בפירוש ואמר "דיבור" התאר הזכירלא
 ודעיה )אמונות המות אחר ועונש שכר כענין בנימין שטת מביא גאון סעדיה רבגם
 העיוניה לחקירה לבו שם כבר בנים'ן כי נבין האלה המעטית ההערוה טתוך , פיד(מ"ו

 הוא כי עליו נאמר ובצרק הזה בדרך הראשון היה ואילי החכמה ררך על הרתביסודי
 מטיקים להנצל לו עמרה לא הכמתי גס אכן , הרשה למדרגה הקראית דת אתהביא
 החיים ממשאלוה הרחק דרך לא בתהו להתעם לבעליה הדת יאה טמנה אשרהיע

 על לימז לני די :ה דבר אמהת ולדעת , החיים ד ג נ להלוך ותביאם והנחםהמעשיים
 יסוד הוצאוה ממנו אשר הוא והוא הרכוב בעלי ראש היה בנימין בי והוא אחדדבר

 . ע"א( ו' ע"ד ה' )מ"ב הבעל" גיא "שהאשה הזאת הנפתלההשטה
 זאה היתה ובמה . הרבנים מאחרי סרה היסיפו הקראים בנימין מותאחרי
 וחפשו באמ.נה ענן מצות שמרו כי . ח.מרא על חימרא צו על צו הוסיפו ?ההוספה
 ופינים חדשים חקים גלו במאמרים ונתוחם בכהובים וברקדוקם , המקרא ובכלבהירה
 ורבו פרו הזה ובדרך . המקרא פשט עומק לדניהם היה והבל ופנה פנה בכליהורות
 ידי על גדל עור והמספר ן דתם בקרב לרוב וירגו חקים מאר כמאר ויעצמידינים
 תופשים בכת.ב ברור היתרו אין אש- וענין ענין ובכל בספק.ת : לחק היתה אשןסדתם
 בפינים מתעמסים היוחם עם ואמנם , במפריהם מקומות בהרבה מבואר כן התומראצד
 ודעות באמונות כי להכחיש אין , הנפש הפשייה ומכש.לים הלב מטמטמי דיניםוייני
 הסיד בעלי הבלי אחרי זנו ולא שיא מאמונוה השתמרו . לרוחה פתוחה לבםהיה

 אש-
 עסקן הרשומים הקראים חכמ' כל בנימין מומן , בישראל הרוחית החשיכו הה-אבעת
 ובתכינה וטבעיות באלהיוה בחקירה ובשיר במליצה , ודקדוקו הלשון בחכמת עזככל

 נתגל. בנימ.ן אחרי באמרו ירחם בן סלמון דברי יורו זה על . בפהילוסופיא גם:קצהם
 :הוסיפו וממערב ממזרח אנשים עמרו כן ואחרי התירה במצות גדרים והוסיפוהקרא.ם
 רכושם ועזבי בירושלים לשבת פניהם מגמת ושמו בחכמה והשקידה בדהההחזקה
 תשב לא אך . ב"ב( )ל"ק בירושלים כעת הנטצאים והם הזה בעולם ומאמויניתם

 כת , בנימין כת , ענן כת : כתות לארבע זמנו ער הקראים נחלקי כי בזהלהודיענו
 סלמון . רוח ורעות הבל זה שם( )רש'פ ימערב ממזרח הבא.ם וכת , שאחריוהקראים
 אמנם ) למדרגה מטדרגה הלכה איך ,מנו ער הקראיה השתלשלות הלוך תאר רקב"י

 הקראית נתחזקה בנים'ן ידי על : לאס- כונהו אבל , כתית עישוה אינןהסדרנות
 מלהרבות ייגעו :לא 'יעפו שלא . לרחם תעצומות ג להט בה ילכו הדרך להםבהראוהו
 עצתו ואמנם . עצתו מלאו באמת אחרי: והבאים , החבטה בקנין וש.שתדלו ,גדרים
 בנימין מרת לפי הדרישה אל האהבה בק-בם ועוררה העירה היא , לרגלם נרהיהה
 מנהיניהם היו אשר כללים בהם והתלבנו ההבררו מעם ומעט , הדרך להם התוהאשר

 . דהם למיסד נהיו אשר למודיים יסודוה נם וית'ליו ,נחקירתט
רבים

 וזה , בראשית ימי רששה ביימו ואחד אחר בל. . . . 'ציריני כל וכתשינו הארץ ואת מ:ליונ'ם "?a~ceזם
 . ז' רמז ילקוט פי'נ נבר בזמנ: ח:פיע או.א שכל אלא :בראו בזפ בו רניא וריג ר"יששה

 היד(ומ"ר
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 שביעיפרק
 הלמודיים. הקראים*טודוה

 והפרירה בכללה פה שיעל והתורה התלמ'ר אל ההתננד:ת כי אום-יםרבים
 והחומרות הסייגים רובי נשוא נלאו , נזרוהיו למרה עליהם היה כי ספני נהיימהם

 היה לא הזאת הכת הנלוה בתחלת כבר ! זאת לא זרע אכן , הכבידו עליהםואכפם
 אם כי הדתיים החיים להם הקל לטען הזקנים תוית עול מעליהם לפרוק חופצהישעה
 בראו אשר החדשיה בכל נהבונן אם . המדון ראשית היתה ת י ד 1 ם ל ה 1 ר ג נ תה

 עד , א ל קו א ל יה ב כ ה הטהלקה לרוב כי נראה מחלקותיהם עניני ובכלבארץ
 יותר עוד והטצ.ת התורה עול להכביד בקשתם ;יקר זה היה באילו בעינינו יהסהכי

 ואנו . הקבלה בעלי שערום לא אשר חומרא על חומרא ולספות הרבנים הכגירוטאשר
 שימרו המררש ומן שבתלסור הפירושים מן נוטים הם אש- המקומות ברוברואים

 נצמח , ככתבם רברים גם או כפשוטם הכתיבים שמתם לפי ומפרשיםהרבנים,
 מעשירם לתכליה יחקור אשר מי , ק.לא רחוקות לעתים ואך וחימרא הכברהמפירושיד;ם

 יעין ועין הרבנים חומרות נם תפשו הזה החפץ ולרגלי , להכביד חפצם היה כייבין
 אשר ירוחם בן מלמין הקראי מפ. כן שמענו כבי . חכמיהם ספרי בכל ;אתנראה
 חכמים ועמדו ה' במצות נדרים הוסיפ. ואח-יו , לדת חזוק הוסיף בנימין ר'אומר?
 ותוכחתי לעגו בש.ריי שר הרופא דרעי ומשה . בדת החזקה הסיפו ועור וממערבממזרח
 יהדו המה אך : כתיב בם , החמורוה המצית ויעזבו קל: דת המרם "על הרבנים?ל

 על בתשובותיו ירוחם בן מלמין המבוהל והקנאי . ע"ד( )ל"ק מוסווה נתקו עילשברו
 ולהתיר . . * קלים ולהחמיר חמורות להקל משכילים מדרך תועה : אמר הוא נם סעדיהרב
 הגדול המלמר הנקרא הלוי עלי בן יפת והק-אי בביה"מ( )כ"י . פגולים ומרקטמא
 על הרבנים על , שמואל בן תקב ר' להרבני שלח אשר בחרוזים מהרעם ה-אכמה

 אל בתוכחותיו מצליח בן מהל ור' . .4צ( צר )נספחוה שעורים ונתנו בעריותשההירו
 לישראל התירו כי לאמר התלמוד חכמי נגד לשין ומאריך פיו מ-חיב הנזכרהיבני
 וחלב וע-יות ומועד ושבת נדה הקדושות במצות והקילו 8צ( )שם האסוריםדברים
 שחיפה הלכות בתחלת המערבי ישראל ר' מההלל וכמה . והלאה( י(8 %9,)שם
 בכל והולך מושך הזה והרעיון . החים-א צד על הולכיה כלן היות עלשתכר
 היותם עם כי בראותנו איפוא נפליא לא הזאת המראה לעמת הקראים,מצרי

 באה בגל כי בנכליהם אותם ושררים והתלמוד המשנה מן ולעג בבויוןמרבדים
 צריכים היו כי יען 1 זה ולמה , בהם ולהנות לדעתם דהם בני וחייבו לב אליהםשמו
 הרבנים מן .ברעו ולא באלה ולהלחם באלה הפוט לממן וקולותיה: חוכויווןיהםלרעה

 הנה לב. בשים בה בהביטנו לנו מובנה : עצם הם-אח זאה ואולם ,כחוסוצתיהע'
 , מגופים לסבול נומה ה.א אנוש בעמל ומיכה נמו; רוח ושפל דכא כל גי יורנוהנסיין
 כי כוסתית עליה לשית יכיל אם 1..ממח דתית טעטמה לסביל שכמו להטות לוויערב
 הפחדים תולדות הן בתבל נפסדות אמינות ריב ישיעתו. אלה בגלל יקוהברט.ונו

 פג. ?ל מהלכה המדה כן אף . אדם בבני הויה ידם אש- ה-ע.ם והפנסיםהמהרגשים
 , ברת ההכבדות יפרצו וכן ירבו כן בגוים ומרורם ע3.: ירבו כאשר . ישראלקורות

 שגרטי' הזכויו אשך המונות הסבות ע2 . הק-אית דת בבעלי הדבר היה כןאף
 הנפש הזיה בע"י היו הראשונ.ם מן רנם כי , :את גם התחברה הרבנים מןפרידהם

 מסתגפים , ירושלים חרבן על ומהאבלים בוכים ס י ק נ (: נ 1 ם . א כ ד נ ן ם י נח אנ
 נלמיד רוח שרה ימצאי אשר האנשים היו ם ואלה ן בנלוה יסהעגיםכצ,סוה

 ההלמירי הא ח-ר()דאר
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 טשח:ר הנה . הנדכאה נפשם בת למש הטדודד הפלפול להם יהיה ואשרההלמודי
 ובה , ומעשיהם משפטם את , האבל יהודה ר' הוא , הדמי תאי אשי התאריםחשכו
 ולהתודות לבכות הקרש עיר אל לעלות זממו ע"ב( י' )אשה"כ בפיוטיו עליהםפיית

 * . , עדתם חטאת על ולפפור לבכות . . . וחמדתם הניחו עולם טוב . . ,במעלם

 לחצרות נפשם כלתה שההלכים. קימה כפופי . . . כסותם ואפר ושק מהצנים יוםיום
 . . . ושזיתי לא ויין וכשר אכלהי לא הטודוה לחם . . . וביכים נאנחים דיאגיםה'

 בה הצבי מארץ מועט סקוס ילקנוה , למכרם שמחו ושרות שדה , מדות בתישנאו
 בדאיבווז ירבץ ההורסן מקום בכל וכן , גלוהם קץ לגלב ותשוקתם המקדש אבדןעל שקונני הקנית וטן יתשובתם והכנעהם תפלותיהם מרוב לספר מאר ומרבה .לההורוה

 , ניוט את ועוב ברבנות ובחל בראשוה מאס כי מענן בן ספרו וכבר , בנאתנפש
 י"ס )א"צ ולהתוד:ת ולהתפלל שם לבכית בירושלים תפלה בית ובנה נחלתוונמש
 שהזכרנו בהקרמתו נח בן נסי גם ידבר נפש ובאבל התנינים מדברת בלשון .ע"א(
 המתאבלת והרוח . ושיחות ותפלות ת בצום ניתן הספר )מ"א( cw ואמר מ'( ל"מ)ל"ק
 ס:ידוים חשוכות טטחשבזה מלאים ספריהם כל כמעם . דבריהם בכל נסוכההזאת
 התשובה; ירי על כי הרעיון נמשך אלה יבכל ן הגלית על רוח בסר מקנות חטא:העל
 והנה , הגליותן( ויקבצו הקץ את ויחישי ארחם את יזכו שמתם פי על ההורהאל

 צטאה ובהו, תהו ברעיונות ונבובים סבוכים , בם משלה כזאת ומבולקה ימב.קהבוקה
 לה-ביה המצות איפה להגדיל המצאותיהם ידי על כי וקוו ?כביש קירי לתקותנפשם
 אח- היה כי נאמר אם הפלגה זה אין ועהה * ! , וישראל יהורה הושע החומרותטספר

 , לח1םרא םק01 בכל לנטות בלם1רם יסודותיהםמראשי
 קייט על אף טומקששיזפרא, מ וקן חומרותחדש1ת,ולהוליד

 כי יען , החומרא צד את עת בכל לתפוש , הוא רופק אם אף מפק וכל עליהםוקבלו
 ע"ה )אשה"כ האבל יחדה ר' כתב הזה הענץ ועל , בכתוב ומפירם ברר ההיתראץ
 שנף : סו בדבר ורמז תורתנו בדרכי חייבנו לחמר ספק ובכל : האלה ברבריםע"ד(
 במצוה המשתמר יאשרי ע"ב( קי"ב )שם אחר במקום עור ובאר . בידכם קחותשנת

 רואים וכן : פיט( טומאה ע' )נ"ע אליהו בן אהרן ר' אסר וכן . החכמים ביןהססופק'ת
 החומרא צר על עטהם להתנהג ודין והחקירה החפוש אחרי הפוסקים הושיהחכמי
 , טסופקים דברים הורה :דברה הואילוהחזוק

 ש ו ר ר  ל  ההשתולות הוא בו מצוינת הקראית דת אשר השני הלמודיהיסוד
 )עי' הקרטונים בשם אליהו בן אהרן ר וכתב ההורה. מצות במעמיולתור

 חיובם התורה ומצות לחיובם תיבע יפים הדעת סצנת : ג"ע( שלו המצות לסהקרמתי
 ספני לבקש צריך כלם ועל ונהולים אתים הם התוריות מצות אטגם * . . ליפיםתובע
 צותה מה ספני ולשאול המצית מע: לדרוש היא שחיבה : לאמר דבריו וכונת 1מה

 בש9 כן יגם אליה( אררת )הקרמת בשייצי אליה ר' יסד כן הו וכס 1 וכך כךהתורה
 י רא ואמנם . . . וסבה טעם המעשיות מהמצות ומצוה מצוה לכל שיש :הקדמונים

 טעם יבקש צורו יע,רהו אם כך ואח- תהלה בקבלה ההן המצות שיקה הזרה בעללכל
 וחקים, מצות עליו ויסדו נתירה בדרשם לפועל גם הוציאו הבלל זה ואמנם . מצוהבל

 בעל' אלה . ב 1 כ ר ה י ל ע ב שטת נשענה עליו אשר הספי היה הוא נםוהוא
 העריוה בענין ומתמיהה חדשה דעה ותקנו וחקרו אזנו מרכבים גם הנקראיםהרכוב
 ר' הקראי שבא עד הראשונים הקראים דורות לכל כללית דעה היתה הזאתוהדעה

יוסף
 101. צד בנספחיה ר הקוה. בחלוק ;'ד וע" . היבני שטואל בן 'עקב לרבכחב אשי טצליח בן מהל רב של ושכוכחה באכרת שכתוב מה 49 עד ל2 מצד ב)ם?חית בל'ק ע'.1(

 חזיז)שזר

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



- - 8 י-  
 האדרה )בעל וכל מכל ובמלה יה-דה בן ישיעה ר' אחריו ובא עליה וטען הרואהיוקש
 נבחן יאם . נכין( זה ואין שנה סאות שש כמעט נוהגת שהיתה כתב פ'.כ שבתע'
 הנה . העריות מצות בטעם הדרישה היא פנתה אכן כי נמצא תכונתה עד היעהזאת
 באופן שמקישים לבד לא . לזו זו בעריות מקישים שהם : היא הרכינ' בעלישנשו

 אם כי זו כך שכזו ואומרים בהורה המפורשת לערוה מפורשה שאינה ערוהוטמדסים
 מקישי: יכן ממפורשה בהיקש יצאה אשר מפירמת לאינה מפ.רענז אינה גםמקישים

 אשה לישא לאיש קשה היה וכמעם , קץ אין עד עריות הרבו ובכן היקשים כל סיףעד
 זאת תירה אסרה למה טעם שנתנו ידי על הלא 1 כזאת היתה ואיך . לו ערוהשא.נה
 שאינה קורבא באיזו נם נאות המעם שזה ובמצאם ממנה שלמדים המפורשתהערוה
 שחשבו אהית מפו,-שה להאינה שנהני הטעם בכח ושוב להמפורשת הקישוהמפורשת

 אהרן ר' בדברי יותר זה יספורש תכלה9( לאין הקישו וכן ההוא המעם כן גםבה
 הטרכבים דעוה אמנח : דבריו הם ואלה פ"ב( עדיית ע' )רע המצות מן בספרוהארדון
 אחה נפש במעלת והאשה האיש ושמו אמתיות אינן העריות לאמורי ת ו ל ע נתנוחם

 שאריו, אשתו שארי כאילו , עצמו שארי לו שאסרו נמו לעצמו אשפזו שארי לוואסרו
 ותכונתה השמה ;את בכונת בהתבונן ועתה . רגוב אל ומרכיב הקש אל מהקשוהלכו
 מובס סובב ואף , המצוה מעמי דרישת על בנויה היא כי לעינינו הדבר ננלההלא
 טעם מצוה בכל בבקשם ובפירושיהם הכראים של המצות ספרי בכל הזה הרותדגלך
 התורה הכלית הרחקתם אשר הקדמונים העמים במשפמי מבתן תלו או מוסריהנשכל

 רצוהו בעבור : ואמרו . הע,.ם ומן הכבשים מן פסח לקרבן מעם בנתנם כמו .במצותיה
 בא )המבחר צאן לשחיט צוה להם תועבה הצאן ששחימת מצרים מחק להבדילנוהשי"ת
 ישועה )ר' אלוה אותי ועשו מלה מול תחת עומדת שארצם חשבו שהמצריים ע"א(*"ח
 , בכלל קרבנות ולטצות הכפירים יום לעבירת פעם נתנו הזה וממין , ע"א( מ"רבנ"ע
 ביגון היו הצבא"ה שאומוה מפני ? הסכות בחנ לשמוח ה' צוה למה מעם נהנווכן

 למצות שונים מעמיס נתנו וכן ע"ב( ו ם )נ"ע סמנים במזל השמש הכנס מעתואנחה
 ובעניני בחלב בשר בנו, ואת אותו 1 שחיטה למצות מעמים ונתנו . ויובלשממה

 משכיל וכל פ"ם( שבה ע. אליה )אדרה מאחרוניהם אחד אמר כלל ובדרך ,המומאוה
 שכה ומלה מלה לכל כי אליה שנאמרו במלות ומצוה מצוה בכל ולדקדק לחקורראוי
 . דעתנו מקצר אלא זק אין טרמן ירענו ולא בקצתן נסכל ואם , ראויה כונהיש

 יסד אשר היסור הוא ובזמן. במעלה הראשון הוא אשר השלישי הלמודיהיסור
 קדש. כתבי כל .אורייתא" בדבור ונכללו שפיר'. באורייתא ,,חפישוענן;
 ומצוה ומשפטים חקים בצורת משה בתורת שמבואר מה רק לא כי הוא היסיד זהותוכן
 מפ. האמורים האחרים קדש בבהבי עכתוב מה כל אם בי היהדות דת עניןהוא

 כל או בישראל לחק לפנים היה אשר מנהג איזה על רומז והוא , הקדש ורוחהנבואה
 להבכיר וערה. דין לו ויש מפ'רש נתורה כתוב כאילו נחשב הכל תגבלהם אוהרחבהם אי וחקיה ההורה דבורי ביאור ללמוד נוכל ובכתובים בנניאים החקירה ידי שעלמה
 דוגמאות להביא הייבנו ;אה ובכל , למותר אך 'היה אמנם הוה היפוח דבר עלמלים
 ההיה הם'לה כי חק חקק ענ( הנה , בו השהמשו אופן באיזה מרתם נדע בעבוראחדוה

 עמוניות ואסרו . פ"ה( )לע,ל רבים בלשון צורים הרבות שנאמר משוםבמספרים
----  ומיאביוח 

 התכוו דבריהם שרא,ח' אוחם הזאה גתה שכתבו 'טהחכטים מפני הרכיב תלי שטה בב.או- האונת'2(
 במאחו פרא:קעל שהם הריר רק שטתם בררו ,א אבל טרי יותר בעריות טהקיר,ם שרש רק נתבו פלאחדבר'ם

 . לקצר הוא גס ח'צוחטלאגתו אדלרני )ניעהטתשוח בג,אווח )גע Grabec 11. Erbch 011[1פxxill 88 . 9 אצל הגרפם תקרשועל
 ת.ר(עו-ד
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 הושיבו ה'הורים אח ראיתי ההם ניסיה גם בנחמיה "הכתוב מן בקהל לבאומואביות

 הצא בי פ' המבחי , ו 05 נספחות ר הקיה )חלוק וטואבי:ת עסיניות אשדודיותנשים
 הרצחה באחאב הכתוב מן רוצח יק-א ארם כהריגה הרוצה ואמרו , שם, הורהכתר
 ולא להצילו יכול ואם , צוויו ידי על או בעצ10 דאדם יעשהו אם ואהד , ירשתגם

 בוללים אלו וכל ההשוך אם לה-נ ומטים למזה לקיחים הצל שנאם- רוצה הואיצי4נו
 נראה פנים כל על באלה הנה נזקין(, דיני ג"ע ר"ע ט רם סי' כ )אשה ת-צח לאדבון
 ה-גיל דבור r'a להבדיל ידעו לא כי ענין בשום מצאוה לא כי אף אטה לחקירבקשה
 הבריא השכל גבול שם אשר המקום אל הגשם עד האחרון הקצה עד :ה בעניןשהלכ. מצאני אבל . טשפם בחקה חקיי דברי ובין הפיוטי או הספורי או ארס בניבלשון
 האשה אל הנגישה איסור ללמוד מחכמיהם קצת שרצי מה כס- . השגעון בוופהחיל
Qi~cאה לשהות ממאמר רגל תקרא שהערוה רגלך משבה השיב אם הבהוב מן השבת 
 כררך אליני לבא אין בארץ :איש ונאם- דיכ'ך מעש:ה וכבדהו ואומר רגליהםמימי
 לעשוה יוצר ככלי בידם היתה הטרה זאת !אמנם י פ'ו( שבה ע' )נ"ע הארץכל

 וכהובים נביאים תורה כי הכלל ;ה . הרבנים')( דברי לסתור .פתלהליהםמעקשיהם
 הורה שלשים לך כתכהי הלא : הכתיב מן למדו חקים ליסר ובכחם במררגה ה(אחר

 מקרא של פשומו א.נו הפירוש זה כי יבין לא ומ- . חק-אים( )כל וכחיביםנביאים
 הוא אבל הרבנים'(. ממדרשי לקתיהי אם כי מ;צטם הו דרש ריר :לא ררש אםכי

 כל אל פנו מאתם זאת דורשת הכליתם כי ראו אשי מקים בבל כי דברנו אשרהדבר
 , מקרא של פשוטו אד,ני שהם בלבבם רמהברכים קראים ה[ כ' ושכחו ועקשיתזרוה

 ע"ד כ"ד )א,טה"כ ב כוע או ע מ'טמ הטאוחרים הק-אים הכמי ק-אוהי הזההיסוד
 המשנה ממקיר ת.רתם רבי כאשר ואמנם ובכ"ט,( שחימה ע' ג"ע בהקדמהמנחר

 הוא עיקרו כי , הטציאו לא הזה היסוד גם כן , יבואר כאשר שאבו :המדרשוההלמוד
 מן שלטדו הדברים בשעור אם כי זה לענין הבדל והרבנים הקראים בין ואיןחלמורי
 שנאמר מה אבל ( הקבלה מן הלכות ליסר הרבנים נמנעו לא מעולם אכלהקבלה
 . המדה מן ,ה : אין נ( יש ב: )ב"ק ילפינן לא קבלה מדברי הורה דבריבהלמיד

זמנים
 הם חרבים ואמר אביהם חוב לשלם ה.ה.מ,ם על ח.וב אם בענין רן עיד צ.ו דף גאשה'כ הנה3(

 לנושה  זניה אין הככ"א לה אמר ולא לעבד.ם לו ילדי שנ. א; לקהי; בה והנושה שאמר סמה אביהם חובלו:לפ
 הרבנים את לרדות רק זה !כל לטורח טד ביים . והאריך הכע בדין הנביא דימע שלפי מכלל ה'תימ'ם סןהתביע

 סנה חוץ גאלו סרבר הוא . המביהל זח מתעקש כמה ראה אבל , כשתעבדי לא לבזה ריתמי מטלטלישאומרים
 נפלא:ה ימצא הוה בספר והמעיין . האב הנב בעד לעבדים הביה בני תופשים וכי הדי; שורה חספיר כלחיה

 . וכהיבים מנביאים זה ררך ע4 ראיותמעקשות
  מקיא של  פשיטו  )ומק לפי  והנה . קרי D'W'~el 3היב שלשוי . ..ב וב, קרי זה בפשק יש במקרא4(

 הולך במשלי כ-א  שבפרשה גזב ער י"ז תפסוק רהבה . ' "שלשוס  גהכתיג הוא שהנכין נראה הכהוב'ם סדרולפי
 לרעת. גם לב וישיתו חכמים דברי .שמעו כי קוראיו אל או שוסעיו אל וקורא המרבר הוא וח:חבר . אחדרעיון
 להם כתב 1ם שלש כבר ואמנם ום, ה' הידעת.ב בה' בטחנן ושמר, 'שמרום, כי ?הם ונעים טוב זהגי

 . בה שרצוהתבלית ולפי צרכם לפ' ופי אחרת פניית להם היה שבפירוש,הס הוא מן הדבר ;'קר אבל , מקרא של מטוטושנן יאמרי הכי ו יתנצלו במה  תפשיטי בבאור  המתפארים הקראים אבל . הוקיר בכלי על לפעילים המררש ררךשפיל זהרמו שיהיה אלא עור  ולא , הדרך זה על רר~שמ .הנק שתחליפי )ראה ואולם . nyy שגפיוק הייה" של התור היא כ' שפסיק וע"כ*שלשום" , אמת אמרי קשטלהצדיעם
 מק  :ב.;%'נמענ:גןכגנוע;י:ען)ג למשמע איבא נבריותא היכתא כמה י"א., ,ב-כות פאר בהם שאמר משש התפלין מן פפור אבל5(

4שנעת' ר הטצוה את לקויםן ל"ו:( גט.ן 1.11'
 4- ערב כ' בגרו יקןולקה  מ.4תעבר חיב ס.ן  י"ב)ק ט'.'כ'ז.

 לסר עברת לרבר שליה יש . ישם תפשתם אשר בעריכם ונבי כקרא בהנקה קרקע כיו.ן  )קדושין קיויאף משרוה בכסף נקית שקרקע  קע"גן( )ב.ב

 ןינםןוע'ג"נשי ג::2 רקן 11 11ונ:,'ב',:נ
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 . בתלטוד 0מושגו יותר רחב אצלם ההקש ומושג , ש ק ה ב : הוא הרב.עיהיסוד

 זה אצל זה הכתיבים דבורים שני הדמות אם כי כולל אינו בתלמוד ההקש גדרכ'
 לדבר דבר דמיון כל ההקש בכלל הכניסו הם אבל , בתנאיהם 'חד להשייתםבתירה
 אלה בכל כי - מצינו 0ה או , אב בבנין או , שוה בנזרה שלמדו דבריםכמי

lwbnwnהראשונים הקראים הלכו היכז עד לרעת היאנו וכבר -. ינואר כאשר 
 ממחיצת חוץ שיצאו ועד ההיקשים כל סוף עד היקש על היקש שהיכיבו הזאתבסרה
 שזגוגיה מצאה כבר הזאת יהנפמרת הטקילקלה המלאכה ובאמת . הבריאהשכל
 יר' הרואה יוסף ר' כסי המאוחרים בדורות שבהם והטיבים הגדולים אצלומנגדיה
 בשמושם האטת מרת על מאד הפריזי הם שגם אף - דבריהם שבטלו יהודה בן (ישועה
 אשר נשבר ככלי הלאה הרכוב בעלי שטה את זרו הקראים כל והלאה ומאזכהקש,
 על היקש הרכיבו הראשונים אלה אשר הדבר מרת כי נראה ואטנם , חפץ בואין

 וכל שנאתם כל עם אחריו נמשכו אשר בתלמור טעיתם אם כי אח-ת היתה לאהיקש
 ומץ מלמר למר למרין כולה התורה שבכל בתלטיר ראו ספק בלי . אליוהתנגדוה:
 מדות בקצת מ"ח:( )זבחים בגמרא נסתפקו בקדשים ואף מלסד למד למדין שאיןטקדשים

 והיקש רכוב על רגוב בענין שטתם על התעוררו זה ומתוך למד מן למד לסדיןאם
 להקל ולא להחמיר אלא הקישו לא אצלם גדול דבר שההקש אף אמנם . ה.עטעל
 . ז'( פ"נ טומאה ע')נ"ע

 או ובקיבוץ בעדה החמש"השך
 סבל 4-ב גיא בהעתקהו"

 השם מן לנטות רק , חדש שם התלד לנער להמציא נדחקר מ נראה והנה שה. ר1 יה
 חק לב* פיהם ופערו בקבלה להובות שמאש עם כי לה. ב ק והא הרבמם לושנתש
 נבחון ואם . הקבלה זול, דתם להעמיד כח להם היה לא שקר אח-יה ולק-ואלגנותה
 אנו וכך כך הם שאוסריה מה ביז מאוסה הברל נמצא לא פקוחוה בעיניםהדבר

 אליו יתחברו אש- והוא ע"ה ה'2ליח טצריית נודע כך או , הירושה מסבלמחזיקים
 לסשה י,הלכה וכך כך הרבנים שיאמרו מה ובין בפתיחה( שחימה )לע ישראלבל

 באומה מקיכלים דברים gv סימכים ואלה אלה סוף סוף:סיני"

 אש-

 נכתבו לא
 פנים כל על לו יש הירושה מסבל שמחזיקים טה שגם ז( אוסרים הם אטנם. .בתורה

רמז
 טמשקה,י:ראל דיחזקאל טקרא לסדין טובח א.סורי וכמה ט"ו.ן )שם קבלה טרטרי לטדנו אבלות דיניורוב
 דרך קצתם מאלה ל'.( )סוכה הגזול את והבאתם תקרא בעברת הבאה טציה ובג'ט( כ"ט. תמורה צ:)חולין
 שליח , חוקה קנין , בקרקע כסף קנין , חמשת לקיים נשבעין , בזד הפקר כסו נטורה ילפותא ורובם מלתאגלוי
 בב"ק טי' בהו שלתא לגלוי רם- s'nu 2ף ,א::עפ"ב 2ן:י::יייגטגג-בן:%:.:ךן .לפינן לא מד"ק יז ד לסללם ענק זה ואין . בעברה הבאח וטצוה , ז' אבלות , דיח,קאל חזהו כל עברה,לדבר
cu'טלמא דגלוי משום ופעמא טד'ק בג"ש פרע פרע ראפ" גויר ה"נ פרע 5ש5ת נזיר בהריני ;ג. בנזיר מכה ~כן 

 וכתב , ש11ת חקראים דעות כל אין חנביאים טן שלהדין תרברים כח בענין ר"ל זח שבענין ודע . יצאבעלמא
 יש ושגיאים בדברי תעטה ש_תברר וטצוה מצוה שכל קדמונים הכמים בשם פי"ד שבת ע' אלייך אדרתבעל
 עשה ממצות 'קח אשר נין תפרש יש כי השיב יפת ר' בן לו' ור' מצוה אותה יצא אשר בתורת ועיקר שרשלח

 דצגיאים בכתבי 'אמר "ff~ ובע חנביאים אדון ע"' טענה תדירית שחיא ידוע חוא גשר חתירת טן ליתשאצות
 . ם סיף המצית חג בע' שם ועוד . דבריו בכל מיטב ועי"ש , הדור ע"פ חיא ונבואה נבואה שכלטפנ'

 נעריות ההוקש בעמן וכקוטר חשנ'ת והדעת : פ'ב עריות ענין ניע בס' אליהו בן אהרן ר' דגר' אלה ן:ו
 וכנוהו סמא הית ג. , הרואה חסתואר דכא יוסף וי' . חטרכנש ברעת wpn על תקש לא החיפוש מןה.וצא הפרור בהיקש ר"ל לבד ההיקש ועל חכתכם על דרכו אשר תלמידו נ"ע 'שועת ר' ההנם ורעת נ.ע 'וסף ר'דעה
 יוסף ר' נספר שכיר אליתו גן שר'א מקום ובכל , תגולה מאור נם , תגדול המאור אי , האאור גם ונקרא ,כן

 היה כי טפש תלטירו אינו תלמידו יוצעה ר' שכאפרו פינטקער שגהה ר' הוזכם אטר ויפה הרואת חואמתם
 שם ,ע5 תלמידו קראו אבל אחריו רבומן

~ffQJW 

 . להלן יותר עוי ויבואר אחריו
 על . . נשענים. אנו שנם בערנו לפעון יכול ואין : ספח בחקרנית המבחר בעל אהרן ר' רברי אלה7(
 . ישראל הכל אהד גפה היא אך נעתקה בחלוקת ואינת אמת בכתב הרשום הורסת אינה ההעתקה זו ,חחעתקח
 חרחיק כבר בפתיחה שחיטה ע' בנ"ע חאחרון ר'א אך , שקר שהוא ידע כי בכתוב הרטז' סן להשותוהשכיל

 שחביאה הקרטונים דעת והיא . חכתוב טן נעזר לחיות אייך הירושה מסבל שטקיש.ם שמח ואסר האמת,ק
 ר' חיד(,דויי
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 ראיות יש כי היניש' עצמם והם שקר, תחבולם אם בי זה אין אך בכהוברמז

 ע"ב( ז' מ-רכי )דור ישועה ר' של תלמירו העובר פוביה ר' וכתב , זאתהמכחייטוה
 העהקה אומר יאמר ואם הכתיב טן רמז לה יש בה מורים שאנו ההעתקהשכל

 ואין ההוא ברמז השכל יד מקצרון אלא זה אין הכתיב מ: סיוע איןפלונית
 שכן כל לכתוב פירוש שהיא לא פירושו יהכתוב בכהיב רמז לו שאין דברקבלהנו
 אשר טשכיל כל יראה מוח . בהירה הכחוב לצנין ס.תרת או הפכיה הקבלהלהיות
 אשר העהקות ייש יש כי בנפשו ידע גם ראה הקיאי זה כי דבריו בפנימיתיחדור
 לאשורו דבר מבין כל ואמת . המשיג נקצרון הרסן חסרון ותלה בכתיב נרמזולא
 הלכיה חמשה כי יאמרו אם אליהם ישמע ומ. יאבה מי כי . הם ההו רביי כייבין

 בסכין שהשחיטה רמז שאמרו מדרש ובעלי כשלמור ממררש נעזרו לא ואלו 1 קטןרם, אף במקרא עליהם שיש הירישה מסבל שמהזיקים וההמורים הארוכים שלהםשחיטה
 עיקי יודעים היו לא וירא( ב"ר . ט"ו )חולין לשהים הטאכלה אה ויקחשנאמר
 טן להמלם יוכלו לא התנגדותם כל עם כי הוא הדברים ענין אבל , היא מהשח.טה
 פי על ודינים חומיות להמציא היה וההנגרותם פרורם סבת עיקר הלא .הקבלה
 המצות מקיימים אינם התלמוד תורות אחרי שבלכתם באמרם במקרא חקירהםמשפט
 מנהג' 0ננד להשליך יוכלו לא כן ועל , על.הם להחם'ר אלא להקל באו ולא ,כהונן
 המורה מקדושה באנו העם המין יאמרו שלא מאז בהם ניהגים היו אשיישראל
 . קלהלקדושה

 העיק- זה . השכל ושיקול הסברה והיא ת ע ר ה ה מ כ ח ב : הוא הששיהיס.ד
 אוסרה לפעמים שהתורה באסים חולקים יאהרים . טצליה בן מהל ר' ראשונההוכירו
 דעה ואולם ע"ד( ס"ד )אשה"כ החכמה שאוסרת מה ותתיר הרעת שכל שיתירמה

 לא שאם ע"ד( סי' )שם הדסי ואמר . עצמם הקראים בטלוה וכבר דעת אינהוחולקים
 גם כי ירע הוא התלמוד ררך יודע אשר ומי יקבל. לא יבין לא ואם הארםישכיל
 תמשול ובכילו כהלם'ד נרול עיקי זה כי , לעינים להם והיה אחריו נמשכובנה

 ואומר , הכתוב מן הראיה במדרגת המברה ראית מעמיר הוא כי . רב ממשלהסברה
 מעמידה לפעמים ואף סברה. אימא בעית אי ק-א אימא בעיה אי פעמיםכמה

 והנח . 6"ב( ח"נ לעיל )עי' הוא סברה קרא לי למה הא באמרו הכהום מןלמעלה
 האיסור נאמר אפן באיזה ורנו המביה מן הכהובים בין הכריעו הקיאים ראשוניככר

 ביום מסקוסו איש יצא א5 תחתיו איש שבו בפסיק ענן ואסר . ההיחר אפןובאיזה
 הכנסת ביה א5 ללכת וסוהר אמה אלפים והוא רשותו מקום על מכוון שתחתיו ,השבת
 בועך ההלוך איסור על יורה סמקוסו איש יצא ואל לנקביו ובצריך הסררש ביתואל

 במק-א רמז אין זה מכל , ישראל אינם שם ונמצאים עליו רשותו כשאין אסהאלפים
 הורה לא שהכתוב וכתב פי"ג( שבת ע' )נ"ע אליהו בן אהרן ר' בזה הרגישוכבר
 ענן כי ירע 5א אבל , אסורה תהיה טנת יעל מותרת תהיה מנת שעל ההנאיםמאלו
 אופן באיזה לוסר לחכמים אלא רובהונ מסרן לא : שכלל דגזלסוד של כללו בזהתפש
 ואמנם י"ח,( )תנינה המועד חו5 במלאכת כמו ההיתי אופן ובאיזה ראיסורנאמר
 בביאורירם"( לקראים הדרך אם היה הלא הכתובים בין הסברה מן להכריעהדרך

:החולק
 ואמרו : כתג שחיטה מענין בפ'א ושם . חשם קדוש טע' פ'ט באדרת וכ"כ . שניט שהוכרנו העובר שוביהר'

 הסברה ואת ואחרי . עלינו נקנה הכחוב טן סיוע לה ויש הכתיב נגד עוטדת שאינה קבלת שכל עזההחכמים
 חפקוטוח בגל  חריוים על רטש לא לשה שאלי אמת ~ה אין כי ירעי שכלט בעיני,  וברור חילגים כלסהברויה
 . חה:הקה עלשנסחבים
 עצי בענין הכתובים בין רשברח מן הכרעח הפסח שחיטת בענין  ע"ר פ' צר חכ:פר גאשגיל עי'4
 בי"ד וכא'א בע"ש י"ר נשחל וזח לה' פלח לחדש יום נ.'ר  אטר אחר  נתוב טהקרמונים והיא . חפפתשחיפת

 לחרש תיר()רויר
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 החולק כי ירע ולא שכח הלוי"( יפה בן מעיד הקראי והוא הזה הימיר עלוקדילק
 בנוי הלא הראש'נים בו שכונו מה לפי ההקש עיקר בי רחם, עיקר. על חולק יהעל
 סקורו הלא בו טחזיקים כלם אש- הטצוה טעמי דריסתן עיקר וכן הטעם חקירהעל

 . הדעת ובחככנו בסברהמצאו
 המשפה ועל יורוך אשי התורה פי על : שטירה מאמר כי היא? השביעיהיסור

 הכתיבה התירה על מכולן . לך יגידו אש- הדבר מן תסיר לא תעשה לך יאמרואשר
 התורה מכח שהיא ברבי שהטעם דבי ממך יפלא כי הכתוב מן עזרה ומבקשים .כפש
 לפלפל התירה בעניני העוסקים שהם יורוך אשר התורה פי על נאסר עליו ,ינעלם

 בכלל אינו ותקנה וסיינ גדר עושים שהרבנים מה אבל . לאסתי דבר להוציאבדקדוקם
 )אשה"ב הניע ולא תוסיף לא שאמרה התורה נגר הוא אבל יורוך אשר ההורה פיעל
 בזה חקירהנו תכליה אין והנא . בספריהם( ובכ"מ ע"א ז' ר"מ כ"ת הקדטת ע"רס"ו

 אשר המלאכה לרנל ושטתם דהם לתא- אם כ' , הקיאים רעות עם מלחמהלעש.ת
 על משפטים אתם לדבר הפעם מיכרחים אנו הזאת כינתנו מצר נם זאה בכל ,לפניט

 אם : כן שהוא נראה , באמת הזה המק-א של פשופו הנה . דבריהם 1ע5חלומותיהם
 הלא שיפלא אפשר אפן ובאיזה בשעריכם לרון המסונים ישיאל טשיפפי ייןיפלא
 ילא בהירה מפירטים אינם הריבות ודברי הדין אם אפשר אבל ע לפניהם התירהחקת
 הנהנים ואל הנרול השופפ לפני ועלית יקטת התורה צותה הזה ובאפן . בחקיהבמצאו
 להם כי יורוך אשר ככל לעשות ושמרת המשפט רבר את לך והגירו הנבהרבמקים
 לא תעשה . . . יורוך אשר ם ת ר 1 ת פי על כלומר ה ר 1 ת ה י פ ל ע , ההכרעהנחגה
 פשוטו אל יות- קרינ הוא סי ועהה , המקרא משמעות פשט זה . אחריהם הרהרבלי תקני ואיתה תצא ההוראה מאתם כי שמאל או ימין לך יגירו אשר הדבר טןתסור
 בהק הפירוש בשערים דין מהבית שנעלם רק הוא שההפלאה שאיסרים הם , מקראשל

 הכרעהם לקבל מצוים ואנו להורות מורשים הם הכתיב בפירוש ההכרעה על ורקהתורה
 וכלגדר סייג וכל זאת בלת' שיורונו ולעשותמה לשטור משועבדים אנו אין טוהוחוץ
 לששע חייבים אני ואין , שומע אין כי וריק להבל יעדיו אך יעשי אשר תקנהוכל
 ספני זה וכל התירה מאם- על סומכים שאינם במה הגדול דין בית שהם אףלהם
 מח אטים . מטש שבכתב הורה זה התורה פי על שנאמי שמה דורשיםשהם

 ולא תיסיף לא : בהורה אחר במאמר עוד שנשתבשו מה הוא הזה לשניששהאליצם
 ! והוא בדתם ליסוד כן גם אותו עש. בו כונתם לפי אשרהנרע

 היא טמנו הגרעו ולא . , . הדבר על תיסיפו לא מצות בכלל ו השמיניהימור
 חכמים מצות כל כן ועל . תקנה או גדר או לסייג הדורות חכמי שיעש. טהכל

 הוא מסיני למשה הלכה שהוא בתלמוד שאמרו מה כל וכן , הוספה הסשבתלמור
 מעומק שנת-חקי לבד לא בי , סכלותם עוד שגגתם על הוסיפו בזה ואמנם ,".ספה
הכונה____ 1 ההלמור חכמי של דעתם לסוף ירדו לא אם כי מטערב מזרה כרחוק מקרא שלפשיטו
 גשמת להיות י.ד כשחל בערב הפסח את תזבח שם וכא'א השבוע 'סי טשאר באחר יוד וזה הערבים ביןלחדש
 . שלהם מצות ספרי בכל פובאת זווסברה

 בנו סערות נם או לבר פעיר או פעיר אבו כי להוכיח תאייך קרפ צר בל.ק פי:סקער שטחה ר' חחכסע(

 צר ובנסטחות .קטיט(
ק. ער הרבת שקצי אלא הזח לוי ר' ישל "לי' 'פת 0פרט::12':ן'

 לרון שאין שאסר עצמו דברי שסיתר תימה .זה עזן לדברי מסכים לעצטו הוא כי סרבריו וסשטע ראשון יוםאבל לי יראו לא בנקוטות שששים  שסעתי כבר זה ועם בחול ברפואה להיית כעבור זח עושת וחיתשבת
n~lr?הסברה. מן אלא אינה בזה ענן ושיפת , כסברת 
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 הדבר על כלומר טסנו תגרע ולא עליו ת!סיף לא י'נ( )רברים בפסוק הפשופיתהכונה
 תנרע ולא , טצותי הוא כי ולחחשיני צויתי לא אשר דבר תוסיף לא , צויהיאשר
 שסדר סמה מבואר וזה , צויתי לא כי ולהחשיבו צויתי אשר הדברפן

 בנדר היא שלפניו זו , זרה מעבורה המרברות פרשיות שתי בין הזההפסוק
 היא שלאחריו וזו שלי אלהים בעבורת כלומר אני נם כן ואעשה : ממאמרההוספה
 מזה ונלמד . הגרעה וזה שקר נביא ידי על ה' מעבורה הדחה שענינה הגרעהבגרר
 . , , , הדבר על תיסיפו לא ד'( )רברים אחר במקום האזהיית באלה המבייןעיקר
 שם וגם . אתכם מצוה אנכי אשר אלהיכם ה' מצוה את לשמור מטנו תגרעוולא
 תוס.ף בל בכלל אין כי נשפיט .מזח . פעור בעל של מעשה בהזכירו האזהרהיבאר
 לא ואומר מצוה יגרע אם רק תגרע לא בכלל ואין ה' בשם מצוה דבר ייפיף אםרק
 הם הלא שניות שהוסיפו הרבנים הכי ף תום בל על עבר מי ועתה . ככה ה'צוה

 או : מאומה התורה על הוסיפו ולא סופרים מדברי אלא התורה מן שאינםאומרים
 רכוב ובכח התורה מחק הרחוקים זרים היקערם בכח העריוה על שהוסיפוהקראים

 איך ולרבריהם 1 צוח לא וה' ה' צוה ,ה שכל ואוסרים הקש על והקש רכובעל
 . בשנה השקל שלישית לתת טצוה עלינו והעטרנו ל"ג( )י' בנחמיה הכהוב לנויפרנסנו
 לשלשת יבא לא אשר כל ואומר . העצים קרבן על הפלנו והגורלות )ל"ה( עודיאמר
 דרכם לפי הקראים כי אסה הן 1" היסיף "לא האזהרה על תשו ולא והרת העםלתקנת ותקני שגזרו רואים אנו הר' . הפקר דין בית שהפקר בזה וגזר רכושו כל יחרםיסים
 כן 'ה' לו אך , עצמה בתורה כהוכ כאילו ד.~א קרש בכתבי שכחוב מה כל כיאמרו

 אם תוסיף הבל את כטלה שהיא קדש כתכי מתורת למדנו פנים בל על !כדבריהם
 הכל לכל והנה . בתירה רמז ;ליך.ם שאין רברים והוסיפו הרת להחזקת ותקנוגזרו
 כן גם הנביאים מ לטדי לא ולמה וכהובים מנביאים מקרא הקרא': לו ידעווהבל

 , לבב'י'( רוע אם כי זה אין ? תוסיף בל לכלל באו לא וגזרותעמזקנוה

 לכל נהונה ורשות , בירו ואחד אחד כל תורת להת שראיי : התשיעיהיסוד
 ממשמע בלבבו והבין בעיניו שראה טה לפי ולרוויית לדון החכמים מן ואחראחד

 רוב אם אף לטשוך יכול אחריו בתורה האמתי הפירוש הוא דעתו שלפי טההכתוב
 דעות רוב אחי שלפלכים ההלמור חכמי שיסדו ממה וסרו עליו. חולקיםהחכטים
 ם לכי הו ן שאי וקבעו קיימו אם כי להטות, רבים אחרי הכתיב ממאמרבהוראה

 התלמוד כלל קודשים היו אלו כי מאד, להם נחוץ היה הכלל יזה ות. רע רוב תרא
 וספני , המיעוט היו ה: בי ההחלה לרתם תהיה לא דעוה רוב אח- שצולביםבידיים

 לקיים הוכהו .אין בדרושיי מיכרח האדם שאין החליטו הקרא.ם ראשוני כברזה
דברי

 לא יפלא .:. כי , חבדות טן ריושאיפ חדברים על תסור לא טצות פתר ע"ג( ,צ'א הכופר באשכול110
 מסבל ייא הטשמע סן ולא הדעת ס! לא גודע שאינו רבא כל כ' שם וטסיים , בטכוסים אם כי בכתובים.פול

 מתי יורע חפצםהירושה
 עשר רבריו מעפיל אשר האיש !ח עם למשוכח נרצח לא וחנה . שחוכרנו האלה מדות

 , בדליהו :;כין ישר ה.ה לא בקיאותו כל עם המהבר זה כי פלא !ה ואין . עצמו דברי סותר יערובמינים
 שק.דתו כל כן ועל הרבנ.ם סן בזה DS הברל למען ספק ובלי מתמהות לשונות וכתב בחרוזים ספרו כתבובשפותו
 יעשו טח הירושה מסבל שחם בדנרים נשאל !את אבל ענינו בעיקר ונתבלבל , האלה הבל לדבר' נדרשתהיחם

 שהתועב לא הכתוב פירוש שהוא העיבד ר'ט ואטר בפסוק נרמז הירושת שסבל אמרו ואם ? תופיףעם.הבל
 הלא פירושו והיא ה.רושה שכסבל שחיפה הלכוה לה' הרמז ירא בתורה שכתוב ושהת מאטר ערים .פירושו
 נבוכים הקראים שהיו דבר שאין ורע . התויה בטאטר קשורות שכלם מפיני למשה הלכה בכל לוסר נוכלג"כ
 ע' אליות מאררת  שכחב טח יראה . שוא ההנצלות שהתנצלותם בעצטם 'רעו כ' הירושה האבל מזה יוהרבו

 וזה . דור אחר דור הירושח מסבל להם וזח הטאנל קורם ירים בנטילת חחכטים החמירו לכן וז"ל פיחתפלה
 ואסרו בג" ברכה חייבי יברח עוד ואטר . חוסדא זו ao1 תורה דבר הוא הרי הירושה מסבל חנא שאםפעירה
 עוברים חרי א.כ אבל צוח. לא וח' צונו אשר נאמר איך כי קשה הברכת את ואצלנו . . .אקביע
 ז ב.ת עללשפיצם

 ח.ד()רקד
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 ; ס"א( ל"ק הפלס ס' )הקדמת נח בן נסי אמר וכה . רבים הם אם אף קדמוניודברי

 . . . הבערות לכלות קנינהו שדי אל דרכי מפתרון ומענה' ירשומו הוה ר.ספרמסלול
 ושך : כתב 85( )נספחות תוכחה באנית מהל ורב . להטות רבים אחרי להיותשלא,
 , לרעות רבים אחרי תהיה לא אמרה והתורה אידנה כל על הרבים בדרך ללכתיבשר

 אלא כפלוני הלכה שאין ולחרוץ לאמר לנו יכשר איך ע"ר( נ"ז )אשה.'כ אטרוהדסי
 שלא לרעות רבים אחרי תהיה לא וכתוב : עור ואמר . ההורה מן ראיות בלאכפלוני
 סטה בספרו בשייצי משה ור' , ע"ד( )ס"ו הנכינה בדעהך אם כי אחרים בדעתלהשען
 כמוהם הלכה נפסקה יוהר היו הלל בית שתלמידי מפני : כהב ע"א( י' )ריסאלהים
 זקן ממלך וחכם מסכן ילר טוב ע"ה המלך שלמה רמז ולזה להטית רבים אחריממאמר
 :אחד , לרעוה רבים אחרי ]תהיהן )הלני( לא דכתיב קרא ששכח- מה אתמהלזאת

 כלומר וחז"ל : כתב מ'( צד נייאבויער )היצאת מלכות לבוש ספר בעלמאחרוניהם
  בבקתתו הכלל שיכריע אחד יש כי הרוב מפני אטת האטת אין כי אמרו)הקראים(
 אפילו להכחיש להמות( רבים אחרי לרבצם )כב' להר אשר והכלל האמת,ובאהבהו.
 מושך הכלל זה כי רואים הננו , והנצוח הש-רה אחרי רודפים בהייהם מעיקרוהאמת
 הדבר אין כי החליטו אחד פה וכלם והאחרינים "ראשינ'ם הקראים ספרי בכלוהולך
 מעליהם ופרקו ההכרח בבלי הותרו ובזה הדעת בהכרעת א2 כי דעות ברובתלוי

 העמים משפם חוקות בכל ההכרעה דרך עיק- בזה והרסי הרוב אל הם.עוטשיעבוד
 כל את עילל מוליך הוה הכלל ואמנם , עולם של טנהגי ממחיצת חוץ ויצאווהארצות
 כי שאמרו היתה הלא העקריוה מתרעומותיהם אחת . הרבנים אל יההנגרותםתורתם
 והתורה , ממנה הגיעה ולפעמים התורה על הוספה לפעמים היא פה שבעלהתורה
 בסמיכהם הוא ותקנו וחקרו שאזנו מה שכל הם כ, לא הגרע, ולא תוסיף לאאמרה
 כל הלא שהזכרנו הכלל לפי אבל . כיינתו ובביאור בכתוב והרקרוק הדרישהעל

 לרוזברך יכול לעצמו אחד כל כי אמת הן . הצילום לא הצל התלונה מזאתדרישותיהם
 ולא דעהי לפי כונתה עיקר הוא התורה מדברי בחקירתי שהוצאתי טה כלבלבבי
 נבין אם אמנם , התורה בכונת הן שהוצאתי הולדותי כל כי גרעתי ולא עליההוספתי
 זה אוסר וזה מתיר זה מדלתו האחד נבדלים הם אשר השונים בפירושיהם לבבשום
 רעהי את איש ועושים זו סדה לירי יבואו הם גם סוף סוף הלא מחמיר וזהסיקל
 כך עריות מנין סרר ענן משל דרך על . תגרע וכל תוסיף בל על עוברים דהםמבעלי
 0ן ענן גרע דעהם לפי הר. בתירה כמפורשת זו או זו ערוה להם 'צאהחקייהם שלפי באמרם העריוה על הוסיפן אלה כי , אחריו הבאים שסדרו מאותן מעטות הןיכך

 הקש פי על ודנו בעריות המרבים הרכוב ובעלי תגרע, לא על ועברהעריות
 הרואה יוסף רי אחויהם ובאו , ממפר אין עריוה להם ויצאו רכוב על ורכוב הקשעל
 עיקר כל הכתוב מן ראיה ואין התורה מחק אינם ימעשיהם שדרכם והדאו ישועהור'
 ברוב הענין כן כי ראיות להוסיף צורך ואין . תוסיף בל על עברו הרכוב בעליהרי

 ונתנה חפץ שלבו מה לעשוה ואחד אחד כל שהורישה מפני זה וכל . הם דהר;חילוקי
 ואמנם . הרוב לדעת אף אחרים לדעת משועבד האחד וא'; . בידו ואחד אחר כלתורה

 והולידה והיתר איסור דיני תהום עד ויורדה נוקבת הזה היסוד מן היוצאתההסלדה
 בטלו כן בדעות הרוב בטלו כאשר כי בה לעמוד יכולים הצבור כל אין אשרחוטרא
 באיסור הוא שהכל נדין היתר במאכל אסור מאכל נתערב שאם ואסרו בכללהרוב
 שחיטה ע' )נ"ע הכל נקדשו עדר בתוך שבא בכור ובן היתר הרוב על משניחיםואין
 סדין אסור הכל שנהערבק מה בכל נהערב אפילו ובנבלה , פכ"ז( שם, ואדרהפ"ב
 הכלים ד( ח .ךי: אשנס פה. שבעל היערה נגד לריב 'צאו היסודות אלה בכח פי"ז( שם )נ"עתורה
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 שקר בנפשנו נעשה לא כי , כוננו בחכמתם ולא עשו הם לא למלאכהםהכלים
 ורוח חכמה רוח לה[ היה אשר האנשים היו בבריה עמו הכאים וכל ענן בילחשיב
 ל,-רום שירצה למי הראוי וכשיעור , דת למיסד הראוי בשיעור וגבורה דעה רוח ,עצה
 כלי אבל , שנה מא4 יותר ירים ונאימנית בחריצוה בונים אלפים בו בנו אשרבנין

 לשמצ.: ושמוהו וגהפוהו חרפוהו אשר שבאה תכלית שנאוה אשר ממי שאלוהמלאכה
 . ההלמיד - מן ,בקם.נו

 שמיניפרק
 . הנשוט: ופירושיהם בהם דרשו שהקראים וגלליםמדות

 מררש.הם אח חרפו אשר הח-פיה כל ועם ולתלמוד למשנה ההנגרותם כלעם
 הם אך , תורתם רבי את לסחי וטמנו התלמוד תלמידי הם כי להכח.ש יוכלולא

 מינה דשהית בירא : הקדמוני המשל באמת יצרק ועליהם , ברביתם הבועפיםתלטיר.ם
 אחרוניה? עד מיאשוניהם הקראים כל כי באמרנו נפליג ולא , קלא בה תשרי לאמיא
 עצמם דברי מתוך מיי ונראה דת: לים- כח להם היה לא וכלערו לתלמוד צריכיםהיו
 אשר האלה המיות על יבהליני ראשי יהזוי , ע"ג( ס' )אשה"ב הדסי אסי ,נינה כני רוחי אתכריה . גדושה במרה בהן השתמשו התלמוד מדות על לעג: עםני

 מדוה נגדם ומעמיר . ריה"ג של בנו אליעזר ור' 'שמעאל ר' כלומר , רועיךפירשו
 בדקדיק רובן אשר שטונים ער מספרן מונה היא הנה 9 המדות אלה הן ומה .הקראים
 אם כי לכל סכטים וט קבועים אינם והכללים הם-ות אלה כי בעצמו מעיד אך ,הלטען
 המצות ובספדי בביאורי הדקדוק ואחרי ומפר מפר בכל מפוזרים והיו בכוננם עשםהוא

 ואמנם , בספרים שמצא ממח יותר עליהם והיסיף קבצם והדעה הלשון בעלייבמפרי
 יושסעאל ר' של מדותיו על נדולה חרדה הרד אשר הזה הקרא. על להפליא יש מארטה
 מקום באוהו מדותיו בין להביא בוש ולא פנים העיז ,את ובכל ריה"ג של בנוור"א

 כאדם בהן ועישה . התנאים'( אלה מסדות כלן אשר מדות ואחת שלשים פרקובאוהו
 לשמוה קצתם שמות שנסב מטה נכרים להתעות והחפץ ועקש:הו , שלו נתוךהעושה
 . הכינה הבדל עוש: הש: הברל אין אבלאחרים

 קל א( : הקראים מרות הם דבריו לפי אשר התלמוד ממדות הטרוה הןואלו
 3011( ולה נרעץ אצל ע"א ב"ז כ"י אלהים )מטה נשייצי משה ר' והקראי .וחומי
 בתי סכה מק"ו בת ערות ולמד אמהי אפן שהוא הק"ו מרה על שאמי ענן בשםמביא
 מה אמרט וכבר ההקש מדת נ( ש.ה'( הגזרה מרה ב( . עו.( )סנהדרין בהלמודוכאביי
 מרה ד( . לרבר דבר השואה מיני כל בו הכניסו שהם רוכש בגדר הקראיםשהבינו
 , ע"ר( סיג ח קם )סי' מס-פו הלמר דבר ו( , מענינו הלמר דב- ה( ,הסטוכים

 של בנו ר"א ש5 הטרה והוא , אחר במקים ומתפרש במקימו מתפרש שאינו מדברז(
 הפוך. בראו מהל ור' שוה גזרה קראו שהדמי אלא מצינו מה ח( , א( ע ד ס )שםריה"ג

ושם
 מפתח שהיא אשכול נהל בהקדמתו אפנרופול. כלב ר' כתב כבר (1

 לספ-
 בספר ש.ש הכיפר אשכול

 . חת5ס4,ר ש5 ל"א מרות פ' בין שיש וטמענו גפנים שכתבנו שממה . ערבובית בו יש חמרות בעניןוניוהד
 קי

 נשלח התזרח זאת כאטר , נגלות מת פומאח ומתר נד ענן בשם אב גטטה חנא ואת גם 2(
 בנלוה נווטות איגע וגג פ'ם אף בגלות נתבט15 131' עולה מח הזב הורת זאת וואמר ובנגעים ובשלמםוגמלתה
 ובלי חמקרא הביא ולא זו גג"ש טים שלסד בכ,' חסרון שיש ונא . התירה רואה בג"ש שאר נרעץ חזור.יפה
 . באהל יטוה כי אדם חתורה יאה יגאטר : בכא י"ל?ןק
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