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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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 ,1, ,1ם%ח ףם"ה %,(הקף 1,ט"ה , tarec~rn frtvrn~: r?at (, .גאז
 י ,"פ":"הע~איי"במשי "יךהו"א)ם 5וןוי"",יןגו,ם*(וךשיג%ל5עקשושששי?חשהג; י חט"

 יב ?ESJ&.- 1:ץ4ק 1ך%גנ:ש(ק %לק,חנקקק ס"ש?יש,נך% המאהבסוף
 . תי"ם( )דק .שקים עע% שם ומלך מחמא מהא היא בקורא ישיבה ראש להיוהאבימאי
 כפלים הנאין זה היי על כנפיה תאריך עוד כל-ויעדנימ חיי קורוה על הפרושההעלטה

 אשר הדלים המקורות נםכי
 נאוהי-

 צרק כהן הגאון מעניני תעודה מעם לנו להת
 מאוחר בזמן חי אשר אחר ועור nc~y י"ן4רןץ11פ(%ם כהן מאיזה ירש.מולא
 ועל האיש על ברור משפם לשפום לנו אין כן ועל , בפימבדיהא יש.בה ראשוהיה
ח"":שה4

"49 
 לדעה %כש%ך,rI1iyb )%%5:-%ש.1צ955:צליא1:אלי%4צבירור? ת15.א?ח 45 ק5

"""4  :%בדות eidf: 81%! 5יששה'8ע-ללה ץרנו,י%ה%?הנ%?%הנא,?ןא1?ן5או"5ח 
 לוהיו

~ynihr.-ית 
 קהלוה בכל שיהיו %,"פיףף ~1R?di& ידur~ 5; הצ%"% ו" שרץ

 . הזה בדבר סבלן צדק כהן רב עפק:%שאווצהיה םסצ;4ף דבר בכל נוהגיםישראל
 ובכימולי , בקיומו מזיק אים בו מהגיס אשר המהגים מן מנהנ איזה כישבראותו

 אם ואתם מקומנו לנהג ,5ן '5ך' לה6 55ל b3~b rpi *ל 6ל,צ,אט חיל ל% תועלתאין

 הכונה ;ל עלחמוקחההשפסו שטס סש1 1 ל5מישנגהצ!( חשפם %ת9שץעשה,,סיגמיכסזףלאא*
4*@wena וצטד4זי ודם" פ"(8?1 והפת הח1( וה16נימם 

 %עחצ"4ץקסחלקת הלך? :םק 414*פ

 ואינו "צםוהלמסגד4:הטא'ם%םםהמשםןש חעל1ק :מאז הורג*:149 41ש**:מ%עיא6שא*
idhqsaלא:לאם1הצף4על":סנ' db ןמעחםיהלא-84"סםובםלמטםם *2אס hhl אם מטוומושף 
 הייתה אחסם :ןהכוננהז a~waf במח? זי5טל1ה לף11לשערוו םל1ומ סנהג:ום:שיב*"אן"'אי*ט

 מי : ,"ע*םחההמבשששל שש-ממתהממים,*םבלמוגייםפיה"שוםיך5אדע*ג"רוחא21רשו,ן:ואשהםל*
 מן השבלק%שצצש6ה הש16ותחו רזאפ:וש*הד ןחוםה,וגאח61תהלבשותם ,aaaTahsnbba י8ה*((

קוח,ה99*ח*ד51א%ז
 והשנני

 'כשיסיף צוקן קק סששות?%1 שמב"מ מן"משעלסזדק( הכסאח
 מקום קוש%ןייך(ם2ץק2 ,א ,1ה4 זק צקש: לדן ףאי נןסהמשא.שעע%,ן6ת ו%אמהו4מה*מהה'"

 סקיזצזשמנם פ4 הא* ewh(~'b חץ,לבטיע04:למשש ט)ץ-מסם * ששמה (קע4אש*"
 4קהוטשהגסשאר"זאשופים מצקם(

- 

 42גןהשה,%קגרהדםמהותע4ן':,יבף2םשםשםםויוהקנת . אוקדש
.dwhtr~:r'aאן(ךגל .ה'8לשש;ןץ,ש,שר%-'er1'ht 5%הממא:ףק 

 "מדכדכני
 שאין השם *ו(ק

ן
 גם יגלגל זוף עשמרז (01ו ל ,חשב ותק(:םהמהמוך L~tJttr לגיתדזשד" .ושהלמעימפבוה יילחש פחלצו

 כל:ףבאונים ,ם4 בלחזשתףבסנק שם" מודרני ל*הםסעקוטלא ההלמוד טתומה'441קיכ4,וצ*פדצ54
 %ם התום זרחתה1בסל6וםק צ ניו נתהם שבג ,rr~a, , דגדא( לגיא קץז שק( ן ספ שחייות: ז-נ,44,

~rrr-ט,
 "ימ(,סדחסב" ,ןש,%ץ יאמ, ftmi חנ"צ,א;ן

 סררו rtk~rrRe&abal, קפ5מטנשכאל!4ס
 .. ווהגשם6זמנו ,הבבזי כרטטה זיא4לתהקנשאלניטאפיאההקסאהךאיק11סד:ב"ם::ובכ*םב'לזן9גה

Wlar(n;וכבר קפלךזם ופצו נזס6הם קחםםזס ה8שעבסשה 'וע 6י1 %*גמצ'חקרש"םובשלהוההפ כ 
 המבףם662'תפ6ת-הוכה ה*נהשאקתמהעפוו א"ר18מייגו )זששש:נוובהט.אאאניםה8"שרם'ש'אפמ4ו
 בין גצה6זזך:בבב6ם ח14דע6 ת(וי"לה-tn"ar )אורת,.%"סו טיקריהשג*אש4יה(,4פ4,ש"ם

 ים הגייק4(ז זבמב ממפץ ~iitsaJillbttEr ששס.4וצעגיון איעקש ,סמה משפגש ם'1מ"טןשקץש;%טה?ם'
 נקהלות בקם; םף י כךבע סןךשדננז (להר" וסאב פכר ק .7-.כ טה י "פ 4 אצטיירחלקלק?

 לאבו-

 של הנהה נב -
 שהם כחסוטשוהיח"אכסונהםזלש*א6כה:רקלהפש?פלמ4:ט,נפםש,ש,.""חהבנשת"?ש

 ק ו% 4קסן,ש(,סק'ךממ
 ,סג"

 , סמעניךפחאפלוה סדרכם ןהבי:מיקדלמךס;מ-ןמםביולהבה%ה

חמזא-ט,ן ף 4 ש  cf )-תא r.quna cf , בהם nrrc וב'לראט4%, ,ססקק ב(סא ףק 

 ג יחו %ישטיב*חכשא ":'על'-ה*ששעצ"?ןןז!:באגו-יב%4.,.(4ייי(ףש;;דשש

 שיןת,הר85ייט%[%תוצ95%גו %6צ,יו יצ%א,(י"א%
"urffi 

'&@r חם בה,: "taE 4 ש* יי8*ןבטגערקז145ן"ןענשיחשא4ן(4%יאן"" 'nOSV s~e 
 ק'("()פיח . נאות מהרייץ מובאר.קמ41%"כ
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 ,: "8'2שן א"ש אנשנש::,:,,;,שש

% חי ש5קצ %ו צ ף(49 י %ת5 שיהי  'nra 44שז, "ז55מף,יאצז ןףקעףמם פ,* מעין ע לרר זעיי . ם 
%בריבי.  ,ש5'%,)חפ915רקש5(כ119אשאים 18ררקצ..'בט% גסעואת%%יף5 וש 
 חסםז 1זהףף%ז65הקףיקףנמ%5"ש קלשי .8תי iRh (%5ת "יאתו",%1יה %6חשןסאמ-.
 ב4:4,םעמ%גוענמוצ::,:ש'יי.ש[%(aLa :1%" %מא לס" ע 9וקס19מ4ק 5 "4'דףז1 ?חו4 ל%כקש% 'א96 .ד% בקן? ק4ףנרמז
 (שיצנח1 .ש %'י;י1'ק%ת%91ש%( ח5'%אף א(זו%,ףק%ל6היקמז.:ץף אק9תק15%1אלה
עם

 ם45רעוטחע(ארוה6%גי
 א"א 4 פא nrw ,פצףש n'ac זם ע6םד9,א(4749ף,א(ח הישף

~rtfw מףי קקחץם Ktb'r' 34 "tfrr~ '%קףף" (45ושה 5י5ץ%ו ר ,aaFf_ תא ייעץ% יף24 ש" 
 אק%סו%חיוהי )"ף"12אןן'":%ן'45ב4%99ף9ניה:י"'5ה יאי %%(לע,%%5%9שרבועז
 rMa .ה(ה(עאן( 1%5.ףיי6קית'59שכז%ףץם6י %,5שה %"אכועיי1% 49ע%(,4יםאשר

"מ%%:יצ%י,,גשש%נ"5ונ':ך"2ששששן 91er.411'1,בגן 1%'י 
 1גץן',-:וייי

 .':ן4'י'י'4;ן4ג%,:::
 15wna":2.ייי..ן.לן..'ןן

 %"א ש4 8ש1 *ם,שח ע"ב לשעוה 19 שקו96ה 6"" אשתף :אי %%פ,ך ינושא 'שש RW~rl,%מ

 q~afי,"ץ4גגעז.;5שקנשנן]1(ז1

, ' ג4נ4:',4',.'גןגן']ו":ט12";:,  "" 
 'ם( rf:,jt~rfSret אי4"4מימ"54נישש %י44"זי4 858" 49%ד"י"ייסץש הישאעאושח8*ושSctlt~!tettp ,8זסן

לןi-@kri'rh;hTiעע,1:1.,:ולן3
 w'rathשה%ש%5ששם%יש1שן9%1%8%1,'עיד?ו'1 ס4צ וס היעיקה י5ג1ש115חי:%141 %ק, ה46,ל6ן(, epahuff' %מ4 ..שוזר ירקון בע'ה'

קלחו"ד  n~efr .וילי "ט אים sr ה9 ,. 
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 שאב ממט אשר הסיקר היפזי לפרש ראיות בהבאת גדולה חשתרלות בהן בראה3י

 אם במנהג ההלבש בדברים . ולפרוטם"( נאה בסדר הדברים לסרר ואהה ,המאיות
 , מנהגם על נפשו נתן לא אבל הישיבות שתי מנחג להוריעם וצבתו עשה עליהםנשאל
 . במנהגמי( לעמוד שיובלו מנהג להם יש שאם לשואליו שכתב נמצא פעפיםוכמה
 דבבה להפר הכשילהו הוא אף מנהגם gv אדם בני להניח חימים כל משפפואמנם
 אף אשר בטנהנ רק לא כי מצאנו כי . כפקידהו רמה בפקידה העומד לאישקדושה
 ~nwv הפשית יר להם הנית , יזיק לא נם פנים כל על ולתשכיל להיפב יועילשלא

 חדל , יחבל ההו לרעות וסופו שוא באמונת יסודו אשי בטנהג נם אם 3י ,כחפצם
 הנה , נפסדת אטנה על גנוי פתיות מנהנ הוא כי תשב לעצמו הוא אם אף אותולהניא
 שבשעה השיאל של בעירו שנוהגים הטנהג פעם לרעת ממנו בקש מעצאליואחד

 לרוצץ צריכין אין והשיב . הררה על ייושנים יריהם את רוחצש הקברות מביהשחוזרין
 ורק כתזירח אלא אמרו לא 6עסש שבע לישב הכמים וכשאסרו . נהגו נהנוואם

 שהרוצצת מפני שנהט במקום שאמרו והפעם שנהגו במקום ורק ראותן כיום ורקבקרובים
 ופביפ הצופה וחנה . ב'( סי' ש.ד ח"א (Y~W בורוצת הישיבה ידי ועל אותומלודע
 במנהג נפער נעלה כי  יבין  לבבו,  בפער  הכמיטה טהשבתו יבין האלה דבריולפניטית

 הרוח.ה מן ההבל זה האמין לא לעצמו כי כן גם ויבין , צורך בו שאין ואפרהזח
 לזבך נקרא אשר בעם המנהיג הוא . מאד אשם אשום ובזה י נהגו שנהגובשקום אטי זאת וככל לרחיץ טהייכ היה אף הלא האמין שאילו , רחיצה המחייבותתקשות
 יניח אם לו היא אשמה , שוא הנלי כל ולהרחיק , שקך מאמוטת לפהרןחרעות
 צרק8, סעשה הוא כאלו מעשה לעשות אחרים יניח אם , כאלח ברעות דבקיםאותם
 נוערת צרעת כי , כבה על נרשיעהו לא זאת בכל אמנם , נמאס בעיניו נבזהוהוא
 ובמעשיפ בדעוה ההסין אח חזקו אשר טאז היו מנהיגים המין . הרתות בעולםהוא
 לא עצמם הם אשר דברים לעם יסיפו הפף טמיפים וכטה , יחשוב בן לא ועכבםיימו בן לא והם שטעה ויבינו דעה יורו מורים כמה , ההלה נרה שמו בקרבם עצמםוהם

 ההטונים משפט יורעים הם , כההמון הסה לא כי . אשמה אף זה אין ואולי , בםיאמינו
 , יררושו תעם פובת מה הזטן טה לדעת צדק סשפ6 למםואך

 לרעתו איש בין לשפוט ישב אם סרחו היה הוא מתניו אזיר היה אשרהצדק
 חבלה, בו ועושה רעדי המכה האיש את קשה לעניש היה גדול קפדן . לאשתו אישובון
 נגד הביעטת האשה את או אעצב עם האהבה כשורת נוהג אינו אשר האישח*ע
 החוטררם כל ועשת מאד לו שנוא היה הרבית , ה'( ר' ג' סי' שיו י"א )ש"צאישה
 על מאד הקפיד וכ! . ד'( נ' פי' ש"ב ח"ד )שם התלמוד על נוספות ברבית מלויע5
 ח"ד )שם ישראל בת בכנור הפונם לאיש קשה דין ורן לארומהו ארום בין המופרמרת
 חליל שיש במקים רק שאסור האומרים כל פועים כי אטר גוי נול בענין ב"ה( פי'שיר

השם
 1;יגנ'","',נ'תן;:,',"גך'ן:,יל11ןש"ןן:7(:ם :שןלל';":ייןן,ש tttam וחליתא  שנהג נ'ג פ'8 ישם . וחניוני נאה בסרור כלח , יי'נ בכללות טע סי' נזק תשו' ע"6(

 ונעלם גנח ש ר ח ל ל כ שחשסיענו ע"ג ח' דף חנ'ל תשושת שבתחלת במכתבו שאטר רפ'פ רש'ל עלחניטה
 ואעוזב דעט' טגיא רפא שגם בעיני ופלא . בארו  והגאון בנט' וטטלש רשום חיא אלא חדשו שגאון שלאטטנז
 . חרש בללאברי

 ח"א . יטיף קר9 אשר וירכת בנוסח ר' סי' שיח עם , בשבת אכלא לאין ב' ס"  1.ד ח"א ttffaז(
 ושם bp'-ר סי' בח"ג וחוכא בתעניית. חקריאח  בענין 4 צר ח"ב ובאשבול בתובת. בשיעור כזב סי'שיר

ק אשיסשתונט'נשלת  יג~ע %ג גאזי ולתשובות ועלת, ס'חיעזב סי' בחת ועי' ך גת'צ סלוחות בענין  
 ה"ר(וחי
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 אלא אשר שאינו מעולם חכ6ים אמרו ולא מקום סכל אשר גוי נזל כי ופסק .השם
 , א'( 46 ש"א ""ד )שם אטר %י גזל שכל היא דווחת הלכה אם כי השם חלולמשים

 הראשונים שערו לא אשר חרשות גזרות העם על להעמיס ממאן היה שלום שררב
 הכלל "עמיד הוא גם אשר צדק כהן שרב הלאה אחד צער בזה והלך : הה5סורבעל.
 יודע ומי בטפין הנוגעים בדברים בן אמר צרק נחן ב* נזרות, לגזורשלא
 דבר שכל באטבו באינורש אף כן החליט שלום שר אבל , כן חשב באימירים 3םאם
 בדבר ויש לחוש לנו שיש ברבר ואפילי גוזרים אנו אין הראשונים רבית*נו גורושלא

 הנכברות אלה מכל יהנה ע"ז( מ.' )ח"נ גורית נתמלא כן שאם חוששין אנו איןלהחתיר
 הגאונים ב.ן הברורים מן ה.ה שלום ש- רב בי להוכיח נוכל הנה מעטות אםאף

 . פקורתו טלאובכחוד
 אה שכבדו במורא שררה נהגו אשר הגאונים תבהירי היה שלום שר רבבאשר

 , הילא. רב בר י א נ 1 ר ט נ ב ר ר ם והוא מןיטו את שטלא אחריו הבא היה כןטקסים

 אחריו הניח אשר הגאונים מכל אחר גם אין הכלל סן גאון האי רב את %ציאאם
 הגאון על יתרון לו היה הזה ובדבר הזה כהגאון למרבה ותערבות פסקיםכרכה
 אף השיט לא והסדר והערך המחשכה ועומק ההגיוני החקור בבחינת אבל ,שקדמו
 לחלוק לבו מלא. ולא שלום שר רב חכמת הפלגת את מאר חוקיי עצמו והוא .לחצי
 להוכיח נוכל כתב אשר התשובות טםרבית פ'( סי' ש"ד ח"ד )ש"צ מותו אחריעליו
 "כו על נכתבו אשי התשובות מן הרבה . פורחת וההי כירא ישיבת עלתה בזמנובי
 הלכה הכרעה או דבר תוספת: בלי בתלמוד מפירשים ופסקים הוראות כוללותאך

 אזן אלה ובכל הראשונים"( הגאונים של התחנכות כענין והכל בגמרא פ*רישיםוקצתן
 חהשס . ענינים על אור פורשות תשובות נם טמנו יש אבל . חדשה מדרך רושםכל
 רעתו בשיקול , פלפולו ומתן ממשא תולדותיו מוציא אך בתלמוד מפורשים אינםאשר
 מספר וישרה"(. נכונה בסברה ינוסרות ברורות לרוב ואלה מדבר דבר דמיון פיועל
 והתפלה הכנסת בית מהנהני וביחוד מפנהנים מדברות תערבותיו מהטוןגדול

 וכתב האלהב(. בענינים ממנו תשובות כסה בסרורו עמרם רב והעתיק ,ונוסחאותיה
באגרהו-

 . ס' , נזה סי' ש"א ח.א ש.צ : קצהן על יאר%יו רביה בנם' פרושים או הלכה בקניעות תשובות6(
 1.ר כזפ. סי' שיג ח-ד פירושים נזו. סי' שיר ז ם סי' ש"נ ח.ר 5זפ! סי' ש'1 ג'. סי' שיד י". ה', סי'"1'נ

 הן רבות כ' חאלה סטינים כ5ן לפרט ואין פיו. סי' שזז , ג' סי' ש'1 חית ב', סי' שזה 8'. ג'ו י',סי'פ',
 חנ"ל. טמינים הרבה שבהן . ע"פ-צזפ סי' , ג'-נ"ז סי' . א'-כיד סי' ננוגח בחטדת תשובותיו חב5 עלואעיר

ק בכן,:ק אחיד % ש:at1.blpalnt)t 2 'לךגא 1ffpo שמ:ב?ב לשלמן ט,?ניעךכ%4מנ
 ע5 מה כ "י" " י'בן

 שסכם
 י "ת "תע'יבחיטכ'" ש'חיס",ב8'תן,'יבתיך ניעה ימנתי", ניובא

 . בכ"טגוה
 כיוצא ועוד . האשת לתקנת ישרת סברה ע"פ בזפ יפה היתר שהמציא די סי' שזב ח.א ש"צ עי'

 מנחג ר' סי' ח"ג . ואשכבתא הספד בע' י'ב סי' אבלות. ברכת בענין ג' טי' שיר ח"א שזצ40(
 בטנתה בעריות שקורין 5מנחנ פעם ח' ס" שם . להתענות שנחגי בטקום במנחה תעמית גד' חשרתקרשת
 לכפרת תרנגולת בריה כבשים ראש ליקח המגהנ צ-נ טי' . יקצר כיצר לביהכ'ג לבא שאחר סי בע' ג'זט,, וחחתשת. חפתיחה מעין בתפלה פיוטים לומר בטנהנ נ' סי' שם . בר"ח תדין צדוק לענין 3'ד סי' שם .יה"כ
 . הקבורה אחר בעפר ירים לקנה לסנחג כעם צזד סי' . חאש טאורי בבורא בצפרגים במוש לרע%זכל ,בעיייכ

 תפלת פרר )כזח.( רעת בפדר . חמנית בטל ולטח בשבת בטנתה חראשונש בדורוה טפטירין שח.1 טח ציהסי'

 ע"א( ל"א ו שם . בתורה לסף-י דירעי בצבור אין אם עושיו חיך , ע"א )כ'פ . ביו.פ ככרות ב' על לבציעטעם

 סייחות לוטה ושרשית יזח-כ בסלחה תפלח סדר יסיח:( . באב בש' קחי" ע"ב( 'ם'ג בשבת שחלביול
 פ"נ-מ ס" שם וע"ע , בכיהכ': ירגדלח קרושבעג'ן )1"

 חזדןלוכד

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



י-  
- 1 ש ן  

 יישן 4,,"ו ,,1:1,1.יי1,.י,.ןי
 1יצין

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



 1%גצ.%1ל.]"1"ם:1"ן1."':שג ם ":1"
שים.י2(וםעם ו,ן'"-;..ןי.;.י:'4~4.ןל'יזללי..1-יל:גי%כ.,1"לךךי,": י,2.י4':ע ""'ן'(,,"(..(:וג וי"י ]1:'ן'%י'י'י1'11'ן(ס

 ץן121י
 ע(יןה.)"..גי(יו%2;י,'ו(:

?6ft-י8(ש"ש%[1איי"שש':נעוןהן(הםי"נ'נ'-י.נםם ל'ב%54שה"9בו אשנהינאיה"ףלג1-אאו91ר1ש996-1שיםש"י'ח145משץח4הםbifl~n "5הפו hih א:ננמוש:ץ:,::ם%גהוישס 54פת55455,1לי %1ע4ש%ב1'4%שץ 
יםשים:ש!י,"'ןם.'י

 שלששנ11%ם,
 %שם י%9%י9מוי נק'לשאשהן5 קש15 ם45 *פיה55ה:%ען-aeai 4דיא5ם 55יי(י5ם%4 :5מצד(49תאד'(15ש עקם5%4"5ה'ת; 'FEa*,ףאורא'תא5ןנאן

 %שש"'פ(פ'כףי"41ז ני(':מעצןל:'טל'ל?(",(םע"'י,ש4".""זב%'ן"%4" "'4ה ff'יע

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



- -" 0 1 - 
 הלא התל16ר על הקראים שנשאו התלונות מן אחת הן , בתלטורם רופי ולרעןהרבנים
 קפנה  השתדלוה אף טצאנו איפוא ואיה שבתל16ד המתמיחות האנדות דבר עלהיתה
 מקובלוה כונוה להן ולרען דעת רוח בהן לפחת הזרות האגרות אלה לפרש הנאון זהאצל
 דבקי אשר ספסרות ורעות אמונות כסה בדבר הרבנים על מלינים היו ועוד 1 השכלאל
 להפך ותהי 1 לא מאום ש התלונה זאת לשכך הנאון עשה ומה הרבנים. המוןבחן
 ברחצת האמין ומא נם , כאלה רוח ברברי להומו האמין הוא גם , החזיקן עודוצא

 האמי; הוא נם ע"א( כ"ה רע"ג )סדר בלילות הארם את המחבלים ושעיריםחפזיקים
 נ )ח חכפורים יום בערב לכפרה הרנגולים ליקח המנהג ובתועלת לטובה שהיאבנחש
 ההיאים הסתת מפני עסו על לנצור שעמל עטלו נכל לו יהרון מה ועתה , צ"ג(סי'
 , ארצה הלונתם ולהפיל תרעומותיהם סבת להעביר יתגבר לאאם

 תשובוה ממנו ומצאנו , שאלותיהם אליו הריצו היהידים מושבות מקומותסכל
 בני עם גש חבור לו היה הנראה ולפי . מ"ב( רע"ג )6דר באמפמיא די לרבנןשכתב
 ת בלש:נ השובותיו כתב כן ועל , י"ב( סי' ש"ד היא )שיצ ואשכנז צרפת שהואכמנגה
 חנאונים במליצת כחובות מהן יש , הבנתו כערך ואחד אחד לכל שונותוטליצות
 בשפה אבל המחודשת בעבריה מהן ויש , המוניה כלשון מעורבת בארסיהאראשונים
 להם סובנה הזאת הלשוז אשר לשואלים ערבית בלשון השובה גם ממנו לנו ויש ,ברורה
 לכתיב הגאונים מנהג כי אחר במקום שערנו וכנר ליח( סי' שיו ח"א )שיציוחזר

 מכל לאחר מצאנו ולא , ערבית בלשון השאלה גם היתה אם רק ערביה בלשוןתשובות
 מיוחד היה בזה גם , )נרעץ( ערבית בליצן תשובה נטרונאי לרב קדטו אשרהדאונים

 שם הזכרת סבלי נרולות מהלכיוז לקוח כלו אשר פסקו שלה לפעם.ם ביבתשובותיו
 הוא וכלשונו ככתבו אשר הלכה יבר מביא אחה שפעם אלא עור ולא .המקור

 הבברים לקח רק התוספתא נאה יאה לא ואולי . עליו המקור Qw שדא ולאבתוספתא
 דרכו לפי נטרונאי רב . י( התוספתאי זאת העהיק אשר גדולות הלכות נימוךנדרכו

 מצא , ססוקשידם ועמו עדהו אנשי דרכי ולשמור הקראים את לררוה תסידשהשתדל
 הודיע וכן . הרבנים חכמי מדרשי על נופרים כלם אשר הקליח אלעזר רבי בפיוסיחפץ
 ובבל וגבורות באבוה פיוטים האומרים : שם אמר אשך נ'( סי' )ח"ג מתשובותיו באחתדעתו

 אוסרים באבובפוריפאם ובט' אגדה, י ר דב ו ב ין ומרב מענינו ורגל רגלתפלותובכל
 הרשות , . . . וסליחוה רצוי דברי וביוה"כ השנה ובראש , ברכה אותה מעין ברכהבבל
 ברור מזה ונראה . לאם-ו אסור , , . י בהולות ובהקבץ גליות בקביץ אבל , . . .בידו

 ידוע והוא נתולוה" ,.ובהקבץ הפ'ום מזכיר והלא הקליר פיוטי על טכוונים דבריוכי
 ישרו כי הקליר בפיופי הזה הגאון טצא ויופי נועם מה אדם 'שאלנו יאם ,להקליר
 שנואי היו הם אשר אגיה רברי מרכין כי יען י עצמו בדברי נשב  ות על עבעיניו
 ואחרי הפיוסים אלה נבחרו נגדם פרסום ולעשות פניהם למרוה כן על הקראיםנפש

 לבו ימלאו וצרפת באשכנז ומי , הבאים בדורוה נם הוקדשו צודקת מסבהשהוקדשו
כשבה-_---- . לדורוה5;( הקליר פיומי נשארו כן על הנאונים הן אח סצא אשר ברנרלפקפק

 למקרי דידויין יונדאי ואיכף סופר בה דלית לאהרא רהקלע סאן : כתג מ"ג סי' ש"ז חית כש"צ14(
 לקוח חוח המסק כל וכו' דטי ושפיר ושחרא כתובות ועל גפא על וחתויין פרסית 'הודאי ותבין פרפאחנתב
 נזמן אישש דמי עדים כסאח רין בעל ותוראת : כתב מ' טי' ושם . י ע"ר )נ'פ גיטין הל' גדולות חלבותטתוך

 פ' ומשכפתא ברייהא וזח , שחתיר הפח הוא שאסר שהפה בו להפר יכול טעצטו הורת אם אבל וחורהשתנעי
 . ע"ר, ,פ"1 בה'ג ומובאת סציעא וגמאקטא

 שקצרה י"א סי' לקט שבלי ע"פ זאת תשובח תחלת תביא 10 הצרח תכליר בתילוות רפיפ רש'ל (13
 שאוסרים( )צ"ל שאוכר ז"ל גאון ג6רונאי רב בשם השש ששום ור' '"א ס" ש"ל ויל 11'ל יותר עוד קצרהוישא

 שש "ניבבבהה:; וענו ;.:"תרו,גש ?בפ",ש"ס
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 עליו נשפופ אם אנ5 וקן היה נבר ישיבה ראש כפא על נטרונאי רבכשבת

 יסיפ8'( ושבע זעם אז . נעורים כא בו היה מש-תו שני בעשר ותקפו פיתוי סרנדת85י
 סדת לפי נאון היה ד"א ששנא רב בר עמרם רב 6ר תיתזזו וי6לוך לעולמוהלך

 , י( במספר רנות אינן גם , מיוחד דבר איו תשוביתיו בתכונת , חראשוניםהגאונים

 מפעם אופן בכל אשר צי שיבית ואטר גוי מרבית בחכמה ידבר מתשובותיובאחת
 בדיניהם הם שמתירים , * , רבית אבק אבל 1 לאטר דערע לנאר והוסיף . התלמידדין

 ילוה לא רבית אבק אפילו חכמים ותלסייי להלוותם קצירים אנו אף לזה זהלהלזה
 לו תחשב ולערקת , כ'( סי' ש"ב פ"ר )ש"צ עצש מסברת תתב זה וכל לצי,אותם
 הלואה דבר על סנרינו לם5שינים נשהה תשובה נקח ממנו כי סלא בפה כן פרסםכי

 דיניהם שלפי מפני רבית אבק שהתיר דמה, הנאון טרברי עיד ונלבד לנכרי.ברבית
 לישראל לעוצתו הותר שלא מה לנכרי דבר איזה לעשות לישראל התירו שאם ,סותר
 הנכרים שאם ותשלו להם הרהר טותי דיניהם שלפי באופן רק התירו לא ,אחר

 עושים עצמם שהם מה להם לעשות אנו נחדל לטת לזה זה לעשותו הכברשגזירים
 בקרבם חיים הם אשר העמים מן תיהודים מעשי שיפטי יהיו יתן ום' 8י(* ולחםלנו
 הסר חסרון על עליהם מלינים הם אשר כי רואים היו אז ) כי הוה הרעיון על לבשטים
 לפגמים שאם בלבבם ויבינו יראו כי , הוא לשקר אך האוטות נגד הדין ורהצאתוצדק
 ולא סדות בעוזי והתמר השק את מדדו הקדמונים בדורות יש-אל סורי כאלויחשבו
 בסדה כי וידעו יכירו , הטשפט הטיית אם כי זה אין , לאוטות מרתם לישראלכטדהם
 רברו ,אך לפעמים ישראל בי גדול בהבדל ואך , להם ישראל סדדו ליש-אלשמדרו
 nwp ועעצ קשות רטרו נגרם האומות אכל רעת שדברו מה בפועל קייש ולאקשית
 . במעשה כפלים כפלי פיהם דברי על הוסיפוולרוב

 . יהפמקיס התשובות עם לשואליו שלח אשר האגרת נוסח לדורית קיים הוההנאון
 ואלה להם. שכתב האגרת אליה נספחת נמצא לברצלונה נתב אשר אחתבתשובה

 ושאההאחינו ותלטיריהין רבנן לכל מהסיא דסהא ר"ת ששנא בר עטרם : חדבריסחם
 ירקה שלומם , לפנינו ואהובים ונכבדים יקרים ברצל"ה במדינת הררים ישראלבית
 החכם'ם וסכל כלי רש. ומן דבבא ריינא צמח ומסר טטנ* שלום קבלו וינעללעד

 ומשאר קטנה סנהדרי במקום שהם קיומי בני ומן גדולה מנהדרי בפקוס שהםחפסוכים
 ומבקשים שואלים אנו בשלוטכם שתסיד כלה, שבישיבה ות"ת ותנאיםחחכסים
 לפנינו ששאלתם השאלוה .~ הרבים ברחמיו הטקום עליכם שירחם עליכםרחמים
 , תלמידים וכל וחכטים ואלופים אבקר לפנינו כשיושבים לפנינו אותם וקראויזינו

 ד' גאונים )תשובות השמים טן הראונו וכך בהפ שכתוב מה על יעסדנו בםשהביננו
ליק-

  חשערותיו אחרים פתרו כבר אפנם , בכרי היי הצר ומן נקביעות PJ~w יגיעותיו שגל רואה היה חקליר קשמא
 , בזה עסק פה לנו ואין . וזטנו חקליי טקףפבענין

 לפי והנח . דרש'ג באגרת שמפרש נטו סארי רג בר נאון הילאי רב בר חש חוח גפרונאי רג18(
 ,18ת טת גטרונאי ורב , תקנ'ז ד"א שנת אביו ה'לא. רב טת טטמונ(ם שבחפש חמ' ע"פ ש"ג רג שלחשבוצ

 שה.ח נגיח אם אף ועתח . שנים ע"ב כמשגים חבן לטות awn מגה גין חרי בצדק נרעץ שקבע טה נצתרניי

 . בטותו בזקנה מופלג היה עכ'פ הלא קטן נער עוד אביו בטות נפרונא'יי

 כסת טסנו מובאות וער . ניר סי' ע"ד ושם ט'ז. שי' טע ס.' שצ ובח"ד ח. י סי' ש'1 ד', ס" ש"גשם

 . אחרים ובקיבצ'ם תשובח בשעריתשוגעי
 חפופיהם טן אחד ואין . חוא מדק טתירין ג'נ בדיגיהם שהם ממי רבית אנק להתיר תטעם זמ8ן(

 בנשך נתן לא כספו רקאטריגן לנכרי אווה ילוה לא רנ'ת אנק אפילו דגטו6 ,תלובדי :  שכתג ומח .עניש
15wwלחי דחא בעיני תטוחים נדבריו . מכי לה דרריש כד., דשנות הגם' על 'שכונתו חוא בר,ר ניט רגם 
 ננשך. נתן לא מפו משום לה-ח רג.ח אבק אפ.לו אוסר וה.א ממעשי, ילכ'דלא

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



-
--801?11╞ -- 

ג
ג,ג"ñíםגג':1  ,גגחג'1"טגף1,1 ג כ5.%:ג:í4ג"4ג%:
::כ;"פ ג.,,ג,ג.

 ;:גג,כ,).גככ,ג,(%"כ
ה 1%,13

:ג'"דגג",.ג ╨כ%).,גף(סגכגגג'%  "ג%íג'.:5
╨:

4:-"ג14דדג,גז,'כגלכגגץט%גגגגץ

_
 , ::.,,ג..:. "סז כ,כ,-" כ;.,כ'-:,1;כ:גםד ,

╨%1 
áםגץ41כ,ú:,כ: 

:ג כ 'ú.ג,ג╨"ג,.-11'ם."גכ'ג]"ה1כ11כק,גסס"ט'ד'"םגדככ,ז"ץץ:╨  íץלד "ל%כקדם(ץ%"כץ, כ."%1%1 ,ג"4 ג,ג ט1'ז.'

.,  זגכץ?ק╨ג%,ץ÷ל-ךלק":1'ך.ךזגז╨ג , ',,,הג1-ל ',╨"גוה,

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



-.--01199-=--

 ייגימגייו,%;",יי,ישן:צ: ,ן,;יןיי.,י,ןין,ין,.,
י,,4,מ'-:ילייי.ד: 'וןיליועע4-ו::יו:'דןמע ו,קגל'%;.ג:נ

 ג41-ן'ם":'גגנך ויב';',ג.? ssrrQh~n .ן"צגלל,'"?111יק1
 ןה=:ךןטנ!ה:.-1t~&tNe-"ן,ייון% ה.גנ:%ל:;!רןהליה,ייםן, ,י "צdha: 51!),"!1- "ך ל : ן::גין,:"זנןמן": -,ןמ ן יה11 י, "ש [ 'יי11"י

cct 

 5 י,ןרל ן;גך"-ן?..'וי'1:ן ש((יין'%ן,ןשוין"
 tr.rtbg~rd :גנךנ:יזגמיילן"'נ."נג:ס,גג"לש::ג-:

 ל%י"%: %1 "ייו-ן.ןק,יגמס""רהשן קו,,ז.;,:ונוי..)
fts~r-'ה,ן'

ש % ~"refl :;יךו:הןומת:ךלע,( ; 4ן"[י  
 rdw עת לק 65 %התשרצשצ% 4טרג15שק1םג6"41' בעם קש1ם יהסשש "א tah 5י%יפ,קייקדשי,ט"ה

CP~t

 בי יי!ן!י'עי."כש"'גג
 ~,rcr 415[%:"שיfl1&~ :י

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



- -

0 * 1 * 
 כאשך ויחי ישיבה40('. ראש היה בכלן לא אבל טוסםך היה שנה י"ח כסו *רביפ
 ככר למשרה כעלוהו זח צדוק. רב טר בר שון ח נ רב סר החת'ו ויבא לעולטוה5ך
 נגל הות הנאון , לבחירתו טופלג זמן נטשך אביו מות מזמן כי ביפים בא ושהיה

 שסע על הכתיבות החשובית רוב , רגלו אחזה ובאשורם שמריו על היה שוקפקדסיניי
 )תעה'( אחר בקובץ אך , וקצרה קשה ובפליצח ארמית כלשין הן צרק שעריבקובץ
 פושטה מעורבת עברית בלשון רונן:ארוכות סטנו תשובות ס"ה יש קדמונים(נאונים
  שנהיחסו  תשובות 19ת  בו  נמצאי בי  ביחוסיו  הוה הקובץ ע5 לסמוך אין אבל ,וסובנת

 1WWD אם אף דעתו שקול לפי לפעמים להורות נטנע לא הגאון זה בפעותי2(.לו
 בסרת ררושיס אגדה עניני גם נמצאו תשובותיו בין . לטנררצ2פ( סתננר התלמודשל
 בדברים שעשועים רק הם מררשיו כל אך , קדמונים הטררש בעלי ררך על ד ג ננ

 גם לו ויחסו ע"ב( ד' רע"נ סדר פיו סי' קדמונים גאונים )שו"ת פושכל תוך להםואין
 בהשבון ספר לו נהיהס ועור שכ"ג( נקונספנפינא )נדפס ראומה ושסו שתפה בדיניספר

 הנאון  זה כי מזה לנו יבואר אמת כן ואם . נחשון דרב עט5 ונקרא והתקופותהטולדהן
 נזה 15 וידו התירה, חכטת טלבד אחרות בחכמות ולתור לדרוש לבו אל שםכבר
 נשאו אשר הגאונים טן אחד אף מצאנו 5א זמנו ער בי דירו הכסי ע5 גדוליתרון
 ככל כמוהו בי ראשונה בהשקפה נראה זה נני ואמנם בהכסות, להתעסק אותולבו

 לעשות טה נשאל אחת פעפ הן , ורעותיו באמונותיו היה הלב צר קרטונעהנתונים
 קדש ברית אות נחתם פרם לירחו אחר רביעי או שלישי או שני ביום מת אשרלנער
 לו וקוראים טברכין ואין קברו על אותו טוהלים שיהיו ונטרו רגילים כן והשיב 9בבשרו
 פשכיל וכל * פ"נ( ס"ק גבורים )שלפי הטוום תחית בעה לאביו ויורע 'וכר למעןשם
 הדברים ונראים , ככה על נאשימהי לא ואמנם , כזאת יאסר מהכסח לא כי יודהחלא
 הזה בסנהנ לנהוג ם י ל 13 ר העם המון למה הטעם הוריעם אם עצפו דעת אמר לאכ*
 אמר הענין זה על כשנשאל מפורש כן אמר אחר ובמקום י כן חשב לא בלבבותבל

 מנהגם על הניחם אם כן ועל , לסולו98( הוא שהמנהג אלא לסולו צריכים שאיןבפירוש
הנבער

 סנ.ח ונחית גאון ואיקרי ר"ע ליה פליג חוה חכי וקטי שנין י"ח ר"ע ובתריח כתוב רש'נ באגרת20(
 שער והוא . שנסמך מעת טונים שגת י'ח אלח כי ט,ח 528 צד גר*ץ תוכיח ויפח , כרפרישגא סלך מכיובתר
 . תרט'א טת ולפ"1 שנה. יגב מאשוחווזיגי

 בשם כיה סי' ש'1 ח"ה בש'.צ היא , עברת מחמת או שרבא סחטת ערות פסולי בענין א' סי' שם,צ(
 ושם פלפ:י, רב גשם ק" סי' גה'ג נמצא וט' הכפים גששנו 1 י' פי' שם 8, הערה פ'ב pg'9 וע" , שרירארג
 לעג שוקים שקונעין ובמקוצת : י"1 סי' . הראיות עם וסייסת השאלח חסרה nllstp וכאן ובשלמות יקדחיא
 לו אין וכו' ע'ו בתי ח' קאטרינן ,וכי באן וחסיום , נטרונאי רג שם על נשלמות בח"ג הובאת , טכפחובין
 שם . כגח"ל ר'נ awa וסביאה יוחר שד קצרת פסיקות ובחל' , חיטב הביאר בח"ג שגרם לפיס אבל כללסובן
 לרג שנונח  טבורה וטתוכח נפרונאי רב בשם ג'ל סי' בה'ג היא  בוטהזו קרקעות על שבועה , בע' טזנפי'

~wna
 ב'א אביו על חרז  כלשין איטר חיח לא  נחשף הרב חש ואילו ?P1 רי טר ארענו אטר ובן שם שכתב

 . ברוי9יו ולהקן לחגית בטבחבו רפ'פ רשיל יני ולחנם , סארי אבא איר יגןיאטי
 לו צ-יבש ורבים  ונבון חכת ד"א אס עעי בשתי  סומא ריין לחישיב עתיר יצא ס" ש'ז הזח בש.?%2(

 תענח לא טשוט אותו טלקין וחגיי וחור בביר שהעיר ער ג' סי' נזק בתשו' . teo בגדת הפט' רעת נגרו1ח
 על לערות זח יפסל ואיך בנט', שירש לו אץ ןח וטל לערות, פסול שחוא עליו וסגריזין קייטת חראשוגחוערות
 הוסת ונשבע בכל שכיפי סי 1 י"ג סי' ושם . ל"ר סי' שם ועי' וצ"ע בסט"ע ד' p'o כ"מ סי' בח"ס ועי' עצמופי

 ל4ח סי' שם . שנתגנו באפן עליו ותסה  הסייף השובת ~aw גן שכתב פ'1 8" ח'פ בטור ועי' , עצמיעש חויי נעשת חיך . וגועל  נשבי ושמגרו חקור געשת דאיר"כאגבר שכועח ונתחחג בטקצת לו הודהואח'כ
 שאטרהם ע כרצח מסיק וט' הרחטים ריין טלך באח הכוס על סברכם אבל עם כשחיורין בטשטנוששאלתם

 היצא שבטקס חסנחג זח באסת אבל . וכו' 'שיבות כב' שטעגו ולא בתלטור וכרון לח ואין מעולם שטענולא
 פטיש גישץגח כן נוצו שלא אלא  )וזו( בכתובתן כסביאר וטברכין ברתכה תאבל את טברין שהיו חגט' ע"פשוא

 . פלטיי רב בשםהראלף
 3ן נהני אם בעיני ופלא לסולו חייב.ן ח' ביום שכשטת טשטן ה' סי' שלה ח"א בש"צ שם מדבריוחצ(

 . שטו הןכיר לא אך חטת טילת בטעם חגאון דברי שם וחציר , פ'גטילה ענין ג'ע וע' . בבשרכם בריתי והיה טשים לטול1 ח' ביש טת שאם איטרים ה'1 שחקראים קרא.ת ררךשוה
 ה'ר(כדויד
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 לפו, יבול הפנהינ שאין סאו המנהיגש רוב נירל כן כי מרעיי אם כי ~ה איןאתבער
 נעבד שרה בעפ שהטנהיג ככה לראוות %כל הומנים וברוב . טמנו שתקיף ההפיןשפ
 ובהיגלם במנהגם הנוגע שכל , ברצ.ן סופו ולפעמים באונס ילך אתם רירו לחנליחרא
 נגר לעמוד כח לו לא...היה החכטה ט3עלי גאון גם טאז כן ועל , עין בבתכניגע
 הכל לא צור אל '.טרור טפעיה תשלח אשר מעיוה כי האומה בהטון הסכלותשבקש
 לרבנות אף : וישטרו ההלטוד הכסי קדסינינו דברי נאטט . טאד ומה . כסהרהלתקין

 ויעזוב פסנו אולתו יסיר. חרור רחוקוה לעתים אך אשר ותחת 1 בעליה אהשמקברת
 הטנהיג שיהיה יום סכל. נטצא וסנה:יו סוייו חשכלת לרגלי פובים לא וטשפפס:הנ
 זח נשאל אשר ננעיות שאלות קצת על נביפ רק אם . בקרבו דף אשר הדורלפי
 ולזכרו לשמו ותהלה נבור נתנו כן לחק. רבריו ועשי ככדוהו בו חי אשךברורו כאשי , בה'4( נפבעו אשי הבערות עוסק ועל דורו רוח על לשפופ נוכל כברהגאון
 עליו אסר וכה המאוחרים, הפוסקים סכל בחגה נתקנלו ודבריו הבאיםבזמנים
 ru' בכל תדיר מעשק סברהו לפי ועשו גבוה הר גאון נחשון מר הנאונים מןאחד
 . 0צ( צר פ' סי' ר' שנה בבית.תלמוד מזרת גאוני )שו"ת תשונה עליו ואיןדינים
 . עליהם לערער יש אם אף דבריו לקיים השתדלו כמה אחר במקום נראה כןוכסו
 , הגסוס מונית שפחיות לפי יתכן לא אשר התפלה בענ.ני דין חדש נחשון רבהנה
 תעיד , ישראל עמו ואוחב , בצהבה ישראל בעמו הבוחר חרכת שאחר שהחליפוהוא
 פגונח זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה : האומי התלמור נגד ויה . לעצמי אסןעונה
 .זאת ובכל צרפת מי ח בעיני קשה הדבר ספק בלי והיה 1!(, צר ח"א האשכול)ספר
 מלך אל לאמר ותקנו בתחבילה וקיימום התלמוד שמיתרים אף וכל מכל דבריו רחולא
 מזה ונראה . רבייו ולקיים ר"ג שעלת לפני הכבור טיראת אמן היביתיו שראשינאמן
 , אחייו הבאים הדורות חכמן תעיני כבודו נדולכמה

 תרם"פ( )ד"א עטו אל נאסף בפקידתן שנים שמונה נחשון לרב לו מלאתאחרי
 רב -סר הוה הוא ק.אבע לא אך אפו בן אחיו תהתע הם*ך ישם ישבעיא

 על קיאק לקהל שכתב יקר אחר מכתב ל% נשאר שה טהגשן תחם, רב בןצמח
 3ימהםספח שנתארח ההוא של.האיש מעם% לו עהודיעו אחרי הדס"(* אלרראוזת
 כיש לנהיי מעבר היושבים השבטים מעשרת היהודים טן אהי הביא אשר התורות מקצתלו
 מזכיר ואינו טצוחצח הקדש בלשון הוא שלהם התלמוד אנל תלטוד. ונם הסערא כל להםהש
 כך הלכה בכל אוסרים כך אלא תלטור מבעלי ולא משנת טבעלי לא חכם שםבו

לסדנו
 .גיא יום שלשים חולה שחיה ממי גשא5 אחת שפעם . טאח נגד שקו15ת מוגמאות ff~' פח נכ'א*2(

 עי' , בחליו ההפלל שלא התפלת איתן גל ולחהפלל לחזור חייב כשחבריא אם חליו מפני להתפיל יכ91היה
 ספק ויש רכ.1( שיה סחו אוכל כמחוא סעורות ג' לחשלים יכף ואינו שמצטער מי : עוד וגשא5 . טיח סי'בויג
 . סכלותם או חפידוחם האלח בשואלים גחל היתסח

 אריענט ונם'ע !סגו אורות י"א הערת בכחזע רזנ בתולדות הערות קצת עי' הרני אלרר של מעניגו26(
 ח"ה נרעץ , ק'ח צר קרסוליות ליקוטי txxYIli צד. גטב.או ח"ב בביה"ס יעללינעק ורפא 1847, 1846,שנת

 שמפריאו כצו גזיים בר ר'צ . חיא לקירואן המשיב !ה שר'צ נרעץ שכתב טח כ5 והגה , הספר שבסוף 1 ,!בהערה
 מה פי על וחברם ועשם מלב ברוים אלרר ספורי % כי שהיאה מח וכן , בראיות כן וחוכית חקבלחבשלשלנו
 חדל אחרת רחיקית בטדינות מעשיתם וסייאותם ומלחתותם ותקפם וטקורוהם בערב יהודים ממציאותששסע
 ,. ניטא כמלא אפילו טסנו לנטות ואין ונכין אטת רעת'לא'

 חא:רות מן בחמצאיתיו נם נעזר ספק ובלי
 שהיה בקק פיגסקר וגם גרעץ שחחליט סח אבל ואטוגח%., דרכו לפי בתשובתו ר'צ תעיר כאשר"גבטררשים

 בשיט לו נורח לא חקראים ליעזת ק"ן הנופים בהלכותיו דברים וג' ב' ספני לבבו בסתר לאטיתו קראיאלדד
 פינסתן שתתב וטת , לטט4ט -הלשה גשי' וסרסר חתלסור  דעת חן.על .תלכהזיו שרוב בפנ.ם שחראיתי כמופנים

 שלשוני מפני בקראותשחשדו
 אגל.א,ן לנגטיב ארע לא !1 אנויח על כוח כתג גרעץ וגס הקראים ללשון נופה

 בלץ לרריה אלרר שי בחלכות נעזרו שאולי ש.סער חנ!כר בטקום יעללינעק ר'א טשו ועי' 1 עלית לחשיבצורך
 הרבו עיקר הקום סול הקראיט נגר ראיה אלרר מרכרי טקים בשים שהובא טצאתי שיא אף הגח , הקראיםאת
 תקראים,  לרשת מנגדים ורכריו ר%כוו1,1 שרובברור
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 יפישצוו2זחיןסש6(יס:שינהןעףון,ח*,"ה*יד%ל*4ול הכתים כדברי נראי0 בסקצתם : שם סש-כ8:(

 . ובוי זה בדבר ובדברנו ; וח ,ג6,גין שכתב)ז.?צ מה שסבואר כמו , סשה ומבני השבמים סןספוריו
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 ברו זה אבל ומעניני טרטוריו לנו אצא כן . דבר לבל המאמינים על פרושהמצורתם

 , היה לא קראיכי
 תשוביו גמול מספר עור יש הדני אלרר של בענונו הזאת התשובהפלבד
 מלבד כי הזה צטח סרב הו אם לגרר איז בקצתן אך צטח רב שם עלהכחובות
 צם; רב שם על בתובות והתעצבות בפומבדיהא נאון פלטוי בן אחר צמח רב עורהיה
 נטצו זאת נכל אכן . בו יושב היה אשר המקום שם ולא אביו שם נרעים ולאטחם

 צמו מרב הן כי השערה בדיך להחלים יש פיהם על אשר רמזים או רושמיםבמקצתן
 מעירינ לו ניחפ אשר ההשובות אלה ככל אשר והרוה והטננון הלשון ואמנם *הזה":(
 והסגנו; להבין ונוח קל הלשון . להתפאר אחד ירי טעשי והן אתר מטופפ יצאו כןכי
 אלדד אודת על שכתב השיבתו למליצת האלה הנקודות בשתי ורופה , הגיוניהוא
 . שקרסוהו גאונים בתשובות רגילים אינם אשר ודבורים בלשונוה משתמש הוא .הרני
 וראיה יד(. סי' ש"א חד )ש"צ חכמים אמרו זה כל) הדבורים:כמו

 חכמים, אמרו כך ק"מ %' ות "י )חע למדין מכאןאנולרבר,
 לכ, קפח, קרב, ק"א, מ' ,ש[ לסדנו טכאן חכמים, אסרו מהמפני
 מדביי ראיתי להביא לפעמש נוהג בפסקע קל"א( ק"ל, קכ"ו, , קב"השקם, סי )שם הפכרה מן או השוא מן המנהג על תעצתצתע ולהמא ברבר בחכמהליבר חדל לא זה נעבור הישישת עחי טנהנ לשיאל" להודיע שדרכו אף .. ל( ק ,קכ"פ
 את אהב לא הוא גם כן אוציס כנאומם . קכ"ה( פ4 ועג שם )ש.צ שקדמוהוסאתים
 : לשואלע אחת פעם כתב שכן . ,%יהם סלסטוך השואלם את והזהי קטועותההלכית

 ד"א ופעות הוא נהלכה שלא כך בהן כתוב שאם קטועות הלכות באותן תפעוואל
 בחסירתם והפליג צסח רב היה נדול חסיד . קכ"ח( סי' )ה"נ הרב ולא טעה הסופרושמא
 בראש להתענות מותר אם שנשאל אחת תשובה פסנו ומצאנו . התלמוד סרת עליתר
 שהחש שמלבד והורה השיב והוא קכ"פ( סי' בת"נ )שם ויוה"כ ר"ה שבין ובשבתהשנה
 אם , תחנונים בהן ולומר בהן לההענות מותר מובא : ואמר . הוא חובה גםמותר
 על דבריו סמך כי אף והנה . כה לעשות וחייבין יעשו כן לעשות ישראל גליכולים
 תחנונים ולהרבות רחטים לבקש ישראל שצריכים הוכיח מהן אשר התלמוד טןראיוה
 של דין נזר v-Pnt1 השמקם .מן שירחמו שאפשר לעוצר כסה בין אשר היסיםבעשרת

 הרבעים פשט ולפי , כלל ראיה לו אין התענית לענין הלא )שם( להיים ואחד אחרפל
 ושתו מעדנים אכלו לכו ועתה : בעזרא האמור הנקוב מן ההפוך על ראיתיש

 בשבה התענית על חכמים הזהירו סקימוה ובכסה . מעוזבם ה' חדות כי , * .טנשעק-ם
 סן בראיוה נחשון רב הראה וכבר . סיד( סי' ש"ת )עי' תישים ובראשי מועדוביום
 פ"א ר"ה )מרדכי בר"ה להתענות שאסור ההלמוד והן הברייהוה ומן הקבלה ומןהיערה
 כי זאת ואין בריה להתענות שיש nDY יב גזר ;ה לכל לב שום ומבלי . הש"ח(סי4

אם
 קנפ גביית נענין י"ר מ" שזא חזר גשיצ . מזם בר סר'צ שהן משער שאנ' מן-חתשוב~ת אלה9נ(

 p~tm :":נואת :ק ג %:וג שדע:צ( מב-4ב'
 שאותו מורא מנהגדיעם

 ם כסו בנח לרע שכולן לשער ונוכל וכלשוכח נשתבח קנם לענין שחוכרנו אותת נם וב לר'צמעששת
 סשאל וגע עולם אהבת או רנה בה1 שנשאג קכ"ת( )סי' מחן ואחת , צמחלרב
 וגמיים הדעות כ5 ירי לצאה כדי א"ע ובערב א"ר לוטר יש שבשחר לו מטר חנינאי רב את יעקב רגכן

 ישיבת על יי ,נישעח' שאטר טה גי מאד תדבר וקרש . נך לנטר רננו וגבאן גישיבה ואילך טנאןונבעט
 שיום. שר סרג הן חתשעות שאלה הפרק בתחלת לטעלח שערנו שכגרקי'ז קי'ג- סי' נסך יין יענין התשובות תכלל טן נוציא אבל . ממנו ה; חאחרות התשושת נם גי לשער וישחיים בר וחיא במורא ריי שהית רע הוא חמשיג זה ר"ח גם וע"כ גאונים יעקב יב חניגאי רג הית ששםפורא
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 וצוח הראשוב'ם גבלי אשר הגבול ועברה חכמתו על גביה הטופרזה שחסידותואם

 ;. י לעשותו. שלא מצוה התלטור לפ4 אשרלעשיה

 ספה מורא יכיה'ישיסת ההיא העת מן * שנים שכע היו בפגןדהו שכהו ימיגל
 חרש רק בשררותו נמשכו,ימוו ולא לבא ס רב סר היה אחריו הבא הנשןספה,
 נאספו חכטיה יינ קצה זכך ובמשך בישיבה הויה ה' יי היתה אז . לעולמו ונפפריסים
 היו זח אחר זה אשר גאונים חטשה נסטכו עוד כי כלה פסקה 5א כי ואף . עמםאל

 לה והלפת עברה קדם מימי, לה היתה אשר הועזבה מעלת זאת בכל "שיבולת(ראלף
 כיה6כשלה. הבין ההיא הנשיא,בעת רור אך הארץ. מן להכתר חשבה אשד יסיםובש
 אשר החק את להפר ויקם אמר ויגזור , בהליכתת הרעה את עכב ובעצתו לבאקרובה
 טרחק מארץ, קרא אז הישיבה מחבטי אחד %ם בי לראש שים לבלתי יטיטח סיטיםהיה
 נישיבת לראש ויהנהו וחכטתו תורתו ספני המדינות בכל הולך שטו היה אשך גרועחכם
 , ממצרים יוסף בן פעריה רב מר היה הזה והחכם ,סורא

 ן עשו, שלשהפרק

 חשביעית* חמאת גרוב פופגדיתאנאוני
 וראש הגאון בין בפומבדיהא פעם אחר פעם היו אשר והמחלקותהמדיבות

 נאותים היו לא לגאון נאין בין נם אוהנ~לה
 תוציא ואיך . ולהאדירה תורה להגריי

 , איער מפריף ונרגן , באחיו איש יסכסכו נושאיה אם באיץ תורה דעת ותרבהצורדה
 וכל נועם דרכי דרכיה אשר ההירק 9 נמנורס שלום ואין מושלות וקנאה איבהאס

 מחלקות ובין בסירים ררכה את סכו אם פורחת ותהי תנוב איך שלוםמריבותיה
 בפוסבדיתא הישיבה התלה השביעית המאה מתחלת כי נראה ,את ובכל *נתיבוהיה
 כי ער מםה ירדה מעט מעט האח-זנה זאב אשר ותחת . שבמורא רעותה עללהתעלה
 רב בימי מאד גרלה ני עד והצליחה גדלה פומבדיוזא ישיבת , פסקה פמסיותטסבות
 למשוך יכולה היתה אז כי לההע עליה פעלו חוציות מבית ולולא , בנו האי ורבשרירא
 ל15"' , .למקרה מן חנונה היתה כי זאת היתה הדבר פבת אטנם . דורות כסה עודימיה
 בן ועל , פגךדתם בהנהגת טאד אמונה היתה ידם אשר הדורות באלה . ראשיםלה

 הוקם השביעית הסאה :תחלת בטעלתה, החזייתה סעשהם ונתקץ השתדלותםבעצטת
 , נחריב-הרי'ח( שנה עשרה שש כסאו על וישב אביי, רב בר פלמוי רב סרעל

 סן חיה בחירתו בעת כי ברור זאת אגל טאוסה לנו נודע לא. וקורות,חייוסוזולרותיו
 בן חיה לא כי אף בחרוהו כ' בראותנו . לדורו היה ומיפה נחכטה והידועיםהברורים

 חכסהו ש61ות אם כי זאת אין , הישירות ראשי בבחירת המנהג נגר ישיבה,ראש
 בתנונהו רוח עז איש היה פלטוי רב , לגדולה נשאוהו כי טסייעתו אבותיו  ובפזלא

 ום י נן משטם "יה הגאן5ש-ש רוב , כמוהו יחשב לא אשר כ5 נגר קשותומדבר
 טפנו ששסע סי בפעות השגיין תלו או דבריו והרצו זכות בטוע.לכף השנה אחד%

 l~eP היה ר"פ אבל חרפתי דברי עליו להוציא התרגזו לא אבל בשמו ואסרוהדבר
ולא

 גר תילאי יב טר ח"ח ואחריו נחשון, רב נר האי ריב נסמך סלכא רג ס"ת אחרי80(
 , לשיכה ראויה בפורא חרפים נשתיירו לא או וכבר , ששאל רב בר ם 1 ל ש ב ר ר ט ואחריו , תשונאירג
 ~wf *פגות ר"ג ושתרח לסט,גח רא,י אהד אף fi'fi לא ואחרג . נפר,נא. רב נר . ב ק ע י ב ר ר ם אתוטנו
 וגה לא אך גאון ם 4ב של דודו , אטף טק רג את לסטיך ושכנטו גטלוח לץ נך,  יאפיס עיראייחיכה לזפ* חשבי 8ן שראותם , שרג חיח וחיא , יעקג רב גר נחנא מוב יום רב מר את אשנוהו תורתי איןאשר
 . השגבח צד על היתה גהירתםבצצו ראתי ,חף' תורתם גד,ית יל חטן'ד טיוחד דגר נודע לא רגשנים אלה ט% אך טקודם טת 8' לבדולחלעלית
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- 5 1 ן--  מרת. יצאה אשר ישראל אשת רבר על נשאל אחת פעם . ברוחו לטשיל יכולולא 

 משה
 0ץ יףקש%'%9הף?,שלה' ת645 חזשסיורקן. י5לן5ם3ז ב954 ש-אלץ%שוה(שמיזרביי"%%ש.שחף יי

 '48ן"1.ליןש ,4עועשי%"4ףלף?עז5'ש%, ופועים הם מועים "יורש" שאומריםמערבן
 dS :%9ק8144ק"שה' 34%,ועןFfgle~W 4"' 6,ןל 'מק8יד"טזח מלל,קשי.*'"הלדבריחמ(

 חנם בצדף'לחףשס4ל%:5ב"1ע54די ,יי45 %ד םצ*'אל4למאח"קלן48התשובהרשליחי(ק"1חד:
 שש' אז9-%ו פזצוליש5הס%יקש5א41איה:ש" קהל95% ו%ירו61ט*4 4ב"נמח% להי4"מק'%שעךעמם

 ~rcP %"י4ן: יקףף 6ה99, 5"כויחלקלש בזיוך (ק י (4ל יצ%% *מז" ושחטם מכל4(שחנק( שח" י%5בלשאא14;םשוה"את rafeE 5ףקלאםולמל,ם.4יז.:עי%%קכם%ח ahnb~iiyשלא "" יל95ן שפ ל5 ק5?י%מר '"5%ר "י8ר% מעןאםםף45ל%דלףעה41 בהאריקייתיה"םםקט
 cfrct ביריס',-י%ףףםשפ*יוה 6שצי4מ4נ%,ל%י*%ה"5עש1%ע9(9פאק91ה שעישש"כבר
% שאלם: נ (544" % (56ץ, ' %91ם P&5I ';הדן%נקשא Rf~" ,1%% יף * א : '"הישדדטתוך  ח"ח 
 rca ז5'של%"שא% ,5ק%:%נ5נףעי%קיי(שא5יךי45ש כיע6וקחצאימהישי, ממשימהעדיף
 חדש י םזף1זב . תף ק%מ 4הל5פ- לקן9ףג יני( 96 ו4%י6שעף קטיעות הלכות אחר סטיןהעם

 4נ גשה,שזשגג;ג'"נג ::(נ:ן:ני]י:ן נג ::ג
 יודע ואונו 9טגדפפ,שמין שלםךהמהלט%הכ*%עיפקני"8כי לסי אלא בהןלשנן

 מד%ןכקוםנו ק11הירושן (5"םr:pf, 4 פי"ושישייו.מזנ
 קורין,

ש יר את  שטא חתם ג:נדלי:ן ודילמא דאמרינן והיינו , נונדליא אנתו קורין השמאלית בירו להשתמש וסי.גונדליהא' ארם 1 
 ,-"נאי בלשי1ע,ה%א וערגך גפ ימב,א7 " תחקבשטאל

 9ש":(ישטיא:* נשף! ?בדשים אחר(
 י,!דיי,%ש"פאט948

 rc 9ונללהמשל6"""ט( מדעתה ,ששירשיו.8מף %"א1יקטאק !ת ושמר"על' eaatahmn חנוה:קשש'"נ"אלץופווםששרכ:עד?מוהריר
 סטו ח% ~SbK'Sb שקף 'מ76שש%י[טצחלה "מיא%בין חאא4א ימהףי הבלבז(שחחם wTannnftX :כ*מר"קיו*1ןפרסי

PtfNtl1 :-5ש'""ם'ט"(ע, 2:'גגהם814,:צג2

 ם(4 ס"""( חמ,ח יrr 1 הפלתה * ח"ד()דול "111" חrd )' 1",4 ס,וףם קא (סט הלא r~NtC'S %, שי( cvr~f* rcr גב%4םוי%,זפרטא*היעעף ;נויי'ולןגז%ד.אמנם
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י,4 dL !כ4מג *lUQ,l .f.a ייסע! u,a4~a [: 1,1 a4uaCk")S~ ua~a ctaL d~uLm 
~uuca 
 אז(שא פח וספז .

Ixnaa24kclcL'
 ין,..ן].לגי'(ל111 1,ל,41לי..- ::..ן'.,1"ן,לילעלי.]

יח""ייי"ייייייגבוי(;י;  uu~alt-י
dtL "accal 

: ןשינו"( "י,,4:ל.ןל,יםן:ןןןש)בש.%י
ך:י,.  1%'שון"(' Skjvu#hJ שונ ש4 יו.,נל,י;נ

מ(ה2'וג וטא מעשבשע2ך":וננשמ:מ2;מץ%ןםטיגששש  ciet סא aak ' !א( clda 4א (ס ( ם ג ס ט (ס (ם ס( יןס4ס . '(! Qw~a -ם,1
LCL aif(s קע,2מ"קם*,שוםסט**4שס)ט;ס איש,פש2ט4משנאש4 4י* חףשםשגםן 

טז4סי(ייסמבבגםט0%ם,ץ*צשסגי1ינץ טיא4ש! מ%עבב2מנ:ל :מנט 1ך4ששחץ(מש- 'uaua bwa:-48 (900 מפשט צ e~ihka ,wei~@ י 484שעש44".ג ושגעזסשע 
)  איעיגט יפא1 %קט40%;י(48עיפט*שחיטש.%עaia~ 4 טטג;נפ ilQS ((עאגסוגחע ם

GUFaKauidu  א44כג:ט %*,פ14ט,ששט.; cd*hbOJI~ ע*ששםקח(ן, חיפט,שא'4עשסחשג%ש.אמט
:aaakdst:ucul  ן%שםטגס*סטכ((4%שעשע,**:.ש(" .קהמעמ 8ינ5 גכשט גטם

 כאנ %שן,פע%;

.ט4,גסג 1:בננ:ביי ג,:2גנ),ליבייכבי _נג::, cc~-ינש.:,.נךם"בןן:יבנ'ג": 5=:,:םו.::ב,ו:ב:ב:נ:ננב:הי:: IftNULf "י'"::מם)ל:ג(ג:ן,ללבי]יי:  %ק ס; שמה4ח .ע4שא44ט%4 !%ה ינטשאמשזי נ neaul iuax~JI~ ןםגי:פ1סשס , גםג1 חוטןףסטט
.'  גו! J~aib (שואניסןאח(גטאשםג(פא45כטא8.טז94 *מאםפם כטאפ5גא;ויטגשגפ עם( (ןסט4

נ(סא ia~aLtiit idna~: חסט!סס%%, ן(גג י(1(שג4גפשםפג( טססםכטןששןק%סחןג! נכהםםבגעם%1קטוים) 

;ס4 ka~% 1(ש סמחגמם4חים u:*asl 14אם44'(פ; a'txuao ttK:;wae lie~u :~ic*a a a ~ u :  סחכג 

:21  " ' נ=זי::%%5
uaJhOQQuaa/aa 

טס lL'LG 4ןאש4ן ח(שחןח;16 י%א *41בטאכ (אגטא lNhUpl 4ס%נ נס;טעש(ש2%מזםשט !, 
)" aahanaa,aap~atkdL'CNeU 

 NaU 1"' ב
 ינ::נ:צ

LKUCC, 
 ו,

-  -- ו ! 8
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 על נם פירושים הוסיף רק נתן ורב , ביתא אלפ'א סדר על הגם-א פירוש ד"אשגירש
 , ובמדרשים בירושלמידיבורים

 מענין 780 ועשה ודבורים מלות בביאורי לעסוק אהב צטח רב כי וצרענואחרי
 בתוכן ויש פתם, צמח רב על רבתובות ההשובות כל כי קרונה ההשערה ,הזה

 הכתובות התשובות כל וכן , הערוך בפפרו ומלך הוא אשר הררך על כאלהבאורים
 טמנו יש מאלה חיץ . הזה"( צמח לרב ליחמן יש , שמו על אחת בחוביתעמהן

 מעשי הן כי ברור םביאר עניניהן מתונן אבל צמח רב שם על נכתביח אשרהצבתו
 הן שלו כן גם בחוברת עמן אשר האחרות גם בי הדברים ונראים פלמוי בר ר'צידי
 פושל בכלן . להן אחר רוח גם בי נראה בהן נעמיק אם ואמת . לכלן1( אחדואם
 יפודות תמך עליו אשך חמקור לבאר וטבקש דורש , ישרה דרך ודרכו נאהסדר

 בהשובותיו חדשה פפלה לו פלפ הזה הגאון גם כי נראה הזאת ובבחינה .רא'והיו
 מן ראיות על והוראותיהם פסקיהם ביסרם הגאונים רוב אשר הוצע . הראיוהבהבאת
 לקחום סמנו אשר בהמקור וכלשונם בכתבם אם כי הדביים טעתיקים אינסהתלמד

 אם כ. עשק כן לא צמח רב הנאון הנה הבאור, לתכלית טאום: עליה: יופיפיולא
 ונלשין יפה בטליצה דבריה ומחזיר ראיותיו יביא ממנח אשר הנסרא לשון לשנותדרכו
 באר שיפרשו עד הבאור לחבליה דברים יוסיף עיר לשונה סגנון ובתוך וסיבנתקלה

 ותכונה לסודו דרך על ופעשהו משפפו על אור יפרשו תשובותע באשר .היפב"(

 שסריות סדות בסה , סחשבוהיו יפהר השבלתו על לעדה תהיינה כן אף ,תלמודי
 * תשובותיו קצת גהצך ננדני טאירות האדם סן להם ותפארת לבעליהן תפארת הןאשר
 . ברית בן איט ננד ונין ברית בן ננד בין , צרק ורורף צדק אוהב היה כי נראהטחן
 ברבר יודע אחר וישראל טגוי שנול ישראל בענין ולמעשה להלכה פסק אחתפעם
ש", ח"ה )ש"צ וכסס שאינו השיפפ אצל לניים הנזלן הישראל על להעיד ומציה רשותשיש
 השסרח בדרך שם וחתית . שמו תזכרת 3לי ביוחסין חטובא ע"פ ערכים כטה הוסיף עיוני וכהכטת .ערכים
fwמאד תדבר קרוב ס"ס ברורה ראית הביא שלא ואף , בי השתטש גהת . 

 דטניטתא, ביר דבור שמא' ד' פ" ש"ז ה4ח בש"צ תשו' על ורטז עזו השר דנ'ל תערה ר'נ בתולדות;((
 6לת 8" ב' סי' שיר ה'ר חבם פרשא 6לת פי' פי'כ'ח שם תוך, ששטח עיר תוך פי' ג'ז סי' ח'רש"בושם
 בדוברה אלח עם הו אשר rnal~m איתן שכל שערתי ולג'ז . צררי סלת שפי' כ'1 סי' בחזג טצאתי וכן .בקוגל
 דוח. ר'צ של חן עחע ש"צ בקינץאחת

 פלח פי' 1' שבסי' ספני פל16י בר לר'צ שחן ושערנו ר'צ בשפ תטרו vg. סי' עד כזח מס" בחיג7(
 בימי  שאיתם כבר זו שאלה חגאון שכתב ל'OD 1" ברורה ראי' !ת על ויש , יאת הגאון של דרכו וחואצררי
 שסובאם כמו פלפוי סרב באמת וזרא אבס נראין תשובת וטעת'ק , לכם וכתב צוח ו3ך ז-ל סארי wawנאין
 שחן נראח ד' ער א' טפי. שיד חור בש"צ חשיבות חד' גס בזח וכיוצא . קמו ס" מת"ג שמו על נסלחמלה
 3טתיבתא ,אבל זח על וכתב ססטלטלין נתיבה שטנבין סהסיא של הישיבת טנרג טב'א ג' שבס" 3'פמר.צ
 'שיבח ראש הית הטתג זה ר'צ שהנאק ש"ט טסקרקעי אלא ~תשח כשגח טגני לא ן פוטבדיתא ,כיו'רילנא"

 , פלפו' בר הצ%בפוטבד'תא

 רבוהא' פי' נגר , כלום ולא עשו יא סיוג בננס' שמכד, ואשה איש ראם'טר הא פי' כנה גי' בח"ג6(
 וצאין ו ונכגס'ן דע אשה נכסי טלוג נכסי דישך וכיון ומת לכדו 6~ג נכסי הא"ש סכר שאם דשטעתאפעסא
nopואס . לקחנית סן ליצן חסנפקא אשה אמא n~ab לבעל טוועגרין שה! טון נעלה )נהיי ופוטר לכרה  אשה 
 אכרח %ם אבל הלקויית טור סוצ'א תבעל קרקע( של מפה נטי קנח אשתי שמתה ועכש' פ,רותיחסלאכיל
 וצץ חבל ובאסת דגס' בעל gp כוטץו רבותא' פ" כבר משת יצח . זבילי זביניחו חיה 'חד שניחס א"נלבעלה
 פירוש חיפפת רפא שחסנרתי וסמה . יהור טובות  ללצצן ח*ס 111א טמ5 חגם' דברי חם שחסגרת'מטח
 שתוציא בידוע להלך יכולת שאינה מעוברת וז"ל נחיג דגרי שבפרש שם ל"ג tfe על עוד ואעיר , חגט'לרגרי
 לחלך יכולה .שאינה סעוגרת הכמים אסרו ונך הלכה כך פירשו צר באיזה . ע"ש אותו ן ru אלא חשבתאת פליי סהללין אין למחר ער גולד שלא יאע'פ להלך פנאי אין חבר טשנפתח W~Ub לפרוזדור חיץ ראשו"עוגר
 %'13 הכטים אמרו דתך ג'ל עפש וכו' ח"א הזקה בידוע וגל לפרוזדור חוץ ראשו את השבר שהוציאמידוע
 חוס ש4" טה ועיקר יעילה פר'א שגת גה' שם ח1א שכ' במג על אלא גט"א מנאסר דבר ע5פכוון
 אלא פעהז ושה שבידית חספרש 6ן מסרה תיסמא שהיא גראח כתג שם וחסגיה חיא חזקה בידועגל

 . שפרשנו כסוחעיקר
 ח"ד()דויד
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rr~w"וקנטפ הצדק שורת על הט;ריטים הנוכלים על קשה משפטו היה ונך , ז'( ט 

 ג( סי' שיד )שם,ח"ר הרמיתם להם תיעיל שלאבקנסוה
 את הערכתו היא נכברה היותר הזה הגאון פעל אשר פעולוהיו מכלאמנם

 ידועה גם לו אשר , הלעגן בחכמת ישר חוקי לאיש לעינינו יראה בו. . הערוךספר
 בהכונת ידיעה לו היתה כן וכסו. . בעזרתה בתלמור דיבורים כסה ומפרש פרסיםבלשון
 טצר הענין זה כי ואטת ובארצו, בזמנו מצכ.המדעי לפי ובקרמוניוו: וכגרסותיההארץ
 לפניו אשר דבר . , בחנמה מעשהו ובצע סלים ערך לעשות אותו לבו נשאו ביעצמו
 המדע דרך אשר איש היה כי יעיד הוא גם , לב אליו שם לא הגאונים מן אחראף
 הבין ספק ובלי וחפציה. זמנו משאלוה הבין יאשר , התירה חכמה בדרישתדרכו
 כל שעל יתמיר הראשון הטנהג שאם , ל11ע%)5ית צריכים ההוים המצבים כיבלבבי
 . בו יסכנו הדת ועמו התלמוד סררש הלא' בישיבות לשאול צריכים יהיו וקפן גרולדבר
 ותשכח הרורשט' ויתמעטו מאח-יו רבים לב יסירו תכונהו עד לבא והיגיעה העמל רבבי

 אסרו העם רוב כי זה על התאוננו פלפוי רבי אביו בימי כבר והלא . מישראלחורה
 על ראו וטה , קפיעות הלכות אחרי ספים והיו ולפלפולו התלמוד לקישיות לנומה
 הדין להוציא הדבר עליהם קשה כי יען זאת אך ספק בלי' 1 אליהם הניע ומהככה
 בצדק כן ועל החתום, למפר להם אווזו.היה הבנתם ll~DnD- אשר ההלטודמתוך
 תעצבנה נם פעל הזה טעשהי ואמנם . זמנו לתועלת הגלון ,ה עשה גדול דבר בינאסר
 הוא נם הזה בדור , בשמו לנו נודע לא אשר , אהד חכם . חטנו אחרים חכמיםעל
 התלמור להבנה היורשים את המוביל הדרך להור מאד נדרש כי פרא עיניו את*קח
 להכריע כללים ולהעמיד בהלם4ר' והרגילים העיסרים הכנייים ולבאר ים א ורואם ם י נא ת דר ס לחבר לבו אל ונען נקלה, על ההלכה ממנו להוציא הסדה בירםולחה

 על ראה סה כן אלו כי , מחברו היה עצמו צמח רב בי לאסר נוכל לא והנהההלכה.
 טכל זאת אגל הערוך, תבורו על הזכירו . כאשר ספרו על שמו להזכיר שלאנכה

 תנאים, פדר המחכר של למעשהו המעורר היה צמח רב, . מעשה כי בצדקלהחליט
 הזה , המחבר את הניעה היא אף הערוך את לחבי צמח רב את הניעה אשיוהסבה
 לעסת ממשפפו , ;סנר לחפצי דרושים היו 11ה זה כי סדרו לעשית שיהיה סייהיה

 ממוהרה אזהרה נראה הערוך בספרו הנמצא אחר בפירוש רק . דב- ידעני לאהקראים
 את "מנעו :( בת )ברכות הורקנוס בו אליעם רבי ,2ל מאמרו .את . נגדםהמכותה
 למינות נופין שהן במקראות מלהנוה מזהיר שהוא לבאר הנאון הואיל ההגיון" מןבניכם
 , מינות לירי יביא ענינם אשר ממק-אות להרחיק דבריו הלבגשבונת . על יעלהולא
 שלא האבות אח שמזהיר מבוארת כונתו אבל כאלה מקיאות יש כי יחשוב סיכי

 כן ידי שעל כלומר , שהן , הקראים וכדרך כפשופם במקראות להגות בניהם אתינידו
ים. לסיניה'י(. נופיםהבנים

 רב סר ואחריו , שנים שבע . דוד רב בר י א ה ב ר ר מ מלך ואחריותר"נ( )הרל"ב- שנה עשיה vaih נסש45 בפימבדיתא הראשוה כסא על שבתי
 רב בר יהודה. רב '6ר ,אתרע שמם. השע כמו אחאי רב ברקמף

 של הו%ישית הרביעיה נשלם יכו שנה עפר נאק 'טרירא רב של זקנו -עשואל
_ וגדולתם ומתקפם מחכמתם ידועה כל לנו נעדרה גן,קמאלה . )תרע"ז( השביעיתהסאה

:(.. . 

 יתורה ד_
 שבא, ונ"ל . דטשכת משש טד. 'ותר בטקרא הרגילות לא חחגיון מן רש" פי' כח:( נרשת גי'9(

mwןגן:ב' :ן:ועףוב עט,הגי הטייס שהמזג1: . לסיגרם טשכח במקרא דהרנילות לוסר געיגיחם רע שהיה טסני חאחרונים חש%טוח אשר , לטיגא מלת 
 % כי בי.בנך'נ'ראתש"נוינץ  מה

 חטינחזי אחרי כליטר מס" ,אחרי ~ת דרך  ו4 טסת לשתי להפריד יש.אחריחם"
 ח"ד(נדויר
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 על בפומכריתא הישיבה עלתה האלה הדורות בכל כי לנו ברור ואת ובכל ,בהורה

 ט '91רז ,*י, 6%%י א%%צצףול(5: קאמט86( שש4'8שף9"תט*:מ5לאחו8ח(צטיא?ךכמאחה
 ע'%'3אאא%הק"%ף: 454 א44זוש(א:ץח 'צא י9ור4שמן פ*4וו למלאות ייס לאל היהבדוחק
 י5%ל8ם ע-%'*6שהצד%ים -86זםש4עאאו(,46ל זףדחפ56ק*ושי%אף1מdh 4אי*זעיאמק: א"5י%5%וחק ע%%טן"!ן4איר1%5* רף6שי%(יל 5מח:6ש"ולעח י84ר עט((6חףהיהרהר

 6ףק8"1'1%-ק16יים ם%י:ףףלךע%ש ל 'gd~h' פי4הזי: יאל8א"י%אבחכשאקרע%שיזדא,
 (ן8%"בה

,lebat 4דכאה ח'ה,טוףפו 49תהי4ש5ןשןםקףםו נ יוצמא, יוהע64ל6ם8צל נשע8ש 

"111"
 ,חנא ח(יךש קפד פזים דהם, והשדם הרה: י -r~r :שא

~cr 
CtaMr ef ומצף 

rrur"פש כששחי"" היהםשףכף'ןאףהמקףע ש"א קמא ק-ק "" nt"(tfa קא "הא ,ם 

 ncfJr1 crrfen rrcr הק:חה י :טא, !.:ה חו"חטם )rc~f . rasstn 1ac ףבםז":"
 :א82יסי4%]ייתא !ושלזיי fncfr "יטשם

 גי!דצמח?'המי"קי
nnrfa' ס':?פח :' ctccr 

.wds11y~""nylaelaaa;( n*~bew ץ פג%4אי?,%טםהטם,קיסרות)וס%ז*:19וק 
 'ם לעך:שצה*שפיק" קקדסוט,פעעךשם6 יש64 :סימאשפר84אטאםטאוכלחציחטסמצי:יעל

 )nrrhv 4*אךצנשה -&rw*nra, ש6 טה גיפפה לעקששעההש64אםמ 2יהי6 , וטו : דבי)ש6ףחף'ש4
 חם אקל ,"כ"6ורםןם,ובפלפד4זל פע9אי"חןך יצץהוילחטיםה%0לעיחהצ ,8סמהשותלמישך

 משלשכם יקה 8ץשג ץערישסקהעטית 14"ץיי"מ*מבקףוסח4למצלק*י*שקםקיפאי*טחגש4
 rrI~ ( תש11הורזז*"וו,צ שבן%סגשמ האבם ממרשלי פשה םמךי4 שההימפוטםט ף ישי*ועלי זח,;סיבה

 חם
 פפל:0א( שש%ו%ט*עף,2פלו*איויישבמאיהפיץלחקבאוםךוכמעפט%1ןאס2*(ש,4

 שד סממנה ז(טצנהכואהשן ,ywcolwm יהמואיפששמ ואאענ"טהןגלהםפ4!יג*ו שהורותםגם
בעיההעםאאה

 aqrt~b חיסון יפיםבפ4-יוז:השזד" אנט"4בה4%פ,ישגאואוכ"92(ועק9תדהףשע4"
 rhtei חצב ק ךנ עם ם ל6ו! 1481 ההגורמט הע4" ץ te~*,a גא4א " ,40ן שמעלתכם טס התגאי '*סיפמ

 , 8 אישש* 9ת שפאגי4'וגלמ1:9*הורמאם66 פעש4וג*,כו4*"י9ילהט,ש*%הףם כשנלאהלנא1ד1"!מי(
 הק8הנייץאי ! איסעמ זא"הטשק4ולשניתה

 חצמב:עזמ*חח חפטחשקת:יחשפ6ה"םםור%ה ממחר
 הע12ח"יההשעהה:ם נתגטה"עוהטין ~npben  אהמה ימ%ה*םיבוקיז4"יא5יפעטהאחספס
 nnssc'ahllncI חטשש  פצעייצעקקיח ביטאפ(יה4צ%יהוין)41  סשםחא4,שההיץ

 ו תשטח ~ma האובה ד"צ :םר משת ה -מחיי . שץ ץ,,זסע 8ג*ןעקיי ttrqrttl יצגי רומ1ח4שלמיםגיהפ ףאשםהש%5חח"

 8!שן ב. 'leb מי ח: *ל ץלנטשמי
 שלהי

 'ח, ושה( צש*םבוץזא ער פהקך הישי האשוחן םףול י lir~St ' ב5

 לש"דגדעקףח ,שוק ,תקצנו 44 שחממם ',,שפורדא(ש5וגדימו -ף?%שש דהצושחהעה"4אחח!ישצ;היה
  סקוכצ:משבטח:סח -א*וב"שםםפו  אלי14ולא%הק: ןוסי:*טפ אלהיןל,אם גכ4אליניזג!אוףיט

 4ףוצ"צקערבס'(: שסבר 2יק1ג%ש mnh%, :flnash~a ח9חמט י,שקז0מ והסי2ףיטישמשמהגא
 א"נ םחב:סהחשצר*דהו*שזן ףיאיא"נ-~Irkrf יפ":שרה(,שלש,:התםןסעזק*שבוטש4"ףצהעבי
 'ם  לטדפלפ"הטצזפ  4:חגאח"והזח,אפ64וה%, פמט'8 הש(214ם 14נומאה,באשרה4ה'דא,יחףשבר

 י0וישזרוזפהח':' םששיצשטמאשחףצןיאשיל .odnytqnFPSp3efw י a*ar ז-טעוףשםבישיףה
 לר,וחיי!'םעלב'2ש(בבמ(םח היה מורא ישיבת בי בישיבות זאת לפנים הנה , יבםיסכנה

 5ה*ףיפימבדלמ*"בגיאנמ
 שףלזבה:5%גוו14י%פ8ז25כשףש4ב"הב4%או"ךנהשח:צ2ארם,כל

 ה*מכנטוו,ז%קהמ""ח עלה יכל( ס היקיות לה%יקפ"עץט tSSRineatelve~r*r'קהלחטקיעחםאל
 4ש41ימנש שושי חלקלאח-קהואמת. יופיטמדיתאק a'~brסורא:שני

 ההיינית-
 וחוטף היקר

 ןושח,סש ש*באחעףה rhy~ אגהימ "8וןגרמן%וא וקסמה נ"4:לפ8שהםנ"2"צודגהי"מ*קיןג2שו

 מ,חפ4ק,ידי?שםשדגשחעםה י*6נגטן יפ*ת"?ש; יםבו9קסחסטח:1גטנא"הגנ(ל2 מלחושש,בפי
 מאד_ השהנו  הזטנים ואמנם . למפיקה והנדיב הקצוב נס0ששי"שגסף גםלה

 ומנר(ב(מערי-;-
 1 נםןעזלכהוץה'5ם*4י 'העטוי ל,וץפסזה כ""יעופר%קונפלג"2לאים םחה פמליא "עוד. הוזהלא

 ?ncrn'c שי14 ,5%%'54ש: 1%4-פ"א,1אי"ששגוהל%,ןש%ז114ן:1צל:'ב4.

ar 4 ח"י ש" ט-,  ":ת חךיס, ,פח'ישי rr ~cf1 'א crt ,:ום -:  t~qr %,ז  "4נ.ק44 חם 
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 %מו%י'חזהש,ט משעימה 265ש%ת-ןמםוצ14חכפיה"ת[ששטכמםהפלםבוץן2אוגבלםםבקוף",,צי(

 ע2עהשסושךושלא(הז וממבדפאלמ"(מם יפלז(4והע6עחחמחשוכהשהבמפפיהחסםיפזטזללרדש,ץעל
 ג2תחק:הצדק4. גאח,זי4ם קס?ה סנ54תלש baa:r 4מפצקהיותח"יבי

~dnlal' 
rnhara "'1 קפ~1לאמאן ז .הטעק*ס6ש והששאג ף ששי .ממן%ףסיעל נשרד-חרטיב'" ףאכצפ2סל,עאוס . סהסג6ת6 ימט161ספישן%שחוח%שףצמ-וףעפ4קזמרום1ם ציכזאףd@uDb~ ס(שוהש rdh חצפח :*edF ן ש 

 לפי(ה2בד ו( סקחפ "qe@"m,על
 דשהחלמנרומעעד"

 גשם% טבלא da*ah kh~sde למאעא
נמצ1ףימחם. *"d*tnan trr ,הגאופפקאעשטברועפו2יו"מ44ם 'חשולן , הזח לפמ"שאמןסבהש5קם9וטזהום
 בשש6טאייזוקממח ולפא ,הףששוס ratt~atn וכמצוד הב%" א(שטםהיה"לה אשטר

 ן מצפ:41סנרד5מק .-חפך' כן. נזףטעסהלץשיםו4אפזםשחירפנ,-; אשחז קףד6 טבעם וג88דו4ם%לםור1ט
 ?6r*a חז?קא עקףה ncaverwaacna 242פע י פקםלרששא, פמהן(צ סהשאשצג נ Iroml א trJevrniעד

 מרקה "ןף6ההזיזמ4הםמיהם 26סביר; rar קףו(מאקש ' פמוצנדק:השם aoaס'"שפחא ,(נ"
 ז?( ,וצ1בהיש?יחי סאן(זכ"םשרםוכמ6םת ויגוש כשפקם פהע 4שדנם'פיףיא -פפר ,היקשיות

 מכל"םעשה"חד*מה מכםם "סטכצהקןעי4ם"וםבחמתינהבפמ,פקודה[ כ: 618חמנסצ1לופ6,מה
 שםףנהי-46שסה%ןח2 אמ%5מטהיעןמ,גחןלוכיק1מה%ו6םץום4עדאהרבפלן4לקא

 ולמשמעי
 :באצלטא

רב
 שושי
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 , גורותיו ממלט כארי התגבר לרעה בה הנוגע כל Qy סלחטתה ולהלחם הישיבהפובת

 צת לע הגילה ראש חשב אשר הרעה ולהעביר איש פני שאת מבלי עז בכלוהתנשא
 עמדו נטליא וחרזנו פנתם בן יוסף . ססוקשיו חת טבלי עסו נלחם תגף בכל .לישיבה
 אם כי כריבו ארם לעית יבקש לא הפעם נם לצלעו חצרק כי בהכירם , ברינוליכדנו
 . בקשתם גם זה אשר , כח ועושקה נוגשה סיד להצילה הישיבה ונפש נפשו עללעטוד
 היה קשה איש כי , המריבים בין פשרה לעשות בריתו לבעלי הצליח לא הפעםאמנם
 אשר עשקי כי כאחרונה טרח ותהי הגאון דעת ספני דעהו לבטל רצה ולאעוקבא
 הכלץש לפני טשפטו הגולה ראש הציע בראשונה . בעובריו היה לעשות עוקבאחשב
 כי שכח אבל בדינו צדיק ויצא הטושל חן אקו תפה הרמה עמדתו כי בלבבויירטה
 הצדיק הרז טלאות בידים יבוא ואשי הכל את יענה הכסף הקדם ארצות מושללפני

 הראשונים היי נט.רא וחתנו פנחס בן יוסף והנח ; התקלו והוא בריבוהראש:ן
 ולב דגר, בכל התקיפים היו הם כן ועל . כסף, על חסו ולא גבל, עשיריבין

 בל מהם יבצר ולא , יחפצו אשר לכל להטותו בירם היה מום כפלגי ושריוהסלך
 ופעלה המפשלה לפני שוסעת אזן להם קנתה הזאה תקפם עצמת ונקש , לעשוה יזמואשר
 יסים חמשה דרך הארץ במזרח קרספין לטקום מבבל והגלה מנשיאוהו עוקבא העברכי
 ייקר בקרססין עיקרא לשבה הימים ארכו ולא . בראשונה שם היה אשר המקוםטן

 טטוך היה אשר נארטונו דבים יםיס שם וישב , לקרמסין בא הכליף גם כיס49הו
 כשמוע ויחי , לסירטונו פניב אשר ופרדסים בגניה לשוח הלך ויום יום ובכל הזאתלעיר
 מכוון ויהי , לאחריתו תקוה יש אולי אדוניו לפני פה להתרפס בלבו חשב כןעיקבא
 3כל משפטו היה וכן ' נאים געורים רברכחו לפניו ויעטור לגנו בא הסלך gwהשעה
 וישאל 1 לך אחן מה שאל לו שאס- עד חנו את ויטציאהו חכמתו על הסלךויתפלא חרג* שיר שר יום בכל כי וימצא הרבר ויבוקש , תטיטה שנה מלאת עד תוםיום
 הסלך סלפני נשא אשר והחסד החן כי מרינותיה וסכל טבבל שגית להגלה ,היסים ארכי לא אך , שאלתו אח ויתן המלר לו וירצה י ככתחלה כנו על יושיבהו כיסטנו
 . חרמם לאיש עוקבא את נתני אשר היחודים גדולי הגף סלפנינכבשו

 , ראינו כאשר המנוחה אל תבא לא כ. ישיבתה וגירל פוסבדיתא חיק זהאסנם
 הסכסוכים ורבו וגדלו , אליה באה ל% תגךטה לבלי עוקכא נדחה אשד אחרי הפעם*גם
 פסיה גולה הראש משרת היתה מנשיאותי ומקנא העבר אשר אחרי . נפש לגעלעד
 להפסיק תדבר אליהם רע כי העם דעת כן לא אך ולעיניו כה עד קדו אשךהירית טן נמופ הזאת ב*קידח כטהונו כי לרצון זה היה צדק כהן לרב . שנים תטשכסו

 לכדור וגמרו הדבר על ויתיעצו . בגוים היו בצלה ~אשר מאז .תפארתם היתה אשרטשנה
 ח8ץ לא עוקבא של דודו כן הוה זכאי בן דוד בהיות אבל י לנברא זכאי בז דודאת
 וראש צרק כהן גין אשר המחלקת על כופפה הזאת ולסכה . כו גם צדק כהןרג

 להכירהו וגמדו גטנו תורא גיעךבת כי . הישיבית שתי בין אחרת עור ההר*הגולה
 סבלי שנים שלש ובמחלקה 3פאונו עמד עוד צרק כהן רב אך , הנשיאות טשרתאל

 רע כמתאוננים אנשים הישיבה בני בין גם ויהיו , הגולהע( ראש את עלי לקבלוצות
 אזניב

ffaלא או פשבדיתא פקודת תחת -כרפאן הית יפנים אם ע י ר כ ח ל ן י א , כ גהו ות יבעגור . דגקיאות 
 ועזם , שכיוחסין חבגלי טון רג של טאטרו תלת אחר לקור ל11 אין חאלה המאורעות כל על כי ויסה זהאג5
 הגיע ל*וטבריהא יצטנח חנאח.עטןבא תל טפו*בדיתא *רפאן רשות אוולין חיו שבראשוגמ מפורש כתובדאמא
 לצ את וחנו,א תגחן טנשר רב את בתרח והישיבח חעשיא חישיבה בין מחלקת חית רש'ג לרעת2( לחגר,עי כאן יש טח כאלח ברורים דבריםשחרי
 דיקוקה ואעפיל לגאון ריס את וקיים ידשיא עם טבשר רב נתששר_ יאחה ענשים תיוקה "awf" וננההלגאון

 לרש"ג אוקרם הבגלי סרק החרופר לטי בענש תארתי ואני רפט עם חישיבח כל חיתח ואן רפט 'תות ערחתפירח
 ועי' , בישיסח מאד פרצו שחטחלקות פטאר שיחיחאיך

 גרע"
 , ח"ה טשץ כסוף 12 בחערח
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 חכניפ ודעת עצה ברוח מופלא וחטיף עור איש כלה מראשי אחד אן . הנא.1באוני
 לבקתתו נעתר צדק נחן רב , יצלח בידו והפצו המריבה לפשר והתאמץ , ביבייצפו
 פצב היה כן . פוסבדיתא ישיבת על גם משרתו את ויכיר וכאי בן דור עםוהשלים
 וח185 ענרו גאוטת, בטשך ורפים ורוס , בפוטבריתא צדק כהן רב יט. ב5הדברים

 החומריים הענינים על יותר ולבו עינו שם הגאון כי נראה וסנה , ובמחלוקיתבסכסוכים
 בער בהנן ירו בחוקת יתרונו נרול וכי , והסדעייס התוריים עניניה טע5 הישיבה.של

 אלט כי נש*ופ ובצדק ורעת, הכפה ובהכשיר מיתיונו החיצוניות הישיבה~כיות
 ולהאדירה, תירה להגדיל נאותים היי 5אהמעמרים

 יום יום אחירנית הישיבה הלכה במורא כאשר כי לחשוב נוכל אלה נכלאמנבינה
 . ומעלתה פובה יאבדו היעים המעמדים כי לפ:ם:דיתא יקרה כן אף נפש מצחוהקיתה
 להחניק הצדקה .לו וכאי בן דיד - צרק נהן רב בו מאס אשר האיש 5והאמנם

 פזפ הומנים טן באחד היה לא כאשף חבשה בגזרון ימשכו וימיה בתקשחישובה
 בעקבי 5נא הסכנה קריבה כי הבין ובלבו ראה בעיניו וכאי בן דור *ח.פדה

 ותכ58 טעפ רק יהמר ולאל נסירא *רידתה עוצם הבין , כישיבות המהרגשתהשערוריה
 היא גם אבל 6עפ מעלה 5ה יש עור מורא לערך אך פוסבדיתא נם כי הבין ,כלה
 83ש שונאי הקראים כי , עיניו פקח ות על אף ואולי לפנים ולא לאחורהלכה
 מעם כ6ח יודע ומי , 4ב וטובי שמחים האלה הסעסדים ראוהיבנים

 האר"
 אל ערף פנו

 להשכיל טחשבות וחשב 5בו 6לא האלה הבחינות פן ' הקראים עם ידם ותה'הרבנים
 *רא ישיבת להקים בקשתו ראשית ווהי . הרע להסצב וצבא חליפוה לתתולהפיב
 הרוח as~ אם בי כקדם מרתת 85י .לא אבל נעוריה כיסי כקרם ימיה ולחרשהנופלה
 נתוכח כגדולתו לבד 5א אשר -ישינח לראש איש לו כקש כן ועל , נעולםהמושלה
 ותהיתה אחרות בחכמות מאר יגדל נם אם כי הישיבה חבטי כל ;ל עליוןיהיה
 נ3ר לעמור ישכיל למען חיהודית הרת ובטחקרי הלשון ובחכמת במקרא 5ו רבידיו

 האיש זה נראה אשר ולפי כוה איש ומצא יגע ראש ה-יטו ההם בימים אשרהקראים
 שחחים ירי על כי הצרקח וכאי בן קרור כי נאסר ובצדק הגאונים רוח על למוכהפעל
 , חכמת וביתרון בתקי פומבדטזא. ישיבת לחחויק גם פעל חדשה ברוח סורא*שיבה

 אהרה טארץ חכם היה , ארצו חכטי סכל ודגלו בו נפשי רשתה אשר בחורואיש
 הפיתות*, הפכינה תש"ב( מת תרנ"ב, )נולר יוסף בן סעדיה רב סר היהוהוא
 קד. לתהלה הארץ בכ5 הויך היה סעדיה רב שמע כ' , בטציים ומלדרי עיר שםעל

 והוציא כתב אשר כתביו פי על בבבל תכמהו מעלת ידעו ספק ובלי .למרחוק
~iab עיניו ח145 נשא הגולה ראש 5מה נבין כן הדבר אם רק כי . בהצרים יושבבעודו 

 . חישיבח מבני אחד רק לראש למנוה הישן המנהג פני למרות , מרחק טארץלקרותו
 אחר עם נועץ , הישיבת ראש כסא על סעדיה רב אח לקרוא בלבו הנשיא נסיכאשי
 על עצתו נפלח כי אליו באמרו , נהורנאי נסי. הוא , שבפומבדיתא הישיבהטחכ6י
 יעצו הוה נטי , הפיתומי סעדיח או שהין בר צמח , ההוא שברור חכמים השניאחר

 , פתנו הטטשר ל8י , הוה נסי כי , עצתו על נסליא ולא * ש-ין בר צטת את5הע6יר
 . חיהרות דת אמיתיות ע5 פע51תה והפפד תחבלה אורת בפירוש דעתו שגלהסיג מצאני לא כי אפנם הן ש הקהלה .שונא חיצוניות בחכמות החכם סעריה לרב יתרון2ן כוה איש בי נקיה ואיך ביוחסין( הבכלי נתן )ר' nwpe בקבלה וטההלל הסידהיה
 ראיה עוד אין ש"א( ודעות )אסונות הנשמות בגלנ51 הטאטינים . רעת נגר שנלחםוטה

 דרך אך ומחקריו עיוניו בכל כי הענין אפנם , בכלל הקבלה מן הרחקתוסבוררת,על
 הלא וההפכת וכחקירה בדרך יצירה ספר את לבאר ובהשתדלותו , ררכוהמושכלות

 היא ה'ר()דויר
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www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



-

 - 1 5צ

 לא חייו ימי כל ואטנם . בשמו אחרים העתיקום אשר ממנו אחדים דברים אלינוהגיעו
 אם בי נלבד עליהם ולא עליהם, תשובוה ולהשיב דעוהיהם לבמל עמם להלחםפסק
 האנידום כי , אבדו ואלה אלה כי להתאונן יש מאד אכן . בתורה המכחישים כלעל

 ר"פ השיב אשר התשובות כי ואמת . קי"נ( )ל"ק בידם נפלי הספ-ים אשרהק-אים
 עשה אשר הטובות על שכתוהו ובצדק , רושם עשו דבריהם ועל חלימותיהם עלנאון

 . הקבלה( בספר גראב"ר בוטנו בהורה הביפרים כל ואה הקראים את ונצח ,לישראל
 בחייו חרפוהי אשר החרפות הרעישו אשר והרעש , תשובותיו על הררו אש-ההררה
 ריבי אל מניסם ולקחו והמופת, המענה בדרך לו יכלו לא כי מעידים מיתיואחיי
 להכחיש נוכל לא אבל . בריבם בעם הבוערי( מנהג והנהיכו , ולהלשנה וגדופיםדברים
 התלמוד כת בבחינת בסכלותם אותם הניח אשר : והוא , אחד בדבר שגה רם;'נ גםבי

 תורת כי , ההנחה מן יצאו הם הלא , ההוא הזמן עד נתיסדו אשר הסררשיםוספרי
 ובמדרשים שבתלמוד ודבור רבור כל כי להאמין מישראל אדם מכל מבקשתהרבנים
 מר צרחו זה ובעבור ; מסיני למשה הכל נמסר כאילו , המאסר כח לו ויש הלכההוא
 לא כי בצדק להעיר לו היה אשר והחת . ולהלשין לריב חפשית יי להם וניתנהירצח
 הצלהו ע"י הטענה שככה לא סוף ס.ף אש- סננוריא לעשות טשתדל היה , הואכן

 הגאונים מן שאחד שמעני לא "הנה . לו הועיל מאש- יותר לדבר יהזיק ,והצרקתו
 כי הוקום כי שמענו לא , תויתו ופשפט התלמיד דיך .דעו לא כי להורותםהשתדל

 מוסכם הוא י ב ב 1 ת כ ה ל כ ילא הקבלה תורת ענין הוא בתלמוד ב 1 ת כ ה ל כ לא,
 צא הנמ כל לא כי הורום כי שמענו ולא להאמינו, ישראל כל ומשעבר,לכל
 , שלמטה ומה שלמעלה במה המדביים בספרים וביהור , המדרשים נספרי"כתוב

 סנינוריא לעשוה תסיד השתדלו זה ותחת ; להאם.ן מחייבה תורה ה.א , ובסתריםברזים
 ולדבי מענותיהם חזק. אך ובזה וברוחק., בלחץ אם אף קדמיניהם מדברי רבר.לכל
 מצב אשר הראשונים הנאינים על נתמה לא , הועילו לא הועיל להצריקו רצו"אש-

 , עליהם וטענו הקראים שהבינו כמו באמת אמונתם והיתה , מאד גנה לאעהשכלתם
 יתן ולא השבלתו ורבה החכמות מיני בכל חכם היה אש- סעהיה רב על נתמה"אבל
 ומה נאמר מה . הכל" המצך'קים סניגוריא מבעלי הוא גם והיה , ;ה לרבר"לבו
 מעיקרא ספק אין כי בפירושו שאמר , גליות של שני מוב יום בענין להכרעתוגרבר
 אחד יום להם יהיה בארץ כי ליש-אל אמר והוא עבדו משה את צוה הקב"האלא

 ועל העבור על מפק בלא עושין ישראל כל מעולם היה וכן , ימים שני לארץובחוצה
 אחד והחשבון הירח יאיית ני להראות חכמים ובקשו המינים שיצאו עד ,החשבון

 עושים שיהיו למשה הקב"ה שאמר כסו , עקרם על לעמור חזרו כך ואחר . . .הם
 ולא במשנה לא שרש אין הלא זה ולכל . ( ימים שני לארץ ובח.צה אחד יוםבא-ץ

 גם אשר מלבו, הוציא אשר סברא אם כי זה ואין , באמונה ולא בחכמה לאבתלמוד
 לפני הדביים נאמרו כאשר יהלא ? מנגדיו בה ישתיק ואיך , מעולם שערוה לאהרבנים

 אפיקורוס, את שדחה הוא קנה , ,"ל סעדיה רב שכתב שאמרתם זה : אמר גאון האירב
 וכירון בחרב עליו באו הם והנה , א'( סי' ליק ד' הגאונים )תש.בה כן אינה הרברואמתת
 , ממיני 8ה בעל קבלה בכל כחשו הם ? ישכר לא ההוא , רצוץ בקנה נלחםוהוא
 ולא שערה לא התלמוד גם אשר קבלה , לדחוהם חרשה מסיני קנלה להם הביאוהיא

 רבותיו רברי גם מכחישוה שתשובותיו לאמר להקיאים פה פהחון נתן ובזה ?הזכירה
השובות

 כפי רסיג דברי כל השואלים שהביאו נאון הא' לרב תשובה א' פי' ליק דפוס הגאונים שו"ת ע"5,
 שנלעיס ומה . כטנהגם צרכם כפי שימתו והביאו זה על תפסוהו הקראים מחברי וכל , בפנים שחבאתיםמה

 . להלן כהבתילהתדיקו
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 שבעל תורה מציאות אפשריה להוכוח הקיאים נגד בספרו וכהב פיח( רסב"יתשובות

 לעבדיו לצווה ה' יכשר כי יתעיב לא הדעת כי בביה"מ( כ"י מאורות יהי )פרקפה
 כסו , שיכתבו ולא האחרים לנוין בפיהם וישימו נו"ן שיכתוב לנביאו ויצוה ק'מצות
 צ"ל )אולי הרבים אביתינו כי תראה והלא . עיקר כל יכהבו ולא מצוה לצוותשיכשך
 ולא סקרם היו והלם.ד משנה כן נכתבו )היו( ולא מקדם היי המצות כל אשרהורונו(
 דבר הלא' , חנביאים מצווי אותם כתבו הנביאים מן שמעו אשר החכמים באו ,נכהבו
 כן המצות כל לנו וכתב עיד ושב המצות כל כלל שהם הדבריה עשרה לאבותינוה'

 שק.ימו קבלה על תעצומהו בנה בזה גם והלא . וכתבום ושבו מקודם היו ותלטורמעבה
 1 הקבלה לסכה.שי כזאת תעצומה תסכן ומה 1 מסיני נתינתה קודם התורה מצייתהאבות
 עיר ושב המצוה כל כלל שהם הדברים מעשרה העצומתו היא הלא מזאת פחותהיעוד
 בעשרת כלולות המצות שכל לכל וברור פעוט דבר זה כאילו . המצות כל לנווכתב

 בא,הרוהיו כן יסד אשר הרבנים מן עצמו מעריה רב המצאת שהוא דבר ,הדברים
 סיף סוף . והלאה( ג צד )נספחות הדברים עשרת על כפירושו הקראים מן נח בןונסי
 למאמיני רם נהכנו ולא הקראים מנגדיו אח מכריחוה ולא מוכיחות לא כאלה ראיותאין

 . לב בתוםהקבלה
 אמרנו וככר ודעותיהם הקמאים טענות לבטל אחרים חבירים עוד חבר סעדיהרב

 * '( מהם שהעתיקי קראים במפרי ומענוהיו דבריו ללקת זכר נשאר ורק , אבדו כלםכי
 אבל ; אינם יעור אבדו אשר אחרי , תשובותיו מיב על לשפוט המשפם לנו איןוהנה
 סעדיה רב כי הארץ בכל נשמע זחקול , ההבנים דהו בבני רושם עשו כי ידענוזאה
 הכופרים ועל הקראים על בהשובותיו לישראל גדולוה מובות ועשה , הקראים אתנצח

 לפי תשובוהיו לפעמים ויסד הכין אשך על בעדו ההנצלות וזה , הקבלה( )ם'בתורה
 הקראים אל מבחנים היו לא וממרתו חפצו שכל הרברים נראים כי . הרבניםמצב

 ולהחזיקם ממוקשיהם הרבנים אחיו להציל , רצה זאת אם כי , ולהימיבםלהחזירם
 עמך;ט להתונח עז בכל סאן ר"מ כי רואים אנו והלא . דבריו כוון ואליהם ,באמונתם

 יתכון מה הקראים ולעמה , להתוכח צורך אין בדבריו שלמאמינים ידע בי , פה אלפה
 הקראים אלה סדרר היה כאשר ואולם , ל3( נספחות מצליח בן מהל אגרת )עי' ,ייכוח
 בהם ולשום והרבנים התלמוד דברי ולפתל ולעקש להשתית , דורוהיהם סוף ועדמראש
 ומה . דבריו ועם סעדיה רב עם נהה כן אף , לבם על עלו ולא רצו לא אשרכוונה
 לעקשם אפש- שבפה רברס כי , פה אל פה עמם רבר לו היה לא אש-  בזה עשהמוב

 סלמון הנח , שככתב  דברים  בן לא ,  האומי כוינה נגר  ולהחליפם  לשנוהם ,ולהפכם
 שכבר 14( נספחות ו' ק"מ סי' תלים )בפ' יספר ומלשיניו ר"מ שינאי ראש ירוחםבן

 , לקצתם קצורם שהרגו אי מלחסה הלל וביה שמאי בית בין היה שלא הפיתומיהכחיש
 בזנר  המעשה  זה אשר ההלכות ופתחתי . * . מועד סדר על ירישלמי התלמודוהבאתי
 ר"ס ספק ובלי .  ליפוהם  הרברים  הפיתומי זה סלע  איך לביר  לבבל  עמו והלבבי ,בהן

 ואמיו דבריו הם ועקשו , בבבלי נזכר שלא אחרי בירושלמי שכרעב אף המעשההכחיש
 קלקלו ובקנאתם בשנאתם איך נראה מזה ויותר . בירישלסי כתיב שכן שהכחישבשמו
 לקדש המנהג היה התנאים בימי שכבר אמרו יען עליו, באמרם האמת שזרהאת

 כאילו . ותלמוד משנה דברי ונפש רבותיו בדברי נפשו שגעלה , החשבון פי עלהחדש
  )השובות ראיה פי על החרש מקדוש ובתלמוד במשניות שהוגד מה מכל ידע לארס"ג

-  סלמון-
 ובנספחות ס'נ צד עטש , סעדיה רב כתבי מתיך העתקות טפוזרים במקיטות תטצא קדטוניות בלקטי6(

 והלאה, 7,' צד עם ~ntSs בן טהל ובתוכחות , והלאח 19 צד ובפ.וטיו הלוי יפת בחשובות וע"ע , 18צר
 . יבהערות בגספחית סקוטות גכ:ה ועור , והלאה ט6 הקראי הכהני משה במאת שםשיר

 ה..רן)דויד
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 יהטרני המהעה זה , באסת אבל . טחם ונמה דבריהם שהכחיש או , ח'( סי' ב"ימלטין
 שטאז חשב שןם"ג יאמין פתי מי . בזדון וסלפם עקשם או דבריו כוונת הביןלא

 הפדל כל הלא , החשבון פי על אם כי ראיה פי על החדש מקדשים היו לאומקדם
 ואיך , החדש קדיש טייני מלאים השנה ראש ממסכת השלישי וקצת והשניהראשון
 לדבר ר"מ כוון לא מעולם אבל ו עיניו את רס"ג D~yn זה 'המכל הדעות עליעלה
 אף בי היתה, כוונהו ואמנם ראיה, פי על החרש קרוש הכחיש לא ומעולםהזה

 והשתדלו , חשבינות מלחשב נמנעו לא , ה-איה עדי על וסטכו הראיה פי עלשקדשו
 עם מכוונים דבריהם ה.ו אם ורק , העדים עדוה ובי: חשבונם בין הסכמהלהניא
 אם כי , מלבו מעדיה רב בדה לא הזאת והסברא . עדוהם וקבלו ק.ימו אזחשבונם

 אך עליו הקראים תלונת כן ועל , הקדמונים המשנה חכמי בדברי ממוכים לההיו
 המרי ותחבולותיהם ורעתם הקראים ההנגרות נם אם ואולם . לבבי( מרו; אומסכלות

 פעלו אחד בדבר כי להכחיש נוכל לא ;אה בכל חייו, אה וימררו הנאון רוחאת
 ולהור..כמוהמ לררוש ה-בנים חכמי רוח את העירו כי הרבנים על למוכה רצוהמבלי

 בזה וגם העיונית ובחקירה במושכלוה גם עסקם ענין לתת , הקרש לשוןבחכמת
 החכמה מנוחוה מי על מנהינם היה הוא . והראשון הראש סעדיה רב להםהיה

 דורור ועל דורו על מרוחו הערה כי ודקדוקו המקרא בחכמה ירך מורה היה ,הכללית
 , הבאיםהגאונים

 עשר חמשהפרק
 חבוריו. ויתר ודעות אמונות בכ"קפ"

 להגזה אותו לבי נשאו אשר הגאונים מן אחד אף מצאנו לא מעדר: רב ימיעד
 הראשון היה ריס . הלשין יסורי ולפ' מק-א של פש:ם. לפי קדשנו בכתבימהכמה
 שרש צי ספק אין כי אף . פשומה לפי ופירשה ערבית בלשון התורה אצע תרגםאשר
רבר

 אש-
 והתשוקה החכמה, קנאת יק היה לא קדש כתבי לבאר לבו אל שם ר"ס

 חוציות מבית נם כי ספק כל גם אין זאת בכל ההורה, חכמת כבוד להרים חייתהו אשרהעזה
 הקראים קרקר על להכות : היתה הראשיה הסבה . הזאת הגדולה המלאכה לעשותהניעוהו
 הפשומית הכונה עם להתאימם אפשר קדמונינו פירושי רוב כי ולהראוה , מלחמתםבנלי

 גם אם כי , כן עשה ודיניה התורה מצות לעניני בפירושם לבר לא ואמנם ,במקראוה
 ולפרשם , הקדמונים פירוש. להעמיד משחרל , המצוה עם רבר להם אין אשר התורהבספורי
 לפרש טצוא עה בבל ומהשתדלותו . שאפשר:( סק בכל והדבורים הלשון פשמעם

 ראשונה בטדרגה שכונתי כ, גם נראה , וציור משל בדרך השם את המגשימיםהתארים
 שם כי כן נם יוכחש לא אבל . מגשימים שהם הרבנים על אמרו אשר הקראיםלעומת
 מדעות ולהרחיקם , מושכלות ואמונות בדעות הרבנים דתי בני את לזכות פניונגד

נפסדות
 העבור חשבון על גי הגאון שאמר ומה ג'( ש"נ בויקרא שכתב הגאון על בזח תשיג הראב,ע גם_7(

 מחשביי 198.יח'איצד
 לעיל גחבורי בראיות היטב הדבר שבררתי וכסו הראית, עם השבון לפי נם

 אם ס'1( כיר offj ממון , עין תחת עין , ג'( כ"ג :ויקרא טו3 .ום כלומר השבת ממחרת על פי' כמו1(

ל1 הנוג חויל גטרר.ש , ג'( .ו' )שמות די לעולם שאמר והטעם , עמי מרברשאתת  א' י" ,'ששה
 ם:נו:צהן ימבד ' :ר( ס:יממבן: בניטל:, ןנ%ע:'םתק"ט"(,ק 'א

 ,:הלי: ירה. אטתה 1:ב:( במישח דאסר כסאן דוויען( כ':בביח" רם'נ על דגש )תשעת אשחשפשטה
 ')בראש,ח מצרים יאור , פישון בשטים. נטיעות מעגין ה' נטע אהלים שפירש )ק'ה:( ועי:בסנהדריןנמש,

 ח"ד( ד)דו
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