
14.-  
 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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 נ"ש נשם בזה למיוצא המשנה קראה אחת פעם כי המשנה טן לקח , הרמי שק-או~שם

 . ופרפ טכלל י( , ע"א( פיה נקסים בנדון להיות הדין מן לנא דיו פ( . י'נז:)ניצה
 שהיא ומפרפ לפרם צריך שהוא טכלל ינ( . וכלל ופרט כלל יב( . יכלל מפרטיא(
 יצא עצמו על ללמד לא הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר יר( . ע"נ( )ס"ה לכלל?ריך
 )שם חדש ברבר לינון ויצא בכלל שהיה דבר כל סו( . -צא נלו הכלל על ללמדאלא
 שבמדות כ"ג מדה והיא . בכלל ויצמרך הענין בקצת שיבאר מדבר , ע"נ( ס"הוק"ע
 , ע"ד( ס"ה )שם חבירו על מוכיח שהוא מרבר : נקראה ושם ריה"ג של ננוא"א

 )שם ר"א ממרות כ"ר מדה והוא עצמ. על ללמד הכלל טן ויצא בכלל שהיה מרברפז(
 )ג"1 א ר ש5 כיה מרה והיא . הברו על ללמד ויצא בכלל שהיה מרבר יז( . ע"א(ס"ו

 ע"ב( ס"ו קע"א )שם כתובים3( משני ב"א יט( .; אחד מכהוב אב בנין יח( .שם(
 של כ"א מדה והיא . שבשתיהן יפה בכח נותנו ואתה סרות שתי בעל שהיה מדברנו
 מרבר כב( , ר"א של י"ת מרה . בכל ונוהג אחד במקום שנאמר טרבר נא( .ר"א

 את זה המכתישים כתיבים שני כנ( . ר"א ש5 י"פ סדה . בזה גם ואמור בזההאמור
 ההיבות וסבוב הפיכת כה, . ר"א של מ' טדה קצרה. מדרך כד( . ע"נ( )ם"וזה

 מאוחר שהוא מיקדם נקראת ושם ר"א של ל"א מרה והוא אחי, מקים אלממקומם
 ואם למקרא אם יש בז( ע"ב(. )ם"ז ר"א של כ,ז מדה ממשל. כו( ע"א(. )ס"זבענין

 רבוי כל ל( הם, מיעומים ומן ורק אך כס( , ע"ג( )סיח לרבית את כח(לםס.ית.
 מן לקחו מדרשיהם מדות עקרי בי האלה הדברים מן ראינו עהה ד(. ע ס-ח)ק;"ג

 . החלם,ד אח-י יותר שנמשכו הראשונים שכן כל כן עש- המאוחרים ואם .ההלטור
 בסדהש אחרים כללים עוד נמצא הדסי שמנה אלהמלבד

 וברינים.
 הטפורשש

 ללםר בא זה ה-די הסדה: כסו בתיתםי דקרים וקבל קיימו אשרבתלמי
 ורומצך קשפמש( )מבחר יעשה הכטת כמשפם הכשב דרשו פק על . ד מ ל א1נםצ

 שנשל עמת טות ואלי אביו סכה יבפסק . והדרשה המרה פ"0 )משפטיםבמכילתא
 הלא מישראל אחד להכות שלא מחהר שהוא מאחר אבל שמעת לא אזהרהשמעת
 קע"א סי' )אשה"כ קודם תריר תדיר ושאינו תדיר : קצהס פה ונציג התלמוד 0ןקבל. אש- הקמאים בספרי הרבה נמצאו הדינים וכללי . פיה( )שם המכילתא טן לקוחזה וכי מזהיהין. א אל עונשין אין הטדה פי על וזה שם( בכלל)מבח-אוש
 עשה עשה מכלל הבא לאו ע"כ(.ס"ו

 )מכח-
 שכתוב מה על המהנה כל ויקרא(,

 למעשה ק.דם הנאי , כפול תנא' , התנאי כללי ד' , נדרים( ע' )ג"; במל הנאובהורה
 ראינו והנה . להם ז הרבה ועיד . פיז( נשים סדר )שם לההקיימ ואפשר , ללאי קידםהן
 לפ' המקרא את לבאי המדומים פירושיהם פשטי להם הספיקן אולי שאם אלהמכל
 כל ולסלמות כהס בעלי רעת להפיס נאוהה תהי,: אשר דת לימי הספיקי לאדרכם
 מרה היו אשר יהטנהגים המשפמים רובי ולהחזיק , הדהיים בחייהם להםהנררש
 ולהביא בהלמיד להם מפלט להחיש מוכרחים היו לרוב כן ועל . 0אזהיהדוה
 . עזרהםסטנו

 שנמשכי טקום בכל א( . בתחבילה כתלמוד שמושם עשו שונים בפניםואמנם
 הדבר פני ושנו , לקמו התלמוד מן כי יניכר לבל במשאון דבריהם כסו התלמודאחרי
 ענינים על מליצות ויעשו מלים יכבירו ובדוחק בלחץ . בקצר או בארך ובסגנוןבלשון
 כסה . בשבת הנישרים פירות בענין כמו . שתים או אחה במלה יכללם התלסוראשך

מליצית
 חד וסג' טב'כ דב'א לספרא הראב.ד בפ" ועי' כתובים וטר' מנ' ב"א טוסיף כתובים טב' ב"א בעניןף(

 וסטנו שבהן השוה והצד תאחר מצר שניהם בין החלוף רהייגו דטלתא פירושא גרע אבל ני)הו.נונא
 . לא או טלטר.ן אי למחלקת ובאנו כאחר הבאים טחובים שני הס שאל'ככלטור

 דרו()רוד
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 א.מורם ל:ראוה פי.'מ( שבת ע' )נ"ע האחרין אח-ן ר' עשה וחקירוהומליצות

 ואם-
 כי

 אסויה שהלקיטה מפני ולא והכינו מאמר מפני איסורם אין בשנת הנושריםפירות
 הדין היא בשבת להיות ביטשי היט.'ת זמנו שהמן כמו כי להגביר היאוי אבלבשבת
 מזוטן היה לא הנשרה הפרי וזה לאכילה מזומן להיות צריך בשבת שיצטרך דברלכל

 אשר האנשים עיני לנקר מליצה דברי רק האריכות זה וכל . נשרה שלא בעורלאכילה
 ומקורו המיקצה על כוון כי מיד יבינו אוהו היידעים כי , ההלמוד אה ידעולא

 :תלמ.ד י?נתנ- :אק מוקצה מטעם אסורים הנושרים פירות התלמוד לפי גם כימהתלמוד
 ג'. )ביצה סיחר מוקצ, יאומ- לשטת גם לאסרם ש-צו מפני אם כ. זה אין אחיטעם
 . מליציהיו מסוה תתה להסתירו הקראי זה רצה, אשך הסוד גליני ובזה , גזרה( התר
 הן . פשע יחרל לא רברים ברוב בו ונהקיימ הזאת בהלכה בההפלסופ.ה. נכשלאבל
 הלקיטה .טא'ן לימי יכול ואיך אמור מוקצה שטלטול השטר על הולך ההיא הפרקבכל

 הלקיטה הלא , מותיה והלקיטה אמירה האכילה שרק מדבריו ומשם; בשבתאסורה
 שמיבא מה לוקחים שהם ב( 9 אסור מוקצה שטלטול אמר והוא טלטול בלא אפשראין

 שיסדו מה כמו . בנינם עליו ובונים אמת ליסוד בקושיא א. אדעתא" "במלקאבתלמוד
 ובביאה בכתב במוהר שהם אש: קרושי בי:נ.ן קטנית נטייה בקצת רק אחד פהכלם

 -ר' ענן של נכדו הנשיא יאשיה ר' הראשונים שנחלקו ואף . ע"ג( י"א)אשה'כ
 האחיונ'מ בא-ו כבר אח-ים דברים עוד השלשה אלה על בהוסיפם הא:נדיבנימין
 בכהה במה- דברים בשלשה רם מקדושין ועיקר טפליים דביים רק שהםמהם

 בכפ: שאמרה המשנה דין בזה לקחי והנ: . פ'.ו( ניטים סדר ,ניעיבביאה

 שלשהם שצריכים אומרים שהם הטשנה מן נט: זה שלענין אלא ובביאהבשט-
 קדושין( )ריש הירושלמי של דעהא מלקא לקחו כי מזה ונראה , וביאה שטרננקש

 אחד כאיש הקרא'ם כל . שלשתן" דבר סוף "לא נאמר שם כי ממקנא לעצם:ועשוה
 החלטה ונגד בהירה בני של דלתא כסלקא וזה הפסח שחיטת תה ד שהשבתאומרים
 בל חובה שמצה כלם  אמרו וכן . י.( מ )פסחים השבת את  רוחה שהפסח שאמרד%

 פינסקער י )כ מאורות יהי ובחביר . פ"ח( )כא הטכילתא של דעתא כסלקא וזה ,'טבעה
 אל ישיב השבת(  עם אה  )זכור שאמר דבורו אמר נ"נ ובנימין : כתוב וויען(בניה"ם
 היא חוב בשבה יאכל אשר כי והודיע יביאו אשר את והכינו הששי  ביום והיהיבורו
 הגטרא של דעתא מלקא בזה ותפש , ודמותה וכשק באפיה הששי מיום מוכןשיהיה
 אסרו הקראים מקצה . יביאו אשר והכינו ממאמר תירה דבר שמוקצה ו:( מ)פסחים
 ולא לבד דם בשפיכת שדי לזמר ירצה ועוף חיה אצל האמור דמו אה ושפךשמאמר
 לא .מי פי"ב( שחיטה ע' )ג"ע הדם נשפך והיה הירך גידי שני כורתים והיובשחיטה
 מן לעוף שחימה אין האוסר פנחס בר יצחק ר' בדברי הפסו כן שהא'מרים בזהיראה
 חיה על הדב-  הרחיבו אך  כ"ז:( )חולין סגי בעלמא בשפיכה ושפך שנאמרהתירה
 נדהו שבהלמיד אף עליהן וסמכו בתלמוד יחידים רעית הספו נ( הגמרא,כקישת
 לעשות חייב אינו שני לפסח ראשון פסח בין שנתנייר מי שאמרי סח כמומהלכה,
 נהן ר' כדעה החליטו שהם אלא התלמוד מן לקחו וזה פ"ר( פסח ע' )ניע שניפסח
 וכן . צ"נ( )פסחים שני פסח לעשוה חייב שאמר כמוהו שהלכה כרבי ולא כןהסיבי
 שדריט למטה ממטה נחלה תסוב ולא מכתוב אשתי את יירש שהבעל המדרשלענין
 . קי"א:( )ב"ב היחיד ישמעאל ר' דעת תפס , פ'ה( ירושה דיני )שם האונדיבנימין

 ולהעטיר קדום מנהג איזה לבטל ראי פה  שפעל ההורה חכמי  שלפעמ.ם מצאו אםד(
 מבלי , אליו ושבו בידיהם הקרום המנהנ הם אחזו , לזמנם נאות החת'ו אחרמנהג

 התועלה על ולא , הראשון המנהנ לבטול סבה שהיה ובוטן במקום הצורך עללהשגית
היוצאה ה"ר()דויד
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 קדוש בענין שעעצ כמו , הקבלה חבמ' שחרשו השני המנהג ן חק מתוךהיוצאת
 אה מקדשים היו שבראשינה . כן היא ה:ה בענין והמשנ: התלמיד דצת הנה .החרש
 מצאי אבל . החדש את שראו שהעידו העיים ראות פ. על הלבנה הדיש לפיהחדש

 הראיה כמ' היןשהחשבון
 ויוה-

 אפש. והערים להטעות יכול איני החשבון כי , סטנה
 שאין בפרט . ההשבון פי על החדש לקדש וגפרי נמנו כן על מזידין או שוגגיןש.טעו
 כן ועל לחכמים ממור שהדבר וודאי החדש את שיקדשו צד באיזה כלל רמזבתירה
 ידי שעל יעוד , ולהטעיה לטעות העלולה ראיה פ' על הקדוש את להניחהנהיגו
 שיאיתה הראיה ירי על כן לא הארצות ובכל המקומות בכל הקדוש השתוות נשיגהחשבין
 הראיה אל ושבי זה כל על השגיחו לא הקראים אבל . העילם מקומות בכל שוהאינה
 למרי ה( . ממנה לזיז ואין הנביאים מן מקיבלה וחשביה המנהג לפנים היתק היא כייען
 ופירש לשיטהם אותה :עשו בהירה פירושיה: וקצה הצדוקים ש.טת לדעת התלמודמן

 באמת הפא צרוקים :מ ש עליהם שאמרו על הרבנ.ם את ננו צדק ונלא .כפירושיה:
 ממחלת על פירושם כמו , חפצה בנפש קבלי הצרוקים שם על הגורעים הפירוטיםרוב

 )מנתוה הצדוקים פירוש זה . השבת אחר לעולם ועצרת בראשיה שבה שהואהשבת
 כלם( פי' )כן יום בטבולי ת נעש א.נה חטאת פרה לדעתם . פ"א( הענית מגלת .ס"ה

 פירשי וכן . מ"ז( פ"ג )פרה נעטית היהה שמש במעורבי שאמרו הצדוקיםוכדעה
 והכחישו , המעשה כשנעשה רק מתקיימת אינה והזמה . ממש ;ין תחת עיןכהצד:קים
 שאלי לרחם הבנין אבני כי באמרנו הפלגנו לא תתה , הצרוקים כמו המיםבנסוך
 ענין אף לבא- ידיהם חילם אנשי כל טצאו לא הס ולולא והמדרש והתלמיד המשנהמן
 . עינים סמיוה רק אינם בה( שתלי והפרחים והציצים החיים למדה התירה מןאחד

 לפעמים לפרש : והיא , חכמינו מירש בעקב-ה דורכים מצאנים אחד ברברעוד
 בתיארי הדבורים שפרשו מה על בזה הכונה אין יהנה . וציור משל בדרךהמקרא
 על כונתנו אם כי לשמוע יכולה א שה מה האזן את לשכך משל בדרך ופעולותיוהשם
 ישמעאל ר' על עליו אמרו . טבל פי על ודינים כחקים הטקרא פרשו שלפגמיםמה

 , בריו על . י . משננהי על בחוץ ויההלך יקום אם , משל פ על דברים שלשהשדרש
 חייב, והרגו ממנו שלום שהיא יודע שהוא בוטן , , . לו דמים עליו השמש זרחהאם

 %,- בהובית ירוש' פיו משפטים )מכילתא כשמלה המחוורים דביים השמלה אתיפרשו
 מאין הזכירו שלא אף הקראים קבלו השמש ז-הה אם על הפירוש והנה יבכ"מ(ה"מ

 )עי' ישמעאל ר' של טדרשו אם כי אחר מקורם אין כ-רכם הלשין שנו וגמלקחוהו

 )כ"ת בעדים הדבר היות הנכון אמרו השמלה את ופרשו ועל . טשפטים( וכ'תמרח-
 בפי )עי"ש טשל היא קצתם שלדעת )כיה( המבחר בעל אמי ובפירוש הצא( כיפ'

 מן יאכל לא הקיאים ת רע המגהר בעל הביא הדם ;ל תאכל' לא ובפסיק : כפת(טירה
 מות משפם דין בית שיחייכו ביום אדם יאכל לא אמרו שור , דמ2 'ייזרק ?ךהשלמים
 וסובא זולל אכילה והא דם לשפוך טביאה שהיא וששה אכילה אומריי ויש ,לאיש

 לקח. המפרש.ם ואלה , משל דיש והיא קדשים( )מבחר דרש ררך בם וכיוצאואלי
 הקלל לא : טשל בררך פרש. וכן סג.( )סנהדרין ועקשום ושנ.: , התלמיד מןהרברים
 מקום ברחוק שה-א אלא שש.מע מ' אף ה-ש שבכל מבשיל התן לא ;יר ולה.חרש
 פרשה )קדשים מספרא והוא מפרשיהם( )כל בדבר עור שהוא מי על גש מכוון עירילפנ.
 יובנו לא כי ואס-ו ימזיזה הפלין מציה בטלו המשל דרך הקראים אחזו כי ויען , (ב

 שפירשו ~טצאנו משל בדרך אם כ' פשימם טשמ;ות בדרך וכהבהם וקשרהםהכתובים
 האלניח מן הענפים תקח שלא עניני בכורים אצל האם,ר אמו בחלב גרי הבשללא
 ה' לפני ותביאם עהם בלא והבשל אחרות לפירות שלהם ההלב מן ותמשה פריםאו

 בכירים . תיר()דייר
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 תאמר שלא לי תתנו השמיני וביום נגד טנוון במשפטים והאסיר , זמנם בלאבכירם
 שמונת בבן יהיה אסו מחלב יניקות ומריב ימים שלשה אמו כהלכ ואנדלו אנשלוכי

 המשל דרך שקצו ילא בזו לא כי זה סבל נראה . ע"ד( צ"א ר~ם סי' )אשה"כימים
 ישגו פן צוה במשל לא ה' מצית כי : המשל דרך ננד אוסר הרמי ואם ,בפירוש.הם

 שפיתו מה אזניו שמעו לא ע"ד( צ"ד )אשה"כ בבירור וידעוהו ימצאוהו ולא ביעמו
 . המשל דרך ובחרו הפשט ררך לפעמים עזבו עמו קדושיו וכל הוא בימדבר

 כ הפארתם וכל תהלתם כל זה כי הפשוטים פירושיהם אל לב לתת עתהונבוא
 אלוך אמרת הברור האמת היא בו ומחשבתם מקרא של פשוטי עמק על עומדיםהם

 במהח מתהללים כי נמצא הדברים נבחן לבבנו ובתם באמונה אם אטנס .הצרופה
 כי נכחיש אבל פשוטו כמשמעות במקרא להבין הקראים השתדלו בי נכחיש לא .שקר
 יריעות לדם קנו הראשונים ברורותיהם שכבר להודות נאבה בי אף בקשו, אשר אתהשיגו
 קט כי נודה לא , עליו נשען הפשט אשר העמיד הוא אשר הלשון דקרוקבחנמת
 . ילדותה בימי ההיא בעת עמדה עיד בכלל אשר הזאת בחכמה הראויה שלמותלהם
 ואין . השלמות כן גם מפשיטיהם חסרה בחכמה שלמותם חסרון לערך סוף סוף בןועל

 יהרון לה2 היה לא כן ועל בזמנם הפשט מדת לפי רק מקרא של פשומי לרובלחשבם
 בזמנם הפשט מרת לפי הם ברובם מדרשיהם שנם הקדמונים חכמ.נו מדרשי עלעצמי
 פירושי ואינם ם רמז אם כי אינם כי הקראים הודי ספירושיהס ברבים פי"ח(. ח"אולעיל
 סיפרים ודברי הלכות לפעמים תלו התלמוד שחכמי נמצא ככה ~אף באמתהטקרא
 . עליהם התלמוד לבעלי חכמה יתרון ובזה . לדבר זכר או לרמז או לאסמכתאבמקרא
 כמפורש לדבר ורמז אסמכתא בכח דבר לעשות לבם על עלה ולא חשבו לא הםכי

 היתה עוד ואמנם , תורה רבר הנרמז לערווה טספיק הרס, היה להק-אים אבלבהורה
 אך הזמנים בכל באש וקנאתם ההתנגדות בקשת והיא ררישהם דרך על אחתמכשלה
 נמצא באסת כי דברינו יאמנו ולמען . ד,שורה את להם קלקלה הנצוח אהבה בןועל לאמתי האמת נחלת ואל העיון מנוחת אל לבא הניחתר לא והיא ההלטוד דברילמהור

 אשר מספריהם משליס קצת הנה נצינ היפה נפש בהם תגעל אשר פירושיםבבהוביהם
 י ם כ ח ל כ י ק ם פ אברהם אל באו אשר האנשים שלשה בענין הנה , משפם'נויאמתו

 אסר ע"ה רבנו משה בצלמינו אדם נעשה . ב( ע מ' )מבחי היו שנביאים ם י א ר קה
 האדם היה הן פירשו וכן , דורו יאנשי עצטו בעד בצלמנו ארם עשוי רורו לאנשיכן

 אח זכור בראש י ם נ 1 ב א 1 פירשו הקראים כל כם;ם , ע"ב( כ"ד )שם ממנוכאחד
 וענן צ6(. )נמפחית האשה מן הפרישה זה הואר מה זה קדוש לקדשו השבתיום

 )עיי העניים לחם שהוא השעורין מן אלא המצות עושין שאין מכאן עוני לחםפירש
 שם וכא"א הערביים 3ין לחדש יום בי"ד וכא'א פסח ר בי אומי אחד כתובלעיל(
 להיות חל , לה' פסח בי"ד בששי להיות ער'פ חל כיצד הא בערב הפסח אתתזבח
 בערב הפסח את תזבח בשבת להיות חל , הערביים בין השבוע ימי משארנאחר

  המצות שאופין מבאן מצות תאכלו בערב r~Y ירש . פ"1( פסת ע' ע ג ד ע פ')אשה,'כ
 גרי  תבשל לא  פירש אלקומסי ל יא  רנ ר' פ"נ(. מצות ע' )ג,,ע  הערפייםבין

  איסור יבעבין . ע"ב( צ'"א כ )אשה יולרתהו בחלב יהטחגרל הנילר בשר בל אמיבחלב
 איש יצא אל טמא0ר שלסדים עה י ש י ר' פירש בשבת ת לרש מרשותהיצאה
 הבית מן ההוצאה המדינה כולל שהמקום אסורה תהיה ממקומי היציאה שאםממקומו
 מן הביצים אמר המבר הלנמסי דניאל ור' . פ"י( שכת ע' )נ"ע אסורה כן גםתהיה
 ן ב סהל . ע"ג( קין"ר )אשה'ב  ביצים  ולהחמיר בגיס  ש..;ם  האפרוחים  לההירמיה שמע אמועביצים ולא בנים לך, תקח הבנים ואת האם את השלח שלח שנאמרהנרעב

שצלית
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 שלש., כנגד סספריס שלשה שנים י,' שנה וכ' שנה ק. שרה חיי ויהיו פירש ח י ל צמ
 סף יו ור' , ע"ב(  ס"ו )מבהר פליטתים ובארץ ונננען כשדים באור שם שהיומקימית

 נאמר מת טומאת מטמא חיים במים כמזהיה עיב סומאת ממא רח'צת  גמר_ ה א ו רה
 כאן אף חיים מים להלן' מה בפים בש"ו ורחץ להלן ונאמר במים בש-ו ורחץכאן
 הזה בזמן פימאת'טת שררש"שאין ענ בש[ ושמענו פ"נ(. טומאה ע )נ"ע חייםסים

 לחקה לבם  והיחה.ואה שנאמר הפרה היא וחקה ההורה חקת זאת נאמר הכתיבמהקש
 תויה וטקיש'ם באהל ימית כי ארם הדברה זאת שנאמר מת  טימאת היא  והתירהעולב
  פליב( ')שם בתור:  אינו בחקה שאינו הוה  בזמן  בהורה ישנו בחקה  שישגו כומןלחקה
 . ע"א( קמ"א כ )אשה הארופה ולא כייהוה גם" צריכה הנשואה שרק מנאןנריתית ספי לה- וכתב וא'. יבעלה אשה איש יקח בי שנאמר בריחיה  גט  צריבה אינקארוסה
 שהוא בכתב שההויה שכל להויה ה.ציאה שמקיש י ד נ 1 הא ן י ם י נ ב בשםלאסרו

 ס' )ג'ע בערים יציאתה נם בעדים שהיייתה ארוסה בכתב; כן גם היציאההנשואין
 ויאכלו א-צה וישחפו בקר ובני ובק- צאן ויקחו :ולת"ב פי"א( ש! אדיה פכ"גנשיט
 י,34לו,עי ט-י י"ר( א )ש הדםעל

 לא בכלל ה.א הרי לשחם. שאסור מה כל ו הדס
  אמורים  ישחטם עבר אם  אחר ביום השתטו בבל  שהוא  ן14ן,ננר אותו, הד6 עלתאכלו
 אוהו שחטו הרי ביי  ובני בקר שנאמר וממשמע  על,'הים  הגבל, לא  מש.םבאכילה

 ו ה אלי וב-אררת פיח(. שחיטה; ע' )ג'"-ע הדם ויאכל,'על, נאמר לכך ננוואת
 לומר למקדש שבה שמירת הכתוב שהסמיך מפני פ,לטי שבת וע' הקדמונים בשםמובא
 . הקיש על טחול שמוסיפין מכאן ליטבת מגיש יש כך' למקדש מברש ש ש כש2לך
  יזף בם ודברת שנאמר צצית ופלש, si:;bui 04 יאהבת'וה.ה 'טמע לקרוא אדםחייב

 ר' יאט- חמסה שקבה 'זה ,וקן 58ך  והירוו ר"ה(.  תפלה ע'  )א"א  התלים.רבטררש
  בבור ע'  כבורו.)שם יחייב  לא יר4ת,,א" ולא חכם: 'לזקן יהיה לא 'שאם עה שוי

  כראשית( פ' )מבחר שמים  נאבלה.ע-ש שלא שעה לא מנחתו יאל  פ"ה(:,ואלקיןיכו
 ולא שלכם קרבנכם את הקריבו הישר. ובנפר ]ימליאים( למכילתא .כספרא שנרמזוכעין
 . בגמרא ישנדהש כ6י ויקרא( )מבחר מל,,נעילה שינא שנקמך אחריםמשל

 כראשוניהם הקראים חכמי דרעע' אשר )ם"6,1.4מדרשים מספר פה הצגטהנה
 של פשוטו ;ם להם'דבר ואדן הררש  ורע הם נגי  יבלכם  בלליואיהם אש-באחרינר:ם

 כי בלבם זאת הנינו עצמם הם כי הדבר וברור י הפשטזי,ה"6ית4 מושג לפימק-א
 מן נדולחלק

 הפירושיה,,*
 בררך היו ודינים חקים מכם והוציאו ינתורה פירש:

 י כ ח"ב עש: אפריון )ס' הטרוקי אהרן בן שלמה ר' 6"הריניה2 אחר ואמ- .השדיש
 מתיחם באפן מתבארת התורהבהקדמה(

 לפש.ט~
 השכל אין אשר מקומות מקק, חוץ

 בקצה יכן אדם, בני נלשון תורה דברה ההכמיה המליצו ועליה[ כפשוטם שיובנוגוזר
 שאיןמצוה

 השכי
 החכמ.ם והסכימו מקיא של פשוטו פי על יתורצו אם בהן ,מתיעוב

 ציי מעבר  ררךלבארם,על

 של-

 כי הוראת:  סגה יאינו , התירה בדברי סתירה ההיה'
 שכרחים והיו בידם .חפצם הצליח לא מקיא של ,1לחפום1בפשוטו  6לץהש,רלימםעם

 הספיק לא לוזם גם כן והתלמוד הטסנה לחככי 6ןן,'מ~"ם'נ'.'ול%6נול)6ל,)כמי'לנמות
 הפשט אחרי הילכים שהק וכחשבן במקומיו; ואף ,טיל,,".4,להעטיר,דוהם,. פעצטולהם

 בספרי ר,מתבונן ,אשגם הטעתם., רמ,ונם א6 בי: האמהי ,.איךזהיה~ולן'"פשוטןהברור
 חרש הלמור  רק פעלתם בל מיה ט(ף  י6צא'ני  בספרי;הםציוו,'יאשר,,בונגו ובזעיר:דונם
 בורות נם )אגל , הסברה ~במשפטי בקהלה ואף להישן(צח5,.סיוהי?,גלליו',דונצק

 * ק?ח,יגכ'נק אוז, ?ןנים,, ולסטות , יומרותיו חמלן חמרים חמר*: , לצו צו נתן , כ' ןק.4)ן,ה ,ילהה,ש,המדרשים
 חרי( )ייי,, ,.
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 תשיעיפרק
 במנהגיהם. והקראיםחליף-רבנים

 וכללי דרישהם מדוה . ודעותיהם מחשבותיהם כספר לפנינו נגולו כה ;דהנה
 בגזרוהיו מאמיניו על התלמוד נתן אשר עול לפרוק רתשוקה לא כי וראינו ,מחקריהם
 אכן . לרגלם הנר היה חומרוהיו מוסריה לנהק החפץ לא ואף , מטרהם היהוסייגיו
 יותר נוטים היו , כהן השפיקי אשר הויה ומחשביה המוסרית הכונהס לפי כיהכרנו
 עקום כי אף ההקים כבד לנפשם ערב ואך , אוהו מלהקל עליהם הרה ;זללהכביד
 - מראשיהם הוו וכן ההכנו כן -הלא כה2 ונאנקים נא:חימ מעמסה, וכאנן ברזלכמט'?
 הנלוה על יאבל לתאניה ויקדישוה , בהאוה נפשם נצום המענים , הזמני העולםבוזי

 הלא חימרא על חומרא ובמסוה הדה עליהם בהכביד הם , קדשנו בית חרבן ועלהמרה
 השכלהם כי נהמה אבל , כבד עול ;ליה[ יעמיסו אם נהמה לא כן :על , הפץיטצא
 גם כי - שינוה ובידיעוה בהכפה :',שכלה בעלי רבם הי. כי יוכחש לא כי -הרבה
 תתה . הצילתם לא הצל נבעיה ומהפרזה , ההוך דרך להורוהס להם עמדה לאהיא
 בהשכלהם הם , ודינים בנזרות המרה על ההפרזה המעט ההשכלה רבת לרובאשר
 לבריא אלפתם היא ורוחה קדמוניהם, שערום לא אשר והקים דינים להם להטציאנעזרו

 עזה בתאוה הנה . גדול להר ידיהם החת נעשהה ומצוה מצוה כל כי עדחוטרוה
 מחקרם ידי על הטציה יאה נהיתה וטה . בה וחקרו ואזנו הערייה במצותהתעמקו
 בה, לעמור 'בול העולם אין אשר מצוה ממנה עשו הרכיב בעלי ורם הראשונים 1ועיונם

 אשר ואשה איש נמצא רחוקות לעתים אך דעהם אחד נלך אל: : אמרי עצמםוהקראים
 רכיב אל ומרכוב הקש אל מהקש והלכו בעריוה הקישו כי . שאר קרובי יה.ולא

 )אדרת ההקש ועל ד.כהוב על והוסיפו האנושי השכל ינבילם לא אשר רבים גופיםיאמרו
 ? רעה שהיא עליה מעיד שנחהומה העיסה היא עלובה וכמה ה( פ עריוה ס'אליהי
 וכפלו ונצהום עליהם וטענו ישועה ר' ואהרס הרואה ייסף ר' נשעמדו גן אחריונם

 אש- הרביעי החלק עוד הלא פ"כ( שבת ע' )שם הם שאסרו סמה חלקים שלשהכמעט
 אנוסהו בת אסרו התלמוד. בעלי שערו לא אשר חרשות עריות רב מספר כוללהשאירו
 , אחות: בת או אחיו בת לישא לאיש אמרו ן ובתה אש,: טשם אחר טאיש להש.ש
 סיחת לאחר אפילו  אשתו אחות אסרו , אחר מאיש לה שיש האב אשת בת"סרו
 חכמים מגורת אם כי אסירות אינן וההלמוד המשנה לפי אשר העריית כל ג2 .אשתו
 נושאין( ר"פ )יבמוה במשנה השנויות הנש.ם כל שאר וכן , סופרים מדברי שניוהנסו

 אין חכמים וסייג בגזרה אף אשר נשים וגם , התורה מן ערוה אינן אך חכמיםשאסרו
 הן הקראים לדעת אלה כל , חמיו אשת כמו עין מראיה משום נאסרו רק איסורכהן

 הנעימים הכהוב דברי והפכו שעקשו ;ל זו מדה לירי ובאו , ההורה מן אמורות;ריוה
 . ידעו לא להטיב להרע הם הכמים : נאמר :עליהם השכלתם פרי היהוזה

 הזמנים בכל היהודים הדרוה אשר המצוה בכל משלה אין כמעט שבתמצות
 כל יספור ומי , שלמות מסכתות שתי המשנה חכמי נדבו הזאה למצוה , קרשבהדרה
 הן אשר האבוה מן היוצאות להילדוה וה.לרית תולדות והמציאו בה הוו אשרההוייוה
 עיד להק-אים שוה היה לא זה וכי , פלפולם ופרי לב מחקיי הולדות אך לרובעצמן
 ח.מרוה מצאו אשר ער הזאת במצוה ידברו אשר המקרא בדבירי ודקדקו וחתרוחפשו
 דרכיה אשר ההורה רוה נגד ההרם סמררי וחקים דינים :הוציאו מספר לאיןחדשוה
 ומלניפלים כפולים הבאים שבה במצוה התירה בדבירי והעיון הדקדוק . נועםדרכי

 טיב. יח בהם הכניסו כי מהטיך,ים מחקתם והצמיחו הולירו , מעשה עבודה ,מלאכה
 העסקים ה,ר()ר."ר
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 טמקום וההליכה רוענועה כסו והנפשיות הגופיות ההנתוה שכל אסרו כי עד ,העסקים
 ע' אליהו )אדרת מעשה ההת יוכללו כלם והרצונות וההשבונוה המחשבות וכן ,למקום
 ה-אשונים בשם נאמרה אם כי יצאה האחרונים מהמצאת לא ההחלמה זאת . פיה(שבת

 שיתנועע קטנה או גדולה הנועה כל אין הזה והמשפט הזאת ההחלמה ילפי .מחבטיהם
 הארם שיקיים הדין מן ראוי האלה דבריהם ולפי , האים.ר תחת הפיל לא אשרהאדם
 זה סכלות הרגישו עצמם הם אמנם . השבת עליו נטל כי וידם בדד ישב :בנפשו
 הדביים התירו כן על , חיים החפץ אדם לפעלה להוציאו יהכן לא אשרהמשפט

 והעמידה והשתיה האכילה : כמו , כלערם לחיוה הארם יכול לא אשרההכיחיים
 הדברת יבטל לא ההכרח כי בדעת: אבל ההכרחיים. הנענועים וכל וההליכהוהישיבה
 ראיה להם להביא להתחכם הוכרחו כן על , התורה מן אסור הלא והמעשה מעשהמה.ית
 בחקר מין יש כי ידענו והנה . הכרחיים הם אשר המעשים התיר למען הכהובטן

 וחפץ חפץ לכל למדא מעולם דואנ.ם ה.. לא דורשיה אשר )טהעאלאגיא(הרתות
 ננד פשע דבר כל על בדרישתם הקראים משפם היה זה אף , הדת מכהביהוכחה
 סן או התורה מן מקרא לו ידעו חרושיהם מהבלי שיא דבר כל על הרבניםהורת

 היום, אכלוהו : מכתיב האכילה להיתר ראיה ודרשו הפשו בן ועל , והכתוביםהנביאים
 האכילה בכלל השתיה כ. הוהרה השהיה נם כי מאליו מובן מוהרה שהאכילה.אחרי
 ואולם . האכילה צרכי שאר גם וכן האכילה צורך שהוא הטלטול גם הזה בכחוהתה-ו
 מן לסור שלא להחמיר רצן אשר לכל תעצומות ממנו להביא המקרא להם השפיקלא

 הירושה מכל אל למי מפלט החישו אז בישראל מאז נהוג היה אשר הקדוםהמנהג
  הרבה להג אך בהם ;:לו אשר והדקדוק העיון כי הדבר אמת אך . שם( אליהי)אדרת
 הבהוב אח ואנסי ונלחצו נרחקו  לרוב כי , נאמנה חקירה לא אבל היי בשרויגיעת
 מנהיגם היה אשר הראשי העיקר ני בעיניני הוא ברור בי חשב לא אשר דבריםלרבר
 בכתובים ודקדוקם מחפושם היציאו אשר התולדוה . הרבנים לתירת הההנגרותהיא
 הנה . עליהם להחמיר אם כי להקל לא אבל ולהלמור למשנה סהננרות הן כלןכמעט
 , חבב מקלקל בין מתקן בין , הכתובים ממאמרי להוציא שחושבים מה ולפילרעתם
 בשבה נולד בין עצמו בשכה המעשה ההחלה בין . בכונה שלא בין בכונה מעשהבין

 בין באכילה בין התורה מן אסור מוקצה , השבת קודם של מעשה בסבתמעצמו
 שכוה כל . חייבים מלאכה שעשו ושנים , נתון שצור אין המלאכוה בכל .בטלטול
 , והנחה לעקירה צורך יאין עליה חייבים לרשוה מרשות הוצאה כל , ההירח מןאמור

 הכרח לסבת או מצוה לצויך היא שהליכתו לא אם התחים תוך אפילו ללכת רשאיםאין
 אף בשבה בנר להנות אסיר כי ונטרו ההליטו השבת ביום מושנזהיכם בכלאש תבערי לא : הכתוב מאמר סכה . אסירות לשוק ההליכה או לטיול ההליכה אך .מבעי

 כטסי שבת בלילי בחשך יושבים כן ועל , השבת קודם יום מבעוד הנרשהידלק
 הקראים . השבת קודם שהטמינום אף השבת לצרך הטאכלים הטמנת יאסרו .עולם

 רפואה משום שהוא דבר כל ואסרו , מלאכה משים אסורה בשבה שהעונהאיסרים
 כי ענן על עליו אמרו , נפש פקוח ספק והוא סכנה בו שיש בחולה אףבשבה
 . בחול הרפואה תהיה למען שבה למוצאי סמוך המילה שתעשה צוההיא
 בשבת המשהלמה הדברים בענין מחקירות מלאים המצית מן ספריהםכל
 כלם ופסקו . שבת ערב של ממעשים בשבת נולדים קוראים הםאשר

 ורצונם . בפעולהנו התלוים דברים והם הטוליד חבור בלי כשבת הנולדיםשהמעשים
 ויוצא שנשלם בשעה אבל פעלהנו היא הנפעל מבת החלה :וראשונה שבעצםבזה

 בהם שהתחיל בין אסורים הם זאת בכל הטוליד גיף עם עיד חבור לו איןלפעלה
 המוליד ן*אן חע:)דגר

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



- -

% 8 - 
 היוצאים החומרוה פרטי רבו כמה יגין יהמשכיל , צוויו ידי על בין בעצמוהמוליר

 קימו , מתובה נפשם ולחסר בצומות עצמם למגף נטייתם עם מתאים , הזה הכללטן
 לעשוה לישראל שאמור טה כל . בשבת אף תעניוהיהם ארבע להתענוה עליהםזקנלו
 מאמר פי על להנוה ליש-אל אסור לעצמו גוי שעשאו אף או היא עשאו אםבשבה
 קלה שבות רק אינו אפילו אם כי ממש מלאכה הוא כשהמעשה לבר ולא .התורה

 אסור עצמי לצורך הנוי עשאו אם אפילו זאת בכל אוהי בעשותו עצמו לישראלגם
 לישראל אסור בי חק קבעו הנפתלוה החוטרות מדה השלם למען . ממנו להנותלישראל
 9 זה ולמה . השבת אח חלל מהם ואחד אנשים בו נמצאים אשר כביה דברל5ל5ל
 לטלטל אסור אשר הרבים כרשוה הוא והנה כמחולל הניה זה נחשב לדעתם כייען
 שהן הקדמונים הרבנים חכמי הקנוה בטלו העקריוה החומריוה אלה כל על יהר .בו

 ותקנ. וחקרו אזנו אשר , תבשילין ועריבי תחימין וערובי מבואות שהופי חצרותערובי
 החיים צרכי כל כמפריע השבת להם יהיה לבל עמם לטובה ודעת במועצותחכמינו
 באלה בהתבונן והנה . חייהם צרכי וחחומיא העול היו לרם כי ובטלום הקראיםובאו

 בין חלופים חמשים כמי ושבה עריוה , האלה המצות בשהי נמצא העקייוההחוטריות
 כמה עוד ונתבינן , הרבנים על מחמירים הם בכלם כמעפ אשר והקראיםהרבנים
 להם נהפכה העריות מצות כי נראה אז כי העיקרים מן היוצאים הענפים מספרגדול
 יפני אשר בכל כי לנגע נהפך והענג כבד למשא להם היה השבת ומצות (לרועץ
 ואף רגל כף מדרך ובכל מעשה בכל תנועה בכל חייהם דרך על לשטן חומראתעמוד
 , ולמכשול לנגף חומ-א איזו להם קמה הלא רוח מפחבכל

 הסים נופש בעטלם נפש למשיבוה ליהודים והמסד השבה היו הזמניםבכל
 השבת מן הקראים בתורות נבין אם ואטנם חייהם ביגון השמחוה וכום החלאותמסבל

 משא וסועד שבת על העסיסו ובמחשבה מיותרת בכונה כאלו בעינינו ידמהוהסועדים
 כי . גליה שאון ולהשביח השטחה איפה הקטין למען החיים את הממרריםוימרות
 בספריהם נהבונן אם הן . הומרא על חומרא יצרו המיעדים בחקה גם כן בשבתכאשר
 טוב ביום נפש אובל מלאכה וגל והבשול האפיה לאסור קצהם השתוקקו כמהנראה
 קצתם ואמרו אחרת לכונה נפש אוכל היתר בו שמפורש התירה מאמר להסבורצו
 כונה שלרעתם כמו האכילה להתיר אם כי בסועד הבשול להתיר הכתיב כונתשאין
התורה

 בטאם-
 הכתיב שרצה אמרו ואחרים בשבת. האכילה להתיר , היום אכלוהו :

 במוער הבשול להתיר שכונהו לא ותבלין וחומץ שמן כמו המאכלים ערוב רקלהתיר
 לאסור מרצותם רק ז.: לכל ונדחקו כאלה אחרים משובשים עודפירושים ופירשו ,בבלל
 והסכימו הפירושים אלה סכלוה ראו בהם המהונים אך . נפש אוכל מלאכתבמיער
 את מאד הגבילו הם גם ואסנת . הכחוב של וכפשוטו הקבלה בעלי כרעת ההיהףעל

 האפיה עם הלישה : שלש והן האכילה אחריהן אשר המלאכות רק התירו ולאהה.תר
 אפשר שאי מה ובין מעי"ט לעשותם שאפשר 0ה בין א"נ מכנוייי כל ואסרווהבישול
 עליהם והוסיפו הקבלה בעלי שאסרו מה כל אמרו כי טעצמו ומיבן , מעייםלעשותם

 וכל , תבלין ושחיקת , והניקור , והנתוח , וההפשם , השחיטה : ואסרו חומרותעוד
 הדלגן; ואסיו לצרך שלא בין לצרך בין לרשיה מרשות ההוצאה ואסרו , להםהרומה

הנר
 ס' כמו במקרא ופירושיהם וחקיהם ריניהס ספרי ע"פחיא שהעתקתי סח כל כ' אעיר ורק . לסבבים למותר שהיא גדולה לאריסת זה טביא יחיה רק וצורך הועלהבזה ראיתי לא כי . מהם שהעהקת, ודין דין כל על הקראים בכפרי טקומוה המראה מחביא חרלהי הנה1(

 המכח-

 תירה כתר עדן, גן , ג,י מאורות יחי ,
 . פ':סקער סעזכין בביהזם הנמצאים שכירי ,ד כהבי קצת ועוד קדמוניות שבלקתיוההעסקות כ.י ח"ב א"ע , ח"א עשה אפריון , צדיקים אורח , סררכי דור , הכופר אשכיל בנימין, משאת , אליהואדרת
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 שהחמירו חומיות הם במספר שמונה שהם פה הנחשבים כל , אכילה לצרך שלאהנר
 . התלמיד הלנות נגד קולא שהוא אחד דין אף טוב יום דיני בכל ואין הרננים עליהי
 שאינם בדברים דינים גם בהם ונכלל , המועפים בפרטי ריניהם לבחין עההונבוא
 מקדשים שהם הת-ש קרוש בענין הקראים דעת )פיז( בררני כבר ' הזה בזמןנהוגים
 ובזה . הרבנים חשבון על משגיחים ואינם האביב לפי השנה ומעברים , הראיה פיעל

 ביניהם חלוקה שנעשה לבד ולא והשנים והמסדים החדש.( בקביעות ערבוביהנפלה
 הפסח בענין , והארצוה המקומות לפי אגורות אגודות נעשו עצמם הם אם כיובינינו
 הפסח שחיטת זמן , והבקר הצאן מן באה דורות שפסה שבהם הראשונים מן ישאמרו
 , הערב עד החמה משקיעת וזה ממש הערבים בין אם כי וטחצה שעוה מששאינו
 אלא נאכל אינו הפסח , ז בס שש-פתו המשנה כדעת לא עשר בחמשה נשרףהנותי
 חייב הפסח את עשה ולא הזיד , פמ'רות~( הנשים דורוה פסח , שבטקדשבלשכות
 . השבה את דוחה הפסח אין ראשוניהם רוב לדעת שני,- לפסח נדחה ואינו מידברת
 שנוכל ער מדי יוהר הרבה חמץ איסיר מחומר הקבלה בעלי החמירו ומצה חמץבענין
 בהמצאת אומנים הקראים כי נראה זאת ובכל , לחומרא מקום הניחי לא כילחשוב
 שלא )אף 'שראל בבית ישראל אינו של שחמץ אמרו הם . הרבנים מן יותרחיטרוה
 קצת לדעת , מאוסה מועיל אינו בלב בטול , יראה לא בכלל הוא אחריות( עליוקבל
 ואין , השעורים מן אלא המצה לעשות ראוי אין ענן לדעה מחמיצים ודוחן ארזגם

 לא האש על אלא הפסח שעם המצה עושין ואין , בערב בי"ד אלא אותהאופין
 ממחרת השבת מסחרת דורשים הם , שבעה כל חיבה למצות מצה לאכול חייבובתנור
 בשבה, ולא המועד ביום נקצר אינו העומר , השבה אחר עצרת ולעולם בראשיתשבת
 מצוה בטלו השנה בראש , בלילה לא ביים העומף ספירת , הלח מן העומר מביאיןאין

 שיפר בין הבדילו לא אבל בכלי שהתרועה ואומרים חולקים וקצהם שופרתקיעה
 לבד, ושהיה באכילה אם כי ענויים בחטשה מורים אינם הכפורים יום בענין ,לחצוצרה
 חרבן על באחרות והחליפום שני חרבן מפני ותלמוד במשנה שנקבעו ההעניוהבטלו
 הטצוה כל עם ובט"ו בי"ד הפורים ימי יעישין , חנכה מצוה ונטלו , ראשוןביה

 בגבה השיעור ובטלו , מינים ארבע לקיחה מצות בטלו המכוה בענין בהם.התלויות
 בעלי ונין ביניהם חלוקים ועשרים שבעה לפנינו הנה , השעורים כל שבמלו כמוהסכה
 . לקולא מהרבנים נטי אשר בהם קטן חלק ואךהקבלה

 ה ע ש ת כמו מצאנו התורה דיני בשאר והק-אים הרבנים בין החלוקיםואמנם
 לברכה אלא למצוה אינה הארץ אח ומלאו ורבו פרו המאמר א( . במספר ם י ע ב ר אז

 אף ולדבריהם . ובנות בנים והולידו קבלה מדברי העולם ישוב במצות מחייבשאבל
 )יבמות שמאי לביה נתן כר' וזה זו במצוה חייב בנים שני אפילו או ובת בן לו שישמי

 צריך אינו הערלה וכשתוסר הערלה הסרת היא המילה מצות ב( , התלמור ונגדמ"ב,(
 שעיקר אחר ג( . מל לא כאלו פרע ולא מל התלמוד ולפי הפריעה מעשה עודלעשות
 טצריך וההלמור . לכלום צריך אינו בטבע כשהוסרה כן על הערלה בהסרתהקפידה
 אוחי למול וצריך מילה אינה ישראל אינו מילת ענן לרעת ד( , ברית דםלהטית
 אינם ו( , במספרים המילה שתהיה צוה ענו ה( . בדיעבד כשרה התלמוד ולפי .ישראל
 על קשרם כמו משל בדרך וקשרתם לאות והיו ומפרשים הפליז במצותמודים

- - -  אצבעוהיך-
 שהא?.לח :אוטר הפסה בהקרנה הנשיט שמחייכים הקפלה כעלי ע, ככויכיא צו:היכ מפרשיהם גל2(

 בבעלי ענו שקר אבל , פיו פסח ע' אלייך ובאדרת בא פ' :במבחר פ"ר פסח ע' ג'ע עי' רשות אלא אינהלהן
 ועי' אגילת בין הקרבה בין רשות הכל רשות בפסח נשים האטר ולדבר. בטחלקת שנוי חוח הדברתקבלה.
 . ח"א פ'ח שם וכירושלמי . צ:ןמסחים

 ול'ד()ד:-ר
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 ובטלו לבך לוח על כתבם כמו ביהך טזוזות על וכתכתם פרשו ובן ז( .אצבעותיך

 דין ננד , המת יורשי ושאר הנת את נם הבן את עובד עברי עבד ת( . מזיזהמצות
 היא תנשא שלא זמן כל ביגרת אפילו בתו את כר מ האב ט( . י"ז:( )קדושיןהתלמוד
 החיאה צריכים שאין אמרו י( קטנה, אלא סיכר אינו התלמוד ולפי האבברשות
 במתכוון יזה ממון ולא ממש עין תחח עין יא( . התראהו הוא שבתירה שהלאולמלקות
 בשר התירו הם יג( . שביעה חייב הכל הכיפר ואחד במקצה המודה אחד יב( ,לחבול
 , לאשפזו ליטמא רשאי הכהן אין סו( . בהם: כדם אסור דמם דם יד( . בחלבעוף
 . אסורה היא שגם אלא הולד את מתירה שאינה לבד ולא אמורה ההרה שחיטתמז(
 לאין התערובות א.ם- בהיתר שנתערב איסור בל כן ועל אסורות הספקות כליז(

 כשנשחטו יאת , לעולם באכילה אסור בא.סור הנשחט זה בנו ואת אוהו יח( .שעורן(
 בנו ואה הותו יט( , מותר זה כל ההלמוד ולפי . אחד ביום לאכלם אסור ים.םבשני
 טרפות. בי"ח מודים ,אינם הררימה אלא אסורה אין הטרפות טן כ( . בעוף אףנוהנ
 . ' ת.לה' אינו ושותה שאוכלה ,כל ושתיה אכילה החולי יסימן החולה את אסרואבל
 מלאכלו הזהירו אלא בבירור תעש: לא נה א הקרא.ם לדעת הנשה גיד מצותבא(

 או ציוי הוא הגש: ניד את ב"י יאכלו לא כן על המאמי אם יריעה חסרוןמספק
 לשחוט אסרו הקראים מחכמי רבים כב( , תעשה לא שהוא האומר התל0ור ננדהנדח
 מן הרבה ניטים הם השחימה בענין כג( . הנלוח בזמן בירושלם חולין בשר לולאכ

 , הורייין נשחטו ישלא , יגדול: הטבעת מן. למטה שאינה שחיטה שפוסליםדיזלמור
 וכן האחרון ב0יעום שהיה פוסלים וכן קנה של הראשון במיעוט שהיהופוסלים
 , לדרסה לחוש ואין כשעור הסכין ארוך אם אפילו אחת בבת הראש התיז ,החלדה
 בשחיטתה יוצאת הבהמה אין כד( . ותלמיד למשנה מתנגדות וכלן אח-ות חומרותועוד
 נאסרה נפשה תצא שלא עד השחיטה אחר מנהמה בשר חתך ואם החי סן אברסידי
 משתצא ולאכלו נפשה שתצא קודם בשר כזית לחתוך שטתיר התלמיד נגד . הבהמהבל

 עליו עוכר קרעו לא דמי ומוציא קרעו הלב נו( י בנישול אסרו הטחול נה( .נפשה
 ייותרת הכליות וכן חלב משום אסורה בולה האליה כז( . ~ההלמוד המשנה נגדואסור
 טהורים ודנים טהורה בהמה בסיטני מודים אינם הקראים כח( . כהתלמיר יטלאהבבר
 יחדלו בהם וגם בתורה המפורטים רק מתירים אינם ובעופות בהורה שמפורש במהרק

 הקראים כס( . והתלמיד המשנה שנתנו המיטנים ומכחישים ידיעתם סספק מאכלםבכלם
 טוטאתו, מפני נאסר מוטאה בו שננע רבר וכל באזהרה הוא מומאה טגע שכלאוסרים
 טימאת וכן חטאת אפר לנו שאין בנעות גם נוהנים וטהרתה מת ט.מאת דיניוכל
 . המים מן חוץ טומאה מקבלים המשקין כל ל( . ההלמוד אל בהתנגדות זה וכלנגעים
 גדת וזבה זב בדיני לב( . הטבילה ולא הרחיצה ידי על היא הטומאה מן הטהרהלא(

 באו מהתננדוה אך מחמייים הם רברים ובכמה , התלמוד מן וכל מכל נוטיםויולדת
 לשבעה צריך שאין ובאמים , לנדה נדה שבין יום י"א בהכחישם כמו קולא לידיגם

 כלם וצריכים ובקנין ובקדושין ובביאה ובערים בשטר בכסף נקנית האשה לג( .נקיים
ננד

 דבש יטגפ. וה,בוב.ם הדבורים כגון כו' לקולא ספקית יש עזר( )ע"ח באשה'כ הדסי יהודה ר' ח'לה(
 וטטנפים עוברים השרצים וירקוה הפירות על אף , בפחרותנו ונאולם בטנופם ישלטו לא ועיניין, . . . ושתיין

 אנחגר אין בשיק הנקנח מעיר . . . בנו ואת אותו וענין . לקולא אלח וכל ועינינו ידינו לאל בם ואיןא.הם
 יודעים אנחנו שאין וצעבח של כסף וכל ביתך אל תועבת תביא לא ענין וכן . אחד ביום לשחטם וסותרמיוחריס
 בהם אין כ' לספק ענין ות אין ובאמת . לקולא בהם שהלנים הוה טטין ספקות כמה הביא ועור טהוריםשחם
 * לכתדולח איסור להחזיק ואין דאיסורא דרראשום

 מחולה גרועה שמסוכנת צריכה שאשח משנח ודא' תצא חסשוכטן, את בפירוש אוסרים חקרא,ם4(
 נחש-נסח המסוכנת מתיר 'טהקלמור יען , גר-בם לתלמוד חתגגדותם לפ-סם כרי איסורח פרשו אבל . חיאוכ.ש
 . מהולה היא עקר לכך צריכים ח.1 לא ה-.ן שלעקר אף שאסירה גפי'בארו
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 שמורי אומיים חק-אים לד( . בביאה או בשמר או בנסף או והתלמוד המשנהננד

 פרופה. שאמר כב"ה ולא דינר שאטי שטאי כבית ולא קדושין כסף הוא בתורההכהוב
 , בוכרה כין קטנה נין כתי קרושי מקכל האב לו( , מקורשת במלוה המקדש?ה(

 היי שנשתמד כיון ויסוה בבעל ויאשם שנאמר הגם מן פטורה אשתו שנשהמד, סילז(
 אסורים נקבות בין זכרים כין ימיאב עמרן לה( . גם שמצריכים כה-בנים ולא כמתהוא
 ערור; בה מצא כן אם אלא אשתו אח לגרש רשאי אינו לט( . בקהללבא

 דב-
 ובבלל

 ושלא לרצונו אשהי את מג-ש האיש מ( . שבמפה ומומים מירדת דת על עוברתהזה
 וכרומה רפואה לו שאין חולי מפני א, לפרנסה רוצה אינו אי בה בגד אם כגוןלרצונו
 משפחה אה על מכיון יחדו אחים .שכי כי 'טמאם- אומרים הקראים רוב מא( .לאלה
 לסבת רוא שהיבום יען מב( , ליבם רשאי יאינו אח אשה באיסור שהוא ממש אחולא

 שמה שטי פסקו נחלות כענין סג( י החליצה וכפלה היבים בטל בנלות כן עלהנחלה
 . נוחלה אינ,: שהאם המשנה כדעת ולא לירש' ראשינים יאמו אביו בניםבלא
 פשיטה נגד וזה כמת שנחשב יורש אינו משומד מה( . אשהו אה יורש אינו הבעל ימד
 גררים. בהיתי מידים הקראים אין סו( אביו"(, את יורי: שגניי י"ח.( )קידושין הגמיאשל
 מדבר הכתוב שכגערה התלמיד כדעת לא ככונית גם היא האב מצד הנדר הפרתמז(
 מפירין ובעלה אביה ההלמיד כפפק ולא נדריה הבעל מפיר נשואה בין אריסה ביןמח(
 בין האב טנמכ, בין כבמוחזק כראו' שנים פ' ניטל הבכיר )מ"ש( , הארוסהנדר'
 , הנדון שיהרג עד נהרגין זוממין עדים אין נ'( . התלמוד נגד וזה ראםטנכסי

 לפי אשי העיקרים החלוקים אלה הצעת ב הקורא אה והטרחנו טרחנויהנה
 נפרפ ואם . תולדות להם ויש וארבעה ושלשי[ מאן: על עולים שפרטנוםהפרטים
 והטוטאוה העריוה כמו לפרסיהם כלל ררך רק מנינו לא אשר מקצהם ונחשובההילדוה
 החילוקים אלה בשורש ובודק הבוהן . ויוהי כפלים על מספרם יעלה והשחיטהוהגדה
 המלקא אה אחזו בקצה2 , יסידם ההלמ:ד היה לתלמוד שמהנכדים אף ב-ובם*טצא

 וכשאי שבתלמוד היחיי כרעת הכריעו ובקצתם החלטה ועשו בידיהם הגמרא שלאדעתא
 החמירו אשר חוטרוה הם רובם כי מהם נראה זאת ועוד . פה שבעל התורהפפרי

 טן ואטנם . נרבריהם קילא נמצא מהם כמעט אר כי הרננים מן יותר הרבההקיאים
 הכלל מן נוציא ולא , שבהם והטיבים הגדולים אף הקראים כי נהבינן כלםהכלל
 הנצוה ואהבת הקנאה טן מותעים היו כלם כי , יתפארו..( בו אשר הרואה יוסף -'אה

ומגמהם
 הי. ספק ובלי גהיצה המומיים בבחינת השאלח היתה הקראים של הראשונים דורות שבוסן נראהסי

 את ,ורש המשומד שאין תחלים: חס וגם זה כדבר לדון ה'כרהו הנאווים גם כי . היהדות דה את שעזבורבוכ
 יכירו רואיה כל אשר דרי.ם.ה רא.ה יחביא וטשתדלים ההיפוך שסורח פשוטה את בדוחק לפרש ונדחקואביו
 . ניב סי' גנווח ובהמדה כיה מ" ש.ג ח"ד טרק שער, בתשובות עי' .דחקה

 טונא אלהים סטה נספר וכתב הנדוץ המאור או הנאור גם הרואח נקרא מכחן אברהם בן יוסף ר'6(
 המאיר בס' חוכיר כאשר בטענותיו לו והכריח  יטף ר' עליו והקטה אחר  בוסן שניהם יחד וגסצאו רם"ג)את השיגי יוסף ור' . ירוחם בן שלמון ר' של תלטידו ה"ה גאון( סעדיה רנ )כא' והוא : עיא, )י"א מרדכינדוד
 גשקירה שדרש טלגר . רס"נ של זמנו עם מסכים באמת וזה . ליצירה וצ' סאות שש אלפים ארבעת בשנתוחבר
 הביא וטס , 192 ',ד סי' בהערה ~בפרט ריי וצד קם'ו צד גהק עי' הפן4יזסושא בחבטת iptst היהבתירה

 פפר נ' הכצות ספר א' ספרים ג' לן יש nisan ובביאורי . ודעות 3אטונות מחקירה רננם אשר מפייט "נם
 בי גגה על וחגל אודותיו על להודיענו ושטקר רזש חחים ראה  אשר הכי ה.א וזה , חאניב פ' ג'טועדים
 בביאור  שמו על שיורים גיח גס(ריהמ השאירו  המאוחרים הקראים ואולם . ביבליא:ראפיות הערות בטעםהסתפק
 . ומרעית הג,ינית היא לפירושיו נתן אשר הצורה ונם , התורה טעמי בנתינת  חישהרלים הקרסוניטמשחקר בעלי ררך צל שכלית חקה-ח יי על חמקרא דורש לרוב . ושתורח בהבנת דרכו על לדון נוכל יסהםהכצית
 באשה'כ חרסי נם ואולי אחריו נטשך ע"ח והמחבר הסגשיטים שמות בביאור יוסף ר, שהשתדל פי'פ עיה"קיאש עץ בם' וביחור פרשיות בקצת הנזכרים בטפרים ג"כ גסצאו ודעות אסונות במחקרי העיוניים וסהגיתיו .אלייך ובאררה האחרון יר.א תורה וכתר ובג"ע הראשון לר"א המבחר בס' תטצא האלה 'הררכים ע5 טפירושיו7,1-גה
 הטאור יוקף רבית דברי נעטו ומה כתב. ודצ'ה . הרואה לבאורי כול חטשכי5ים סביאור' השטות אלח באראשף
 ה פצ . הידיפה בענין פשו . .התרגש ההשגה מן ובפעיו . חתיארים בענין פע'ב ושט . והנבואה ההקירחבענ.ן

 גמילה ה,ר()דויד
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 ההוה, הזטן משאלות אל לב שים מבלי לשטצה התלמוד את לשים רקומנמתם
 בראשו עיניו אשר חכם כל . העתים בגלגול וההשכלה הצרך גבלו אשר גבולותוהסיגו
 הרוח פי על משקל ובלי מרה בלי והוגו הורו אשר כזאת דת כי ,את יביןהלא
 חברהו חיי ולהועלת ה0וםרי טובו ולצרכי לתכונתו דרושות לתכליות העם אההטביא
 אשר בגוים בצלה לחיות תוכל לא כי היש-אלית לאומה כללית דת להיות תוכללא
 ובתורה בתלמודם הרבנים מחשבת אל לב שמו לא הקראים אלה . בקרבם יושבתהיא
 זו לא כי הבינו ולא ירעו לא . שנאתם ועצות קנאהם רגשי על רק ולבם עינם אםבי

 דת להחזיק החפ'ן האיש מי . לצו וצו חק על חק בספות דת ולהחזיק להצמידהדרך
 והתלמוד המשנה חכמי . רומשים המקימות ומה הזמנים מה יתבונן ודעת בהשכל ,ישן
 המלאכה עשו כי לאמי נוכל לא היום מושגינו לפי כי אף , הזאת הסדה בעליהיו
 מדור המהחלפים האומה מעמדי בחנו כי בזמנם לפעלתני תהלה יאהה זאת בכלרים
 המשא" להקל אם כי להכביר נתקנה לא הערובין תקנת כי יכחיש זה מסי דוראל

 . פזוריהם בארצות 'שראל לתקנת נחוצה היתה והשנים החרשים קביעות וכן 60צ()ח"ב
 כי החיים להכביד היתה לא לרוב תורתם תכלית כי ימצא להבין לב לו אשרומי
 גם ובקרבם יחליפו הזטנים כי הביני בחכמתם רחיים עם ביר יר אוהה להוליךאם

 ולפעלות למעמד חזרה מאך להחמיר ופרם להקל פעם תקינים וצריכיםהמעמדים
 , עולם של מנהגו נגד חורה הוא ההיה מן וחפציו בדעותיו הנבדל קדום rot של!לדעות
 נ היסוד בהחזקת רק ודור לרור התורה להחזיק יתכן לא כי ראו כןועל

 על יתרים הזמן לצרך תקונים לעשות בירינו כח ויש , להררש לחכמים נמסרקכתינ
 השעה לצרך תורה דבר עקירת במקים אף דבריהם להעמיד לחכמים רשות וישהוצרה
 . השגיחו לא זה כל על הקראים אך . בכללה הדת החזקת פועלת העקירה אם שכןוכל
 אותם ונתחי ודבור דבור בכל עניות דקדוקי דקדקי , מלות שעשועי הם מעשיהםכל

 רנרים בהרבה בינה התבונני הנבונים מחכמיהם אחרים שכבר ער יתכנו לא אשרחקים והולידי דאגתם היתה לא ובזמן במקים הקיום אפשרות אבל , הבל בהתחכמותלנתחים
 כמו . בהם לעמוד יכול העם היה לא כי יען לבטלם לחוצים והיו קדטוניהםשחרשו
 ובטלן הרואה יוסף ר' בא רורוה כטה בהן נהגו אשר המרכבים שמה לפיהעריות

 כמה האביב פי על השנה קביעות בענין וכן הבמול הגדיל עור אחריו ישועהור'
 ירגזו שנה י"מ של מחזור שתקנו הרבנים נגד להוכיח בספריהם השהיהו ודיוגוילים
 חלוף כי ראו עצמם הם ו אלה אחיית היה ומה , דת על עוברים וקראום עליהםושחקו
 בעל אהרן ר' אמר וכה . ושבי הרבנים השבון אל לשוב דורשים והמעמדיםהזמנים
 הרבנים תקון אחרי הולכים לארץ בחוצה הדרים אנחנו הרבים ובעונות בא( )פ'המבחר
 עבוריהם רוב כי ז"ל חכמינו השכילו !כאשר . . . , שנים י"מ לבנה של מחזורעיסקנו
 בארץ שהם הקראים מאחינו היום ואשר : עור שם ואמר . זה על לנו הניחואמת

 הניםמ
 ומבואר המחבר שם הוכרת בלי והמחקר הנעיטות ספריו מביא לשמים , ואפשרותו השם אצל הדבורבטושג
 . לחת:גר מחפצו רק בדוחק ונתם לתלמוד גדול סת:גד הוא כי בזה הרואה ונתיחד . אחד שניהם כי 116שם
 אוטר והיא . החדש באטצע מעברין שאין מודים אבל התלמור ננד לבד האביב על שמעברין טסכימים כלםהן

 ואף . בכונה התנגדות והיא פלאי !זח , nee ויעשו למפרע  ראשון חדש יעשתו בניסן לפזו האניב קדםשאט
 ישא סהוקן מעשה שכל שתורה אמר מלאכת ובפי' . פ"י( שנה חבול )ג'ע בו וחור פסקו סכלות ראה יטיובשף

 רוחה איני נפשות שספק ופסק , פ"א( שבת ע' )שם שבוש והוא הזח בכלל הקלקול שאף שאטר אקאמלאכת
 *'נ( חצות )עי' שבעה כל מצוה מצה שאכילת ההקירח מן והורה פחזן )שם ברור טעם ואין ד"ברח טןוטבת

 ;. סיג שבועות )ע' ארצך את איש יחמוד ולא כררך תוקע נשחת %א טסתינים היו נס דרך על כי ואמרנסים
 חרטןר : הכך העמיר חוא ואף השם בטצות גדרים שתוסיפו חקראים ומאותם חמחמירים מן הוא דברי!ובכל
 . פ"א( מצות )ע' הקל :עשת !לא אותו שנעשת טובחיא

 ח"ד()דו"ד
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 וההודאה . ישראל בארץ האביב פי על עושים שהם הקדושים .אבותינו כמנהגנוהגים
 השנ.ם לקבוע יכלה אין כי להודות שמ.כרחימ : האחד . פנים 'לשלשה יקרההזאת
 שנזו ספני ,צטהם לבטל צריכים והיו לברו הרבנים בחשבון אם בלתי לארץבחוצה
 בל כן ועל , אטת הרבנ'ם ' עבורי כי להודיה גם שהיכרחו : יהשני והטקום.הזטן

 בכל הרבנים דעה אמהת הכרחם שעם : והשלישי , לשקר אך עליהם שהחרידוהחרדה
  במועדים קלקול יבוא שלפיהו שידען אף הראשון  הטנהג אחרי בא"י עוד נמשנוואת

 א" יושב ובזה . מלמדה אנשים טמצוה ירם להניח יבלת מבלי ו זה ולמח .לפעמים
 .  מלמרה  אבשיל מצות  שמצותם  ?אמרם  היבניס את בלם  חרפו  אשר  חיפויםחיקם
 ובין -ביניהס  איטר החלוקים מעיקרי אחר הוא אש- , בשבה נר הרלקתובענין

  החזיקה האחה הבה בתיה לשהי  הקראים היו  שביטיו בשייצי  בשם יספי ,ההלמוריים
 שנה קודם נר להדליק והתירו לו .ם;מד אין כי ראהה והשבית . הוה  האיסוראח
 להיחר פרסום ועשה בש'יצי אליה ר' ובא . השכת ביום בטושכוהם אור יהיהלמען
 אין כי הבינו . לאחריתם הבינו והשכילו חכמ' לו ובאמת , פ"כ( שבת ע')אדרת
 ההלוכת עם ולא ובזמן, במקום החליפה עם חשבין חשבו לא בי  בהיות לסועתידות
 ההיה  רחם בי לקמח  לבם טלאם זאת בבל ואמנם .  והאפשרית ההברח ועםההשבלה

 .  הירסס אל  הרבניט אה  בירמו.להשיב חפצם יצלח באחרונה ובי ישראל לכל משתפתרה
 כחס מאמצי בכל כהשהדלם , אדם לפעלה והוציאוה חיים רוח נחנו הזאה להקזהואף

 בפתוייהם ולהדיחם הרבנים מאחרי להסירם ישראל, טקה"ות בכל דתםלפשט
 . התלמודמן

 עשיריפרק
 דחס לפשט חק-איםההבולוה

 הדעוה חלוף gg' שינים הם בדת חדשה שפה אחרי הלבבות למשורהאמצעיים
 רחוקה היא כי אמהתה מהכרה לעולם לה יקנה לא ההמון לב , בה והשכלהםוהבינוה
 , בגללה עול נעשה למיסדה אם , הנררף את יבקש ההמון כי מצאנו לרוב אבל .ממנו
 וכמהר אחריו ההמונים לב  יטה  ~ה , בדעתו ועמר לרגלה ותלאות הדיפות סבלאם
 . משפת בלא חנם נררף או לו נעשה כגמולו אם דעה מבלי בעקביתיו ילכו פח אלצפור
 חוקים מנגרים  לעמת  יעמור פנים יען גדולה בקנאה כי  רואים אם עיניהם יאחז זהגם

 אל י:מכ-ו בחינה יבלי פלא יועז כאל יראו יביטו  זה אל , כל מפני ישוב ולאטמנו
 ולא ישפוטי עיניהם למראה לא הם , בעם  והנבונים  המשבילים  טשפט בן לא .שטתו
 מאד זה בעבור . בינהם והברה לבם השבלה  אחר  הולכים  הם , יוכיחו  אעםלמשמע
 גרולים לבוה אליו להטות , היהדות ברת חרשה שטה הביא אשר , ענן יכול במהנהמה
 ועז וקנאתו , לו ששה מאמרו לפי אש- העיל כי נאסר אילו אף ? בעמיו לבחקרי
 כי להאטין נוכל לא , המשכילים לפני גם בעדו שחדו הם , כנחושה במצחפניי

 , בעול נעשק אשר p~vn מן אודותיו כל להאמין מוטעים היו באסת הדבר עלמשכילים
 השרידים מן נכיר היום אנו הן . המים מלב נובעת קנא אשר הקנאה כילהאטין
 התלאוה כי , מרומה היה לו נעשה אשר העול כי ימיו מרביי נשארו אשרהקטנים
 המים לב מקרב נבעה לא קנאתו כי נכיר כן וכמו . ידיו כנמול היו מצאוהואש-

 ועל , זאה הכירו בזמנו שהחכמים כי אף ; מרעהו איש מקנאך, אם כי אמתומאהבת
 נחה אשר העקרית השתשבה בנלל רק החכמים בין מצא אש- החברים כוי נחשיבכן

 היא , מאז בה נפשם רצתה אשר הרבנים לתורת התנגדוהו , אחריו נמשכובשפתו
 אחרי ובאסת . לבבם לקח. תורותיו פרטי ולא ענן לא . ביניהס המקשר החבלהיהה

אשו חיד ד)דו'
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 ענו הו וחשבו נפשם נחה הפועל אל ויצאה נפשם רצוית הזאת למחשבה פרסים ענן עשהאשר
 בלחי הפרטיות תירוהיו כי ובדעתם . פקודתו כלחה ובזה רצינו אשר מעשהוהשלים
 , ישראל בגךב מבוא לה להמציא הקראית המחשבה בעד יושר מליץ להיותנאותות

 צורה ליפות מחשבות והשבו הפרטיות תורוהיו רבי יבטלו הימים ארנו לא באמתאף
 חפצם פחוז אל לבא ואמנם , נפשות לקחה חצוני והדר חדש ה.אר לה לההתורתם
 בהבנה התלמודיים נסכלו כי רב בקהל ילהגיד ההלמוד מומי לגלות דרכם ראשיההיהה
 באסונותיכם הפלה ונתנו , ודקדוקו הלשון חכמה ליריעת לב שמו לא יעןהמקרא

 מושכלים טעמים להראות והשתדלו , יסידן בחכמה לא כי עליהם ואמיוודעוהיהם
 כי לאמר דופי בם ודברו באלה ישפיקו לא הקבלה בעלי אשר תחת התורהלמצוה
 ומבבדים מאהבים לדתם להמציא קוו וטכאלה מאלה , מלמדה אנשים מצוהמצותם
 בכל התפשם למען המעלה בהור הקראיה דה להרים הקראים, מקהלוהלהגדיל
 . ובגולה הקדושה בארץ ישראלהפוצוה

 ופרסמו קולם ברחובות נתנו כי , הזאה תכליתם להשינ החבלתם ראשיתוההי
 הלא . כל לעיני הקבלה הורת את וחרפו וננו השכלהה ויקרה דהם טובהנרבים
 ם י ב ר ב ש ר ד ש מעשהי החלת היה דתו בעלי עדות ולפי בן עשה ענן ,כבר כיראינו
 כי , הקראים עליו ואמרו י מציאוהה והכחיש פה שבעל התורה כנגד מענוהיווטען

 בראשוה מאם , גזרתו קבלו ולא לעצתו אבו ולא בארצו לו שוסע אין ביכראיתו
 הכנסה בית שם ובנה ירושלימה ותלמידיו ביהו ובני בניו עם והלך ברבנוהובחל
 בי בעינינו הדברים קרובים ואטנם , ע"א( י"ס צדיקים )ארח ולהתפלל שםלבכית
 אחרת סבה עוד לו היתה אם כי לירושלים, משכההו ולההפלל לבכוה ההשוקה רקלא
 ההיא הסבה ואולי , לפעולהו והמקום , לשבתו מכון ירושלים את לשים הניעההיאשר
 להוציא הנכון המקום בבל היה לא כי בראוהי והיא ן עליהן לתכלית עיקיהיהה

 . זרעו ויצמח יעלה כי קוה שם אשר לירושלים הלך כן על , אדם לפעלהסחשבהו
 כי . התלמוד על נפשם מסרו לא לפנים בבר אשר אנשים אליו ללקט התאמץשם
 הנתונה בבל מבארץ יותר רבו התלמוד מתורת המהרחקים ישראל .בארץ כי מאדידע
 להת בידו הפצו יצלח כי תקוה שמש לו זרחה משם כן על ואף . הגאונים ממשלהתחת

 כטה . כמוהו עשו מהם והרבה אחריו הבאים ראו ממנו ואמנם . לואטתוההפשטוה
 בן נסי נמו , הזאת לתכלית בעירוה וסבבו במדינות ושמטו ססקומם גלומחכמיהם

 ברבים בדרשותיהם שעשו טסה יותר ואולם . הרואהי( יוסף ור' ירחם בן סלס.ן ,נח
 עיני לאחוז כתובים הם כי מתוכם ניכר אשר בכתוביהם עשי , דהם ההפשרותלתכלית
 אנן המלא ולא לדבר איש יוכל לא , ולרחובוה לשחקים הקורא כקול והםהקוראים
 לב למשוך הסבקשימ כל כדרך אך . נושאיה ועל הרבנים תורת על נאצותיהםפשמוע
 להם יוכלו לא אשך יען הפנימית הכרתם בתגף מנגדיהם נגד אשר דעתם אחרי אדםבני

 קץ ואין נגרם פנים יעיזו כן על , מדעהם להעבירם הקוה כל נואשה מהם כיויודעים
 וישטיעו לשון בחלקת יבאו סעיפים שני על הפוסעים אל אבל , וחרפווז נאצוהלדבר'
 ובחיפה נדולה בקנאה , ומעשיהם הקראים משפם היה כן אף . ובענוה בנחתדבריהם
 , תוחלת מהם אין בי ידעו אשר ותורהם הרבוים חכמי וגדפו וחרפו נאצושפוכה

ונגד
 195 צר יזר סי' ובהערות , ולמשסה חקראית רת ללסר למצרים שחלך רססי אורה ט'י צד ליק עי'1(

 שהים פש צר ~bd כתב נח בן ומנסי . רחוקות ובמרינות בעירות ושפט שהלך שאמר תרואה יוסף ר' בשםנהג
 רגרנזר זה אבל . חפשת באור פלט לספרו בהקרסה בעצפו חוא כתב שכך הוא ואטת למקום סטקטומנודנד
 . ההיא בהקדמה לטעיין שמבואר גטו לעצטו ללטר אם :י לאחרים ללמד חיה לאאילי

 ח"ד:)רו"ר
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 הרבנ.ם מן העם .כלל אל ינחת )טעם בטוב ובהכנעה בענוה וברו ,זהוננד
 באגרה. הלוי עלי בן יפת ר' הנה . אליהם :למשכם ולהדיחם להסיתם קוואשר

 תירה על רוש כל את הוציא א-לזרי 15( )נספחות שמואל בן יעקב ר' להרכניהחרוזית
 ר ננד ומדברו טעמו :שנה מהר נחת ואין ושחק ורגז חרופים בדברי ונדוליההקבלה
 שרי :יחי .קהלו רבי בדברי יתע שלא פניו ומבקש נחת בדברי אליו ומתרפסיעקב
 הכהן מצליה בן מהל ר' דברי :אלה לאחריתו. תקוה יש אולי חשב כי ן וכסלובעזיו
 חין ;ה לדבר ויחיש ימהר ,ומי עמי בני את להזהיר באתי המקדש מבית אני 27()שם
 :לשבת וללמד ללמוד בבואי לך חרה למה ואתה . ה' בהורת ההוגים יצ'ו מקראמבני
 מבית אני כי רע עור: יאמי ה'. עם פתויי ולהשיב קהלי חכמי ויקירי אדיריעם

 יכולה ל4 שיהיה יתן ומי תורחו. אל ה' יראי לב ולהשיב , . . להזהיר באתיהמקרש
 לי יתן ומי אמר: ועוד . ),3( )'שם ה' עם את ולהדיי להזהיר ועיר עיר בכלללכת
 אולי . ה' בשם ולהזהיר להזכיר במרה לצעוק אף וקהל קהל בכל להכנס שאוכלבח

 אנרח בכל כחוט משיך הרעיון וזה 2ן;(, ושם הרעה מדרכו איש וישובוישמעו
 שבני האומר,ם אדם דברי אל השמעו למה אחיני : אמר האגרת ובסות , ההיאהתוכחה
 יזכירנו הזה . והדרך המשפם . האשמה זאת מעשות לנו תלילה ; רעה לכם מבקשיםמקרא
 אשר דהם כנפי תתה "ל נפשות המצויינים,בצדיה ם ' אחר מורים לשוניה עלויעירנו
 ימצא -ספריהם .בידק הבוחן . ארגם ישימו ובקרבם נשם אמרי -בש צוף מלאפיהם
 ל הנד שמו למען וה"להים : הנזכר סהל רב אמר ובפירוש . ככלם הזלך הרוח זהכי

 אחיהם אל ם ה י ר פ ם ב ו הטיבה בתוכחתם אשר יצ"י מקרא בני בסד שטוךוהנורא
 רדמי יהודה ר' וכהב , BO) צר .)שם. וחסידים צריק.ם תוב"ב ירושלים אלנקגצי

 בינו , . . אחבירה אדם בני אל וקולי אקרא אישים אליכם ' ע"ב( י"ז כ"ג סי')אשה~כ
 עור ועצבו עולה ההי אל נא שובי . . . ודבריהם המשכילים מעשה שכזאה ה' יראינא

 אל הספר הכין כאלו לנו נראה פפרו בפהיחה כהב אשר הדברים ומאלה . בוןצדגן
 . והורהם דתם אל ולהטותו מאחריהם לבם להסיר בכונה הרבנים אחריהנמשכים

 אל מנוסם לקחו כי והיא , נמאסה היותר אף היא דתם לפשמ השניתההחבולה
 את להלשין ירבו כאשר כי חשבי אחרוניהם עד נהם הראשונים מן הנה .ההלשנה
 והמשפט , לרהם ועצמה כח לתת יוסיפו כן העם המון בקרב ומאמיניו ולומדיוהתלמוד

 בקלון עת בכל כן ועל מקהלותיהם. ולהגדיל חברתם אישי להרבוה בעזרם יהיההזה
 נוכל לא אמנם הן התלמוד, את לשמצה ושמו התימרו ונהרפהם התכבדו.הרבנים
 לשונם בחרב והבום להם הרעו טצדם הם גם בכלל הרבנים וכל ם הגאונ כילהכחיש
 מה הוא אמת נס :אולי , ידם יבלת בבל אזהם הו,קו ספק ובלי והחרימוםונדום
 היה כן כי . ,!( ( בנספחוה מצליח בן )מהל נכרים בשליטי רדפום כי הקראיםשספרו
 נגר כי ואף מופרים מרברי קטן דבר בכל דת על העוברים נגד ההוא הזמןטשפם

 .מנהג גם נבין לזאת כן"אף ועל בה. ומורדים פה שבעל התורה כלל עלהמצלקים
 ננ- קנאהם גם שנאתם גם .עורותם את להם לסלוח נוכל הזה ובדבר נגדם.הגלאים
 תמיר להיוה , רעה תחת סיבה לשלם אדם כל מרת זה אין כי . מנדיהםשונאיהם

 להצדיקם אין אשר דברים עשו הם אבל , העולבים מן לא אחת פעם ואף הנעלביםמן
 בנפשם ייבה הח כי , חימה בבהלת עשום כי באמרנו לא ואף רוחם ברפיוןלא
 הרבנים מחכמי דברו כלם כטעט הן .  הארסה כבוד ותלול ההורה וחלול השםחלול
 שם חללו אחרוניהם אחרון ער בהם הראשון מן ופוה,ים מריקים בוגרים מחברהכמו

 רבא ענן כי ראינו כבר . המסירוה מפני חרדו ולא בגוים גם בישראל והורהםהרבנים
 ואמר הכלעז לפני הרבנים דה על והלשין , העם המון לעיני הקבלה ועל עליהםהיעה

 .ג,.ס חיי,)דיי
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 כ* מלא בפה !הודה . המשיחיים:( דה מיסד נגד שעשו בטה ישראל חטא כיבגוים
 מדת זה היה שאחריו הדורית ובכל הערביים אל שלוח ה' מאת נביא היהמחסד

 הגרולה והיא כלם ממדת היתה זאת ואף 58(, נייאבויער כ' צד )ל"ק וחקםחכמיהם
 אלף זמנה לפני מתו שכבר המתים החכמים מן רברו כי , ואשטות,הםשבתחבולותיהם

 יהעבום , אדם בבני והפוחזים הפחוהים מן ידובר לא כאשר וקצף כבוז ו ויותרשנים
 ונק. לבג בר אדם כל . להועבה שמו וזכרם ישמם ועדה קהל בתוך טנגינתסוישיטום
 גם שנאהם אבדה הס.ת עם , מותם אחרי בדעוה טנגדיו זכר נם יכבר הלאהמחשבה
 בבחינה הקראי: מנהג היה מה נא נראה ואמנה פשע כל על יכפר המות ,קנאתם
  נפשני בחלה הן , מוסר ריח אף בהם היה אם בלבני ספק יעלה במעם הלא ?הזאת
 בתורה ודבקים תמימים אנשים חרפו אשר חרופיהם כל שפה על להעלות רוחנוותקוץ
 יש זה הלבעבור , בררישתם שגו כי כדבריהם יהיה לו הן , אנותיהם הנחילוםאשר
 1 שפחו על יעביר לא מומר איש אשר נאצות הלאת בקיא זכרם לטנף הצדקהלהם
 באמונה עמם הנהיגי אשר הגדולים המאורות שני עקיבה ורבי ישטעאל רבי עלהן

 ושופכים חי.ם אלהים מכחישי תורה אור מורדי אנשים כעל ידברו עליהם תסיםובלב
 להם היה לא , מדרשם בדרכי תועים בעיניהם היו אם קברם, על נמרצתקללה
 זה כ' , יעקב אלהי דת ועל התורה על דמם הזו בי לעמם מחשבתם טהרתלשכוח
 אלהי קדש נפשו מפח החרית ער הוא נכזב, פישע מבוהל יקראוהו אשר עקיבההאיש
 דהם התפשמות לתכליה מלחמה עשי בתחבולה מעודם הם הדבר אמת אבל ,'שראל
 הורה הלשנת ידי ;ל נכין ;ל נאה להשיג וחשבו מצם לא חברים להם ולהרביתבלבבם
 . פשע דבר כל שקצוולא בזי לא הזאה התכלית השגת וכעבור , ובזמנם קדמו; בזמן נושאיה יהלשנתהקבלה

 צורה גם להורתם נתנו והמשכילים הלומדים המון לב אחריהם משיך למעןואמנם
 לדבר בחרו ולזה הדרישה להם נקלה שבעזרתה יען הלוטדים על המאוהבתחדשה
 בזה אשמו ההם בדורות הרבנים הנה , וסובנת משיט: ובמליצה ברורה בשפהעמהם
 לשון להמביני: גם . התהום כמפר ההיא בעת היה התלמוד כי יוכחש לא .מאד

 הקוראים להמון שכן וכל המעורב התלמוד לשון להבין מאר יקשה וסליצוהיההמקרא
 לבד לא והגאונים . נבראו ולא עור היו לא לכל המובנת נלשין ממפיקיםפירושים
 הם אף כי , החשך להאמיש הוסיפו עיד אם כי המעוות את לתק.ן מתעצלים'כהיו
 רעה נמלו יבזה . לשונם את ישמע לא אשר העם אל ידברו אחרת ובלשון שפהבלעני
 אחדים . מהם המתפרצים רבים היו זה בעבור כי ספק ואין . לתורתם גם והרעולנפשם

 והשהדלו נאון האי ורב גאון סעדיה רב כמו המכשלה זאת ראו האחרוניםמהגאונים

להקיי
 ערביה בלשון השובוה והרבה פסקים וגם פירושים קצת ובתבו במקצת הדבר

 הטכשלה זאה הבינו הקיאים נעשו, כבר והנזק והקלקול הזטן נהאחר כבראבל
 הורהם לכתוב וגמרו נמנו כן ועל . לתכליתם פרי ממנה להוציא תיאנה ם מבקשוהיו
 בזה נמשך עוד ענן כי אמנם הן . ערבית בלשון א. הקדש בלשון לכל הם-בנתבלעגן
 דבריו כי חשב כי טעותו היהה ספק ובלי הגאונים בלעגן שכתב התלמודייםאחרי
 שבאו והקראים הימים ארכו לא אבל , ובסגנונם הגאונים בלשון יכתבם אם רושםיעשו
 דתם להתפשטוה יועילו .ותר יכי הדבר הפך כי נלבבם והבינו , שטעה ראואהדיו
 כבר . הגאונים כלשון ארס.ה בליבון יכתבוה מאם המובנה בלשון הירהם יבחנואגם

- --  נסי ., . 
 כ על ובה' תכסה הותם במאמרו פ'רקאוו.טק אברהם הקיאי שבדיינו הקראים כל של רנן עוד2(

 רק כי בפ'רי'2 שם !אוטר !מסירות בהלשנות הרבנים על רוחו ם אח הוצ.א הוצ'!( גאולאו. 'שייטמנחי
 . גו חלק והקראים !אין כ,ר,ו !הסבי דה2 סתר ב;!:י' ה.!הפר!שיס

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



- -

1 9 -- 
 כו חש: ואף , ארמית בליחן השתטשו לו 'נקרמו שהחכמים זה על מהאונן נח בןבסי

 "בשפה לבאר , מקרא בעלי דרך' פי על מצות ספר לחבר המלאכה אל בנשתילחיבה
 חרפה ל,טון וארמים'שהוא אשורים בלשון ולא העברי: בדב-י צחות בלעגןברורה_
 ובמקרא עלגים לשון והגיונם חכמתם בן ועש! לשונם העברים נשו שבעצירו הנולהלאנשי
 ל"ת(. ל"ק דמצוה כיאיר פל2 לס' )הקדמה נסוגים" הפשט ומן נמוגים ובפתיוניםשוננים
 כתנו וקצתם , ;כה עברית בלשון חבוריחם וכתבו בעקבותיו הלכן סופריהם כליכטעמ
 התלסיריים ,על מהרעמים שה.ו ויותך . נמקימיתם לכל טוגנת היותה טפני ערביתבלשון
 הארמוה עשותם על תפלה בה: נתנו עור אימית בלשון בספריהם שהשהמשועל

 וכן דון ביה מעיצה יכב' ובנ1ר1היה2 באגרותיהם דינים כנתי בה שינהגוהלשין
 הרכ- אודוה ;ל הרמי דבי .כה , א-טיח בלשון הגמין כתכם על .ביחודבשטיות

 ניהוג מלשונך. אח-ה בלש.ן ש-כתב. יכשך לא וריקונם סלסול ע'א( י"ג ח' )סיהזה
 שטוויהם בכתב' אך לעז כלשין במקצהם נואמים כריהוהם בספר דרבונים עושיםאחרים

 הר על אלהים ידבר לשון שלשונ.נו לפי , תורתך דרך כזו אין , . .וכתיבתם
 מן להכרל רוצ'ם א'2ר הזה טטעס . וספרינו שטי'נו כזאה 'כתבו לכן ., *סיני

 ~נתלפור בטשנה הסנילים העימדים הכגויים גם מחליפים ה.ו ומליצה בלשוןהתלמודיים
 להתנגר טרצונפ זה וכל :טעם"( להם אין אש-נ מלב בהוים תחתיהם אחריםושמג

 אחייהם הקד'ט לשן מליצת אוהביי לב למש.ךוטהפצם
 לדרוש להשהרל הקראים מיסדית אחד זה היה כי ו'( )פרק לדעת הראגוכבר

 . לבבם לה והכינו לעולם גאה .חמרו אחרוניהם גם ראשוניהם הטצות. בטעמיולחור
 להם ד. א.ן אמר המשכילים לב מ:'2ה שהוא מפני דתם פנת לאכן הזה היסודועשו

 והקרו ענו הוה ממעם ואף התבונה. מן מינהגת באמוגק אם כי דקת, בליבאמונה
 ואחד אחד ולכל ההכרח בכבלי אסור הנט-אלי הדורש שאין : יהוא אחר יסידותקנו
 בכונהה בה השנלהו ולפ, התורה במשמעיה לבו חננת אחרי ללכת נה.נההרשות
 לא )אשר בעב המשכ'ליס מן רצים לב לקנוה המושך כח לו היה הזה ור,דרך ,ובטעמיה

 אחרים לרעות דעתם השבלת שיעבוד לסבולרצו
 א'2-

 תשנו ואשי , להם נפשם אין
 ועל והמצוה '.ההורה פשוטי נקבנה טהס ניפלים והתלמור המשנה בעלי הראשוניםכי
 . .ההכרח הא.נם סיר כפור: בעיניהם נחשבה הקראיה הדתכן

 והתעיררן שקם. סמה , חדשים ומאמינים חבר-ם לס. קוו אלה סבל יותר עודאך
 -3.ן ההיא נעה נתפשטו אשר טררשים ספרי קצת ונגר בהלמוד הזרוה האגדותנגד

 על.רם נאי ומופר.הס הקראים חכמי כל :אמנם . הגאונים ליוב קדש ונצדקוהרבנים
 3לם כמעט . ישראל אטונת לעיקרי ונזקם דפים והראו ברבים ופרסמום שפוכהכחימה
 . לעגם לחצ. כמטרה האגדה את ושמו עליהם רוחם כל את הוציאו אחרונים גםראשונים
 ככלל פה 'טכעל התורה gy וקלון בי; ושפכו . בלצון ופעם ובאצוה בחרפות באופעם
 וכעביר אחדים, רורשים של דופי ואגדוה נפתלים ירושים קצת בעבור בפרם נושאיה כלועל
 לטשוך אם בי זאת איי , הקבלה הורה בכלל נחשבים ה.ו לא מעולם אשר ספריםקצת

 יירשי.ם להר .:דו רעל שבספר' ה;:נד': והבני.ם חמייצוה לחרה'ק שתשתדלו נמצאו "קימם בסד.9(
 ה ס , קביץ , ערה , העתקה , הירטטה e:? : 'שנים בשמת קראו ח ל ב ק . קצהם פה ואצ.; . לשמועקשים

 . ר-יא'טנ'ל ח י , ם . ן-טענה י נ ע . ק-18גה פ ס . שיה נורה קרא,הו אשר ויש , הפוך קראו 1 נ י צמ
 חתה-הועלה.  רומז-מימיו. תטלית-צדייה. מעבר. ל-דרך ט.ט דהךלדון-להקש.
 'חל-קרה, ח,, ראיה-אשור. או הוכחה חלוק-פרק. הקרבה. אומדנא-ירד חגברח.דרך פגו"- דיך. חוה-ה,ק': נזרח גדול-בוגר. חיתר-דבר. אי לאתט.,רשותחנוך-נהול

 טעיברתואפרז בהמה ;ל גם הרה בפיעל השהד: ז"ל חכמינו לשון ממאסם . אלה סטו הרבה ,עוד ונמצא .,קרח
 טעוניה בו ושנחו . אשה על רק בטקרא מקים בשם נטצא שלא מה בנו ואת אותו משום לשחטה אסירהחרת
 . יג;.ל ולא עבר שורו וכענין צחה בקרא לשון הוא חכמיםבלשון

 ה-ך,,דייר
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 הרבנים אצל נחשב אשר בין , לח.ל קרש בין להבדיל ירעו לא אשר הנב,כיםעביה
 מן אחד כבר הנה . הזה בכלל מעולם נחשב לא אש- וביז באמת פה שבעלבתירה

 ספדי בקריאת וייעף ייגע שלא והלומד הדורש את הזהיר , נח כן נסי ,היאשונים
 על ספק בלי וכונתו הפלס( ספר )הקרמת ומחסירים הצריקים שם על העטייםהת'עים
 איתיוה יספר ישמעאל לר( שיחסו היכלות ספר כסו קימובים לקנאים שנתיחמוהספרים

 מבואר רדברים. נראים כאשר לזה שכונתו אמה ואם . ט"ב( )ל'ק ידומיהם עקיבההי
 תועים ספרי שקראם הספיים אלה כי האמין ולא וחסידים צדיק.2 יקיאם בכבורטהכ דב- זאת בכל בדעוה והתלמיד המשנה לבעלי מתנגד שהיה אף כי פנים גל על10ה
 טאיחר בריר ואמנם שקך, על להם גהיחסו כי בפירוש 'אמר , באמת טהשאיביי
 שנתיחסו הספרים דבר על , במשמט מעמיר .הוא ריגז ואיש גדול קנא אחר קראיזכר
 הם לא כי בלבו ירע ספק כלי כי אף . ?קיבה יר' ישמעאל ר' את שכך עללהם
 קראים זאת והנידו ייעו כאשר שטם על ג,דייפ' אם כי הספרים אלה ויכוננועשי

 הכעיסם למען אמת ללא היתה אשר הרבנים לקבלת האמין הפעם זאה בכלשקדמותי
 בהרשיעו פיו אמרי בל בצרק כי לעדה לו השקר זה יהיה ילמען בנאצותיו הרעימםוימען
 . לשונאים אוהביהם ולהפך מאח-יהם הלבבית הסיר למען זה וכל והחלמור המשנהאה

 להשיב משתדל והוא , נאק סעדיה ר' של זמנו בן ירוחם בן סלמון היה הזההקראי
 כהב אשר בתשובותיו והנה . סיף עד מראש הק-אים שיטת שסחי סעדיה רב דבייע4

 ובתלמור במשנה וקלל והתקצף ולשון פיו מרחיב בכיהוים( פינסקער יד )נהבבתפזים
 ויניף ידו יהפוך ישיב יהתלסוד מהטשנה ובקללה כאלה ורוו בנאצות דברו אחיואמו:
 על לשונו ארם ויז , וכפירה תועבות וקראן והסד-שים ההלמוד אגדות על הלציןשנח

 כסו עקיבה מר' וידבר , פושע ויקראוהו ישטעאל ר. את וינאץ ; הראשוניםהתנאים
 שגתיחסו ספרים קצת בדבור הרבנים תורת כל אה במשפם ויעמיד , הנבליםטאחד
 , קיטה ושיעור דר"ע יאיתיוה נח בן שם יספר היזים ספר כס. והתלמוד המשנהלמייי
 האמין האיש זה שנאם אשר שנאה מתכלית אבל , שקר ה.חום זה אולי לב על 8מולא
 ידע עצטו הוא כי אמנם הן הרבנים, מן בדברו כמשוגע יההגהג עליהם כזבכל

 הזה הזר הכניס אלולא כמתנצל ואמר המ.סר סדת יהפי הגימום חק עבר כיבנפער
 היטב ובודק הבוחן אבל לעולמים" האגרת זאת כהבתי לא החכטים בין עצמוסעדיה
 אל גם דבריו הכין זאת ככל סעדיה רב לעמת ערוכית שנאצותיו אף כי יראה:דבריו
 אל ולפתותם מאמיניו בקרב התלמיד ריח את להבאיש התלמיד אחיי "נמשכיםהטו,
 , וכח מלים יש "אם ואמר דגרתו ישים עצמו מעדיה רב אל והלא , הקראיםחייה
 בעלי המון אל וש"ב . רטעחבר'י עדתי י"ל האמת אל שוב סענה לך אין ואם !דבי

 שמורו ומצותיו ניר לכם נירו אחי , יראי אלהיכם את "אחי ואומי מלתו ישיםהקבלה
 לכלנו יהיה אחת "תורה דבריו בסיף ואמר , תמסרי" אל לשחת נפש'תיכם אתאח.

 האגדה על הרסי וגדף חרף הזה המלשין מן יותר ועיד , ה"' יעשה כן אמןנקדטותנו
 בלצניתו ממנו לעשות הגדיל אך ירוחם בן סלמון ר' של קיא: על ושב המדרשוספרי
 והיא , וזרות מתמיהות מאגדות רב מספר הקורא לפני יהציג , ובכ"מ( ע"ח-פ"ר,ם.'
 חסידי ח' חררי כל ואזני אזניך לגלות יען , חכמיך מדביי ספרנו מהרבה מעטאיה דברי רושם : ;"ב( )קל"ת באמרו האגדות אלה בהצעת תכליתי מה מלא בפההייה
 הורות האגרות בעבור ה-בנים תורת את להלשין הזאת הנטאסה ההלשנה .עמך

 סתרי שנקראו והמהבילים המזויפים הספרים אותם ובעבור ובטדרשים נהלמודחנמצאית
 הקראים נין לחק היהה , עליהם יעגם הרבנים מן משכיל כל לב גם יאשרהקבלה
 ההלשנה, זאת ונערו חזרו סופריהם וכל הדוריהבבל

ואמנם ח"ד,,)דויד
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 ידעו לא כי להורותם השתדל הגאונים מן שאחד ראינו ולא שפענו לא הנה .דאעצן
 ענין הוא בתלמוד הכתיב כל לא כי הורוס כי שטענו לא , תורתו טשפפ התלטודדיך
 לעשיתו ישראל כל ומשעבד לכל טיסכם הוא בו הכתוב כל ולא , הקבלהתירת

 הלכה הוא המדרשים בספרי כתוב הנמצא בל לא כי הויום כי שטענו ולא ,ולהאמיני
 ברזים יתעסגן אשר הספרים כי הורום לא זאת ואף , יעברונהו לא אשר עולםיחק

 מישראל ארם כל טחייבת תורה אינם שלסמה ומה של0עלח במה והרעותובסתרים
 לעשות והתערלו , האלה טרברים דבר לכל עצטם הם האמינו  זח ותחת ;להאמין
 הגאינים על נתמה לא , היעילו לא הועיל להצריקו רצו אש- לדבר אבל טענותיהםחזק. אך 9 זה בכל פעלו ומה . וברוחק בלחץ אם אף סקדסוניהם ודבר דבר לכלסניניריא
 מאד גבה לא השכלתם טצב אשר , השביעית פן גדול בחלק וגם הששית בסאהאשר
 רב הגאון על נתםח אבל עליהם וטענו הקיאים שחשנו כמו באמת אפינתםיחיה
 בכל וברעות באסונות השכלהו ורבה , למיניהן החכטוה בכל חכם היה אשרסעדיה
 השתדלות בכל גי היתה הגאונים זכות לא כן ועל חאל" הדברים לכל לבו שח לאזאת

 עצטת 6צר רתם כי יען ככה אליהם תגיע אם כי *רי עשו לא ותחבוליתיהםהקראים
 . חיים כח לה היהלא

 עשר אחרפרק
 הקראים ה1עיל1טח

 בתקנתםז.

 אשר הששית המאה בתחלת עברו אשר הדורות כל על לאחור וטביפהצופה
 מכל אחד אף כי ימצא לא ההיא המאה סוף ועד ראש להרים הקראית דה החלהאז

 ברמו אף יזכירהגאונים
 'קפי

 ואת כי להכחיש אין הלא , הכת זאת טמציאית דבר
 ואין קיל אין זאת ובכל נמש ער לגאונים לבא יכלה תכינתה ולפי חוקה היההההנועה
 הקראים תוחלת כי לאות לנו זה יהיה ואטנס , בעולמם תסיר שלופ היה כאילוקשב

 , בקרוב רק אף ל16 קת אשר את ששיגים היו לוא . נכזבה היתה ולמשפח דתםלהגדיל
 היו לא אז כי מנכבדיהם שם ואנשי העם מטובי רבים אליהם טתלקטים היוולוא

 בעיניהם היו כי יען 9 ולמה , בם תתבוננו ולא החשו אבל . וכל מכל טחשיםהגאונים
 אין היתה כי כללית, לסכנה להיות יכלה לא הכת זאת . לראות הגאוניםהיפיבו כי אמרנו כבר והנה , להם להזיק כח לה אין אש- ככת השבוט או , היה לאבעם
 לה היה לא שמתה ותכונת עצטה ומצד , הארץ נתנה בירם אשר הגאונים לעמתאמל
 ולא תכלית לא בארץ בראו אשר בחדשית ראו לא כחכמיו העם כהטון , הטישךכת

 בפחי אשר אחרת סבה עוד היתה כי טאד נראה ואטנם , בררנו כבר כאשרתועלת
 הכליפים טסשלת כי ספק כל בזח אין הנח . תחבוליתיהם מוקשי חת לבלי הרבניםבת
 הקיאים מדת וטיהורים טן , הקבלה סאטיני הרבנים סרת היה.רים את טחוננה היתהיזהר

 ובין בינו כפסע והיה טהטמשלח נררף ענן כבר כי ראינו הנה , ומכחישיהמנגדיה
 חארץ את ~?altt והוכרח בכבל קיום לו היה לא ואת בכל עותתו לו שנמחל ואף ,חשנה
 ברבנות ושאס בראשות בחל כי אמרו קראים סופרי כי אמנם הן . אלי: הנלוים כלעם
 בחלה הראשיה להפך הדבר היה כי הטאורע שעצם יבין לא סי אך לירושלים,וחלך
 דבר והלא י ה6טשלה הפעם טונרחת היתה הארץ את ונפישתי מאסתחו והרבנותבו
 )נאייבויער טשוגע וקראוהו טחטד את וטקללים מחרפים היי הקראים כל כיחזא

 * גורלם על קשה היה הטלכות סבל כי יען אם כי זח אין , 8( הערה 1 הקראיםהולדות
 טאל חרצפים אל לבב נפית לחם ה.ה יותר כי פעלה דתית סבה גם כי נחשובואמנם

הקראים ח"ד()דויד
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 בעלי כלם היו כי נראה הראשינים הקרא'ם מעניני לנו נודע אשר סכל הן ,הקראים
 אל תשוכתם ירי על כי מחשבוה וחשנו טקדשני, בית חרבן על ונאנקים נאנחיםהזיה
 טחשביס היו מהם רבים גם . סלכיוה שעבוד ויכלה הקץ 'את יחישו שטתם -כפיהתורה
 לב את הטה לא זה כל ואטנם פיו( )לעיל בקיוב דור בן ביאה על ומצפים הקץאת

 כ. האמינו יען , הטשיח בביאת התקות על ראו עין ברוע הס כי אליהםהמסלטנים
 סתורה טחסר לקח, טה בס' גייגער )ר"א מאומה אחריו ואין הנביאה חותם היהטחטד

 נאחזים היי כלם ההזא בעת אשר בקיאים חפץ ימצאו עתה ואיך 84( צרהיהודים
 ? משיחיות טחשבוהבמכך

 דה לבעלי נעימים הין לא הקראים אלה כי לנו יתברר אלה מכל יותרואטנם
 כי הוא וידוע גלוי דבר הנה , ובאגרותיהן מחמר בתורות לב בשום נהמינן אםטחמך
 מן קבל נקאראן מחמד הביא ואשר העלה אשג- והדעות האמונות וטיטב התירותמיטב

 טהם אשר סקורוהי,' היו חטשיחיש של האונגליונים גם קרשנו כתבי , ותורתםהיהודים
 ומפטיש שןשום מה לבר לא אבל , הראשי מקירו היו היהודש כתבי , אכמתושאב
 והטררש התלמיד בעלי אשר והאגרות הדרשות גם קבל אם כי , קבל קדשנובכתבי
 היהיריה באומה חיו אשר האגדיים הספורים לכל קץ אין וכן י בכתובים אותםתלו

 הדברים פני הסב לרוב כי ואף , תורתו אל ספחם ובחבה ברצון מחטר אשרוכטפרוהה
 והעריצם , באמונה קבל הדכאים עק-י ;את בכל ולתכליתו'( צרנו לפי ו;ייפםושנס

 והנה , השמים מן לו נגלי הדברים אלה כי באמרו עפם בני לעיניוחק-ישם
 הקראים.

 , המרריהם ואת התלמוד את ובזו הכתובה בתורה רק האזלינו לא אשי הקבלהטשטשו
 בתלמיד האגדה ספורי את והשבו רוחם כל עליהן והוציאו האגרות על לעגואשר

 בגדו*פ הלא 1 הקאראן לסאטיני נוחים יהיו איך , שקי ורברי לשוא וריק להבלובטדרש
 טחסר  בבביאה'  להמאמעים 9 נפש עד הטסלמנים לאגרות גם יביאו התלטוד אגדותעלי

 אינו אשר מנף באה היא אם אף רוח לטורח בברור כזאת הכחשה היתהובמלאכותו
 gv רגש הניעו אשר רבים בקרבם היו כבי זה בלא כי יען וביותר , בריתםטכני
 אזנם דבריו כל כי ואמרו , בנבואה לו נגלו כי מהם מחטר אמר אש- האגדותאלה
 a1e1 ליהורים היו  טלטיוי כי  וחשרווצ אחרים טפי  זה כל למד אס כי הננואהספי
 חשים ועל  גטונתם חסרין על  התאמן עצמו  ומחטר %%(  שם  וגיעער חורתיקבל

 על -6לגלגים היו אשר עמו טטשכילי רבים היי חשרוהו אשי מלבד ועוףבזיי', אותי
 בשום ועתה נ )שם( ישנים, נפתלים ודברים ועקשות שסות שהם ואטמו עצמםהדברים

 נעם. לא הקראים כי להחליפ טמנו היא רהיקה ולא נפלאת לא כאלה טראות אללב
 ועתה , מקרנם המכחישים על נוספים בלגלוגם הם גם בהיותם הקאראן טאמיניאל

 הרוב "יותם מלבי , הקבלה תורת טאמימ הרבנים כת כי לאמי מאי הדבריםקרובים
 על אשר רבה ועבדה ונכסים מטון בעלי ראשי והייהם , באוטה ונכבר הנעלהוהחלק

כן-
 אשר חראשינים טם,טנים מסיפתי אחרים וגכתוכיס חלסצאיסגקאראן חאגדייס חדגרים לכל מספר אין1(

 אגרות,חם חסחבר r~p בו אשר 1845( ,פראגקפורט ,Dr .,מ Woil סאת  Biblisehe 'Muselminncrder Legenden גטפר עי' דעתם מתכלית לצרנם ונגרייתו שם וכשתגו והסררשיס, חתלמ,ד נאגדותיסורם

 חלב תאים נוצר ומסגו תעולן רוחות מר' עפר צברו ואזראיל אזרפיל טיכאל גבריאל נויאכים ד' . אדםנברא

 , *.א גארר'ג וג"ח יפרו חוצגר כלו חעולפ טכל אח"י ארזט ( )לח מנחרריו עי' מאגדתנו ות וכל , תחסדשי
 ק :ח"א כסו וססש ,וןסגתנוי'נח :ממו:ו:,%בו~ן:ן ששורש תראח ומזח , חרא ספרתו יעקום פ"ר  ובגיר , nalcn ממקים שנראי אימא חיב פיז רייובירו*'

 שתהגו ואין , תוא דבר וחיא ע"ש תגזל
 , ראיותיו להשלים חגוינו מתגלית זח אין רא,וחיי על יחזסיף שישיאף לנוה גרא'זת טשטש ברור זח דגר חוכ'ח ככר עלו שיסננו בספרו גייגער ר'א חחכס בשגם הדוגמאותלהרגות

 וזקרן)ישך
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ןויגןגיי.4'"י,"
 י ,יי יר' 1"י.ימיעל%יי"

שנשג: "י::מ,,.).וא ,פסיו-יאש1ישה הע* גאת" ן%ן"נןלןקימ(ה,%ףטש עןצ:41ייזוה"ב.,י"ךה
 פן שתחשה הן5הלמושיל,יעמ,%4ה "ץ 4ן ,5(עם:ג1844יט4כ4"העב%ג4.מבןאבובנפש
 נבים הו-r,r,tr פסעים, :F" nwarcrrt?~?, עג4לנםםן4 לאםמה4רק14ש, עג6ט*ושנ. טקראר,טמם עקשלא,ןוא2 גתיק.שעת.גקםי4,;קקםחיפ, קפקאית. שיך 4ש1 ;עמיגיש

 4ןן:גצ:י 4:נןג כלזמש ו: ךף4,ין שיתושע(ב
:rr:f, : ייףיו4"ןהן:שןקגןךעען4עשבנשיפ=יי":יםף4"כח:מנע:2נמקבכייענ-4""'שם "נס:: ":צצ ננ 

 ו י:-:ה שכוה, "נ'תפ',ן,-)ךי. ידויו פנוין-ךךנ':צ.א(ק44
 .:הנב??הישל.ב

 קיסירעצןן זג
 חץ(:.,.-ן)דאי
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 rfcrnra' בהסץ ס: rrc האבח יע':ט, ט:41ץ ח'ן'מדכד הסיה,ק~ח סף ,'וי(וקח"
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 היה רדצק באופן אם אף בכך סח 54 קפן הנחג בל לההויק הנאוניםהקפידו

 לקצר נהנו אשר אנשים שם שהיו המימות מן נאחד קנח ומבי . קראית רוחבו
 נהפסוקש רק מצרים ביציאת לספר המצוה וקיימו המדרשים והשמיפו פסה שלההנדה
 שעושה סי וכתב כן הע'שים על קצף נאון נטרונאי לרב הדברים וכשהניעו הטקראמן
 משנה ובוזה ל חז בדברי וכיפר ב ל ק 1 ל ח 1 ן י ם שנחשב אלא עור ולא יצא לאכן

 מאשר והנה . פי"א( )לקמן ישראל טקה5 ולהבדילו לנדותו הקהלוה כל וחייביןותלמוד
 הטשנה שכל באשה חשנ כי עלז להאמין ניכל לא הזה נפרונאי רב בעינינויקר

 נבדל שהוא המכות שעור בענין וחבריו אליעזר ר' מחלקת והשמיפ ההנדהטמפבע
 שנשאו הקראים מפני השעה צורך זה היה לרעתו כי הרבר אמת אבל ישראלמקהל
 ואם . הזה הקפן הדבר על כך כל הקפיר כן על התלמוד מאחרי והרירו והסיתוראש
 לב בשום הגאונים בימי בהם שנהגו ובמנהגים אחרות וועראווז בתקנות עורנהכונן
 . בדת הקראים הדישי על עין בשיטת והקנו הקרו דברים הרבה כן כי טהר לנויודע
 עם הגאונים ואף , בקהליה בו נהט אשר אחר מטסן בסנחג בינה להתבזן לנווראוי

 והוא . לכפלו גדולה קנאה קנאו לא זאת בכל בישיבה בו נהגו ולא שמיררשהכירו
 על נשאלו נאוניס כטה . י ר ס א 1 י ר ד נ ל כ הכפורים יום בליל לאמרהסנהנ
 קט"ג( ס" תש.בה )שערי בנו האי ורב מ"ר( סי' טן"ג נחש, רב , הזה המנהנאודח
 )סער שלו הפלה כסדר נא.ן מעריה ורב . לנטלו יכלו לא בו נפשם ישרה שלאואף
אקח

 . פי"ד( לקמן )עי' המנהג על והניחם ענינו להם פירש תרי"ט( סי.
 ואפש-

 מאר
 ידם הניחו לא פניהם למרות כן על הזה המנהג ע5 העולם הרעישו שהקראים יעןכי

 כאשי כי לתורתם חזוק לעשות לגאונים נועץ היה הרבר אסנס ,ממת
 הקראים הוסיפ,

 הרסוק הכלית פה שבעץ התורה טן ולהתרחק הרבנים ובין ניגס הפירודלהרחיב
 סייג ולעשות ולנצרה לשמרה תובהם גם גדלה כן בקלינה ולהתכבד לחרפהלנאצה
 מאסרר בכל אשר הקראים להם ממנו 11 ברשת ילכדו לבל עטם כני נגד ופרסוםנעדה
 הרבנים. אחרי ההולכים לבות אליהם למשוך  השתדלוגחם

 ואין עליהם למעון לב שם הגאונים סן אחד ואך הששית המאה כ5 עבר חמקאך
 ולהבדילם ולהתרימם לנדותם באו רק יפירתיהם להרום בראיות לבא בצדקטת1רר
 רבר מאחרית נראה ובאמת . טקרבם הרע המשל להרח.ק די להם ויהי ישראלסקהל
 אך נשארו ימיהם וכל באה לא לסו קוו אשר דתם ההפשטות , בידם חפצם הצליחבי
 כי להכחיש נוכל לא אשר היא אחת אמנם , כביר רוח עליה ערה לא אשר קטנהערה
 הפעילה זאה בכל , מנזק מאד דאגו ולא עליהם השגירו לא והרבנים שהגאוניםעם

 וריוח כי ראיכו כנר , רצונם ננס גם ואולי , בפובתט שלא החזקה התנועה זאת.עליהם
 התשוקה , דרכו שנה שעט מעט הקיאים עמדו אשר העת למן הגאוניםבחשובית
 gv והטשכיל , ה-בנים בקרב התעיררה ובטדעים והדקדוק הלשון בחכמת ידיעיתלקנות
 הקראים השתדלות היא הזאה ר"ליפה גרסו אשי הסבות מן אחת ני יפון לאהדבר

 המאה תחלת כבר . הרבנים על טאר הפעילה והיא האלה במרעים ולהשחלםלר1זנדל
 בהשכלה אשר רוח , הישיבה מראשי אחדים פעלת על נחה אחרה רוחהשביעית
 ברורים ששטים לדינינו יגל: ומעש.הם בק.רוהיהם להתבונן נבוא אם יסודה.יתרה

 ככל ואמנם , חפץ מצאו מרעית בדרישה כבר אשר ויש זמנם בפארעותסבהינהם
 טצאנו לא אלה סכל אחדואת

 אש-
 לשון כתכסת ובקיאות בהכם:ה ידיע'ה ל: היי

 הנאונים 1WY לא כן על ואף היבנים על נמדרגתש מאד געלו בוסנם הלשון חכמהמצב לפי כי יוכחש לא אשי מקרא בני עם לההוכח הנררש בשיעור ידקרוקההעברית
 אחד נאין קם האחרונה ברביעית אמנם , השביעיה הסאה רוב גם עמהם,ויכוחים

 אשר חיי,דוד
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 רוות עצמת 851י י במושכלות ידיעותיי ולפי , הלשון בפברוק הרנה חכמתי לפיאשר
 ס5המה בכלי בם ולהלתם נגדם להתעורר הנטן האיש היה , בינה הכנצן צברבכל

 . נאון מעריה רב - היה  חוח והאיש לנצחם ובתיהמדעיים
 עשר שבעהכמכריש

 ב*וסנדיתא צרק נתן רב . השריעית רפואה ברוב פ:טבדיתא גאוני * רס"ל ער הז' בטאה חראגאוני
 גאוני נחגגה. והורסותיו פסקיו הבורי:. ויתר ורעות אמנות במקרא *ירועצו . בסמא סעדיהסיב

 * הפני בן ששאל ר4 , גאון ה18 רב רש"ג. חאחרהשפוטבריתא

 עשר שניםכשרק
 גאון. סעדיה רב עד ה,' בטאהגאוגיסורא

 לא היהירים במקומות הקדם ארצות בכל כמעט : פשט אשר הרתיתההניעה
 ע5 תעצומתח הפעילה למזער ואך הגאונים לב היעישה לא ובבבל , ארץהרעישה
 לא בי נפליא  לא  ואת ע5 . השביעתן ורוב הששית המאה כל בקיב ומעשיהםמשפפם
 בתה"פ בפתי כי  בעקבה סבנה להם תבא פן סרבר סראגה סחר פתרו ולאהתנעתי
 היוצא בבל אטונתו וגדולה 9רש  זירקו העם  מן הגויל  ברוב בי  מאר וירעי יבםיבבת
 מבלי שטרירס ע5. 5שקופ יכלו נתת תנועה לעמת איך נפליא זאת ע9aw 5 ,מציהם
 5ב שטו.ע5 ולא .מנגדיהם את 5התח-ות ההשכלה נת'נית ע5 הקאה אחר צער אףלעשות
 ומהור לררוש ישיאל בחבטת חדשות מסלות הם גם לפלס זמנם לחפצי וצא דרושכי

 תיהדות סגריר הוא סוף פוף אשר פשופו עומק לפי במקרא ולהבין הלשוןבחכמת
 נם אם , והדעות האמונות פחית לירי הטב.אות עיוניות חכמות לקנות סתאטציםהיו כי הששית המאח מומן מבפרותם השרידים בכל קט1 רמז גם אין לזאת אף .ויסודה
 בנוים וריניה חקיה ורוב , ההיים נגר 5ה15ך ההכן לא הקראית רת כי לב בכלנכיר
 , חיתם טרעית תשוקה הראשונים ברורות כבר כי נכחיד לא , בהו ואבני תרו קועל
 דעהעיחם לפהר בקשו כאש ובקנאה , רוחם והפץ ישעם בל חיה המקרא לשוןחקר

 , לשמרו הגאונים חייבים היו אותו אשר חתלמוד את גם ואמנם * ונפסרות הבלמאמונות
 לדורשיו וסלולה ישרת גהיבה לתת ולבארו לפרשי , ססכשולים דרכו לפנוה ,ולנצרו
 רפירושים הלא מהם נשארו אש4 ההשיבוה בכל . נעבף בלתי כשיה הניחו אותוגם
 בפפרות , השואלים ליחודים אך 1 הועיל למי המעט זה וגם הטה המעפ אךבהן

 ישים אשר אחד חבור אף מצאנו לא הנאונים לזמן נתיחסה אשר הקטנהההברותית
 הלבת למורי עזרה להיצע אם בי בתלמוד להוגים ולעורה לתיעלת להיותלמפרתו
 הראשונים והגאונים סבוראי רבנן מימות כ' ירענן השסועה מפי בי אמנם הן .למעשה
 , גרולות הלכות בעל קיים אשר המעטים הפירושים את נקח אם אולם , שרושיםהיו
 מושנ 5פי פירוש תכונת להם אין הפירושים אלה כי לשפוט נוכל הלא , למרה5נו

 תפקירם את שנו לא ים הגאונ ב רו נראה השביעית חטאה ברוב גם ,העצמי
 הטמאות עליהם תקפו פי נראה בקצתם כי , מהם הרוב רק אמנם , ררכם החליפוולא
 התאמצו הגאונים מן אחדים כבר כי ונראה . הקיאם דרישת בדרך לעיניהם נגלואשר
 לאור אחר גאון הוציא ההיא hVa1 , זבח ובטליצה עברית בלשון נתוב,הםלכתיב
 ישמע בעבור ערבית בלשון חשובית נתבו לפעמים וגם בתלמוד תלים ערךס6ר

 העם . . דיר()יפי
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