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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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 לטות דוד ימי ויקרבו : למפטיך וקרא. , הוטה עד , העדה על אוש ב'2- לכלהרוחית א4וי ה' יפקיד : פרשה בהירה קראו פמירה. אחר בשבה . הגאונים ים' כבלמשלי
 כמא על ישב והאי : קראו , אביו דוד כסא ;ל ישב ושלמה : האחרון אפסיקנתחה
 . טאד מלכוהי והכון אביושרורא

 . שושנים כנזר עסרוהי , אחד באיש יהד הב-ו רחיקוה לעת.ם אך אשרמעליה
 עליו נשאו ובהעדרו . זמנו בני הללוחו כן קטרם' כבן לו יזיז קרוש )לב שהור.גוף
 ודבר למסעיו דין והלך קרש מפר ונגנז ציה וביה הלכה ההורה בטותו : .אמךקינה
 . ובוכיה טיללת נעוריה בעל ועל , והוטיה טקוננה אישה על. והחזרה . ותישיההבמד
 אי2- הטוסים נגד בפיץ העומד אבד , כמהלוקות טכריע אבר , לעשוק עזר אברבי
 )ר"ש עליו זמנו בני מ'2פם היה ;ה . רמיה ח' מלאנה העוש.ם ונגד , בההפוכוהיורו
 כל לבחיר להם ונחיב הבאים בדורוה שמו תירק כשמן יאמנס . בק.נתי(הנניד

 , הגאונים מכל יתר בישויאל ת.רה "היב'.ן ואש- לפניו" היה לא כמוהו ,אשרהגאיניב

 ;ל בזה הפריזו ולא . הקבלה( )ם' מביא." עד שמש מטורה ההורה דורש' הלכוולאודי
הסדה

 א-

 היו כלם ישראל חכמת ;ם,די שם אנשי נדול' הלא , מרלי מר כמלא
 ולפעמ.ם . ה'2ואלימ אליו פנו אלהים בדבר איש ישאל כאשר . הלמודיו ותלמידיהצמידיו

 וככל והסכטתו דעהי שאלוהו '2קדמ.הו מגאונים דינן נהלם כבר אש- בהלכוהאה
 הגאונים בין מב-י; היה אסי בזה ואמנם בטחלוקה. הטכריע אבך בו כימספידן עליי אמר ובצדק , לחק היהה והיא הכר;הי שאלו ובמחלוקוהיהם . יעשי מפיוהי-צא

 , ראיוה לפעמים והביא ופרשם , נאמנה בבקירה בדבריהם והקר ודרשהחולקים
 לאברות( הולכים הל בל;דו אשך דבריהם קצת לקיים הרבים את ;.כה ביה ,מפסקוהם
 היה כי נראה בהד כי . :מנ. דמיה טראה נצמי.ר מיה' ;ל בקינת. הנגיד רעוממהללי
 שמענו הלא . עטו בני פ-יצי ננד בפיץ ולעטוד גדר לגדר ריח ואוסין יר חזקתצריך
 במעלליו קפדן לפעמים נראהו אם יפלא לא כן וסל , ורמיה יד בעפצן אל מלאכהיעש, ואשר בתהפוכות יורו אשר מורים פרצי הגודר אבד ;סו כי בקינהי הנגיד ספ.ואת

 ברבר פורצים יש שאם ומביתי מעמו בפ.רוש ואמר הדין מש.רה שמיהר טהלאסור
 . ראשונים שגבלו הננול מן הלאה הולך גם וניאהו . צ"ג( סז' )שיה בפניהם לנדר'פד
 רגעלמיך דעת הנה . הסועד בחול מלאכה היה- בענין שהורה אחת בהוראה ראינוואת
 , מותרה ואיזו אסורה מלאכה איזו כרכר כלל יקבעו והר לחכמים הדבר שנמסר ,כוה

 פעם שבכל לאמר לבו על עלה ולא השג לא אבל , למעשה המדה ההיה1קביעהס
 ומפורש מיוהד היהר נדרש שיהיה ההיהר מכלל שהיא הידועה מלאבה לעש-השנרצה
 שלא נזירה לגזור רין ביה שחייבים יסד: היא ר"ה דעה כן לא אכל . הדהמראש.
 להזהיר מצווים דין שביה מפני . . . cnla על אלא בחוה"מ טלאכה עושה א-םיהיה
 . רמ"ח( סי' )ש"ת בהמאהם יתפש. שלא ויזהרו ציא-ם .:ל הלוי orn ענין כי . . .העב
 הניח ולא לו יאמר קדוש אך . יש-אל מנהנ על מאד מקפיד ה"ה המהפ-צים מפניואף
 )מפד לעשותו מוב איסור בו שאין מנהב כל כלל בדרך ואסר , כפס; אף ממנולסור

 כל מנהנ נהפוש התלמוד מן להכריע נדע שלא מה וכל . 11( 1 צד ח"בהאשכול
 הגאונים בל דעה שהניח עד בעיני. חעעב המנהג היה כך וכל . ( 1 צד ה'א )שםישראל
 להזהיר רניל בתשיבוהיו מקומות ובכסה ך;(( ח"ב )שם מאבותיו שקבל כמגהנונרג

שאין
 . קליו קל"ר סי' חיג . ק.נ סי' ש,: פ.'מ פ"נ סי' ג.ק י.ז סי' ש"א היא שע ;י' ":או:.ם בין מהני,ה.21(

 נחשון רב דברי טפרש ל"ו סי' שם , עינא. מרב ראיה טכיא '.ב סי' ש"נ ח"ד ש"צ ועיי א סי, ליק ד*.ת;ה'
 דוכא ורב רסיג השוכות טביא סי' שם . הגאיים מהש.בוה מ'1 ס.' ושם בכ'מ ועיד טכה"ג ראיה מביא כיש"ח
 . מתשובוהיו בה-בה ;ור וגאנה משירחודב
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 אשר המוני מנהגי גם להחזיק הביאההו בהמנהנ הזאת דבק-ע . המנהנ מן כשנותשאין
 מח על : נשאל 'ככן . טעם לו ידע לא כי הודה עצמו והוא זקנוה לנשים רק יאותלא

 . י"ר( מי' ליק הני )השו' בישראל ;ה מנהג נהפשט חנם על שלא לחוש אנו צריכיןטעם לי ידעת שלא אע"פ : והשיב , סים לשתוה שלא התקופה בשעת להזהר העםתנהגו
 בדכם איסור לנהיג בידו ואחד אחד כל רירה לתת אין המנהג שנדבר חשבאמנם
 ובבל , המנהנ עליו רע זה כננד :אמנם . כיד( סי' שיד ח"א )ש"צ הדין משורתהמוהר
 מש"מ לעוה העם המון אה להביא יכול שהמנהג בעה 1 להעבירו השתדל כהומאמצי
 ושבושת נדרים לההיר המנהנ על מאד ההרעם כן ועל . הדת רוח את ולהפסידהמוסר
 הוא הרי השנה כל לידור עהיך שאני נדר כל ואומר השנה בראה האדם שעוטרבאופן
 כענין אדם לחטוא בעיניכם הוא ל דבר וכי , הזה במנהג תתנהגו אל וסזהירמ .בטל
 מעריפיה היו לא שבועוה וענין נדר ;נין אדם בני יודעים היו אלו . . . ושבועוהנדרים
 בעם לומר מביבוהינו אשר העמים זוהבים : אחר ובמגךם , ל"ת( סי' )שיה כללעליהם
 וחס . . . כן יעשוה ראוי אין הבאה לשנה הערמה דברי ואומרים נדרי כלהכפה-ים
 היו לא שההרימוהו שמי הנאונים שימדוהו המנהג היה וכן . קמ"נ( סי' (cwוהלילה
 ואין רע ענין הוא כי ראה ספק בלי האי רב אך . מה לו ולקבור בן לו למולרשאים
 חייכק הקהל שהחרימוהו שמי ויסד , הזה הקשה הסנהנ במל כן ועל היהדות ממדהזה

 הנאונים שההקינו סנהנ כפל אחה ופעם , מ"א( סי' )שם מהו את וקוכרין בנו אתלשל
 פגהג לכחל וראוי . מוסרי הפסד שמביא במקום להמנהנ מעמד לתה איןלדעהו כי ויען , מ"ר( סי' ליק הג' )השו' מצוה ולדבר הטוב למעשה כן נדרש שהיהמפני

 צהרם אף היריבים שעשו וצבור צבור לכל ההיר זה כעבור אף , הטוב מעשהלהכליה
 נחן ובזה . ליד( סי' )שם הדבר לשנוה הוא והישר שהטוב להם נודע אםלסמלם
 העם צרכי יודעים אשר שבדור והפרנסים המנהינים שהם הצבור גיד והבטולהתיקון
 לבטל צוה בחרם נ;עצ אשר היקונים ואם . המוסרית למובהו הדרוש וכלומחסוריו
 שלא וכמה כמה אחה על הרכר, לשנות הוא וישר מוס זמנם שלפי להםבהזרע
 מקרב למהלוקוה יד ינהן העמדהו ירי על אם מה-בכך של מנהג להעמיד נפשונהל

 . השלום מהחזקה יותר וישר טוב דבר איה כי ישראלסגף6ת
 עצכם הוא יספר אשר ולפי . רחוקים וים ארץ קצוי מכל האי לרב באושאלות

 . כיש ומארץ ומצפון ממזרח מהימן . הארצות סכל פנוה מארבע שלוחיהם אליושלחו
 . צ"ט, מי' )ש"ת וספקוהיהם שאלוהיהם בענין לפניו ועומדים ואספטיא וצרפתטאשכנו
 הבאים השליחים עם כי ונראה . ה'( סי' )שם והוגרמא הודו מחכמי כתבים אליווהגיע

 תלמירים אביו הזכיר יכבר , בישיבה לפניו ללמוד הלסידים גם באו רווקותמארצות
 פירש שלא אף , ל"ד( סי' 129 צד שיר בבית מזרח נאוני )תשו' אדום מארץהכאים
 , זולהה ממדינה או מאספמיא השואל היה ואולי השיאל של לעירו אם כי לבבלשבאו
 כאשר . בישיבתו תורה שלמדו איירופא סארצוה הלמירים היו כבר האי רב בימימים
 תלמוד עלי ל ד נ אשר , ואדומיה ערבית ארץ בכל לו ילרים : הנגיד ר"ש עליויקונן

 וחכמיהן ישראל קהלת וכל הארצוה בכל הולך שמו היה כי ויען להוריה. מפח1
 ובכל התשובות בקיבצי ממנו נשארו אשר התשובוה מספר כן על , מפיהו תורהדרשו
 לריב השובוהיו עניני . מאלף יזהר על ועולוה מאד מופלנ הראשונים הרבניםספרי

 פלא ודבר . ומוערוה הפלזה ישנתני וממתות אישות בדיני ולמעשה להלכהבהיראה
 ותשובות השובותיו איסוי ותערובות טרפות שתימה כמו והיתר איסיר בדיני ביהוא
 ישרה דרך בהן דרכו . יכתנן ונער הנה מעם אך הגאוניםכל

 הראיה  יתאחרו וב*
 עם ""י()ריי
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 טתשיבותיו רב ממפר . הצרך8( והכרת הדעת שקול לפי וידי; יורה ולפעמים , הסבלהעם
 אשך הלערן . מלותיי( באו).י גם בהן ויש בתלמוד שלמות סוגיות או הלכוה פירושיהן

eDfWnפעמים והרבה הנאונים כלשון בארמית מעורבה עבריה היהה בתשובותיו בו 
 נחה ובדברי רכה גם וברורה זכה בלשון רבר האמיהי כהחכם . ערבית בלשוןהשיב
 לא אז חדשות ובהמצאוה ותואנות קנטורין בדברי אליו באו אם מלבד . השואליםא%
 כי ניאה מזה . נשמעים"( בנחה הוכחהו דברי גם אבל פניהם על מלהוכיחם כחעצף
 המהחכמים כטעשה הדשים והיקונים דינים המצאוה לבקש המההכמי: מעשה עליורע

 ככל . חדש עולם מצאו כאלו חרש דין בפלפולם ימציאו אם השמחים האחרוניםברוריה
 רב ידיו כי יאף . הבבלי התלמוד ההלנה בה'ראת סמיכהו עיקר היה שלפניוהגאונים

 זאה בכל , ופירושים"( בהוראות לנהיבתו אור לפעמים והיה ירושלמי בתלמוד גם6
 גלה הזאה ובבחינה . הבבלי עם במתירה הוא אשר מקום בכל לו נחשב כאיןאך

 ונגד , מומכים שלנו ההלמוד על אנו : ברכיה בן נחשון לרב וכהב וברור מפורשדעתו
 הסתומים דברים ממנו נלמד ורק , בירושלמי שכתוב למה נחוש לא הבבלי שפסקטה

 ואין מחלוקת במקום אף או בירושלמי ונהפרשו בו נהפרשי שלא או שלנובהלמור
 סי' ליק ד' הגאון )השובה הירושלמי על לסמוך נוכל הדברים כפירוש אם כיהמחלוקה

 . 58( צד ח"ב האשכולמנו
 ולישב מהומות אגדות לפרש אנדה בעניני גם נשאל אם כי הלכה בעניני לבד%א
 אחת פעם . הרבה השכלתו על מעידים והם קבועים יסורוה תקע הזאה ובפינה .הרות
 שבושם להמיר מצווים שאנו בתלמוד הכתובות האגדות בין יש הפרש טה :נשאל

 סמה הוא מחוור בתלמוד הנקבע כל : השיב זה ועל 1 לתלמוד חוץ הכתובוהלהגדות
 ישהבשו או יכוונו לא אם בו הכתובות האגדות כן פי על ואף . בתלמוד נקב;שלא
 שאנו בתלמוד הקבוע כל אבל . אגדה על סומכין אין הוא הכלל כי עליהן לסמוךאין

 . בהלמוד נקבע לא מדרש בו שיש לולא כי . כן לעשות לנו יש שבושו להסירטצווין
 נקבע שלא טה אבל . הלנה שאינו כדבר נעשה שבושו להסיר מוצאים אנו איןואם

 לא ואם , אוהו ומלמרין דורשין הוא ויפה נכון אם כך לכל צריכים אנו איןבתלסוך
 חרצבות יפהח הזה הכלל והנה . מנה"מ( הקדמה 47 צר ח"נ )האשכול בו משגיחיןאין

 בין בהלמוד הכתובים בין אגדה בדבו.י להאמין חייב אינו כי . המאמין סרוחהאונס
 בתלמוד שבכתובים רק , ונפהלים משובשים הם ושכלו דעתו לפי אם לו חיצההבהובים
 גם להשגיה צריך אינו , זה לו יצלח לא אם אבל , השכל אל ולקרבם לישבםישתדל
 מהם הנכון סתרים מגילת בספרו אמר אשר אביו שרירא מרב כן קבל מפק ובלי ,עליהן
 לאגדות ותכלה סקי ואין מהם נקבל המקרא ומן השכל מן שמהחזק מה המדישים()0ן

 נשתדל בהלסוד הקבועות האגדות באוה! כי הא' רב אמי אם ואמנם . פי"ז( לעילועי
 רבריהם על נפשינו למשכן אנו צריכים כי בואה להורנו רצה כי נחשוב לא שבושןלהסיר

-  להצדיקם-
 שאין אף ילקיימן טצריוה שפחות לקנות שהתיר טה על פח מעיר . זה על ;ד.ם מתשוכוה'1 יב הסין8(
 אונאה אין אם שבפפרים הורה וכן 1'( סי' ש'ה ח"א s"e ) ביהר להם נצרכין המקומוה שבאותן טפסיטח:ייר~ת
 . כ? סי' ש"  ת"ר )שם  חסון נופן שאין  השפיות כיין אפאה אין אין שבקן  החנפת טסני , וכהינה בקלףכשהוה

 פשו פ' ע"פ ע"ח ע"ג ע"א ע' סי' ג.9 שו"ת עי' סוגיות פי' . חשיבוה קיבצ' בגל רבות הלכיח פי'((
fe--?צורבא מלת באות פ"ך סי' ש"ת ע" ימליח יבר"רבויים . צ'  פ'הס  , 

 סיבתי
 ב' סי' ליי וע' תשו' .

 הגאוןפרומא בשם טקדש האיש ס'פ ברי"ף חדודים מעשה ס.ו סי' . דקלים שהת ל'ב ס" מעשים בעל  רבודביציר
 . ר'נ טי' ח'מ ב"י הביאו קם'ח סי' ריב'ש ע" בטעות תשובות גם לו :היחסו כי להעיר יש אבל .דענרא

 שתקנו טה מקנטרין אתם גם והשיג דשבת טומף בס"ת בשבת קרמן לא למה נשאל 4 ח'ג אשכול5(
 שתקנו טה להתנהג ועלינו וכו' יום בכל שאמרו דברות י' קריאת עזבו למה יאמר ;ה הדבר יאריך ובכךקדשנ.ם
 . התשובה כל ערש ק"מ סי' ועיט בתסיס בזה כיוצא ועי' לשנות ואין ובטין בהכאה דורנהודולו

 וצי 'עקב ר' נירוש' אטרי ובהדיא : נתב כ"ד סי' Cff1 . מערנא דבי דנויר גם' מביא ט.1 ס.' בשיה6(
 , ct~?el ור"ח וי'כ משנריה הנץ ממעגין בכל ליה אמרין אהון יכון טמא, אמא מאן לספויאכזעקך
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 הנאון זה דרך כי , זאת לא נאה , ודעוהינו שכלנו עם להתאימם אופן נכללהצדיקם
 ענין לפרש נשאל אחה פעם . בצדק היה ומשפטו . ישר היה קרמונינו דבריבהבנת
 , ~גדה דברי לפרש ומשפטו טנהגו בהודעת השובתו ופתח , לפרדס" נכנסו"ארבעה
 מי, מרעת שלא אותו ולפרש דבר על לחפוה 1.רכנו אין מעודנו אנו בי דע :באמרו
 ותוכן התנא זה של דעתו לך מפרשים אנו והרי . ?ושים ם י ר ח שא כדרךשאמרו
 הרבה ודאי , הלכה שהדברים עכשיו ערבים אנו ואין סבור שהוא מה ואמההכונתי

 משר דאתנון מאן אליבא אותן מנרשים ואנו לכה שיקפצטתש
 על פררם ייות אור והראגו בזה הגאל דבר גדול דבר והנה , ש"ט( ס" ליקהל

 לעינינו ויראה יגלה האלה ברבריו , קדמונייה דעוה על בחקירתו מחשבותיותהלוכת
 הדעות כי והכיר ירע . פננם משוא ובלי בדעת האמה שם וחושב בחכמה דורשלאיש

 מחשקות לשים יתכן לא וגם יאוה לא כן ועל , הזמנים בגלגול מתחלפיםוהמושגים
 חשנו לא ארג= לכונות דבריהם פני ולהסב קדמונינו בפי באו מקרוב חדשיםורעיונימ

 ישראל חכמי מרוב לטיבה בזה ונבדל . מאוחר ,מן יצירי בהיותן לבם על עלוולא
 'דור בכל לאור יצאו אשר ובאלוהיות בטבעיות הפהילוסופים שיטות כל אשרחקרסונים

 . גאון האי רב עשה כן לא . באגדה ומפורשים רשוטים גם או רמוזים טצאוודור
 ועל זמנו דעוה מדת פי על הקדמון דברי לפרש , משפמו היה האמתי המבקרבמשפט
 ו.מ הזה והמשפט . יתשוב כן לא ולבבו ידמה כן לא הוא אם אף , שאסרם מידעת
 עת בכל וינונן "ימד כן ועל * אלינו הגיעו אשר באגדוה פירושיו מתוך לעינינונוצץ

 דברי לפרש הזאת בקשתו אף . אחרים ממקומות ובדוגמאות עצמם מדברי בראיוהפירושיו
 בפירושים מאד מתון היה בי הסבה היתה היא שאמרם סי רעת ועל מדתם פי עלהקדמונים

 במקום . לוי( שקול- הדבר בהיות פירושים שני כתב שלפעמים עד נקלה על החלימםולא
 ענין בכל אבל. , פירושו8( עליה וימד הקבלה מן נעזר והסברה הדעת שקולשעזבוהו
 ואמר עושים אחרים כאשר פהילוסופיים הגיונים על פירושים ליסד הרחוק הכליתהרחיק
 )השובח ישר"ל חכמי רבוהינו מדברי הם רחוקים הפהילוסופים דברי כי ,בפירוש
 . כ"ח( מי; ליקהגאונים

 ידיעתה היתה לא פחילוסיפיים הגיונים פי על פירושים לפרש לזרא לו היה גםאם
 עליו העיר וכן . חיצוניות בחכמות גם עסק האי רב כי להכחיש אין כי . סמנורחוקה
 יזכיר מספריו ובאחד . יפיפיה חכמה בכל חי בעודו אחז אשר : באמרו בקינהוהנגיד
 אלקאראן ואת אלנליל  הערבי המרקרק ואה אלפראבי נצר אבו הפילוסוף ספרי אתהגאון
 יכלו ולא ישמעאל חכמי  עם ויכוח לו היה בי  סטנו  ויסופר , טאלב  אבו בן עליומאטר
 וראי פ"ב( ב"י ע"פ  118 ח"א  לראשונים  זברין )הרבבי הכמהו ספני  נבהלו בילענוה
 והזועות הרעמים ענין על שברברו ומצאנו ,  חלמיריים  פלפולים  ברברי טשתיקם  היה.לא

 יען ואמנם . צ"ח( סי' ליק הג' )השובה  ווולהם יון מחנמי  הרבה רעה על רומזוהברקים
כי

 סי' . אמו שם על נקרא למה צרויה בן יואב י'ב סי' . ליק הג' בתשו' נמצא אגרה כררש פי' הרגה7(
 גטאמר ט'ז סי' , דרכים שני ונתב אחד בקולמום נכתבין מעשיה שכל באומה גער קרח:, )פסחים בסאטר.ג

 )יה:. דעירובין במאסר כיה סי' . דרכים בשני וגיארו וכו' נגוה כהר בעיניהם לצדיקים דומה יצה"ר ,נב:(דסוכה
 היעז שאמר טה בי נראה ושם  פירושים שני נ,כ וכו' ושרים רוחין הוליד בודוי אדה"ר שהיה השנים אותןגל

 מטרז' מבין tfiw ויצאה )לו:( דמוטה בטאטר כץ סי' שם . הלכה אען אשר האזרוח מן זה הית ולנפשואליבייהו

 ורוגטאוה  בראית;  וטבוארים חתו~וד רעות לפי נאותים פירושים וכלם . מ'ז 1  לזב , ל"א , כוח סי' שם וע"ע ,יריי

ממקום"
 ש: ספרו על שנשאל קל"א סי' סורח נאוני ובתש,בוה . ע.ם סי' ג'ק בהשבות וע"ע , בדבריהם אחריט

 . ערש תימת  ~התשובה לא או טצוי הוא אםאדה"ר
 שם . הקבלה מפי המשלים טן אחד והודיעם ותועלתם תכליתם  רר.מ משלות סי' ל. סי' ליק הג' השו'4(

 וראי ומסייס בשרטוט דנקוד ומסיק באגרת פם:ק כתב אם שרטומ בענין ט"ו טי' שם . דקלים שיחת טחי ל'נסי'
 דשמואל אבהו צ': סי' שם , בירין הכין ורשו:הא דבר עטא מיהא כשרטוט שנקוד לנא חנא לא בהדיאשמעהתא

 . קבלתי ע"פ והשיב בשכו נקרא לאלטה
 חזר(דוזר
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 פן וחשש לדה מק מאתן לבא קרוב כי ידע , ובפקילוסופיא בהכסות ידיעהו רבהבי
 ביראת אמיץ באמונתו חזק כמוהו אדם כל שאין חשב כי . באמונתם דורשיהן'הקלקלו

 הנזק ;ל להעיר ייגע ולא ייעף לא כן על ואף . ההתעות נגד לעמוד בנבורה ונאורה'
 ולפי . אמונתם מדרך המאמינים אח לההע:ת הוכל באשר הפהילוסופיא הרחקר*יליעץ
 בן כי . לרגלה במחשבותיהם רבים ההיא בעת הסהבכו כבר טכהביו באחר שנראהטה
 במשנה העסק הוא האדם הנהגת ומישור הגוף היקון : הנגיד שמואל רב לאוהבוכתב

 יאשר . . . שכמוהו ולחממים לעצמו יועיל התורה למוד כי לישראל טוב ואשרותלמיד
 באוהם עצמו ויפסיר שמים ויראת תורה מעליו ימיר ההם בדברים ויה;סק מזה לבויסיר

 ומזאת , לגמרי התירה דברי כל מעליו וימיר החצונים בספרים הכהובימהענינים
 ימסרו אם אבל , ההפלה לעזיבה יחוש שלא עד דעונו שישרש לאדא יארעההסרה
 פקפוק בלי טובה לאחרית ההמין אה ינהיגו כי מזה להם יצא שמים ויראה לתירהעצמם
 הדברים באותם המהעסקים אדם בני שאותם תראה ואם , ה בהקב ספק שום ישימוולא
 תשמע לא הבורא ליריעת ישיג וששה מלולה ררך שהיא לך יאמרו הפהילוסופיידרכי
 אלא וקדושה וענוה חטא יראת תמצא ולא באמת לה יכזבו כי ורע , להם האבהולא

 הפהילוסופי ;"י ההשחתה מדי הגאון יתאר הנה . ובגס-אע( במשנה המהעסקיםבאותם
 , ההם כדברים ויהעסק העיקר הוא בתורה שהעמק מהבין לבו ימיר אם . מדרגהמדרגה

 . התפלה לעזיבה שיגיע ;ד הרהרה מן לגמרי יסור ואז ה' ייראת הורה יסירשבהחלה
 ההורה מאחרי לבם הסיר פן מהפהילומופי שישתמרו בתורה העוסקים אל אזהיהוומכוונת
 אח- במקום רעתי יבאי הזאת לכונה ואף . ה'ויראת

 אשר הודו מהבמי לאחר נכתבו
 . הטבעיים ררכי ולפי חיצונית חכמה סרה פי על דרכיה ולדעה הורה דברי לבאררצה
 דבריכם אה כשמעם הטחנו בהורה עניים ופני ;סי הדכאו לכם מה . הגאון לויכהב
 עושים ואהס . . . הררך באותו יתברך תורחו ורנים וחבריו ארישטו בררכ' לשונכםוניב

 תהו ולעלעה רמה וריק הבל לרעה ממש ההורה דעה שהוא יהברך יוצרנו דעתבמשקל
 הנדה בענין שלההם ואשר אמרהם "אשר , עוד והוסיף ממש". בו אין אשרובהו

 הלבר אשר הררך זה לא כי לכם יורע דעהכם והבלי טבעכם בענין פיכםוהרחבהם
 הנכין הענין חז"ל הורונו כבר הנדה ענין כי הקרושה והורתו עליון דעת מצדבו

 ויצא סכמף פינים המירו מבקשים שאתם ומה . ועד עולם ימוטו לא בדבריהםוהפוב
 מבקשים שאתם זולתי בתלמוד מאריר והייהי . . . יצלח בידכם ה' וחפץ כלילצורף

דגרי
 ולא 15 הערה רה'ג בהלרות שבהב במה רפ"פ רש"ל דבר, אחרי מלהרהר להתאפק אוכל לא9(

 מלות איות חסרון איך פלא ראה : כהב Qw . ;צמו לחפץ פנים ישא לא אשר האטהי המבקר כטנהגנדע
 המתחלת קנאות אגרות שבקובץ הרמב'ן מאגרת התשובה זאת נוסח ומביא . להפך טהפך הכונה שנויי10בב
 ולא וכו' ואש הורה מעליו יסיר ר ב ל ב ההב בדברים ויהעסק לבו יסיר ואשר כן: הנוסח ושם אע:ח'"רם

 בלבר חכמה בדברי לא יתך ובחכמה והלטוד בטשנה בסהעסקים אלא חטא ויראת )ז(תמצא'"ש
 שהוא הרמכם בעד התנצתה באגרת 11 תשובה מביא היה לא לפניו כן הנו2חא שהיה שלולא והוכחהועכל
 הטלות שאלה הוא האכת כי . להאמי; לבו נוטה בו ריצה שהאדם טה המשל פה נהקיים ולפזד . למהור-א.ה
 ירע ולא הרמב'ן אגרה להוך זייפן מאוחר הפ'לוסיפי טאוהבי אחר כי מעולם בשטו הרמב'ן ולא ר"ה נהבדא
 באגרה האחרון בחלק הרמב"ן דברי מגזין כן כי . הקודמים הרטבך לדברי מובן 'טוס אין הכלות אלה עםכי

 חושו רבוהינו לכן : הרככ.ן כהב ועז , הרטבים סטרי לגנוז ובארור בחרם שנורו צרפת לרבני שכהבההיא
 אל מוראכם יד השמו נ מח ס' עוסק ואל . . . לאגורה ותהיו טלפניכם דבר ויצא . . . 'ותר החרם . . .למנינכם

 . בחרם.. הדבר תחוקו . . . רבות,הסכ.מו אחם ואם . . . הפרסמוהו ולא לאהפרשוהו . . . הרב כיכצ:ת .. .2'כ2
 רחרח על וישקור ישוב 'טמ,ם ירא וכל, מכל העסק יח להג בל על בזהת להזהיר לכם ראוי.;זד

 תלמידים למנוע כי אף ם י ל ו ד ג ם י מ כ ה ח ז ם ר ס ' ל תעולם אבות נדכו וכזה . 'טבע.פ יהורה'טבכהב
 שחית טרה'ג ראיה מביא והנה . התשובה ומעה"ק , מ"כ לנגיד רה'ג 3תשובוה שמצאה, כמו ללמודהטועהילים

 הרסכ.ן בנוסח כהובוה הנ"ל הטלואן חיו אלו ועתה . וכל מכל העסק להגית כלומר כזה גרויים חכמיםמ.סר
 מכל היסק להניח ולא ,הד בהורה ש.העכקו רה.ג רצה הלא ההוא חנוטת שלפי , ההפיך ;ל ראיה יהיההלא
 שהתוספת ה.מב לבדוק הש לא רפ'פ ורשה האגרה לתוך סוויפות דצ"ל שהמלות היא ברור ודאי אלא ,1כ7

 . ג' שנה בהאם.ף זה בענין והארכהי . הפי:וסופי אזהב רה-נ שיהיה יןנע.מה
 הזד( דויד,
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 הנשברים אדמה חרשי על ארם יזהיר איך כי , לכם להשיב יכולים אנו ואין הפץדברי
 פה על יד ושימו והיו השיבו אבל . חברים כלם כי והפהילוס:פים ארישטו דבריוהם
 הקרושה תורה רעת שהיא דעתו יתברך המקום הרחיק כך ממערב מזרח כרחוק ביורעו

 מהוך , ה'( ס" )ש"ח ההבוששו הררך ומאותו וההאוששו זאת ,כרו , אדם בגימדעות
 :חכמהם וחבריו ארישטו בגנית העלמה בלי ידבר ר"ה כי מפ:רש יוצא האלההדברים
 חרשי הם והפהילוסופים ארישטו דברי בי . ממש בה ואין וריק הבל בעיניו היאאשר
 ויתבוששו , בם מלדבר פה על יר וישימו ישובו כי ישראל חכמי ומזהיר נשבריםאדמה
 בהתחברוהו וישבחהו בפילוסופי בהעסק חשק ר"ה כי האוסרים כל ועתה . הדרךמא:הו
 על הן תועה. אלא אינו רה"ג( תולדות רפ"פ )רש"ל ובתלמוד במשגה העסקעם

 ליקיות שהרכה שמפני אמר חפני בן שמואל רב מר הוא בגאונות ותברו ותוהנואוהבו
 זה שא.ן ואמר לצדיקים נם בו נעשה כי שנאמר מעשה בכל הכתיש נכריםבספרי
 שלהבת נפלה בארנים שאם , החכמ.ם הטון על שהפקיד וכמה כטה אחת על י(הלכה
 . הקיר אזובי יעשוטה

 . בפילוסופי העסק בענין גאון האי רב דעה לפנינו וברור גלוי אלה כל אתריועתה
 . בם ימכן שהמאמין חשב כי מסנה הזהיר כן על אף ועניניה ררכיה מאד ידעהוא
 חטא וליראת ימצאנ,: לא פילוסופיה הקירה בדרך ואמונתו אלהים יראת מבקש כיהשב
 מוגבלת הזהרתו אבל . היים אורחיה ישיג לא בה והשוגה הביאהי לא ההירהלפי
 מה ובכל ועצמיתו אל ממציאוה המדברת בזמנו מושגה לפי הפילוסופי חכמת עלרק

 בהן. יתירה~עסק ובחבה החיצוניות ההכמות אוהב היה זה לצמת אבל הטבע,שאחר
 שוחץ מה בידיעיה בינה ולקנות בחכמת ולתור לדרוש לנו נתן עצמו הואוכאשר
 גם וצוה יעץ כן אף , ובטבעיות ברפואה בתכונה זרות לשינות כלמור , ההורהלחכמת
 מוב הנהימה . לתורה צרות אינן החכמוה אלה בי , אזנם לחכמה להקשיב עמולבני
 גץבץ "היה , 1( 61 )חרון השכל" "מוסר בשיריו לעמו השמיע אשר מוסרו נעיםומה
 )חרוז באמרו יותר עוד דעהו ובאר . וכסף" והב ולא בינה קנה , ואוסף ה מ כ ח ל כל

 כי אוה וזה . רפואה" ספרי ובין תשכון דעה , פליאה דעתה ואם חכמה "דעה162(
 בריר כסכנה ראה אוהה כי הפילוסופי מרכסות הזהיר רק התכמית צורר היה לאר"ה
 ואמנם . ולדרשה אוהה לאהבה אחרים מעשה והיה אהב בכלל החכמה אבל ,ההוא
 האמת וקבל אדם מכל לטד בענוה כן אף לאחרים מחכמתו להאציל התאמץכאשר
 : 126( הערה שם הרכבי )אצל עקנין אבן יוסף רב ממנו יספר וכן . שאמרהסמי
 רב כי , הנוצרים מפירושי להביא הרבה בו אשר העיטר כספר כן גם הנגידפכר

 רה.ג חיי בספור אגרה לו שלח מבאנדד בשובו בסיציליאה דיין אלבצק בןמצליח
 הישיבה בבית הדבור נפל אחד ביום בי מפר הדברים שארי ובתוך , החשובות:טעלוהיו
 שילך מצליח לרב האי רב ורמז הישיבה בבית הנאספים בו וגהלקו אחד פסיקאורוה
 כי הגאון וכראות , הכהוכ זה בביאור אתו שנמצא מה אורוה הנוצרים קהוליקאל
 היו אשר הקדמונים והצדיקים האבות באמרו עליו התרעם מצלית לרב הדברקשה

 הלך ואז . . . שונות אמינות בעלי אצל המלות באור דבר על מלחקור נמנעו לאקדושים
 משפט היה כן . מוריה בלשון הרשמו ממנו וקבל פיו את ושאל הקהוליק אל תצליחרב
 מעלבון מהרבנים גדול המון בין אור למורדי להם ואוי . החשוכים בדורות בזמנודהינ
 דלח ואף לתועבה העולם חכמת להן ותהי , בדרכיו הלכו ולא מדוהיו למדו שלא ,רבם

 . נפש חמאת ודקדוקה הקדש לשון חכמת יל ביניהם ולאחדים לזרא, להם היהה זרותלשונות
- - אטנם-

 . לפרדס נכנס: ארגעה :( ).ד גחגיגה הכרייהא ואת בביאור טרהינ צ.ט סי' ליק ר' הג' בתשו' ע"0ן(
 יא ד( ח;ריר
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 כארם אשר הטבעית העיונית טהחקירה סר לא מהפיליסופי סור" בעבוראמנם
 כן ועל . הבריא השכל את הממרים וברים קבל לא מעולם . דבר לתכליתדוצקר
 ככתבם נקהם ואם , סובלם הישר השכל אין פשומם לפי אשר קדמונים דבריבמצאו
 טאמיל בכל אז , היהדות דה והר המכהות בדעוה האמינו כאלו אומריהם על דופייפול
 דבר כל : גדול כלל לו ויציב , וציור משל בה-ך ופרשם הפנימיה בכונתם התעמקנח

 דמיון ודרה משל בת.רת אם בי כפשוטי אמרוהי לא הגשמה המראה חכמיםשאסרו
 בלשון תה-ה שדברה התורה בדבורי שהוא כס. rw למראיה בינותינו הנודעיםלרברים
 באפו עשן עלה , ה' אף , ה' יד , ה' עין : ואומרים ממשלים שהנביאים וכמו .ב"א
 בין כי . אנדה בדברי הוא כן , משל בהורה אלא כפשוטם יובנו לא אשך , מפיוואש

 והואייהם בריה לשום לדמותו לו אין שהקב"ה ספק אין חכמים מדברי בין הדעהמשקול
 שנמצא המגשימים הת.ארים שכל היא וכונתו . צ"ח( ס" ליק הג' )תש'והכונתיהם
 גן משל בדרך המקרא לפרש שצריכים וכמו . נניאים בדברי דמיונם יש חכמיםבדברי
 אל כפי אכה הנביא אמר כן כמו הלא כפיו סופק שהקניה אמיו ואם . דבריהםנפרש
 כאריה יתפרש וכאשר , )שם( הנמרא מאמר יהפרש כן המקרא מאמר יתפרש וכאש-כפי
 . מרה"נ( 0 ונ"א )האשכול כארי ושואנ יושב הקב"ה : יהפרש כן נוהו על ישאג שאוגישאג
 השלים , הנברא דבור , הנברא אור הנברא קול מענין היהודים מן המחקר בעלישטת
 , רבוא קול שבורא בו אדבר פה אל פה שמפרשים נסי ואמר , האתכון קצה ערדה"ג
 כף אל כף אכה אני וגם , דמעה שבורא הקב"ה אצל דמעה הורדת אמרם נפרשבן

 רברים על גם דבר כי מצאנו ואולם . )שם( הגשמיים התוארים בכל וכן כפיםשבורא
 נכנסו "ארבעה ענין על בהשובתו כמו . בסציאוהם והאמין הפשוט טשכלמופלאים
 ומה הדברים שאמר מ' מדעה רק לפרש דעתו שאין שהקדים אחרי הנה .לפררם"
 תולדות ומדעי הגיוני בסדר יסדר , הלכה שהדברים ערב ואיננו סבור האומרםערוה
 בכמה הגון שנוא מי כי סוברים היו החכמים מן הרבה כי : ראשונה ויזכיר העניןזה

 מעלה מלאכי של בהיכלות ולהציץ במרכבה לצפוה כשמבקש ומבוא-ות זכורותמדוה
 לארץ ולוחש ברכיו בין ראשו ומניח ידועים ימים בתענית שישב לעשות דרבים לויש

 היכלות בעיניו רואה שהוא כמי ובחדרים בפנימים מציץ ובכן . . י שכשבהותשירות
 שני הזה ומענין . בו שיש מה ורואה היכל אל מהיכל נכנס הוא כאילו וצופהשבעה
 ארבעה אמרם כנת וזה . וזוטרתי רבתי היכלות ומפורממית ידועות תנאיםמשניות
 אצל מקובל היה וזה , להינלוה שנכנסי וראו במרכבה הציצו כלומר לפרדסנכנסו

 כמו לצדיקים נוראוה מיאה ה שהקב אומרים והיו . בו מכחש אחר ואיןהראשונים
 סובר )רה"נ( הוא אבל , הלכה זה אין ואמר זה כל הכחיש חפני בן ור"ש ,לנביאים
 מראות בפנימיות אזהם מיאה שהוא ממנו רחוק ולא לצדיקים נסים עושהשהקב"ה
 ממשיה ראיה רואים אינס כי שהשב מדבייו שמבואר אף והנה , מלאכיו ומעמרהיכליו
 כי מבואר נם הלא , שבעה היכלוה בעיניהם רואים כאלו שמרמים דמיונית אםכי

 היכליו מראות אוהם מיאה והקב"ה נסית היא הדמיוניה שהראיה לב בכלהאמין
 מתוארים שהם מה כפי ההיכלית אלה במציאות האשן פנים כל ועל , מלאכיוומעמר
 שיאמין בהכרח היכליו בדמיונם אוהם מראה שהקב"ה יאמין אם הלא . היכלוהבספר

 הדברים פי על נחשוב אולי ועתה ? נמצא שאינו דבר השם יראם איך כימציאותם
 בהבליהם והאמין קבלה בעלי עצמם המבנים הסוד מבעלי רה"ג היה כיהאלה

 אשר מאמריו בקצת ונאמנים ם עדים ונמצא , ענין בשום כן הדבר אין ,והזי:ה.הם
 . האמה הוא מזה ההפוך כי ברכה אחריוהשאיר

 כמשפט רק בזה עשה לא , מציאוהם והאמין המיקפאים הדברים מאלה דבראשר
 התלמודיים "'י()דיש
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 ותהי , גרוע דבר בראשיה ומעשה מרכבה מעשה להם אשר המיבהקיםהתלמודיים

 ועל , בה ודרשו הנאת בפנה הנו וגדוליהם , התנאים מן 9קדסונים קדש האמונה~את
 בדיני יהגה כאשר בה והגה עליה חשב הנאמן ההלמודי האי רב אם יפלא לאכן

 טתאים שכלו אל האלה פלאות דברי לקרב השהדל רה"ג בי ספק אין אמנם .שבת
 גם והלא . חכמים דברי נפיש כן המקרא דברי לפרש צריכים שכאשר שיטתועם

 פירושיו אלינו הגיעו לא אבל . מלאכיו ומעמד היכליו טמראוה ציורים נמצאבמקראות
 . בעיניו ישר היה לא אלה נבמו הפרסום ני יען 1 מה ויען . מאלה ולא מאלהלא

 קומה משיעור ישמעאל רו של הברייתא בענין הגאון אביו רעת עם מתאמת בנהודעהו
 חתום האי רב גם נוסהאוה לקצת אשר בתשובה והשיב , פאס מאנשי עליה נשאלאשר
 מי אל כי דברים של כפשוטם ומרות אברים לו מהיות ומעולה טרומת יוצרנו :עליה
 . , . גדולים טעמים ספוניהם שיש הן הכמה דברי אלא לו יערוך דמוה וטהרומה

 לכל למסרם אפשר שאי וסתרים ורזים הן וסודות שלהם רמזים והללו מארונפלאים
 . והתלמור המשנה מדח כפי האמתי כהתלמודי דבר הלא הדברים אלה .אדם

 בין הבדל ואין היהרות סתורת חלק הן הפנות אלה כי חשבו מאזהתלמודיים
 מבואר כן הלא ושיעורה. ואופניה בתנאיה רק בעריוה הדרישה ובין בהןהדרישה
 במשגה הכתובים הדברים כל אמונתם לפי נכללו הזה ההלק בכלל , ובגמראבמשנה
 אף והלא 1 ישמעאל רבי יסדום כלם לרעה אשר הינלוה של ובמשניות קומהשיעור
 ככל ועהה , הלכה"( שאינם אמר אם כי לתנאים יחוסם הכחיש לא עליהם שפקפקמי

 , מרכבה מעשה והוא היהודית מהורה לחלק אלה חשב האי רב גם כןההלמודיים
 לפררם הנכנסים טן הברייתא דברי הצפיות אווזן ועל , ומפורסם" ידוע זה "שדברואמר

 נראה האלה והאמת הדברים ואחרי . התלמוד מן ברור כדבר זה והוכיחמכונים,
 שלא כמו נאמר כן ובהיות , התלמור בעלי מצב הוא הזאת בפנה מצבו ניסביאר
 בלמוד החזיקו מרכבה מעשה שדרשו בעבור התלמור בעלי רבותינו כי הדעת עליעלה

 לא כן אף והלאה הגאונים מזמן המקובלים אצל סדתה לפי הקבלה ובהבליהסודות
 אשר הדברים בכל ובאמת . מדתם לפי המודות כלמור החזיק שרהט דעתנו עליעלה

 ויהכל הזה ההבל אחר הלך כי יורה אשר אחת במלה אף רמז אין ממנובידיני
 בני מאטר כי מפורש כתב מתשובותיו באחת כי . להפך ותהי אלה, בכסולהאמין
 ם ה ב א צ 1 י כ ו ה ל א ל כ , שמות ירי על גדולים מעשים לעשות שאפשרארם
 ויהי . כזאה להם נעשה אין גמורים צדיקים הם אפילו ם ה מ י ל מ ב ם י ר בד

 אנשים אדום וארץ ישראל ארץ מחכמי כמה ני באמים השואלים עליו תמהוכאשר
 מלעבור לסטים בעד ועצרו פעולות שעשו בפרהסיא זאת ראו כי מגידים ונאמניםחכמים
 והוסעו . עיקר כל להיות אפשר אי זה דבר יממיים , המהתם מהם או ממני תמהתםממי ידעתי לא השיב ; לארם מיחה יגר3,ו או , מזעפו נח הים שיהיה שם ידי עלופועלים
 , ב ש ח נ א ו ה ם י ט 1 ש ב שם או נס ידי על כאלה דברים אפשרית המדמה : לאמרעוד

 . שה דברירומ וכלאלה כזאת יחשוב דעהלא בו שישוידם
 הדרך בקיצת לשם נטרתאי רב שבא הצרפתים בי ממרת סי השואלים ספרוועור

 ואמר מ ה ל ן מ ו 1 נ י א ם ר ם ד א אמר זה ועל . בדרך נראה ולא וחזר תורהוהרביץ
 עליו שמענו לא בי ממנו נכחר לא אלה בכמו גורע ר"נ היה ואלו . נטרונאיאני

 ולחישות בקמיעות רשל היה כי טוענים היו הכהן משה רב אבל . כלום אלומדרכים
 , ת 1 נ ע ט ה מ כ ת 1 נ ב ן כ ה ל נ נ ו הרבה ;ה קדמונינו והקרו , מהםוכיוצא

ובישיבת
 אלהוהסשניותבה'

 בין נשל יהום ויש קיטה שיעור ובין דהיכלהז טירניות בין הכדילו לא כי גואליו .טיבן
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 5 ב ב ת נ י ד מ ל ם י נ 1 ר ק ם ה י כ , רובם אלו דברים היו מוראובישיבת

 . לכל יאמין פתי דבר של כללו . משם רחוקים ואנו ר צ נ ד כ ו ב נ1
 ואח-

 עור שרבר
 ואחרים . רבא רזא , דמשה חיבא , הישר ספר ; כמו בשם שכנה מפרים כמה הבליעל

 , הדבר אמתת מצאי שלא ומעיר , וממפר קץ להב שאין ופיטים מחיהכותשקראם
 מפורש י שם שיאמר הללו בדורות זה הוא סי : יאוסר מסייס , השמ,ת מן עורודבר
 ש.א דברי אלא כלים אלו אין 9 המעשים באלו וכיוצא וימות האיש ועל ויניח היםעל
 ת מתחבול ירבר כה אשר האיט ועתה , נוז( נור- זקנים )טעם בם תאמינו אלהמה
 יתחשבו המקובלים ובין המורותי( בלמוד מחזיק יקרא ההיא ונפתליהם הסודבעלי
 אבל , התלמוד טצב על ר"ה עמר ומהרים רזים בדברי . דברנו אשר הרבר הואאבל
 משה כיב המיר בצלי הסכונים המקוגלים של שוא כהבלי האמונה נמאס בעיניונבזה
 שנתיחסו התשובות כל כי כן גם מאליו מובן כן ועל . בו כיוצא וכל שהזכירהכהן
 , בו13( הלי ובשקר מלב בדו אשר האחרונים הקבלה מבעלי מזויפות הקבל,ה בענינילו

 ולתור לדרוש לבו את ד,אי רב נהן כי לדעת הראנו האלה יהדברים האכערמכל
 נפשו כן וכמי . מהם להשהמר עת בכל שהזהיר אף הפהילוסופים דרכי והבין ,בחמסות
 פליאות באלה ודרש רנה . בגחלהם יכוו פן אחרים השיר אבל תורה רוי לרעתהמדה
 אנו אף האלהי ומסרותיו , מהלכה נדחה ומה אפשר מה בינתו בסדת ושפטמכמה
 לפי האמה בתורה, פנים ממשוא רחוק Inpnel מתן נחכמה אמום היה בינשפות
 על אורן ענן הפורשות האלה הכונותיו ואמנם . לנהיבתו האזר והיא לרגלו הנרהכרתו
 כולם אשר ההלמוד על פירושיו מתיך גם פנינו לננד מזהירות הן אף בחכמותטחקריו
 פירושיו . כלו על ואולי ההלמוד על פירושים כהב האי רב * דעת לם:צאיישרים
 ספק ובאין . אחרון לרור נשארו לא אבל הראשונים המפרשים ביד נמצאים היוהאלה
 המיר הריקו כמעט כי עד רובם מהם שאבו הראשונים המפרשים כי יען הסבהחיתה
 מפ.רושיו אחד חבור . להגהיקם עוד הקפ.דו לא האחרונים הדורות כן על . תומועד

 פירוש איננו הפפר זה מהרית. סדר על פירוש והיא בשלמות, לנונשאר
 מלות רק יפרש אם כי וכלכוהיהן המשניות ענין יבאר לא לרוב כי . העצמיבמובן
 ורקהגך הלשון בדרכי ומאמדים פשוטים ובאוריו , מובנה אבל קצרה לשונו .ודבורים
 ואם . המקרא מלשון :יתאוה , יביא הקדש מלשון המלוה מרת בהראותו .ושימושו
% המשנה מלשון ש רבנן לשון גם 'יאו אשר חכמיםטלשון  

 הרבה במזנבת דתמא:תו, נמק מדע תלמוד מלשון או ארמיפלשון
 ,טהסעח'קים אלא יזמות אותרת צורות לפענחם ויצ"ר ענית טלעמן ומלות מרתיפרש

 וסנה . צורתו" "וזה המחגר שכתב מקום בכל אחרות צורוה שהשטיפו נטוהשמיטוה
 שבעים פה-גום פירוש נס מביא אחר שבמקים מצאנו , יוניה בלשון בנך היה כינדע
 13( )צד ואדומי ורומי יוני a-p~ לשין כהב: ,קמטרא" מלה ועל 17(. )צרזקנים

ונראה
 התערבת מתיך וראיותיו סמנו יותר ועוד כאביו הסודות בלמוד שהחזיק כתב מרש"ל ר"ג בחלדות12(

 ולהפך . חן ויודעי הסוד לבעלי חבר שהיה כלל ראיה זח שאין בפנים ראית וכבר . לפרדס כנכסו ר'בענין
 בע' טוב שם ר' שהביא ספירות :עשר מרזת י"ג על סתש:בח עוד . שגדם שהיה אחרים טפקימ"חרא'נו

 רב הית שהשואל כת: וזה פ'ז י"א 'סער לרם"ק הרטון פלח ובם' תשא כי פ' עה.ת ובחיי פ-ז ש"בהאתנות

 חפג' בן ריש בתולר:ת וע' . סמנו ישאל לרה'ג הרבה שקדם ר'פ איך . מתיכה ויפה וניכר וחבריופלשי
 . ב::.ם שבררנו כסו צריך ואינו נכון ואינו . רא.ח ע-ז וא.ן מזויפת קומה  שיעור נעניןשהתשובה באסרי הסרה על הפריז שבאחת אלא . בזה אחריו והנמשכים רש'ל שפת על יפה שהש.ב 19 הערתטהרכבי

 רה,נ בשם זיופים חנ'ל בטקום הרכבי זעי . שסו על הטוייבת חתשיבות טן 12 הערח עי'א:(
 ובשת . :י הערה ו,: צד קדומים נחל ויופם הראת רוקעם י"ל שהריר . חלושת ופתרון , לשבח עלינובפי'

 לש:גח .פגל החוף טראח שבה מחטי שכל ר"ה בהפלת אינו ,וגכן' כטה בענין הזה ממין השיבה א'תא רצ.וסי'
 . היסב ע'.ש חסאוחרים המקובלים לש.ןהיא
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 הכונה לתרגם דרני בפירושו ההבנה לדקל . הלש'נוה4'( אלה ידע כי מנה קצהונראה
 פרסי בלשון אח; פן חף טייח, בלשון 41כ ישטעאלבלשון

 בלשת הפירוש כל מתם אם מ ההם בלש:מת הסלה שם מה שכותב לבר ולא 4(מד
 רק . ע,-בי r'w~t ש'קחנה הספר בכל טצאנו לא המלות נזרת בענין ואמנם .ערבי
 ראשונה שבהשקפה , בטי'ת ל ת קטן הר כמין הלולי"ה : אמר 25( )צר אתרבמקום
 שלא מיד הדבר הקן אבל , הסרבית ל ה מנזרה הוא שתלולייה לומד שרצהנחשוב
 במיית" "הל באס-ו כן ועל . עולמ הל והיתה מן : לאמר ומוסיף ערבית שנזרהונחשוב
 מלה על הקדש" "לשון יאמר לפעמים . משם שהמרה ולא נמיית שד:גמהו רקכונתו
 במלת ( 1 ו( )צד כמו הגמרא ומלשון ארמית היא אלא במקרא שורש שום לה איןאשר
 )שמן( בראשו שנותנין מקל בל פ.רש א ינ זה

 ]ברולי
 וגלוי , חזינא קרש בלשון שמו

 שורש על יעמיד לא אשר במקומות . המקרא"( בלשון שורש לזה שאין הואוידוע
 ממקומוה דוגמאוה פי על פירושו ויוכיח הענין לפי יפרשנה גזרהה ידע ולאהמלה
 לפירועו ודוגמא ראיה ומביא כן שהיא ומנין : לאמר דרכו כאלה ובפירושיםאחרים
 מטהרות נמשנה פה שפירש פירושו פי שעל להעיר לפעמים דרכו וכן . 5( 4,וצד

 להועלת שאב מהם אשר המקירות . 4( )צד אחר במקום בהלמור או במשנה דביריבואר
 גם בבלי תלמיד , משנה : פה שבעל התורה ספרי ראשינה במדרגה הםפירושיי
 גם א.נקלוס תרנום ן כהנים הורת - תוספה לרוב קראה אשר - ה:ספתא ,ירושלמי
 מקורות נם לו היו אבל , יוסף רב הרגום קראו אשר , הנב.אים על יונהןתרגום

 יש : הצעה בדבורי ומשתמש מקדמונים פירוש.ם הביא מקומות בכמה בי ,מאוחרים
 ביוסא שטצאוהו כלים הלמוד מביא אחת פעם . אומרים יש , ראמרי איבאמפרשים

 רחוקה ולא נפלאת לא מציאיתו אבל ידענו לא זה כלים הלמוד של פיכו מה 11(.)צד
 משנה סדרי ששה כל על מתפשט ר.תלמוד היה כי בראיות בררנו שכבר מה לפיהיא
 )עיי אחר באופן ופירש ההלמוד מפ.רוש נוטה מקומות בכסה . 230( צד ח"ג)לעיל
 מלח ההלמוד שבאך סמה שנופה בפיריש שאומר. טצאנו ואמנם , 318( המשנהדרכי

 יאמר "שדה" לטלה בביאורו וזה . פשוטי עמק לפי התלטוד פירוש אין כי יעןבמקרא
 דבנטין גב על אף : לאטר ומוסן: , שבמקרא ושדוה שדה מענין גזרתי ולקח הבהשהוא
 בקצת . דו( )צר פשומי מירי יוצא מקרא רא.ן לן קימא אבל נפיל נונא האי כילאו

 פירוש ומזכיר . שקדמוהו הגאונים השובזה על וכוונהו בשאילוה פירש : כהבמקומות
 מתחלפ,ת נוסחא:ה הביא גם א3(, )צר זרעים למשניות גאון סעדיה רבמפירושי
 אתרוה ממכהוה על עצטו מפירושו ששונין". אייש בזה ההצעה ודביר טאהריםשהובאו
 . 43( )צד בתרא נבא טסכה על ופירושו 34( )צ; זרעים סדר על פירושויזכיר
 הכברנו והנה . 4( 5 )צד רפואה בספרי שמצא ממה ראיה מביא עשבים שמותבפרשו
 כפולה מזה ההועלה תכליתנו לפי כי מפני הזה הפירוש הכינת על לדברמלים

 דרכו אמתי מדעי דרך כי ראינו , הגאונים רוב על ויהרונו רה"ג מעלת להכירומכופלת
 למור היה כי וראינו , חכמות מיני בכל ולתור לררוש לבו את נתן כי ראינו ,בפירושיו

 . הגאונים מכל לסובה נבדל בזה אשר שונית בלשונותובקי
 לא לרוב כי אף . הערוך בספרו מרום. נתן רב העלה הזה הספר פירושירוב

 הזכרת בלי האלה בפירושיו משתמש נתן רב כי ומראותנו . ?ליהם בעליו שםהזכיר
- - - שסו-

 ובטעות רה'נ טפ' לקוח והוא ואדומ' ורומ' ;כב' ליטון פ" ג"כ שהכ"א קמטרא ע' כערוך עי'ד1:
 . שתרגמנו כמו יוני לשון 'טה.א נראה לשון מערכ' בעל רם"ל כהב ובהנם . 'זני:שסם

 שסו בראשו נועצין מממר ואם במינקת ברזל בראשו ש:-הנין מקל טל פי' חוכא ע' הערוך ג'ל15(
 . המשיבש שלפנינו הפירוש גי' לתקן צריכים הערוך ומן רה'ג מכי' נעתק בברור וזה . חנינא קדשבישין

 ח'רן)רו"ר
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 הפירושים שאר עם עשה כן , לטהרות פירושיו עם עשת כאשר כי לרון נוכל מזה ,שמו

 לאמר רח.קה ולא היא נפלאת לא כן ועל , בידו היו ספק בלי אשרלמםכתותאחרות,
 הערוך הביא מקומות ושלשה בששים הנה . גאון האי רב פירישו רוב עלו בערוךכי

 ורבר "נאון" בכנויו הביאו מקומות בהרבה מפורש, עליהם שמו בהזכרת ממנורברים
 לחשינ יכילים והיינו , האי"( רב על בערוך מכוון סתם "גאון" הכיניי כי הואירוע
 לרעה יראנו טה-ות סרר על פירושי ואמנ: . רה"ג מפירושי בערוך אין אלה זולהכי
 כן כמו כי משפטנו כאור יצא כתה , אומרם שם בלי בערוך שבאים פירושיו רובכי

 ועל ;ליהם שמו נקרא לא בי אף בע-וך העלה אחרים גאון האי רבפירושי
 הראשינים המפ-שיט . האי רב מפירושי נבעו הערוך רברי רוב כי קרובה ההשערהכן

 רבנו כמו מקצתו או רובו או כלו ההלמוד את פירשו הגאונים שמן פרק הםאחרי
 מאור יהורה בן נרשום ורבנו מקירואן יעקב בן נסים ורבנו הישיאל בןחננאל
 והלמידיהם . פירושיו בספריהם והעלו גא.ן האי רב של הכמתו ממעיני שאבו וכלם ,הנולה
 השהמשי ספק בלי פירושים עשי הם נם אשר תלמידיהם ותלמידי אחריהםהבאים
 אשר הפיר:שים כל כי לאמר שנוכל עד , לעינים היו לרבותיהם אשר הגאוןבפירושי
 נשהקעו זה ידי וצל , בספ-יחם פירושיו וקיימו טטעינו שאנו דור אחר דור לאוריצאו

 כי נרא: וכלשונן כבהבן העתיקי אשך ההעתקית מן אמנם , עוד הועתקו ולאהאברים
 השפיק לא נהם . לטהרות טפ.רושו אחרת תכינה להם היה התלמיד עלפירושיו
 כונתו ויפרש , התלמור של ומתנו משאו גם יבאר אם כי והדבורים המלותבבאור
 זה מה נשאל אם ועתה . ההלכה:י( גם יכריע ולפעמים זרות אגדיה לישבומשתדל

 כן עשה ולא יענין ענין בל בהן ופירש ההלמוד בפירושי טעמו את שנה זה מהועל
 לא ני יען נשיב נאה על ? ודבירים מלות אם כי בו יבאר לא אשר לטהיותבפירושו
 למתחילים נודעים היו המה , הזה הפירוש תעודת התלמיר לשאר הפירושיםכתעודת

 הפירוש אכל עניניו וכל ומתן הטשא ודבורים מלות לפרש צריך היה ולהםולתלמירים
 החלמור נחכמת נרולה למדרגה הניעו כבר אשר הטעיינים לאלה נועד היהלמהרות
 הזהם, סדר במשניות הנמצאים הזרים והרבורים המלות רק להם לפיש לו ריוהיה

 נשאר ת 1 ר ה ט ר ד ס על פייושיו , כלו על ואולי התלמור רוב על היופירושיו י
 כחרא בבא מסכת על ין עצמו. הוא "כל זרעים סרר ועלבשלם"ו.

בעל
 הערי

 ן בי רו י ע ש( ש אנת שן ה נ י נ ח וק מסכן עשר לאחר מפיושע מביא
 קדושין )ע'בתולת( כהובות תוש )ל סוכה פסחים)ע'לטש(ת'אברתנק

 ארא( ע' סנהדרין שמא( בר )ע' גטין אנבא( )ע' העניוה אלמנה()ע'
 מכרו אלפסי יצחק רב בהלכות גם א'( רב )ע' חולין נץ תר" )ל,צבועות

 בבא על פ"0 )שם מגלה על פ"ב( )מצה ביצה מסכת על פיוסיםממט
 %"מ( טומא תתאל רבט ספיוש ספ"א(. )שם מכות ועל פיח )שם א עמצי
 מסכת ירוש שעשה נראה האי רב ~pe ב4 שהוא מתם גאע בשם פיושיםשהביא

יומא
 בשף ןח1 צר השלם ערוך מפרו במבוא קאהומ יהורה חיך ר' הרב על סמכתי האלה בטנינ'ם6י(

 בשטו. נזכרים שאינמ אף בערוך נמצאים טהרות על הגאון פירושי כל שכמעט XIY צד שם עור וכתב .חעשד
 , אמר , אכרונגי ע' עמ' דבריו בה.ע שהניא מקיטות בהרבת דוגמאות תמצא הטלות סכ'אוריל)(
 מניח שחקב'ה וענין ,1.( לברכות רשב"א חי' עי' אגלת פי' . בהא ועוד אצווא, אפתק, אספרי,אספרגוס,
 היה הענין שפ" מפני הטלה אלא הענין לפרש בא לא ר"ה בק.צ:ר ~ז"ל :1', המשנה דרכי עגי יאו . בראשינ.ם כקוס:ת בחרנה .עוד היא הלכתא דבר עמא דבר שלגילו מ:( ישם . כרבא קיזל ~ביבשתא , )ו. שם יעוד . מעכבות ברכות לענין ( יא שם עי' הלכה והכרעת ,תפלין
 לפ.רוש צריכים היו ולא המשנה טעמי להט ספר המשנה הלמ.ריו את ה-ב למד וכאשר "ה אל מפחוסור
 יוחא רגילים ח'1 אשר למסכתית טוהר לפי' צריך היה שלא כ"ש דאה נכון זה ואין . דברת כל ערשמיוחד
 כטש.כ עיקר א'1 הענין לפר'ט מ,והר פירוש עשה כסבתות לשאר ואעפ"כ ביש.בהללטדם
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 הפירוש . בחידושיו ומזכירם מפירושיו כמה היו אדרה בן שלמה רבי הרב ביר . א ט וי
 לממכת בפירושו ישתמש מקומות יבקצת מקימות בהרבה מביא ת 1 כ ר בלטסנת

 וררכם פירושיו סגנון . קד.( צו, צג, צב, צא. נ. לט. לח. כז. יח. )שבת בתש
 )ס" קדמונים גאינים תשובות בקובץ עלו אשר תשוב,היו קצת מתוך לרעתנלמד
 ונראה שלמית למוניות פירושים כלן הן אשר צ'( פ"ח פיו פ"א - ע"ח ע"ה ע-ב -ע'

 דבריה גלגול בלשוני ולתאר ומתנה ומשאה הסוגיא עיקר לחבי השתדלותו רבמהם
 ונלי , היטב באר מובנה כננה שיצא עד ומפורש ומקושר ממורר הכל ופ-וקיההוייותיה
 . זה;19 דרך ע5 פירושיו כ5 היופפק

 ידבר בו , ר כ מ מ 1 מקח ספר א( : הם ן בידינו אשר הלכות בפסקיספריו
 הלשון אותו "לבני ערבי בלשון כתוב הוא . ומסכר מקח עניני מכל שעריםנשש'ם
 אלברצלוני יצחק מרב הקדש ללשון ונעתק רוע" בלשון כך כל מנינים היו שלאלפי

 במפתחות הספר פתת . המתנר הגאון מות אתרי שנה ארבעים כמו ה תתל ד"אבשנת
 : במאמר מתחיל שהספר , המפתחות את עצמו המחדר עשה הנראה ולפיהשערים
 ענין תיכן והילך ומ.נה שברים ששים ע5 והממכר המקח עניני כל חבור מוצאאת:

 אשר בעור והלכתו ושער שער כל רין מפרשים והרינן ומסיים , בקצרההשערים
 חבור . עצמו המחבר לשון שהם מראים האלה והרברים , לשין מענה ומאתו לבמערכי נהי

 פסקן. כולל ואיננו , ומדע. הגיוני בערך נערכים עניניו מאד נאה בסרר הואהספר
 מן בראיות מיוסר יפסק פסק כל אם כי דינים כגזרי לבד וקצובות ספשם.ההלנות

 שקול 5פי ומכריע עליי מיס.ף או התלמוד מן נוטה רחוקות לעתים אךהמקורות.
 לעניני בפ.רושים מאריך אינו לרוב נמייתוי2(, טעם על וחשוון דין יתן ואזדעתו
 מקימות בקצת אך . דינים קבוצת רק שהוא הספר לענין דריש בן כי והראיהשמקור
 וסותר בהשיביתיהם גאונים פסקי גם לפעמים ומביא , וש"וו )ש"ג השמועהבפירוש פעי הראשונים כי ראותו יען לזה הוכרה כי מתנצל ובהם המק-ר לפרש.יברימאריך
 לא הוה בחבורו גם כן המלות נורת לפרש בפירושי כטנאנו י"ז( י"ג, )שערדבריהם
 משיבה מוסירה מסירה מלות כמו עומרים כנוים קצת גזרת על הצרך במק.ם להעידחרל
 זאה בכל וממכר מקח בעניני הדינים כל יהר לחבר הזה בם2ר שכינתו אף .)שי.'נ(
 , ח.מה ערי כנתי מכירה דיני כמו וממכר טקח מדיני עיקריים דינים קצת להביאחדל
 הממכר זה לפיט.תורת באתי ולא : בפירוש כן וכתב הזה בזמן נוהגים אינם כייען

 הספר אל , )שייח( אדמתם על שרויים שישראל בזמן אלא שאינה 5פי השעה --זולערך
 הלואות משפטי התנאים, משפמי המשכון, ספ-מייססונסמושד

 ן אחר מבעתק א ה הנמפחש השלשה אלה העתקת . אחת באטרה בייט הםשרבעתם

 מהלשין וכן , וממכר מקח מפר מהמתקת ובטרה פשוטה מתר שהיא ממליצתה נראהכן
בהצעת

 מצא שכן בפי אומר מתשובותיו דברים שרוך שטביא טקום שבכל לעיקר תפשת' הכלל זה (1
 אחרים רא'טונים על כשארטוו נם הכלל זח וקויטת' . הנמן ט"ירושי הוא ,פירש' שאשר ובמקיםבתשובה
 . דגריושהשתיקו

 ;לה כרגרס':ן חייו כרי אלא ימכור שלא חג' הדרך כתב וכו' מקח מקהן הטעומות בענין נ' ב'";ר20(
 הקצת ססנ: לו שינתן הרבה סטון יש שאם רואים אנו רעה:ו ולפי חייו כדי משום אריי יעקב בר אבאאטר
 ששי שער ושם . הריין עיני טראית ולפי חייו לכרי צריך שאינו ואעיפ ובמתן במשא  שיתלמד במהלסחור
 מקים בכל שיהד דעתך ע5 העלה לא שפרשנו השעורים ואלו : כתב תבואות בספק.ד החסרון  שעוריבענין
 רוובואח שטה-קבת שות ויש כך בגל יאין טרקבת יאין יפה שהאורים מצות דיש י ]ובט,ולפי

 לפי אלא השעורים אתם נתן לא המשנה ששערה השעורים דאילו והדע ועל נ"נ שער שם עוד וע' .הזמן
 'ש ידוע מנהג בו שאין טקום הוא ואם . . . ומקום בכ"מ והעפרורית הכרון לפ' אלא דנין אין ולעולםמנחגם
 . רואיה שעיניהם טה ~לכ' עיניהם ראות לפי לעשת הבידע5
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 י ר ע ש ונקרא ממנו ספר אלינו הגיע עור מבזהם(. באלה שונה שהוא הראיותבהצעה

 קראו אש- העק-י שמן היא שבועית שערי השם . שבועיה עניני כל כולל ת 1 ע 1 בש

 ספר כמי שענינו השבועות כתב קראו אחר במק.ם אך . כ"ז( שער )מו"מ עצמיהמחב-
 מ י נ 1 מ ד ק יש כי האוטר וכל ,השבועוה

 אש-
 כן גס תבועות משפטי למם- ק-או

 הוא שביעות משפטי כאלו 367( צד יעקב בן של המפרים )א.צר שבועות שצריבשם
 שערי היא מחברו לו נתן אשר שמי , הרבר הפך כי , סיעה אלא אינו , העיקרישמו

 בזמנו ואמנם אחרים:2( לו שנתנו לו טפל שביעות משפטי והשםשבועית
 אחת פעם המחבר גם שקראו מה עם מהאיים , סתם שבועית" אספר גםקראוהו
 וממכר מקח ספר שעשה קורם היה חבורו זמן ו'( סי' ש.ד ח"ה )ש"צ שביעות'"כתב
 הניעו טפמקיו הספרים אלה , ששי( שער )מהם שעריו על רמז כבר האחרון בזהבי

 נמצא אינו אשר , ת 1 נ ר צ מ ה פר ס והוא ממון דיני בפסקי ספ- עור וחבראלינו
 הפוסק.ם ה;תיקום אשר הרבה דברים ממנו נשארו אבל לו היה מה ירענו ולאאתנו

 , ק;"ה( מי' ה"מ כלה כ"י מביאו ובעה'ע כ"ה כ"ג כ"א סי' פ"מ כ"מ )הרא"שהראשינים

 תביר על במפרו עצמו הוא ורמז , מפסקים אחרים ספרים עור חבר כי ספק איןואמנם
 בדיני הוא עליו כו שרטו מקתרין הנראה ולפי ז'( )שער שמים ברחמי לחבר רוצהשהוא
 . רביו ומלא רצינו ק.ים גם כי נפינה ילא .נזיקין

 את-ים בענינ.ם תבר אשר ספריו מקרה כן ודינים בהלכה ספריו קצתכמקרה
 האי רב . לראוהם זכינו ולא מע.נינו נעלמו או אבדו היסים ברב כי ישראלמחכמת
 קרמוניות ,לקוטי ההורה על ש ר1 פי לו ונהיהס פשוטי לפ' המקיא על פירושחבי

~2
 שיורים לנו נשארו מהם אשר , אחר.ם סק-א חלקי על פירושים לו היו וגם 1(.
 בקצה הראב"ע בפירושי נ'( ג' )הושע -ש"י כפירוש הראשינים המקרא במפרשיקטנים
 רה"ג תולרות רפ"פ )רש"ל מקימות בהרבה השרשים ובספרו ק רד ופירושי ,מקימ.ת
 ספר גם מזכיר בש-שיו והרד'ק "1(. הצרה רשב"ח תולדות הרככי א2(הע-ה

 ופריפוט . יופי וכליל חכמה מלא שהוא עלז כתב מאזנים בם' והראב"ע , ף ס א מה
 הכהן( יעקב ור' פריעדלאנרעך רי"ט הי"ל ו'.1' )צד אפר מעשה בספרו הליידוראן
 ייט סהימיפ מקראות בביאור . הקרש ל'טון דקדוק כחכמה שהוא ענינו.והכנוהודיענו

 אש- חבוריו עם . חפצי למלאית ודעתי טעמו מיב ועל פשוטו לפי במק-אלהעמיק השתדלותי על סעידה והיא . טקירואן נסים רב שאלה על ארוכה השובה סמנולנו
 מתוכת ספק בלי היה כי ם, י א ר ק ה ד ג נ 1 ר 1 ב ח גם נהש,ב הטקרא בפירושחבר
 בו וכתבו יזייפוהו ירים בו חלי הזה בספר אמנם . המקרא בפירוש. הקראיםעם

 אמר כי הזה הספר גשם מביאים שהקראים . אמרם האי שרב יתכן לא אש-דברים
 יבכ"מ( ונמפחית ~14 צד ו' הערה ל"ק )עי' העבור תקן נפחא יצחק כי , האירב
 נכחיש לא זאת בכל אך . לזהת( מק.ם בשים ושרש רמז אין כי זיוף ספק כל באיןיזה

 ליק הנאונים )תש' הקרא.ם ;ם להלחם הרבה כי אחר ממקים גם בדעהנומצ.אותו
 ל"ר( סי' ה וש א'סי'

- - . - - בעלי-
 . וכדוטח חז'ל' ואמרו ,ש.טני:ו .אטי בתכ המאמר.ם וכאלה .ד)רם.נן. או "כרגרסי:ן' הוא ההצעה רבה רא.ה בטויס ש:ב.א בב.ם21(
 וברא,ש רריה. שערים שקדאוהו בטענו ד"א ( )סו ושבועות בירי לך אין ד"ה )ח., בים בתוס' ע.,2נ(

 ובמרדכי ה.ר ופ.ר הי.ד פ"א משן ה' משנה וכמגיר ז' סי' פיז שם וכן שבועות שערי קראו ם סי' פיושבתות
 והנה . דר'א נשא בענין ה:'ט:עין כל פ' ,וברין אחרתי .גנוס' ט.ז ושבועות שצ.ז סי' זפ,ט רי-ו סי' רפ"אנים
 . הכיכל'א:ראפע; טעות טלכ לחיציא 3נך מה של נדבר הארכתי מנהנינגד

 גדול צ"ע 1 בהערה תתב . מרח.: השין זה מביא יפת הקראי שום שמביא 149 צר ליק עי'ח2(
 שהעמדגו לפ'ם אך תשכ'ט נולר רה.ג והלא רח'ג את שיביא אטשר ואיך לתשל'ח ביןתשי"ג ספרו כתב יפתחרי

 . לחשבוננו ראיה ואדרבא צ"ע כאן אין ת"שלידחו
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 אנשי נדול' כל ועשו גדול באילן להתלות משפטם היה מעולם אשר קבלהבעלי
 גאון האי רב על נם הבליהם, מעניני ספ-ים להם ביחסם הכרתם לבעלי מהכמ.נושם
 והנה בכח, ה' ק.ל ומפר הקמיצה ספר כסו , בקבלה ספרים לו ויחסו עיניהםשמו
 לתחבולית כי ונרעה ן ורעותיו הזאת בפנה האי רב מחשכות אה לדעה הראנוכבר
 י;ספיים אלה יחוס על המעיד העד גם . שלשום מתטול שונא האי רב היה הקאלהבעלי
 הלא . בתבם שלא למי מפרים בכחש ליחם אומנוהו זאת אשר הוא חשוד עדלהגאון
 ויק-א הקרמונים מן מחברים מלבו לבדות הזאת במלאכה הנורע בומריל משה רבהוא
 אלה שנ' כי אמר אשר הוא והוא . באו מקרוב חדשים ספונים על ראש.נים שםאה

 וזח ,ה מלבר ואמנם , הורדנא( ד' יצירה למפר )פירושו ויכוננם עשם האי רבהמפרים
 י' ,דף הנזכר בפייישו הגה , הנאין בשם העתיק אש- הדביים מתיך ניכר ;יופוהלא
 ספר בבאור , הקליר אלעזי ל-בי יחמו אשר הכבודה מספר ארוך מאמך מביא א(ע

 האותיות חלוף בענין גאין האי מרב מאמר הקליר יעתיק ההוא ובמאמר וספור"ספר
 דנאן סעדיה רב עדות פי על שידענו אחרי , מחלט שקר הוא הלא זה וכלוצרופיהן

 מאד קרם הקלי"ר אלעזר שרבי י( )כ יצירה לספר גאון סעדיה רב של פ.רושו פיועל
 אלא עוד ולא . 111ק1[%( צד במביא כ"מ ר"ז הו"ל דונש הלמירי )תשו' גאוןלר"מ
 הקליר פיוםי הביא כבר הגאון שזה אחרי נאון נמרינאי לרב קדם כי לדעת הראנוגם

 בספר נזכר יהיה גאון האי שדב הרעת על יעלה עהח ואיך . 15( הערה פי"א)לעיל
 אלה ערך כי הדבר בקור כן ועל , לעין גלוי שהו.וף נראה ומזה ץ הקליר ר"אשחבר
 נם כן כאלה In'SP שמו שקראו בקבלה ההשובות כערך לו שנתיחסו בקבלההספרים
 עליהמי:(. לרבר ואין ובדואים ויופיםאלה

 פיוט . אלינו הגיעו מפיוסיו מעט ואך , ויעת מעם בטוב פייטן גם היה האירב
 והוא קוליי משמע המתחיל הכפורים יום לליל תפלתם בסדר הספרדים קיימיהואהד

 הוא גם א'טי השכל" "ט,סי שירו ממנו יפק אך . הספרדים כמשפט שקוליםבחרוזים
 ודעותיו הזה הגדול האדם מחשבוה לפנינו כספר נגילו הזה נשיר , שקולים5:(בחרוזים
 בשירו אשר והמחשבוה הרעיונים בהן, וחי האדם לו יקנה אש- המוסר במדותהנאמנוה

 אשר ויש מליצותיו בחין ימריצם אשר יסורהם ה למ ש י של מ ב אשר מהםיש
 * לבבו במקור נוקרו רובם אך , מליו בשכל ייפחו והוא התלמוד מן לקוחיםעיק-ם
 , אלהיו מול ארחו האיש יזכה כטח . ואדם אלהים עם החיים דרך יורה הזהב'2'ר

 מהשפיל במשאליו עניה יורד, , ממעשיהם וללמוד חכמים עם להתרועע יבחר בררךיורדי
 אשר אשהו עם וחסד נאהבה לכת יורה. , אליו הקרוב שארו הוא אם אף נדיבלפני
 רחם ישכח ולא , ביתו נפשות ביושר לכלכל , מאלהיו נחלתו בניו ועם ה' לוהוכיח
 שכר מהונו יחוננהו אש- , מנעירים מלמד להם ולשים בחכמה בניו לחנך , בסומרונם

 את ללמד יעירהו כן על האדם יחיה לבד החכמה על לא בי יען אמנם .לפעולתו
 לעש.ת יעירהו . צדקו בימין יתמכהו כי לזולתי האהבה סדת יורהי ; מלאכהבניו
 בהזהירו . וחמס מעול נפשו ולה-חיק מעשיו בכל למרה אמונה לקתה , עת בכלצדקה

- - -  על-
 כדברים , לו שיחם הקטיצה בס' רה'ג בר' 'שים מ.י פ"א יצירה לפפר בומריל משה ר' ' בפ24(

 צרוף יעשה האחרות סוד עם אחת ומאוה שמושים לעשות היים אלהט רוח בה יש ואות אות בכל :האלה
 אלא אלו ואין יועיל לא הטפירש בשם השמוש כי שאמר אחר במקום רה"ג לרעת גלויה סתירת וזה וכו'ויועיל
 בימי עיד נברא ולא ה.ה לא הדבור וזה הקבלה" .חכמת הדבור שם מכיר הוא עוד . תאמינו אל שואדברי

 וכן בישיבות שנמצא אשי מרב הנקיד פרר זכרון הנזכר בס' רה.ג בשם שהביא מ"ג פ'ב שם 1ע.ע .הקדמינ,ם
 CC1 הקבלה' הכטה בעלי הקבלה .חככה הרבורים נם ומביא , ב,ה.א אלפ-א של הצרופים אופ:' כל ממנוהביא

 אלת כל כי יבין והסבין , הוה בסדר השתטש הא' שרב אמר , חלום שאגת סדר על חלוכות'ו בהניאיבפ"ג
 . זיושים וכילם רה"ג בימי נודעו ולא היו יא אחרים במק.מוה בהם וכיוצאהמינים

 96. צד 1837( )וניען דענקשטיינע' א. ,;הרענזיילען : בחבורו שקעם יהודה הצר ה.'ל הש.ר זה25(
 ח.רי1ד1.ד
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 בהמהו, לנפש ררים ולהיות ביהו עברי מחונן להיות נם להזהיר שכח לא החסר סדהע5
 כ5 בשלום לדרוש ורשית, מהוד לברוח בהמ.מוה לחיוה הצנע ללכת מזהיר מאדמאד
 יזהירהו כן כמו . בשלומו ויתפלל אמונתו לו ישמור אך הטושל נגד המרות לבלתי ,אדם
 תהיה דאגה אז נכסים תקנה "אם כי נכסים לקנוה נבהל ולא להעשיר אץ יהיה5ב5
 מגלות , הרע מלשון ויזהיר . קנינו לחמוד בעשיר יקנא ו5א . ופיגה" נחת ולאקונה
 יתרון ישבח גדול שבה . והימה לכעס ומהתמכר , זולתו לחטאת נומר מהיות , רעסוד

 אמונה דרכי דרוך ובחכמה : ואמר . ודתו אל בתירת ההנזון 01נשא ומרוסםהחכמה
 1 בנבוהים מה לך הדרוש ואל אלהים עם וישר תמים היה , תבונה מרע וסור אלויראת

 צפירת הן אשר המוסריות הטובות המרות כל על ידבר נועם ובאמרי טעם במובכן
 האדם תורת את א5ה עם עוד ויחבר . נעדרה לא מהן אחת האדם לנפש;פארה
 בעיני מוב ושכל חן למצוא ארץ בדרך תהלוכוהיו בטשפט , הבריוה עם בנחהבהנהגהו

 הרוזים יתשעה ושמונים כמאה הנה בשיר יכליל ההיים וחקי ההוריה אלה כל .הכ5
 היא אף יש-אל בני לפני גאון האי רב שם אשר ההורה זאת ואטנם .שקולים
 . מקיימים נאה ואף דורשים נאה אשר החכמים מן היה הוא כי . רוחי דמות מ-אההיתה
 ימוסר הקנינים מכ5 לנפשם אחרים שיקנו בקיט אשר התרומיות והטרוה המעלוהכ5

 , תסיד לבו על קשורים היו בלם הלא לבבם אליו לפתוח אדם כל על פקי אשרהשכל
 . חייי יטי קץ ער מראש נזרם יציץועליו

 האי רב מעלת הכרנו ישראל עם עשה אשי ומהפטיו :צדקתו תקפו מעשהמכל
 נחה אשר איש , בעמו צדק ופועל תמים הילך איש היה כי , הנשנבוה ותכינות.וגאון
 לפניו* הגאונים דורות בכל משלו מאין כטקט התורה על נפשו נוהן ובינה חכמה רוחעליו
 אש- מכלם אחר גםאין

 בהתפשטות ולהאדיר תירה להגדיל השתדלותו ברום השנהו
 מפניו והסיר התלמוד דרכי וסקל עזק הוא . ולרחוק לקרוב השובוהיו ידי ע5,ההלכה

 הוא . אמינית יריו היו עברית לשון ובמליצה בשיר , זרות לשינוה ביריעתחיצוניוה, בחכמוני , בדורוהיו הטובים מן אחד היה הקיש לשין דקדוק ובחכמת המקרא בביאורין * אחריו הבאים הרבנים פירושי לכל הזו,-ע הזרע היו והם פירושיו ידי על"המכשולים
 הפילוסופי נזעום אשר  הסימרים והנגעים זמנו מחלת הבין אשר בעו חבםהגבר

 אלה כay 5 שמנק משתיהן.  להזהיר  קולו כשופר מהרים ייגע ולא ייעף לא  ואףוהקבלה
 , אדם וממוקשי אדם מקנאת נמלט לא פעל אשר הגיילוה כל ועם עשה אשרהצדקות

 ה' לולא אשר מלשניר לו עשו מה ראינו הלא דין ביה אב בהיוהו אב.ו בחיי עידהן
 במר עליו יקונן הנגיד איך גם ושמענו . מ"ת שערי עד שהביאיהו נמעט לושהיה
  )זכרון חיה,, כמו לו וארבו ללכרהו פח וטמנו , ובצדיה בזרונים "הציקוהו כי ,רוחו

  קנן  אשר העת ער  עברו  בבר אביו בימי  הרריפה שמן ואחרי , אי( צרלראשונים
 על הנניד כוון כי מאד הרבר  קרוב הלא , שנה  מארבעים  יותר  הזאת קינהיהנגיד
  כסה  להם  יתלה  עיניהם פקחו  אז טותו אחרי אמנם , גאינתו בימי לו האורביםמלשנים
  ביר מעות "יש עתה כי , המורהה אין אשר אברה ואבדה , השברו אשר השברגרול
 49( צד )שם בערבוביה" והעולם ארץ פני הורו אהה פרקטמיא, להם ואיןאישים
 דברי 5כ5 קץ ואין , גבירול( בן ר"ש )קינת מדינה" כל גברת היא ערינה קרןולגרעה
 עיניו מגר מדי כי ! דבריהם נאמנו מאד ומה . ודורש( דור בכל הללוהו אשרתהל"

נסגרו-
 חקו לא :גסוהו . , . ועאיניט סכל יתר  בישראל תורה הרביץ וחת הקבלה בם' הראג'ר יזיל26(

 בישראל  ואם אג קם בו : נהב ב"י( קרמוגיהע  ,לקיטי אגור ב, שמואל ר' האחרונים  טן ואחר בגאי)יס.לפניו
 עליזים הר.ם הדי חידוש בשקל ושקל הרזים ענינית תקן חכךהו בורת ושמים , עזים מים תורחו נפעלימדד
 . נאחו.ם צדק בטאוני נבעות גהוראתו ותקן ותקריאזן
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 . לנצה פסקה כי ער נמה וזיוה כנה הודה הדוה גל מטנה יצאבטותו בי , עננה, שכנה כבודה ועל נבהה אספה הישיבה בבל בארץ ההורה דלתינסכרו

 עשר תשעהפרק
 חפנ בר שטואל רבסר

ן
 ואח חכמים אין נאון, ואין. ישיבה אין תורה, ללא למורא רבים ימים הנה
 ותהי בדי ישבה בתורה שיחי בישראל רבתי לפנים אשר מחמיא מתא .תלמירים
 החכמה ורוח לפעמה הפעם עור התושיה רוח החל האי רב גא.נות בימי או .כאלמנ"
 צמחיה הוציאה לפתי? פתאום כה כי הדברים נתנלנל איך ירענו לא נגלהה.עליה
 ימים שומטה מישיבה היות החרי ועמלה. אמונה יד החת נצה עלתה כפורחתותהי
 היה- האיש סתדש, ישיבה במירא ויכינן נחכמה אדיר בתירה גדול אדם ק[ושנים
 צדק" כהן רב מר הנאק בן הכהן חפת בן שמואל רב מרהיה

 הורלט לא
 כמו וסת גאון האי רב 'סי סיף עד נמשכו כי ירענו אבל , שררותו שני ימיכמה
 היו אך , ואוהבו לרה"נ חוחן היה שמואל רב . הקבלה( )ס' לו קודם שניםארבע

 יען ספק בלי הדבר וסבת מעטות רק שטואל מרב תשובית לנו אין . ביעותמתנגדים
 וכל למורא שאלותיהם לשלוח השואלים ותדלו בסירא ישיבה היתה לא רב זמן משךכי
 נם הדבר נשאר וכן , האי רב אל לפומבדיהא פנה הלכה דבר לשאיל שהיצרךסי

 פירושים רובן טמנו בידינו אשר ההשיבוח במורא?( ישינה טחדש יסד ש ר אשראחרי
 מתשובוהיו באחת ומצאנו , גדולים עיונים בהם ואין ופשוטות קצרות יכלן ,בתלמוי
 הטעם על נוסף דעתו ומשקיל הסברה טן שבהלטוד להלכה מעם לתת משתדלשהוא
 שמג על המכרות. הטעטות התשובוה , הכתיבים"( ס0דרש המוציאה בתלמודהאסור
 פסותיה הלכות רק הן אשר ביניהן קצת יש אם כי העצמי במובן הש.בות בלןאין

 מספרי אחד טחיך לקוחוה וסדורות פסוקית הלכוה הן כי ניכר וסגנונןוסתכונהן
 כי , הזה'( הרבר על אוהו לשואלים תשובית היו לא מעולם ואולי הבר אשרהפסקים

רב
 הספדות חברני וכבר 11"ל התורה על בפירושו שמצא טה מביא 7 צד ב"ח ריש בתולדות הרכבי1(

 על פה להעיר אני וצריך . זנן בהסרה ציק,ועי"ש כהן בן חפני טר דבבא דייגא אבינו על נאסרואשר
 השחמשת' ובהן הגאון זה תולרוה על אור הפורשות הנקורות כל החלם זה וחבר אסף בו אשר הוהו;קונטרם
 גדושה. בסדהבפנים

 ד' סי' שזה שם . הנס נשליה ל"א fe' ש"ב שם ק:נח. נשואי גענה נרה ס" ש"א היא בש"צ:(

 נזק בעניו :.י ג' ח'דיש"א . י'עבד שחושי
 לזג סי' . מציאהכענין

 בעני
 בענין ל'ו' . ס סי

שה.  ש'1 . שלוז בנט"ל לבבו לנושה רשות אם י' ס.' . שלה מלוג בנכסי  שככרה אשה בע' 1' כי' שע 

 158 עח סי' שיד בבנת מזרח גאוני השיבת . ש'תפות בע' ה' סי' ש"ח שם . ובמותי בחיי נאמנות בענין י"רס"
 בע' 318 ק"ל סי' שם שיה, סי' בשת גם ,ועי' ערבה הבוט בע' nv'p 2~4 סי' שם . בי.ט קטת סדירתבע'

 . בהערוה'1 הרכבי ומביאן ממנו אהדות תשובית עור ויש בוהיו .וחרטות וערכיןהקדש
 הוא Qven וזח . בקהל לטיעל ראיה ליה דהוה חרא שטר עבד צריך ט"מ ד' סי' שיה הזא ש-צ8(

 ונתן כריתות ספר לה וכהב כאשה לעבד רחמנא אקש.ה עיר וכתב . מקום בשום נמצא ולו, רנפש.הטסברה
 י::פ ונ::'"':נך'ן"ע~: 1:::,יג',4םג"יןב:ע1: כאן דכתיג הוא שהקישא שחשב משום בידה ונתן דט,פ,ף משמע לת. נתן לא חפשה או נתיב ובעבדבידה

 רק מפרש אינו אך כלם וחלך ומונת חובה שמזינותיהן ם חי בעלי בשין נ"ר סי' שיד ח"ד ש-צ4(
 הלשון וסתיך , ברנים טספריו ט'אהד הועתק ספק ובלי אחר ג'וקים שכהב נ,ג,ה קצוף שוה וטסטרטרקתם

 . ההלכות אלה כהכונת לעיל דעהנו הודענו וכבר . הלכוהיוטסטר
 ח.ר()דויד
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 היו אשי הנאונים מכל יותר ודינים בהלכות ספרים הרבה חבר חפני בן שמואלרב

 יום בכל אליהם באו אשר משאלות ועמוסים במלאכהס פרורים היו הם , כמוהםהיש.בה יעסקי ממררות עמים היה ולא בירו עתותיי היו כי יען , ספק בלי הדבר וסבת ,לפניו
 אל פנו בדת להוראה הצריך וכל תורה דבר לשמוע הצמא כל . ומקיובמרחוק

 ואמנם רעוהה. על הנעלה היהב היא כי מורא ישיבת אל יותר זמנים ובקצת ,הישיבוה
 הש.אלים הורגלו ושנים ימים כי , כן הרבר היה לא הזה הגאון בימי כי ראינוכבר

 סרו לא כן אחרי וגם רב, זמן פסקה סורא כי לפומבד'הא רק שאלותיהםלשלוח
 לעשות זמנו לנדב יכול היה שמואל רב כי מאליו הרבר מובן כן ועל ,מהרגלם
 באורך אשי הגאונים ספרי רוב מגורל מוב היה לא ספריו רוב גורל אך הרבה.ספרים
 אם כי מהם נשאר ולא , נהפשטו ולא עולם כמתי במחשכים הושבו או אבדוהזמן

 חכמים בכהבי מפוזרים ושרירים מפרים אוצר באיזה זוית בקרן מונחים קטועיםשבירים
 סבת היתה אחרת רעה עוד הזה הגאון ובספרי . מהם דביים קצת שהביאומאתורים
 בלשון והוא לאח-ונים מובנת בלחי ובשפה אחרת בלשון כתובים היו יען ,אבדתם
 הלשון היהה אשר ערבית בלשון ספריו לכתוב לצדקה חשב בימיו הוא ,ערבית
 תשכח והערבית יסים יבואו כי לאחור האותיות ראה לא אבל , לכל ומובנתההמונית
 בלשון כתבם אילו אשר תחת למפריו וחקיה אחרית ההיה ולא עמו בני רוב טלבכמת
  ישראל, מישבות מקומית ולכל הזמנים לכל לברכה  שארית להם היה אז כיהקרש
 לא היא ותורתם חכמ.נו לשון היא אשר קדש כתבי לשון היא אשר  הלשון זאהכי

 לנו יהיה הוא אף ספריו גורל ואמנם . ישראל מק-ב תסיף ולא היהודים חכמי מפיהשכח
 . לה יבון לא אשר זר בלבוש ישראל תורת הלבש לבלתי מוסר נקה נלמר ממנו ,למזהיר

 והוא , למידו ובסגנון מחקריו בדרכי גאון סעדיה רב בעקבות הלך הזההגאון
 מפריו בכל ההגיוני, הקשור בבחינת ובין הנאה הסרר בבחינת בין , לעינים לוהיה
 ממנו פמ"ו( לעיל )עי' התלמיר בכללי מפר חבר הוא נם כן מעריה כרב , עשהאשר
 אותמ' ועמור השרשים מ' גנאת ן' יונה )י' מור לתל מבוא כמוהו ועשהראה
 דברים העהקת וגם , אתנו בטצא לא  הזה הספר אך י 1 ב מ ה מ' גם ונקרא ע"פ(מלוה
 וילים רזים ניגרים שלשה או שנים אם כי מצאנו לא אחרים מחברים אצלממנו

 מקומו מקור משמו המובא המעט זה ונם . השסרה כחוס אף ישראל הכמת יעשירולא אש-
 בי לאמר לנו ודי ( אידותם על מליז להכביר יהיה למותר אך כן על , הנו"אבסדר
 רומנו  להגעיל מלמר היה כי  זאה לו תחשב ילצרקה , התלמוד בכללי ספר חברר"ש

 להשתמש המדה דורו בני ביד ולתת הגס-א להבנת ישרה דרך ולהור תירהלהגריל
  ?ברון לנו יספיק הלכות בפסקי תבר אשר מפ-יו בשאר גם כן כמו . בלמודםכה

 הקטנות עונת בענין ספר א( הם: ואלה  כהפשטו. ולא נרפסו לא כישטוחם
  הרכבי פ"ב  הספרים )אוצר ערבית בלשין יר בכתב נמצא והוא ת* רלו חג ה ונוע

 בכתב כן גם נמצא ציצית בדיני ספר ב( בפוסקים, זכרו בא ולא "7(הערה
 מפר נ( ציצית( ה' עמור כ"ח ס.' רמב"ם )שו"ת מחברים קצת וזכרוהו )שם(יד

 זה ברכות, שערי ד( בפ.סקים. זכרו מצאנו ולא )שם( יד בכהב כן גםמצרנות
 . שערים שקרא פיקים עשר שנים כולל הוא :נדפס:'(. הקרש ללשון נעהקהספ-

השער
 ביה ריש של משמו דברים או בפירוש המבוי ס' המג'א,ם המהברים כל באשנה אגף הרכבי ההכא"(

 הית שריש החכם זה שכתב טה כי נעיר ואת על רק . דבריו על להוסיף לנ: :אין המבז' מס' הם ההשערהולפי
 שהם  וה על לו ואין  גבון איו זה התלטור כללי כתב שרם"1 וטכחיש ההלמוד בכללי ספר כתב אשרהראשון
 . רמז: אצל לעיל שבררהי וכחו ממשיהראיה

  בבית  לאור והוצאתיו כ"י לרשיי  ח:,יוהס וחיתר איסור ספר בתוך מצאהי כלה.ק הספר מוח העתקי(
 , רבר בפכח cet כמ"ש  יהטירכי  הלקפ שבלי סטו ט.סק'ם כטה שהביאו והוא  ,-(י8 77 צד ב' ענהה?ט:ד

   :כביאר חזר(1רו'ר
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 . עליהם שמברכים הדברים כל כולל , השני השער . הברכה מחיוב הראשץהשער
 . השתיה מיני על הברכית , הגביעי השער . המאכליה על הברכות מנין , השלישיהשער
 על הכרכות פרשנו אשר ואחרי : כן השער ~ה וסיום . הריח ברכות , ההמישיהשער
 הנשמעים הדברים על המצות לפרוט הנחנו( צ"ל )אולי שבחנו והריח והמשהההמאכל
 הדברים מן הששי, שער . מקום הרואה פרק בהלמור מפורשות כלם כיוהנראים
 , הסעודה מחמת שלא הבאים דברים , השביעי השער . ולאחריו לפניו ברכההטעונים

 פטירת , העשירי השער . כלליה , התשיש השער . ברכות הקדמות , השמ.ניהשער
 הטועה . עשר השנים השעי . ופתיחתן הברכית חתימת , עש- האחד השער . אחתברכה

 רבים יך היתה עברית בהעתקה נמצא כי יען ה,ה המפר . בחתימה אובפתיחה
 עצמו הוא מוכירו ת 1 צ מ ה ר פ ס ה( . ממנו רברים והביאו בו ממשמשתמהפוסקים
 וחוכא בספריו רומן עליו גם אשר ת 1 א צ ו ה ה ר פ ם ו( . בידינו איננו אךנספריוי(
 הוא ענינו כי נראה מתוכו העתיקי אשר המעטים היברים ומן ן אתיים"(במחברים
 וחיוב ועניים ולויה כהונה מתנות חיובי כמו לקצתם אדם בני מקצת החיובים כלקביצת
 כ"א(. מי ש"1 ח"ה )ש"צ התנאים. ספר 1( לאלה. הדומה וכל לאשתובעל

 )שם הדינים ספר ט( בעה"ע(. בשם החר" )קרא השותפותח(ספר
 ס' לרמב"ם הטשנה לפ" המעתק )הקדמת המתנה ספ- ע"ד( . אלשק-( מהר"ממשרת
 שמואל רב כתב ההלכה בתורת הגדולים המקרעות בכל כמעט כי ראית הנה .נשים(
 מדברני היבא לא כי מאד מפלא , ממומת דעי כמשפפי ובפרט , חברים חפמבר

 כ' אמנם הן 1 היה כלא היה אטר מזער מעט אם כי הפיסקים גדוליבספרי
 היו מפ-יו כל כי יען בהם להשהמש יכלו לא ערבית לשון הנינו לא אשרהמחברים
 הלא ועור מעתיקים, דבריו מצאו לא בי בעינינו לפלא עצמו ,ה אבל . ערביתכתובים

 אטנס , בהם ישהמשו רחוקות לעתים אך לשונם הבינו אשר המפרדים המחבריםגם
 האי רב כספרי אליהם חביבים ספריו היו לא כי ברור לאות לנו זהיהיה
 , ימנו בןנאון

 לק-ות והרבה חיצוניוה, חכמות גם יחדו בו הברו פה שבעל ההורה חכמתעם
 דעוהיו על חזקה תעצומה פעל הדבר וזה צ"ט( סי' ליק ד' הגאונים )שו"ת נבייםבספרי

 ואטר . הקדמונים אמונה מגבול הלאה כבר היא אשר למררבה בזה והגיע .באטונ'ת
כפירוש

 ובאשגול , לחיד וגה לתור דוה נכון אינו 'טלו הכצח ספר נכלל הטפר שוה , דג-בכי שגתכ שמהיטנואר
 ואפשר פי' ולא ברכית שער' בחבורו הכירו ב"ה ור.ש המימי'ט הרגש הברכות( מן )כלו' 1' הלק : 1rD 4;1חיא

 לפני טירזיין בכי" . יק-ים ברבר.ם בזה  שהע"ר 84"ן( פעסט קו,פנואגן רירת-זר החו על בס'ועי'
 ,הקרסת שעשיתי כת,ק'ני טובח העשירי בשער ומדבריי . בפגיע הקנויי וכבר ח' ושער ו' משער הציודםנשמטו
 שהוא הרי ברנות' הקרסת בשער שפרשיו ,לפי שם כתב שכן עצמו בפני שערברכות'

-PU' 

 . בפ"ע
 בכל כשטו, המצות על עצטו בפני ספר הוא יכנהו עצטו ת:א כאשר , המצות שכ' סטק כל 'טאין אף7;

 שערי שהביא רט.1 סי' הראב'ן כמו ב"ח דר"ש 'טערים המחברים קראוהו לשערים שנחלק שמפני אפשר~את
 ערגות שערי אך חט-69 כהערות הרככי מניאם אחרים ועור פי"א ברכות ונהמ."י שע.ט ס' ובאוזושח.טה
 הלמה- בב"ח זאת שבארתי כמו בברכות בקיאים שאזנם למי ששלחו בפזע ס5ר הואשלפנינו

cu' 881 צר 
 מקומות שבקצת חבורים לחבר הקדמונים דרך שכן שכתב אבות למם' המאירי בפת'חת ועי, 50. סי'ובהערות
 . להםצריכים

 נלמר ומדבריו ההוצאות ס' על ורטרו דברים לם' בפי י5 שהעתיק 50 הערה שם הרכביעי'
 ב' סי' ל.1 כלל רא"ש והשו' ר"ט סי' מגאש ר.י תשבת טניא 91 ובהסרה . בפנים כמ"ש הוא הכפרשענין

 שבאר ב"ח שמ.אל רבנו ודברי לשיאלו נתב מגא,ש והר.י כתובה נבעת בענין ההוצאות מס' דבריםשהעתיקו
 היו לא כי ב!:'ם אמרנו ובצדק , בהם משגיחי; ואין עלס והשבנו אתם ראינו בקורם הגה משמו שוכרתםכסו

 כי .ען השמטה' ספריו בין הרכבי שחבב גטן ספר את . חווקים עליו יש דבריו כרוב ובאמת . חביביםפפריו
 : שכהב טקץ לפ' בפירושו הנאין דברי מתוך מציאותו נכית הנוכר והחכם . טחבר c~wa ממנו רמיוא רטזאין

 ואלי הספר :נתב כבר ואת שבכתבו הונחה א.ן הוה כלשונו אך הגרושין אודות בספרנו !ה יכנסאטנם
 . כחבולא

 ח"ד()דויד
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 )6י 5קב5ם חייבים אנו אין להשכל סותרים הם אם הקדמונים דברי כיבפייוש:
 בת לה יש הזאה הרעה  ואטנם .  20(  הערה ה-כבי אצל בלעם בן יהודה פר'שמואל
 שרושות  הן אש-  והנמים הטופלא בבחינת  אטינתו בספק  שתעטיר ?ר  גרולהזהרחבה

 במקרא הממיפר מן  ברברו הוא  הזאת דעתו הזריע בו  אשר  הענין . באומהוספורסמוח
 שמואל ויאמ- איהכתיב עיקר כל שמואל החיה כי יכחיש הרככי( אצל נשם ה ר 1 תה 5 י פ ב דבר ע5 בחבורו הנה אוב. בעלת ירי ע5 מקברו שמואל העלאהמענין
 ואמנם . לקולם!( חייב.ם אנו אין השכל א5 סוהרים הם אם הקרמונים דברי כי . . ,. ואמרו . ממנו  נאסרי  המברים שבי  וחשבו שמואל בתחית  האטינו  אשר  בהקרמוניםלא * . . בעצמה  זאת כ5 ועשתה שאול ע5 שהערימה , האשה מדברי פעמים כמההנאמר
 בספורי הקרמונים הבנת שיכחיש לבד לא כי נבין האלה הרברים לעומק גרראם

 אשר אחרת לכונה המקרא דברי שני יסב אם כי , השכל את סוהרת כשהיאהמקרא
 ? ואמר דבריו האי רב מתר הזה מטעם ואף , בהם כונהו יסבלו לא הדברים פשטלפי
 קרה בי להאמיני אנו חייבים מיוחד באפן קרה אשר רבר בפשימו הכתוב יספראם

 תופשו נאין האי רב אין והנה . לבארו ביכלתנו אין כי אף ההוא מיוחד באפןהרבר
 של פשוטו מכחיש הייתו ע5 אם כי , הזה במאורע הקדמונים הבנת מכחיש שהואע5

 רוצה פשוטם יכמשמעות ככתבם הדברים ספר עצמו הממפר כי נראה ממנו אשרהכתוב
  שאטר . בלעם cp האתון ורבוי חוה עם הנחש יבור בענין כתב לזה וקרוב .שיובנו
 בכלל, הרבור הבתיש לא אבל  בשבילם  רבר  המלאך א5ע הם  רברו שלא  טעריהרב

 שהיה או היא משל אם כי כל5 דבור היה לא כי חפני בן שמואל רב  עליווהשיב
 להצדיק רק שברא המנהג לשנית בעולם אות יחדש 5א השם כי ז נבואה במראהכן

 השבל אל  לק-בם  ובקשתו , והפלאוה הנמים מן  בריהוט נראה  1ה מכל ועהה .נביאו10(
  דעהן  היהה מה  ולבחץ  אתריו  לברוק ברצה לא .  עולם של וטנהגו הטבע  ?טלפשרם
 הנבואה לאמת הנעשים בפשיטם הנסים האמין מפק בלי כי אחרים בנסיםואמונהו
 את-ות כונות בהם ישים כי ראינו ה5א הזה ממין  אעם  ואשר ,  הזה ממין הנסיםורוב
 אמר וכן , השכל מן המאומת בלתי נסיי בררך יפרש,ם - והתלמוד המשנה בעליוהם - שהקרמונים מה על משג.ח ואינו והטבע השכל מכחיש נס שאינו באפן המקראויפרש
 דבי באסהת נאם'ן כי יתכן ולא 4מ(: הערה הרכבי אצל דברים 5ס' )באורובפירוש
 כתבונן כי טההכרח אמנם , מהקדמיכים איזה אטרוהו כי בעכור רק , נראה בטולואשר
 בו נאם'ן לאפשרי.הו שכחה תטצא וא: נקכלהו עליו המופת בא ואם בשכלנועליו
 להתעלם נ.כל לא אבל , הנמנע מן נחשכהו הנמנעות מן ימצא ואם אפשריכדבר

 'קשה הלא לפיה אם כי הקדמונים אמינת הזאת בשטתו שמבטל 5בד 5א כימהמחשבה
 רק ונעשו סובלם השכל ואין הדביים טבעי מכדר היוצאים במקרא נסים כמה להביןממנו

-   לאיד-
 את להחרת נסבה הקב"ה שמאת  דבריו  ותכן עמו, טסטים רה'ג אשר ים"ג רעת גם חיבאת שם9(

 הוא הנמ.ם ב;נ.; יר"ש ~cfi בין הדעות חלוף :;יקר נראה .מנה שהשטיעו מה שאל אח ישטיע לטעןשטואל
 נם וצבא וזה סהקב'ה מבוק.טה הכלית לסבת גם- סיבר ורש הנביא את להצד.ק רק יעשה שהגם סוברשריש
 . שמאי על האברבנאל בפי עי' ביאור וביהרין הרכבי עליהם ורומז ר"ש טשם ואהר,םטרר'ק

 מדבר ה:חש ה,ח אלו ב"ח ריש והשיב וז"ל ברא'טית יוסף באהל הראב"ע על טובה במרגליות עי'10(
 והאמין הכחיט רברו שלא החליט רם'ג :ם הלא ין בהערה הסה ם והחכם , הים ער מדבר אינולמה
 עכ,ט רם.ג של לפי' כ' גדול פ.רישיהם בין שההבדל , תימה בזה אין לדעתי אבל . בשבילם דבר הטלאךאלא
 בלק פ' ייסף באהל שהובא כמו , וכלל כלל דביר היה שלא ואטר זה הכחיש יר"ש , רבר שהמלאך דבירהיה
 של כקורו ג.כ היה יזה . נבואה מראה או ט'טל אלא היה שלא ב"ח ריש על שכונתו הרעת שקיל בעליבדעת
 גם נטצא , הטיאך דבר הנחש טפי שיצאו ,2הר:ר'ם כלוטר הנחש בשביל רבר שחטלאך רם.ג לדעהקרוב גי עוד לה;.ר ורא.ה. . ב-ח ריש של שהו בביאור כן שכתב 2ט הערה ו ו(ד צר בהכפתה לעזו לעבושהר"ר

 מאת ה:.סלמנ.ם הגדות עי' . הנחש סטי דבר סמאל הוא שא,בליס הדבר משאר ושם המסלטניםבהגדות
 פ'זן דר'א ובפרק' 23 צד .Dr .9פ%6
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 הגדיל אשר כערך כי נראה דבר של גללו נביאות(. להצדיק ולא גרועה הכליתלאיזו
 ונעכור , אמונתם טמשפפ מאר הרחיק כן זמנו הכמי סכל יוהר בהשכלהולעשות

 בל בלי הנאון זה איך , עמו שלמיס היו כולם זאת בכל איך בעינינו היא נפלאתזה
 ירא ולא סובלם השכל שאין כל בתלמוד המסופרים נמים טעשי כל יכחיש פניםטשוא
 לקרות שהרבה יען כי על,ו מעיד נאון האי רב וחתנו אוהבו הגה ? מקנאיםספני
 נם יעשה ולא לנביאים אלא נראוה והפליאות המראות אין כי אמר נכריםבספרי
 הלכה זה שאין ואמר לצדיקים נעשה כי שנאמר טעשה בכל ומכחיש ן לנביאאלא
 גן נם שמענו ולא . אוהבו מהיות חדל לא זאה ובכל צ"ם( סי' ליק הגאונים)שו"ת
 התורה על בפירושי , הזה הדגר בגלל רדפו או להרע בי דבר ומנו טחכמי אחדכי
 34( הערה הרכבי פ"ב)כ"י

 ירבר-
 היאירה הילוד הבן כל וגזרו עטרו לוקה הוא במים ישראל של שמושיעם ראופיעה שאצפגניני אסרם: והוא שבהלמור אגדי מאמר על

 הוא נסהרוה היודע העולמים רבון בי נאמר אנחנו אולם י בתם זה ועל ,חשליבוהו
 מנביאנו להם יוריען אשר האנשים או הוא אלא אותן ידע לא ,את בידיעותויחיד

 ולא , , . דבריו בפול נדע כבר אחרת ררך על הזאה ביריעה שיתפאר וכל ,ושלנחיו
 , מהקדמונים אטה אסרוהו כי כעביר רק נראה בסולו אשר דבר באמתת נאמין כייהבן
 נחתך לא זה בעבור אבל ההם בימים הזאה בדעה היוחבהיו רבים לא כי נפינהולא
 קנאה מהקנאים היי לא כי לעדה לנו ההיה המראה האה , בדת מכחיש משפטעליו
 נגיע לא חפני בן שמ.אל ורב מחשביהיו. כמחש:והיהם לא אשר איש נגדבדילה
 על לשמו כנוד ונתנו העריצוהו הנאמנים והמשכילים , דעותיו שנוי בנללבערכו

 השכל הכיה עם טתאימיה בלחי אמינות סיגי מכל היהדות דה לטהרהשתדלוהו
 מן לאהד חשבוהו דורות כמה ועוד , פניה איר המחשיכות כוזביה דעוה ממנהולהרחיק
 5צ(. הערה הרכבי אצל )מונק העילם ה בקדם המאמינים דעוה על השיב אשרהמיוחדים
 ולחור לררוש השתדל חפני בן שמואל רב גם כן ההוא הזמן משכיליככל
 דורשיה הקדש לשין אוהבי בין טנוהו בוטנו הדקדוק ובעלי ודקדוקו הקרש לשיזבחכמת

 אוםנ1תם. היתה הדק-:ק חכמת אש- הלשון חכמי מאיתם היה לא כי אףושוחריה.
 היה כי עליו אמר 'ן( צד פראנקפירם ד' הרקמה )הקדמת גנאח בן יונה רב'והמדקרק
 בחכמה והמהירים הצחות אנשי ומשבח , מופלגת אזהרה הלשון דקדוק עלמזהיר
 ידיהם המרפים ומגנה , שמושיו ואפני מחלק.היו והסכינים עלילותיו והמכיריםהלשנן
 בעמור אם כי ההיינה לא הלשון בחכמה והמהירות בדבור והצחות . הזה העניןמן
 כי : עוד ואמר , ם ה י ל ע מ י ח י ג ש מ 1 נ י ר ב ח ן י א אשר שמושיו והכן שרשיועל
 המקימוה ברוב הדקדוק אנשי על מימך מעלהו ויקר גד:להו עם הזה שהגאוןראה
 בכמה כי עצמו על מע.ד יונה ורבי , 1ץ( צר )שם , מדבייהם ראיה ומביא להםוסורה

 הגאון פירושי הזכיר לא כי אף , xu) צד )שם הגאון פירושי על סמך בספרופ'רוש.ם
 בדורות החכמים מן וכמה כמה הודעה לעי אמרם. שם על בהדורו עליהם סטךאשר

 קצה רק מהם נשארו לא אך , המקרא בפירוש ספרים כטה שמואל רב עשהשלאחריו
 לו המאוחרים המקרא מפ-שי במפרי נמצאו מהם ת העתק וקצת יד בכתבשרידים
 חבורים_____ נזכרו כן וכמי . האחרים],( קוש מכתבי ספרים קצת ועל התורה על פירושו כמוגזמן

 מישא: חנניה וענין , השיאך עם וישהו טווח , הטלאך DU גרעון ענין . העם ותרועת תובל קין משיכתיד. על .ריחו חוטת נפילת כדו במקיא הממופרים גסים קצת עם הזה הנאון ששת להתאים מאר קשה (1
 השי בן רוש רעת עם לפשרם יש יבהתחכמית ורהיק רחוק בדרך אך אשרועיריה

 טפפר הלקים איזה נטצאו פ'ב שבז', גתות והלאה ה צר ה-כבי טהחכם ג'ח ר"ש בתולדות12(
 דברים שגיאים אשר טחברים הבל רבה בשקירה ומונה והולך התורה על פירשו טחיך דברים ום'בראשית
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 לנו אברו ואלה אלה ואולם . היהדותם( דה מיסורי בהקירוה המרברים ממנוחבורים
 מעטים רק בהיוהם האלה הענינים בכל ממאמריו השרידים ואמנם , אתנו א.נםועור

 בכל כן על , שלם דבר בירינו אין הפנות אלה בכל וכתב למד אשר ומכל ,וקטנים
 :ה מה נשאל אם והנה . והמים שלם משפט מדעית'ו לנו לתאר ידינו לאל איןרצונני
 לאבדנם הקרובה הסבה מלבד כי נשיב זה על 1 לאבדון הלבו הורהו רובי זה מהועל
 כי בעוכרם זאת היהה עוד הנה , כבר שאסרנו כמו ערבית ספריו כל כתב כי'ען
 , זמנו אחרי וגם בזמנו החכמים אל חביב.ם ספ-יו היו לא חכמתו ועוצם גדולהו כלעם
 .חהנו איהבו נאון האי רב הלא , ובטלים מתרום אשר חולקים היו מדבריו רביםעל

 במפרי מדי יוהר ההעמקו על בו ודבר הנמים באמונת לשטתו מנגר היה אליוהקרוב
 וכתב מחלקתי בעל האי רב היה הלכה בעניני וגם . באמונהו הויקוהו אשרנכרים
 . לעיל( עי' )ש'צ עליה תסמכו לא ז"ל שמ.אל רב למר דחזיתין ומה : לשואליועליו
 חפני בן ל.ש בשם דברים בספרו גנאח ר"י הביא ואש- כתב גאמע4[( אבן שט:אלורב
 * * , קלות מאתו היא זאת הכתוב פשט פי על לנו האסורים העיפות מיני דברעל

 מה רק נדע ואנחנו . . . חפני בן שמיאל רב מר על ולא עליו לא נסמוך לאואנחנו
 )הרכבי בלפם בן יהורה ורב . ארחותנו תישר והיא נסמוך ועליה הגמראשהביאה
 . הרחיק הכלית רחוק להיותו הנה אביאו לא : מבואריו שנים על אמר 81(הערה
 אנן יוסף ורב . מיוסדים אינם ודבריו ! פירושו על אטר 59( הערה )שם אחיובמקום
 עליו והשבנו אוהם ראינו : אחת בהלכה פירושו על כהב ר"ט( )סי' בתשוכ,תיומיגאש
 ור"ש ! מטנו אחת הוראה על אמר פסח( )הל' חיים ובארחות . בהם משניחיםואין
 )פתיחה המאירי הרב אמר כלל ובררך . שבהלכות טעות על וסמך בה נכשלהכהן

 . עליהם לסטוך ראוי ענינם ואין פפרים כמה שחבר חפני בן שמואל רב עללאבוה(
 נבהל הזה דברים בכמה כי נמצא בהלכה מחכמתו שרידים בכמה נעמיק אםובאמת
 שהחליט התנאים בספר מקחלטהו שראינו כמו . ההלכה ההום עד ונוקב יורר היהולא

 סי' ש"ז ח-ה )ש"צ בתשובה גאון האי רב כהב זה על אשר קניא" "אסמכתאלהלכה
 היה לא בזה הנה . עליה.' תסמכו לא ל ז שמיאל רב למר "ודח;יתין לשואליוכ"א(
 סיניות כמה ממנו ונעלמו סיטנה בדבר טעה אס כי הדעת ובשקיל בסברהאעוהו

 כן וכסי . לגאון שכן כל החכמים מן לקטן אף יארע לא אש- בתלמודח'(טפורשית
 רבוייו אמר לפעמים כי משמו נאם-ו אשר הוראות וקצת אחרים פסקים כמה מתוךנראה
 ככה על ראו מה ברור ניע אלה כל על לב בשום ועתה כראויי דקדק ולאבחפזון
 , אחרון לרור לקיימם ספריו על נפשם נתנו שלא הדורוהחכמי

אמנם
 לרוחא אך . לפרטם צרך אין חבורנו ולתכלית 4 צד שם ידבר אחרים קדש כתבי לקצת ימפ,רושיו .2מ:י

 בן ריש בשם , 1GYI-'tI חול של שחרית בסרר , אכודרהם בספר שתובא טה על וארמון מנינו ם אשלדסלתא
 ואפשר . הגאון לשון אריגות ע"ש ה,א , 1'"1 , ה.א , 'ויד ובין רל"ת באל'ף השם גין שיש ההפרש מןחפני
 נ"ל פירושו מתוך שהב"א הרוגמאות ממעם כ' עוד ואעיר 42. הערה בהולרות ע"ש . במקרא מפירושיושוה

 קרוב והיא שרה' אותה קרא טיכ'ריה אחד שכל שר' השם בפ" כסו . חיל מדרש אחרי פירושיו בכמהשנמשך
 פ.' וכן . הדרך להם שהר בהנחוכא מקרה וו וגורה התי'ם כסו האתרים דרך פ" וכן . פמ.1 בב"רלמדרשם

 העיר ?כר הפי' וע"ז )לב,( בגררים רש:"ג כדעת כיד ר' שמות בראב"ע הסובא המיהו ויבקשעל
 45. הערההרכנו

 קשש על ורומו וענפיה הדת ושרש' במול דבר על ספר חבי כי הובא 6 צר ההל בהילדות18(
 בכרמל שוח-ה הר.ר הונחת ולפי . אקספארד שבכ"י ערבית 'כחיטות בהלכות הובא הוה הענין4ך, . שהוכ,רוהומחברים
 ;(4. הערה בתולדית זה כל עי' . העמור בנעל הס,גא ריש אותו ההלכות אלה שחבר הוה הכהן רישהיה

 וממוג.א ומצומי. ד-ה בתוס' וע."ש קנין, לא אממכהא דהלנתא הזלגת הסונ.א כל ;ם.. 3כ'ט16(
 ססק:ת וגן רה.ג מדברי שמביאר כסו קנ,א לא אסט:תוה שאר רכל בהר,א מורח ר"ה סמך שעליה כו.1דנררים
 אשי רב אטר וגפירוש . בתלמיד מקומות בכמה וכן )עג.( ביט עי' קג'א לא דאסמכהא מקומות בעמההגמרא
 . קניא לא דאסמכתא יום בכל דטעשים קע'נ:()ב-ב

 ;עאל י ס.' יט.ג ה.ר ומש"צ . שם 'ס:הכת' ומה ענד שהרר נענ.ן ת'טובתו 8 הערה לעיל עי'16(
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 התורה בו אשר הגאונים מבחירי חפני בן שמ.אל רב היה ,ה כל עםאמנם

 -וארבעה ותשעים מאות ושבע אלפים ארבעת בשנת ויהי , נצמרים היו יחדו,ומחכמה
 ארכו לא ואף . נצח למשואות מירא ישיבת נפלה מותי ועם עמיו אל ויאסףוינוע
 )ד"א חפני בן ריש מות אחרי שנים ארבע כי פומבדיתא ישיבת חלק זה גם ויהיהימים
 את במקומי להקים הישיבה בני השהדלוה . לעולמו הלך גאון האי רב גםהשצווח(
 שנש כשהי רק עמד לא כי הצליחה לא הנשיא זכאי בן רוד נכר הגולה ראשחזקיה

 , מפומבדיתא הישיבה גם פסקה וא; ונהרג המלך אל והלשינוהו אויביו וקמובמשרתו
 החם'שי לאלף השמיניה המאה ועם התירה ;יו ממנה ופנה הדרה בל בבל מבתויצא
 , הגאונים זמן פרקנחתם

- -

 , עשר שמונהספר
 וניקוד מתרה , ::;אאים בז12 ודקרוקה דלתון הככנת ן ודקקה האגדה ספתה , הגאונ.םהיקוני

 , המשך טמורה ,ועמים

 עשריםפרק
 הגאונים.תיקוני

 זמן פרק והוא , עלינו עבר , שנה מאות מחמש יותר יכיל , גדול זמן פיקהנה
 הוכנו נו , פריו את ולנוטרים אדמתו ומשדדי למפתח.ם והעבודה , התלמודההפשטוה

 ימי גם היו הזה הזמן בפרק . היום ביכינו אשר באגדה המדרשים רובי הוסדוגם
 בו הקבלה. חכמת האחרונים יכנום אשר ובסודוה וברזים במופלא הדרושיםבכורי
 סייג לעשית והמסווה , הקריאה לישר הניקיד , המקרא לבינת שונים עוזריםנבראו
 חכמת מית פי על שרשיה על "עמור הקיש לשון חכמת שדה על אור עלה בו .להורה
 ויצאו והמליצה השיר רוח לפעמים החל בו אף . שמושיה ואפני עניניה ויריעתהדקדוק
 הנסיון י ההיא בעה העמים בלשונות הנהונה השיר מדה פי ע5 בחרוזים פיטיםלאור
 אם אכן . החכמות בה להגריל באומה לעשות מפליא הזמני באשר הטיב טצב כייורנו
 עת לא או , עננה תשכן עליה וצרה צוקה מעוף אם הפגעים, ימ.טו החתיהמצבה
 התכמית זאה בכל א, אם. ואמנם . צמחיה שתוציאה החכמה עת ולא להפריחהטדעים
 אם , כאלה לעשות המפליאה היא אלהים ויר , ה.א פ5א אך , כנשרים אברהעלינה
 עמלה ביר אשר הזה הארוך זטן פרק במשך ודור ברור הרוח עבורה מרביתנראה
 במנוחות אך כאלו נע.נינו ידמה הלא עמנו בקרב והרורשים החכמ.ם התמו ובן עברווחרוצה
 חפשים ימהיותם . צלם מעליהם הסירו לא ובטחה והשקט חייהם ימי כל חיושאננות
 לא כי ידענו מאד ואמנם , בחכמה חיל לעשות רוחם ונאמץ לבם רחב , ודאגהמעמל
 בראשונה הנה . דור אחר דור באום אשר ההלאות לכל מספר ואין קץ ואין , היהכן

בעור
 :גי:ה,::ע:הש'בת ב,עמס:גוי:4:ג:ן:עתך כלום הקרקעות כא-הן לבעל כהבה לא לו ,טנשאת וכרן ונתאימה וטטלט5'ן קרקעית לה שחיו יתימהעל

 נקיג שא.ן
 ק

 ערש וכרלשה-ים ס מברחת

 נ'מנוי:כא%השואל שהעלימה מהי אלו מנכסים 'רןש'::ל לא ':ב'מנ':את פ" מברהתלוהכ' ויוח'קראמבעלה
 . שנפלו האשה פ' בריש שטעון ור' יהודה ר' למחלקת 'טבחו ישל 'רוע.ם שאינם נכסים בפלל זה אםהיא

 וב ד( הידויך עי.ש. המגהיק ש2 עליו שהפיר כמו  עיון ובל' בחפון נתב ורא' וזה בדביו נהיה שאנל ולאחריוחוץ פ-י בודא ;ליהר מנרך י,נין מו' שאינם האילן פירוה , ברכות כשררי ט' בע' שנהב טה עור בעיניוהיטה . שהשב מה השיב כן ופל בגמרא השני למברחה ענינו כרמות האואל שנוון והשב כענין ש"א טשיב1ה:אין
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