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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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 )הקרמה וכוה בלתי אמונות שהאמינו רבים בזמנו היו עצמו עדיה לפי אשר ,נפמדות2(
 עם מכוון פירושו היה מקים בכל לא כי פירושיו מתוך מבואר ואטנם , ורעית(אמונות
 לעמוד מקרא של פשופו יכול דעתו לפי כי ברור נראה מזה . חכמים שדרשוהדרש
 לתפוס חדל לא אשר הראשון הוא היה נזה נם , נזק ואין , להפך כן וכמי הדרשאצל

 תשוקהו ואמנם . ו אחרת8 דרך חכמים למדרש שהיה במקום אף , מקרא שלבפשותו
 הביאתהו , פשומ שכל לכל מובנים שיהיו נאופן ומליצותיה ההירה דבורי לבארהעזה

 , עליהן יודה האמהי שהמכין יהכן לא אשר , וזרות רחוקות כונות בהם לשוםלפעמים

 כמה הנה . להגשמה דומים דבורים שיש במקים הישר ארח מני נוטה היה הר-בי
 בשמו )ראב"ע אלהים וירצה כסו שהוא , אור יהי אלהים ויאמר : שפירש פירושירחוק

 המלאכים השמים מעם , , הארץ והיטמע . . השמים האזינו שפירש ומה . ג'( א'בראשית
 רחוק שהוא לבד לא הפירוש וזה , א'( ל"ב דברים )ראב"ע הארץ יושבי הארץיפעם
 ובמעשה המופלאים בדברים . הפיוטית נעימותו המאמר פני מעל יפשיט אם כיודחוק
 שדבר עליו נאמר אשר שהנחש באמרו כמו , השכל אל לקרבם לפעמים משתדלנסים
 , א'( נ' בראשיה )שם בשבילו דבר המלאך אם כי , דבר עצמו א ה לא , חוהעם
 . כח( כיב ובמדבר , )שם המליק- אם כי האחין דברה לא כי אמר בלעם של אתתוועל

 שאר עור הרגם , פירוש עליה ועשה ההורה את מתרגם סעדיה רב שהיה'ותר
 אך יד:(, כתובי נשארי פירותיו קצה נם , ונדפסון( לנו נהקיימו :הרגומיו קדש,כהבי

 לנו ואין אבד האמתי ופירושו , ממנו אינו שמו על ונקרא הנדפס דניאל עלהפירוש
 שרירים נמצא וכן , בשמו אחרים מחברים העתיקום אשר שרידים קצת א2 כיסמנו
 מאלה . שסוי( על כתובים הקדמונים המקרא מפרשי בכהבי פירושיומשאר

 טלה שנוסף לא אם מתפרש בלחי שהכתיב במצאו לפעמ'ם כי נלמדהש-ידים
 כמו , וכך כך להיוה וצריך טלה חסרון שיש לאמר ריס חדל לאבמחשבה,
 כנען אבי להיוה ראוי והיה , אבי תחסר : אמר , ה( כ: ט' )בראשית כנען ארורבפסוק

ראב"ע
 )שמות וכו' האור פני יראו לא ופני . כ'!, א' בראשית האביע י , וכו' בממשלה כדטותנו, בצלמנו2(

 רעתו אם מבורר שאינו אף וחנה . וכו' בשופר טשח יתקע כאשר היובל במשיך על שפירש יראיתי . כ"ג(ל"ג
 שדעתו או , משח של טתקיעתו השופר קול ותשני , בנם שהית השופר קול האחר השופר קול סיני שגישהיו
 . בדוגמאות לתאריך ואין , השכל אל יותר לקרב תאפשר ככל השתדל שיהיה איך , טשח טתקיעת חיתשהכל
 . ספריו בשאר מטרתו זה כיגרעתם

 ואוב-ף חו"ל, טדרשי עם טתאימים פרושיו גל שאין ובהערות בפנים דוגגחשת מקצת ראינו כבר8(
 והוצש בביתו חלהה שאם , חנם ויצאת שאמר אחר כסף אץ לוסר טיט , כסף אין חנם ויצאה : דונטאותקצת
 על ואחת נערות על אחת שדרשו ח!'ל  דעת כן ואין . כ"א( שסות ראב'ע בלום לו תפרע לא ברפדיותעליה
 על פירושו וגן . ן : )י"ז ברת התלטור כפירוש ולא , ויקרא אל דבק חראשון ה' אטר , ח' ה' ויקראבנרות
 הטשנה עם במהירה חוא !ח פירוש גם , בפנים שחבאת' כסו , המלאך אל דברת היא שלא בלעם שלהאתון
 . השטשות בין ע"ש נגרא האתון פישאטרח
 ביחד עבריות באותיות הנדפם ההורה על חתרנום עור בידינו ונמצא : רם'ג בתולדות רפיפ רשיל וצל (י

 צר ח"ה נרעץ ועי' , ערביות באותיות י"ג פאריז של בפאליגאטא תם ש"ג שנת בקונשט' פרס וחר' תנאעם
 ביענא נדפם ג"כ והוא , ישעיה על כטו , אחרים כיק קצת על תרגומיו עור נתקיימו עה.ת תרגומו ומלבד .!.80
 ).2 בתערה נרעץ ועי' , תרגשי מביא י"ג י"א בויקרא והראב'ע . שם רפ"פ רש"ל ועי' , תקים היאבשנת
 . שם רש'ל ע" , טנ"ק אחרים ספרים על כ"י תרגום טמנו ונמצאו . 5 0 צר הנ"ל ספרושנסוף

 ישעיח. ספר .פתרון הוא הפי' ושם , ישעיה ספר על רם'ג פירושי מכיר , הנזכרות רוגש בחשובות5(
 , פרשדונח על פירוש שופטים , תלפיות. על פי' )פ"א השירים שיר משלי , עשר תרי , תהילים ; איוב,על

 רפש רש'ל ומביא ב'( )א' שה"ש על פי' טביא וחראב'ע טשתחויתם(. וחוח נם האבר, ארך פי'יחזקאל
 רפש רש'ל שם וטביאם , וירמיה , שמואל על פירושיו תובאו אחרים טתברים ונספרי הרר"ק נם , 41הערה
 בזה. יותר להאריך ואין הנזכרת,בהערה

 הניל גסאטר רפ'פ רש'ל רשם וכבר , בכ"ח דניאל על ובראב'ע ברש" טוגא דניאל לספר חנאון פי'6(
 הוא אשר הפירש זה שא.ן יראה ראשוגח בהשקפה בו שלמעיין , ממנו אינו גאון לריס הטיוחם שחפיבראיות טרי יותר האריך חנא וגם , וניעור תוזר להיות יהיה שלסותר וראיתי , שהביאוהו המקומות כל ל'פהערת
 סקור בכל ואולי , פירושים טסנו ולקח האמתי הר.ם בפי' השתמש המפרש כי בעיני ברור אבל . טרם'ג~פנינו
 . סרם'נ וכא הפירושים מן אחר אחרי .פירושושאטר

 ה'ר(נדויר
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 באחרונה תחסר : אמר מ( ו' )שסות להם נורעתי לא ה' ושמי ובפסוק . שם()ראב"ע
 אשר בי ל"נ( ל"ב )שם טספרי אטחנו לי חטא אשר מי ואמר . בשמו( )ראנ"ע לבדוסלת
 רס"ג על דונש )תשובת בלשון הנודע על אם כי תפול לא מי שמלת כלומר , ליעזטא
 הרגילה , הקריאה מן לפעמים נטה כי , מקומות בכמה מפירושיו נלמד זאת ועור .כ"י(
 שהוא )בצירי( כשב כסו י"ח( ל"א )איוב כאב גדלני מנעורי כמו . הנהוג הנגלד.ומן
 נקורה להפר שיובילנו דבר לפתור לנו חלילה : דונש עליו וכתב , הנזנר( כ"י )שםדולי
 בני הזהר , בארץ וישראל בשמים המלאכימ לאלהינו יומרו שבו הקדש מלשוןאחת
 פירוש וכן . התלמוד( )כדעת לוקה , תהיה בקרת ופירש : פרץ הרבה בפתרון הפרוץואל

 נאון מעריה רב דרך . ובפירש"י( שם רא5"ע ועי' בכ"י )שם היו"ד בהעלמתביקרותיה
 וכתב . לשונות ושא ארמית לשון או המשנה לשון שרשי פי על במקרא מלותלבאר
 ודונש . המשנה לשוו בלתי במקרא דומיהן שאין מלים" "שבעים מיוחד קונטרס זהעל

 נשים ישעיה, סנר בפתרון פתי ונ"ל . זה דרך ע5 שהם ממנו פירושים קצתהביא
 מלא רבותינו כששנו , המשנה מלשון בצירה מלשון הוא כי , אוהה מאירותבאות
 ומחדרים תרגום , ארמית לשון מן שהוא ממסגרותיהם ויחרגו ; הנ"ל( )כ"י וסלוהאורה
 "גי שהם לועז מעם . י"ח( תהלים וראב"ע י רש ועי' )שם מוהא חרגת שהואאיטה
 מן והוא , רצונך , רעיך יקרו מה ולי ופתר , )שם( בלע, ללועזים משנה מלשוןשפה

 : שאמר התלמוד פירוש מפני ספק בלי זה לפירוש ונדחק , )שם( רעוא שהוא רצוןששרטם
 רבים ועוד ליח:( )סנהררין רעיך יקרו מה ולי שנאמר , ספר ארמי בלשון הראשוןאדם
 מחנה שקורא תלמוד מלשון שהוא לגאיונים הנו, שפתר מה נרול ופלא . באלהכיוצא
 ללמד וחפצו ישעו כל גם אם ואמנם . ורומית יונית מלה אלא ,ה שאין ירע ולא ,לניון
 לעשות לפעמים להמלט יכול לא זאת בכל ן כפשוטו המקרא לפרש דעת עמולבני

 קחה אברהם לאבינו הקכ"ה רברי פתר הוא . הקדמונים המדרש בעלי דרך עלמדרשים
 תור הוא . העים ויורר העיט וירד ועשה , אלה כל את לו ויקח . . . משולשת עגלהלי

 אות והיה , ההיה ונתוחה שהיטהה אחרי בי ואמר , והעגלה והעז האיל עם ששחםוגחל
 , בשמו( )דונש עולם לחירות מצרים שעבוד מתהת יוצאין שבניו אנרהם בהשהאמין

 בפתרון ולגבב לחבר צריכים אנו ואין : דונש עליו וכתב . בורותו משלו שאין מדרשוזה
 , ואהליאב בצלאל נבחרו למה אמר וכן . כמוהו החכמים מן אחד אמר שלא מה ,יפרשה
 שהמשילו רן מבני אהליאב גם , אריה לגור יעקב שהמשילו יהודה מבני בצלאלכי

 זה על הראב"ע כהב ויפה , הבית הוא וכנה מאחוריו צר והאריה , אריה לנודמשה
 כסה עוד סעדיה רב חבר ופירושיו תרגומו מלבר - , א'( ל"א )שטוה הדורש דרששזה

 לשון מזקני "הראשון רס"ג את יכנה הראב"ע . ודקדוקהל( הקדש לשון בחכמהספרים
 היה לא שלפניו לאטר ירצה כאלו בדקדוק דבריו נקח לא אבל , מאזנים( )ס'הקדש"
 חכור ועשה בזמן לו קודם היה קריש בן יהודה ר' הלא , הזאת בחכמה שעסקאיש

בחכמת
 מביא ודונש , טאזנים ס' בראש הראב"ע כתב כן , הקדש )שון צחות ' האגרו! ספר : חבר ר"מ7(

 הספר וזה . הקרש' לשון צחות לכתב וקראו צחות ס' את נם ומביא , טמנו וטעתיק האגרון ס' הנזכרבכ"י

 טחן ty,D :ג יו ץ-'וספר נח ; :4גייגך::ך: ג':ןג! יבם:: ,י:::גויבן צנ::"
 ע יבם"

 כדקדוק טמפריו אחד ביחוד אפרט אד , 681 צר 20 הערה שם נרעץ וע" . 681 צד 1849 ם לימ'אריענט
 פ'1 שער ריק ננאח בן יוגה ר' כתב כאשר נאבד אחריו דורות קצת כבר אשר הגרון אותיות ע5 ספרווהוא
 רזה אהב בדקדוקו גם בפירושיו ני להעיר וראיתי יצירה. לספר בפירושו הגאון מש"כ פי ע5 הנקמחמספר
 להניח5פעטים

~wsn 
 מלן :נ; לנך ם:קגנןל:הם5ךג ו:4 מגין:%:ג:ם כשיי מנ :א ג ,:5ג: ח"ן פ4ע: :1 פכומך נדכהיג וים כמו סדם נםניהם אסיך זנ5 בפתרונו נטו , וזר משדד בפשט ובהר הנלוי

 . באלת הוצא תיבה שם ff'1 , ג" דונש בתשובות א5חנ5
כסיע הזר()דז"ד
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 ,,א הפיוט מהבר כמו הראשונים הפייטנים כי מפק כל אין וכן . הרקדוק"(בחכמה
 פיופי ועוד הכפורים יום עבודת על בוננת" "אהה פיופ שתבר יוסי בן ויוסיאדון"
 המקר, לשון טהרת על כהובים פיוטיהם כל כי הקדש לשון בחכמת בקיאים היואחרים
 יתכ לא ,ה ודבר , ודקרוקה הלשון דרכי נגר משגה ולא דופי בהם ואין זכהבמליצה
 הזאת בחכמה ראשון" "שם לו יאות לא כן ועל , הדקדוק בחכמת ברורה ידיעהבלחי
 הרבנים דעותיו בעלי בין ולהפיצה תוצאות לה לתת המשתדלים מן היה ראשוןאבל
 ובמדו דקדוקו בדרכי ולתור לררוש הכרת ראינו לא , לפנינו אשר המלאכה לרגלואמנם
 הדקדונ חכמי אלה כל אודות על במשפט העסידוהו בשגם , הלשון בחכמתידיעהו
 להעיז לנו נחוץ היה אבל . בדעותיו שולל להוליכו לפעטים והצליחו הקרמוביםוהלשון
 עמו לבני ר"מ עשה אשר מוב רב מה רערי למען , האלה בפנות לדבר העגעדלוהועל

 יחיו לבדם והתלמוד ההלכה על לא וכי , תורתם בתלמוד בה ילכו הדרך להםלהורות
 וחכמיו נביאיו יד ועל הכתובה בתורה ה' פי טוצא כל על אם כי , הישראליהדורש
 הפירוש כי , הנכבדה הדעה בישראל להפיץ להועיל מלמד ויהי ; האדם יחיהבמקרא
 ל4 מזה ונם בה יאחזו למען הדרושי, הפירוש אצל לעמוד יובל במקראהפעוטי
 . ידיהםיניחו

 עמו לבני ולהורות , הלשון פשט פי על פירושים ליסר לפניו נכון מצאכאשר
 אשר , הקראים תרשמוה מפני ספק כל בלי ~ה וכל , הקרש לשון דקדוק ערךגודל
 ומטעם כן אף , הפשוטית בהבנתו ומתעצלים למקרא לב ירדמו לא הרבנים כיאמרו
 והחקירה החכמה מדת לפי היהודית דת יסודי על המדבר מפר לחבר לבו אל נחןהוה

 הקראים פעולת כי הדבר וקרוב . ת" 1 ע ד ה 1 ת ו נ 1 מ א ,,ה בשם וקראו ,העיונית
 לזכות רצה , ,ה מלבד ואמנם , הרבנים ממצב נמוהם לעשת הניעתהו הזאתבפנה
 מלב הספיקות להסיר ן נפסדות בדעות והמשתבשים באמונות הנבוכים את הספרבנה

 ורבו פרו ההיא  בעת אשר המכחישים קדקוד על ולהכות , סעיפים שתי עלהפוסחים
 הטושנים ערבוב אדם בבני שראה ספרו בפתיחת מפורש רס"נ כתב וכן .בארץ

 . בכלל הנבוכים על אם כי לבד אומתו מבני הנבוכים על כוון ולא . ורעותםבאמונתם
 , ישראל בני לעמנו נפשי והתעורר הטרברים מן מיני על לבי כאב .: אמר כןועל
 אינן ורעותן זכה בלתי אמונתם , המאמינים המדברים מן מרבים בזמני שראיתיסמה

 והם האמת אנשי על ומתפארים בהפסד מתגדלים סהטכחישים והרבה ,ברורות
 וראעזי . . . בו אותם לסמוך שאוכל טה אלהי שלמדני ממה אצלי והיה . . .תועים
 סו רבים להשיב הוה בחבור לבו מגמת שם מהמה ויותר . עלי חובה בו הועילםכי

 ומביא הכפירה מביא בה שהעיון ן ולאמונה לתורה צרה העיונית שההבסההמחשבה
 בעיון הפסד שאין לבד לא כי יראם אכל , ורעות( אמונות )הקדמה האפיקורסותאל

 הדת מעניני בחכמה ולתור לדרוש והנבואה התירה מן עלינו חובה נם אם כיובחקירה
 ואמנם . בה יתעצמו אם כי , החכמה מן יוכחשו לא ישראל אמונת שרשי כי ,האלהית
 והמבוקש , היא רחוקה דרך החכמה שדרך מפני , הנבואה סדרך החכמה אופניהודיענו
 במופתים ההשגה rD ובמדה הנמן מן בסדה אס כי ישולם לא העיון ידי עלהיוצא

עיונים
 רשו וסי' ט"ו סי' באה'כ )עי' משכילי וקראוהו סחם לאהד הקראים אצל הוחזק קריש בן יהודה ר'8(

 קצור הכוהני סשה שהביא מה על ,סמיכתו ועיקר גמור" קראי באמת "והיה עליו כתב ק'ז צד גל'קורשית
 אוטר ואני , המציאות על כחולק זה על שהחולק ואטר הרבנים על שחולק תבואר בהם אשר ריג'ק דבריטתזך

 חוקזח רא'זת זה ע5 1'ש . שטו ע5 מזויפים טצאם או ר,ב"ק דברי זייף הכוהני שמשה האטת הואשההפוך
 התרגום קריאת במלם על פאס אנשי שטוכיח נטצא י'ב בהערה עצמו פינסקער שטביא לריבוק רסא5חשבם'
 כהלגוה טלה איוו לביאור ראיה ומביא , תרתם ואחר D'W הצבור עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם הדיןכנר

 בטקוטוה ועוד קניו . קניה צד ל"ק ע' ותלמוד טשנה טלשון מלות נורת שיפשה בחט מצאנו וכן .גדולות
 חאסת את הפך ופינסקר . קראי דרך זה ואיןחרגת

 חיד(לדויד
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 בעבור מונעים , העיזן מלאכת עלינו יכבידו אשר רבים מונעים גם ובהיות ,ניעים
 שולטים שהספיקות מפני ומונעים , מבעית התעצלות בעבור מונעים , ההכנהשרון
 אלה מכל ששמרנו הבורא עמנו עשה גדולה צדקה כן על ; אותו ומבלבלים:אדם
 אליהן שיביא האמיתיות כוללת שהיא התורה ענין לנו שגלה ידי על , כלם,מרדפם
11Vr, ומי , לזה יחוש לא עיונו שישלם ער ממנו למעיין הזמן יאריך אם ואז 

 דתו תהיה לעיין ידע שלא ומי , דת בלי ישאר לא מזה מונע דבר בעבור*:מאחך
 הספר בחבור שכוון כונתו טכירים אנו אלה דבריו מתמצית . אליה" ומניע לושלמה
 היה זמנו מצב כי עוד נדע זה ומתוך , לחברו הציקוהו זמנו צרכי כי ונכיר ,:זה
 . ודעוה אמונות בעניני:רע

 לנו ורי , סעדיה לרב אשר הפילוסופית השיטה ולבדוק לבחון מתכליתנואין
 אשר העליונים השרשים מן עמו לבני ללמד שרצה ומה הספר, עניני פה:תארנו
 וכל , עשרה למאמרים הרב הלק השרשים אלה טפר . עליהם נשענת היהודיהקדת
 על בי ממנה ונראה כוללת ארוכה הקדמה יקדים אבל לפרקים, ומאמרמאמר
 כונתו ב( . אדם לבני הספ.קות נפילת סבת א( : מוערות פניו היו בחינונוושע
 ההגרה ומן החקירה מן המחשבה ושבושי המפיקות אלה להסיר הדרך להם.הראות
 לדעת יחקור ר( . בדרה האמונה היא מה יבאר ג( . הנבואית מהקבלה כלומרונאמנת
 סמה ומהידיעה , השכל טדע ומצד , הנראה ידיעת מצד ברור הנותנים האמתשרשי
 הראיה אופני יבאר ה( . הנבואה במפרי שהיא הנאמנת ההנדה ומצד , ההכרחשחייבו
 לידי מביאים והחקירה שהעיון האומרים סכלות על ידבר ו( השרשים. אלהבכח
 לחקור והנבואה התורה מן עלינו שחובה , להיפך שהוא ז( . ואפיקירסותכפירה
 מה הנבואה מררך להודיענו הבורא ראה למה טעם נותן ה( , הדת בעניני,לעיין

 ומביאהז באמונות התרשלות הגורסות הסבות *באר ט( . ובעיון בחקירהשמתקיים
 : החקירה כוללות מאסריו בעשרה פונה אליהן אשר הפנות אמנם . כוזבותלדעות
 דעוה ובסתירה מאין, יש שבראם בורא ומציאות , בכלל והעולם הנמצאיםכחדוש
 , התארים מן , הבורא מאחדות , בה הנופלות מהספיקות , החדוש באמונותנפסדות
 למלאוה החיוב מן . ומציאוהו הבורא את במחשבה בהשגתנו , התארים עניניבאור
 , וצרכם הועלתם קדש ספרי ענין , והנביאים הנבואה מז , המצות בטעטי , צורנומצות
 ובחירתו ויכלתו וכחו האדם מיתרון , והתרתם עליה הנופלוה והספיקוה התירהנצוצות

 הזכיות מן הבחירה.  הערר המורים הכתובים וישוב ן  והבהירה הידיעהואפש-ות
יהחובות

 אש-
 והעמידה  המרי  מרעת ,  הרשעים  וטובוה  הצריקים מיסורי , לארם

 מחטאות , התשובה עם ההפלה מתועלת , ותנאיה ועניניה התשובה טסנולה ,בטרד
 המוכים שהמעשים ויבאר ; התשובה ממעלות . העונש בלתי תכופרנה לא אשרהאדם
 ומדבר , ומשפמם מעמדתם , וחשיבותם והכונהם עושיהם מדות לפי נערכיםוהרעים
 חלופי ויביא , הנפש בעצם יחקור אלה אחרי . הרעה ואשמת המוכה המחשבהמזכוה
  שאין בגלו, אלא תפעל ולא  בריאה שהנפש הנפמרהע, ומתירת  הזאה בפנההדעות
 והמה , אחר פועל יחדיו והגוף הנפש כן ועל , ממנה פחות בגוף שנתחברה הרעהמן

 אחרי הנפש . ימים מדת להתעברותם שם הבורא . אחד ועונש אחד גמולשניהם
 מעקן וידבר . הנשמות בגלגול המאמינים דעות בטול , קיימת נשארה מהגוףהפרדה
  הזאת האמונה ומסעיפי , הכתיבים מן ההעצסוהה השכל, לפי ואפשרותה המתיםתחיה
 . הבא בהעולם ומקבוצם התחיה אחר החיים ממעמד , המתים בתחית חלק  לו שישומי

 , הקצים באור , הקץ rtr1 התשובה ;מן השעבוד מזמני , לישראל הגאולה מןוידבר
 השלמו לא במקרא הטנוארות וההקות הנחמות שכל ן המשיח לימותטהטאורעוה

 עדיין ח"ד()רו.ד
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 ומן המושכל מן ומעצימו , המות לאחר והעונש השכר מן לרבר חוזר ושוב *עדיין
 הנמולים לאלה המקום ומן העונש, וטחות הגמול ממהוה ; הקבלה ומןהכחוב

 החוטאים מן ומי , ומעוטם ורבוים, המעשים לערך והעונש שהגמיל , וזמנםוהעונשים
 על הגמל עין אבל , הבא בעולם הצדיקים מעבורת , קשים היותי לעונשיםראוים
 שמקבוץ , האדם לו שיבור המדוה מן ידבר האחרון במאמד . והשתדלות ודת מצוהכל

 השנאות ומדות והנאה להטוב האהבות מדות , האנושיה מן השלסוח תושג שונוהמדות
 האהבות בנדר נופלות מהן אשר עשר שלשה לשערים המדוה וחלק , והמגונהלהרע
 ואומר , ז עוה' בתענוגי והמאום הפרישוה שער דברו וראשיה , השנאות בגדרומהן
 באכילה הענין וכן בהפרזה. ורעה במקומה בה כשיתנתג לאדם טובה מדהשזה

 . החשק מרת בענין הר' בשער יבאר וכן , והג'  הב' השער שהם והמשגלושהיה
 ולפעמים , ומחשבתו יגיעתו כל לו בנדבו מנונה שהוט הממון מקבוץ ידבר הה'בשער
 ורעה מצד מוכה שהבנים ואומר , הבנים שער הוא הששי השער . רעהו סכהיהיה
 שלא מלבד , טובה מדה ודאי בה שהעוסק , העולם בישוב השביעי השערמצר.
 הבקשה והוא , החיים : הוא השמיני השער . הוה בשער רק והתעסק הדברים כליעזוב
 סדרנה שהוא מפני רק העוה"ז חיי יאהב לא שהצדיק ומבאר ; ימים אריכוהלהשיג
 שנטע ומה , גננותה ומדבר השררה מבקשת הוא התשיעי השער . העיה"בלחיי

 לגמול בהם שתנסוף בעבור אם כי אינו השררה ואהבת הגאוה האדם בנפשהבורא
 הפסדים לירי מביאה שהנקמה ומבאר , הנקמה שער הוא העשירי השער .העוה"ב
 , בארצות המשחיתים מן הבורא דין לקחת רק הנקמה אהמה בנפש נטעה ולא ,רבים
 מדה החכמה שמדת ואומי , החכמה שער הוא א הי השער . אדם בני שיתקנובדי
 . ההיים צרכי שהם זולתה מדבר בעליה שיהרשלו לא אבל , ממנה למעלהשאין
 שלא בתנאי , גדולה מעלה אלהים עבודת כלומר היא וגם , העבורה שער הי"ב)השער
 לקיוצו שצריך נטה ב,ולחה נם האדם שיתעסק מבלי לבדה בה ההתכודדוהונהיה
 אחרי וערבה טובה המנוחה אמנם המנוחה. שער הי"ג השער לס. העולקיום

 דבר בל כי , דבריו כלל על ואומ- . אודותיו כל והכנת צרכיו ותק.ן הגדולהההשגחה
 בסקי וידבר , הגמור הנכון הוא כלם האלה הענינים כש.תקבצו אבל , וחסרוןמעוות
 לטהר האדם בה( ישתטש ואיך , הנפש על פועלים שהם ומה המוחשים ממזגיחבורו
 , בעתו דבר כל בשערים שמרר הסרר כפי וינהגן ,מדותיו

 העמודים ובהיות , והעיון השכל בסברת וחקר אזן אשר הספר עניני תוכןזה
 חפצו וכל ישעו כל בי להוכיח נוכל , והקבלה והנבואה המושכל : עליהם יסדואשר
 המישרים ודרך באמונות ההמכלה דרך , בתורה האמת דרך עמו לבני להורוהדק

 לא אבל , -עליהם לדרוך הגאונים מן קדמוניו רגל כף נסתה לא אשר דרכים ,בדעוה
 ליורעי מדע לחת אם כי , לפילוסופים פילוסופית שטה להעמיד לבו על עלה ולאהשב
 דרושים היו אלה וכל , וטכח.שים לרוננים יהשובות , המפקות לנבוכי והורהבינה,
 התלמוד חכמ' מדברי המפר בכל שאין הפלא ומן . הזמנים מכל יותר ההואלזמן
 לישב משתדל מצאנוהו ולא , אחד"( דבר אין המררשים וטן , מעטים דבריםרק

 השבל אל לקרבם  וציור משל בררך ולפתרם , השכל טן הרחוקות או  הנרותהאגדות
כאשר

 גל פ"א ס"ת , טלכותו כגור שם נרוך אוסרים שסט ספ"י מ"ב : תטצא הו"ל מדגרי ההעתקות9(
 . וכו' לו מט.בין אהה טצוה העושה כל ב"ג DW , הראשונות על בתוהה : שם . וכו' מעונותיו לו מרוביןשזכיותיו

cw1.ואשוב אחטא האוטר שם . וכו' התורה טן שלא ועונשין סכין ב"ר פיח שם . חסר כלפי מטה חמר ורב פ 
 ט"ו . וכו' שבים שאינם ועל השבים על יכפר יכול שם .וכו'

~fie יכוליי 
 . וכו' הדין מן  עצמם לפטור ונשמה גוף

 היא מ'1 . הו;. בגשר כמחט למה רמה קשה שם . וכו' הכבוד כסא החת גנוזות צדיקים של נשטוהן פ"1שם
 בז' הטת יונת א"ר שם . וכו' הם מי הרועים ז' על ~שאלו שם . סכות ל.ט שהם רז"ל ואגרו , יכנ.ארבעים

 שני ת"ר, ר)רו
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 יבפ' הקראים  לנד בספרו ואמר , דור אחר דור המשבילים אחריו הנאים עש.נאשר
 ן המים ואמת , כוהל : ארבעה לאוהות אליעזר רבי עשה אשר כ"י( שאורותיהי

 לא ואמר והמופת האות ובא אמר והלא היה, נסיון דרך על קול, ובהוהאילן,
 והנה. . ישראל את שאנפה כעביר אות וכן , כן ועשה . . . אליו תשמע ולאהאבה
 משל פי על מלפרשם השקר נביא לאותות אליעזר ר' של אוהותיו לרמות לונבחר
 , הזאת הדרישה סדרך מהון מהיותו אם כי ;ה אין . מפשוטם הדברים ולהוציאוציור
 דעתי ביאר ונבר . קלקול לפעמים תניא בה נפריז אם הזאת הדרישה כיבדעתו
 דברי נעהיק שאם פ"א( ז' )מאמר בזה ורעתו . הזה בספרו היטב באר הזאתבפנה

 לבוא נוכל , וציור משל בדרך ונפרסם , לזה שיביא הדוחק מבלי מפשומםהכתובים
 עד אחרות, מברוה הנזכרוה והאוהות הקדמוניות וההגדות ר.שמעיות במצותלסבור
 באיזהו ראיוה כמה ומביא , אחרים דברים אל יעתקו אך כפשופו דבר מהם ישארשלא
 נראה ומזה . בטולן0'( הוא והפתרון , ,ה דרך על התורה במצות לסבור שאפשראופן
 לפעמים הניעההו הזאת הסבה ואף . כאלה בפירושים נוהג היה מהון מתון אךכי

 , משל בדרך הפירוש סובל אינו הברור שפשם במקום מקרא של מפשוטו סורלבלתי
 שלקת אוב בעלת ידי על אל שם בהעלאת שעשה כמי , ההינוק לאמונת שבשאז

 . י(2( הערה הרככי העתיקי בלעם בן לר"י שמואל )פי' הפשוטי כמשמעםהדברים
 חכמ.ם הנקראים מן שיש בה.וה , בזמנו דרושוה היו אלה מכמו והשמירהוהמתינות

 המציה, מעשה בבטול פירושים ועשו הזה בדרך שהלכו , בדע.ה משוגעים באמתוהיו
 )מ"א בשם מזכירו עצמו שה-ב בעבור הכלבי הוי יהוא מהם האחד אח פהימכיר
 ההלו כבר המוסעים ומחקריהם . '( בכללה התורה הכחשה אחריתם והה' ,פ"א(
 ;לדנה ראש פורה שירש שהשרישו לד המאמינים המון בין האסונה הפסדלהביא
 רס"נ ובא , פיהם על ובלוחות בספרים מלמדים ה.1 הינוקות ומלמדי הספרבבתי
 הכופר הוי מלבר , הקבלה( במפר )היאבה , ישראל מקרב הרעה ואת והעבירונצחם
 האונדי בנימין ספק בלי והוא , בנימין את , בשם הקראים מן אתר אה בספרו מביאהזה

 על והעינש שהגמול הכהיבים מן להוציא שרצה דעהו שם ובמל , פ"ד( )מ"והקראי
 כי בשטו הרורשים או המחברים מן מביא אינו מהמה יוהר אמנם . בלבדהעצס.ת

 , חשבו מעמנו אנשים יש , שאומר מי יש : לאמר ודרכו , סתם דבריהם מזכיראם
 , שואלים אנשים וראיהי מאומתנו, אנשים וראיתי , שאומרים אנשים יששמעהי
 אף לברר אין מכלם ואמנם , האלה הלשונות מן וכדומה ן שואלים אדם בניומצאהי
 . בשמם או מהם ששמע מה על או בספר כתוב שמצא מה על כונתו אם , דברשמץ
 ענינים בשאר אחרים חבורים רס"ג לפני היו שכבר משפם מזה להוציא שירצהוסי

 . ראיה להביא עליו עוד 6( הערה רס"ג )תולדוה הלכהמעניני
רב

 כלנושיה לעמוד הצדיקים ;ה.דין שם . ליה,ם יוכה לא בהח"מ שכפר סי שם . המשיח לימות יזכה לא טנשני
 ט'ה . הוה הענין שם מאמרים קצת ועוד לעפרם, חוזרין אי; שוב להחיות הקב'ת שעתיר צתים פ"נ שם .וכו'
 , וכו' בתשובה אחת שדה יפה , לפרוזדור דומת העוהזז פ"א טיפ . וכו' ננאלין תשובה ששין ישראל אםפ'ב

 קבלה בגדר הכנים אלה וכל , וכו' לעוח'ב חלק להם שאין אלו . יכו' שתיה ולא אכילה לא בו איןחעוה'נ
 . כפשוטם ולקחםרזה

 דרך על , זנות ביניכם יהיח שלא חמץ יאכל ולא . שם שהביא הזה סטין פי' קצת פה ואעתיק ,10
כ5ם

~W3b 
 יצאה אש כי כמו אש שנקראת לכלחטה תצאו אל אש, תבערו לא . חומצתו עד בצק ט*ש וגו'

 . אטביכם את  כשהיכבשו הבחורים עם הזקג'ם תהרגו לא , הבנים על האם הלח לא .טחשבק
 רס"נ ובתולדות והלאה 620 צד נרעץ ועי' . חוי של מכפירותיו שהביא טח כ"ח נ.ו צר ליק ע" ( 11
 . שם פינקסר סכיא ע"א צד קדם הליכות עי' , עליו תשונות טאת'ם חבר ורס'נ , 81 חערח ףפ4*5רש54

 ולבסוף כאלה פ,רוש.ם עשה אולי חוי הנופר זח כי שערתי והנה . חזה חהבור מביא פ.א מ"א ורעותובאסומת
 חעשרוה שהשאלות ששער טה 586 צר 0נ סי' הטפר שבכנף בהערות נרעץ וע.' , נטורה הכחשה לידיהביאוש
 . עי'ש , אטר ויפה , מחוי פ" ט'נ פ,נשכאטר
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 תשובח )עיין חקירה בדרך יצירה ספר על פירוש חבר סעדיהרב
 והרב . בו למעיין כמבואר ממנו אי13 הנדפם ,ה בי , נדפם ולא חו"ח( סי'רשב"א
 פירוש מחבר ולכבוד . יצירה הלכות פירוש וקראו פ"א( )מ"א מזכירו ודעותכאמונות

 שם על פירושו כל לקרוא דעתו על עלה לא כי נאסר לרס"ג המיוחם שלנו יצירהספר
 בפירועך שהביא את-י זאת יאמין בעולם אחד שאדם לחשוב לבו ימלאהו איך כי ,רם"נ
 כתב ודבור דבור בכל שכמעם במפר שמצאו מפני אבל ? ור"ת ראב"ע את מ"ד()פיב
 , יצירה לספר פירוש עשה סעדיה שרביני ובדעתם , מעריה" רב "פירש הם2רבעל
 היכן עד הרגישי ולא ג רם של פירושו הוא הוא הפירוש שזה בשגגה או בזדיןחשבו
 נם התעה הזה והמשגה . העצמי המחבר פירוש מתחיל וא.ה מר"מ שהעתיקפירוש
 ואשור צח "בספר : שכתב מי"א( א )פ הזה בפירוש במצאם הביבליאגיאפיאבעלי
 הפירוש בעל דברי שהם דעת מבלי לריס מיוחם ואשור צח שספר אמרו ,אפרש
 בהעתקה לנו נתקיים הזה פירושו ואמנם , לרם,.ג פירושו כל ליחם חשב לא מעולםאשר

 פנים כל על להעיר לפנינו הדבר וכשר , דבריי( פתח עם 1צ2( )טינכען בכ"יעברית
 קטנה הערה אחרי הנה . פירושו הכונת על מלים ובטעט , בצרה הקרמתו תובןעל
 נק-א אשך יצירה ספר פירוש לכתוב יחל כי יודיע בה אשך המעתיק או הכותבמאת
 אז , זצ"ל נאין סעדיה ורבינו מורינו הוא לפרשו שט-ח מי כי ומודיע , המון אב שםעל

 שיופצו : ההש הקדמתו המצית . וכלשונם ככהבם הגאון דברי עצם להודיעמתחיל
 בענין שבאומות הפהילוסופים מן בין יש-אל טחכמי בין החוקרים דעוה עללעמוד
 , רואים לעין הנגלים הממשים כל יוצאים ממנו אשר ה-אשון בממש והשורשההצוד

 במפרי גם רגיל וכאשר ודעות באמונות כדרכו דהות קראן )אשר דעותיהםויציע
 מהירת, יחבר הצעתן ועם . פרקים קראם אשי פנים להשעני וחלקן השונותהקראים(
 הק-מות וזה סוף ואין ההחלה ואין נצחי שתמן האומרים דעת הא'( הדה .הגפסרות
 כי שאיסרים אף קרסון חומר מאמיני ב( , ומהחקירה מהכתוב הרב ופותרההמיחלטת

 ורכב האומן לקחו פשומ בדבר ההתחלה שזאת ג"כ אומרים התחלה הנראים לכליש
 הרעה ואמנם . הדקים מז דק שהוא יתחלק לא הפשומ וזה , העולם זה ממנווברא
 ;ה ענין קוראים והם טיש אלא יש שאין סברתם וכלל חלקים לשלשה חלוקההזאת
 . הראשונה שמתר באופן דעתם וסותר , הקדומה והאבן והממש והמעין הפשימהיסוד

 היצירה שלפני בסה להמהכל ואין הנטצאוה לכל החלה יש כי ישראל חכמי דעתנ(
 , במחודשות החקירה על תשתהע ההסהכלות סניע.ת שאין אומר אך . ואמה צדקוזה

 שנמנע אלא ומרכנה בראשיה מעשה כמו הנפלאים בדברים לדרוש רשות שישוכונתו
 ששמו אלא החרוש מאמיני ד( . ודמ.ון העברה דרך על רק יהיה בם והרבור ,פרסומם
 תחלתם ששם מי ו( . האויר יסוד המחודשים תחלת ששם מי ה( . הכל יסוד המיםיסור
 מחודש.ם שהענינים שחטב מי ז( . אחת במתירה מותר האלה הרעות ושלש . האשיסור
 בו כי ראיה והביא , הדבור( )וכונתו ר 1 פ ס ה הבורא בריאת תחלת שסבראלא

 שהענינים שקיים סי ח( . והצורות הנ;.סה מלאכת תהיה ובו והחלקים היסודוהיתפרדו
 משים כי , הספר זה בעל ח91ר והוא , והאותיות ר פ ם ה תחלתם ששם אלאמחודשים
 והעשרים , מנינים העשרה , דבר ושלשים שנים יתברך שמו הבורא יצירתתחלת
 אבל . מופרדוה דוקא קוראם שאין והוא . אוהיותושתים

 והפקיר האויר ברא בי אוט-
 )אולי המנין יהחכם מתחלקים חלקים האויר כי וסובר דבר ושתים השלשים אלהבו

 לצ
- סאקאלאוו נחום ר' הטפואר ההכא סאת *האסיף' השנתיבסטר כהבתי אשר הטעות על העירני והוא יעללינעק אהרן ר' יא-ם סאת בידי רפא שאו. הכתיי יח19( - 98צ עד 275 צד המאסר זה נדפם ששם   . נתש גבר ופה , נדפס שלא אלא כן ואינו , ר ב א נ ?1ena'נאמרי 

 חזר(לדויד

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



- - -

135 -  
 מורים הרוח נחלק המנין נהיות פי' שוות שטות במו ובהיות , המנין( יחהכם!"ל
 וצריך מבפנים ישר ראינוהו במרעף העברנוהו האומך וזה , רסיונם חרש ועסוקים~ים

 בקרע קרעוהו באויר בוראם בהפקידם האוהיות וכן . . . זה אחר מספרה אני'הוספת
 כל או מהם אות כל כח כפי טשונות וחשבונות טחולפות הויות בעל דמיינים בוחדש
 הרת ט( . התשיעיה בדת ךאקךר זה ותשלום . . . מזה יותר המחבר וכל אותיותצתי

 האש כי היצירה בראשית המסודר ההורה אומר היא מקצתה והה' הז' על אשר;ננונה
 אחת בנת הוא ברוך ההכח בראם והצורה והחבור הרכוב מן שבמו ומה והאוירהמים
 )בפירושו שפירשנו מה וכפי וני' הארץ ואת השמים אה אלהים ברא בראשיתבנאמר
 כי זה הנביאים ופירשו . הארץ אל מוצקים( )צ"ל מוקצים והמים האויר יסור כיגה"ת(
 אני קורא שמים מפחה וימיני ארץ יסדה ירי אף הקב"ה כנואם נבראו אחד בזטן:לס

 והבור והנדסה והצורה הדמיון וכל והעפר והאויר והמים והאש . . . יתד יעמדועליהם
 וקל שבמועם מועם ועת אחד בזמן אחת בבת גלם שמו יתברך היוצר יצרםבריאה
 וביארנו( )צ"ל ובראנו דתות התשע אלה שסנינו ואחר : אמר דבריו ובסוף ,אבקלש
 והראיות והתשובות )9( הקנינים מן שעליהם במה והשגנו והפוכה מהם אחד כלשעווז
 כלומר אחת בבת סא91ר שהיא האחרונה הדת מבינותם בררנו( )צ"ל ביארנו כךאתר
 הספר הקדמת בתשלום ונעסוק עתה נשוב לכן . יתד נברא שהכל ומורה אומרתההיא
 כמבואר הברו ע"ה אבינו אברהם הספר שזה מאבותינו בידינו ממורה כי ונאמרהזה
 המפר זה מדר שהוא אמרו ולא , הקב"ה עליו וגלה אבינו אברהם וכשהבין ,תמופו
 . ובהכמיש בדעתו הענינים אלד; וניאר( )צ"ל וברא הוציא כי אמרו אך , הסדר זהעל
 לכ6 וילמדם לנפשו וילמדם , שנבאר מה כפי הדברים התחלה ואותיות המנין כירבן

 מסורים כלומר נתובים זולת אומתנו בין ומקובלים מסורים ויהיו היו אשרהמיחדים
 ומקובלת ממורה הטשנה שהיהה במו כתובים שהיו ולא ריר מפי רור וגרוסיםומקובלים

 זולת ומקובל טס-ר רבות שנים המקרא קצה ואף , פה שבעל ווורה אלא בתובהולא
 חכמי נקבצו בו אשר הזמן ובהיות . חזקיה אנשי העתיקו אשר שלמה משלי כסוכחוב
 בזה וכיוצא בו עשו ככה , וייסדוה מאתם מלין עדי ויעדוהו וייפוה בה ויתעסקוישראל
 המקום והיה . ,ה כנגד זה ענעיו ולחבר דבריו לבאר פסוקים מקצת בו ונפלו .הספר
 נהגו( )צ"ל נהנו בהגיינם האותיות ששמוה לפי ישראל ארץ הספר ,ה הועתקאשר

 כפי רפה וריש דגש ריש עוד ובן . ודומיהם ת"ו( דל"ת זצ"ל דלקתו אותםמוצאים
 הלכה הלכה לימדהו אני מסכים הספר זה ולפרש להתחיל קא1מר שהניע ואתר .מנהגם
 פן בו בקיאין אין העולם רוב וגם המציאה רב שאינו לפי אפרשה כן ואחר הומהעד
 ענין לו יש מהם אחד כל פרקים שמנה שהוא תחלה ונאמר וחלוף שנוי בויפול

 נרמז בו שמצאנו מפני , בשלימותו השמיניה מרת  המתואר העהקנו  והנהוביאור.
 פרטי על לעמיר מתכליתנו  זה  אין . המפר בעל בבעת ורעתו פירושי הנרבה טליןבמעט
 מאד נוטה יצירה ספר הלכות את הגאון סדר  אשר  הסרר כי נעיר זה על אך ןפירושיו

 הדברם נשוה אם והנה . הספרים מכל שונות בו נוסחאווזיו ובן הרפוס שכספיי הסדרטן
 הפירועכם קצת עם להגאון במעוה כלו המיוחם בהפירוש סעדיה רב שם עלהמיבאים
 הלוי יהורה רבי שבס עור ובראה .  האטהי מפירושו  שהם נטמא  הנזכר ידשבכתב
 מעריה רב בפירוש השתמש וכונותיו ועניניו יצירה מספר בדברו רביעי מאמרבכתרי
 בעקבותיו דברים בכמהוהלך

 ובעריי ביה"א  אלפ"א פי ועל  בחרוזים פיוםים או שירים כמה חבר סעדיהרב
 נשקל לא ג רם חבר חשר והרהיו שיריו כל כי שמענו דונש על בהשובוהיהםמנהם תלמירי ומערות . אח-ים פשוררים אצל הנהוג טשקל בלא אבל ,  הטופיוההרלתוח

 במשקל י( "היייי

-------- - - --- -- -- ---
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 במליצות ידיו לשכל משתדל זה ונגד , %7( מנחם הלמירי )השובות הערבבמשקל
 חרוזיו להבין עלינו יקשה לרוב אשר מפליאות לחידות עטו תחת היו בי עדשיריו
 הנלוי פשט שהניח בפירושיו גם לפעמים כמנהגו בשיריו ונהג . מעם טוב בהםולמצוא
 הדבר סבת כי שתשב מי יש . 7( הערה 1 %9 )לעיל וזר מבהיל מחורד בפשטובחר
 בלשון הוא גם עשה וכן ראה ומהם הלך ובעקבוהם לו נודעו ערב משוררי "כי יעןהיא

 סאמ כי ראינו כבר כי נכון זה ואין , ואקס( בהערות 85 צד גאונים מ"י )קובץהקדש"
 הררך ר"מ אהב כי שאמרנו כמו הרבר אמת אבל . ובמשקליהם הערבי השירבדרך
 השיר במליצת הלשון קושי היה ההוא  בימן בי  בשירים  וביחור , בפירושיו גםהוה
 טליצת נשוה אם לנו יתאמת זה ודבר , 117( צר הפיוטים על )צונץ והרר ליופינחשב
 ליום עכורה סדר : ממנו ראינו הנדפסים מפיוטיו הנה . הפשושית מליצהו אלשיריו

 בכברות מתנהג הפיוסים אלה ובכל , ואזהרוה פתיחה עם מצות הרי"ג מנין ,הכפורים
 שתי ממנו לנו יש זה וננד , מתמיהים ודבורים שמות לו ובונה הדבור .וקושיהלשין
 . למיהר המקרא כלשון וקלה צחה לשונם אשר פשוטית במליצהבקשות

 ועוד פיופ15(. והוא רות הדב עשרת על ערבית בלשון מאמי לו נתיחםוכן
 מ ויבר הנלוי ספר ממש מבש הקבלה ספר ובעל ופיוטים, תפלותכמה
 עמס הקבלה מספר הניאה לפי ואמנם . 585( תרעץ הקצים מחשבנן קצתלדעת

 הקדמתו מקצת העתקה ראעו הזה המפר מן , לישראל עשה אשר הטובתנו ומןמקוותם
 דברי את שכראותו בהקדמה ומודיע , ערבית כתוב הספי , 208( תרל"ג למגיד)צופה
 כאחר לנביאים להדמות מגילה כתבו על :גנוהו וסיעתו ובאי בן דוד עליו שכהבהחרם
 בזה נגרם כהב , בטעמים ומיטעמת בנקודות ומנוקדת לפסיקים מפוסקת השקרמנביאי
 התחילו וטעמים ונקודות בפסוקים הקדש בלשון ספר שחברהי הרשעים ובראותהלשון

 הספדים שגדרי , חשבו הם בי מסכלותם וזה נבואיי ספר זה כי ואמרולהתלוצץ
 מפר על לרמז ומוסיף וכו' גדריה כן ואינם וטעמים ונקורוה בפסוקים היזהםהנבואיים

 אחד ואין וטעמים ונקורות בפסוקים שכלם אחרים ועוד חשמונאים ספרי ועל סירסבן
 )הקפאי ההקדמה מתוך הזאת ההעתקה את המעתיק על אנו קובלים אבל . נביאמהם

 ר 1 עב ה ר ספ רס"ג והבר , הספר זה מענין יותר הוריע לא כי פירקאוויץ(אברהם
 אלה בל כי להכחיש אין והנה . שם( )גרעץ והמולדות התקופות בהשבון ערבינלשון

 ולדוכות ישראל לכלל המכנה ולהסיר המכחישים רעת להעביר מבוקשם השינוהחבורים
 והשיב לישראל גדולות טובית "ועשה : הראב"ד כתב ובצדק , הקראים קרקורעל

 ממלות פלס הוא כי להכחיש נם ואין , בהורה" הכופרים ועל הצדוקים עלתשובות
 פי על המקרא בהבנת הררך להם והראה , עמו בקרב העות באמונות וישרותחדשות
 הנויל / האלה הענינים בכל שפעל מסה יוהר אמנם . הלשון חכמת יסודי ולפיפשוטו
 ,יהי , שקדמוהו הגאונים מכל נזה ונבדל , ברורה ובלשון הגיוני נמדד חכרופסקיו פירושיי . דעה למוצאי וישרה חדשה דרך הראה בה , וההלכה ההלמוד בחכמתלעשות
 . אחריו לבאים דרךמורה

 עליה; תשובוהיו יתרון כי נראה , זמנו עד הנאונים השובות בכל נהבונןאם
 מושליט השכל וסברת הענינים וחלוקת נאה וסדר ברורה לשון . החשך מן האורכיתרון
 למקור ולעשותו הכתוב מן לפסקו יסור להת אהב כי , נראה מתשובותיו בכמה ,בכלן

ראשון
 ללשון טהלמירי אחד pr~a' תרכ'ח ומשמז , חברו שרסיס מפורש ושם תוניס של ישן במחזור ונטצא .מחברו סי שם שטר לא אבל בשבועות לאמרו יתגיס אנשי וטנדר תשו, באטשטרדם נדפס חטאסר זה"1(

 . המעת'ק גהקדמת וע"ש , ואשכגו'תלבדית
 חרר()רובר
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 הקבלה מן ובראיות במברה החלפותיו ויברר . משפטו4!( תוצאות ממנו אשרראשון
 הכהוב פי על בחקירותיו דן להיוה ן ודעוה באסונות כטנהגו בהלכה בעיוניוונהנ

 בלשונו מאתו שנשאלה השאלה את ולשנות לחזור הזה הגאון דרך . והקבלהוהמושכל
 המעשה היה כך אם : הזה בלשון תשובותיו לההחיל ומנהגו . תשובתו בהחלתהברורה
 טער פן מדבר מדפונה ספק בלי וזה , השאלה את הפעם עוד ופורט , בשאלה שכתבכמו

 , כונו שלא ומה רצו שלא מה ממנה לשמוע שנוכל בלשון כתבוה או בשאלההשואלים
 נמה נראה ומזה , שאלהס טתוך שהבין מה להודיעם בלשונו השאלה את כופל כןעל

 ראה לא אך הזה כלשון כותב ולפעמים . עניניו בכל והשכלתו זהירוהו מדתגדולה
 בלשון כהובית מתשובותיו רבות . ומפורשת ברורה השאלה שלשון מפני ולשנותלחזור
 סגנין . ( בלשונם הוא גם להם. השיב או ערבי בלשון כתבו כשהשואלים וזהערבי,

 ולפעמים , האפשריים השאלה צרדי בכל דן הוא ולרוב , והגיוני נאה בסדורהשובוהיו
 מכריע לפעמים . ביחוד"'( עליהם נשאל שלא אף השאלה בענין הנוגעים דינים עלנם

 טן ראיה לו לבקש מבלי דעהו ושקול שכלו סברת לפי לאמתו הדין ומוציאומהליט
 שמשאו במקום אף הקדמונים בכונת דעתו מלחווה נמנע לא כי טצאנו ואף ,ההלמוד
 תכונת בקצרה הנה עד תארנו והנה . אחרהין( דרך gv הולך הגמרא שלומהנו

 ררך דרכו כי נראה ומזה , בכלן ההולך והרות חקירהו וסגנון בהן ודרכותשובותיו
 ברא נאון סעייה רב כי , לאמר נוכל ובצרק , קדמוניו שערוה לא אשר חדשהדרך

 גאונים קצת של רבם בזה והיה . המושכל אל יותר והקריב ההלכה שדה עלחרשות
 וביוצר , הרבנים לדורות נתיבות ופלסו , בעקכוהיו דרכו ואשר אחריו באואשר

 . ובמערבבספרד

 עשר ששהפרק
".. בהלכה. 1ה1רא1תי1פםקי1

 טומאות ספר הוא האחד , הלכה בפסקי הבורים כמה עשה סעדיהרב
 לאוין סמ"נ 155 צד א ח )אשכול הראשונים הפוסקים בירי היה ועוד רותופה
 נדה הלנות ירוש פ הראשנים אצל הקרא נדה הלמת על הבי גם וכתבק"א(,
 טומאה חבור מתוך חלק הוא ואולי פתחה(. דיה ס"ז , אב" ר"ה ל"ת נדה)ה:ם'

 דוכיה לידת הניע שלא נפ בענין מ' סי' ש-נ . ליתם האחים גדול נענין לד סי' ח"א נש,צ ראה14(
 וחשבונות י"ג סי' ש"ד ח"ח . הכתובים טן שבועת שהגזרה מוכיח ליח סי. ש"ב ח-ר . מהטשנה ושובמהכתוב
 ישלם מעסו יגנב גנב ואם בתורת כשש וכו' הכל לשלם ש"ש ודין כ.א סי' ש"ח ח-ה . וכוי בתורהנמצאו
 מצאנו ותלמוד תטשנה ומן הנביאים ומן ההורה מן כ4ב סי' ר' ש' הלמור שבבית גאונים ובתשובתלבעליו.
 . ממנו חוא פטור באונס דבר העושת כל כי והלכותראיוה

 יחם ויפת שבבות, הנזל ושוזת בש"צ, בכיס מפורש כן כי זה, כל על פרטיות לדוגמאות א"צ5ו(
 אף לרסק שהם וסגנונן טלשונן שהכיר פה ע"פ לרם"נ תשובות כמח בהערותיו מיללער יואל ר' המוזלהרב
 . שטו על נוכרושלא

 . ירושה לעני; לנם חולץ נין מה בו ותולה , ליבם שהלץ אחר שנמלך סי הכין 'יב ט" מ"א  כש"צ (6
 פרת איש אשת על בנטען י' סי' ש"ב שם . ביבום קדימה דיני כל ביאר ליבם בגדול טצוה לענין כ'נ סי'שם
 ,שער' דין לכל קורא שרים בזה ואעיר . דינים הלוקי ארבעה וכתב חמשכון על בטלוה שיה ח"ד . דיניוכל

 חנ*ל בבתן הגאונים תשובות והמו"ל . ודעות באסונות גם רגיל 11 לכונה זח וכנוי , בתלמוד בבא כסו'מענינו
 ענינים ב' נ'כ בתשובה שם שכתב סמנו זה שנעלם ספג. , כדין שלא הנה"ח 27 צד ג' הערה ו' סי' שםעשה

 שני והכוונה עיקר הכתובה שהגירסא אלא , נכון ואינו שבועית' ,שני הסו'ל הרב והגיה שערים' "שניומסיים
 . בבותא~צים.או
 ואע*פ וכו' אנו שיודעין אע"פ ( צ'ו דכתיבות המשנח בפירוש שכתב נ"ב סי' שיד ח'ר ש"צ עי' (7;
 בשהי מעטידח דרבינא סשם.ה '~Cp דב גנז , בטנה עמך לי אין ידברים דין לזו 11 נגותבת סעסידהששט~אל
 מספר דין סובא י"א 0" ש-נ ובח"א . וכו' ב-ד בתנאי להעמידה ויכולנו לנו נם הניחו מקום אעפיל ,תפיסות
 המוהר פסקו לקיים יכול שלא מפני גאון שפרא ורב , קדושין דפיין 1eP שקדושי ופסק רם'נ שתקןהשטרות
 ,קטב:( וביבטוה ובליון על שנמצא בהגיח ועי"ש , רפ'נ של שסו על מזו,יפים שהדברים אמר , טפורשתבר"מא

 ועי' היר(ודויר
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 העתיקו והקדמונים , ה ל תפ מדר וחבר 15(. הערה ר"מ )תולרוה-זהרה
 בכתב עודו כ' עליו ואסרו , ראינו לא נשלמוה הסדור את . סררו טחיך דבריםהרבה
 הפלות נם בו ונמצא , ערבי בלשון ונכתב תבאדליאנא", המכונה המפתים באוצךיד

 '(2 הערה )נרעץ ודיניהן" לתפלות "מבוא העצמי שמו והיה . עצמי הי4: שחברופיוטים
 הפרמיות ההעתקוה מן אבל בעינינו. ראינ~הו שלא דבר על לשפום נוכל לא ואמנם 5(, לעצר

 , עבריה בלשון הוא המדור מן שמובא מה כל כי נראה ראשונים בפוסקים עמנוהנמצאות
 . שקול'( הדבר עוד כן ועל ערבית לשון הבינו לא אשר חכמים קצת המעתיקיםובין
 עשה גם אם כי , חבר התפלוה סדר לבד לא שרם"ג נראה שהניעונו ההעהקותמן

 אאפיר באסיו כמו , הקדום המנהג לפי היתה אשר נוסחא לפעמים והסירתקונים
 שאין לפי , מעם מה המאורוה( )ברכה זו בברכה , האיר ציון על חדש ואור :לומר
 בכל יואין שאנו האור על אלא המשיח לימוה להיות העתיד האור על מברכיןאנו
 מבואר והלא , ש.( ר"ע )סרר לבטלה" ברכה מברך לומר בא אם אבל . . . ובקרנקר
 : כרס"ג בספרד נהגו המפרדים מתפלתי הנראה ולפי , לאמרו היה הקדום המנהג כימזה
 ד' אות תפלות בסדר הגמי"י . נ"ט סי' א"ת )טור כן נהגו לא וצרפת אשכנז בניאבל

 שהחיינו ברכת לענין כתיקונו נהנו שאחריו הגאונים שאף מצאנו וכן , פוסקים(ובכמה
 אשר הדברים בכל כי מאד ואפשר . תרי"ם( סי' א"ת )פור עמרם רב נגד הכפוריםביום
 . לר"ע המאוחר רס'נ של מררו אחרי הלוך הואילו עמרם רב של ממדרו ספרד בנינטו

 אשר , ואמרי נדרי כל הכפורים יום בליל לאמר שנוהגין המנהג בענין מאריךהגאון
 , קשים בדברים ולפעמים , המנהג על ערערו לאחריו נאון האי ורב שקדמוהוהגאונים
 ההמון, אל כי , בקהלוה לבטלו בידם עלהה ולא , ששות מנהג או טעה מנהגוקראוהו
 אל קלע רס.'ג אבל . הטנהג בפני העומד טושכל לך ואין הדת מן יותר קדושהמנהג
 ענינו להם באר אבל הזמן קדשהו אשר המנהג מהם לקח לא הוא , החמיא ולאהמטרה
 מביא הרי"ט( )מי' הטורים בעל יעקב רבי . המוסרית הסכנה ממנו זה ירי עלוהסיר
 לפניו הדברים שהיו נראה )מזה וז"ל סעדיה רב כתב זה ובסגנון : ואמר ממשלשונו
 וחרסי נררי כל ואומר כפור צום בליל צבור שליח עומר כן שעושין ויש : הקדש(בלשון
 מיו"כ נפשוהינו על וקיימנו ושנשבענו ושאסרנו והחרמנו שנדרנו וקינמי ושבועיואסרי
 לא כאן אין . . , שבשסית אבינו לפני בנו חזרנו כלם עלינו שבא זה יו"כ ערשעבר
 ונסלח הקדושה בתורה שכתוב כסו וכפרה סליחה מחילה בכאן יש . . . שביעה ולאנדר
 כי : עוד וסיסיף סעדיה רב דברי אלה . בשגגה העם לכל כי - ישראל בני עדהלכל
 נדרי כגון , הכנסת בכית נפשה על אמר ואסרה ששגגה ה ד ע ל נדרי כל רבנןתקון
 מי אבל , ל א ר ש י י נ ב ת ד ע ל כ ל ונסלח כדכתיב צבור שגבת , ואונסיןשגגות

שנשבע
 , הן אחדות שכלו וסברת הרעת שקול פי על רק הדין הוהך נחן אשר  תשובותיו ואמנם . מ"ג פי' א"ע בטתוע"
 . אחד על חוב לו שיש בפנקסו כתוב ונטצא שטת סי נענין שזר ובח"ה . שותפין בענין ליח סי' ש"נ חזר שםומהן

 גחל בנים אבות בגלל אשר ברכת ובענין )ד':( המאורעות ברכות בענין טביא גאון עמרם רב בסדר1(
 הדשי מכתב )עי' ובעפיר , נ"ב.( לאמרם ראין שאין דנרים גה ff'W מפני לם"טהשאין

~ff 
 "185 פראנקל

 הרבת מעתיק האבוררהם , חקרמונים החטטים חבריה כוננת אתה עבורה סרר כי ר'ם סדר גשם אמר 407(צר
 . י2 הערה הנ"ל רפת בהילדות ועי ע"ג, וף לר'ת תישר בפפר גם ומובא . טפוזרים 3סקושת ממתדברים
 אור אסירת בעטן ס' ס" עי' , סדרו טתוך והם גאו סעריח רב בשם התפלה בדיני דברים כמה טביא א'הובטור
 בשם בב" שם ועיין חתורה ברכת בענין קליט סי' . במנתח רצה אטירת בענין ק'כ סי' . תאיר שהון עלהרש

 הפ'מ פי' . פסח בליל חמישי כום לשתות שרוצה מי בענין תפ"א סי' . הבדלה של כוס בענין רצ"ט סי'אבודרחם
 כסו הסחרו השם לפני לומר שראוי : שם עוד . הוידוי סדר בענין תרכ"א סי' . הטמר פטירת ברכתבענין

 בהאשכול וראיתי . בסררו כתובים ספק בלי אית יכל . סוכות בימי ההקפה בענין חרזם ס" , השם אנאשאוטר
 פסוקיפ יו"ד רם'נ כתב 06 צד ושם ששה, AJ12ff נמחקים שא.נם השמות בענ.ן רם'ג וברי וכהביא 54 צדה.ב
 דאפטרתא נ' ובנביאים . אחד אחר ושרטם , וקוראם חקירא חוור ואחיג אליהם מניע כשהקורא אותם קוראצפור

 אחר.  נטשכו הספרדים גי , שער ע2 הערת נ ר. בתולדות רפ'פ ורשל. . סדרו טתוך שזה ונראה , ב'ובכתובים
 ,פה כיון 9לא גאון עסרס רב אצל לעיל הרא.תי וכבר , רעש של סדרו אחרי וחאשכנז,ם רם'ג 9לסדרו

 ד( ה)דייד
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 הדל בחכמה והנה . שם( או"ח )מור לא ולבמלה שבועה לההיר השנה כלשנשבע
 כי החושבים ההזעים מחשבת. יבטל אבל , קדש יצדיקהו העם אשר בהמנהנ יד'לשלות
 יסוה בכל ונשבעו נררו אשר ואיש איש נדרי להפר יוכל כיוה"כ והשבועה הנררהיהר
 הוחיד נדרי עם דבר לו אין ההיה- זה כי ויבינם דעה יורה אם כי , שעברההשנה

 ובשבועות בנכהים שנתה אם העדה, שגטה בעבור התקון נעשה אבל ,ושבועתו
 ות ר השט ספה עוד ונזכר . ישראל בני עדה לכל אם כי נמהלו .ולא ,ובהרסים
 סותרים בהיותם ומעו אחרים הוסיפו אשך דברים בו שיש אם- נאין שרירא ורב ,לרס.'ג
 )ש"צ ממנו אובדת שלמה משנה שאין כן כתב שר'ם אפשר ואין . והברייהאהטשנה
 ספרי שם על הגם שליח בענין פסק רשף מביא אחר בטקום ואמנם . י1א( סי' ג שמ"א
 ר פ ס חבה עוד , השטרות ספר על ספק בלי מכוון והוא 1'( סי' ש"ב )שם מעריהרב

 וספר , במ?ואו( לאבות הבח.רה )ביה פקדונות ריני כל באר בו אשר ן דוהפק
 10 הערה )נרעץ באדילאנא המפרים באוצר יד בכתב נמצא והוא ה 1 חל נ ני י דב
 , 17.1( צד י"א הערה )ליק העריות ספר גם הבר הקראים עדות ולפי 36נ(.צד

 י כ רר מפר גם חבי סעדיה רב . שם( )גרעץ ערב בלשון המשנה פירוש נם לוויהסו
 ממנו לנו יש אבל בשלמותו:(, לנו נהקיים לא הוא יגם ערב בלשון דהתלמו
 . בכ"מ( חידיא לחרב אזן יעיר , רכ"ד סי' ה קמ סי' הלכוה )גופי מעטותהעהקות

 שהתורהנררשת מדות שרה ע לשלש מםמינטרסין:פידושאפמנ~א
 כלשק הבר ;ה את ונם 235(, צד ל ש' תלמי יבית מפס ועתה יר, בכתב ,בהן
 דרכי מחביו חלק הוא הוה החבור כי הדברים עראים הקדע%,. ללשנן "עתקערבי

 , התחיה . והפורקן הפדות והם חבורים קצת שמו על נקראו אלה מלבד .התלמוד
 ואינם , י"ג( תרי"ב סי' חסידים וס' ישבי: ושפתי סעדיה ע' שה"ג )עי' ההשובהוספר
 ספרו מתיך לקוחים פרקים הם אם כי , כצורתם סעדיה רב שחבר עצמם בפניספרים

 . י(2( הערה רסק בתולדות רפ"פ )רש"ל ביחיד ונדפסו , ח( פ' פיז ה )פ' והרעותהאמונור;
 .אמונוהיו דברי לאבד רצו לא וגם בהתפלספותו, רצו לא לאור שהמוציאיםונראה
 הפרטים אלה מכללו הוציאו כן על , הפילומופיא עם דבר להם אין אשרומוסריו
 . זרק וקליפתו אבל תוכו בנפשם וקיימו , עצמם בפניוהדפימום
 הא ערב בלשון רס'ג שחבר ההלמוד בדרכי כתוב טצאתי : אשכנזי ריב בשם הלכות גופי זייל2(
 אף . . . כר'נ והלכתא . . . אטר דיריה ור'נ . וכו' לחצר ,צ"ל להומה הממוך גג א"ש אר"נ ב"ב רישדאמרי'
 כמו לא מאחרים עצמו מקבלה היינו אמר דידיה דר"נ רפ,רושא משום היינו . . . לנביה כשטואל הלכהדבעלטא

 דקדושיןטפ'ב ברונט'א כללא עאי איתא :י::ל' w~t1Y מפרש ןא פירושי ר.נ ראף:ייך:אפשר

 רכ.דן ב.:נסי' ןש הריודלאו יפה כחיב.ר במוז הדבר יפהדוסרתלה ביד כחטה
 זאה כל בשמו הבי2

 דקאסר דא , הגמרא מן ראיות גם טביא ואמנם ? קרמית אנברא גברא וכי ורען וריטב"א ורא"ש ותוס'רכב-ם
 ראיותיו בכל הדחיות דענין יסיד להם אין דבריו וכל , בגטרא לה וארחי כות.ה מלקינן לא אוטרח ואתאמורא

 כונ: :נשבל טעולם כללו נאין סהבערר'י.ון "ן לאראמן ובזה טם'א ההפוך על ראיה דמיתי או ן 11 לכוךכלום
 בה אשר בהקדסח וטתח , שעכמער זלמן שניאור רבי הבקי הרב הותיק תלמידי הפל הכר זה8(

 ולרוב . יסרו גם רגי1ו ישא רסזנ כי סיד יכיר ולשונו לסודו סגנון כל ובאסת . אחר ולא"ברו

 בן לריש W9R * אינו -י יק הסט שדרכי הנ"ל לראשונים בזכרון הרכני החכם טש.כ עלפה
 ראית טכיר אינני ואמנם . ב"ח ריש בשם התלטוד סבוא טוכירים חראשמים פן שהרבה מפני וראייתי ,מפני

 , חתלטגר סבוא וזה ,התלטור ק זה ז הסטרא כללי חברו שניהם ורשב'ח שרם'ג יתכן לאוכי
 יש מקום מכל אולי כי 61 בהערה שם וכתב הרבר טהליט אית עצטו שהחכם בהערותיו שם ראיתייאסנם

 יטור היד()דו-ר
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 בחברן מוערות פני היו אנה נבין ותכינתם ספריו ענין על עין נשים אםוהנה
 כי ראה . הכינם גם עשב ,מנו במצבי מבחינהו כי נבין . ומגמתו חפצו היה ומהספריו
 לבני האירבת המכנה ראה . שיטתם ולמהור הקראים טעות להראות לגמנו דרושהוא
 , ובמצותיה בהירה האמונה היסוד עד לערוה יום בכל המתחדשות הכופרים סדעוהעמו

 ישראל נגד שגיונם ולגלוה פשעם להם להגיד מלחמה כגבור נגדם ההעודר כןעל
 ואין ן פשומם לפי קדשנו כהבי בדעת עמו בעני ראה הנבר הוא גמ אבל , כשמשברור
 הדבר בגלל וכי , הלשון דקדוק מדה לפי בחכמה בם ולתיר לדרוש מכקש ואיןדורש
 , שחר לר,ם אין אשר ודעות שוא אמונות הטופלים ורבו מעטים האמתיים המביניםהזה
 ובדקדוק במקרא והמפירממים הגחלים ספריו עשה האלה הרעים המעמדים לסבתואף

 נקהלוה בזמנו פרושה היהה אשר גרולה הייהר הרעה ואמנם . ודעותובאמונות
 הסדר חסר לסגנונם , ודלים מעטים היו הפירושים . ההלמוד דרבי שמוש היאישראל
 , הגאונים רוב בתשובות גם היה וכן , להבין וקשה כבד היה לשונם , ההגיוניוהערך
 אור להאיר לבבו אה העירה האלה החשיכוה במראות הבחינה בפסקיהם. היהוכן
 שמו וחושבי התלמוד לדורשי להועיל מלמד להיות , האלה המשובשים הדרכים עלחדש
 הדברים יהיו למען , הפשומי ובדרך הגיוניים במשפמים שיבינו בלשון אליהםלדבר
 רב כי , נאמר אם נפליג ולא . ושסויים בכל ;רובים לבם אל ונכנסים בפיהםסדורים
 הכמת נתיבות משובב , אחריו באו עור אשר ולגאונים דורו לבני היה גאוןמעריה
 ספרד רבני שאבו ממנו אשר אלהים פלג היהה חכמתו כיהתורה,

 תדעו. עקמה"ם הוא, ך ה אשר ובדרך הבאים, בימיםוחכמיה
 רב לעשיה יראה , הנאמנות הבתעות אלה לכל לב נשים ובתמים באמתאם
 שדי על למישור המעקשים לעשות היכולת גם הרצון לו אשר הנכון להאיש גאוןסעדיה
 היה זה על ונוסף , הדעות ולטהר האמינות לזקק , התורה ררך לפנות 1 היהדותדת
 , לשונו על היתה חסד תורת . הטהורה נפשו דמות מראה היו ה:רוהיו אשר האישהוא
 היהה העת אטנם ,  לבבי על  והוטים  באורם וההמימות האמת , מהניו אזורהצדק
 שנים שתי בפקידהו עמדו אחרי הן . בעוכריו היו הן הנכבדות מדוהיו כי עדרעה
 על ממרחק קראו אשר האיש זה והנה , לפניו היו אשר מכל לעמו הרבה טובותועשה
 התמם איש בצע הבוצע זה , בסירים דרכו את שך ובאי בן דוד הגולה ראש ,משרתו
 ריב ויצא היום וירי . עולו ויקיים ויאשר לחמסו טוב יאמר הוא כי מטנו בקשוהעושק
 מעשר לו לתת והתנדבו למשפט הגולה ראש לפני ויבואו ירושה בעמקי אנשיםבין
 מאוה שבע בחלקו הגולה לראש הגיע והנה . משפטם לאור יוציא למען הירושהסכל

 ראשי אל ללכת ויצום בחלוקה הפשרה כתבי בידם נהן וחיש , המעשר מזהזהובים
 בהם ראה , ובחנם הכתבים את רם.נ כראוה ויהי . ידם בחתימת לקיימםהישיבה
 רב אל ללכת , ערעוריו להם הנד מבלי , מהם ויבקש , בעיניו ישרו לא אשרדברים
 ויהי , חתם וכ'צ , ר"מ עליהם צוה כאשר הלכו הם . בפומבד.הא הגאון צדקכהן

 חהומים הכתבים בידכם יש עהה להם אטר החתומ.ם הכתבים עם ר"ס אל חזרוכאשר
 להניד רצה לא אך ידי לחתימת צריכים אינכם עתה בפוטבדיהא ומהגאין הגולהמראש
 שנלה עד פעמים נמה והשביעוהו מאד בו ויפצרו , חתימתו מהם מונע לטההטעם
 , הדברים לו וספרו הגולה ראש אל שבו הם , הכתנים על לערער שראה מהלהם
 5ך ענהו רס"נ אך , השטרות שיקיים בשמו לו לאמר רם"נ אל יהודה בנו אתוישלח
 הפעם עוד רה"ג שלח או , במשפט פנים הכיר לא בתורה כתוב בי אביך אלאמור

אליו
 הורא סדר אחרי הראשון רס'נ ודח דבר של כללו ולפ"ר , עוד להאריך ראיהי לא כן על , בצלאל ר' לדבר'יסוד
 . בכללים מיוהד ספרשכתב
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 כמצות שיעשה הגאון לפני תחנונים דבר בתחלה הבן . לחתום ויצוהו בנו אתאליו
 אנשי . בר.'ס יד לשלוח לבו ומלאו ויקצוף בקשתו הועילה לא כי כראותו ויהי ,אביו
 אלה אחרית וההי , בפניו השער ונעלו הבית מן הוציאוהו זאת בראותם ותלמידיוביהו
 לימים צעיר אדם במקומו והעמיד מגאונותו והעבירו ר"מ את הגולה ראש החריםבי

 רה"נ את והחרים החשה לא ריס גם אכן . ב ק ע י ר ב סף ו י רב את בחכמהזקטן
 נחלק ובכן . יאשיה הוא רוד אחי את במקומו והעמיר מראשותו אותו הוא גםוהעבירו
 , במורא ישיבה ראשי ושני הטלה ראש שני והיי זמנים קצה ועברו מחנות לשתיהעם
 כלב ושמו אחד אדם בעיורם בהיות ובפרם בייתו ובעל זכאי בן דוד יד שתקפהעד
 עשיר היה והוא , ר"מ את שנא מקנאה אשר בחכמה וגדול לשהי בעל , שראנרבן

 יאשיה גלה כי ופעלו , לממשלה רב שחד ויהנו לשחדים וו, אלף ששים וינדבכדול
 אי; ודבר במחבא וישב ממורא מושבו לעקור הוכרח מעדיה רב וגם , לכראסןממקומו

 שעשועיי והחכמה ההורה רק היתה נחבא היה אשר השנים ובקרב . הישיבה עם עודלו
 סר העם ומקרב , הדרה פנה הידה פנה הישיבה מן ואמנם . ( מספריו הרבה חברובהן
 אחד עם ודברים דין אחרת מארץ אחד ליהודי היה כי מקרה ויקר כן אחרי .השלום
 ראש את לו ברר הבבלי , דיין לו ברור הדין מבעלי אחר כל והנה , בבלמתושבי
 הפגיעו לפניו הזמינו אשר הגולה ראש לפני כבוא: ויהי סעדיה רב את והנכריהגולה
 אודות הגולה ראש על הקהל מבני קצף ויצא בעיר נשמע הקול . ופצוע הכוה ויכוהובי
 חותן , אהרן בן בשר לפני העיר חשוב' ויבואו . ההוא לאיש עשה אשר והחמסהיעיל
 השלום את המפריעים המאורעות את לו ויספיו , בבבל גדול ארם , שראגרי .בןכלב
 הוא חתנך רק כי , המחליקת להסיר כיכלהך לעשות הדבר עליך אליו ויאמרובעם

 לתוך הדור גדולי כל אה קבץ , וצריקים דבריהם כנים כי כשר בראוה * עורהמחניקו
 הטרם , עושה אתה אשר הרע הדבר מ" לבו על ודבר , עמהם הבולה ראש וגםביהו
 מה ותשכח סעדיה רב עם להשלים היא חובתך כן על מבינינו השלום אבד כיתרע

 , שלום לעשות מוכן הוא כי ענהו הגולה וראש , פרי עשו אלו דבריו . עליושנלבך
 אז . שלום לעשות הוא גם נכון ומצאהו סעדיה רב עם כשר דבר האלה כדבריםאף
 ברית ויהי זה אה זה ונשקי וחבקו ור"מ ההיג יחד שניהם נפגשו המעמד באיתוסיד
 בר יוסף ורב , משרתו אל ר"מ שב התפשרם אחרי ויהי כביאשונה. ביניהםשלום
 ישב והלאה ההיא העת מן , מפוקו די ממנו מנעו לא אך בביתו וישב עובהיעקב
 מרוב דאבה אשר נפשו הוגיון מרוב אמנם , שנים כחמש עוד כסאו על בשלוםד"ס

 עליו והגדיל בו בטח אשר שלומו איש הגילה, ראש מצד , מצאוהו אשרהלאותיו
 עיניו מטיאה יוהר עוד ואולי , והכעימוהו הרעימוהו אשר הקראים שונאיו ומצרעקב

אש-
 :::ג:?:קש15ם י:ס'ן. :1 : י:"::דרתיב"ו דכי צנ:: :::: '~apr)D ": 4:בןןז::. סר ונחבא כהב באגרתו ר"ג . חלוקות הדעות , לשררהו שב ואם במחבוא רם'ג שישב השנים נענין4(
 לתלמידי המיוחס הימים דבר' %שרוש . חרורות קורא בע5 הע'ת'ק גנן רקי"1
  שנים וב' , שנה י"ג בנזאסר יושב היה שאם החשבונות כי סותר ,;וזה הישיבה מספרי המלכיספוהעתיק2:ת
 : שמ"ש ונאמר דבריו עם רש"ג דברי להתאים יש  שבעיקר ובפרט . בבבלבעיניו שראה טה פפר דבריו 5פ, שהוא 3יוחמ.ן הנעהק'י בר נתן רב ש5 פעורו ע"פ המשרענ5

 ו5בסש
 ור,ר ר"מ איפיים

 העשני זאת כתכי .יאחרי טיחי ים עי ני:ג:ו:ה%יקת יהטכי"י:קמה כ:%ה%',%ןן,ר1:וג

 . אטר ויפת בדוכתיח. קם רש"ג כדברי מטשוזת
 ח,ר()רויר
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 בריאוה איתן התמומם מוט אלה מכל , המומר והשחתת בדורו המכשלה ראהאשר
 ויה' בקרבו, כבה אלהים נר עתו ובלא סבלו כח כשל כי עד גורלו על תאבלונפשי
 . נתנה אשר האלהים אל רוחו כעלוה שנה חמשיםכבן

 פעולותיו לפי אם כי יטיהם רוב לפי יסדו לא כמוהי מופת איש חייאמנם
 מכל ייתר פעל האדמה פני על חי נאון סעדיה רב אשר השנים במעט , פעלאשר

 אך אשר המעלה אנשי אח פאר המבהמת הנכבדוה המרות כל מכום . יחרהגאונים
 מהן אחת אחותה אל אשה צרורור; דעו בז , אחד איש בקרב מ.תאמות רחיקוהלעהים
 לשוא נשא לא הוא , בצע שונא עול ש.נא , לבב ובר היה כפים נקי , נעררהלא

 כרוחו לא אשר במאומה מעשיו להמוך בריהו ואיש א.הנו עם אף ידו נתן ולאנפשו
 ממרעהי לטובה הכדילי השת המדה איך ראינו הלא , בקרבו חי אשר המוסריוכרנש
 בן דור הנשיא שניהם אל נגש כאשר הן . פומבדיתא ישיבת ראש צדק כהןהגאון
 כהן שרב ראינו הלא יושד, ובלא צדק בלא עשה אשי הפשרה 'נסרי לחתים ,;כאי
 אלהי לפני הדבר ישר גם א( ההבונן מבלי כחפצו לעשות רגע התטהטה לאצדק
 בקשחו למלא ומאן פניו השיב טהור לב בעברת ? סעדיה רב עשה מה אמנם .הצדק
 ער הגולה ראש וב.! בינו היתה אשר הריעות פתיל ינתק בזה כי מאד ירע כיאף
 באלה ואולם . אחה שעה עול מלנשוה ימיו כל נידף להיות לו מוסב חשב כי ,כה

 תכליהו היה זה ואך , זמנו בני גם בהן לזכות רצה לנפשו קנ" אשר הנעלזההמדוה
 ראש היה כי בצדק נאמר עליו כן ועל . ספריו בכתבו מועדות. פניו היו אליהאשר

 בלשון , במקרא היה המורים ראש . הגאונים זמן פרק בכל המנהיגים ומבחרהמורים
 ומחכימר, באמונות עינים טאירת הורהו אשר היסכל במ.סר המורים ראש .ובדקדוקו

 . נככיו בין בטח להוליכם התלמור דרכי על האיר לעמו חדש אור הוא . בדעותפתי
 . מומר;( פרחי בהם קלע מצוא עת יבכל , השכלתו ביות הלכה פסקי נתיבות פלסהוא
 ו.בים השיב הוא . ומח-פיה ביזיה עם ימיו כל ונלחם הקבלה תורת על נפשו נתןהוא
 להם טמנו זו ברשת ומלפול הקראים אח-י מלכת כרכים ועצר , ממרדם והחזירםמעו;
 מעוג בלעגי ממריטם הגאונים . לעזרתו"( יצא :ושר אחד גם ואין במלחמותיו עמדיחיד
 אכן , בואה תאתר לא יאשר מזה תצמח אשר הסבנה על ההבונן בלי  הביטיעליהם
 קדוש וחוב , הוא להש.ת עת לא כי בלבי הבין הטעשים לתכלית הח.קר סעדיהרב
 , ישראל חכמי על עתק המדברות שקר שפהי להאלים , מלחמה עליהם לקדשהוא
 יקיימיה היהדות בבריה מחזיקים היו ופגעים מערוה אלף בין ומשואה שואה תתהאשר

 זמן בפרק יתיר היה כי באמה לאמר נוכל לו אלה אשר איש על ועתה .והחויקיה
 אחריו יוזר לא כבודו אבל , מישראל ככור ונלה עמו מגולו; אבדה ובאבדהוהגאונים

 נשגבות זכרונות גשמו יהלה בישראל משכיל כל , אחרין לדור נשאר הוא , קבראל
 רוחה אה העיר הוא . בזמנו ישראל חכמת שחר העיר הוא כי המיד ויאמרוונאמנות

למעלה  סי' ש,ב ה.ד )ש.צ אחת בתשובה דבריו נעמו ומה מוכו טה הנה3,
 ל.ח"

 הנורה שאין שחשב אחר על
 חושב שאינ: ב.ן שבועה אוהה שהושב בין משקר כל על חלה שודא. וכתב . שבועה אותה שהושב מי על אלאהלה
 הברזל וכמי , שורפת שהיא פובר שאינו וא' שורפת שהיא שסיבר מי ששורפת האש כמו והיא , 'הבועהאותה
 . י' סימן כנף ש"ב ח"א 'טס וע-ע הוהך שאצו שסתר ומי חוחך שהיא שסובר בטי תוהךשהוא

 רבו בעד והג'ן 'צא והוא , העקש קיא,הו והקראים רס,נ תלטיד שריאל כן יעקב רב היה אהד"(
 19.-25 נ' כי' בנספחוה קדמוניוה לקוטי ע" , בחרורם עליו השיב על' בן הל' ויפה . עליו הקישםמהשיבות

 אשר הבבלי דוד ר' גם ואולי , 35-15 צד cct נ"ב גפיים מגלה" הכחה .ספר. סצל.ח בן מהל נגדו כהבוכן
 וקראוהו צדק נר והיה , הכופי אשכול בעל ומביאו הכתות מן פ"י שהבר אלמק2'ן דור הוא פ'נסקערלרעת
 נאשר , הקראים ה'2וכוה למהר רס'נ נעד המליץ הוא גם אתי , "4( צד הנ"ל נספחוה ן הגר עק'לס ננודבשט
 הביאה , שחיטה הלכיח אורות. :ל הרגן ר.ם אצל הגי לע;..ם חק-אי כנחם ר' ששלח האגרה מהיך קצתנראה
 כבודו קנאה לקנא משהדל שהיה אחר נם אף טצאני לא הגאונים ב.ן ואכנם . 35 צד בנספחיה פינסק:רריש
 הקבלה. הורת על נפש: נתן כמעט איטר כצדיה רבשל

 די'ד(;ת"ד
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 לנאונים הנאמנים מימיו הביע אשר היים מקור היה הזה והרות , למשכילימצה
 בסאר  הכין בספרר אשר הרוה והוא המערב, הכמי ולכל בבבל אהדיוהבאים
 .  דור  אחר  רור  ולההלה  לשם בה'משל

 עשר שבעהפרק
 שריק* רב האחרונים פוטבדיתאנאוני

 את בו חיה אשר המדעי והרוח , בתלמורו סעדיה רב סלל אשר החדשההדרך
 עד , פומבדיתא בישיבת גם נתיבות להאיר , מוצאם היה נכון כשחר ישראלחכמת
 רב חכמת אור כשחר נבקע nVD . חרשה רוח לפעם החל וחכמיה נאוניה אתשגם

 כהן בר' גם אם . ובדעותיהם בהשתדלותם גדולה חליפה בקרבם נם ננלההמעדיה
 נאינותר בהנהגה תקפו ממעשה רק אלינו הגיע לא כי נדע לא ההדשה הרוח פגעהצדק

 עוד לעול10 הלך הזה הגאון . מפקירתו עמר אשר הימים כ5 נלחמ אשריסמלחמותיו
 ן ב ח צם ב ר מר היה במקומו העמידו אשר הגאון , תרצ'ה( )ד"א סעדיה רבכחיי

 אמנם . מאוסה ידענו לא ופעילוהיו ותורוהיו מקורוהיו וגם שנים שלש ומלך י א נ 28
 נאץ שרירא רב אבי ה י ו ה י ר ב א נ י נ ח ב ר מר , gy הוקם אחריו אשרהגאון
 עליו פעלו הלמורו ודרכ* רס"ג חכמת כי אחדים רושמים ניכרו כבר בו תרצ'ח()ד"א

 נאמנה יודיע ברכה אחריו השאיר אשר בל , הגאונים מבהירי היה הנאון זה .מעצומה
 וצחת למודים לשון בתשאניתיו לשונו . השכלתו ביושר מרבים נפלה איש היהבי

 הדין שורת האחת בידו . ענינו יילבן יברר ברורה ובסברה נאה בסדר סגנונן ,המליצה
 השובותיו בתכונת נהבונן ואם , חמר והורת היושר מדת השנית ובירו צדק.משפט
 מקור פסקיו שעשה ער בעיניו חשוב ר"מ והיה 1 לנתיבותיי האור היה רס"נ כי:ראה

 ממנו לני יש . ב( י ם ם ב ש ח"ד )ש"צ כמותו ההלכה וקבע וקלסו ושבוזולהוראותיו
 היא מקירואן באה השאלה )שם( רבית בריני ערבית בלשון כחובה ארוכהתשובה
 גאון מעריה רב בימי וכבר גדילים וחכמים ומשנה מקרא בעלי בה היו מאז אשרהעיר
 הזאת העיר אנשי מנהג והיה רם"ג( מתלמיר י דה על )פי' בחכמתם מפואריםהיו
 שאם תנאי בעשותם עין למראה קרקעות מוכרים שהיו רבית איסור על מעריסיםשהיו
  הזמן אותו ובהוך  הקיקי אח הלוקח  שיחויר ובך בך  לזמן  הכסף אה  המובר'חזיר
 לא  באמה  הקרקעות  מן  אפן בבל ונינה הפירות אובל הלוקח היה התנאי קייםקורם
 זאה וע5 . רבית מאיסוך להנצל מרצוהם והערימי הליאה  אם בי  מכירה זההיה

 בחבטה ומרבר  וסברה ורקריק בעיון צרריה לכל ונותן נושא חנינא רב היההשאלה
 תשובות בין  היקרים  מהפנינים לאחת השת התש:בה אח שנחשיב עו. הו'יןמעיקר
 ודקדוקיו ותעצומיתיו הברורות סברותיו להציע פה מלאכתנו מחבליה אין  והנה .הגאונים
 הכונת להכיר התשובה בתיך אשר אחד דבר על רק לב נשים אך , מפורטים:עיוניו
 . ומדוהיו הזה הגדול האדם מתשבוה על יקרות אור יפרוש הוא בי פועלותיו מתיךהפועל
 תיקון לעשוה יש אם השאלה שהשלמת וזה : אמר עניניו לכל הדין ברר אשראחרי
 רציה אם . . . . המריבות מן יראים שהעם מפני מלהלוות נמנעו שהעם המוצרכיםלחסול
 מה הוא הרי שסים מדינ' עון בו שיש פי על אף אדם מדיני שיפטר דבר שיעשהלומר
 יוכל לא שמים ומריני אדם מדיני בו שיפמר לומר רצית ואם . . . . המתחכמיםשעשו
 הקפדהו גדולה כמה מזה רואים אנו הנה . )שם( בהלואה נהנה כשהוא להיותזה

 ששורה ואף שמים בעיני חטאה ההערמות כל את ועשה רבית של באבקהלהחמיר
 . שמים ידי לצאת :חייבים , מטנה חזקה המוסר מדות התחכמוהם לפני נכבשההדין

 :כ.נתי ח"י(ליש
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144 - עי   נהנה שכשהוא מפני בהלואה נהנה כשהוא שמים מדיני לפטרו שאין באם-ווכונהו
 ננד חסד לעשות אף המוסר נגד היקון לעשות ואין המוסר חק ונגד עול עשהבהלואה

 הדורות ברוב הרבנים מן וכמה שכמה מה על להתאונן יש מאד מאד ואולם , אדםבני
 המונת המוסרי הצד על לב שמו ולא החק פני להסב הערמ.ת ועשו מדתו לסדולא

 אשר הגאונים מאוהב היה חנינא רב . מלוטדה אנשים מצות החקים ועשו התקברוה
 מתשובותיו באחת וכתב . הישיבות מנהג על הכפיה בבחינת מרותיהם על עברונבר
 חק להם שיעשה מהם ונשאל כתובותיהם ונאבדו . . , השונאים שכבשוה עיראודה
 . הנאונים תשיבוה בכל כמוה רבות 5א אשר תשובה להם והשיב , הכתובהבגביית
 הדין עיקר יברר תחלה , בסדורה והגיוניה , בחבורה נאה , במליצתה וברורה יפהכלה
 טרדה לא אם הדין כן נם ויברר בעלה על ומורדת להתגרש מבקשת היא אםבאפן
 וזה ! ומסיים . הישיבה מנהג יוד'עם האופנים ומשני . שניהם בהסכמת מתגרשתאלא
 אהח בו נוהגים שהייתם מנהג לכם יש אם ראו ועתה , נוהגים אנו וכן הישיבהמנהנ

 לא ואם המדינה כמנהג הכל הכתובה לענין , . . . אבותיכם מנהג השנו ואלמנהגכם
 שדעתו מדבריו ומבואר . ט"ז( סי' שיר ח"ד )ש"צ הישיבה מנהג לכם ופרשו צוינוכבר

 בבקיאות תלוי הדבר אין העיר בני לטובת שמתקנים מה הקהלות תקנותשלענין
 לרב הזאת הידיעה אך 1 ותועלייתיה העיר צרכי ביריעת אם כי ובמרעיםבחכמוה
 , וטובהם מכאוביהם ויודעים הבריות עם מערבת רעתם אשר מעשה כאנשי יוהרחצויה
 כן ואמר . לימוריות והכמה הורה מבבעלי , לטהסור אך הוא ואשר להם נדרשאשר

 מנהג יודעים שהם לפי תקנוה לתקן המרינה אי העיר זקני שביד אחה במקוםמפורש
 ימים לשלשת יבוא לא אשר וכל שבזר עזרא הקנת ככח להקנתם כה ונהן ,מדיבהם
 למה ולכופם עירם לבני הקנות לתקן העיר זקני ביד שכשוה למך וממנו רכושו כליחרם

 במועצותודעת דבריו כי נראה ממנו נשארו אשר הפסקים סכל דבר של כללושתקנו.(
 , הגאונים מבחירי היה כי עליו נאחר ובצדק ואמת:( חמד בפלס ושקולים הצדקבמדת

 , 'ב( )תש רס':ג עם אחת בשנה ויאסף ויגוע ממלכהו על ימ-ם האריך לא חנינארב
 רב כי חנינא רב אחי היה אולי , עמרם רב בפומ:דיתא ההיא בעת היה כלהראש
 תחת הישיבה ראש שיהיה , ומנהגה הישיבה משפם לפי , יאחה ולו דודו קראוימרירא
 המדע הוא הכהן אהרן רב מר את קראו אם כי כן היה לא אבל חמנא,רב
 שחכמי היה לא האיש זה . חנינא רב מקם טטלא להרת מרגם עסף בן כלב בשםעוד

 , בעם למנהיג טעלה ו1ה , גדול עש.ר היה אכל , אומנתו הורהו היתה ולאהישיבה
 נהורה חכמתו על יתר אחיות בחכמות גדול חכם היה בי לו היתה אתרת מעלה)עיד
 אח לרדוה האחרות ההכמוה . מהכל יותר ההיא בעת דרושוה היו המעלית שתי,אלה

 ה.שיבה אה להחזיק חומיית ויכלת כח גם לו יהיה למען רב ותקף ועושרהקראים
 11 בחכמה ספר חבר קצת ולרעת פהילומיפי חכם היה הוא . עמודיה רופפו כבראשר

-  וגם-
 בשם בפי' קס"ד סי' שם ומרדכי כ.ד סי' פ.ר כתובות הרא,ש ומביאת S~W3 תשובה באיתה זה גם1(

 ומה העיר, בראשי אף אלא בב"ד דוקא לא הפקר ביד הפקר שדין שסנר מדבריו ולמרנו . יהודה ברר"ח
 מעשיהם ולדבריו , טעורא נלמד קיצותן על ולהסיע וכו' השערים על להתנות העיר בני רשאין :( ח' )ב"בשאטש
 רפא סי' חים בטור אך . חשוב כביד הם העיר הקנות שלענין המעטתו ובלא בעיר חכם יש אם אף.ט:עי5ים
 אדם בלא דטהני להפך וכשמב-ם הרישש מן מייתי מטמירה פייר טשנח דבכמף ותיפה . כן טשמע לאובהי
 . עליהם חלק ולאהשוב

 אלא היתה לא התקנח עיקר 11'ל דכרין. בנין כתובת תקנת הגאונים בפלו לטה טעם כתב י'ז סי' שם2(
 ומתקנין מחיח בלא בניהם מניחין ארם בני שרוב כבתי לבנו שיתן ולואי והיום כבזו לבתו ויחן ארם .שקפץנרי

 ש-ט ובח.ח . רנן חנינא רב בלש הוא וע'כ צדוק רב תקנת על ופסך 1gnla קום בגביית סמנו תשובה י-גס.' שיא ושם . ובנדוניא בתי נטחנת שירכה כי כל לנדות השד( צ"ל )אולי הדבר הוצרך פעמים וכטהבנותיהם
 . הוה טר'ה שהיא נראה וסגנונח וסלש.נה בטמון שוררים ספני עצמו  שהציל סי בעניןוכשובה
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 תשיעית אך מסנר לני יש . והחלוץ( מונק בשט 869 )נרעץ התורה על פירוש עשהונם
 נשתנה כישיבתו כי פתשובתו נראה זאת אך . לההפאר מיוחד דבר בהן ואיןמעטות
 אשר הגאונים תשובות בכל הנה . הגאונים שאר אצל ה.ו מאשר התשובות פופסיצורת

 האגרה את כהב שהגאון נמצא ההשובוה אל נספחוה שנשלחו  האבריח עם לנינתקיימו
 ולא הישיבה סופר  סאה  הגאון מצוה פי על כהזבה היחם  והחשובה לתשובהשחקרים
 שהכל  נסבא  הזה אהרן רב סר  שם על  הבהגבות  בהשובוה  אבן  הטציה,  הגאון שםנזכר
 וכה . מגדול יין מבית היוצא  דין  בגזר  אם כי  אגרת  בסגנון ולא  הסיפר סאהכתוב
 של דים לביה נולה של הישיבה לשער לפנינו יצאה זו שאלה : התשובה תחלתהיא

 ומציה ובנגיר .  ל"ז-עמ'( סי' )ח"ג לבנו חסור יעקב גאון ישיבת ראש הכהן אהרןארוננו
 יאוה ענינה על ויעמדו הזאה השאלה על התשובה ויקראו הזקנים יקבצו הלכך'סיים:
 ידי על הישיבה פני להאריד בקשו בכונה כאלו בעינינו וידמה . שפירשנו כפיויעשו
 אל הנספחה ההערה מענין ניאה וכן . וחסור הלוך הלכה כבר  אשר מעלתה  ולהריםצה

 כתוב כה כי , ספקוהיהם כל שישלחו השואלים רצון כמבקש הוא בה אשרהתשובה
 כדת להשיבם נצום למען כתב לפנינו ישלחו דבר לכם יסהפק ואם : התשונהבסוף

 ה' בעם והצדק האמת משפט דרך כי כי מלולה ואורח היושר נדדכי וילכיוכהלכה
 שיירא רב היה אהרן רב בישיבה , לשמאל ילא ימין לא טמנו לנטוה ואין וסגלתוונחלתו
 באחת מפר כן כי , לפניו ישב נאון האי רב בנו נם הישיבה, מחכמי אחרנאון

 ח"א האשכול )ס גאון אהרן רב מר אצל שהיינו שבתוה כמה אני  חבוריםמתשובוהיו
 רב נגד בנעוריו העוה מאד אהרן יב . אחריוה( ינהג מנהגי שראה מה ומביא ב(צד

 ער עמו וירד ריס עם כמחלקתי ,כאי בן דוד בר.ה בעל היה הוא כי . גאוןסעדיה
 כי מדה, כננד מדה גאונתו בעה חיקו אל גם הושבה הזאת ואמנם.עותתולחייו,
 מרעיו ואחוזת הישיבה מחכמי אחד לחצי מטרה היה הוא גם לגדולהו עלהכאשר

 הזה האיש ! אמלוך אני : לאמר עליו מתנשא החכם זה כי , וישטמוהו ורובוויטררוהי
 לרוצתו מנגדו חפץ הצליח לא כי. אף והנה . צדק כהן רב בר ה י מ ת נ ב ר ר מהיה

 . וינעיסהו וירעימהו בצרי לצנינים היה זאת בכל עטי היו הישיבה טובי כיממשרתו
 ,אחרי ואז תשייט( )מביך לעולמו והלך nae עשרה שבע כמו במשיחו עמר אהרןרב
  היהרצוו לא ואולם ישיבה. ראש להיוה  הניכו נחמיה רב מר ריצו איש נבחרמותו
 חפ'ן להם היה לא בראשם שרירא ורב בהם והטובים והגדולים , הישיבה חכמילכל
 בפקודתו הוה הגאו; ויהי . לישיבה אליו באו לא ואף עמו תכון ידם היתה ולאבו

  הזה הגאון מחכמה שמץ אף  שמענו ילא . עטיו אל noSt1  )השכ"ז( שנהכשמונה
 . וסיעהו גאון אהרן רב עם לי היו אשר הסחלוקית מן שמענו רקופעולותיו
 ככוך נלה ובטרם פומבדיתא נאין מתפארת האחרון הרשף נכבה בטרםאך
 בגבורתם האירו אשר בבל ארץ על נדולים מאורות שני יצאו , עור שוב לבליהישיבה
 בפומבדשזא משלו אשר הגאונים בכל . רחוקים בזמנים גם לאורם והלכו שנה שבעיםכמו
 נאון שיירא רכ מר היו הס , עלילוהם וברב המעשים בתקף משלם היה לא זמנםעד

ובנו
 טוה ומבואר ר.א אצ5 שהיינו שבשה כמק אגו וגבורים רהט בשם שהביא האשכול בס' עי'8(
 שבררנו רהיג אצל לקטן יעי' תשיש מת אשר ר"א לפני ישג כבר שהרי טעו תשכזט נולר רחזגשהאוסרים

 אחר כסורא גאון ה"ה ר"א שכתב בזה שהרגיש  נראה ב' באות חאשבול ס' וטפרש . שפיר ואתי הישש:ולר
 לחמשיר כאגר גרגורים וכמה . ת"ת שנת עטר תאי רב ואחריו תשזל לשנת קרוב שרירא רב מלך  ואחריות.'ש
 וגל , פעירתו שנה וכתב שיגה וברח"ג בקרוב רק זה וגם שמלכו הזטן כתג ורשש אחרן גרב . חרבריםאמתת
 ולהתנצליהו . יעשה לא וגן , רחיג של לירחו  בוטן הנחוג  החשבון לפי דמגח הפעות 'נלה קריא ? למהזה

 אחין שרב כיהב היה לא כן 'טאלמלא . כאלה קטנים בדברים עסק ולא בפלשל'1 טרור היה  הרב שזהנאמי
 . כע:סכד'תא נא'ניס היו ששלשתם נברא ולא היה :א זה וכל גאון האי רב ואחריו ר'מ"ג נסורא,.אהריו גאוןהיה

 ח"ד()דיר
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 ההנשא ושמינה ועשרים מאוה ושכע אלפים ארבע בשנת ויהי . גאון האי רב מרובנו
 גאון 'הודה רב סר בר גאון חנינא רב מר בר א ר י ר ש ב ר ר מ ישיבה ראשלהיית
 הקבלה( וס' יוחסין )עי' דוד מזרע שאלהיאל בן זרובבל עד נמשכה יחוסו שלשלהאשי
 הנשיאים מן היו אבוהיו כי עצמו שרירא רב העיד יכן , נשיאים היו אבותיואבוה
 מן ידם את הראשונים אבותיו משכו דיכם להשחיה הגולה ראשי החלו כאשרייהו

 הרבה ולעתים הישיבה מחכמי עה בכל והיו בתורה להגיון פניהם מנמת ושטוהנשיאוה
 יהודה סטה דגל סימן אייה צורת כתוהמן פתוח היה כן וע4 רש"ג( )אגרהמראשיה

 ללמדם וודחוקים הקרובים עמי לכני טיבוה לעשות מאד הגדיל הזה הגאון . הקבלה()ם'
 ראשי בספר כתב אשר ישראל ;ם :שה אש- לצרקותיו הראש , דעת ולהרבותהורה

 יורה , זמני עד הומרה לסיום נישא.ה דורות וסדר פה שבעל ההירח לתולרותהיסורות
 לאור מחשך ישים , ההלמוד בספרות הנוגעות הגדולות הפנית מכל שמועה ייניןדעה
 ההיא העת עד היו אשר והתלמוד והתוספתא והברייתא הטשנה הולווה נשיבותעל
 ומי נכהכו ומהי , נכתבו אם וברר וחקי און הוא . עובר מבלי ושממה ירך לאההן

 המשנה את הקן אשר הנשיא יהודה רבי כי שכל ושום מפורש דעתו יודיע בו 1כהבם
 כל וזטן והאמיראים ההנאים רורוה נאה במרר בו יסרר וכאשר ובריו'(. ספר ?לכחכה
 ובבל . זמנו עד הגאונים ודורוה מבוראי רבנן דורות סדר גס סדר כן מהם ואחדאחר
 יש הזח ובדבר . וברורוה נכוחות ראיוה פי על החלטותיו ליסד השתדל החקירוהאלה
 בלי סדרו כתב האחרון זה כי ואמוראים תנאים סדר בעל מלאכה על למלאכהויתרון
 המקורוה הראה הוא שרירא יב כן לא . שאם מהן אשר המקורות הראות ובליראיה
 תולדוה רש"ג יוציא לפעמים כי להכחיש ניכל לא כי אמנם הן עליהם, נשעןאשר

 כי ניאה בהן הבחינה ואחרי כפשוטם והאמינם כפשומם לקחם אשר אגדייםממקורוה
 ערך זאת בכל ; מהם"( שהוציא ההולרוה גם נתכנו לא כן ועל יהכנו לאהדברים
 גפן בו מצאנו יען הוא משחת חמד כרם ?ל נאמר לא כאשר כי . מאד גדולמלאכתו
 וחמודה בהכנהה הגדולה כזאה רעה מלאבח על גאטר לא כן  שהים או אחהאומללה
 נשפום אך . כרוחנו לא אש- דברים בה יש לפעמים כי יען נרצנה לאבשלמוהה

 . הגאונים ספר. מכמני סכל הזה כבשם בא לא כי בצדק עליה נאמר ואז בכללה-עליה
 אשר בהלמור סתומים דברים על לפעמים אור תפרוש בי היא האגרת ;אתמהועליוה

 ומנהגי מדרש וכללי הרבה במקומית הגמרא כללי ותודיענו . זולתה שחרם ידענולא
 הנכנדוח המעלות כל על יהר . אחר ממקום שמעגום לא אשר והוקיניהן בבל"שיבוה
 האנרת זאה היתה , התלמודיה הספרות דורש לכל מסנה צמחו אשר והתועליותהאלה
 . שונים6( לצדדים ודעת חכמה דברי ממנו לשאוב נאמן מקור והלאה מזמנו המחבריםלכל

אך
 , 98 צר ח"א לעיל ועי' עוד להאריך יא"צ ב"מ שמחר בררת כבר והלט:ר משזה כתיבה בעניןא

 . הים איי הערוה עב השובה שערי ועי' שלנו התלמוד ומסרתהראב"ד פ" עם לממרא ובמביאנו ~הלאה 5 צד ".א הלמד בב,ה ובסאטרנו 248-248 צד וח"ג . 261 וח"ב .94
 צורך ואין פה שכהבתי הדברים יהר על וכן זה על ראיוה הבאתי תלמד שגכ'ה הנזכר בטאמר5(
 . הטב עי"שלהנפילם

 , בה~כרח שלא גין שטה בחוכרת ב.ן  הזאה באגרת שהשתמשו המחכרים על רמונו הנ"ל גמאמר6(
 פסק או :( ס' ,גטין תשובתו כהב שמה וקרא בפירושיו רשיי . בשם סתירה ואינו ם בב בעהיע כהן רבכסו
 קראוה הצרפתים ובתוס' . הראיית המצא ובמאמרי . י,כירהו ולא פירושיו אחר נטשך ולפעטיס ", : )כתובותסדרו
 ספר מבעל הובאה גם . תק.ב( )סי' הישר בספר הם רבנו יזכירו חוה ובשם סו.( )כתובות גאון 'טיירא רבכתב

 תקנת בענין מתוכה ארוך טאסר מביא  כתובות יבסוף . רפע סי'  יהובות  מרדכי ובהגהת קליה סי'התריסה
 . תשובה כהב וקראה מביאת פמ"ג ובהקדמת בשם משירח אינו אכל דיהמי ממטלטלי וכתובה חובנב,יה

 והישבזם בוו האי ולרב לרשע ויחסה  חטשנה' נכתבת וקיצר בשם קראה ח"ד בכתונות טלחטות בס'זה-מבד
 השערגה עיפ נדרכו והכריע גאון האי רב נתולרות ~efit רש"ל בא אהיון ואחר . האי לרב יהסה , )קנט(בצ

 שצנר גאון האי שרב ע"א סי' השובה .שערי חגאונש בתשובות סצאת' ואטנם . שניהם טפי הנהב יצאושבאטט
 עמא ח"ד()דו"ד
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 למנהיג נהיתה כי בתועלתה לה שני ואין בערנה מיוחדת הזאה האגרת אחד בדבראך
 הטצהנת היחידה -י4 הגאונים סדר בידיעת כי , ישראל קדמוניות לדורש, דרךיסורה
 השתלשלות להלין נתעזרנו ,ולתה ידענו לא בנתיבות ותדריכנו , ,מניהם נבכי ביןאותנו
 בה שיו כי רע מקרה לה קרה היסים ברוב ואמנם * תשובותיהם מתוך הגאוניםתורת
 בדבריכ מתתלפית הן אשר נומחאוה עועי אלינו שהגיעו עד ושבשוה עסקניותידים

 אשר סי כי מיד ונאמר יוחסין. שבספר הממחא היא האחת הנומחא ועקריש.גדולים
 אחרת בנוסחא לאור יצאה זה בזמננו אך . והעקריה האמהית היא בי יבין חכמה טעם לויש
 והיא ת."ה( בערלין ב"נ הר"ר הו"ל מטמונים חפש )פ' יד כתב פי על הוכנהאשר
 כי שכל ~שום מפורש כהוב ביאשינה אשר תחת כי . מכבר המקובלת מן גרול.בחלוף
 את לסדר החל אשי ורב בכהב תקנה המשנה את תקן אשר רבי גאון שאירא רבלשטת
 עלינו עקמה החדשה הנוסהא זאת הנה , ספר על וטהדורותיו מדרו כתב הוא גםכשלסור

 הדברים וערבבה סדוריהם כחבו אשי ורב שנבי השטה לבמל ומתאמצת הדרךאת
 גכתנו והתלמוד שהמשנה היהה רש"ג שדעת והמראים המקומות כל בהשמיטהבזדון
 פני ולהסב ולתקן למחוק כי . במלאכתו אומן מזייף כל לא ואמנם . מסדריהםמיד
 , הצלח לא ולרוב מאר קשה לגרוע או להוסיף אתרים וכתבו ותקנו אזנו אשרהדבר
 סיד היוצא הזיוף יכיר מהרה עד כי להתעות יוכל בקל לא בראשו עיניו אשרזהחכם
 . אומנותו הבין לא הזאת האנרת את ושבש שנה אשר מי גס , ברנר בקי אינו אשר,מי
 נכרה ההוספה או וההשמטה ניכרת ידו הוסיף או והשמיט שבש אשר מקום בכל!הלא

 חיתה הנוסחא את לשנות המחליפים את הניעה אשר הסבה ואמנם * הרבריםבחבור
 דורות עי כי חשבו אשר ירפה רבני קצת עם מתאימה הנאון אגרה תהיהלטען

 או השניחו ל4 אבל פה. שבעל התורה טן בכתב אחד אווז אף היה לאהאחרונים
 . בכתבז( דברים להקרמונים שהיו אחרים במקוסוה מבוארת עוד רש"ג דעת כי ידעולא
 בעלי היו הם הלא נכונה התשובה היתה אליהם אשר קירואן חכמי הלא זאתועוד
 ובלי ספ- על כהבוס מסדרים מיד שהובנו בעת והתלמור המשנה בי הזאההדעה
 גאח שרירא רב להם כתב אשר התשובה על במסיכתם הזאה השטה החזיקוספק
 . כן9()והורה

 מרב היא גם והיא הזה ממין שנית אנרת עור לנו נשארה הזאת קאגרתמלבר
 רב סר בן החבר יעקב רב מן הוא קירואן חכמי לראש כן גם ונכונה , נאון'יטרירא
 התואר: כמו בתלמוד הנהוגים התוא-ים ענין לו לפרש הוא השאלה ועניןנסים.
 מן אחדים הזכירו מעם ימה , בזה או בזה יבנוהו אשר סי את , סר , רב . רבי ,רבן

 ויבאר . קבלהו פי על דעהו להם הודיע המפקוח אלה כל על . לבד בשטםהחכמים
 אביי ע' ערוך )עי' האמוראים של עצמיים שמוח כמה ענין הזאה בחשובה עורלהם
 נסים רב כי ומצאנו חפצה בנפש השואלים קבלוה התשובה זאת נס , השלם(ויוחסין
 )ס' מתלמידיו לאהד התשובה זאה המצית זמן לאחר השיב הנזכר יעקב רב שלבנו

 זאת בכל בנו האי ורב שרירא רב שם על כתובה שהחשיבה אף . נסים( לרבסעשיוה
 הראשונה. בהתשובה הלק לו היה שלא כסו כה הלק האי -לרב היה לא כינראה

כי  השתטש הקכלח בם' הראכיד . רש'ל השערות ובטלו המטקות כל יסולקו ובזה איבו שם על וקראה האגדתמביא
 מבואות כטאסרי בנ'ת ועוד . בה השתטש הנגיד ריטואל שר' שערתי ד8 צד שם ת ובב . בשם יזכירה ולאבה

 . כח השתפש כריתות בס' פקינון הריש גם כי חרא,תי ה צד ב' משנחחתלטוד
 וא'צ 4 סי' גהערה עליהב רסנו אשד במאסרינו ומבוארות כתובות זה דגר_ ע5 הראיות לן.
 בסבא הנגיד וריש . כתובים היו וחתלמוד המשגח בהקדטת כתב הסתפח בס' מקירואן נסים;,ןרג . הדבריםלהנשל
 להכמא לא וע"כ . ספרר חכמי כל נמשכו ואחריהם אחרונים חגאונ.ם מן תורתו קגל והוא כ"כ כתבהתלמוד
 וחלאנו. %46 צר ח"ג לעיל זח בל עי' כהוגים תיו שלא סעד גאון שריפוא שרג שיאסר לטיייהשב

 ח"ד(נדו"ד
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 . כתבה שיירא רב כי מעשיות כספר אשר נפים רב של התשובה טתוך מבואר כןבי
 המחברים טן קצת לדעת היה והתלמור המשנה כרכבה בדבר האגרת בתיבהנסן

 . בהקדמה( )אפודי תשם"ה בשנת אחרים ולרעה פכ"ד( עינים )טמור תשם"ו ב"אגששת
 של זכרוניהם ספרי ערוה פי על כהב אם כי לבר שמועזה רק אינם האגרהושדות
 ולפעמים . ירע או שראה מה או טקדמוניו טאומתה בקכ5ה שקבל מה פי על גםהנאינים
 )פי' היובלה מפר חכמים. מדות : בשמות טהם שנים יזכיר מעריה רב מתלמידי ואחדהיסים. דברי מעניני שונים ספרים בישיבה ,יהיו הוא ברור כי , זכרוניהם ספרי באגרתומזכיר
 . הישיבה מספרי היו ה:כרונוה ספרי אלה כפק ובלי קירכהיים( רפאל הר"ר הוה הימיםדביי

 עד מעלתם מדה על לפעמים הפרי: קדמיניו אה אהב אשר וכאהבתו לבבובתום
 הגאוה.? מן ומרבים הקדמונים מן בדברו באגרה. רבים במקימות רואים אנו כן . קוןא.ן
 יוהר ועוד ; וככתבו כפשימו יאמיני לא אים- חליהם יסיפר אשי הפלאוה מן דבראין

 מפי כנתונה ויחשבנה תורתם מפלינ היא בה אשר מתש,,ביתיו באחת ותהנראה
 ה' על כחולק מ ה י ר ב ד ל כ מ דבי על החולק כל : יטם דבריו הם ואלה .הגבורה
 ידהו לא נביאים של רבן משה של במדרשו ואפילי . אלהים דברי מ 5 כ כי תירתיועל
 . ות"ב( ש"צ )הקדמה משה אל ה' ציה אשר הדבר הוא ופלפילם יהנמתם טמקומםאותם
 שורת יקלקל הזאת בהפלגה והלא . כזאת יהרה הפלנה על ופלא הפלא יתפלא לאוסי

 מה בי הורתו ועל ה' על כחולקים ישראל הבמי מטובי רבים בעשוהו וצדקמשפט
 והאש-"י הצרפתים והוספות מיימין בן משה ורבי הריף אשי הדברים כל עםנעשה
 עמודי אלה כל על הכי דבריהם יסתרו הנא.נים ע5 חולקים אהרים מהבריםוגדולי

 על לחלוק הדל לא עצמי יתיירא רב והלא ? בזו ה' דבר כי נאמר וההלכהההוראה
 דברנו אשר הדבר הוא אבל ץ בנחלתם להכוה ירא לא ואיך שקדטוהו") גאוניםדברי
 בההפלאנו אמנם . משפט 'אורר; אוץ קלקלך אליהם ואהבתו מלאתהו אשר כבורםיראת
 את ישראל מכלל להוציא אמר אשר גאון נטר31אי רב של מעשה נזכור הפרזת.על

 פי"ב( )לעיל חכמים בררשות דבר שום פסח של בהנדה לאמך רצו לא אשרהאנשים
 דברי הבוזים הקראים את לררות שעתו לצרך הזאת ההפרזה את עשה ספק בליאשר
 הנה . שרירא רב של הפרזתו להבין צריכים כן אף , הקבלה ומכחישים בכללחכמים
 ויחשוב הגאונים מן גאון על :יחלוק שיבוא מי כל כי לאמ- 5כו על עלה ולא חשבלא
 הסברה טן או הגמרא מן סחירה לה יש יען קיום לה אין הלכה באיזו החלטתובי

 רבר  אשר הרוגנים נגר נכינו דבריו אמנם , תורחו ועל ה' על כחולק יהיה כזהשחולק
 בראיות לא אשר הגאונים בנזרות דופי ונתנו בכלל היש.בות במעלת ודברובזסט
 סנהדרין במקום הן הישיביה שתי שאלה חשב כי , בהפרזה כן דבר אלה ונגד'סודן,
 החק להם נתן הנאונים ישיביה -אשי של פקידהם ובכח ההית, שבלשכתהגדולה
 , משמעהם אל ולמור ילהקשיב לשמוע הוא והעם ההלמירים וחק , ולהויות ולנזורלצווה
 ועל ה' על כחולק הוא כי יאמר עליו אך הוראתם כח ומכחיש פיהם את הממרהיכל

 במקום ממנו כזה מצאנו וכבר הפרזהו דברי כל להבין ל3ו יש הזאת לכונה ואךהורהו
 מי נשאל אחה יפעם . ויתרונה החכמה טמעלת נדולה הפקודה מעלה עושה הוא כיאחר
____ רק הוא ס,מהא בכלל כי מוהשיב י ביחידי אפילו רן הוא כי עליו אמרו אשר הטומחאהיא

 ראש

 כהשחח על נשבעת שאלמנה אסרו שלא גאונים טקצה שמת שהביא טה ס"ה פי' 'ט'ד היך צ ש ע"9(
 שהשבע חולק ור"ג , שבועה בלא תטול כולה שיעור כד' 'מצא לא אבל כתובתה גל ויעיי כדי נשישאלא
 אנן . . . 1'ל דרט4ג משמיה ודכהבהין : ואטר נאק סתה'ה סרב צמק הביא: ה' ס" שיה 21ח'ה . ענ'ןבכל
 ר':ב אמרה אם אט'לו וכתהו . כהב כהלכה שלא דה"א סאן כל הכין דגתב :סאן כתב ר.מ דמר ס.ל-א

 הלכח.אסה
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 )ש"צ ביה,די לדין רשאים אינם הדיינים שאר כל אבל רבבא"'( דייני או ישיבהראש
 ; ל"ז, מיי ש"זח"ה

 הפוסקים כספרי שנהקיימו או שונים בקיבצים בידינו הנמצאוההשובותיו
 בגאונותו פעולתי ימי נם כי , מפליא דבר זה ואין במספר. מאד רבותמיאעצנים

 בל עיני היו זאת ומלבד הישיבה, ראש כסא על ישב שנה שלשים הלא . היירבים
 מורא ישיבה כי פומבייהא לישיבה ההיא בעת נשואוה והרחוקים הקרוביםהיהודים
 , הגאונים תשובות מרוב נברלו לא השוביתיו הכונה בבחינה אמנם . שממהחיהה

 ,את נם ובהלמ:ר11(. במשנה פירושים וסקצהן ולמעשה להלכה והוראוה פסקיםרובן
 בחיט מדקדק והיה החומיא לצד עה בכל הנוטים החכמים מן היה כי מהןנראה
 דרוש היה כן כי נפליא לא זה על וגם . התלמוד של ידבור דבור כל עלהשערת
 לרבנים האלה ברורוה היו הקראים של הראשונים מכדורות יוהר כי , מאדלזטנו

 וחורפיו שונאיו היו המאוה-ים אך התלמוד ומנגדי מכחישים היו הראשונים .למעצבה
 סעדיה רב אשר מעה . אזניו שתי תצלינה שמעיו כל אשר דברים עליו ויחפאוומקלליו
 . לשנעון מונהגים ויהי הרוח מנוחת אל עור לבא יכלי לא מלחמוהיו עמם נלחםגאון
 , לשטרו הרבנים חובת גדלה כן , בההלמור טרה לעניה הוסיפו הקראים כאשר כןועל
 בי מהשיבוהיו באתה ומצאנו . אוצה מדבריו דבר יפול שלא ולאמצו ,  ולחזקו ,לנצרו
 ירויח ולא גזרות שיגזרו הוא ואמנה : משואליו לאחד יכתב בפירוש. זה עלרטז
 ואף מ"ר(, מ.' 126 צר ש"ר בב"ח מזרח גאוני )שייה לגנב קוראה פרצה כילפרץ
 הכות למען גזרות וגזרו חקים חקקו כי מאז הכמיני הורה וגורל ההלסור חלק היהשה
 ם י תר א כתיה כשעמדו כן ואחיי הצדוקים עם בריבם בראשונה מנגדיהם קדקדעל

 אותם הקלו אשר רוגנים עת בכל קמו עצמה הרבנים עדה ובקרב , הורהם עלופענו
 , מננדיהם פני למרות והיקים רברים להקן נאלצים היו שונוה בעהים כן ועל הורתםנאה
 להרים או המרות ולהטבה המיסר לתקן מועילים אינם עצמם מצר החקים שאלהאף
 ההתנגדות שקט בער ולעצור הפרץ לגדר מועילים היו לדעתם פנים כל על הדתרוח
 אף , וחומרותיהם וגזרותיהם הגאונים פעולוה להבין אנחנו צריכים הזאה מבחינהואף

 יראה לירי ולא סוסך לידי ולא חכמה לידי לא מביאים אינס עצמם 0צרשהדברים
 כי דברים כמ.ק ונז-ו הקנו לרגלה ואך , זאה עשהה הקראים ההנגדות אבל ,יהרה
 שאו, בימיו גם הן ודעהו שרירא רב ררך היה זה גם ועהה , ומקומם שעתם צורךהיה

 ההנימור אח ולחרף לנאץ הרבנים נפשם שנואי ולהרעים להכעיס תמיד עולההקראים
 . קישים קדש התלמוד טן ודבור דבור כל להחזיק היא לעשות עת חשב כןעל

 שהיה בעת וזה הקראים את לחקית שלא : הדבר על השגיח לא לפעמיםואולם
 ופעם . עמו בקרב ה~היוה המדות להטבת ומ.עיל , והיש- הטוב למעשה נדרשדבר
 ואינם הזה בזמן טומאה ממנע להזהר המנהג היה ב. אש- המקימות מאחד נשאלאחת
 מומאהז בימי להם ולבשל לאפות אותן מניחין ואינם נדה של ומישב נטשכםנוגעים
 מטומאת טורה שאין אחיי , הזה בוטן פומאה שאין מפני הדבר והתירו תלמידיםובאו
 שהתירו אף כי : ואמר שרירא רב את ושאלו ובאו . טומאה משום לפרוש צריך איןמה

 רב והנדב , להם שיורה במה תלויות ועיניהם ממנהגם לסור רבים רצי לא ,התלמידים
 עצמי לטהר חייב רק , הטומאות טן באחה מלהטמא מוזהרים ישראל אין שמאזשרירא

כשרוצה
 אםהש אף ביחידי לדון טוטחין נקראו לא הדיינים שאר כל  שלרעתו טכואר הזאה ההשיבה טן10(

 ר5מיכה ולפט ,כדניאל בהכטמגדולים
~p'p 
 ילא בהכאה אלא תליא רלא  דשני שפי' ליה סי' שם וצ"ע .

 . רעעהאבמנקם
 ושוד גיא סי' ש'ר שם ל'. כ"ח, פי' ש'1 ובח"ד טיט. טץ, מץ, טור, ס.נ, ס" ש"א ח"א שם11(

 קיר. פי' עד צ'ט טש' הר"ח, ברלין )רפט קרשים גאונים בשטה גס ועי . בש"צבג"צ
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 וצלין באכ" או למקדש בכניסה כמו בטהרה לעש.ת שחייב מעשה לעשוהכשרוצה
 לידו עצמו להביא לאדם שמותר פי על ואף טומאה מכל לרחוץ מצוה אבל .בטהיה
 ומושב משכב ידי על עברה לידי שיבואו הארץ עמי מפני השש שיש ועכש:מומאה,

 רחוקה הנרה שההיה בבהיהם נהנו התביים וכל , איסור בו להנהיג הרין מן יש כןעל
 אם והנה . ר( מ סי' ד' שנה בב"ח מזרח גאוני )שו"ה בזה נעשה וסייג מטנהופורשים
 והלא ? איסור בו נהנו העם אשר הדבר להתיר ככה על ראו טה לרעת בדברנתבינן
 נזק בו אין אם ובפרט ? ולבטלו איסור מנהג להתיר ומשפטם הקדמונים מררך זהאין

 מפני היה אך המנהג זה לבטל ההלמידים השתדלות טעם כי נאמר זה עלותקלהו
 מומאה בכל לטמא שאסור חושבים - ענן אחרי - הקראים שכן , קראיה מדה בושראו

 זה ירע ספק בלי שרירא רב והנה . הוא פלילי ועון , הזה בזמן אף בתורההאמורה
 את יחקה פן ירא ולא סייג ולעש.ה לרחמיר חשש לא ,את ובכל מם13 יוהרהטעם
 ממכשול הארץ עמי להצ.ל הוא טוב יותר כ. חשב כי יען צ זה ולמה ,הקראים
 כי וברעהו , מעשיו בצדקה הבוטח דרך הוא זה ובאמת , לקראים ההנגרותסלעשוה
 יחוש ולא דרכים ממעקשי ידאג לא להיטיב להשכיל נאוהים מחשבהו ולפי דרכיוישרים
 מכל ראינו כאשר אמנם . בם יכשלו ופישעים גם ילכו עריקים יאמר אך לבלנעוי
 יבפרם , דבריו לכל התלמוד ממרת סי ולא החומרא לצד נומה היה שרירא רב כי:ה

 הסיר לא השני מצד גם כז כמו , לכך צריכה שהשעה מפני חזוק לו להתהשהדל
 ;ל שחלק לא אך . התלמיד של כפשוטו שלא אף לפעמים להקל הזמן מצרכיעינו

 שבגמרא הדין מן כי באמונה הודיעם אך טשאליו האיסור העלים לא אם כיהתלמיד
 ואין העם שנהגו אחרי ולאסור לרבים להורות אין זאת שבכל אמר אבל , אסורהדבה
 וסמך . מזידין יהיי ואל שונגין יהיו לישראל להם הנח אימור בי לנהוג הצבור רוביכולים
 לא ולמה המשנה חכמי שאסרו דבר הזה טטעם ההירו הגמרא שחכמי מה עלבזה
 זה כאשר הראה כי בזה הורה גדול ודבר הגטרא12(, חכמי שאסרו דבר הוא גםיתיר
 הטעם זה יהיה כן במשנה המפורשים איסורים לבטל ההלמוד חכמי מדה היההפעם
 . שבהלמוד החקים לעמת התלמוד שאחרילחכמים

 רחבה הלכוו בארו פרטי ענין על נשאלו שאם האחרונים הגאונים רובכדרך
 זו בהלכה נוגעים אשר אחרים פרטים על תשובתם להרחיב שהשתדלובתנאיה

 מן . בתשובותיכם( גאון שרירא רב דרך היה כן אף עליהם נשאלו שלאאף
 והוראוהיהם שקדמוהו הגאונים פסקי גם הם בתשובותיו בהם השתמש אשרהמקורות
 הגמרא בללי אל לבו שם שרירא רב . בדבריהם4ן( ומפלפל ונותן ונושאופירושיהם
 בהאנרת ראינו כן . התלמוד ים נבכי בין דרך ומורים להבנתה המועיליםהיסודיים

 . בתשוביתיו14( נמצא כן ואף הזה מענין היא כלה כמעם אשר קירואן לחכם. כתבאשר
 מצוה___ בכנוי לחכטיני שנקרא למה המדה בנהנו מתשובוהיו באתה העמיד מתמיה אחרכלל

 בשבחיה ,ליעיהן ל"י בהסיה,1 למסיי שהתיר צ"ב סי' קדמונים גאינ'ם כחשיבת חיא "יה הענין12(
 וע"ע סוידין יהיו ואל שינגין יהר טחב משום ? מאי וטעמא טעמים, מכמה בגמרא הדבר שנאפר אףוחט
 שית ושוית . ערוה פסולי מתי; כזה סי' ש'1 חזה ש2 . הקנינים בענין כ-ח סי' ש"ג ח"ד בש"צ עי'18, . שחה סי'בשית
 ן . נדה פבילת שענין ק0.טכי'

 קרמוניפ מנהג ל' סי' ש"ב ח"א . בלשונם מבוראי מרבנן ארוך פי' טביא ה' סי' ש.ח חיה בש"צ14(
 סי' שיא ח'ר . גאון יה:דאי רב דמר :הלכות גדולות והל' סרם'ג השטרות ס' יזא סי' שיג שם . שגטבשליחית

 * ויותר ע"ה מאות כנ' בת שנוהגין טורדת תקנה פיו סי' שזד שם , 'שיבות וראשי חראשונים מכסים טנדני'ט
 סר שאלת פ'ו סי' ש-1 ח"א . ההזג קטועה היכה כזז סי' ש.1 שם . הראשונים טן רבנן ונקיטי נ' סי' שידהגה
 מילין באלין רגנן דגרסי קם"א סי' ובח"ג . נטרונאי ורב מלטוי רב "סי טן אספטיא דמן אלוף אלעזררג

 . דקס'ה רבותאי ומן . . . :און יהודא. דאב שמיה מן רבנן :נקיטי קל.ב סי' שם וכו' cl~fsnalסראשוגים
 ש"א ח"ד . דטלהא לר:הא אלא . . . שאין בשפחת חמסים מתקנות הרבה ל' סי' ש"ב ח"א ש"צ15(
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 שמי.מ עון עליו יש יעשנה לא ואם לעשותה חובה שהיא מצוה יש כי ואומר .ממצוה"
 ולא נמנע אם אבל עשייתה על שכר ומקהל זכות לו יש אותה העושה אשר מצוהויש

 דוגמאות ומביא 851( קמ"א סין ש"ד בב"ח מזרח נאוני )שו"ת עון עליו איןיעשנה
 שבכל הכלל העמיד כי לנו יהברר מהשובותיו ומאחת האלהת(. המצית מינימשני
 לו קרם אשר חכם שם על שמועה מביא החכמים מן שאחד בגמרא נמצא אשרמקום
 מבני והיה  השמוצה בעל אור השמועה.ראה את המוסר זה כי נאסר לא מאד מופלג;מן
 מדוכה שעל וארץ שמים עלי אני מעיר אמר  :ורכנם בן רומא  שרבי  בטמאיי כסו ,וסבו
 המיסר  זה כי נאמר אם כי הנביא חגי את דוסא ר' שראה נאמר לא הנביא חני ישבזו
 עד פניו ולפני שלפניו ובדור  שברורו טזקנים וקבל בזקם: טופלג היה השסועהאת

 'מכן וארץ שמים עליי להעיר יכול ובצדק באזניו שמעה כאילו לו ברורהשהשמועה
 בתשובותיו והמליצה הלשו; . עצ.מי בחיי הנסיו; מן זה והוכיח , D~p) סי' )שםאמת
 אשי אחדוה תשיבוה ממנו בידינו י"מ אבל . הראשונים הגאונים וכלשון ארמיתלרוב
 ב"ח( סי' ש"נ ת"ר י"ז סי' שיו היא )ש"צ עבייה בלשון ונמצאו,בהעתקה ערביהבתבן
 כי ואף , תעצומה עליו פעלו סעדיה רב  הגאון ררבי הנקורוה  אלה בכל כיונראה
 דרכיהם ורחקו שוות מחשבותיהם היו לא ורעיה וכאמינות במושכלות כי להכחישאין
 ולרומם לנשא לטסו כבור לתה שרירא רב חדל לא ;את בכל , רב מרחק מזהזה

 באמור אחת פעם כי ער . סעדיה רב של פהילוסופוהו מפני בהלכה נדולתותפארת

 מאד מופעת ריש לדעת היתה והיא "השטרות" בספרו הנמצאת משמו הוראהלפניי
 יאמין לא "כי אמר כביד מיראת אם כי , לננותו במושכלות דעוהיהם חלוף לו זכרלא
 שלמה משנה :אין היה גדול חכם כי שמו ?ל מזויפים שהדברים אלא כן כהב ריסכי

 ר"מ דברי לתרץ משתדל אחרה פעם ושוב , י"א( סי' ש"ג ח"א )ש"צ מפנואיבדת
 היה ונכבר יקר כמה אות זה וכל , השואלים עליו שהקשו הקושיות מן בספרושכחבם
 נכה,- אשר נכבדוה היותר מן אחת היא המדה וזאת , ל'( סי' ש"ב )ושם בעיניור"ס
 על להתאונן ייש . במושכלות ביניהם הדעות חלוף בעבור באיש הפלה תת לבלי .בהן
 יממדוהיו קדש יצדיקו רש"ג מפי יצא אשר גדול או קטן דבר כל אשר הרבנים רוב כיזה

 איש חכמת על. ישגיח. לא אשר הרבנים מן הרבה כי הנסיון ויורנו , למדו לאהפוכות
 הצר בינהם בשעל ולמדדה לשערה יוכלו שלא עד ועצומה נדולה היא אם אףבתורה
 כן היה לא ר"ש , במחברת עמה העולם חכמת כי יען ? מה ויען , לאל בעיניהםותהי
 . תפארהי והיא תהלתווהיא

 אגדה בכל האמין כמוהי כמוהם , הגאונים רוב בדרכי הלך ורעותיובאמונותיו
 נם כן בהם . שתכינו באגרתו מקומות מקצה נראה כאשר פשופה כמשמעיתחשוכה
 בכללם והגאונים ההם הרורוה אנשי ככל , הקבלה בהבלי שלמה באמונה האמיןהוא
 והמוסרים קדמוניוה, קבלוה הם והיכלות קומה שיעור בענין המדרשים כיהשב

האחרונים
 כי' נ,ק שעת . ממנהגיהם לשנית שלא אדם כל חייב כ' סי' . הדין מעיקר חמורה הקנה לעשות אין י'פסי'
 ~בר 125 מ-ד סי' שיד בב'ה נאוני השו' כרר הלכה יוחנן יר' חנינא בר יוסי ר' שחלוקין התלסור בבלצ.ח
 . דרכים וצ'ל היא דרבנן פקנה כפתם הלכה לפיכך כרבים הלכה ורבים יחיד בעולםידוע
 עליה לית מיכנע וכד שמיא קמי שכר ליה ראיה הסרים וגמילות צדקיה למעבד דזה,ר מאן כגון . שכר ליה איתלח
 על מצוה דונטא עוד והביא . שמ.ם שכר האובד אלא , מוכח ומן ציצית 1מ1 כלה ה חתפ מן דממנע כסאן ,עון

 ואף הצרקה על כופין קרל והא לעשוניה ויופין ראין נמי  פשימא .בעון קיימי לא ראם בזה חיל1קפקצגן'מ~י:
 בצרקח אלא אסרן לא כופין איןאת.ל

 שמתי
 ובביב( בתוס' גן: מ ובכר,ובות בתוס' ': ק חולין )עי' בצרה שברה

י -ל -"י ייש
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 עטכם איסוף יעל אולותם עד נשאל אחת ופעם . עקיבא ור' ישמעאל ר' היוהאהרונים
 יכריס ר'( לקח מאין : לאמי בתבונתם בוסתים גם אבל באמונתם המימיםמשואלים
 אמר מדעתו ואם , מדעתו כן אמר או מסיני סשה עד קבלה הס אם ? כחספתמוה.ם

 ראה השואל. עליו ששאל הנשגב הענין לערך כי אף 1 קונו כבוד על חס לא איךכך
 ומחשבת. לב סוד להכיר ניכל מרמזיי נם זאה בכל , בשאלה גם בדברים לקצרשמוכ

 מההחיל אשר השיעורים באותם הגמה ההגשמה להשיג עליו קעורה כי נכיר .הפנינתה
 נבין הדברים ומאלה . חברו" לארם שמות שקורא כאדם שמוה וקרא בכלל ופויטנמספר

 להתפרש תוכל לא כזאת גסה שהג'סטה שחשב השואל בלב הצפונה הגדולההפליאה
 הוסיף ואמנח ? קונם כבוד על חם' לא איך שאלהו תצדק ;ה ועל , וציור משלבדרך

 הלא . יום" בכל כמשנה אוהה שונה שתהיה "ובלבד שאמר הספר דברי עללהתפלא
 יום בכל אוהה שינה יהיה איך כפטומם יוקחו ולא כדבריו כמוס סור כי נאמר אםאה

 , דבר הסתי אלהים כבוד כי להעלימם מזה טוב הלא אדם כל ביד הנתונהכחשנה

 אך . דנר לשואלו ר"ש השיב מה נ-אה ואמנם . שאל בהיאכל השואל כי מזהונראה
 ואין , מרעתו כן ר"י אמך ולא זה דבר לב-ר רא'י אין כי לו אמי . ריקותטליצוה
 כי כפשוטם הדברים להבין אפשר ואין , ארם של מרעתי הללו מעמים שיבואואפשר
 )שיה שרטוטים וסררי פנים הכית להבירו אחד חכמם ממרו ולכן , מאד הםנפלאים

 שואלו את השכיל לא מליצוהיו מכל והנה . כ"ט( סי' ליק ד' הגאונים שויה קג"בסי'
 הצפונים והרמזים הסודות אם מדבריו להתבונן נוכל .לא , לפנים שהיה מסהיוהר

 הספיקוה לפנים כמו אה- הלא , מפשומם יותר הלב אה משככים אם האלהביסודוה
 נוכל כבר שרטומים ובסדרי פנים בהכרת מאמונתו אבל . סרו לא והפליאותעוטרים
 והרמזים המודוה כל עם קומה בשיעור כאסןנה- המונחת ההשכלה מדרגת עללשפים
 להם נצרקו אשר האמונוה . אמונות ברברי מאז אדם בני משפט כן אמנם . בוששער
 והגיוני לבם רגשי בכל שמישלוח עד נכזבות לא אמתיות לה; והיו בהן ונחנכוקדש
 . נספרו כאשר בהמיסוה התקבלנה אך עצה ואין הבונה ואין חכמה אין אלה נגד ,ריחם

 כרוב דבקו מציאותו ובאיכוה האל מן בהיארים , האדם מדעה במופלא כאלהאטונוה
 הכחישו אשר או הפהילומופיא טעם טעמי לא אשר בגאונים גם ההם הרורותאנש.

 , בינהו הכרת נגד ואף חקירה בלי האמין לב בהם שרירא רב גם דבק בהן .אמתתה
 אשר הגאונים ורוב אבוהיו ואבות ומחנכיו אבותיו כי נאה היתה האמת עריכתאך

 רבי - הראשונים והמוסרים המאמינים וכי , ככה האמיני לו היו מדש אנשי אשרלפנון
 האטונה יקבל לא ומי עליהם נשען ישראל בית אשר העמודים היו - עקיבא ור'ישמעאל

 אלא כזה מוסרים ולא בזה מאמינים לא היו לא ור"ע שר"י לאמר אך ? הם האמינואשר
 תהלוכת בעינינו הוא כן ! דעתו ;ל עלה לא ודאי זה הדברים זייף מאוחרשפחבר

 שאמונה בעה רק מונבלה והשכלתו קצרה דעהו היתה לא אמנם . רש"ג שלמחשבותיו
  לנרוה גדולה השוקה הוא נם הייההו זה זולה אבל , לנגדו עומדה ומקיבלהברורה
  הבר מן החבן  להפריש חנטהו ביבלה  והשתרף , טושכל באופן אגרה רברילהבך
 , האגדה ערך על דבר אשר דבריו נבחין אם זה לנו ויבורר . הכסף טן סיגיםלהס.ר

 רק ה ב ר ה ה ד נ א ו מדרש ונקראו הכהובים מן היוצאים הדברים : אטרוכה
 ש סממן ין לכן שאינוכן שהואכןויש מהם ויש הםאוסרנוה
 OnD נקבל ומןהמקרא השכל טן שמתחזק מהממה והעקהאמה"ה

 רפ.פ 1ר9'ל . פהרים טבלת ספר פי על הטאור ממרה ספר בהקאה נס הובאה חיה התשובה17(
 ם . אהד מאסר טסנה טעפק 2י בהירה  ביהם ר?בתעדא

 סהאשכ~
 שיא שמיא" ר3 .אטר באמרו נראה

 ליהירה גוזאת : גצו . לא ואוה כנים שהם טדרש'ם אוה שהביא מדוגסאוה ושהיק. . חשובוה'ו טתוךהעתיק
 שאטר ח'.ר(לדויד
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 בין הכדיל רש'נ כי וניען ויען . 47( צד ח"ב האשכול )ם' לאגדוה והבלה סוףואין
 נקבל הכחיב ומן השכל טן שמתחזק 0ה רק כי וחשב לאגדהאגדה

 ואש-

 יחייבהן לא
 שהשתדל עשה זאה רק . עליהן בסטיכתי מהון היה כן על נקבל לא המקרא אוהשבל
 , הפשוטית ההבנה אל המופלא את לקרב ודעה בהשכל :רות אגדוה לפעמיםלפהור

 המאם- ענין על נשאל אחת פעם . השכל מן כמתחזק בעיניו היתה אז בידו יצלחואם
 נפכשי בו אשר אחר מקום אל והגיע במרבר הלך כי מפר אשר הנא בר ברמרבה
 אלכסנדר המלך כי כן הוא שפירושו והשיב ? בו המובן ומה , זה מה והרקיעהארץ
 אוהו וראה חבטתו בו להראות החוו- וגלגל הרק.ע דמוה בו ועשה במדבר מק.םבנה
 היה .ר"ש גי בדבר ערבים להיוה נרצה לא והנה . קכ"ח( סי' )ש"ה הנא בר בררבה
 מרוה פי על אם כי בדבר לרון לנו אין כי , ולא-ההקיא הזה בפירושו המטרה אלקולע
 פי על ולא זמנו ודעהדעותיו

 מתחזקים לו נדמי אש- והרבה , היום ומושנינו מדותינו,
 נוכל פנים כל על אבל משניהם, ורחוקים זרים הם לנו אשר המקרא ומן השכלמן

 חכמתו כיכלת השכל אל ולקרבם והמופלא הזרות להחליש השתדלותו על בצדקלשפיט
 . שמוח( על אלינו הגיע אשר פתרונים מכמה לנו ניכרת הזאת וההשהדלות יריעיתיווכמרה

 . רבים ימים תעמודנה למען ספר על בתבן האגרה מערך האלה המושכלותדעוהיו
 )עי' המאור ומנורת האשכול בעל בידי היה ועוד מ י ר ת ס ה ל י נ מ נקרא הזההספר
 דברים בו היו כי יען סתרים מגילה הספר שם את קרא כי הדברים ונראים . 17(הערה
 ערך בענין ממנו נשאר אשר האחד מהשריר נראה כאשר . לכל לגלותם טוב לאאש-

 אדמ כל אין אך , לרע מ"כ כין לבקר וחיובנו כן שאינו ויש , כן שהוא בהן יש כיהאנדה
 נעתקו מהם ואחדים המקרא על פירושים גם והבר . מלגלות ההסתר טוב כן על לבקריודע

 מפוזרים במקומות והובאו התלמוד על פירושים עשה וכן . בשרשיו( )רד"ק המקראבמפרשי
 במפר וגם . פירושים כמה שמו על הביא הערוך בעל נהן רב הוא האחד . הגמראבמפרשי
 פירוש על רק לא כי נראה ומהעחקוהיהם , מפל( )ע' הפרחון שלטה סרבי הערוךמחברת
 הרמב'ים של המשניוה פירוש והמעתיק . המלוה לפירוש גם אם כי לב שםהענינים
 ערבית בלשון היו פירושיו כן אף סעדיה רב פירושי כמו כי כהב נזיקיןמסדר
 הימים ברוב אבדו כי גאינים ידי מעשה לרוב שקרה מה ואמנם , רירא( ע' הנדולים)שם
 . תשובותיו אם בלתי אחד עד מהם נשאר לא אשר רש"ג לכתבי גם קרה כן . אינםועוד
 על  פירושיו קייטי לא כי  הרורוה לחכמי אליהם  הגיע  ומה ככה על ראו מה נשאלואם

 רביני סרברי  גלסר  זאה על התשובה צ אחרים גאונים פירושי קיימו לא ובכלל ,התלמור
 אכל , רבים פירושים הגאונים וחברו : שכהב , למשנה פירושו בפתיחת מיימון בןמשה
 יד לספר ובהקדטהי . דעהנו לפי התלמוד כל פירוש להשלים מהם אחד המפיקלא

 שהם וראו הגאונים שחברו והתשובוה וההלכות הפירושים אותם : לאמר הוסיףהחזקה

 ויש . המקרא טן מתחזק זה פ" יהורה. בני נחלת גחוך הלקו  ביהושע שטצ,נו ניהזדה מוגלל ll~Dffשאסר
 צגן שאטי וטה שגת קרחום אסח אלפים שאטר ומח , צלטחר זח טקושש ר'ע  שאסר מח גסו כןשאינו
 גחלתו אלה שבשלש החולקים בין סכריצ ועכ'פ התנאים מררש על שחולק מזה וראינו . בטסה עשירי "תעשירי
 גר:ן )סוטה ויחיג נחלק שבת תחום אלפים ועל . אתירא בן יהורה ר' נחלק ?לפתר זה מקושש שעל.התנאים

 . ר"ע 11'ל ס"ס טבח י' זח עשירי צום ר"ש וסזש : האשכול וני' יח:( )ר'ה ריש נחלק בטבה י' זה העשירי ציםחל
 ררבה בערי היה גגיטוס  סונ"ר סררבי )יב.( בסבילה סאטרם סי' י'ז סי' ליק ר'  הגאוניט בתשובת8ן(

 ציחר חביב והיה חטא, יראת ושל חו"ח של בערי  קשור היה בריה רבה פי' סיניה עדיף ב"ר זובח חראב"ר
  ממררכ' עריפא בריה ררגח וענוחנותיה יחוריה דת של גגיסום ועדי קשר לו קשור גגיסוסו וטררכי עגיחבשביל
- גטם ערך ונערוך בד'ס ועי'  שעובשת שלנו נהג" בגס' נירטתו היהה וכךבנראה   ההאמר פי' י'ח סי' שם 
 חפורה סנדל מאטר פי' יק? סי' שם .  נאסר שכינה שם על חוח ארסוק בל שרחוק אחוהו ותחצב )".(מוסח
 יאה בחלום ראיהסר טעשה הא' ואסר נח.(  )ביב בנאה רח' פ"סעשח קכ'ז ט" טו:1'בש,ה )חגיגהגאו'ר
 עם ותסה .  קרחה ישימו ולא יישוררו  ולא  יסטרו לא  רירטיה קרא פי' ק"ל סי' שם . עין במראיה ולאאוהו
 בערוך וע" . ותדירה אסר לא "trb שעל ע'1 ~פי' חהנודדו לא והכתיג תענוגיך בני ע5 ונוזי קרחי  יכתיבעל
 . חו.ל  וברברי  בטקרא הגווסאוח בענין רשת בשם  יוזמיערך

 תיר()רו"ר
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 11 מכל , במספר טעט אלא כראיי עניניהם סבין ואין בים.נו נתקער מביגוריםרברים

 :;פירושנו איכוה לערך גם אם כי כטותן לערך הממכהות בכהיגה התלמוד לכלממפיקים הי שלא לבד לא כי ונחש31 , ההלמוד לבל השפיקו לא הגאינים פירוש. כיראיני
 אחו גאון מפירוש ראיני יכבד . מספיק מפירוש הנדרש כל לטלאוה נאותים היולא

 כ העצמיה בכהינתו הרוש יאינו מספיק אינו פירושו מגנון שבאמת - הנינאי-רב
 היתו לא י;אהרונים שונים ה: פירישי הכונה כי ואף . התלמוד ענין הכן הצעה רקאם
 וכאשו צמח רב של יוך בו 'נראינו כמו ודבירים מלות לבאר השהדלו כבר שהםבן

 פירושינ ;את בכל נאון );אי רב בפירושי למטה עוד שנראה וכמו רש'.נ מפירישישערנו
 ;ו ובעבור , היו לא ן התלמוד של ומהנו משאו כל וקשור בחבור הכוללים ,'סלמים
 הצרדינ לכל ומספיקים שלמים פירושים לעשות הגאונים שאחר הרבנים דורוה חכמיראו
 והחקירו העיון אחרי בפירושיהם כלם והעלו הגאונים בפירושי באסונה משהמשיםוהיו
 והעוון ורשיי והאלפמי , מיה נרשום רבינו כמו הרבנים בפירושי שעלו יאחרי .בהם
 עוד להעתיקפ השו ולא פעולתם עש: כבר הלא , אחרים ועור ורמב"ם ש מיגאוריי
 טררשינ בקובצי עלוהס אחרי הקדמונים אגדה מפדי שאבדו כמו אבדו מעט מעט:בכן

 ב שחזאל ורב האי ורב שרירא ורב מעדיה רב פירושי כי הוא אמת ואם .המאוחרים
 נהקיים לא כאשר נהקיימו שלא סבה זה גם יהיה אז ערביה בלשון כתובים היוחפני
 . ההיא בלשון כתובים היו אשר בהלכוה ההבוריםרוב

 להיוו נעלה השכ.ת ד"א בשנת מאד ארוך היה גאון שכירא רב שררת זמןמשך
 :ק כי ויהי . השניח ד"א שנה עד שנה שלשים בפקודהי ועמד פומבדיתא ישיבתראש
 כב' אשר גאון האי רב בנו ביד ויתננה ה-אשוה מקום אה פנ-: מעם: וכחותיומאד
 רן ייהי הזקנה לימי קרוב הגיע כבר הוא וגם זה לפני רבים ימים דין ביה אבהיה
 בין לאב לימינו יושב ובנו גאון שיהיה , כזה דבר אמנם . אביו בחיי עיד לגאוןהאי
 כאלו ס;ושיס אם יפלא לא ra ועל . עהה עד הישיבוה עמדה ימי נכל משלו היהלא בחייי מקימו ומטלא החת,ו גאון להיית בהייו עודו כנו את הגאון האב יקים כידין,
 שריר: לרב הוליד הזה הדבר באמה ואף . החכמים 01ן העם מן רבים בעיני ישרולא

 ע האי רב בנו את הושיב כאשר ימיו באחרית ויהי . לאויבים לו ויהיומיתנגדים
 והלעי; צורריהם עליהם קטו אז כי . ולבנו לאב למארה ותהי קנאתם סאת נמלאהכסאו
 הכליפי המושלים משפט והנה . ההם בימים מלך אשר הכליף אל בנו ואתאותו

 שריר לרב גם הוא , כקר בבצע יד להת היהודים נגד עול ולכל מעשקוה בצעלאהוב
 וב , הסוהר לביה יתפשו ובנו שהאב וצוה למלשיניו אזן הטה הכליף כי בעוכריוהיה
 הסיר לא זאת בכל אך . נפשם חית די להם נשאר לא כי עד ורכושם הונםכל

 ובע העשיר שרירא רב על רק רעה חשב לא הכליף בי . פלא זה ואין .מגאונית
 אש הזה הרע המקרה אבל . העני שרירא רג נגד רע דבר לו היה לא אבל ,נבטים
 רז . רגל!( ושבע יסיפ ושבע זקן מת אחרים ימים ובקרב , ויחלה כחו הכוילקרהו
 וא . כסאו על  יישב  נפשי מחמר בנו אה בחייו עולמו  ראה גם , באושר חלפוימיו
 קנאתם במהמירת ונפל , וחטאים רעים אנשים מלשניו לחצ, מטרה היה באהריהונם
בשלום יבלי לא  יה אה כבורו מעליו להפשיט אבל , להזיקו יכלו הזמניים בקניניו אךהלא

 מלאיווי הוסרו ולא שנה ק'  בבן והוא אחת סירו שרירא רב וגחלה :  גרוב לחראביר הקבלה נספר (19
 וזת רשר"ל  בשי כתב 1 בהערת ( )(9 צר ונרעץ .  וחמשך חבור הנאמי לכל אין ונם משובש ~היללתן
 שבו וראיתי .  גרול רוחק ההיקון וזה השהדלה והיא אשה במקיפיה עצטו שתלה  כלותר . אחת אשח בירר"ה,

 ,," ,," ג"'ג'י:ג ןךג;' ן ן :%ם":נ::י 1:יל1ל"1,]
 :ג,
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 למניו ופעלתי אהו שכרו גם אמנם , בטוהו לו עשו גדול זנבוד אבוהוו אל נאסףשלום
 אחריו הלכו הפוסקים כל הן . נפש כל האות לשטו אשר הבאים הדורוהאת

 פסחים במלחמוהיו )רמב"ן ישראל של אביהם קראוהו כי עד ובפסקיהםהוראותיהם
 נתיכות על האור היה אם כי הדרך אה האיר הלבה לנעלי לבד לא אך ,"ב(

 קדמוניות דורשי לכל ררך מורה היה הוא , הישנה וס~והם היהודים ימי דברידורשים
 בין במח המנהיג היא גאון שרירא רב אך בי , ידעו לא כנהיבות להדריכםישראל
 ואכניס  סקירוה פהת  אלה בכל הוא , ,מגו עד זהגאונימ מבוראי רבנן ימי דביינכי
 יקים אשף בישראל יד לו הציב כי נאמר ובצדק , הזה היום ער  נשאב  מהןשר
 , אתרו; לדורנרו

 עשר שמונה13רק
 ב;רבשרירא. גאו; האירב

 וחמש.ם מאות חמש לערך ארוך זמן פרק נתהם בו אשר בזמן הגאונים כלאחרון
 .טרירא רב מר בן י א ה ב ר מר היה ובמעלות בחשיבוה בהם הראשון אך ,זנה
 בתורה מאד גדול . נפלאה שקידה עם מהוברות מבעיוה בהכנות נבהר היה הוא .און
 שנת . הרכה תלטידים והעמיד הרכה ספרים עשה הוא . רחוק עד לפשמה כהשמיץ
 ויה. . היל אל מחיל וילך ותושיה להורה הוקדש מנמן הגש, ד"א היה אותו;ולדת
 ולפי ; ליטינו דין בית לאב למנוהו לפניו נכון אביו מצאהו השמע או תשמיה.שנת
 שם על כהוביה השוכוה יש . הנאתו( בפקידה הוקם בעה שנה מ"ו או מיה בן היהת
 כן היה הנראה לפי כי , דין בית אב האי רב היה אשר מזמן הן ובלי.פפק ובנואב
 עמרם יב בתשובות ראינו כאשר , האב"ר שם על גם נכהבו שההשוכות הישיבוה,נהב
 התפלה סדר עם שכהב הגאון ,ה כאגרת וכן , נ"1( סי' ליק גאונים )תש' ברצלונהקהל
 מאר  זקן שעירא ורב השנ"ח בשנת ויהי . אב"ד או היה אשר צמת רב את בה,הזכיר
 ביום ומה שנה כארבעים עד ובמישור בכבוד והנהיגו ר"ה בנו ליד הגאונוהיסמור
 ;כה אשר הגאונים מכל אחד ואין . שנים ותשע השעים בן והוא פסה של האחרוןיב

 גדושה במדה מלא כמוהו אשר מכלם אחר אין וגם . כמוהו ממלכהו על ימיםהאריך
 הקרובים לישראל טובוה ועשה , חקר אין עד מעשיו בהגדילו הארוכים משרתומי

 ;כה ולא . לאשה לו בהו אה לקח כי תפני בר שמואל רב עם ההחהן ר"ה .קרחומים
 . , . בן לו ואין הלך ואם : מותו על בקינתו הנגיד שמואל רב כתב כן , מקוטו ממלאבן
 . 48(  לראיטונים )זכרון וארוסיה ?רביה  ארין בכל לו "לרים . . . אכסניא הזרה ולא ילדהא

 בינם כפסע היה עד בהם פגעו וקנאים אדם מרכסי נמלטו לא הבן גם האב(ניהם
 העם אבל , מעשיהם במחשר ועשו היו מעט אר הקשים מנגדיהם אמנם , "מותנין
 מאין פרסום נעשה שרירא רב מות אחרי ויהי , עליוז מלאכי כאל אליהם ראונעלו

 באבות בנני  להגי  וסטכנוהו בגאונות איסתפיכו )ל-2מ-irr רע.י ובשנת : כהוכ ררשזג אגרת כמגף1(
 כעל לרט: נכתבה האגרת חת והיה .  האחה  כהבת קורם שנים שתי כלומר שנים ב' טשיעיר דין'ת
 אבר שנה י"ר או ,*ב היה כי מזה  וטבואר . השטח אפורי ולרעה החמישי לאלף תשם'ו בשת עיניםאור

 :ימי עורו אב"ר אביו טינהו טאזנ אלא קח-וחיו, כיתבי כל החליטו וכן . תשבש לירחו שוו! יהיחפיז
 למה קריב יזח .  שגח  צ'ט :ובגנם יהד הני" שבידו כ"י הקבלח rD11 שלנווי'טדט"ם קבלת בס' כי אל'טנתבו
 ר.ש של בקינתו מבואר וכן. צ'ט שעיקר אך . חייו ימי היו שנה צ' כמו בסה"ר בבטזו תקבלה מס'טתכ

 חץ ישראל סשה הריר שניהם קדמם כבר אשר 71ן לראשונים בזכרון הרכבי מביאו בכרמל באבזר;חכם
 . 5 הערה פי,ז לעיל ועי' בדניס הדבר תארחי ולט"; ת,.כ"ט שנדפפו ו:נאונים להשובח חים אי'הנהוו(
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