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מלטין ב"י סי' ח') ,או שהכחיש דבריהם ונמה טחם .אבל באסת זה המהעהיהטרני
לא הבין כוונת דבריו או עקשם וסלפם בזדון .מי פתי יאמין שןם"ג חשב שטאז
ומקדם לא היו מקדשים החדש עלפי ראיהכי אם עלפי החשבון ,הלא כל הפדל
הראשון והשני וקצת השלישי ממסכת ראש השנה מלאים טייני קדיש החדש ,ואיך
יעלה על הדעות 'המכל זה  D~ynרס"ג אתעיניוו אבל מעולם לא כוון ר"מ לדבר
הזה ומעולם לא הכחיש קרוש החרש עלפי ראיה ,ואמנם כוונהו היתה ,בי אף
שקדשו על פי הראיה וסטכו על עדי ה-איה ,לא נמנעו מלחשב חשבינות ,והשתדלו
להניא הסכמה בין חשבונםובי :עדוה העדים ,ורק אם ה.ו דבריהם מכוונים עם
חשבונם אז ק.ימו וקבלו עדוהם .והסברא הזאת לא בדה רב מעדיה מלבו ,כי אם
היו לה ממוכים בדברי חכמי המשנה הקדמונים ,ועל כן תלונת הקראיםעליו אך
,

מסכלות או מרו; לבבי) .ואולם אם נם ההנגרות הקראים ורעתם ותחבולותיהם המרי
את רוח הנאון וימררו אה חייו ,בכל ;אה לא נוכל להכחיש כי בדבר אחד פעלו
מבלי רצוה למוכה על הרבניםכי העירו את רוח חכמי ה-בנים לררוש ולהור..כמוהמ
בחכמת לשון הקרש ,לתתענין עסקם גם במושכלוה ובחקירה העיונית וגם בזה
היה להם רב סעדיה הראש והראשון הוא היה מנהינם על מי מנוחוה החכמה
ך בחכמה המקרא ודקדוקוכי הערה מרוחו על דורו ועל דורור
הכללית ,היה מורהיר
הגאונים הבאים,

.

פרק חמשה עשר

פ" בכ"ק אמונות ודעות ויתר חבוריו.

אותו להגזה
עד ימי רב מעדר :לא מצאנו אף אחד מן הגאונים אשר נשאולבי
מהכמה בכתבי קדשנו לפי פש:ם .של מק-א ולפ' יסורי הלשין .ריס היה הראשון
אשר תרגם אצע התורה בלשון ערבית ופירשה לפי פשומה .אף כי אין ספקצי שרש
רבר
ר"ס שם אל לבו לבאר כתבי קדש לא היה
קנאת החכמה ,והתשוקה
ו
ה
ת
י
י
ח
אשר
אש-
ם
י
ר
ה
ל
ד
ו
ב
כ
ה
העז
חכמת
ל
כ
ב
ת
א
ז
ם
נ
ם
ג
,
ה
ר
ו
ה
ה
ל
כ
ספקכי מביתחוציות
אין
הניעוהו לעשותהמלאכה הגדולה הזאת הסבה הראשיה היתה :להכות על קרקר הקראים
בנלי מלחמתם ,ולהראוהכי רוב פירושי קדמונינו אפשר להתאימם עם הכונה הפשומית
במקראוה ,ואמנם לא לבר בפירושםלעניני מצות התורה ודיניה עשה כן,כי אםגם
בספורי התורה אשראיןלהם רבר עם המצוה ,משחרללהעמידפירוש .הקדמונים ,ולפרשם
עם פשמ הלשון והדבורים בכל סק שאפשר ):ומהשתדלותו בבל עה טצוא לפרש
התאריםהמגשימים את השם בדרך משל וציור ,נראה גםכ
 ,שכונתי בטדרגהראשונה
לעומת הקראים אשר אמרו על הרבנים שהם מגשימים .אבל לא יוכחש נם כן כי שם
נגד פניו לזכות את בני דתי הרבנים בדעות ואמונות מושכלות ,ולהרחיקם מדעות
נפסדות

יק

.

.

_ )7גם הראב,ע תשיג בזח על הגאון שכתב בויקרא ש"נ ג') ומה שאמר הגאון גי על חשבון העבור
נם לפי השבון עם הראית ,וכסו שבררתי הדבר היטב בראיות גחבורי לעיל
ח'איצד .198י מחשביי
 )1כמו פי' על ממחרת השבת כלומר .ו
ם טו: 3ויקרא כ"ג ג'),עין תחתעין ,ממון offjכיר ס' )1אם

ל
ןנ%ע':םתק"ט"),קבניטל,:ס:יממבן::ר)ימבדם:נו:צהן

שאתת מרבר עמי ,והטעם שאמר לעולםדי (שמות .ו' ג') ,גטרר.ש חויל הנוג

שה',שי"
שפשטה אשח

א'

'א
(תשעת דגש על רם'נ

1

'

כ':בביח" דוויען) כסאן דאסר במישח:1ב ):אטתהירה:,.הלי:

נמש ,ועי:בסנהדרין (ק'ה ):שפירש אהלים נטע ה' מעגין נטיעות בשטים.
(דו ד ח"ד)

פישון ,יאור מצרים '(בראש,ח

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

- 128
נפמדות ,)2אשר לפי עדיה עצמו היו בזמנו רבים שהאמינו אמונות בלתי וכוה (הקרמה
אמונות ורעית) ,ואטנם מבואר מתוך פירושיוכי לא בכלמקים היה פירושו מכווןעם
הדרש שדרשו חכמים .מזה נראה ברור כילפי דעתו יכול פשופו של מקרא לעמוד
אצל הדרש וכמי כן להפך ,ואין נזק ,נם נזה היה הוא הראשון אשר לא חדל לתפוס
בפשותו של מקרא ,אף במקום שהיה למדרש חכמים דרך אחרת8ו .ואמנם תשוקהו
העזה לבאר דבורי ההירה ומליצותיה נאופן שיהיו מובנים לכל שכל פשומ ,הביאתהו
ן,
לפעמים לשום בהם כונות רחוקות וזרות ,אשר לא יהכן שהמכין האמהי יודה עליה
בי הר היה נוטה מני ארח הישר במקים שיש דבורים דומים להגשמה הנה כמהרחוקפירושי שפירש :ויאמר אלהיםיהי אור ,שהוא כסו וירצה אלהים (ראב"ע בשמו
בראשית א' ג') .ומה שפירש האזינו השמים..והיטמע הארץ , ,מעם השמים המלאכים
יפעם הארץ יושבי הארץ (ראב"ע דברים ל"ב א') ,וזה הפירוש לא לבד שהוא רחוק
ודחוק כי אם יפשיט מעלפני המאמר נעימותו הפיוטית .בדברים המופלאים ובמעשה
נסים משתדל לפעמים לקרבם אל השכל ,כמו באמרו שהנחש אשר נאמר עליו שדבר
עם חוה ,לא ה א עצמו דבר ,כי אם המלאך דבר בשבילו (שם בראשיה נ' א'),
(שם ,ובמדבר כיב כח)
ועל אתתו של בלעם אמר כי לא דברה האחיןכי אםהמליק-
'ותר שהיה רב סעדיה מתרגם את ההורה ועשה עליהפירוש ,הרגם עור שאר
כהבי קדש: ,הרגומיו נהקיימו לנו ונדפסון) ,נם קצהפירותיו נשארי כתובי יד ,):אך
הפירוש על דניאל הנדפס ונקרא על שמו אינו ממנו ,ופירושו האמתי אבד ואין לנו
סמנוכי א 2קצת שרידים אשר העתיקום מחברים אחרים בשמו ,וכן נמצא שרירים
משאר פירושיו בכהבי מפרשי המקרא הקדמונים כתובים על שסוי) .מאלה
הש-ידים נלמד כי לפעמ'ם במצאו שהכתיב בלחי מתפרש אם לא שנוסף טלה
במחשבה ,לא חדל ריס לאמר שיש חסרון טלה וצריך להיוה כך וכך ,כמו
בפסוק ארור כנען (בראשית ט' כ:ה) ,אמר :תחסר אבי ,והיהראוי להיוה אבי כנען
ראב"ע
 )2בצלמנו כדטותנו ,בממשלהוכו' ,האביע בראשית א' כ'!,
 .ופני לא יראופני האור וכו' (שמות
י
ל"ג כ"ג).
שפירש על במשיך היובל כאשר יתקע טשח בשופר וכו' .וחנה
שאינו מבורר רעתו
-

.

.

אם
אף
יראיתי
שהיו שגיסיני קול השופר האחר קול השופר שהית בנם ,ותשני קול השופר טתקיעתו של משח ,או שדעתו
שהכל חית טתקיעת טשח ,איך שיהיה השתדל ככל תאפשר לקרב יותר אל השכל ,ואין לתאריך בדוגמאות.
י זה מטרתו בשאר ספריו
גרעתםכ
 )8כבר ראינו מקצת דוגגחשת בפנים ובהערות שאין גל פרושיו טתאימים עם טדרשי חו"ל ,ואוב-ף
,
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ט
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ח
:
אין כסף טיט
אץ כסף
חנם ,שאם חלהה בביתו והוצש
עליה ברפדיות לא תפרע לו בלום ראב'ע שסות כ"א) .ואין כן דעת ח!'ל שדרשו אחת על נערות ואחת על
בנרות ויקרא ה' ח' ,אטר ה' חראשון דבק אל ויקרא ,ולא כפירוש התלטור ברת(י"ז:ן וגן פירושו על
האתון של בלעם שלא היא דברת אל המלאך ,כסו שחבאת' בפנים ,גם פירוש !ח חוא במהירה עם הטשנה
שאטרחפי האתון נגרא ע"ש בין השטשות
) וצל רשיל רפיפ בתולדות רם'ג :ונמצא בידינו עור חתרנום על ההורה הנדפם באותיות עבריות ביחד
עם תנא וחר' פרס בקונשט' שנת ש"ג תם בפאליגאטא של פאריז
באותיות ערביות ,ועי' נרעץ ח"ה צר
! 80.ומלבד תרגומו עה.ת נתקיימו עור תרגומיו על קצתכיק אחרים ,כטו על ישעיה ,והוא ג"כ נדפם ביענא
בשנת היא תקים ,ועי' רש"ל רפ"פ שם והראב'ע בויקרא י"א י"ג מביא
 ,ועי
' נרעץ בתערה (2.
תרגש
שנסוף ספרו הנ"ל צר  .5 0ונמצאו טמנו תרגום כ"י על ספרים אחרים טנ"ק,
"ירש'ל
ע
שםתרון ספרישעיח.
 )5בחשובות רוגש הנזכרות ,מכירפירושי רם'ג על ספר ישעיה ,ושםהפי' הוא .פ
,על איוב תהילים ,תרי עשר ,משלי שיר השירים (פ"א פי' על תלפיות
 ,.שופטים פירוש על פרשדונח,
יחזקאל פי
' ארך האבר ,נם וחוח טשתחויתם) .וחראב'ע טביא פי' על שה"ש (א' ב') ומביא רש'ל רפש
הערה  ,41נם הרר"ק ונספרי טתברים אחרים תובאו פירושיו על שמואל ,וירמיה ,וטביאם שם רש'ל רפש
בהערה הנזכרת ,ואין להאריך יותר בזה.
)6פי' חנאון לספר דניאל טוגא ברש" ובראב'ע על דניאל בכ"ח ,וכבר רשם רש'ל רפ'פ גסאטרהניל
הערת ל'פ כל המקומות שהביאוהו ,וראיתי שלסותר יהיה להיות תוזר וניעור ,וגם חנא האריך יותרטרי
בראיות שחפי הטיוחם לריס גאוןאינו ממנו ,שלמעיין בו בהשקפה ראשוגחיראה שא.ן זה הפירש אשר הוא
~פנינו טרם'ג אבל ברורבעיני כי המפרש השתמש בפי'הר.ם האמתי ולקחטסנו פירושים,ואוליבכל סקור
ושאטר .פירוש אחרי אחר מן הפירושים וכא סרם'נ
נדויר ה'ר)
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(ראב"ע שם) .ובפסוקושמי ה' לא נורעתי להם (שסותו' מ) אמר :תחסר באחרונה
סלתלבדו (ראנ"ע בשמו) .ואמרמי אשר חטאלי אטחנוטספרי (שםל"בל"נ)בי אשר
י ,כלומר שמלתמי לא תפולכי אם עלהנודע בלשון (תשובת דונש על רס"ג
עזטאל
כ"י) .ועור זאת נלמד מפירושיו בכמה מקומות ,כי נטה לפעמיםמן הקריאה הרגילה
 .כמו מנעורי גדלני כאב (איוב ל"אי"ח) כסו כשב (בצירי) שהוא
.ומן הנגלד הנהוג
דולי (שםכ"י הנזנר) ,וכתבעליו דונש :חלילהלנו לפתור דבר שיובילנו להפר נקורה
אחת מלשון הקדש שבו יומרו לאלהינו המלאכימ בשמים וישראל בארץ ,הזהר בני
ואל הפרוץ בפתרון הרבהפרץ :ופירש בקרתתהיה ,לוקה (כדעת התלמוד)
 .וכןפירוש
ה
י
ר
ע
מ
ביקרותיה בהעלמת היו"ד (שם בכ"י ועי' רא"5ע שם ובפירש"י) .דרך רב
נאון
לבאר מלות במקרא עלפי שרשי לשון המשנה או לשון ארמית ושא לשונות
 .וכתב
על זה קונטרס מיוחד "שבעים מלים" שאין דומיהן במקרא בלתי לשוו המשנה .ודונש
הביא קצת פירושים ממנו שהם ע 5דרך זה .ונ"לפתי בפתרון סנר ישעיה ,נשים
המשנה ,כששנו רבותינו מלא
באות מאירות אוהה ,כי הוא מלשון בצירה מלשון
האורה וסלו (כ"י הנ"ל);ויחרגו ממסגרותיהם שהואמןלשון ארמית ,תרגום ומחדרים
איטה שהוא חרגת מוהא (שםועי' רשי וראב"ע תהלים י"ח) .מעם לועז שהם
א
ו
ה
שפה מלשון משנה ללועזיםבלע( ,שם) ,ופתר ולי מהיקרורעיך ,רצונך ,ו מן
ששרטם רצון שהוארעוא (שם) ,ונדחקלפירושזה בלי ספק מפניפירוש התלמוד שאמר:
אדם הראשון בלשון ארמי ספר ,שנאמר ולי מהיקרורעיך (סנהרריןליח ):ועודרבים
כיוצאבאלה .ופלא נרול מה שפתר הנו ,לגאיונים שהוא מלשון תלמוד שקורא מחנה
לניון ,ולא ירע שאין,ה אלא מלהיונית ורומית .ואמנם אם גם כל ישעו וחפצו ללמד
לבני עמו דעת לפרש המקרא כפשוטו ן בכל זאת לאיכול להמלט לפעמים לעשות
מדרשים על דרך בעלי המדרש הקדמונים .הוא פתררברי הקכ"ה לאבינו אברהם קחה
 .ויקח לו את כל אלה ,ועשה וירד העיטויוררהעים .הוא תור
לי עגלה משולשת..
וגחל ששחם עםהאיל והעז והעגלה ,ואמר ביאחרי שהיטהה ונתוחהההיה ,והיה אות
שהאמין בה אנרהם שבניו יוצאין מתהת שעבוד מצרים לחירות עולם (דונש בשמו),
וזה מדרש שאין משלובורותו .וכתב עליו דונש:ואיןאנו צריכיםלחברולגבב בפתרון
פרשה מה שלא אמר אחד מן החכמים כמוהו .וכן אמרלמהנבחרו בצלאלואהליאב,
כי בצלאל מבני יהודה שהמשילו יעקב לגור אריה ,גם אהליאב מבנירן שהמשילו
משה לנוד אריה ,והאריה צר מאחוריו וכנה הוא הבית ,ויפה כהב הראב"ע על זה
שזה דרש הדורש (שטוה ל"א א') - ,מלבר תרגומו ופירושיו חבר רב סעדיה עוד כסה
ספרים בחכמה לשון הקדש ודקדוקהל) .הראב"עיכנה אתרס"ג "הראשון מזקני לשון
הקדש" (ס' מאזנים) ,אבל לא נקח דבריו בדקדוק כאלו ירצה לאטר שלפניו לא היה
איש שעסק בחכמה הזאת ,הלא ר' יהודה בן קריש היה קודם לו בזמן ועשה חכור
,

"גי

,י

בחכמת

 )7ר"מ חבר :ספר האגרו! צחות (שון הקדש ,כן כתב הראב"ע בראש ס' טאזנים  ,ודונש מביא
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סיבחכמת לשון הקדשכי כלפיוטיהם כהובים על טהרת לשון המקר,
אחריםהיובקיאים
במליצהזכהואין בהם דופי ולא משגה נגר דרכי הלשון ודקרוקה ,ודבר,ה לא יתכ
בלחי ידיעה ברורה בחכמת הדקדוק ,ועלכן לא יאותלו "שם ראשון" בחכמה הזאת
אבל ראשון היה מן המשתדלים לתת לה תוצאות ולהפיצהבין בעלי דעותיו הרבנים
ואמנםלרגל המלאכה אשר לפנינו ,לאראינו הכרת לררושולתור בדרכי דקדוקו ובמדו
ידיעהו בחכמת הלשון ,בשגם העסידוהו במשפט על אודות כל אלה חכמי הדקדונ
והלשון הקרמובים והצליחו לפעטים להוליכו שוללבדעותיו .אבל היה נחוץ לנולהעיז
על העגעדלוהו לדבר בפנות האלה ,למעןרער מה רב מוב אשר עשה ר"מלבני עמו
,יוכי לא על ההלכה והתלמוד לבדםיחיו
להורות להם הדרך ילכו בה בתלמוד תורתם
הדורש הישראלי ,כי אם על כל טוצא פי ה' בתורה הכתובה ועליד נביאיו וחכמיו
במקרא יחיה האדם;ויהי מלמד להועיל להפיץ בישראל הדעה הנכבדה ,כי הפירוש
הפעוטי במקרא יובל לעמוד אצל הפירוש הדרושי ,למען יאחזו בה ונם מזה ל4
י הפייטנים הראשונים כמו מהבר הפיוט ,,א
מפק כ

יניחו ידיהם.

כאשר מצא נכון לפניו ליסר פירושים עלפי פשט הלשון ,ולהורותלבני עמו
גודל ערך דקדוקלשון הקרש ,וכל ~ה בלי כל ספק מפני תרשמוה הקראים ,אשר
אמרוכי הרבנים לא ירדמו לב למקרא ומתעצלים בהבנתו הפשוטית ,אף כן ומטעם
הוה נחן אל לבו לחבר מפר המדבר עליסודי דתהיהודית לפי מדת החכמה והחקירה
העיונית ,וקראו בשם ,,ה א מ1נו ת 1ה דע1ת" וקרוב הדבר כי פעולת הקראים
בפנה הזאת הניעתהו לעשת נמוהם ממצב הרבנים ,ואמנם מלבד,ה ,רצה לזכות
בנה הספר את הנבוכים באמונות והמשתבשים בדעות נפסדות ן להסיר הספיקות מלב
הפוסחים על שתי סעיפים ,ולהכות על קדקוד המכחישים אשר בעת ההיא פרו ורבו
בארץ וכן כתב רס"נ מפורש בפתיחת ספרו שראה בבני אדם ערבוב הטושנים
באמונתם ורעותם .ולאכוון עלהנבוכים מבני אומתו לבדכי אם על הנבוכים בכלל.
ועל כן אמר :.כאב לבי עלמיני מן הטרברים והתעורר נפשי לעמנו בני ישראל,
סמה שראיתי בזמני מרבים מן המדברים המאמינים ,אמונתם בלתי זכה ורעותן אינן
ברורות ,והרבה סהטכחישים מתגדלים בהפסד ומתפארים על אנשי האמת והם
תועים ...והיה אצלי ממה שלמדני אלהי טה שאוכל לסמוך אותם בו ...וראעזי
כי הועילם בו חובה עלי .ויותר מהמה שם מגמת לבו בחבור הוה להשיב רביםסו
המחשבה שההבסה העיונית צרה לתורה ולאמונה ן שהעיון בה מביא הכפירה ומביא
אל האפיקורסות (הקדמה אמונות ורעות) ,אכל יראם כי לא לבד שאין הפסד בעיון
ובחקירהכי אםנם חובה עלינו מןהתירה והנבואה לדרוש ולתור בחכמה מעניני הדת
האלהית ,כי שרשי אמונת ישראל לא יוכחשו מן החכמה,כי אם יתעצמו בה .ואמנם
הודיענו אופני החכמה סדרך הנבואה ,מפני שדרך החכמה דרך רחוקההיא ,והמבוקש
היוצא עלידיהעיון לא ישולם כי אס בסדה מן הנמן ובמדה rDההשגה במופתים

.

.

עיונים

 )8ר' יהודה בן קריש הוחזק אצל הקראים לאהד סחם וקראוהו משכילי (עי' באה'כ סי' ט"ו וסי'
ורשית גל'ק צד ק'ז כתב עליו "והיה באמת קראי גמור" ועיקר ,סמיכתו על מה שהביא סשה הכוהני קצור
טתזך דברי ריג'ק אשר בהם תבואר שחולק על הרבנים ואטר שהחולק על זה כחולק על המציאות ,ואני אוטר
שההפוך הוא האטת שמשה הכוהני זייף דברי ר,ב"ק או טצאם מזויפים ע 5שטו'1 .ש ע 5זה רא'זת חוקזח
ער עצמו בהערה י'ב נטצא שטוכיח אנשי פאס על במלם קריאת התרגום
שבם' רסא5ח לריבוק שטביא פינסק
מביא ראיה לביאורWאיוו טלה כהלגוה
כנרהדין לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור
 Dואחר תרתם  ,ו '
 .וכן מצאנו בחט שיפשה נורת מלות טלשון טשנה ותלמוד ע' ל"ק צד קניה .קניו ועוד בטקוטוה
גדולות
חרגתואין זה דרך קראי .ופינסקר הפך את חאסת
לדויד חיד)

רשו
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ניעים ,ובהיות גם מונעים רבים אשר יכבידו עלינו מלאכתהעיזן ,מונעים בעבור
שרון ההכנה ,מונעים בעבור התעצלות מבעית ,ומונעים מפני שהספיקות שולטים
:אדם ומבלבלים אותו ; עלכן צדקה גדולה עשה עמנו הבורא ששמרנו מכל אלה
,מרדפם כלם ,עלידי שגלה לנוענין התורה שהיא כוללת האמיתיות שיביא אליהן
 ,11Vrואז אם יאריך הזמן למעיין ממנו ער שישלם עיונו לא יחוש לזה ,ומי
ן תהיה דתו
*:מאחך בעבור דבר מונע מזה לא ישארבלי דת ,ומי שלא ידעלעיי
שלמה לוומניע אליה" .מתמצית דבריו אלה אנו טכירים כונתו שכוון בחבור הספר
:זה ,ונכירכי צרכי זמנו הציקוהו לחברו ,ומתוך זה נדע עודכי מצב זמנו היה
:רעבעני אמונותודעוה.
נימתכליתנו לבחון ולבדוק השיטה הפילוסופית אשר לרב סעדיה ,ורי לנו
אין
:תארנו פהעניני הספר ,ומה שרצה ללמד לבני עמו מן השרשים העליונים אשר
קדת היהודיה נשענת עליהם .טפר אלה השרשים הלק הרב למאמרים עשרה ,וכל
מאמר ומאמר לפרקים ,אבל יקדים הקדמה ארוכה כוללת ונראה ממנה בי על
ושע בחינונו היופניו מוערות :א) סבת נפילת הספ.קות לבני אדם .ב) כונתו
להם הדרך להסיר אלה המפיקות ושבושי המחשבה מן החקירה ומן ההגרה
ונאמנת כלומר מהקבלה הנבואית .ג)יבאר מה היא האמונה בדרה .ר) יחקור לדעת
שרשי האמת הנותנים ברור מצד ידיעת הנראה ,ומצד טדע השכל ,ומהידיעה סמה
שחייבו ההכרח ,ומצד ההנדה הנאמנת שהיא במפרי הנבואה .ה) יבאר אופני הראיה
בכח אלה השרשים .ו) ידבר על סכלות האומרים שהעיון והחקירה מביאים לידי
כפירה ואפיקירסות .ז) שהוא להיפך ,שחובה עלינו מן התורה והנבואה לחקור
ןבעניני הדת  ,ה) נותן טעם למה ראה הבורא להודיענו מררך הנבואה מה
,לעיי
שמתקיים בחקירהובעיון .ט) *באר הסבות הגורסות התרשלות באמונות ומביאהז
לדעות כוזבות .אמנם הפנות אשר אליהן פונה בעשרה מאסריו כוללות החקירה:
כחדוש הנמצאים והעולם בכלל ,ומציאות בורא שבראם ישמאין ,ובסתירה דעוה
נפסדות באמונות החדוש ,מהספיקות הנופלות בה  ,מאחדות הבורא ,מן התארים,
באורעניני התארים ,בהשגתנו במחשבה את הבורא ומציאוהו מן החיוב למלאוה
ן ספרי קדש הועלתם וצרכם,
מצות צורנו ,בטעטי המצות ,מז הנבואהוהנביאים,עני
נצוצות התירה והספיקוה הנופלוהעליה והתרתם ,מיתרון האדם וכחו ויכלתו ובחירתו
ואפש-ות הידיעה והבהירה ן וישוב הכתובים המורים הערר הבחירה .מן הזכיות
יהחובות
לארם ,מיסורי הצריקים וטובוה הרשעים ,מרעת המרי והעמידה
בטרד ,טסנול
אש-ה התשובה ועניניה ותנאיה ,מתועלת ההפלה עם התשובה ,מחטאות
האדם אשר לא תכופרנה בלתי העונש .ממעלות התשובה; ויבאר שהמעשים המוכים
והרעים נערכים לפי מדות עושיהם והכונהם וחשיבותם ,מעמדתם ומשפמם ,ומדבר
מזכוה המחשבה המוכה ואשמת הרעה .אחרי אלה יחקור בעצם הנפש ,ויביא חלופי
הדעות בפנה הזאה ומתירת הנפמרהע ,שהנפש בריאה ולא תפעל אלא בגלו ,שאין
מן הרעה שנתחברה בגוף פחות ממנה ,ועלכן הנפש והגוף יחדיו פועל אחר ,והמה
שניהם גמול אחד ועונש אחד .הבורא שם להתעברותם מדתימים .הנפש אחרי
הפרדה מהגוף נשארה קיימת ,בטול דעות המאמינים בגלגול הנשמות .וידבר מעקן
תחיה המתים ואפשרותה לפי השכל ,ההעצסוהה מןהכתיבים,ומסעיפי האמונה הזאת
ומי שיש לו חלק בתחית המתים ,ממעמדהחיים אחר התחיה ומקבוצם בהעולם הבא.
וידבר מן הגאולה לישראל ,מזמני השעבוד ;מן התשובה  rtr1הקץ ,באור הקצים,
טהטאורעוה לימות המשיח ן שכל הנחמות וההקות הטנוארות במקרא לא השלמו
-

.הראות

.

(רו.ד ח"ד)

עדיין
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עדיין* ושוב חוזר לרבר מן השכר והעונש לאחר המות ,ומעצימו מן המושכל ומן
הכחוב ומן הקבלה; ממהוה הגמול וטחות העונש ,ומן המקום לאלה הנמולים
והעונשים וזמנם ,שהגמיל והעונש לערך המעשים ורבוים ,ומעוטם ,ומי מן החוטאים
ראוים לעונשים היותי קשים ,מעבורת הצדיקים בעולם הבא ,אבלעין הגמל על
כל מצוה ודת והשתדלות .במאמד האחרון ידבר מן המדוה שיבור לו האדם ,שמקבוץ
מדות שונוה תושג השלסוח מןהאנושיה ,מדות האהבות להטוב והנאה ומדות השנאות
להרע והמגונה ,וחלק המדוה לשערים שלשה עשר אשר מהן נופלות בנדר האהבות
ומהן בגדר השנאות ,וראשיה דברו שער הפרישוה והמאום בתענוגי עוה'ז ,ואומר
שזה מדה טובה לאדם כשיתנתג בה במקומה ורעה בהפרזה .וכן הענין באכילה
ושהיה והמשגל שהם השער הב' והג' ,וכן יבאר בשער הר'בענין מרת החשק.
בשער הה' ידבר מקבוץ הממון שהוט מנונה בנדבו לו כליגיעתו ומחשבתו ,ולפעמים
יהיה סכה רעהו
 .השער הששי הוא שער הבנים ,ואומר שהבנים מוכה מצד ורעה
מצר .השער השביעי בישוב העולם ,שהעוסק בה ודאי מדה טובה ,מלבד שלא
יעזוב כל הדברים והתעסק רק בשערהוה .השערהשמיני הוא :החיים ,והוא הבקשה
י העוה"ז רק מפני שהוא סדרנה
להשיג אריכוה ימים; ומבאר שהצדיק לא יאהבחי
לחיי העיה"ב .השער התשיעי הוא מבקשת השררה ומדבר גננותה ,ומה שנטע
הבורא בנפש האדם הגאוה ואהבת השררה אינו כי אם בעבור שתנסוף בהם לגמול
העוה"ב .השער העשירי הוא שער הנקמה ,ומבאר שהנקמה מביאה לירי הפסדים
רבים ,ולא נטעה בנפש אהמה הנקמה רק לקחת דין הבורא מן המשחיתים בארצות,
בדי שיתקנו בני אדם .השער הי א הוא שער החכמה ,ואומי שמדת החכמה מדה
שאין למעלה ממנה ,אבל לא שיהרשלו בעליה מדבר זולתה שהם צרכי ההיים.
(השער הי"ב שער העבורה ,וגםהיא כלומר עבודת אלהים מעלה גדולה ,בתנאי שלא
ונהיה ההתכודדוה בה לבדה מבלי שיתעסק האדם נם ב,ולחה נטה שצריך לקיוצו
ולקיום העלס .השער הי"ג שער המנוחה .אמנם המנוחה טובה וערבה אחרי
ההשגחה הגדולהותק.ן צרכיו והכנת כל אודותיו .ואומ -על כלל דבריו ,כי בל דבר
מעוות וחסרון ,אבל כש.תקבצו הענינים האלה כלם הוא הנכון הגמור ,וידבר בסקי
חבורו ממזגי המוחשים ומה שהם פועלים על הנפש ,ואיך ישתטש בה) האדם לטהר
מדותיו ,וינהגן כפי הסרר שמרר בשערים כל דבר בעתו ,
זה תוכןעניני הספר אשר אזן וחקר בסברת השכל והעיון ,ובהיות העמודים
אשר יסדו עליהם :המושכל והנבואה והקבלה ,נוכל להוכיח בי כל ישעו וכל חפצו
דק להורוה לבני עמו דרך האמת בתורה ,דרך ההמכלה באמונות ודרך המישרים
בדעוה ,דרכים אשר לא נסתה כף רגל קדמוניו מן הגאונים לדרוך-עליהם ,אבל לא
השב ולא עלה עללבו להעמיד שטה פילוסופיתלפילוסופים ,כי אם לחת מדעליורעי
בינה ,והורה לנבוכי המפקות ,יהשובות לרוננים וטכח.שים ,וכל אלה היו דרושים
לזמן ההוא יותר מכל הזמנים .ומן הפלא שאין בכל המפר מדברי חכמ' התלמוד
רק דברים מעטים ,וטן המררשים אין דבר אחד") ,ולא מצאנוהו משתדל לישב
האגדות הנרות או הרחוקות טן השכל ,ולפתרם בררך משל וציור לקרבם אל השבל
כאשר

 )9ההעתקות מדגרי הו"ל תטצא :מ"ב ספ"י שסט אוסרים נרוך שם כגור טלכותו ,ס"ת פ"א גל
שזכיותיו מרובין לו מעונותיו וכו'
 .שם :בתוהה על הראשונות DW ,ב"ג כל העושה טצוה אהה מט.ביןלווכו'
 cwפ 1.ורב חמר מטה כלפי חסר .שם פיח ב"ר סכין ועונשין שלא טן התורה וכו' .שם האוטר אחטא ואשוב
 .ט"ו
וכו' .שם יכול יכפר על השבים ועל שאינם שבים וכו'
גוף ונשמה לפטור עצמם מןהדיןוכו'.
שם פ" 1נשטוהן שלצדיקים גנוזות החת
ירמה למה כמחט בגשרהו; ..מ' 1היא
קשהי
כסא הכב~ושדאלוכוו' .ז'שם יכול
 ,ואגרו רז"ל שהם ל.ט סכות
י הם וכו'
 .שם
ארבעים
 .שם א"ר יונת הטת בז'
על הרועים מ
,
ר
"
ת
(רו ר
שני

.
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נאשר עש .הנאים אחריו המשבילים דור אחר דור ,ואמר בספרו לנד הקראים יבפ'
יה שאורותכ"י) אשר עשה רבי אליעזר לאוהות ארבעה :כוהל ,ואמת המי
ם ן
יאילן ,ובה קול ,על דרך נסיון היה ,והלא אמר ובא האות והמופת ואמר לא
וה
 .ועשה כן,וכן אות כעביר שאנפה את ישראל .והנה.
האבה ולא תשמע אליו
נבחר לו לרמות אוהותיו של ר' אליעזר לאותות נביא השקר מלפרשם עלפי משל
וציור ולהוציא הדברים מפשוטם.אין ;הכי אם מהיותו מהון סדרך הדרישה הזאת,
בדעתו כי הדרישה הזאת אם נפריז בה תניא לפעמים קלקול ונב
שאםר נבעיהאירקדעתי
בפנה הזאת באר היטב בספרו הזה .ורעתו בזה (מאמרז' פ"א)
דברי
הכתובים מפשומם מבלי הדוחק שיביא לזה ,ונפרסם בדרך משל וציור ,נוכל לבוא
לסבור במצות ר.שמעיות וההגדות הקדמוניות והאוהות הנזכרוה מברוה אחרות ,עד
שלא ישאר מהם דבר כפשופו אך יעתקו אלדברים אחרים ,ומביא כמה ראיוה באיזהו
ה ,והפתרון הוא בטולן .)'0ומזה נראה
אופן שאפשר לסבור במצות התורה על דרך,
כי אך מתון מהון היה נוהג בפירושים כאלה .ואף הסבה הזאת הניעההו לפעמים
לבלתי סור מפשוטו של מקרא במקום שפשם הברור אינו סובל הפירוש בדרך משל,
שאז שב לאמונת ההינוק ,כמי שעשה בהעלאת שם אל על ידי בעלת אוב שלקת
הדברים כמשמעם הפשוטי (פי' שמואל לר"י בן בלעם העתיקי הרככי הערהי).)2
והמתינות והשמירה מכמו אלההיו דרושוה בזמנו ,בה.וה שיש מן הנקראים חכמ.ם
והיו באמת משוגעים בדע.ה ,שהלכו בדרך הזה ועשו פירושים בבטול מעשה המציה,
ימכיר פה אח האחד מהם יהוא הוי הכלבי בעבור שה-ב עצמו מזכירו בשם (מ"א
פ"א) ,והה' אחריתם הכחשה התורה בכללה ') .ומחקריהם המוסעים כבר ההלו
להביא הפסד האסונה בין המון המאמינים לד שהשרישו שירש פורה ראש ;לדנה
בבתי הספר ומלמדי הינוקות ה 1.מלמדים בספרים ובלוחות על פיהם ,ובא רס"נ
ונצחם והעביר ואת הרעה מקרב ישראל( ,היאבה במפר הקבלה) ,מלברהוי הכופר
הזה מביא בספרו אה אתרמן הקראים בשם ,את בנימין ,והואבלי ספקבנימיןהאונדי
הקראי (מ"ו פ"ד) ,ובמל שם דעהו שרצה להוציא מן הכהיבים שהגמול והעינש על
העצס.ת בלבד .אמנם יוהר מהמה אינו מביאמן המחברים או הרורשים בשטוכי
אם מזכיר דבריהם סתם ,ודרכו לאמר :יש מי שאומר ,יש אנשים מעמנו חשבו,
שמעהי יש אנשים שאומרים ,וראיתי אנשים מאומתנו ,וראיהי אנשים שואלים,
ומצאהיבני אדם שואלים ן וכדומה מן הלשונות האלה ,ואמנם מכלםאין לברר אף
שמץ דבר ,אם כונתו על מה שמצא כתוב בספר או על מה ששמע מהם או בשמם.
וסי שירצה להוציא מזה משפם שכבר היו לפני רס"ג חבורים אחרים בשאר ענינים
מעניני הלכה (תולדוה רס"ג הערה  )6עוד עליו להביא ראיה.

..

.

רב

.

שני טנ לא יזכה לימות המשיח שםסי שכפר בהח"מ לא יוכה ליה,ם .שם ;ה.דין הצדיקים לעמוד כלנושיה
וכו' שם פ"נ צתים שעתיר הקב'ת להחיות שוב אי;חוזרין לעפרם ,ועוד קצת מאמרים שם הענין הוה ט'ה
פ'ב אם ישראל ששין תשובה ננאלין וכו' טיפ פ"א העוהזז דומת לפרוזדור ,יפה שדה אחת בתשובה וכו',
חעוה'נ אין בו לא אכילה ולא שתיהיכו' אלו שאין להם חלק לעוח'ב וכו' ,וכל אלה הכנים בגדר קבלה
רזה ולקחם כפשוטם
 ,10ואעתיק פה קצתפי' סטין הזה שהביא שם ולא יאכל חמץ שלא יהיח ביניכם זנות ,על דרך
וגו' ט*ש בצק עד חומצתו .לא תבערו אש ,אל תצאו לכלחטה שנקראת אש כמוכי אש יצאה
כ5ם
לא הלח האם עלהבנים ,לא תהרגו הזקג'ם עם הבחורים כשהיכבשו את אטביכם.
~W3b
טחשבק.
)11ע" ליק צרנ.ו כ"ח טח שהביא מכפירותיו של חוי .ועי' נרעץ צד  620והלאה ובתולדות רס"נ
5רש 54ף חערח  ,81ורס'נ חבר טאת'ם תשונות עליו ,עי' הליכות קדם צד ע"א סכיא פינקסר שם.
ובאסומתפ4ו*רעות מ"א פ.א מביא חהבור חזה והנה שערתיכי זח הנופרחויאולי עשה פ,רוש.ם כאלה ולבסוף
' נרעץ בהערות שבכנף הטפר סי' 0נ צר  586טה ששער שהשאלות חעשרוה
הביאוש לידי הכחשה נטורה,וע.
שכאטר פ,נ ט'נ פ" מחוי ,ויפה אטר ,עי'ש

.

.

.

.
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.
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רב סעדיה חבר פירוש על ספר יצירה בדרך חקירה (עיין תשובח
רשב"אסי' חו"ח) ולא נדפם ,בי ,
ה הנדפם אי 13ממנו כמבוארלמעיין בו .והרב
.
כאמונות ודעות מזכירו (מ"א פ"א) וקראו פירוש הלכותיצירה ולכבוד מחבר פירוש
ספר יצירה שלנו המיוחםלרס"ג נאסר כי לא עלה על דעתו לקרוא כלפירושועל שם
רם"נ ,כיאיך ימלאהולבו לחשוב שאדם אחדבעולם יאמין זאת את-י שהביא בפירועך
(פיב מ"ד) את ראב"ע ור"ת ? אבלמפני שמצאו במפר שכמעם בכל דבור ודבור כתב
סעדיה עשה פירוש לספר יצירה,
בעל הם2ר "פירש רב מעריה" ,ובדעתם שרביני
חשבובזדין או בשגגה שזה הפירוש הוא הוא פירושו של רםג ולא הרגישי עד היכן
פירוש שהעתיק מר"מ וא.ה מתחיל פירוש המחבר העצמי .והמשגה הזה התעה נם
בעלי הביבליאגיאפיא במצאם בפירוש הזה (פ א מי"א) שכתב" :בספר צח ואשור
אפרש  ,אמרו שספר צח ואשור מיוחם לריס מבלי דעת שהם דברי בעל הפירוש
אשר מעולם לא חשבליחםכל פירושו לרם.,ג ,ואמנם פירושו הזה נתקיים לנו בהעתקה
עברית בכ"י (טינכען 1צ )2עם פתח דבריי) ,וכשר הדבר לפנינו להעיר עלכל פנים
על תובן הקרמתו בצרה ,ובטעט מלים על הכונת פירושו .הנה אחרי הערה קטנה
מאת הכותב או המעתיק אשך בהיודיע כי יחל לכתוב פירוש ספר יצירה אשך נק-א
על שם אב המון ,ומודיעכי מי שט-ח לפרשו הואמורינו ורבינו סעדיהנאין זצ"ל ,אז
מתחיל להודיע עצם דברי הגאון ככהבם וכלשונם .המצית הקדמתו ההש :שיופצו
לעמוד על דעוה החוקרים בין טחכמי יש-אל בין מן הפהילוסופים שבאומות בענין
ן רואים ,
ההצוד והשורש בממש ה-אשון אשר ממנו יוצאים כל הממשים הנגלים לעי
ם
ג
ויציע דעותיהם (אשר קראן דהות כדרכו באמונות ודעות וכאשר רגיל במפרי
פנים אשי קראם פרקים .ועם הצעתן יחבר מהירת,
ההקגרפאסירםו)ת השונות וחלקן להשעני
 .הדה הא') דעת האומרים שתמן נצחי ואין ההחלה ואין סוף וזה הק-מות
המיחלטת ופותרה הרב מהכתוב ומהחקירה  ,ב) מאמיני חומר קרסון אף שאיסריםכי
יש לכל הנראים התחלה אומרים ג"כ שזאת ההתחלה בדבר פשומ לקחו האומן ורכב
וברא ממנו זה העולם ,וזה הפשומ לא יתחלק שהוא דק מז הדקים .ואמנם הרעה
הזאת חלוקה לשלשה חלקים וכלל סברתם שאיןיש אלא טיש והם קוראים ענין ;ה
היסוד הפשימ והמעין והממש והאבן הקדומה ,וסותר דעתם באופן שמתר הראשונה.
נ) דעת חכמי ישראל כי יש החלה לכל הנטצאוה ואין להמהכל בסה שלפני היצירה
וזה צדק ואמה .אך אומר שאין סניע.ת ההסהכלות תשתהע על החקירה במחודשות,
וכונתו שיש רשות לדרוש בדברים הנפלאים כמו מעשה בראשיה ומרכנה אלא שנמנע
פרסומם ,והרבור בם יהיה רק על דרך העברה ודמ.ון .ד) מאמיני החרוש אלא ששמו
יסור המים יסוד הכל .ה)מי ששם תחלת המחודשים יסוד האויר .ו) מי ששם תחלתם
יסור האש .ושלש הרעות האלה מותר במתירה אחת .ז)מי שחטב שהענינים מחודש.ם
אלא שסבר תחלת בריאת הבורא הספ  1ר (וכונתו הדבור) ,והביא ראיה כי בו
יתפרדו היסודוה והחלקים ובו תהיה מלאכת הנ;.סה והצורות .ח)סי שקיים שהענינים
מחודשים אלא ששם תחלתם הם פ ר והאותיות ,והוא ח91ר בעל זה הספר ,כי משים
תחלת יצירת הבורא שמו יתברך שנים ושלשים דבר ,העשרה מנינים ,והעשרים
ושתים אוהיות .והוא שאין קוראם דוקא מופרדוה .אבל אוט-בי ברא האויר והפקיר
בו אלה השלשים ושתים דבר וסובר כי האויר חלקים מתחלקים יהחכם המנין (אולי
צל
)19יח הכתיישאו
 .רפא בידי סאת יא-ם ר' אהרן יעללינעק והוא העירני על הטעות אשר כהבתי
בסטר השנתי *האסיף' סאת ההכא הטפואר ר' נחום סאקאלאוו
 ששם נדפם זה המאסר צד  275עד 98צ -נאמרי ? '1enaנ א בר ,ואינוכן אלא שלא נדפס ,ופה גבר נתש
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!"ל יחהכם המנין) ,ובהיות במו שטות שוות פי' נהיותהמנין נחלק הרוח מורים
~ים ועסוקים חרש רסיונם ,וזה האומך העברנוהו במרעף ראינוהו ישר מבפנים וצריך
 ...וכן האוהיות בהפקידם בוראם באויר קרעוהו בקרע
'הוספת אני מספרה אחר זה
חדש בודמיינים בעלהויות טחולפות וחשבונות טשונות כפי כח כל אות מהם אוכל
צתי אותיות וכל המחבר יותר מזה ..ותשלום זה ךאקךר בדת התשיעיה .ט) הרת
;ננונה אשר על הז'והה' מקצתה היא אומר ההורה המסודר בראשית היצירהכי האש
המים והאויר ומה שבמו מן הרכוב והחבור והצורה בראם ההכח ברוך הוא בנת אחת
בנאמר בראשית ברא אלהים אה השמים ואת הארץוני' וכפי מה שפירשנו (בפירושו
גה"ת)כי יסור האויר והמים מוקצים (צ"למוצקים) אל הארץ .ופירשו הנביאים זהכי
:לס בזטן אחד נבראו כנואם הקב"ה אףירי יסדה ארץוימיני מפחה שמים קוראאני
עליהםיעמדו יתד ...והאש והמים והאויר והעפר וכלהדמיון והצורהוהנדסה והבור
בריאה יצרם היוצר יתברך שמו גלם בבת אחת בזמן אחד ועת מועם שבמועם וקל
אבקלש ,ובסוף דבריו אמר :ואחר שסנינו אלה התשע דתות ובראנו (צ"ל וביארנו)
שעווז כל אחד מהם והפוכה והשגנו במה שעליהם מןהקנינים ( )9והתשובות והראיות
אתר כך ביארנו (צ"ל בררנו) מבינותם הדת האחרונה שהיא סא91ר בבת אחת כלומר
ההיא אומרת ומורה שהכל נבראיתד .לכן נשוב עתה ונעסוק בתשלום הקדמת הספר
הזה ונאמרכי ממורהבידינו מאבותינו שזה הספר אברהם אבינו ע"ה הברו כמבואר
תמופו ,וכשהבין אברהם אבינו וגלה עליו הקב"ה ,ולא אמרו שהוא מדר זה המפר
על זה הסדר ,אך אמרוכי הוציא וברא (צ"ל וניאר) אלד; הענינים בדעתוובהכמיש.
רבןכי המנין ואותיות התחלה הדברים כפי מה שנבאר ,וילמדם לנפשו וילמדם לכ6
המיחדים אשרהיו ויהיו מסורים ומקובלים בין אומתנו זולת נתובים כלומר מסורים
ומקובליםוגרוסים רור מפיריר ולאשהיו כתובים במושהיהה הטשנה ממורה ומקובלת
ולא בתובה אלא ווורה שבעל פה ,ואף קצה המקרא שנים רבות טס-ר ומקובל זולת
כחוב כסו משלי שלמה אשרהעתיקו אנשי חזקיה .ובהיות הזמן אשר בו נקבצו חכמי
ישראל ויתעסקו בה וייפוה ויעדוהועדימלין מאתםוייסדוה ,ככה עשובו וכיוצא בזה
הספר .ונפלו בו מקצת פסוקים לבאר דבריו ולחבר ענעיו זה כנגד,ה .והיה המקום

.

אשר הועתק,ה הספר ארץ ישראל לפי ששמוה האותיות בהגיינם
ש
ג
מוצאים אותם דלקתוזצ"ל דל"ת ת"ו) ודומיהם .ובן עוד ריש ד
ש
י
ר
ו
ה
פ
ר
כפי
מנהגם .ואתר שהניע קא1מר להתחיל ולפרש זה הספר מסכיםאנילימדהו הלכה הלכה
עד הומה ואחרכן אפרשה לפי שאינו רב המציאה וגם רוב העולם איןבקיאין בופן
יפול בו שנוי וחלוף ונאמר תחלה שהוא שמנה פרקים כל אחד מהם יש לוענין
וביאור .והנה העהקנו המתואר מרת השמיניה בשלימותו ,מפני שמצאנו בו נרמז
במעטטלין הנרבהפירוש ורעתו בבעת בעל המפר.איןזהמתכליתנולעמיר עלפרטי
פירושיון אך על זהנעיר
יכי הסרר אשר סדר הגאון אתהלכות ספריצירה נוטה מאד
טן הסדר שכספיי הרפוסובןנוסחאווזיובו שונותמכלהספרים .והנה אם נשוה הדברם
המיבאים על שם רב סעדיה בהפירוש המיוחם כלו במעוה להגאון עם קצת הפירועכם
שבכתביד הנזכר נטמא שהם מפירושו האטהי ובראה עור שבס רבי יהורה הלוי
בכתרי מאמררביעי בדברו מספר יצירהועניניו וכונותיו השתמש בפירוש רב מעריה
והלך בכמה דברים בעקבותיו
רב סעדיה חבר כמה שירים או פיוםים בחרוזים ועלפי אלפ"א ביה"א ובעריי
הרלתוח הטופיוה ,אבל בלא טשקל הנהוג אצל פשוררים אח-ים .ומערות
י
ר
י
מ
ל
ת
א
ל
מנהם בהשובוהיהם על דונש שמענוכי כל שיריו והרהיו חשר חבר רםג נשקל
נהנו (צ"ל נהגו)

.

י"י)
הייי

-------

-- ----- - - -

במשקל

---
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במשקל הערב (השובות הלמירי מנחם  ,)%7ונגד זה משתדל לשכל ידיו במליצות
שיריו עדביהיו תחת עטו לחידות מפליאות אשר לרוב יקשה עלינו להבין חרוזיו
ולמצוא בהם טוב מעם
 .ונהג בשיריו כמנהגו לפעמים גםבפירושיו שהניח פשט הנלוי
ובחר בפשט מחורד מבהיל וזר (לעיל  1%9הערה  .)7ישמי שתשב כי סבת הדבר
היאיען"כי משוררי ערב נודעולו ובעקבוהם הלך ומהם ראהוכן עשה גם הואבלשון
י סאמ
הקדש" (קובץמ"י גאונים צד  85בהערותואקס),ואין זה נכוןכי כבר ראינוכ
בדרך השיר הערבי ובמשקליהם .אבל אמת הרבר כמו שאמרנו כי אהב ר"מ הררך
הוה גםבפירושיו ,וביחורבשירים ביבימן ההוא היה קושי הלשון במליצת השיר
נחשבליופי והרר (צונץ עלהפיוטים צר  ,)117ודבר זה יתאמת לנו אםנשוה טליצת
שיריו אלמליצהו הפשושית .הנה מפיוטיו הנדפסים ראינו ממנו :סדר עכורה ליום
הכפורים,מנין הרי"ג מצותעם פתיחה ואזהרוה ,ובכל אלה הפיוסים מתנהג בכברות
הלשין.וקושי הדבור ובונה לו שמות ודבורים מתמיהים ,וננד זה יש לנו ממנו שתי
בקשות במליצה פשוטית אשר לשונם צחה וקלה כלשון המקראלמיהר.
וכן נתיחם לו מאמי בלשון ערבית על עשרת הדב רות והוא פיופ .)15ועוד
כמה תפלות ופיוטים ,ובעל ספר הקבלה מבש ממש ספר הנלוי ויבר מ
לדעת קצת מחשבנן הקצים תרעץ  .)585ואמנם לפי הניאה מספר הקבלה עמס
מקוותם ומן הטובתנו אשר עשה לישראל ,מן המפר הזה ראעו העתקה מקצת הקדמתו
(צופה למגיד תרל"ג  ,)208הספי כתוב ערבית ,ומודיע בהקדמה שכראותו אתדברי
החרם שכהב עליו דוד בן ובאי וסיעתו :גנוהו על כתבו מגילה להדמות לנביאים כאחר
מנביאי השקר מפוסקתלפסיקים ומנוקדתבנקודות ומיטעמת בטעמים ,כהב נגרם בזה
הלשון ובראות הרשעים שחברהי ספר בלשון הקדש בפסוקים ונקודות וטעמים התחילו
להתלוצץ ואמרו כי זה ספר נבואיי וזה מסכלותם בי הם חשבו ,שגדרי הספדים
הנבואיים היזהם בפסוקים ונקורוה וטעמים ואינםכן גדריה וכו' ומוסיף לרמז על מפר
בן סירס ועל ספרי חשמונאים ועוד אחרים שכלם בפסוקים ונקורות וטעמים ואין אחד
מהם נביא .אבל קובלים אנו על המעתיק את ההעתקה הזאת מתוך ההקדמה (הקפאי
אברהם פירקאוויץ) כי לא הוריע יותר מענין זה הספר  ,והבר רס"ג ספר ה עב1ר
נלשון ערבי בהשבון התקופות והמולדות (גרעץ שם) .והנה אין להכחישכי בל אלה
החבורים השינו מבוקשם להעביר רעת המכחישים ולהסיר המכנה לכללישראל ולדוכות
על קרקור הקראים ,ובצדק כתב הראב"ד" :ועשה טובית גדולות לישראל והשיב
תשובות על הצדוקים ועל הכופרים בהורה" ,ואין נם להכחיש כי הוא פלס ממלות
חדשות וישרות באמונות העות בקרב עמו ,והראה להם הררך בהבנת המקרא עלפי
פשוטו ולפי יסודי חכמת הלשון .אמנםיוהר מסה שפעל בכל הענינים האלה הנויל
לעשות בחכמת ההלמוד וההלכה ,בה הראה דרך חדשה וישרה למוצאי דעה.פירושיי
ופסקיו חכר נמדד הגיוני ובלשון ברורה ,ונבדל נזה מכל הגאונים שקדמוהו, ,יהי
מורה דרך לבאים אחריו.
אם נהבונן בכל השובות הנאונים עד זמנו ,נראהכי יתרון תשובוהיו עליה;
כיתרון האור מן החשך .לשון ברורה וסדר נאה וחלוקת הענינים וסברת השכל מושליט
בכלן ,בכמה מתשובותיו נראה ,כי אהב להת יסור לפסקו מן הכתוב ולעשותו למקור
-

-

/

ראשון
" )1זה חטאסר נדפס באטשטרדם תשו ,וטנדר אנשייתגיס לאמרו בשבועות אבל לא שטר שם
י
ס
מחברו
ללשון
אחד
 .ונטצא במחזורישן של תוניס ושם מפורש שרסיס חברו ,ומשמז תרכ'ח

לבדית ואשכגו'ת ,וע"ש גהקדמת המעת'ק.
(רובר חרר)

'pr~a

טהלמירי
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ראשון אשר ממנו תוצאות משפטו .)!4ויברר החלפותיו במברה ובראיות מן הקבלה
ונהנבעיוניו בהלכה כטנהגו באסונות ודעוה ן להיוה דן בחקירותיו עלפי הכהוב
 .דרך הגאוןהזה לחזור ולשנות את השאלה שנשאלה מאתו בלשונו
והמושכל והקבלה
הברורה בהחלת תשובתו .ומנהגו לההחיל תשובותיו בלשון הזה :אם כך היה המעשה
כמו שכתב בשאלה ,ופורט עוד הפעם את השאלה ,וזהבלי ספק מדפונה מדברפןטער
השואלים בשאלה או כתבוה בלשון שנוכל לשמוע ממנה מה שלארצו ומה שלא כונו,
עלכן כופל אתהשאלה בלשונו להודיעם מהשהבין טתוך שאלהס ,ומזה נראה נמה
גדולה מדת זהירוהו והשכלתו בכלעניניו .ולפעמים כותב כלשון הזה אך לא ראה
לחזור ולשנות מפני שלשון השאלה ברורה ומפורשת .רבות מתשובותיו כהובית בלשון
ערבי ,וזה כשהשואלים כתבו בלשוןערבי או השיב להם.גם הוא בלשונם ) .סגנין
השובוהיו בסדור נאה והגיוני ,ולרוב הוא דן בכל צרדי השאלההאפשריים ,ולפעמים
נם עלדינים הנוגעים בענין השאלה אף שלא נשאל עליהם ביחוד"')
 .לפעמיםמכריע
ומהליט ומוציא הדין לאמתו לפי סברת שכלו ושקול דעהו מבלי לבקש לו ראיה טן
ההלמוד ,ואף טצאנוכי לא נמנע מלחווה דעתו בכונת הקדמונים אף במקום שמשאו
ומהנו של הגמרא הולך gvדרך אחרהין)
 .והנה תארנו עד הנה בקצרה תכונת
ו
כ
ר
ד
ה
ז
מ
ו
תשובותיו ודרכו בהן וסגנון חקירהו והרות ההולך בכלן,
ררך
נראה כי
דרך חדשה אשר לא שערוה קדמוניו ,ובצרק נוכל לאמר ,כי רבסעייה נאון ברא
חרשות על שדה ההלכה והקריב יותר אל המושכל .והיה בזה רבם של קצת גאונים
אשר באו אחריו ואשר דרכו בעקכוהיו ,ופלסו נתיבות לדורות הרבנים ,וביוצר
בספרד ובמערב.

פרק ששה עשר

פםקי1 1ה1רא1תי1

"..

בהלכה.

רב סעדיה עשה כמה הבורים בפסקי הלכה ,האחד הוא ספר טומאות
ופה רות ועוד היה בירי הפוסקים הראשונים (אשכול ח א צד  155סמ"נלאוין
על הלמתנדה הקרא אצל הראשנים פ ירוש הלנות נדה
ק"א) ,וכתב גם
בה
ה"
(ה:ם' נדה ל"ת ר
יאב" ,ס"ז דיה פתחה) .ואולי הוא חלק מתוך חבור טומאה
 )14ראה נש,צ ח"אסי' לד נענין גדול האחים ליתם .ש-נסי' מ' בענין נפ שלא הניעלידת דוכיה
מהכתוב ושוב מהטשנה ח-ר ש"בסי.ליח מוכיח שהגזרה שבועת טן הכתובים ח"ח ש"דסי' י"ג וחשבונות
נמצאו בתורה וכוי ח-ה ש"ח סי' כ.א ודין ש"ש לשלם הכל וכו' כשש בתורת ואם גנב יגנב מעסו ישלם
לבעליו .ובתשובת גאונים שבבית הלמור ש' ר'סי' כ4ב מן ההורה ומן הנביאים ומן תטשנה ותלמוד מצאנו
ראיוה והלכותכי כל העושת דבר באונס פטור חוא ממנו.
5ו) א"צ לדוגמאות פרטיות על כל זה,כי כן מפורש בכיס בש"צ ,ושוזת הנזל שבבות ,ויפת יחם
הרב המוזל ר' יואל מיללער בהערותיו כמח תשובות לרם"נ ע"פ פה שהכיר טלשונן וסגנונן שהם לרסק אף
שלא נוכרו על שטו.
סי'  ) 6כש"צ מ"א ט" 'יבהכין סי שנמלך אחר שהלץ ליבם ,ותולה בו מהנין חולץ לנםלעני; ירושה.
שם כ'נ לענין טצוה בגדול ליבם ביאר כל דיני קדימה ביבום .שם ש"בסי'י
' בנטען על אשת איש פרת
כלדיניו ח"ד שיה בטלוה על חמשכון וכתב ארבעה הלוקי דינים ואעיר בזה שרים קורא לכל דין ,שער'
'מענינו כסו בבא בתלמוד ,וכנוי זח לכונה  11רגיל גם באסונות ודעות והמו"ל תשובות הגאונים בבתן חנ*ל
עשה שםסי'ו' הערה ג' צד  27הנה"ח שלא כדין ,ספג .שנעלם זה סמנו שכתב שם בתשובה נ'כ ב' ענינים
ומסיים "שני שערים' והגיה הרב הסו'ל ,שני שבועית' ואינו נכון ,אלא שהגירסא הכתובה עיקר והכוונה שני
א~צים.או בבות.
 );7עי' ש"צ ח'ר שידסי' נ"ב שכתב בפירוש המשנח דכתיבות צ'ו) אע"פ שיודעין אנו וכו' ואע*פ
ז
נ
ג
ששט~אל סעסידה נגותבת  11לזודין ידברים איןלי עמך בטנה ,דב '~ Cpסשם.ה דרבינא מעטידח בשהי
תפיסות ,אעפיל מקום הניחו נם לנו ויכולנו להעמידה בתנאי ב-ד וכו' ובח"א ש-נ  "0י"א סובא דין מספר
השטרות שתקן רם'נ ופסק שקדושי  1ePדפיין קדושין ,ורב שפרא גאון מפני שלא יכול לקיים פסקו המוהר
בר"מא טפורשת ,אמר שהדברים מזו,יפים על שסו של רפ'נ ,ועי"ש בהגיח שנמצא עלובליון וביבטוה ,קטב):
ודויר היר)
ועי'

.

.

.

.

.

.

.
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זהרה (תולרוה ר"מ הערה  .)15וחבר מדר תפל ה ,והקדמונים העתיקוהרבה דבריםטחיך סררו .את הסדור נשלמוה לאראינו ,ואסרועליו כ' עודו בכתב
יד באוצך המפתים המכונה תבאדליאנא" ,ונכתב בלשון ערבי ,ונמצא בו נם הפלות
ופיוטים שחברהי :4עצמי .והיה שמו העצמי "מבוא לתפלות ודיניהן" (נרעץ הערה')2
צר לע ,)5ואמנם לאנוכללשפוםעל דבר שלאראינ~הובעינינו .אבלמן ההעתקוההפרמיות
הנמצאות עמנו בפוסקים ראשונים נראה כי כל מה שמובא מןהמדור הוא בלשון עבריה,
ובין המעתיקים קצת חכמים אשר לא הבינו לשון ערבית ועל כן עוד הדבר שקול').
מן ההעהקות שהניעונו נראה שרם"ג לא לבד סדר התפלוה חבר ,כי אם גם עשה
תקונים והסיר לפעמים נוסחא אשר היתה לפי המנהג הקדום ,כמו באסיו אאפיר
לומר :ואור חדש עלציון האיר ,בברכה זו (ברכה המאורוה) מה מעם ,לפי שאין
אנו מברכין על האור העתיד להיות לימוה המשיח אלא על האור שאנו יואין בכל
נקר ובקר
 ...אבל אם בא לומר מברך ברכה לבטלה" (סרר ר"ע ש ,).והלא מבואר
,
ה
י
ה
ו
ר
מ
א
ל
ג
ה
נ
מ
ה
א
ר
נ
ה
ו
ג
ה
נ
ם
ו
ד
ק
ה
ם
י
ד
ר
פ
מ
ה
מז
ד
ר
פ
ס
ב
כרס"ג:
תפלנת
בהלכביניהאשכנז וצרפת לא נהגוכןול(פטיור א"ת סמ
"ט
י'
א
י .הגמי"י בסדר תפלות אות ד'
ובכמה פוסקים) ,וכן מצאנו שאף הגאונים שאחריו נהנו כתיקונו לענין ברכת שהחיינו
ביום הכפורים נגד רב עמרם (פור א"ת סי' תרי"ם)
 .ואפשר מאד כי בכל הדברים אשר
נטו בני ספרד ממדרו של רב עמרם הואילו הלוך אחרי מררו של רס'נ המאוחר לר"ע.
הגאון מאריך בענין המנהג שנוהגין לאמר בליל יום הכפורים כל נדרי ואמרי ,אשר
הגאונים שקדמוהו ורב האי נאון לאחריו ערערו על המנהג ,ולפעמים בדברים קשים,
וקראוהו מנהג טעה או מנהג ששות ,ולא עלהה בידם לבטלו בקהלוה ,כי אל ההמון,
המנהג קדוש יותר מן הדת ואין לך טושכל העומד בפני הטנהג
 .אבל רס'.ג קלע אל
המטרה ולא החמיא ,הוא לא לקח מהם המנהג אשר קדשהו הזמן אבל באר להם ענינו
י זה ממנו הסכנה המוסרית .רבי יעקב בעל הטורים (מי' הרי"ט) מביא
והסיר עליר
לשונו ממש ואמר :ובסגנון זה כתב רב סעדיה וז"ל (מזה נראה שהיו הדברים לפניו
בלשון הקדש) :ויששעושיןכן עומרשליח צבור בליל צום כפור ואומר כל נררי וחרסי
ואסרי ושבועי וקינמי שנדרנו והחרמנו ושאסרנו ושנשבענו וקיימנו על נפשוהינו מיו"כ
שעבר ער יו"כ זה שבא עלינו כלם חזרנו בנולפני אבינו שבשסית ..,אין כאן לא
נדר ולא שביעה . .ישבכאן מחילה סליחה וכפרה כסו שכתוב בתורה הקדושה ונסלח
לכל עדה בני ישראל -כי לכל העם בשגגה .אלה דברי רב סעדיה וסיסיף עוד :כי
תקון רבנן כלנדרי לעדה ששגגה ואסרה אמר על נפשה בכית הכנסת ,כגון נדרי
שגגות ואונסין ,שגבת צבור כדכתיב ונסלח לכל עד ת בניי שר אל ,אבלמי
שנשבע
וע" בטת א"ע פי' מ"ג .ואמנם תשובותיו אשר נחן הוהך הדין רק עלפי שקול הרעת וסברת שכלו אחדות הן,
שטת) ונטצא כתובבפנקסו שישלו חובעל אחד.
ומהן שם חזר ש"נ סי' ליח בעניןשותפין .ובח"ה שזר נעניןסי
 )1בסדר רב עמרם גאון טביא בענין ברכות המאורעות (ד':
ברכת אשר בגלל אבות בנים גחל
-

.

ובענין

שאין לם"טהמפני  ff'Wגה דנרים שאין ראין לאמרם נ"ב ,).ובעפיר (עי' מכתב הדשי פראנקל "185
~ff
י סרר עבורה אתה כוננת חבריה החטטים חקרמונים,
האבוררהם מעתיק הרבת
צר  )407אמר גשם סדר ר'םכ
דברים ממת 3סקושת טפוזרים .ומובא גם בפפר תישר לר'ת וףע"ג ,ועי בהילדות רפת הנ"ל הערה י.2
ובטור א'ה טביא כמהדבריםבדיני התפלה בשם רב סעריח גאו והם טתוך סדרו ,עי' ס"ס' בעטן אסירת אור
הרש על שהון תאיר .סי' ק'כ בענין אטירת רצה במנתח
.סי' קליט בענין ברכת חתורה ועיין שם בב" בשם
אבודרחםסי' רצ"טבענין כוס של הבדלה
 .סי' תפ"א בענין מי שרוצה לשתות כום חמישי בליל פסח.פי' הפ'מ

בענין ברכת פטירת הטמר .סי' תרכ"א בענין סדר הוידוי .עוד שם :שראוי לומר לפני השם הסחרו כסו
שאוטר אנא השם,ס" חרזם בענין ההקפה בימי סוכות יכלאי
תבלי ספק כתובים בסררו וראיתי בהאשכול
ה.ב צד  54וכהביא וברי רם'גבענ.ן השמות שא.נם נמחקים  AJ12ffששה ,ושם צד  06כתב רם'נ יו"ד פסוקיפ
צפור קורא אותם כשהקוראמניעאליהם ואחיג חוור חקירא וקוראם ,ושרטם אחר אחד ובנביאים נ' דאפטרתא
ובכתובים ב' ,ונראה שזה טתוך סדרו .ורשל .רפ'פ בתולדות ר.נ הערת ע 2שער,גי הספרדים נטשכו אחר.
ן ,פה
סדרו 9ל רם'ג וחאשכנז,ם אחרי סדרו של רעש ,וכבר הרא.תי לעיל אצל רב עסרס גאון 9לאכיו
(דייד הד)

.

.

.
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שנשבע כל השנה לההיר שבועה ולבמלה לא

(מור או"ח שם).

והנה בחכמה הדל

'לשלותיד בהמנהנ אשר העם יצדיקהו קדש ,אבל יבטל מחשבת.ההזעים החושביםכי
היהר הנרר והשבועה כיוה"כ יוכל להפרנדרי איש ואיש אשר נררו ונשבעו בכל יסוה
השנה שעברה ,כי אם יורה דעה ויבינם כי זה ההיה -אין לו דבר עם נדרי הוחיד

ושבועתו ,אבל נעשה התקון בעבור שגטה העדה ,אם שנתה בנכהים ובשבועות
ובהרסים. ,ולא נמהלו כי אם לכל עדה בני ישראל .ונזכר עוד ספה השט ר ות
לרס'.ג ,ורב שרירא נאין אם -שיש בו דברים אשךהוסיפו אחרים ומעו בהיותם סותרים
הטשנה והברייהא .ואין אפשר שר'ם כתב כן שאין משנה שלמה אובדת ממנו (ש"צ
מ"א שגסי'י1א) .ואמנם בטקום אחר מביא רשף פסק בענין שליח הגם על שם ספרי
רב מעריה (שם ש"ב סי'  )'1והוא מכוון בלי ספק על ספר השטרות ,עוד חבה ספ ר
הפק דון אשר בו באר כלריני פקדונות (ביה הבח.רה לאבות במ?ואו)  ,וספר
בד ני נ חל 1ה והוא נמצא בכתב יד באוצר המפרים באדילאנא (נרעץ הערה 10
צד 36נ).ולפי עדות הקראים הבר גם ספר העריות (ליק הערה י"א צד ,)17.1
ויהסו לו נם פירוש המשנה בלשון ערב (גרעץ שם) רבסעדיהחבי גם מפר ררכי
אבל יש לנו ממנו
התלמו ד בלשון ערב יגם הוא לא נהקיים לנו בשלמותו,):
העהקות מעטות (גופי הלכוה סי' קמ ה סי' רכ"ד ,יעיר אזן לחרב חידיא בכ"מ).
אפמנ~א מםמינטרסין:פידוש לשלשע שרה מדות שהתורהנררשת
בהן ,בכתב יר ,ועתה מפסיבית תלמי ש' ל צד  ,)235ונם את;ה הבר כלשק
ערבי "עתקללשנן הקדע .,%עראים הדברים כי החבור הוה הוא חלק מחביו דרכי
התלמוד מלבד אלה נקראו על שמו קצת חבורים והם הפדות והפורקן .התחיה,
וספר ההשובה(עי' שה"ג ע' סעדיה ושפתי ישבי :וס' חסידיםסי' תרי"ב י"ג) ,ואינם
ספרים בפני עצמם שחבר רב סעדיה כצורתם ,כי אם הם פרקים לקוחים מתיך ספרו
האמונור; והרעות (פ'ה פיז פ'ח) ,ונדפסוביחיד (רש"ל רפ"פ בתולדות רסק הערהי))2
ונראה שהמוציאים לאור לא רצו בהתפלספותו ,וגם לא רצו לאבד דברי .אמונוהיו
ומוסריו אשר אין להם דבר עם הפילומופיא ,על כן הוציאו מכללו אלה הפרטים
והדפימום בפני עצמם ,וקיימו בנפשם תוכו אבל וקליפתו זרק

י

.

.

.

.

)2זייל גופי הלכות בשם ריב אשכנזי :טצאתי כתוב בדרכי ההלמוד שחבר רס'ג בלשון ערב הא
דאמרי' ריש ב"ב אר"נ א"ש גג הממוך להומה ,צ"ל לחצר וכו' ור'נ דיריה אטר ...והלכתא כר'נ  .אף
דבעלטא הלכה כשטואל לנביה  .היינו משום רפ,רושא דר"נ דידיה אמר היינו מקבלה עצמו מאחרים לא כמו

:ייך:אפשר

.

..

ראף ר.נ פירושיןא

..

מפרש

:י::ל'

w~t1Y

עאי

איתא

כללא ברונט'א

טה כח ביד יפהדוסרתלה הדבר במוז כחיב.ר יפה הריודלאוןשב:.נסי'

טפ'ב דקדושין
רכ.דן
הבי 2בשמו כל זאה

גברא אנברא קרמית? ואמנם טביא גם ראיות מן הגמרא  ,דא דקאסר

"ן

רכב-ם ותוס' ורא"ש וריטב"א ורעןוכי
אמורא ואת אוטרח לאמלקינן כות.ה וארחי לה בגטרא ,וכל דבריו אין להםיסיד דענין הדחיות בכל ראיותיו
כלום לכוך 11או דמיתי ראיה על ההפוך טם'א ובזה לאראמן סהבערר'י.ו
ןנאין כללו טעולם
כונ:

ן

 )8זה

הכר

:נשבל

הפל תלמידי הותיק הרב הבקי רבי שניאור זלמן שעכמער ,וטתח בהקדסח אשר בה

"ברו ולא אחר .ובאסת כל

סגנון לסודו ולשונו יכיר סיד כי רסזנ ישא רגי1ו

קי-י

גם יסרו .ולרוב

פה על טש.כ החכם הרכני בזכרון לראשונים הנ"ל שדרכי הסט
אינו
 W9Rלריש בן
מפני ,וראייתי מפני שהרבה פן חראשמים טוכירים סבוא התלטוד בשםריש ב"ח .ואמנם אינני טכירראית
ו לא יתכן שרם'ג ורשב'ח שניהם חברו כללי הסטראז זה ק
התלטור ,וזה סבוא חתלטגר,
יכאיסנם ראיתי שם בהערותיו שהחכם עצטו אית טהליט הרבר וכתב שם בהערה 61כי אולי מכל מקום יש
(דו-ר היד)

*

יטור
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מוערות בחברן
והנה אם נשיםעין עלענין ספריו ותכינתם נבין אנההיו
י
נ
פ
ספריו ומה הי
הוחפצו ומגמתו .נביןכי מבחינהו במצבי,מנו עשבגם הכינם .ראהכי
נ
מ
הוא דרוש לג
ם
י
א
ר
ק
ה
ת
ו
ע
ט
ר
ו
ה
מ
ל
ו
ת
ו
א
ר
ה
ל
.
ם
ת
ט
י
ש
ראה
ה
נ
כ
מ
ה
ת
ב
ר
י
א
ה
לבני
ה,
עמו סדעוה הכופרים המתחדשות בכליום לערוה עד היסוד האמונה בהירהובמצותי
על כן ההעודר נגדם כגבור מלחמה להגיד להם פשעם ולגלוה שגיונם נגד ישראל
ברור כשמש  ,אבל גמ הוא הנבר ראה בעני עמו בדעת כהבי קדשנולפי פשומם ן ואין
דורש ואין מכקש לדרוש ולתיר בם בחכמה לפי מדה דקדוק הלשון ,וכי בגלל הדבר
הזה המבינים האמתיים מעטים ורבו הטופלים אמונות שוא ודעות אשראין לר,ם שחר,
ואף לסבת המעמדים הרעים האלה עשה ספריו הגחלים והמפירממים במקרא ובדקדוק
ובאמונות ודעות .ואמנם הרעה הייהר גרולה אשר היהה פרושה בזמנו נקהלוה
ישראל היא שמוש דרבי ההלמוד .הפירושים היו מעטים ודלים ,לסגנונם חסר הסדר
והערך ההגיוני ,לשונם היה כבד וקשה להבין  ,וכן היה גם בתשובות רוב הגאונים,
וכןהיה בפסקיהם .הבחינה במראות החשיכוה האלה העירה אה לבבו להאיר אור
חדשעל הדרכים המשובשים האלה ,להיות מלמדלהועיל לדורשי התלמוד וחושבי שמו
לדבר אליהם בלשון שיבינו במשפמיםהגיוניים ובדרך הפשומי ,למען יהיו הדברים
סדורים בפיהם ונכנסים אל לבם ;רובים בכל ושסויים .ולא נפליג אם נאמר ,כי רב
מעריה גאון היה לבני דורו ולגאונים אשר עור באו אחריו ,משובב נתיבות הכמת
התורה ,כי חכמתו היהה פלג אלהים אשר ממנו שאבו רבני ספרד
וחכמיה בימים הבאים ,ובדרך אשר ה ך הוא ,עקמה"ם תדעו.
אם באמת ובתמים נשים לב לכל אלה הבתעות הנאמנות ,יראה לעשיה רב
סעדיה גאון להאיש הנכון אשר לו הרצוןגם היכולת לעשות המעקשים למישור עלשדי
דת היהדות לפנות ררך התורה ,לזקק האמינות ולטהר הדעות ,ונוסף על זה היה
הוא האיש אשר ה:רוהיוהיו מראה דמות נפשו הטהורה .תורת חסד היתה על לשונו,
הצדק אזור מהניו ,האמת וההמימות באורם והוטים על  ,אטנם העת היהה
רעה עד כי מדוהיו הנכבדות הןהיו בעוכריו
יו בפקידהו שתי שנים
בד
במ
 .הן אחרילע
ועשה טובות הרבה לעמו מכל אשרהיו לפניו ,והנה זה האיש אשר קראו ממרחק על
משרתו ,ראש הגולה דוד בן ובאי שך את דרכו בסירים ,זה הבוצע בצע איש התמם
והעושק בקש מטנו כי הוא יאמר טוב לחמסו ויאשר ויקיים עולו .וירי היום ויצא ריב
בין אנשים בעמקי ירושה ויבואו לפני ראש הגולה למשפט והתנדבו לתת לו מעשר
סכל הירושה למען יוציא לאור משפטם .והנה הגיע לראש הגולה בחלקו שבע מאוה
זהובים מזה המעשר ,וחיש נהן בידם כתבי הפשרה בחלוקה ויצום ללכת אל ראשי
הישיבה לקיימם בחתימת ידם .ויהי כראוה רם.נ את הכתבים ובחנם ,ראה בהם
דברים אשר לא ישרו בעיניו ,ויבקש מהם ,מבלי הנד להם ערעוריו  ,ללכת אל רב
כהן צדק הגאון בפומבד.הא .הם הלכו כאשר צוה עליהם ר"מ ,וכ'צ חתם ,ויהי
כאשר חזרו אל ר"ס עם הכתבים החתומ.ם אטר להם עהה יש בידכם הכתבים חהומים
מראש הגולה ומהגאין בפוטבדיהא עתה אינכםצריכים לחתימתידי אך לא רצה להניד
הטעם לטה מונע מהם חתימתו ,ויפצרו בו מאד והשביעוהו נמה פעמים עד שנלה
להם מה שראה לערער על הכתנים ,הם שבו אל ראש הגולה וספרו לו הדברים,
וישלח את בנו יהודה אל רם"נ לאמר לו בשמו שיקיים השטרות ,אך רס"נ ענהו 5ך
אמור אל אביךבי כתוב בתורה לא הכיר פנים במשפט ,או שלח רה"ג עוד הפעם
אליו
-

1

יסוד לדבר' ר' בצלאל ,על כן לאראיהי להאריך עוד ,ולפ"ר כללו של דבר ודח רס'נ הראשוןאחרי סדר הורא

שכתב ספר מיוהד בכללים.
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אליו את בנו ויצוהו לחתום הבן בתחלה דבר תחנונים לפני הגאון שיעשה כמצות
אביו ,ויהי כראותו כי לא הועילה בקשתו ויקצוף ומלאו לבו לשלוחיד בר'.ס .אנשי
ביהו ותלמידיו בראותם זאתהוציאוהו מן הביתונעלו השער בפניו ,וההי אחרית אלה
בי החרים ראש הגולה את ר"מ והעבירו מגאונותו והעמיד במקומו אדם צעיר לימים
זקטן בחכמה את רב ו סף ב ריע ק ב אכן גם ריס לא החשה והחרים את רה"נ
והעבירו גם הוא אותו מראשותו והעמיר במקומו את אחי רוד הוא יאשיה ובכן נחלק
העם לשתי מחנות ועברוקצה זמניםוהיי שני ראש הטלה ושני ראשי ישיבה במורא,
עד שתקפהיד דוד בן זכאי ובעלבייתו ובפרם בהיות בעיורם אדם אחד ושמו כלב
בן שראנר ,בעללש וגדול בחכמה אשר מקנאה שנא את ר"מ ,והוא היה עשיר
היוו ,לשחדים ויהנו שחד רב לממשלה ,ופעלוכי גלה יאשיה
כדול וינדב ששים אלף
ממקומו לכראסן ,וגם רב מעדיה הוכרח לעקור מושבו ממורא וישב במחבא ודבר אי;
לו עוד עם הישיבה .ובקרב השנים אשר היה נחבא היתה רק ההורה והחכמהשעשועיי
ובהן חבר הרבהמספריו ) ואמנם מן הישיבה פנה הידה פנה הדרה ,ומקרב העם סר
השלום אחרי כן ויקר מקרה כי היה ליהודי אחד מארץ אחרת דין ודברים עם אחד
מתושבי בבל ,והנה כל אחר מבעלי הדין ברור לו דיין ,הבבלי ברר לו את ראש
הגולה והנכרי את רב סעדיה ויהי כבוא :לפני ראשהגולה אשר הזמינו לפניו הפגיעו
ויכוהו הכוה ופצוע .הקול נשמע בעירויצא קצף מבני הקהל על ראש הגולה אודות
ל והחמס אשר עשה לאיש ההוא ויבואו חשוב' העיר לפני בשרבן אהרן ,חותן
הבייעי
כלב .בן שראגרי ,ארם גדול בבבל ,ויספיו לו את המאורעות המפריעים את השלום
בעם ויאמרו אליו עליך הדבר לעשות כיכלהך להסיר המחליקת ,כי רק חתנך הוא
המחניקו עור * בראוה כשר כי כנים דבריהםוצריקים ,קבץ אה כל גדולי הדור לתוך
ביהו וגם ראשהבולה עמהם ,ודבר על לבו
הדבר הרע אשר אתה עושה ,הטרם
תרעכי אבד השלום מבינינו על כן חובתך היא להשלים עם רב סעדיה ותשכח מה
שנלבךעליו .דבריו אלו עשו פרי ,וראש הגולה ענהו כי הוא מוכן לעשות שלום,
אף כדברים האלה דבר כשר עם רב סעדיה ומצאהו נכון גם הוא לעשות שלום
 .אז
סיד באיתו המעמד נפגשו שניהםיחד ההיג ור"מ וחבקו ונשקי זה אה זהויהי ברית
שלום ביניהם כביאשונה .ויהי אחרי התפשרם שב ר"מ אל משרתו ,ורב יוסף בר
יעקב עובה וישב בביתו אך לא מנעו ממנו די מפוקו  ,מן העת ההיא והלאה ישב
ד"ס בשלוםעל כסאו עוד כחמש שנים  ,אמנם מרובהוגיון נפשו אשר דאבה מרוב
הלאותיו אשר מצאוהו ,מצד ראש הגילה ,איש שלומו אשר בטח בו והגדיל עליו
עקב ומצר שונאיו הקראים אשר הרעימוהו והכעימוהו ,ואולי עוד יוהר מטיאה עיניו
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% .שרוש דבר' הימים המיוחס לתלמידי
המלכיספוהעתיק מספרי הישיבה;,וזה סותר החשבונות שאם היה יושב בנזאסר י"ג שנה ,וב' שנים
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הנעהק

3יוחמ.ן שהוא 5פ,
נ 5המשרע ע"פ פעורו ש 5רב נתן בר
'י
דבריו פפר טה שראה
בעיניו בבבל ובפרט שבעיקר יש להתאים דברי רש"ג עם דבריו ונאמר שמ"ש:
איפיים ר"מ ור,ר
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י.יאחרי כתכי זאת העשני
עי יםטיח

וזת מטש כדברי רש"ג קם בדוכתיח .ויפת אטר.

(רויר ח,ר)
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אשר ראה המכשלה בדורו והשחתת המומר ,מכל אלה מוט התמומם איתן בריאוה
ונפשי תאבל על גורלו עד כי כשל כח סבלוובלא עתו נר אלהים כבה בקרבו,ויה'
כבן חמשים שנה כעלוה רוחו אל האלהים אשר נתנה.
אמנםחיי איש מופת כמוהי לא יסדו לפי רוב יטיהם כי אם לפי פעולותיו
אשר פעל ,במעט השנים אשר רב סעדיה נאון חי על פני האדמה פעל ייתר מכל
הגאונים יחר .מכום כל המרות הנכבדוה המבהמת פאר אח אנשי המעלה אשר אך
לעהים רחיקוה מ.תאמות בקרב איש אחד ,בז דעו צרורור; אשה אל אחותה אחת מהן
לא נעררה  ,נקי כפים היה ובר לבב ,ש.נא עול שונא בצע ,הוא לא נשא לשוא
נפשו ולא נתן ידו אף עם א.הנו ואיש בריהו להמוך מעשיו במאומה אשר לא כרוחו
וכרנשהמוסרי אשר חי בקרבו  ,הלא ראינו איך המדה השתהכדילי לטובה ממרעהי
הגאון כהן צדק ראש ישיבת פומבדיתא .הן כאשר נגש אל שניהם הנשיא דור בן
;כאי ,לחתים 'נסרי הפשרה אשי עשה בלא צדק ובלא יושד ,הלא ראינו שרב כהן
צדק לא התטהטה רגע לעשות כחפצו מבלי ההבונן א) גם ישר הדבר לפני אלהי
 .אמנם מה עשה רב סעדיה? בעברת לב טהור השיב פניו ומאן למלא בקשחו
הצדק
אף כי ירע מאד כי בזה ינתק פתיל הריעות אשר היתה בינו וב !.ראש הגולה ער
כה ,כי חשב מוסב לו להיות נידף כלימיו מלנשוה עול שעה אחה .ואולם באלה
המדוה הנעלזה אשרקנ לנפשו רצה לזכות בהן גם בני זמנו ,ואך זה היה תכליהו
"דות .בכתבו ספריו .ועל כן עליו נאמר בצדקכי היה ראש
אשר אליה היו פניו מוע
המורים ומבחר המנהיגים בכל פרק זמן הגאונים .ראש המורים היה במקרא ,בלשון
 .ראש המורים במ.סר היסכל אשר הורהו טאירת עינים באמונות ומחכימר,
ובדקדוקו
פתי בדעות .הוא אור חדש לעמו האיר על דרכי התלמור להוליכם בטח בין נככיו.
הוא פלס נתיבות פסקי הלכה ביות השכלתו ,יבכל עת מצוא קלע בהםפרחי מומר;).
הוא נתן נפשו על תורת הקבלה ונלחם כל ימיו עם ביזיה ומח-פיה .הוא השיב ו.בים
מעו; והחזירם ממרדם ,ועצר כרכים מלכת אח-י הקראים ומלפול ברשת זו טמנו להם
יחיד עמד במלחמותיוואין גם אחד :ושר יצא לעזרתו") .הגאונים ממריטםבלעגי מעוג
עליהם הביטי בלי ההבונן על הסבנה אשר תצמח מזה יאשר לא תאתר בואה ,אכן
רב סעדיה הח.קר לתכלית הטעשים הבין בלביכי לא עת להש.ת הוא ,וחוב קדוש
הוא לקדש עליהם מלחמה ,להאלים שפהי שקר המדברות עתק על חכמי ישראל,
אשר תתה שואה ומשואה ביןאלף מערוה ופגעים היו מחזיקים בבריה היהדותיקיימיה
והחויקיה
 .ועתה על איש אשר אלה לו נוכל לאמר באמה כי היה יתיר בפרק זמן

הגאונים ובאבדהו אבדה מגולו; עמו ונלה ככור מישראל ,אבל כבודו לא יוזר אחריו
אל קבר ,הוא נשאר לדור אחרין ,כל משכיל בישראל יהלה גשמו זכרונות נשגבות
ונאמנות ויאמרו המיד כי הוא העיר שחר חכמת ישראל בזמנו הוא העיר אה רוחה
למעלה
 ,3הנה טה מוכו ומה נעמו דבריו בתשובה אחת (ש.צ ה.ד ש,בסי'
על אחר שחשב שאין הנורה
שהושבח
הלה אלא על מי שהושב אותה שבועה .וכתבשודא .חלה על כל משקר בין ל.
"אוהה שבועהב.ן שאינ :חושב

.

פובר שהיא
אותה 'הבועה ,והיא כמו האש ששורפת שסיבר שהיא שורפת
שורפת ,וכמי
שהוא תוהך בטי שסובר שהיא חוחך ומימישסתר שאצו הוהך וע-ועא''טס ח"א ש"ב כנף סימןי'.
שאינו

הברזל

אהד היה רב יעקב כן שריאל תלטיד רס,נ והקראים קיא,הו העקש ,והוא 'צא והג'ן בעד רבו
מהשיבות הקישם עליו .ויפה הל' בן על' השיב עליו בחרורם ,ע" לקוטי קדמוניוה בנספחוה כי' נ' 25-.19
וכן כהב נגדו מהל בן סצל.ח .ספר .הכחה מגלה" גפיים נ"ב  cctצד  ,35-15ואולי גם ר' דוד הבבלי אשר
לרעת פ'נסקער הוא דור אלמק'2ן שהברפ"י מן הכתות ומביאו בעל אשכול הכופי ,והיה נר צדק וקראוהו
בשט ננוד עק'לס הגרן נספחוה הנ"ל צד
אתי גם הוא המליץ נעד רס'נ למהר ה'2וכוה הקראים ,נאשר
אצל ר.ם הרגן :ל אורות.הלכיח שחיטה ,הביאה
נראה קצת מהיך האגרה ששלח ר' כנחם חק-אי
י
ג
ה
אף נם אחר שהיה משהדל לקנא קנאה כבודו
ן הגאונים לא
ריש פינסק:ר בנספחיה צד  35ואכנםב.
הקבלה.טצאני
של רב כצדיה איטר כמעט נתן נפש :על הורת
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למשכיל ,והרות הזה היה מקור היים אשר הביעמימיו הנאמנים לנאונים
הבאים אהדיו בבבל ולכל הכמי המערב ,והוא הרוה אשר בספרר הכין בסאר
'משל בה לשם ולההלה רור אחר דור.
-

-

ימצה

פרק שבעה עשר
נאוני פוטבדיתא האחרונים רב שריק*

אשר חיה בו את

הדרך החדשה אשר סלל רב סעדיה בתלמורו ,והרוח המדעי
חכמת ישראל כשחר נכון היה מוצאם ,להאיר נתיבות גם בישיבת פומבדיתא ,עד
שגם את נאוניה וחכמיה החל לפעם רוח חרשה  nVDנבקע כשחר אור חכמת רב
מעדיה ננלהה נם בקרבם חליפה גדולה בהשתדלותם ובדעותיהם .אם גם בר' כהן
צדקפגעה הרוח ההדשה לא נדע כי לא הגיע אלינו רקממעשה תקפו בהנהגהנאינותר
יסמלחמותיו אשר נלחמ כ 5הימים אשר עמר מפקירתו .הגאון הזה הלך לעול 10עוד
כחיי רב סעדיה (ד"א תרצ'ה) ,הגאון אשר העמידו במקומו היה מר רב צם ח בן
8 2נ אי ומלך שלש שנים וגם מקורוהיוותורוהיו ופעילוהיו לא ידענו מאוסה .אמנם
הגאון אשר אחריו הוקם  ,gyמר רב חנינ א ברי הו ה אבי רב שרירא נאץ
(ד"א תרצ'ח) בו כבר ניכרו רושמים אחדים כי חכמת רס"ג ודרכ* הלמורו פעלועליו
מעצומה .זה הנאון היה מבהירי הגאונים ,בל אשר השאיר אחריו ברכהיודיע נאמנה
בי היה איש נפלה מרבים ביושר השכלתו .לשונו בתשאניתיו לשון למודים וצחת
המליצה ,סגנונן בסדר נאה ובסברה ברורה יברריילבןענינו בידו האחת שורתהדין
.משפט צדק ובירו השנית מדת היושר והורת חמר  ,ואם נהבונן בתכונת השובותיו
 1והיה ר"מ חשוב בעיניו ער שעשה פסקיו מקור
:ראהכי רס"נ היה האורלנתיב
י ממנו
ותליכיה כמותו (ש"צ ח"ד ש ב ם םי ב) .יש
להוראותיו ושבוזווקלסו וקבע הה
נ
ל
תשובה ארוכה כחובה בלשון ערבית בריני רבית (שם) השאלה באה מקירואן היא
העיר אשר מאזהיו בהבעלי מקרא ומשנה וחכמיםגדילים וכברבימי רב מעריהגאון
היו מפוארים בחכמתם (פי' על דהי מתלמיר רם"ג) והיה מנהג אנשי העיר הזאת
שהיו מעריסים על איסור רבית שהיו מוכרים קרקעות למראהעין בעשותם תנאי שאם
שיחויר הלוקח אח
'חזיר המו אה
ובהוך אותו הזמן
םברהתנאיההכיסהףהללזומקןחבאךובולבךהפירותונינה בבל אפה
קיהקרקעות באמה לא
ין
ןקמ
קורםקיי
היה זה מכירה בי אם הליאה והערימי מרצוהם להנצל מאיסוך רבית .וע 5זאה
השאלה היה רב חנינא נושא ונותן לכל צרריה בעיון ורקריק וסברה ומרבר בחבטה
מעיקר הו'ין עו .שנחשיב אח התש:בה השת לאחת מהפנינים היקרים בין תשובות
הגאונים .והנהאין מחבליה מלאכתנו פה להציעסברותיו הברורותותעצומיתיו ודקדוקיו
:עיוניו מפורטים ,אך נשים לב רק על דבר אחד אשר בתיך התשובהלהכיר הכונת
הפועלמתיך פועלותיובי הוא יפרוש אוריקרותעלמתשבוה האדםהגדול הזה ומדוהיו.
אחרי אשר ברר הדין לכל עניניו אמר :וזה שהשלמת השאלה אם יש לעשוה תיקון
לחסול המוצרכים שהעם נמנעו מלהלוותמפני שהעם יראים מןהמריבות ..אםרציה
לומר שיעשה דברשיפטרמדיני אדם אף עלפי שיש בו עון מדינ' שסים הרי הוא מה
שעשו המתחכמים ...ואם רצית לומר שיפמר בו מדיני אדם ומריני שמים לא יוכל
זה להיות כשהוא נהנה בהלואה (שם) .הנה אנו רואים מזה כמה גדולה הקפדהו
להחמיר באבקה של רבית ועשה את כל ההערמות חטאה בעיני שמים ואף ששורה
הדין נכבשה לפני התחכמוהם מדות המוסר חזקה מטנה: ,חייבים לצאתידי שמים.
ליש ח"י)
:כ.נתי
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וכונהו באם-ו שאין לפטרו מדיני שמים כשהוא נהנה בהלואה מפני שכשהוא נהנה
בהלואה עשה עול ונגד חק המוסרואין לעשות היקון נגד המוסר אף לעשות חסדננד
בני אדם ,ואולם מאד מאדיש להתאונן על מה שכמה וכמה מן הרבנים ברובהדורות
לא לסדו מדתו ועשו הערמ.ת להסב פני החק ולא שמו לב על הצד המוסרי המונת
ברוה התק ועשו החקים מצות אנשים מלוטדה רב חנינא היה מאוהב הגאונים אשר
 .וכתב באחת מתשובותיו
נבר עברו על מרותיהם בבחינת הכפיה על מנהג הישיבות
אודה עיר שכבשוה השונאים . ,ונאבדו כתובותיהם ונשאל מהם שיעשה להם חק
בגביית הכתובה ,והשיב להם תשובה אשר 5א רבות כמוה בכל תשיבוה הנאונים.
כלה יפה וברורה במליצתה ,נאה בחבורה ,והגיוניה בסדורה ,תחלהיברר עיקרהדין
באפן אם היא מבקשת להתגרש ומורדת על בעלהויברר נם כן הדין אם לא טרדה
 .ומסיים! וזה
אלא מתגרשת בהסכמת שניהם .ומשני האופנים יוד'עם מנהג הישיבה
מנהנ הישיבה וכן אנו נוהגים ,ועתה ראו אםיש לכםמנהג שהייתם נוהגים בו אהח
מנהגכם ואל השנו מנהג אבותיכם ,..לענין הכתובה הכל כמנהג המדינה ואם לא
 .ומבואר מדבריו שדעתו
כבר צוינו ופרשו לכם מנהג הישיבה (ש"צ ח"ד שיר סי' ט"ז)
שלענין תקנות הקהלות מה שמתקנים לטובת בני העיר אין הדבר תלוי בבקיאות
בחכמוה ובמרעיםכי אם ביריעת צרכי העיר ותועלייתיה  1אך הידיעה הזאת לרב
חצויה יוהר כאנשי מעשה אשר רעתם מערבת עם הבריות ויודעים מכאוביהם וטובהם,
אשר נדרש להם ואשר הוא אך לטהסור ,מבבעלי הורה והכמה לימוריות .ואמרכן
י המרינה לתקן תקנוה לפי שהם יודעים מנהג
מפורש במקום אחה שביד זקני העיר
א עזרא שבזר וכל אשר לא יבוא לשלשת ימים
מדיבהם ,ונהן כה להקנתם ככח הקנת
יחרםכל רכושו וממנו למך שכשוה ביד זקניהעיר לתקן הקנות לבניעירםולכופםלמה
שתקנו ).כללו של דבר סכל הפסקים אשר נשארו ממנו נראהכי דבריו במועצותודעת
במדת הצדק ושקולים בפלס חמד ואמת):ובצדק נאחרעליו כי היה מבחירי הגאונים,
רב חנינאלא האריך ימ-ם על ממלכהוויגוע ויאסף בשנה אחת עם רס':ג (תש'ב),
ראש כלה היה בעת ההיא בפומ:דיתא רב עמרם ,אולי היה אחי רב חנינאכי רב
ימרירא קראו דודו ולו יאחה ,לפי משפם הישיבה ומנהגה ,שיהיה ראש הישיבה תחת
רב חמנא ,אבל לא היה כןכי אם קראו את מר רב אהרן הכהן הוא המדע
עוד בשם כלב בן עסף מרגם להרת טטלא מקם רבחנינא .זה האיש לא היה שחכמי
הישיבה ולא היתה הורהו אומנתו ,אכל היה עש.ר גדול ,ו1ה טעלה למנהיג בעם,
(עיד מעלה אתרת היתהלו בי היה חכם גדול בחכמות אחיות יתר על חכמתו נהורה
,אלה שתי המעלית היו דרושוה בעת ההיא יותר מהכל .ההכמוה האחרות לרדוה אח
הקראים ועושר ותקף רב למען יהיה לו גם כח ויכלת חומיית להחזיק אה ה.שיבה
אשר כבר רופפו עמודיה
 .הוא היה חכם פהילומיפי ולרעת קצת חבר ספר בחכמה 11
-

.

.

.

-

וגם

-

 )1גם זה באיתה תשובה  S~W3ומביאת הרא,ש כתובות פ.ר סי'כ.ד ומרדכי שםסי' קס"ד בפי' בשם
ר"ח בר יהודה ולמרנו מדבריו שסנר שדין הפקר ביד הפקר לא דוקא בב"ד אלא אף בראשי העיר ,ומה
שאטש (ב"ב ח' ):רשאיןבני העיר להתנות על השעריםוכו' ולהסיע עלקיצותן נלמד טעורא ,ולדבריו מעשיהם
 .אך בטור חיםסי' רפא
.ט:עי5ים אף אם יש חכם בעיר ובלא המעטתו שלענין הקנות העיר הם כביד חשוב
ובהי לא טשמע כן ותיפה דבכמף טשנח פייר מטמירה מייתי מן הרישש וכשמב-ם להפך דטהני בלא אדם
השוב ולא חלק עליהם.
 )2שםסי' י'ז כתב טעם לטה בפלו הגאונים תקנת כתובת בניןדכרין'11 .ל עיקר התקנח לא היתה אלא
נרי .שקפץ ארם ויחן לבתו כבזו והיוםולואי שיתן לבנו
שרוב בני ארםמניחין בניהם בלא מחיחומתקנין
בנותיהם וכטה פעמים הוצרך הדבר (אולי צ"ל השד) לנ
כדבותתיכלכי שירכה נטחנת בתי ובנדוניא ושם שיא
ס'.י-ג תשובה סמנו בגביית קום  1gnlaופסך על תקנת רב צדוק וע'כ הוא בלש רב חנינא רנן .ובח.ח ש-ט
וכשובה בענין סי שהציל עצמו ספני שוררים בטמון וסלש.נה וסגנונח נראה שהיא טר'ה הוה
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.

.
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ונם עשה פירוש על התורה (נרעץ  869בשטמונקוהחלוץ) .ישלני מסנר אךתשיעית
מעטות ואין בהן דבר מיוחד לההפאר .אך זאת נראה פתשובתוכי כישיבתו נשתנה
 .הנה בכל תשובות הגאונים אשר
צורת פופסי התשובות מאשרה.ו אצל שאר הגאונים

י עם האבריח שנשלחו נספחוה אלההשובוה נמצא שהגאון כהב את האגרה
נתקיימולנ
שחקרים לתשובה והחשובה היחם כהזבה על פי מצוה הגאון סאה סופר הישיבה ולא
נזכר שם הגאוןהטציה ,אבן בהשובוה הבהגבותעל שם סר רב אהרן הזה נסבא שהכל
ן מגדול .וכה
כתוב סאה הסיפר ולא בסגנון אגרת כי אם בגזרדין היוצא מביתיי
היא תחלת התשובה :שאלה זו יצאה לפנינו לשער הישיבה של נולה לביה דים של
ארוננו אהרן הכהן ראש ישיבת גאוןיעקב חסור לבנו (ח"גסי'ל"ז-עמ') .ובנגירומציה
'סיים :הלכך יקבצו הזקנים ויקראו התשובה על השאלה הזאה ויעמדו על ענינהיאוה
ויעשו כפי שפירשנו .וידמה בעינינו כאלו בכונה בקשו להאריד פני הישיבה עלידי
צה ולהרים מעלתה אשר כבר הלכה הלוך וחסור .וכן ניאה מענין ההערה הנספחה אל
התשובה אשר בה הוא כמבקש רצון השואלים שישלחו כל ספקוהיהם ,כי כה כתוב
בסוף התשונה :ואם יסהפק לכם דבר ישלחו לפנינו כתב למען נצום להשיבם כדת
דרך משפט האמת והצדק בעם ה'
וכהלכהו נדדכי היושר ואורח מלולה כי
ונחלתווסג
יללכתיוואין לנטוהטמנו לאימיןילא לשמאל ,בישיבה רב אהרן היה רבשיירא
נאון אחר מחכמי הישיבה ,נם בנו רב האי נאון ישב לפניו ,כי כן מפר באחת
מתשובוהיו חבוריםאני כמה שבתוה שהיינו אצל מר רב אהרן גאון (ס האשכול ח"א
צד ב) ומביא מה שראה מנהגי ינהג אחריוה).י
ב אהרן מאד העוה בנעוריו נגד רב
סעדיה גאון.כי הוא היה בעל בר.ה דוד בן ,כאי כמחלקתי עם ריס וירד עמו ער
לחייו ,ואמנם.עותתו הזאת הושבה גם אל חיקו בעה גאונתו מדה כננד מדה ,כי
כאשר עלה לגדולהו גם הוא היה מטרה לחצי אחד מחכמי הישיבה ואחוזת מרעיו
ויטררוהי ורובו וישטמוהו ,כי זה החכם מתנשא עליו לאמר :אני אמלוך! האיש הזה
היה מר ר ב נ ת מ
י ה בר רב כהן צדק והנה אף כי .לא הצליח חפץ מנגדו לרוצתו
ממשרתו כי טובי הישיבההיועטי בכל זאת היה לצנינים בצרי וירעימהו וינעיסהו.
רב אהרן עמר במשיחו כמו שבע עשרה  naeוהלך לעולמו (מביך תשייט) ואז ,אחרי
מותו נבחר איש ריצו מר רב נחמיה הניכו להיוה ראשישיבה .ואולם לא היהרצוו
לכל חכמי הישיבה ,והגדולים והטובים בהם ורב שרירא בראשם לא היה להם חפ'ן
בו ולא היתה ידם תכון עמו ואף לא באו אליו לישיבה .ויהי הגאו; הוה בפקודתו
כשמונה שנה (השכ"ז)  noSt1אל עטיו .ילא שמענו אף שמץ מחכמה הגאון הזה
ופעולותיו רק שמענו מן הסחלוקית אשר היולי עם רב אהרן גאון וסיעהו.
אך בטרם נכבה הרשף האחרון מתפארת נאין פומבדיתא ובטרם נלה ככוך
הישיבהלבלי שוב עור ,יצאו שני מאורות נדולים על ארץ בבל אשר האירו בגבורתם
כמושבעים שנה והלכו לאורם גם בזמנים רחוקים .בכל הגאונים אשר משלו בפומבדשזא
עדזמנם לא היה משלם בתקף המעשיםוברבעלילוהם  ,הס היו מר רכ שיירא נאון
ובנו
 )8עי' בס' האשכול שהביא בשם רהט וגבורים אגו כמק שבשה שהיינו אצ 5ר.א ומבואר טוה
' לקטן אצל רהיג שבררנו
שהאוסרים רחזג נולר תשכזט טעו שהרי כבר ישג לפני ר"א אשר מת תשישיעי

כי

.

ש:ולר היש ואתי שפיר .וטפרש ס' חאשבול באות ב' נראה שהרגיש בזה שכתב ר"א ה"ה גאון כסורא אחר
ת'.ש ואחריו מלך רב שרירא קרוב לשנת תשזל ואחריו רב תאי עטר שנת ת"ת .וכמהגרגורים כאגרלחמשיר
 .גרב אחרן ורשש כתג הזטן שמלכו וגם זה רק בקרוב וברח"ג שיגה וכתב שנה פעירתו ,וגל
אמתת חרברים
זה למה?קריא 'נלה הפעות דמגח לפי החשבון הנחוג בוטן לירחו של רחיג ,וגן לא יעשה .ולהתנצליהו
נאמי שזה הרב היה טרור בפלשל' 1ולא עסק בדברים קטנים כאלה' .טאלמלאכן לא היה כיהב שרב אחין
היהגאון נסורא.,אהריו ר'מ"ג ואחריו רב האי גאון וכל זה :א היה ולא נברא ששלשתםהיו נא'ניס כע:סכד'תא.

(דיר ח"ד)

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

146
-

-

ובנו מר רב האי גאון .ויהי בשנת ארבע אלפים ושכע מאוה ועשרים ושמינה ההנשא
להיית ראש ישיבה מ ר ר ב ש רי ר א בר מר רב חנינא גאון בר סר רב 'הודה גאון
שלשלה יחוסו נמשכה עד זרובבל בן שאלהיאל מזרע דוד (עי'יוחסין וס' הקבלה)
אשי
אבוה אבותיו היו נשיאים  ,יכן העיד רב שרירא עצמו כי אבוהיו היו מן הנשיאים
ייהו כאשר החלו ראשי הגולה להשחיה דיכם משכו אבותיו הראשונים את ידם מן
הנשיאוה ושטו מנמת פניהםלהגיון בתורהוהיו בכל עהמחכמי הישיבה ולעתים הרבה
מראשיה (אגרה רש"ג) וע4כן היה פתוח כתוהמן צורת אייה סימן דגל סטה יהודה
(ם' הקבלה) .הגאון הזההגדיל מאד לעשות טיבוה לכניעמי הקרובים וודחוקים ללמדם
הורה ולהרבות דעת ,הראש לצרקותיו אש: -שה ;ם ישראל אשר כתב בספר ראשי
היסורות לתולרות ההירח שבעל פה וסדר דורות נישא.ה לסיום הומרה עדזמני  ,יורה
ן שמועה מכל הפנית הגדולות הנוגעות בספרות ההלמוד ,ישים מחשך לאור
דעהייני
על נשיבות הולווה הטשנה והברייתא והתוספתא והתלמוד אשר היו עד העת ההיא
ההן לאיר
ך ושממהמבלי עובר .הוא און וחקי וברר אם נכתבו ,ומהי נכהכו ומי
א
י
ש
נ
ה
ו
ת
ע
ד
מפורש ושום שכל כי רבי יהודה
אשר הקן את המשנה
כהבם  1בויודיע
כחכה ?ל ספרובריו') .וכאשר יסרר בו במרר נאה רורוה ההנאיםוהאמיראיםוזטן כל
אחר ואחד מהם כן סדר גס סדר דורותרבנן מבוראי ודורוה הגאונים עד זמנו .ובבל
אלה החקירוה השתדל ליסד החלטותיועל פי ראיוה נכוחות וברורוה .ובדבר הזח יש
יתרון למלאכהו על מלאכה בעל סדר תנאים ואמוראים כי זה האחרון כתב סדרו בלי
ראיה ובלי הראות המקורות אשר מהן שאם .לא כן יב שרירא הוא הראה המקורוה
אשר נשען עליהם ,הן אמנםכי לא ניכל להכחיש כי לפעמים יוציא רש"ג תולדוה
ממקורוה אגדיים אשר לקחם כפשומם והאמינם כפשוטם ואחרי הבחינה בהן ניאהכי
הדברים לא יהכנו ועל כן לא נתכנו גם ההולרוה שהוציא מהם"); בכל זאת ערך
מלאכתו גדול מאד .כי כאשר לא נאמר ?ל כרם חמד משחת הואיען מצאנו בוגפן
אומללה אחה או שהים כן לא גאטר על מלאבח רעה כזאה הגדולה בהכנהה וחמודה
בשלמוהה לא נרצנה יען כי לפעמים יש בה דברים אש -לא כרוחנו .אך נשפום
עליה בכללה-ואז נאמרעליה בצדקכי לא בא כבשם הזה סכל מכמניספר .הגאונים.
מהועליוה ;את האגרת היאבי תפרוש אור לפעמים על דברים סתומים בהלמור אשר
לא ידענו שחרם זולתה .ותודיענו כללי הגמרא במקומית הרבהוכללי מדרש ומנהגי
"שיבוה בבל והוקיניהן אשר לא שמעגום ממקום אחר .יהר על כל המעלות הנכנדוח
האלה והתועליות אשר צמחו מסנה לכל דורש הספרות התלמודיה ,היתה זאה האנרת
לכל המחבריםמזמנו והלאה מקור נאמןלשאוב ממנו דברי חכמה ודעת לצדדים שונים)6
אך

.

אבענין כתיבה משזה והלט:ר כבר בררת שמחר ב"מ יא"צ להאריך עוד ועי' לעיל ח"א צר ,98
 94וח"ב  261וח"ג צד  248-248ובסאטרנו בב,ה הלמד ".
א צד~ 5הלאה ובמביאנו לממרא עם פ"
הראב"ד ומסרת התלמוד שלנוועי' שערי השובה עב הערוה איי הים.
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 )5בטאמר הנזכר שגכ'ה תלמד הבאתי ראיוה על זה וכן
ואין צורך
שכהבתי
להנפילם עי"ש הטב.
 )6גמאמר הנ"ל רמונו על המחכרים שהשתמשו באגרת הזאה ב.ן בחוכרת שטהגין שלא בה~כרח,
ן ס' ):או פסק
כסו רב כהן בעהיע בב ם ואינו סתירה בשם .רשיי בפירושיו וקרא שמה כהב תשובתו,גטי
סדרו (כתובות :ולפעטיס נטשך אחרפירושיו ולאי,כירהו .ובמאמרי המצא הראיית ובתוס' הצרפתים קראוה
כתב רב 'טיירא גאון (כתובותסו ).ובשם חוה יזכירו רבנו הם בספר הישר (סי' תק.ב) .גם הובאה מבעל ספר
התריסה סי' קליה ובהגהת מרדכי יהובות סי' רפע .יבסוף כתובות מביא טאסר ארוך מתוכה בענין תקנת
נב,יה חוב וכתובה ממטלטלי דיהמי אכל אינו משירח בשם ובהקדמת פמ"ג מביאת וקראה כהב תשובה.
זה-מבד בס' טלחטות בכתונות ח"ד קראה בשם וקיצר נכתבת חטשנה' ויחסה לרשע ולרב האי בוו והישבזם
בצ (קנט) ,יהסה לרב האי .ואחר אהיון בא רש"ל ~ efitנתולרות רב האי גאון והכריע נדרכו עיפ השערגה
ושבאטט יצא הנהב טפי שניהם .ואטנם סצאת' בתשובות חגאונש .שערי השובה סי' ע"א שרב האי גאון שצנר
עמא
(דו"ד ח"ד)
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אך בדבר אחד האגרת הזאה מיוחדת בערנהואיןשני לה בתועלתה כי נהיתהלמנהיג
יסורה דרך לדורש ,קדמוניות ישראל,כי בידיעת סדר הגאונים-י 4היחידה הטצהנת
אותנו בין נבכי,מניהם ,ותדריכנו בנתיבות לאידענו,ולתהנתעזרנולהלין השתלשלות
בה
תורת הגאונים מתוך תשובותיהם * ואמנם ברוב היסים קרה לה מקרה רע כי
ידים עסקניות ושבשוה עד שהגיעו אלינו עועי נומחאוה אשר הן מתתלפית בדבריכ
גדולים ועקריש .הנומחא האחת היא הממחא שבספריוחסין .ונאמר מיד כי סי אשר
ישלו טעםחכמהיביןבי היאהאמהיתוהעקריה
 .אךבזמננו זהיצאהלאורבנוסחא אחרת
)
ה
"
.
ת
והיא
אשר הוכנה על פי כתביד (פ' חפש מטמונים הו"ל הר"ר ב"נ בערלין
.בחלוף גרולמן המקובלת מכבר .כי תחת אשר ביאשינה כהוב מפורש
ם
ו
ש
~
שכל כי
לשטתרב שאיראגאוןרבי אשר תקן את המשנה תקנה בכהב ורב אשי החל לסדר את
כשלסור גםהוא כתב מדרווטהדורותיועל ספר ,הנה זאת הנוסהא החדשה עקמהעלינו
את הדרך ומתאמצת לבמל השטה שנבי ורב אשי כחבו סדוריהם וערבבה הדברים
בזדון בהשמיטה כל המקומות והמראים שדעת רש"ג היהה שהמשנה והתלמוד גכתנו
מיד מסדריהם .ואמנם לא כל מזייף אומן במלאכתו .כי למחוק ולתקן ולהסב פני
הדבר אשר אזנו ותקנו וכתבו אתרים להוסיף או לגרוע קשה מאר ולרוב לא הצלח,
זהחכם אשרעיניו בראשו לא בקל יוכל להתעותכי עד מהרהיכיר הזיוף היוצא סיד
,מי אשראינו בקיברנר ,גסמי אשר שנה ושבש את האנרתהזאת לא הבין אומנותו.
!הלא בכל מקום אשר שבש והשמיט או הוסיף ידו ניכרת וההשמטה או ההוספה נכרה
בחבור הרברים * ואמנם הסבה אשר הניעה את המחליפים לשנות את הנוסחא חיתה
י דורות
לטען תהיה אגרה הנאון מתאימה עם קצת רבני ירפה אשר חשבו כי
האחרונים לא היה אף אווז אחד בכתב טן התורה שבעל פה .אבל ל 4הש
עניחו או
לא ידעוכי דעת רש"געודמבוארת במקוסוה אחריםשהיולהקרמונים דברים בכתבז).
ועוד זאת הלא חכמי קירואן אשר אליהם היתה התשובה נכונה הלא הםהיובעלי
הדעה הזאה בי המשנה והתלמור בעת שהובנו מיד מסדרים כהבוס על ספ -ובלי
ספק החזיקו השטה הזאה במסיכתם על התשובה אשר כתב להם רב שרירא גאח

שיו

(והורה כן.)9

מלבר קאגרת הזאת נשארה לנו עור אנרת שנית ממין הזה והיא גם היא מרב
'יטרירא נאון ,ונכונה גם כן לראש חכמי קירואן הוא מן רב יעקב החבר בן סר רב
נסים .וענין השאלה הוא לפרש לו ענין התוא-ים הנהוגים בתלמוד כמו התואר:
רבן ,רבי .רב ,סר ,אתסי אשר יבנוהו בזה או בזה ,ימה מעם הזכירו אחדים מן
החכמים בשטם לבד על כל אלה המפקוח הודיע להם דעהו על פי קבלהו .ויבאר
להם עור בחשובה הזאהענין כמה שמוח עצמיים של האמוראים(עי' ערוך ע' אביי
ויוחסין השלם) ,נס זאת התשובה קבלוה השואלים בנפש חפצה ומצאנוכי רב נסים
בנו של רב יעקב הנזכר השיב לאחר זמן המצית זאה התשובה לאהד מתלמידיו (ס'
סעשיוה לרב נסים) .אף שהחשיבה כתובה על שם רב שרירא ורב האי בנו בכל זאת
נראהכי לא היה-לרב האי הלק כה כסו שלא היה לו הלק בהתשובה הראשונה.

.

כי

מביא האגדת וקראה על שםאיבו ובזה יסולקו כל המטקות ובטלו השערות רש'ל .הראכיד בם' הקכלח השתטש
בה ולא יזכירה בשם .ובב ת שם צד ד 8שערתי שר' ריטואל הנגיד השתטש בה
 .ועוד בנ'ת כטאסרי מבואות
חתלטוד
משנח ב' צד ה חדרגאר_,תיכי גם הריש פקינון בס' כריתות השתפש כח
 .לן הראיות ע5
זה כתובות ומבוארות במאסרינו אשד רסנו עליהב גהערה סי'  4וא'צ
להנשל הדברים
נסים מקירואן בס' הסתפח כתב בהקדטת המשגח וחתלמוד היו כתובים .וריש הנגיד בסבא
התלמוד כתב כ"כ והוא קגל תורתו מן חגאונ.ם אחרונים ואחריהם נמשכו כל חכמי ספרר .וע"כ לא להכמא
ייהשב לטי שיאסר שרג שריפוא גאון סעד שלא תיו כהוגיםעי' בל זח לעיל ח"ג צר %46וחלאנו.
נדו"ד ח"ד)
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בי כן מבואר טתוך התשובה של רב נפים אשר כספר מעשיותכי רב שיירא כתבה.
נסן בתיבה האגרת בדבר כרכבה המשנה והתלמור היה לדעת קצת טן המחברים
גששת ב"א תשם"ו (טמור עינים פכ"ד) ולרעה אחרים בשנת תשם"ה (אפודי בהקדמה).
ושדות האגרה אינם רק שמועזה לבר כי אם כהב עלפי ערוה ספרי זכרוניהם של
הנאיניםגםעלפי מה שקבל בקכ5ה טאומתה טקדמוניו או מה שראה אוירע .ולפעמים
מזכיר באגרתו ספרי זכרוניהם ,כי ברור הוא,יהיו בישיבה ספרים שונים מעניני דברי
היסים .ואחדמתלמידי רבמעריהיזכיר שנים טהם בשמות :מדותחכמים .מפר היובלה(פי'
דבייהימים הוההר"ר רפאלקירכהיים)ובלי כפק אלהספריה:כרונוההיומספריהישיבה.
בתום לבבו וכאהבתו אשר אהב אה קדמיניו הפרי :לפעמים על מדה מעלתם עד
א.ן קון .כן אנו רואיםבמקימות רבים באגרה .בדברו מן הקדמונים ומרביםמןהגאוה?.
אין דבר מן הפלאוה אשי יסיפר חליהם אים -לאיאמיני כפשימו וככתבו ; ועוד יוהר
נראה ותה באחת מתש,,ביתיו אשר בה היא מפלינ תורתם ויחשבנה כנתונה מפי
הגבורה .ואלה הם דבריו יטם :כל החולק על דבי מכל ד ב ריה מ כחולקעלה'
ועלתירתי כי כ5מ דברי אלהים .ואפילי במדרשו של משה רבן של נביאים לא ידהו
אותם טמקומםיהנמתםופלפילם הוא הדבר אשר ציהה' אל משה (הקדמה ש"צות"ב).
וסי לא יתפלא הפלאופלא על הפלנה יהרה כזאת
 .והלא בהפלגה הזאת יקלקל שורת
משפט וצדק בעשוהו רבים מטובי הבמי ישראל
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ההוראה וההלכה נאמר כי דבר ה' בזו ? והלא רב יתיירא עצמי לא הדל לחלוק על
דברי גאונים שקדטוהו"( ואיך לא ירא להכוה בנחלתם ץ אבל הוא הדבר אשר דברנו
יראת כבורם אשר מלאתהו ואהבתואליהם קלקלך אוץ 'אורר; משפט .אמנם בההפלאנו
על הפרזת .נזכור מעשה של רב נטר31אי גאון אשר אמר להוציא מכלל ישראל את
האנשים אשר לא רצו לאמך בהנדה של פסח שום דבר בררשות חכמים (לעיל פי"ב)
אשר בלי ספק עשה את ההפרזה הזאת לצרך שעתו לררות את הקראים הבוזים דברי
חכמים בכלל ומכחישים הקבלה ,אף כן צריכים להבין הפרזתו של רב שרירא .הנה
לא חשב ולא עלה על 5כו לאמ-כי כל מי שיבוא :יחלוקעל גאון מן הגאונים ויחשוב
בי החלטתו באיזו הלכה אין לה קיום יען יש לה סחירה מן הגמרא או טן הסברה
שחולק כזהיהיה כחולק על ה' ועל תורחו ,אמנם דבריונכינו נגר הרוגנים אשר רבר
בזסט ודברו במעלת היש.בות בכלל ונתנו דופי בנזרות הגאונים אשר לא בראיות
'סודן ,ונגד אלה דבר כן בהפרזה ,כי חשב שאלה שתי הישיביה הן במקום סנהדרין
הגדולה שבלשכת ההית ,ובכח פקידהם של -אשי ישיביה הנאונים נתן להם החק
לצווה ולנזור ולהויות ,וחק ההלמירים והעם הוא לשמועילהקשיב ולמור אל משמעהם,
יכל הממרה את פיהם ומכחיש כח הוראתם אך עליו יאמר כי הוא כחולק על ה' ועל
הורהו ואך לכונה הזאת ישל3ו להבין כל דברי הפרזהווכבר מצאנו כזה ממנו במקום
אחרכי הוא עושה מעלה הפקודה נדולה טמעלת החכמה ויתרונה .יפעם אחה נשאל מי
היא הטומחא אשר אמרו עליוכי הוארןאפילוביחידי מוהשיב כי בכלל ס,מהא הוא רק
-

____

-

י

ראש

)9ע" ש צ היך 'ט'ד פי' ס"ה טה שהביא שמת טקצה גאונים שלא אסרו שאלמנה נשבעת על כהשחח
אלא נשיש כדיויעיי גל כתובתה אבל לא 'מצא כד' שיעור כולה תטול בלא שבועה ,ור"ג חולק שהשבע
בכל ענ'ן 21ח'ה שיה ס" ה' הביא :צמק סרב סתה'ה נאק ואטר :ודכהבהין משמיה דרט4ג '1ל . .אנן
א ס.ל דמר ר.מ כתב :סאן דגתב הכין כל סאן דה"א שלא כהלכה כהב .וכתהו אט'לו אם אמרה ר':באסה הלכח.
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או דייני רבבא"') אבל כל שאר הדיינים אינם רשאים לדין ביה,די (ש"צ

ראש ישיבה
ח"ה ש"ז מייל"ז,

;

השובותיו הנמצאוה בידינו בקיבצים שונים או שנהקיימו כספרי הפוסקים
מיאעצנים רבות מאד במספר .ואין זה דבר מפליא ,כי נם ימי פעולתי בגאונותו
הלא שלשים שנה ישב על כסא ראש הישיבה ,ומלבד זאת היועיני בל
רבים
י
י ישיבה מורא
יהקרובים והרחוקים נשואוה בעת ההיא לישיבה פומבייהא
הם
היהודי
כ
חיהה שממה .אמנם בבחינה הכונה השוביתיו לא נברלו מרוב תשובות הגאונים,
רובן פסקים והוראוה להלכה ולמעשה וסקצהן פירושים במשנה ובהלמ:ר .)11נם ,את
נראה מהן כי היה מן החכמים הנוטים בכל עה לצד החומיא והיה מדקדק בחיט
השערת על כל דבור ידבור של התלמוד .וגם על זה לא נפליא כי כן היה דרוש
לזטנו מאד ,כי יוהר מכדורות הראשונים של הקראים היו ברורוה האלה לרבנים
למעצבה .הראשוניםהיו מכחישים ומנגדי התלמוד אך המאוה-ים היו שונאיו וחורפיו
ומקלליו ויחפאו עליו דברים אשר כלשמעיו תצלינה שתיאזניו .מעה אשר רב סעדיה
גאון נלחם עמם מלחמוהיו לאיכלי לבא עור אל מנוחת הרוחויהי מונהגים לשנעון.
יה טרה בההלמור,כן גדלה חובת הרבנים לשטרו,
ועלכן כאשר הקראים הוסיפולענ
לנצרו ,ולחזקו ,ולאמצו שלא יפול דבר מדבריו אוצה .ומצאנו באתה מהשיבוהיובי
רטז על זה בפירוש .יכתב לאחד משואליו :ואמנה הוא שיגזרו גזרות ולא ירויח
לפרץ כי פרצה קוראה לגנב (שייה גאוני מזרח בב"ח ש"ר צר  126מ '.מ"ר) ,ואף
שה היה חלק ההלסורוגורל הורה הכמיני מאזכי חקקו חקים וגזרו גזרות למען הכות
על קדקד מנגדיהם בראשונה בריבם עם הצדוקים ואחיי כן כשעמדו כתיה א תרים
ופענו על הורהם ,ובקרב עדה הרבנים עצמה קמו בכל עת רוגנים אשר הקלו אותם
נאה הורתםועל כןבעהיםשונוההיו נאלציםלהקן רבריםוהיקיםלמרותפני מננדיהם,
אף שאלה החקים מצר עצמם אינם מועילים לתקן המיסר ולהטבה המרות או להרים
רוח הדת על כל פנים לדעתם היו מועילים לגדר הפרץ ולעצור בער שקט ההתנגדות
ואף מבחינה הזאה צריכים אנחנו להבין פעולוה הגאונים וגזרותיהם וחומרותיהם ,אף
שהדברים 0צר עצמם אינס מביאים לא לידי חכמה ולאלידי סוסך ולא לירי יראה
יהרה ,אבל ההנגדות הקראים עשהה זאה ,ואך לרגלה הקנו ונז-ו כמ.ק דברים
כי
,
היה צורך שעתם ומקומם ,ועהה גם זה היה ררך רב שרירא ודעהוהן גםבימיו שאו
הקראים עולה תמידלהכעיס ולהרעים שנואי נפשם הרבנים לנאץ ולחרף אחההנימור
על כן חשב עת לעשות היא להחזיק כל דבור ודבור טן התלמוד קדש קישים.
ואולם לפעמים לא השגיח על הדבר :שלא לחקית את הקראים וזה בעת שהיה
דבר נדרש למעשה הטוב והיש ,-ומ.עיל להטבת המדות ה~היוה בקרב עמו .ופעם
אחת נשאל מאחד המקימות אש -היה המנהג להזהר ממנע טומאה בזמן הזה ואינם
נוגעים נטשכם ומישב של נדה ואינםמניחין אותן לאפות ולבשל להם בימי מומאהז
ובאו תלמידים והתירו הדבר מפני שאין פומאה בוטן הזה,אחיי שאין טורה מטומאת
מהאין צריך לפרוש משום טומאה ובאו ושאלו את רב שרירא ואמר:כי אף שהתירו
התלמידים ,לא רצי רבים לסור ממנהגם ועיניהם תלויות במה שיורה להם ,והנדב רב
שרירא שמאז אין ישראלמוזהרים מלהטמא באחה טן הטומאות ,רק חייב לטהרעצמי

.

ב.
.

כשרוצה

 )10טן ההשיבה הזאה טכואר שלרעתו כל שאר הדיינים לא נקראו טוטחין לדוןביחידי אף אםהש
גדולים בהכטמ ,כדניאל ולפט ר5מיכה  .וצ"ע שם סי' ליה שפי' דשני רלא תליא אלא בהכאה ילא
~p'p
במנקם רעעהא
ושוד
 )11שם ח"א ש"אס" ס.נ ,טור ,מץ ,טץ ,טיט .ובח"ד ש' 1פי' כ"ח,ל' .שם ש'ר סי'
,
ח
"
ר
ה
טש' צ'ט עדפי' קיר.
בג"צ בש"צ .ועי גס בשטה גאונים קרשים (רפט ברלין

.

גיא
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כשרוצה לעשוה מעשה שחייב לעש.ת בטהרה כמו בכניסה למקדש או באכ" וצלין
מו לידו
בטהיה אבל מצוה לרחוץ מכל טומאה ואף על פי שמותר לאדם להביא עצ
מומאה ,ועכש :שיש השש מפני עמי הארץ שיבואולידי עברה על ידי משכב ומושב
על כןישמן הרין להנהיג בו איסור ,וכל התביים נהנו בבהיהם שההיה הנרה רחוקה
ופורשים מטנה וסייג נעשה בזה (שו"ה גאוני מזרח בב"ח שנה ד' סי' מ ר) והנה אם
נתבינן בדבר לרעת טה ראו על ככה להתיר הדבר אשר העם נהנו בו איסור ? והלא
אין זה מררך הקדמונים ומשפטם להתיר מנהג איסור ולבטלו? ובפרט אם אין בו נזק
ותקלהו על זה נאמרכי טעם השתדלות ההלמידים לבטל זה המנהג אך היה מפני
שראו בו מדה קראיה ,שכן הקראים -אחרי ענן -חושבים שאסור לטמא בכל מומאה
האמורה בתורה אף בזמן הזה ,ועוןפלילי הוא .והנה רב שרירא בלי ספק ירע זה
הטעם יוהר מם 13ובכל,את לא חשש לרחמיר ולעש.ה סייג ולא ירא פן יחקה את
הקראים  ,ולמה זהצ יען כי חשבכ
 .יותר טוב הוא להצ.ל עמי הארץ ממכשול
סלעשוה ההנגרות לקראים ,ובאמת זה הוא דרך הבוטח בצדקה מעשיו ,וברעהו כי
ישרים דרכיוולפי מחשבהו נאוהים להשכיל להיטיב לא ידאג ממעקשי דרכים ולא יחוש
לנעוי לב אך יאמר עריקים ילכו גם ופישעים יכשלו בם .אמנם כאשר ראינו מכל
:ה כי רב שרירא היה נומה לצד החומרא ולאסי ממרת התלמוד לכל דבריו ,יבפרם
השהדל להת לו חזוק מפני שהשעה צריכה לכך ,כמוכז גם מצד השני לא הסיר
עינו מצרכי הזמן להקל לפעמים אף שלא כפשוטו של התלמיד .אך לא שחלק ;ל
התלמידכי אם לא העלים האיסור טשאליו אך הודיעם באמונה כי מן הדין שבגמרא
הדבה אסור ,אבל אמר שבכל זאתאין להורות לרבים ולאסור אחרי שנהגו העם ואין
ימזידין .וסמך
יכולים רוב הצבור לנההוגגמבר אימור הנח להםלישראליהיושונגין ואליהי
יא ההירו טטעם הזה דבר שאסרו חכמי המשנה ולמה לא
בזה על מה שחכמי
יתיר גם הוא דבר שאסרו חכמי הגטרא ,)12ודבר גדול הורה בזהכי הראה כאשר זה
הפעם היה מדה חכמי ההלמוד לבטל איסורים המפורשים במשנה כן יהיה זה הטעם
לחכמים שאחרי התלמוד לעמת החקים שבהלמוד.
כדרך רוב הגאונים האחרונים שאם נשאלו על ענין פרטי בארו הלכוו רחבה
בתנאיה שהשתדלו להרחיב תשובתם על פרטים אחרים אשר נוגעים בהלכה זו
אף שלא נשאלו עליהם אף כן היה דרך רב שרירא גאון בתשובותיכם) מן
המקורות אשר השתמש בהם בתשובותיו הם גם פסקי הגאונים שקדמוהו והוראוהיהם
ופירושיהם ונושא ונותן ומפלפל בדבריהם4ן) רב שרירא שם לבו אל בללי הגמרא
היסודיים המועילים להבנתה ומורים דרךבין נבכי ים התלמוד כן ראינו בהאנרת
אשר כתבלחכם.קירואן אשר כמעם כלה היאמענין הזה ואףכן נמצא בתשוביתיו.)14
כלל אחר מתמיה העמיד באתה מתשובוהיו בנהנו המדה למה שנקרא לחכטיני בכנוי

.

.

.

.

.

___

מצוה
ה חיא כחשיבת גאינ'ם קדמונים סי' צ"ב שהתיר למסיי בהסיה1,ל"י,ליעיהן בשבחיה
 )12הענין"י
יהיו

וחט אף שנאפר הדבר בגמרא מכמה טעמים ,וטעמא מאי? משום

טחב יהר שינגין

ואל

סוידין

וע"ע

בשית סי' שחה.
,18עי' בש"צ ח"ד ש"גסי' כ-ח בעניןהקנינים .ש 2חזה ש' 1סי' כזה מתי; פסולי ערוה .ושוית שית
.
ה
ד
נ
ת
ל
י
ב
כי' ק.0ט שענין פ
 .ח"א ש"ב סי' לן' מנהג קרמוניפ
 )14בש"צ חיה ש.ח סי' ה' טביא פי' ארוך מרבנן מבוראי בלשונם
בשליחית שגט .שם שיג סי' יזא ס' השטרות סרם'ג והל' גדולות :הלכות דמר רביה:דאי גאון .ח'ר שיאסי'
י'ט טנדנ מכסים חראשונים ורא 'שיבות ,שם שזד סי
' פיו תקנה טורדת שנוהגין בת כנ' מאות ע"ה ויותר *
ןשיהראשונים  .שם ש1.סי' כזזהיכה קטועה ההזג .ח"א ש 1-סי' פ'ו שאלת סר
הגה שיד סי' נ' ונקיטי רבנן ט
רב מלטוי ורב נטרונאי .ובח"ג סי' קם"א דגרסי רגנן באלין מילין
רג אלעזר אלוף דמן אספט
שםיאסי'טןקל.ב :נקיטי רבנןמן שמיה דאב יהודא:.און...ומן רבותאי דקס'ה.
סראשוגים  cl~fsnalוכו'
 )15ש"צ ח"א ש"ב סי' ל' הרבה מתקנות חמסים בשפחת שאין ...אלא לר:הא דטלהא .ח"ד ש"א

"סי
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ממצוה" .ואומר כי יש מצוה שהיא חובה לעשותה ואם לא יעשנהיש עליו עון שמי.מ
ויש מצוה אשר העושה אותה יש לו זכות ומקהל שכר על עשייתה אבל אם נמנע ולא
יעשנה אין עליו עון (שו"ת נאוני מזרח בב"ח ש"ד סין קמ"א  )851ומביא דוגמאות
משני מיני המצית האלהת) .ומאחת מהשובותיו יהברר לנו כי העמיד הכלל שבכל
מקום אשר נמצא בגמרא שאחד מן החכמים מביא שמועה על שם חכם אשר קרם לו
;מן מופלג מאד לא נאסרכי זה המוסר את השמועה.ראה אור בעל השמוצה והיה מבני
שרבי רומא בן :ורכנם אמר מעיר אניעלי שמים וארץ שעל מדוכה
וסבו ,כסו
י לא נאמר שראהר' דוסא אתחגי הנביאכי אם נאמרכי זההמיסר
יא
אי
מב
טנ
זו ישב חניבה
את השסועה היה טופלג בזקם :וקבל טזקנים שברורו ובדור שלפניו ולפני פניו עד
שמים וארץ 'מכן
שהשמועה ברורה לו כאילו
שמעהן הבנאסזינוי;ו בוחביצידעקצ.ימכיו.ל לההלעשיור;עלויהי
מליצה בתשובותיו
אמת (שםסי'  ,(D~pוהוכיח זה מ
לרוב ארמית וכלשון הגאונים הראשונים .אבלי"מ בידינו ממנו תשיבוה אחדוה אשי
בתבן ערביה ונמצאו,בהעתקה בלשון עבייה (ש"צ היא שיו סי'י"ז ת"ר ש"נ סי' ב"ח)
ונראה כי בכל אלה הנקורוה ררבי הגאון רב סעדיה פעלו עליו תעצומה  ,ואף כי
אין להכחיש כי במושכלות וכאמינות ורעיה לא היו מחשבותיהם שוות ורחקו דרכיהם
זה מזה מרחק רב ,בכל ;את לא חדל רב שרירא לתה כבור לטסו לנשא ולרומם
תפארת נדולתו בהלכה מפני פהילוסופוהו של רב סעדיה .ער כי פעם אחת באמור
הוראה משמו הנמצאת בספרו "השטרות" והיא היתה לדעת ריש מופעת מאד
ללפאניי
זכר לו חלוף דעוהיהם במושכלותלננותו ,כי אם מיראת כביד אמר "כי לא יאמין
כי ריס כהב כן אלא שהדברים מזויפים ?ל שמוכי חכם גדול היה:אין משנה שלמה
איבדת מפנו (ש"צ ח"א ש"ג סי' י"א) ,ושוב פעם אחרה משתדל לתרץ דברי ר"מ
שכחבם בספרו מן הקושיות שהקשועליו השואלים ,וכל זה אות כמה יקר ונכבר היה
ר"ס בעיניו (ושם ש"בסי' ל')  ,וזאת המדה היא אחת מן היותר נכבדוה אשר נכה-,
בהן לבלי תת הפלה באיש בעבור חלוף הדעות ביניהם במושכלות.ייש להתאונן על
זהכי רוב הרבנים אשר כל דברקטןאו גדול אשר יצא מפי רש"גיצדיקו קדש יממדוהיו
הפוכות לאלמדו ,ויורנו הנסיון כי הרבה מן הרבנים אשר לא ישגיח .על .חכמת איש
בתורה אף אם היא נדולה ועצומה עד שלא יוכלו לשערה ולמדדה בשעל בינהם הצר
ותהי בעיניהם לאל ,ויען מה?יעןכי חכמת העולם עמה במחברת ,ר"ש לא היה כן
והיא תהלתו והיא תפארהי.
באמונותיו ורעותיו הלך בדרכי רוב הגאונים ,כמוהם כמוהי האמין בכל אגדה
חשוכה כמשמעית פשופה כאשר נראה מקצה מקומות באגרתו שתכינו .בהם כן נם
הוא האמין באמונה שלמה בהבלי הקבלה ,ככל אנשי הרורוה ההם והגאונים בכללם
השב כי המדרשים בענין שיעור קומה והיכלות הם קבלוה קדמוניוה ,והמוסרים
האחרונים
-

.

סי' י'פאין לעשות הקנה חמורה מעיקר הדין .סי' כ' חייב כל אדם שלא לשנית ממנהגיהם .שעת נ,ק כי'
צ.ח בבל התלסור שחלוקין ר' יוסי בר חנינא יר' יוחנן הלכה כרר השו' נאוני בב'ה שיד סי' מ-ד ~ 125בר
ידוע בעולם יחיד ורבים הלכה כרבים לפיכך הלכה כפתם פקנה דרבנן היא וצ'ל דרכים.

.

לח איתליה שכר כגון מאןדזה,ר למעבדצדקיה וגמילות הסרים ראיה ליה שכרקמי שמיא וכד מיכנעליתעליה
עון ,כסאן דממנע מן חתפ ה כלה 1מ 1ציצית ומן מוכח ,אלא האובד שכר שמ.ם .והביא עוד דונטא מצוה על
חיל1קפק בזה ראם לא קיימי .בעון פשימאנמיראיןויופין לעשוניה והא קרלכופין על הצרקהואף
שברה בצרה (עי' חולין ק' :בתוס' ובכר,ובות מ גן :בתוס' ובביב)
את.ל איןכופין לא אסרן אלא בצרקח

צגן'מ~י:
ש

י ישמתי

י
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-ל

י
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 - 152 .האהרונים היו ר' ישמעאל ור' עקיבא .ופעם אחת נשאל עד אולותםיעל איסוף עטכם
משואלים המימים באמונתם אבל גם בוסתים בתבונתם לאמי :מאין לקח ר') יכריס
פתמוה.ם כחס ? אם הס קבלה עד סשה מסיני או אמרכן מדעתו ,ואם מדעתו אמר
כך איך לא חס על כבוד קונו  1אף כי לערך הענין הנשגב ששאלעליו השואל .ראה
ניכל להכיר סוד לב ומחשבת.
שמוכ לקצר בדברים גם בשאלה ,בכל זאה נם מרמז
ייבאותם השיעורים אשר מההחיל
הפנינתה .נכיר כי קעורהעליו להשיג ההגשמה הגמה
נמספר ופויט בכלל וקרא שמוה כאדם שקורא שמות לארם חברו" .ומאלה הדבריםנבין
הפליאה הגדולה הצפונה בלב השואל שחשב שהג'סטה גסה כזאת לא תוכל להתפרש
בדרך משל וציור ,ועל ;ה תצדק שאלהו איך לא חם' על כבוד קונם ? ואמנח הוסיף
להתפלא על דברי הספר שאמר "ובלבד שתהיה שונה אוהה כמשנה בכל יום" .הלא
אה אם נאמרכי סור כמוס כדבריו ולא יוקחו כפטומם איך יהיה שינה אוהה בכל יום
י כבוד אלהים הסתי דבר ,
כחשנה הנתונה ביד כל אדם הלא טוב מזה להעלימם כ
ונראה מזה כי השואל בהיאכל שאל .ואמנם נ-אה מה השיב ר"ש לשואלו דנר אך
טליצוה ריקות .אמי לוכי אין רא'י לב-ר דבר זה ולא אמך ר"י כן מרעתו ,ואין
אפשר שיבואו מעמים הללו מרעתי של ארם ,ואין אפשר להבין הדברים כפשוטם כי
חכמם אחד להבירו הכית פנים וסררי שרטוטים (שיה
נפלאים הם מאד ,ולכן ממרו
סי' קג"ב שויה הגאונים ד'ליק סי' כ"ט) .והנה מכל מליצוהיו לא השכיל את שואלו
נוכל להתבונן מדבריו אם הסודות והרמזים הצפונים
יוהר מסה שהיה לפנים,
ביסודוה האלה אם משככים אה הלב יותר מפשומם ,הלא אה -כמו לפנים הספיקוה
עוטרים והפליאות לא סרו .אבל מאמונתו בהכרת פנים ובסדרי שרטומים כבר נוכל
לשפים על מדרגת ההשכלה המונחת כאסןנה -בשיעור קומה עם כל המודוה והרמזים
ששער בו .אמנם כן משפט בני אדם מאז ברברי אמונות .האמונוה אשר נצרקו להם
קדש ונחנכו בהן והיו לה; אמתיות לא נכזבות עד שמישלוח בכל רגשי לבם והגיוני
ריחם ,נגד אלהאין חכמה ואין הבונה ואיןעצה אך התקבלנה בהמיסוה כאשר נספרו.
אטונוה כאלה במופלא מדעה האדם ,בהיארים מן האל ובאיכוה מציאותו דבקו כרוב
אנש .הרורות ההם גם בגאונים אשר לא טעמי טעם הפהילומופיא או אשר הכחישו
אמתתה .בהן דבק גם רב שרירא בהם לב האמין בלי חקירה ואף נגד הכרת בינהו,
אך עריכת האמת היתה נאה כי אבותיו ומחנכיו ואבות אבוהיו ורוב הגאונים אשר
לפנון אשר אנשי מדש היו לו האמ ככה ,וכי המאמינים והמוסריםהראשונים -רבי
יניאשר בית ישראל נשעןעליהם ומי לאיקבל האטונה
ישמעאל ור'עקיבא -היו העמודים
אשר האמינו הם ? אך לאמר שר"י ור"ע לא היו לאמאמינים בזה ולא מוסריםכזה אלא
שפחבר מאוחרזייף הדברים זה ודאי לא עלה ;ל דעתו! כן הוא בעינינו תהלוכת
מחשבותיו של רש"ג .אמנם לא היתה דעהו קצרה והשכלתו מונבלה רק בעה שאמונה
ברורה ומקיבלה עומדה לנגדו ,אבל זולה זה הייההו נם הוא השוקה גדולה לנרוה
להבך רברי אגרה באופן טושכל ,והשתרף ביבלה חנטהו להפריש החבן מן הבר
ך האגדה ,
להס.ר סיגים טן הכסף .ויבורר לנו זה אםנבחין דבריו אשר דבר על ער
וכה אטר :הדברים היוצאים מן הכהובים ונקראו מדרש ו אנד ה הרב ה רק
אוסרנוה הם ויש מהם שהואכןויש שאינוכן לכן סממן ש
האמה"ה והעק מהממה שמתחזק טן השכל ומןהמקרא נקבל OnD

.

.לא

ין

 )17התשובה חיה הובאה נס בהקאה ספר ממרה הטאור על
בתעדא ר?ביהם בהירה טעפק טסנה מאסר אהד ם
סהאשכ~כנים ואוה לא גצו :גוזאתליהירה
העתיק טתוך חשובוה'ו .ושהיק.מדוגסאוה שהביא אוה טדרש'ם שהם

2י

.

לדויד ח'.ר)

ספר טבלת פהרים1 .ר'9ל רפ.פ

נפריאה באמרו .אטר ר 3שמיא"שיא

.
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ואין סוף והבלה לאגדוה (ם' האשכול ח"ב צד  )47ויען וניען כי רש'נ הכדיל בין
אגדה לאגדה וחשבכי רק 0ה שמתחזק טן השכל ומן הכחיב נקבל
לא יחייבהן
עליהן .רק זאה עשה שהשתדל
השבל או המקרא לאנקבל על כן היה מהון

בסטיכתי
לפהור לפעמים אגדוה :רות בהשכל ודעה לקרב את המופלא אל הוהאבשנ-ה הפשוטית
ואם יצלח בידו אז היתה בעיניו כמתחזק מן השכל
 .פעם אחת נשאל עלענין המאם-
מרבה בר בר הנא אשר מפרכי הלך במרבר והגיע אל מקום אחר אשר בו נפכשי
הארץ והרקיע מה זה ,ומה המובן בו? והשיב שפירושו הוא כן כי המלך אלכסנדר
בנה מק.ם במדבר ועשה בו דמוה הרק.ע וגלגל החוו -להראות בו חבטתו וראה אוהו
רבה בר בר הנא (ש"הסי' קכ"ח) .והנה לא נרצה להיוה ערבים בדברגי .ר"ש היה
קולע אל המטרה בפירושו הזה מודלוא
ה,קיא,כיאין לנו לרון בדברכי אם על פי מרוה
הו
נתי
ומושנינוהיום  ,והרבה אש-נדמי לו מתחזקים
דעותיו ודעה זמנו ולא עלפי
מן השכל ומן המקרא אשר לנו הם זרים ורחוקים משניהם ,אבל על כלפנים נוכל
לשפיט בצדק על השתדלותו להחליש הזרות והמופלא ולקרבם אל השכל כיכלת חכמתו
וכמרהיריעיתיו וההשהדלותהזאתניכרתלנו מכמהפתרונים אשרהגיעאלינועל שמוח).
דעוהיו המושכלות האלהמערך האגרה בתבן על ספרלמעןתעמודנה ימים רבים.
הספר הזה נקרא מניל ה ס תרי מ ועוד היהבידי בעל האשכול ומנורת המאור (עי'
י קרא את שם הספר מגילה סתריםיעןכי היו בו דברים
הערה  .)17ונראיםהדבריםכ
אש -לא טוב לגלותם לכל .כאשר נראה מהשריר האחד אשר נשאר ממנו בענין ערך
האנדהכייש בהן שהואכן ,ויששאינוכןוחיובנולבקר כיןמ"כלרע ,אךאיןכל אדמ
 .והבר גםפירושים על המקרא ואחדים מהםנעתקו
יודע לבקר עלכן טוב ההסתר מלגלות
במפרשי המקרא (רד"קבשרשיו)
 .וכן עשהפירושיםעל התלמוד והובאו במקומות מפוזרים
במפרשי הגמרא .האחד הוא רבנהןבעלהערוך הביאעל שמו כמה פירושים .וגם במפר
מחברתהערוך סרבי שלטההפרחון (ע' מפל) ,ומהעחקוהיהם נראהכי לא רקעל פירוש
הענינים שם לב כי אם גם לפירוש המלוה .והמעתיק פירוש המשניוה של הרמב'ים
מסדר נזיקין כהב כי כמו פירושי רב סעדיה אף כן פירושיוהיו בלשון ערבית
(שם הנדולים ע' רירא) ,ואמנם מה שקרה לרוב מעשהידיגאיניםכי אבדו ברובהימים
ועודאינם .כן קרה גםלכתבי רש"ג אשר לא נשאר מהםעד אחד בלתי אם תשובותיו.
ואם נשאל מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם לחכמי הרורוה כי לאקייטי פירושיו על
התלמור ,ובכלל לא קיימופירושי גאונים אחריםצ התשובה על זאה גלסר סרברירביני
משהבןמיימון בפתיחת פירושו למשנה ,שכהב :וחברו הגאונים פירושים רבים ,אכל
לא המפיק אחד מהם להשלים פירוש כל התלמוד לפי דעהנו .ובהקדטהי לספר יד
החזקה הוסיף לאמר :אותם הפירושים וההלכות והתשובוה שחברו הגאונים וראו שהם
,

.

שאסר  ll~Dffמוגלל ניהזדה שטצ,נו ביהושע הלקו גחוך נחלת בני יהורה .פ" זה מתחזק טן המקרא ויש
קרחום שגת וטה שאטי צגן
שאינו כן גסו מח שאסר ר'ע טקושש זח צלטחר ,ומח שאטר אלפים אסח
תעשירי עשירי בטסה וראינו מזה שחולק על מררש התנאים ועכ'פ סכריצביןהחולקים שבשלש אלהגחלתו
התנאים שעל .מקושש זה ?לפתר נחלק ר' יהורה בן אתירא .ועל אלפים תחום שבת נחלק ויחיג (סוטה גר:ן
חלצים העשירי זהי' בטבה נחלק ריש (ר'היח):וני' האשכול :וסזש ר"שצוםעשירי זחי' טבח ס"ס '11ל ר"ע.
8ן) בתשובת הגאוניטר'ליקסי'י'ז סי' סאטרם בסבילה(יב ).סררבי סונ"ר גגיטוס היה בערי ררבה
ב"ר חרא זובח ב"ר עדיף סיניהפי' רבה בריה היה קשור בערי של חו"ח ושל יראת חטא ,והיה חביב ציחר
בשביל עגיח וטררכי גגיסוסו קשור לו קשר ועדיגגיסום של דת יחוריה וענוחנותיה ררגח בריה עריפא ממררכ'
בנראהוכך היהה נירטתו בגס' נהג" שלנו שעובשת ועי' בד'ס ונערוך ערך גטם  -שם סי' י'חפי' ההאמר
ותחצב אחוהו שרחוק בל ארסוק חוח על שם שכינה נאסר שם סי' יק? פי' מאטר סנדל חפורה
מוסח
גאו'ר("(.ח)גיגה טו'1:בש,ה קכ'ז פ"סעשח רח' בנאה (ביב נח ).ואסר הא' טעשה ראיהסר בחלום יאה
ט"סי' ק"ל פי' קרא רירטיה לא יסטרו ולאיישוררו ולא ישימו קרחה ותסה עם
אוהו ולא במראיה עין שם
ב קרחי ונוזי ע 5בני תענוגיך והכתיג לא חהנודדו ~פי' ע' 1שעל " trbלא אסר ותדירה .וע"בערוך
על יכתי
בשם רשתבענין הגווסאוח בטקרא וברבריחו.ל.
ערךיוזמי
(רו"ר תיר)

"

.

.

.

.
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רברים מביגורים
ש.נתקער בים.נו ואין סבי
ן עניניהם כראיי אלא טעט במספר  ,מכל 11
ראיני כי פירו הגא
התלמודינים לא השפיקו לבל ההלמוד  ,ונחש 31כי לא לבד שלאהי
ממפיקים לכל
בכהיגה הממכהותלערך כטותן כי אם גם לערך איכוה ;:פירושנו
לא היו נאותים לטלאוה כל הנדרש מפירוש מספיק .יכבד ראיני מפירוש גאון אחו
רב הנינאי  -שבאמת מגנון פירושו אינו מספיק יאינו הרוש בכהינתו העצמיה כאם רק הצעה הכן ענין התלמוד .ואף כי הכונה פירישי ה:שונים י;אהרונים לא היתו
בן שהם כבר השהדלו לבאר מלות ודבירים כמו 'נראינו בו יוך של רב צמח וכאשו
שערנו מפירישי רש'.נ וכמו שנראה עוד למטה בפירושי רב (;אינאון בכל ;את פירושינ
'סלמים ,הכוללים בחבור וקשור כל משאו ומהנו של התלמוד ן לא היו ,ובעבור ;ו
ראוחכמי דורוה הרבנים שאחר הגאונים לעשות פירושים שלמים ומספיקים לכלהצרדינ
והיו משהמשים באסונה בפירושי הגאונים והעלוכלם בפירושיהם אחרי העיון והחקירו
בהם .יאחרי שעלו בפירושי הרבנים כמו רבינו נרשום מיה ,והאלפמי ורשייוהעוון
וריי מיגא ש ורמב"ם ועור אחרים ,הלא כבר עש :פעולתם ולא השו להעתיקפ עוד
:בכן מעט מעט אבדו כמו שאבדו מפדי אגדה הקדמונים אחרי עלוהס בקובצי טררשינ
המאוחרים .ואם אמת הוא כי פירושי רב מעדיה ורב שרירא ורב האי ורב שחזאל ב
חפני היו כתובים בלשון ערביה אז יהיה גם זה סבה שלא נהקיימו כאשר לא נהקיים
רוב ההבורים בהלכוה אשר היו כתובים בלשון ההיא.
משך זמן שררת רב שכירא גאון היה ארוך מאד בשנת ד"א השכ.ת נעלה להיוו
ראש ישיבת פומבדיתא ועמד בפקודהי שלשים שנה עד שנה ד"א השניח .ויהי כי :ק
מאד וכחותיו מעם :פנ :-אה מקום ה-אשוה ויתננה ביד בנו רב האי גאון אשר כב'
י רן
היה אב ביהדין ימים רבים לפני זה וגם הוא כבר הגיע קרוב לימי הזקנה ייה
האי לגאוןעיד בחיי אביו אמנם דבר כזה ,שיהיה גאון ובנו יושב לימינו לאב בין
דין ,כייקים האב הגאון את כנו עודובהייו להי
יתוגעאלון החת,ו ומטלא מקימובחייי
.
 rלא יפלא אם ס;ושיסכאלו
לאהיה משלו נכלימי עמדה הישיבוה עד עהה a
לא ישרובעיני רבים מן העם 01ן החכמים .ואף באמה הדבר הזה הוליד לרבשריר:
מיתנגדים ויהיו לו לאויבים .ויהי באחרית ימיו כאשר הושיב את בנו רב האי ע
כסאו נמלאה סאת קנאתםותהי למארה לאב ולבנו .כי אז קטו עליהם צורריהם והלעי;
.
אותו ואת בנו אלהכליף אשר מלך בימים ההם והנה משפט המושלים הכליפי
לאהוב בצע מעשקוה ולכל עול נגד היהודים להתיד בבצע כקר ,הוא גם לרב שריר
היה בעוכריו כי הכליף הטה אזן למלשיניווצוה שהאב ובנו יתפשולביה הסוהר ,וב
כל הונם ורכושם עדכי לא נשאר להם די חית נפשם
 .אך בכל זאת לא הסיר
מגאונית
 .ואין זה פלא .בי הכליף לא חשב רעה רק על רב שרירא העשיר ובע
נבטים ,אבל לא היה לו דבר רע נגד רג שרירא העני .אבל המקרה הרע הזה אש
קרהו הכויל כחו ויחלה ,ובקרבימים אחרים מת זקן ושבע יסי
פ ושבע רגל!) .רז
ימיו חלפו באושר ,גם ראה עולמו בחייו אה בנו מחמרנפשיייש
ב על כסאו .וא
נם באהריהו היה מטרה לחצ ,מלשניו אנשים רעים וחטאים ,ונפל במהמירת קנאתם
הלא אךבקניניו הזמניים יכלו להזיקו ,אבל להפשיט מעליו כבורו אהיה לאיבלי
-

.

בשלום

 )19נספר הקבלה לחראביר גרוב  :וגחלה רב שרירא סירו אחת והוא בבן ק'
שנה ולא הוסרו מלאיווזותי
חבור וחמשך .ונרעץ צר () 9בהערת  1כתב
רשר"ל
יללתן ~ה משובש ונם אין לכל
י
ש
ב
.
הנאמיצטו במקיפיה אשהוהיא השהדלהוזה ההיקון רוחק גרול וראיתי שבו
ר"ה ,ביר אשח אחת .כלותר שתלה ע

ן ןןךג;'ג"'ג'י:ג:",,",,ג,
)

":1[,1יל1ל%:ם":נ::י
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למניו

שלום נאסף אלאבוהוו זנבודגדול עשו לו בטוהו  ,אמנם גםשכרו אהו
י אחריו
תו
לכ
על
את הדורוה הבאים אשר לשטו האות כל נפש .הן כל הפוסקיםופה

הוראותיהם ובפסקיהם עדכי קראוהו אביהם של ישראל (רמב"ן במלחמוהיו פסחים
"ב) ,אך לא לבד לנעלי הלבה האיר אה הדרך כי אם היה האור על נתיכות
דורשים דבריימי היהודים וס~והם הישנה ,הואהיה מורה ררך לכל דורשי קדמוניות
ישראל להדריכם כנהיבות לאידעו ,בי אך רב שרירא גאון היא המנהיג במח בין
י רבנן מבוראי זהגאונימ עד,מגו ,הוא בכל אלה פהת סקירוה ואכניס
נכידבייימ
שר מהן נשאב ער היום הזה ,ובצדק נאמר כי הציב לויד בישראל אשף יקים
נרו לדור אתרו; ,

13רק שמונה עשר

רב האי גאו; ב;רבשרירא.

אחרון כלהגאונים בזמן אשר בו נתהם פרק זמן ארוך לערך חמש מאות וחמש.ם
זנה ,אך הראשון בהם בחשיבוה ובמעלות היה מר רב ה אי בן מר רב .טרירא
 .גדול מאד בתורה
און הוא היה נבהר בהכנות מבעיוה מהוברות עם שקידה נפלאה
שמיץ כה לפשמה עד רחוק הוא עשה ספרים הרכה והעמידתלטידים הרכה .שנת
;ולדת אותו היה ד"א הגש ,מנמן הוקדש להורה ותושיה וילך מחיל אל היל .ויה.
.שנת תשמיה או השמע מצאהו אביו נכון לפניו למנוהו לאב בית דין ליטינו ; ולפי
תהיהבן מיה או מ"ו שנה בעה הוקם בפקידה הנאתו) .יש השוכוה כהוביה על שם
אב ובנו ובלי.פפק הן מזמן אשר היה רב האי אב ביתדין  ,כי לפי הנראה היה כן
ב עמרם
,נהב הישיבוה שההשוכות נכהבו גם על שם האב"ר ,כאשר ראינו בתשובותי
קהלברצלונה (תש' גאוניםליקסי'נ" ,)1וכן כאגרת ,ה הגאון שכהב עם סדר התפלה
,הזכיר בה את רב צמת אשר היה או אב"ד .ויהי בשנת השנ"ח ורבשעירא זקן מאר
יסמור הגאונוה ליד בנו ר"ה והנהיגו בכבוד ובמישור עד כארבעים שנה ומה ביום
י
ב האחרון של פסה והוא בן השעים ותשע שנים .ואין אחד מכל הגאונים אשר ;כה
האריךימים על ממלכהו כמוהו .וגם אין אחר מכלם אשר כמוהו מלא במדה גדושה
מי משרתו הארוכים בהגדילו מעשיו עדאין חקר ,ועשה טובוה לישראל הקרובים
קרחומים .ר"ה ההחהן עם רב שמואל בר תפניכי לקח אה בהו לו לאשה .ולא ;כה
בן ממלאמקוטו ,כן כתב רב שמואל הנגיד בקינתו על מותו :ואםהלךואיןלו בן.,.
אילדהולא הזרהאכסניא" ...לריםלו בכלארין ?רביהוארוסיה(זכרוןלראיטונים .)48
)ניהם האב גם הבן לא נמלטו מרכסי אדם וקנאים פגעו בהם עד היה כפסע בינם
ן"מות ,אמנם מנגדיהם הקשים אר מעט היו ועשו במחשר מעשיהם ,אבל העם
ני
נעלו ראו אליהם כאל מלאכי עליוז  ,ויהי אחרי מות רב שרירא נעשה פרסום מאין

.

.

באבות
 )1כמגף אגרת ררשזג כהוכ :ובשנת רע( .ל2-מ irr-איסתפיכו בגאונות וסטכנוהו להגי
ננרי
'ת דין טשיעיר ב' שנים כלומר שתי שנים קור
םי כהבת האחה .והיה חת האגרת נכתבהבל
ט :כעל
י היה *,ב או י"ר שנה אבר
אור עינים בשת תשם'ו לאלף החמישי ולרעה אפורי השטח .וטבואר מזהכ

פיז יהיח שוו! לירחו תשבש .וכן החליטו כלכיתבי קח-וחיו ,אלא טאזנ טינהו אביו אב"ר עורו:ימי
טנתבו אל' כי בס' קבלת שלנווי'טדט"ם  rD11הקבלח כ"י שבידו יהד:ובגנםוכצן'.ט שגח.יז
ח קריב למה
טתכ מס' תקבלה

בבטזו בסה"ר כמוצ' שנההיו ימי חייו
הנ.י"

אךשעיקר צ'ט

מבואר בקינתו שלר.ש
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