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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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 ארם בקום כן ואחרי . פעם אחר פעם נהממו נרדפו הפרסים ממשלה תחח עמרובעור
 צואר, על בבד עול 1 גורלם היה מה , המזרח ארצות רגלו התה וידבר כשנעוןמתנהנ
 אלה אל . רגע בכל שברון ומשנה , צעד כל על וחמס שוד עשק 1 מתנים עלעקה

 ומכאובים וצרוה רבוה רעוה עור רו;חברו , מחוץ עליהם באו אשר והצרוההמכאובים
 אין אשר דור היה לא כמעט כי . פנימה מקהלותיהם בקרב המריבות טן נצמחואשר
 כסתר מלשני , אחים בין מפרידים רוגנים , עושקים מעיקים הגולה ראשי . מחלקתבו

 לשנ. האומה אה קרעו אשר הקראים ריבי אלה כל ועל השדה, כעשב מעיריציצו
 בבל בישיבוה הרוח עבודת שבהה לא האלה הרעים המעמדים בכל ואולם .קרעים
 ? עשו מה קדם סרינוה ובשאר . אגפיה ככל לא גם הורה הלמור בארץ פסקולא
 ותה. , בעצלהים ישראל חכמה זרע נשחת ולא בצלחת ידים ממני לא שם נסהלא
 נעלים לא ואמנם . הזה הזמן פיק יצירת היא הזאת בחכמה גדולה מפרוה כי ,להפך
 . לצדדים אך הראשונים הגאונים הלק היה לא הזאה הקדש עבורה בכל כ.מעינינו

 , עבד: לא אתרוה חכמיה שדה על , ההלכה בהורת הפצם וכל ישעם כל שמוהם
 המקרא בנינת דרשו, לא ודקדוקה הקדש לשון בהכנה לב שמי לא המושכלותאל
 כי נאמי אם נפליג לא כן ועל . בה לשרת הכלי והאגדה מדהם, הישן המררשהיה
 הפיצ. כי במסמרים ויח:קוהו ההלמיד אה קיימו כי צדקתם והיא זכוהם כל זאהאך

 לקדם'נ.2 כבור נהן אבל . רחוק עד ההוראה ידיהם מהחת וההפשטה חיצהמעינותיו
 בתימבי היו כי ואת על גם אם כי לבנו הורה להם נגמול לבר זאה על לא כיינאטר
 המקרא נכחאוה וקבעו הקדש לשון חכמה שדה על גדולוה פעלו אשר החכמיםנפש
 הלא דברים בכמה כי וצדקה זכוה היא גם כזאת ותמיכה ועזרה . הקריאה אתוישרו
 סעדיה מהב וכפים האחרונים הנאינים בדורות אכן . מהעושה יותר המעשהנדול
 ההרשלו קדטיניהם אשר באלה גם לעשוה הגרילו הישיבוה ראשי גם והלאהנאון
 בהתנגרוהם, הרבנים ;ל רעה הקראים השבי אשר כי עדה המראה זאת ואף .מהם

 ה.א הקרא.ם ההנגדוה כי ספק כל בזה אין כי , לברכה והפכה לטובה חשבהאלהים
 החליפך לא החליפה זאת אמנם . הזמן ברוח החליפה ,את גרמו אשר הסבותטן

 נצברו אשר והדינים והנזרוה התיקונים כל , ~במנהגיהם הדהיים חיידקי במשפםמאוסה
 לא ההדש הזמן ורוח היהודים עליהם וקבלו קיימי הזה הארוך הומן במשךלחמרים
 . הארץ מן אחד אף להכחיד בםנשבה

 לעשותם ותקנו וחקרו אזנו אשר בתיקוניהם , בכלל הגאונים במפעלות נתכונןאם
 נ: אם כי וכל מכל התלמוד ;מדת על עומדים נשארו לא כי לנו יודע , בישראלחק

 רק לנזור לנו לאין מפורש אמרו קצהם כי אף סמנה. גרעו גם מדהו עלהוסיפו
 אש- חדשוה ת 1 ר : ג הזה הארוך הזמן בפ-ק נולרו כי עד ההלטוך ;ל יהר.טרו גזרי אם כי לעולם זאת שמרו לא בכללם הגאונים זאה בכל הקדמונים שגזיומה
 בהירה דינינו במפרי ועלו הזה היום עד בקיבנו לחק היו והן התלמוד בעלי שערולא

 לבד לא אש- חדשיה ת 1 נ ק ת ;שי כן יכסו . קדמ.נינו מקדמ'ני המק.בלת פהשבעל
 כן ואף . היפיכן מפורש בתלם'ר אש- בהן יש אם כי ומקורו התלמור מיסודשאינן
 בכל מהם אין קטן רמ; ואף יפקרו ולא יזכרו לא אשר בישראל ם י ג ה נ ם הרבהיש

 גס ט.בים מנהגים , הגאונים ידי על הונהגו אך התלמור מזטן פה שבעל התורהפכרי
 ימסרו החכמים מן נם העם מן וההמונים לחק נשארו וכלם נפסדים גם מושפליםרעים
 ה 1 א ר ו ה מהם נמצאו אלה כל על יהר והמצית. התירה גופי מעל יזהר עליהםנפשם
 יביאו עצמם והם ההלמור מן יוצאוה הולרות הן העין ראות לפי אשר ממפרלאין

 דק בח.מ אך לפעמים כי נראה בהן בהעסיק אכל נו הבנהם לפי ממנוהעצומותיהם
)ד"ר

 ח.'ד~

 נקשרו
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 בקדת מפני , אש בהריצו הנעורת פתיל כהנתק , מהר ינתק אבל בהו~6ורנקשרו
 רבים כחדשות. נראו לו אשר , ושכל לב בשום בחינתו ולרגלי רבר לתרל-תההוקר'
 בין אשר חסונית בייני הם נפשם וברצון הדעת כשקול יסודם אשר הגא,נששביקיני
 השגיחו לא התיקונים ל~ה משפחהו ולבני לבניו אב בין לאשתו איש בין לצנרואדם
 התלוים דברים הם כי התלמוד פי על הקרמונים בימים משפטם היה איך הדברעל

 למעמדי לב שמי הם גם כן ועל מזה עינם להעלים יבלו ולא והמקומות הזמניםבשנוי
 וליסד לכונן מוכרחים ויהיו שם הם באשר מקומיתיהם צרכי על עיניהם ופקחוזטנם
 ר ד ם מעניני היה מתקוניהם גדול חלק ואמנם . ההם והצרנים המעטרים לפינישנש

 מקומות ככל היהודים שאבו מטנו אשר המקור הישיבות היו הזה נענין לה, פ תה
 מידם אך כנמייתיהם בנתי אלהים בעבידת והסדנים והדינים הטנהגים כל .מושבותיהם

 המקומות מן הזאת בפנה אליהם באו אשר השאלות בהמון נכינה אם לסו.הי4
 כי נראה הלא ומידורה ההפלה משפם העבודה דרך ידעו לא אשר והרחוקיםהקרובים
 ע5 התשובות ומן . ישראל קהלוה ברוב מדרים ואין אופל היה עוד הזאתבבחינה

שאלותיהם
 נדע.

 חדשם מנהנים , בישיבות הנהינו אשר המנהגים הודיעום לרוב כי ברור
 התנאים כי , התלמוד על דבריהם סמכו כ' נמצא ולא . בישראל היו לא לפניםאשר
 כל נכנסו ובהם הגאונים פעולות כללוף אלהיהם , הכירום לא והאמוראים ידעונילא
 נחהט אשר העת rD9 עליו עברט אשר הגדול זם! פרק נמשך היהדות נדה התיקוניםפרטי

 התיקונים מקביעות דברנו אם אמנם הישיבות. ופסקי הגאונים רורוה בל תם עדההלמיר
 .שדה כלם ורעה לכל מוסכמים עת בכל היו התיקונים מיני כל כי נחשוב לאבימיהם
 ןה גאון והורה שתקן מה שלפעמים עד דעותיהם חלוף בקצתם מצאנו אם כי ,בהם
 התלמוד מן שהוציאו ברברים לבד ולא , להפך וכן לאסור אחר בדור גאון הורהלהתיר
 לנזור היחליטו מדעתם קבעו אשר ביברים גם אם כי , כן לא וזה כן - הוכיחשזה

 הישיבות שתי גם . דעוהיהם'( לפעמים נחלפי ולהורות מנהג להנהיג להקן ,ולתשיש
 בשדם ועתה . והוראוהיהם מנהגיהם בכל אחת לדעה עת בכל הסכימולא
 האחרונים הרבנים כי נבין תכזבנה לא אשר הברורות המראות אלה כל עללב
 הףבנים ואמנם : אחריהם להרהר יאין קבלה רברי דבריהם שכל בחשבם לרואהשגו

 לזה אשו ולא בדינם מתונים היו הם הגאונים לזמן קרובש יותר היו אשרהראשינים
 משקול. בראיות בין התלמוד מן ברא.וה בין דבריהם וסתרו עליהם פעמים כמהוחלקו
 וטהור קדוש עלמא נהורא קראו אשר נאין יהודאי מרב יזהר ביניאם נחשב וסי .הדעה
 שבהלכות הלכות הרבה על שחלקו מצאנו וכן דברים בכסה עליו שחלקו נמצא יאתובכל
 . הזהי( להגאון נהיחמו אשרגדולית
 לא ואף שורש לא להן אין אשר הנה מעם לא הגאונים גזרו אשר ת 1 ר גזה

- -  ימן-
 הריאת במרכת שנחלקו ט'1 סי' עיי-ח"ג . הגא,ג,ס מטחלוקוה טלאים הגאונים השיבית קובצי כל1(

 ובסי' . נטרוגאי רב על רה.ג חולק קלת סי' . הראשונים על האחראים טחלוקי; ס"ה סי' ושם . הלבבטרמיט
 וראיש ורסבזם ברחף שהובאו המחלקות לכל טספר ואין . מקומות בהרבה בהפ וכיוצא . חפני בן ר'ש על'קל.ד
 . קצתם עם קצתם הגאונים שנחלקווסיר

 קצת דברי על אעיר מ.ט , ידוע הרבר הראשונה בפוסקים לבקיאים כ. זח על לדוגמאות שא'צ אףצ(
 וחנינא שכתב תטלין הל' רחף ע' . וטעות שבוש גדולות הל' או גאון רבלי שעשו הראשונים הרבניםשרולי
 של בטלית דפשה'ם חוטי למרסי דאסרי רבותא, למקצת וחזינא כתב ציצית 1:ה' . טעיתא בה.ג מלתאבהא

 וכן צ' וסי' א' סי' ח"נ עי' הגאינים .סגרול' היו רבוחאי והני . בשמעהא דקו לא רבוהאי והני וכו'פשתנם
 אלברצלוני הרב עליו מפקפק וכסה , הגאונים מיס'ד הוא רבא שהושא ס( .- בכה הגאונים "ל הסייףסולק
 . ההשבות באוהן וטעות וכו' כאונים למקצע השובה ותטצא כתב מא"ב ה'ב פי'א והרטנים . בג'מיהתום'
 וכן . גרמה סשה זה ::ם וכו' גאונים 'מקצת הורו ספרת לטקצת שאירע זה טענה וטפסי כתב שט ה.כובפט'ו
 דכהובוה. פ"א רא.ש עי' רה.נ וע? היצאילהוה על ה:ג.ר ריש נחלק בעשרה א.ריסין ברכה ובענין . בג.מהוא
 אלה. כמו לרוגטאות טסטרואין
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 לעשית ומרצונם , דעתם משקול הוסדו גם הוכני אשר חרשוה הן אם כי בתלמ.דרמז
 משפט שחרצו מה היא נזןותיהם בכל הבדולה . חכמים'( לדברי ומשמרת לרהסייגים
 ההלוים בדברים והבקיאות ההעת מן פחותה במררגה הם כי האחרונים היורותעל

 בטרפזה בדיקה שצריך מקום בכל ע"ב( צ"ו וזיען ד' )ה"ג : ואמרו חושיתבהבחנה
 הגמרא בעלי שהראשינים . בדיקתנו על נסמוך לא בהן כייצא וכל דרוסה נפולהכמו
 ברותהין הכבד שחליטת הגאונים אמרו כן וכמי , אנו כן לא בבריקה ובקיאים חכטיםהיו
 בחליטה הקיצים אנו שאין מפני לההי.1 אין , מותר בגמרא הדין לפי אשר , בחימץאו

 שחליט היא רווחא שהלכה שאף , המצה לישת לענין אמצו כן ואף . ע"ג( סי' י"ר)טור
 אני שאין מפני הגאונים מגזירת אמור זאת בכל ; חמו'ן לירי בא אינ' ברוהחיןשחלטו
 הכלרת בענין אמר נאון צרוק רב ומ- . וצ"ז( צ"ו ס" תשובה )שערי בחליטהבקיאים
 להצריכה נגזור , נקיים שבעה צריכה אינה הגמרא שלפי , בשיפי דם ראהה ולאבקושי
 , ישראל כבנות הכטה שהיהה ה-אש.נים בדורוה היה ,ה הגמרא בעלי שהתירו מהבי

 המעטית הרונמאות מן . ס"ה( ס.' )ת"נ לשיפי ק.שי בין מנחינית אינן עכשייאבל
 ובמקום . התלמ'ר מדה על בה.מפה לגזור הגאונים השתדלו כמה רואים אנו ככרהאלה
 מחסיון שאנו בקבעם בפנינו נעלוה. הם באיסירים למעט פתח לנו פתת הואאשר
 כאלו הבאים הרורוה וכל רורם את וחשבו . הפהח למצוא נלאה ובקיאוהניבינהנו
 'והאבר אדם בני חושי יחלשו הומנים במיוץ כאילו לפנים ולא  לאחיר הוליכםהזמן

 . זאת עשתה הנזירות מדת להגדיש השהרלוהם , דבהני אשר הדבר היא אכל .הרגשתם
 , כמעשיהם עשו הם וגם ראו מהם אחריהם הבאים הרבנים ? אלה אחריה היהימה
 הרברים לכל קץואין

 אש-
 אנו אין באסרם הזאה לסבה האחרונים בדורות נאסרו

 הנה . מאלה טובים היו הראשיים והימ.ם להבחין מכירים אנו ואין בבריקהבקיאים
 יקשה אשך , יצחק בן שלמה רבינו הוא , הראשונים היבנים בין המורים מגדוליאחד
 שאנו ואמר ולהבהין לברוק היריעה המאוחיים הדורות חכמי סכל לשלול הרברממנו

 אל שנאמר עליו לסמוך ומ.הי רואזה שעיניו מה אלא לדיין שאין בדיקתנו עלסומכים
 החזקה היר בכל הוא גם , כתוב( ד"ה נב, חולין )רש"י ההם בימים יהיה אשרהשופט
 מוצא ננד דעה באמרי מאומה הועיל לא מפניו עמו על היהה אשי הגדול המוראובכל

 ממון וכמה . בבדיקה'( בקיאים אנו אין בישראל לחק הוא לפנים כמו ואח-יו הנאוניםפי
 . הכלית ואין תועלת לאין הזאה הגזירה בההום האחרונים שקעו ישראלשל

 כמשר נוסדו 4;ש- גדולית ות נ ק ה בה-בה כי לתהלתם פה יאמר זה נגדואולם
;מן  נם ליטול ש.ביאי ה;.נוקוה טחי ב'2:; שהא ה יוטר אין בגי'. יכיר לה; שאין ה:וירוה טן אלו (,

 ולברך לשור צריך בריקה גמר קורם ח2ץ ביעור ברגת בין הטוסיק . מרש.גן תר'.ם סי' א.ח )טורהלולב
 חיים תפלין מניה טרה,:,1 חנ'א ס.' )א'ח חרם ככלי דינם במטנ,ן טצ,פין עץ כלי , הגאונ.כ( מן משב"לושור

 , י'1( סי' וטוי,ר י'טןאל בנהמת אלא מסוכנת השרו לא . ור'מ סר.נ י ", ח.א האשכול הריר בהטלמ'טמש
 ה:און.ס 2ן בהם ומוצא הלב למרפש נסיכא , '2הם-ך מקים לכל דורדא ע.נו:יהא כמו הריאה בכ.רכ'תהגזירות

 כעשבים שה;טיריה אף ש.: :בסיה ס.ם' פי' טור כבושל לאכלו א.ן מליחה בלא יסים נ' ששהה נשר .ק
 כל' . הט"י( ':ס ipr הסאה אם-ו גאונים מקצת , רט-ז מ.' ה ש הגאונים בשם ממ'א ה,.ד פ'ג )רטב.םאמורות
 . קצ'רן ם.' '!ם נהה-ידי והסכיט: מיה- דם על לכשל אסר: מרה.ג, קכ'א סי' טוי.ר ח-ס ככל, דתםאבנים
 להתרי אס-1 ל"ז. ס.' יבום ה' מיי )ת'12' ומה מזה הצא ב:.ם לה אין א2 חל.צה בלא שנישא; 'בםשומרת
 הג'טגז קנים( סי' ג )ך כלל לבשלם שלא הגאונים אכרו וכ3-א כחלא כנהא . ו'1 ס.' 1;'ג 'טבחה בי שישנדר

 ומבךו ררם. ~כאן רכהנא הוט' למ'רמי אסרו . קמ.א סי' ש"ת לעולם הפרה לו אין ובס"ה הדברותבעשרה
 הרג ש.צא כר. להקיך יש בבהטה והחש"ן ה:,ד'ן כל ן א סי' )ח"ג טלקות וחייב השא לא משם עוברעלי,הו
 ~ניו, בע,ל:; בטלתו עושה ארם .טא,ן גט ה.מ:ו צריכה בעד.ם בעלמא איטה על הבא . ה( ם סי' ט'י.דבסליחה
 . בגט' ברור 'ם.ד להן שאין הגאונים מן ה-בה נז.רוה נטצא וכאלה . נצונים מקצת בשם גירושין טה' פ-י)רמב"ם

 שעטיו כה אלא לריין אין שכתבי הגאונים נ.ז ס.' י"ד בסיר משה בדרכי מביאו ורוע האור וכהב,(
 ה.סה ויה זכו בהכפה וברורה :דילה תזרה בה2 שה.הה ברורו ולכ.וצא דכהב היא ולדורו רש.' הוארואית
 ה" לא. :ברורם שדו שהם הגאו:,ס של מדירם ובהבטה n~lra גדיל י:ת- רש'. של דירו החזיק זהשלפי

 . בבריקהבקיאים

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



-

1 8 1 -- 

 ההלמור בעלי הראשונים תקנות לפעמים ובטלו , וברעת בחכמה נהגו הנכוניםיש:
 מן יש . מאתם דורשים היו והזמן המקום אשך כפי , תחתיהן תקנותיהםוהעפירו
 מצבם שנוי לערך והיושר הצרק להעמיר להקרו ארם שבין הדינים בעניני תקניהתקנות
 גפ ומבקשה בו רוצה שאינה ואימרה בעלה על שהמוררת התקנה כמו . ובזמןבמקום
 טעם ונתנו , תריס י"ב זמן לו שמאריגים ההלמוד כתקנת ולא מיד גט לה שינהןסמנו

 מ"ו סי' שיד חיד ש"צ פ"א לעיל )עי' בנכרים עצם: הוליה היי שכזמנם מפנילתקנהם
 חוב לבעל משועבדים יהיו היתומים של שמטלמלים והקנו . ק"מ( ום.' פ"ט סי'ח"נ

 הטען היאה בהקנה וגם , ישהעברי שלא שקבע התלמור תקנוה נגד אשהולכהובה
 ובמקומות במטלטלים הרבה התעמקי אדם שבני שמעה . והמקומות הזמן בשנוימונח
 5ררכי ס"ה סי' )ח"ג ככה לתקן להם גרוין היה קרקעוו? להם היה לא היהודיםשריב
 שהקנו בה כיוצא הקנה עוד קשורה זו ובתקנה , אייטוה( מה' פטיו מיס הכזהבפ'

 הבנוה אין התלמוד שמדין אף , המטלטלים מן מתפרנמית הבנוה שיהיו והיאה:אינים
 דכרין בנין כחובה ובטלו , קי"ג( וסי' קי"ב סי' אה"ע )מו. ממקרקע אלאני;.גות
 ? בטלוה מה 1DD' גאון חנינא רב מר ואמר . במשנה מפורשת הקנה שהיאבישיבוה

 לבנו שיהן הלואי והיום , כבנו לבהו ,ית; שיקפיין כדי היתה ההקנה שעיקרמפני
 )ח"נ הקרקעות gy נשבעין להייה היא הגאינים מתקנה . י"ג( סי' שיד היד )ש"צכבהו
 דיני . ב"ב( סי' שיר ח'ה )ש"צ עיקר כל בס"ת משביעין שאין תקנו וכן , נ"ב(מי'

 שיפייס הגאונים ותקנו , בבבל6( קנס גובין ואין בבבל דנין אין ההלמור דין לפיקנסות
 הנראה ילפי , ס'( מי' ח"נ ב' מ" ש"א ת"ר )שם אוהו מגדין פייסו לא ואם הניזקאת
 מנכס. כתיבהה להפרע הבאה האלטנה להדיר גמליאל רבן תקנה שבטלו מהגם

 )עי' הוא הגאונים מהקנת זה גם בשבועה להשביעה הראשונה להקנה וחזרו ,יהימים
 על לישגע צריך לפרוע מה לו שאון שטוען שהלוה הגאונים הקנו וכן . ע"א( סי'ח"נ
 שמי ותקנו . ובכ"מ( פ"ב וסח ס"א סי' טוח"מ ולוה מטלוה ופ'"ב נ"ב )רמב"םזה

 זאת בכל טהפכין אין הדין שמן שכנגדו על השבועה והפך ונומל נשבע להיותשחייב
 אה משביעין שאין הקנו זג:: . פ.';( סי' ח"ם )טור הימה שביעה לישבע הנהבעצריך

 ועי.'ש נ"מ סי' ש"ל ח"ד )ש"צ משמתין רק כו:יבהה כל כדי נשאר אם אלאהאלמנה
 דין בעלי את להושיב נוהגים ש.היו בישראל דין בתי לכל לחק תקנו ועוד . ס"ה(סי'
 על ודעת בהשכל ולבו עינו שישים מי . ה"ה( פכ"א סנהדרין ה' )רמב"מ העדיםואת
 צרכי לפי להקן והנקשה מושכלים טעמים בכלן ימצא מתקנוהיהם הרונמאות אלהכל
 , שלום ולעשות , מרמה כעלי לההבולות ורמן מחג לתת , והיוש- הצדק להחריקהזמן

 רובן אך , העולם"( לתיקון עשו אשר אחרות תקנות נמצאו עור הסכית אלהיממקור
 עש. אשר בהן וכיוצא התקנות אלה מלבד אמנם . ענין בשים התלמוד עם "ההאיםאין

- - בדיב'-
 ?:די הסוג- אח '2ק::מן הקשה(

 של טעטו על עמדו ולא ככהבם דברים דבינו לפעטים שהגאונים .טלצאתי המקימות מן אהד וזה . הטילה(בפ' )רי"ף בבבל ולא בא" אלא אוהו גובין שא.ן ה:או:יס הח' לגי,
 מפ:. רעלבא לקנם זה קנם סדמ.ם הן .רבר

 רם.; סי' י"ר הטור שהעיר כמו לזה זה ענ.ן ואין D:p שיטבי
 רשה אין לפרע ומנו והגע למדהי שהלך ליה צטח נ,רב בהשיבה כצאת. וכי-ב . מ"א ס" פיד גטיןיגראי'ם
 כגהנס הדברים הבי; והוא לוקה הר,ן שורת ובזה . ההלה הערב יהב? לא דקי"ל ההלה הערב להביעלמלוה
 . וצ"ע הכ' משסע לא יכ'ט כי ה.ם ב'.י מביאו ר"ג בשם העטור הכעי אד . נטעטםילא

 ליטול שטורשה סי . ה.1( :כיה מה' פ,ג )רמג"ם החלוה על אף הך'טאה כותבין הגאונים הקשו((
 כתנין דלא אע": שם( המעות לו כהה ואתן שבאס מהמקו אסות ד' מקנהו קרקע למקנה יא.ןמעוה

 להשכ.עו הנאוסם היו ליהובים שמפסיד אפיטרופוס . ע"ח( סי' וטח.ט ?:?יש ייד לחי ,הבי אמס?טל.אד-כתא
גיעע:ךע;:טגנן אוהו שמגדין לנטרי ההי,ב את לפטור .טלא תקם כפיטות ריי 'טבטלו בוה.י . ח"ז, פ"י נחלו;; ה'רמב'ם

 י' בם סבלונות חזרה , ט"ב( ס" שם )'ט"ב יותווה מול לטסה
 תיספה להפסיד נאמן א.נו בתולים טענת הטוען . הכ,נ( פ'ו זכיה ה, רמג'ם מ.ה ום,' ל"; סי' ש"ג היד)ש"צ

קי ( .ע.;יג . 1;:.ז! פ,,,א אשוה ה, )רמב.םכשבוח
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 האמור בדיני חרש'ת ת ו א ר ו ה נאמר או הדעות ת 1 נ ק ת גם תקנו ממונותבדיני
 . לו דרושות שהיו זמנם לטובת ועשום בתלמוד ברור יסור אין להן גם אשר ,יהמותר
 שלפי שלש ביין נכרים ומגע , יינם מהם , נסך יין מאיסור יותר מכביד איפו,- איןהנה

 להמלט ביין מחורה עושה או ויוגב כורם יהודי יכול רחוקות לעתים אך הנמראדקדוקי
 מובן כן ועל ובהנאה, בשתיה אסור יינו את עשה מועמת מגע כי נרול,מהפמר
 וההפסד הזה המשא להקל הרת מנהיגי הרור לחכם. קדושה חיבה היתה כימאליו
 . עמם להקנת הנחות קצת עשו הזה בדבר הניאונים כי מצאנו ובאמת . ידםריכלת
 והוציאוהו הישטעאלים והם אהם יושבים הם אשר העמים על עיניהם שמי בראשונהוהנה
 ונעשה . . . לעיא סנסכין שאין נמך יין עושה אינו שהישמעאלי ואמרו האיסוםמכלל
 על ככולם רובם אבל , בשהייה אף קצתם וההירוהו יומו בן מתינוק יותר היתרמגעו
 מגע לענין אבל שלהם יין לענין ויה , מ"ו( ס.' קדמונים גאונים )שו"ה בהנאה פניםכל
 שיהיה עם מאיזה יהיה נכרי כל מנע אם בי לבד בישמעאלי התירו לא שלנו כייןנכרי
 ומור ובמאיש לאפוקי תד"ה נז: ע"ז )עי' לעד יין לנסך רגילים אין הזה שבזמןמפני
 לא שבישראל נשיא שאפי' השלום דרכי מפני ספק ונלי התלמוד ננד והקנו , קכ"ג(סי'
 המשא להקל הקנו וכן , וב"י( קל"ה סי; א"ת )טור ע"ה אפי' כהן קורם לתורהיעלה
 סי' טייר בתשו, )רה"ג ולפרעם ולהלוהם חגם ביים עמס וליהן לישא הנכרי עםומתן
 * עמןז( ונימוקן מעמן בלן אשר הרבה עור נמצא והיהר איסור בעניני כאלה ותקנית .קמש(

 התפלות מענין הן ומגם למובת הנאונים עשו אשר החרשות התקנות רובאמנם
 היהה ותקנתם אלהים בעבורת מנהגים יסדי הם ההלמור בעלי שערו לא אשרוהכרכות

 אשר וקצת לתלמור בפירוש מתנגדות נמצא ההקנוח מן הזה במין . יש-אל בכללחק
 לשער נוכל תקנ.היהם ברוב . ההלטוד מן סתירה להן יהיה שלא לפשר נוכל בדוחקאך

 הרבר סבת ידענו לא ני יארע רחוקות לעתים ורק , יפרשוהו עצמם שהם אוטעמם
 התענית ביום לקרות ההקנה , חדשה תקנה ועשו הקדמונים תקנת הגאונים הניחולמה
 : שאסרה מפורעי; משנה נגד היא פיז( סופרים מסכת ד' סי' )ח"ג משה ויחלפרשת
 התקנה וזאה , ובכ"מ( יח, ברכות ס' ת ועי' לא. )מגילה וברכות קללות קוריןבתענית
 השנה מראש לאמר הגאונים מהקנות הוא וכן . ישראל בכל ונהפשטה ועיסיתקיימת
 שלפי אף : חיים ובספר ; לתיים וכת"ב , כטוך מי , לתייש זכרנו : הפלות הכפורים יוםער

 וכן . האחרונות8( בשלש ולא הראשונות בשלש לא צרכיו אדם ישאל לאההלכה
 אף בהם להפסיק והותרו שתקנו הם הנאינים , הברכות בהוך ככלל הפיוטיםאסירת
 היה לא ואחרים , המנהג להצדיק נדחקו הגאונים מן יש כי נמצא וכבר ןבברכות
 אנו והנה . בההלם0( הדבר על ערערו אחר.הם חנמ.ם מגדולי וכמה , בם חפץלהם
 זמנם משאלות על פקוחית הגאונים עיני היו כי וטבען האלה התקוות מןרואים

----
 נותן ט~טר . פראג( ד' ;יר ע.ח תענ.ות תעלות סדר אבוררהם היא הגאונים טתקנ; ארר י"ג העניתיי

  ה1אוניפ נמנו . מ"ר( פי' אה.ע )טור גט להצרתה קדושין הוו שקדש כותי פיו( שי' גיא fe' )חיג נניוהונט
 . תרנ'גן חיליו ומררבי רמו לבמות הבר  גזוריל

 שההיכח ואטר ההלכה עם זו תקנה לפ.טר רצה נאין ציוח  ש"ב קנ" סי' יבשיה קייב סי' ח'1 עי'"(
 דלא נראה ע"א( . )ט' בה,נ אבל הנאוגים בשם :( )לד בברנות ור'ן ורשכ'א ורא"ש תום' וכ"כ 'הירבצרכ'
 . חלוקא להאינחית

 א'ח )סיר בביהכ"נ לסררן הגאונים ותסו ביגעתה ואחת אחה כל האטר הגמ' טד.ן הסהר ברכות0(
 שמטעם עור ונ.ל פ.'( ,לעיל הקראים לררות הגאונים תקנו דריי וברייתא מקימן אפה דמש:ת נ"י . ט'1(פי'
 ובערב רבה אהבת במחר תקנו , הקראים נגר שהקנו תקנות כמה שם ושערנו שטי )נ"ז שבת גה ברכת תקנוזה

 הגאונים וטהקון . רלה( סי' )טא"ח הגא'נים הקות ישראל עמו שומר אחר הפסוקים . קכ.ה( סי' )ח"ג עולםאהבת
 שבה. נר גבי שאכרנו מטעם תקנו כדליקין במה ראמירת אפשר . נ.א( מי' /שם דוד ויברך לומרנוהגים
 : לוכח בקרושה תקנו עיגן נזג אבוררהם ':היה מעתה מפני הגאונ.ם הקנו הקדושת בהיך ישראל שמעפסוק
 שם ששח באותד רבצו טעה שמת ;ל צרק צרחתך רכ"א( סי' ,אור מלכנו טמקוטך , בקול אז , לך 'תנונהר

 פי' ה'.ר(גדיזד
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 ניכלתם לפ?5 , בו חיו אשר הזמן לחפצי דרושות הקמת ~עשות נמנעו ולאומקוסם
 המנהג אם אף , ומישרים ומשפפ צדק להעמיד והישר הפוב במעשה העולםלתקן
 נזירות בהרבותם וכאשר , כמשפפם היה לא התלמוד ומשפפ , כן היה לאהקדום
 ותיקניו מדתו טשנים -'היו בתקטתיהם כן וגזירותיו שהלמוד מדת על כמוסיפשראינו
 ובקרב משתנים והחפצים ינעים הדבריך כי הבינו בי יען ? מה ויען . ממנו גרעו נםאו

 .מח היא בתקנותיהם והמשובחת הנעלה אך . ויחלופו יחליפו קדם תיקוני הזההעצוי
u~nwישראל למקהלות ושלתווצ ה ל פ ת ר ד ם וקבעו al-pn לאמר ונוכל , והרווקות 
 מקומות בכל כנסיות בבתי אלהים בעבורת מדרים הביאו כי , הצדקה החשב להםכי

 היה , התפלה הוא , הזה הנשגב בדבר האי-מדרים כי להכחיש אין . היהודיםמושבות
 ראינו הלא . המחמור זה הרגישו בישראל א,הלות ונכל הדתיים בחייהם גדולמחסור
 בפנה דעה להורוהם שונות ומקהלוה מארצות הדבר על נשאלו נאונים ארבעהכי

 ועעצ שלס רבר השיבו ובלם , מעריה ורב עמרם, רב , צמח רב , נמרונאי רב ,הזאת
 ילכו פיהם על אשר להם, הנדרשים הדינים עם השנה כל של תפלות מדר להםוחברו
 לאות לנו ;ה והלא הישיבות. שתי כמנהג עשוים היו כי הקהלות, כל ינהנו פיהםועל
 .ובפרפ , אחד המנהג היה ולא המקומות ברוב מדרים היו לא בישראל לפנים כינאמן

 היו כי בארצם הסדרים להם יתקן מי ואשכנז צרפת ספרד כמו איירופאבארצות
 היה טר,ן'לא על ההלמוד את יורעים היו אילו ואף , הגאונים ימי רוב תורהמעוסי
 הזמן במשך הגאונים מן והוסד הוכן אשר כפי התפלה סדר ממנו לההלמך ידםלאל
 הרת עניני בכל היהודים מקהלות כל אם ההיא בעת היהה היא אשר בבל,בארץ
 . ישראל לכל תורה תצאומאתה

 , ההפלה מן יותר השגחתם עליה משבה אשר הרת פנית מכל פנה איןכמעט
 בה ודקרקו בדת נעלה לעיקר בעם ונחשב ן ונכבד גרול ענין להם היהה התפלהכי

 אן ההפלות בענין שאלו אשר השאלות מן בהרבה נבינה אם . יתירה ובכינהבדקרוק
 על בו הפריזו אשר הדה עניני מכל ענין אין . כעיניהם השיבוחה גודל מהרנרעה
 העמודים הם כאלו התפלה מענין יותר הקמנים דקדוקיו כ5 על ושאלו התמירותמדת
 , ההוא הזטן רוח היה כן . עליהם10( עומד העולםאשר

 והגאונים.
 'לקשוב צריכים היו

 עיקר אל לספח הדין שורת נגד שהתירו מה כי הדברים ונראים . חשבונותיהםאהו
 נתפשט אשר העם דעת כהפסת היה ;ה גם , באו מקרוב חדשים פיוטים עודהתפלה
 יחידים ידי מעשה היו הפיוטים אלה . העק-ית בתפלה אלה כמו להוסיף המנהגבקרבו
 היו מקצתם ; ההוא הזמן ומעם רוח לפי פיוסים דברי לעשית אמונה ירם דמתהאשר
 מבוא להם מצאו זה דרך ועל , העם לפני בהפלה פ'ומיהם הציעו והם צבורשלוטי
 שאלו הזה הדבי על נוקפם לבם היה אשר התפלה במצות המדקדקים , הקהלותבמקצת

 "גאונים אוהה הניאו לא כי כראופם ויהי , כן לעשות מוהר אם הגאונים מןשאלותיהם
 . מוסכם למנהג הרבר היה מעט מעט א?  ההפלה אל לספתם המבימו ואףלאסרם

ורבם
 בתלטור :זברת ואינת חובה אינו הטוספין קרשת . ע"א( ,eP" ואבוררהם ואתים תקנח בתולים ברכת רצ"ב(סי'

 לתפלות והוספות הפלות הרבת תפלותינו סררי בין יען אלח וטלבר . רפע( סי' א" )ב"י היא הנאקיםומתיקון
 פורקן יקום תפלת כמו מתיקוניהם שהן עליהן לשער נוכל אשר וקצתן בבירור הגאונים מתיקון הן קצתןאשר
 אשר התפיות כל וכן . חגאוניט נטן טמבע עליו נושא שבה ובאמר .מאטר שכל מזמנם בבירור ה.א שמיאמן
 תחצי שגם ונראה . ליחיד לקדושה רעע נסרר הנזכרות ובפרט היכלות ב6' השתמש שמהברן ר~שטיםגחן

 ועי' , כלם לפרט הטרום פה ואין , הגאונים מן ותספה הוא שטו ברוך עד , שאמר ברוך תפלות שלחראשון
 שבס.ע התפלות על ובמאמרי ,  סקוסות בחרבה לב רפיון  ובסרור וחלאה,  0(8 מצר פ. ד. ג. צונץ שלבספרו
 . הרבי חריגישליוו

 ב? ומהרשל יטיס חיט שחלת אחר טא( שנשאל סח  :און גט-ונאי יב אצל למעלה הבאתי כברהו(
 , הללה במרת ההיא בפה רקרקו בבה טוה ולמר צא בחליו ?הן שכשישל ההפלש בל לחשלי( צריך אםחהפלה

 רי י ר:דו
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 אלה כי יען , בם נפשם רצתה אחר מטעם עוד ותכנס הפיוטים ענין המביניםואמנם
 ומדישי: אגדות ילקוטי לרוב היו אם כי ושירים מליצות רק היו לא הקרמוניםהפיוטים
 לשמי? רצימ והבל יוצאת מטבע האגדה היתה הלא ההם ובימים , ומליצה שירבצורת
 ציה מארץ כיונק אגדה מפרות עלתה ההיא בעת . מדרשיהם בבתי ורעת השכלמוסר הטס" הטף בה , כנמיותיהם בבהי ובמועדים בשבתות ברבים דרתי גה , אגרהדברי
 כזאת בעה אם יפלא לא כן ועל , ספרים ותרבה והפריא עליה פתחה מעםומעם

 . ומאהביהם מכבדיהם בעם ימצאו ושיר מליצה בלבוש אגדה דברי הלבישו אשרהפיוטים

 ואחד עשריםפרק
 והקבלה. העדהספריה

 הרצועה הוהרה , בספר ונכהבו ונחתמו התלמודים שני נסכרו אשר העורמן
 באיש אשר העזה התשוקה . ספרים עשות לבלתי הדורשים רוח את לפנים אמרהאשר
 ישעם כל אם כי לבם בקרב חכמהם הסגר לבלתי הנאמני: והרעת החכמה מבעליואיש
 לפעולת ולעשותם עולם לאור בקרבם האצורים וההגיונים הרעיונים להוציא חפצםובל
 . מעצור עוד לה היה לא עהה , אחרים להועלה מפר עלי בכתב ישארו בעביראדם
 ובכל פה שבעל התורה עניני בכל ורחבה נדולה ספרוה לויבראות הותל אז כןועל

 . הזה הזמן ילרי הם ישראל דיני ובכל בהלכה שונים מספרים ספרים . יש-אלחכמת
 , גדולוה והלנות , השאילהתע כמי , עליהם בשמותם נודעים מחבריהם אשרקצתם
 מן המפרש ואמנם הששיה'(. המאה תחלה של הגאונים מן והם פסוקות,והלכוה
 גאון כל אצל ביארנו כאשר המה גדול מספר זמנם פרק תום עד והלאה מנהוהגאונים
 שם ידענו לא אשר ויש . מהם ואחד אחר כל של חבוריהם והודענו בזמנווגאון

 , סופרים מסכה , רבא שימושא כמו , הגאונים מן תולדוהם כי ידענו אבלמחבריהם
 , 1(858525( צר ח"ב )לעיל מבבר והובחנו ששערנו מה ולפי ואמוראים, הנוויםסדר
 מעשה כלן יי כנתבי עור נמצאו ואשר נדפסים בידיני אשר הקטנוה המסכתיהכל
 המפרוה ואמנם . ק"י( סי' )ח"ג בקצרה התלמוד אח בה לשנן הכליהן היההגאו, פלטוי רב קבלה לפי אשר , בימיהם שנתקנו הקטועות ההלכית מן והן , הגאוניםירי

 האגדיה הספרוה לעומת נחשבה טזער מעט אך הגאונים לנו הנהילוה אשרההלכותית
 הלא מצער ראשיתה אם אף הזאת המפרות . הנאונים ימי סוף עד לאור יצאהאשר

 מהגאונים אחד כי עד למכביר פרי והעש והצליחה הגדילה , רחבה היתהאחריתה
 )ספי לאגדות ותכלה סוף אין בזמנו: לאמר יכול גאון- שרירא -רבהאהרו:ים
 . 47( צר ח"בהאשכול

 אמנם אם . הגאונים לזמן יקרמי לא היום בירינו אשר אגדה מררשי כלכמעט
 בשני אשר האגדוה מן קצתם הישן מן הם הפרטיים חלקיהם _כי להכחיש איןבי

 בימי נמצאו ככר אשר אגרה ספרי מתוך ונבחרים ברורים מאמרים וקצתםההלמודים
 חכמים ידי מעשי הם לפנינו הם אשר ובצורתם במתכנתם המדרשים זאת בכלהאמוראים

 כתכונת המפרותיה ותכונתם . והלאה ההלמוד טחתימת הזמן בפרק ופעלו חיואשר
 חרשתו בריות ספרים אינם אשר כהסח , הגאונים ;מן יצירי הס אשר ההלכהטפרי
 וכל התלמור מן לקוחים דינים ילקוטי רק הם הם בי מרותם מחבריהם והוגו הורואשר

פעולתם
 בעני; מאכר.ם שגי לטי באו בעה נדפם ה"ה 2בר פ"ר לעיל ופסוקות גדולות הלכות דבר על חכא~ר ((

 היו אשר דברים כמה בהם כצאתי כי ויען . נייבויער אברהם הרזר סאת והשני שור "מ הריר סאת האחדזה
 . השך ::וף מיוחד מאכר לה2 נדבת' כן על לפרסמם מאד מזב כי זראיהי מסנינעיטום

 ח'ר( ד)דו

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



-

185 - 
 הם האגרה מדרשי גם כן , בסגנונו ולחתמו ולסררו בהוברת ~rw לתפר רק בםפעולתם
 עליהם ושתו וצרפום והקנום יחרו תכרום מחבריהם אשר קרמונים מררשים ילקוטילרוב
 שאחר הזמן בפרק האגדה ספרות החלת כי מפק כל אין אבל , מיוחד לספר והיונוספות
 ואז , הרצועה הותרה בספר ונכתב התלמוד נחתם מעת כי : אמרנו וכאשר ,ההלמוד
 המררשים ספרי בכל הלא . צמחיה להוציא האגרה מפרוה והחלה ספרים כתיבת ומןהוחל
 להם קדם בשלמותו ההלמור כי ובסגנונם בהגיונם בטליצתם בקיבם רושמיםנמצא
 כי האמינו הקדומים כזמנים אשר המשגה סבת ואמנם . והלאה( 252 ג ח לעיל)עי'

 , הגאונים של זמנם קורם עוד ומקדם מאז היו כן לפנינו נמצאו וכאשר , ישניםהמד-שים
 או ברייהא והמטנה , רבה הושעיא מר' הוא רבה.' ובראשית שהמדרש כהאמינםכמו
 הנה , כהנא מרב היא והפסיקתא , הורקנוס בן מר,א באמת הוא אליעזר דר'פרקי

 שהמדרש מפורסם והיה משמעם כי בשמשתם שטעו מפני לרוב בא הזההמשגה
 רבי הוא הזה במדרש המדבר שהראשון גם ומצאו , "רבה" בכנוי נקראלבראשיה
 וזאת , המחבר הוא הושעיה ר' שאולי המוטעת ההשערה נולרה מזה , רבההישעיה
 לבם על עלה ולא חשבו ולא , לקבלה ולבסוף ברור לדבר שטן במשך נעשקהטעות

 וכן , 176( פ, ג. צונץ 253 צד ח"ג לעיל );י' אחרת מסבה "רנה" נקרא אוליכי
 , הורקנוס בן א ר שם עליו קראו קדמונים קדמוני כבר אשר דר"א פרקי במדרשהענין
 לדרוש התחיל וכאשר , בר"א מעשה שתחלהו בו מצאו כי יען הזאת המעוה לידיובאו
 כל למחבר ועשוהו אליעזר ר' שדרש מה הוא הוא בספר הכתוב כל כי וחשבוברבים
 אלה מכל אשר הזה במפר ההולך הרוח ודרך , והלשון הענין על לב שמו ולאהספר
 החמישיה המאה לחצי המפר זה יוקדם לא פנים כל על כי ספק מכל למעלה לה.כיחניכל
 הפוסקים מן ראשונים ככר אשר הפסיקתא מדרש וכן , ו(ע2( צר ח"ג )לעיל ההמישי"אלה
 וסגנונו המדרש חבור מתיך יבין לא אשר , לב בשום משכיל ואיה , כהנא לרביחמוהו
 הפטרוה י"ב של הראשונה שפיסקא יען כנבא רב שם על קראוהו ואולי , מאוחר הואכי

 ריש )הוצאות הנדפסה ש-פסיקתא ואף . ;:ט2( צד ח"ג )לעיל כהנא בר ר"א בשםמתחלה
 זאת וסדור שחבור לנו ערב מ' , כהנא בר אבא רב במאמר מתחלת אינהבאביזר(
 מזה זה חלוקים הם אשר שונים יד כהבי פי על נדפסה היא הלא , ;.קרי הואהנדפסה
 לאור והמיציא שינים וחליפים שונים חסרונים יש ואחד אחד ובכל , גדוליםבשנו.ים
 שלא ודאי כזה סדור ועל סדרה ונהכרעהו , כלם פי ;ל החסרונות השלים מבינתוברוה
 שהוא לאמרנוכל

-rp'~ 
 וכסו הפטרות בי"ב וההחילה . שלפנינו מאוהד אחר באופן נמררה הראשוןהמהבר ידי מהחת שיצאה מה לפי העיקרית הפסיקהא אולי כן ועל ,

 בכתב גט הזה כסדור ונמצא , 'י~( צר לפסיקתא )מבוא נרמולי יר בכהב סדורהשהיא
 ואמנם . כהנא רב של בחותמו חתומה הפסיקתא כן ועל , אקספארר בגנזי המונחיד

 ראש היה אשר גאון חנינאי רב בן כהנא רב סר היה הפסיקהא מחסר כי מאראפשר
 נקראה כן ועל , ההמישי לאלף הששית המאה של השני בהני בפומבדיהא'שיבה

 שבידינו המדרשים מכל אין כי הוא ברור דבר של כללו . כהנא דרב פמיקהאהפסיקתא
 ובצרק , התלמוד חהימת קורם נסדר אשר אחד אף - ומכילתא ספרי מספרא חוץ-

 , והלאה והנאונ'ם מביראי רבנן זמן מתחלת נתיסדו המדרשים אלה כל כינאמר
 לשני נחלקים הגאונים זמן ילרי הם אשר בידינו הנמצאים האגרה מדרשיכל
 הוא השף  והחלק  מררשיים פירושים הוא  האחר ההלק עקריים,חללם

  ברבים.  שנררשומררשים
 הראשי

  טררש הש  המררש"ם  שבפטישים
 מופחה ועמדו הרצועה שהותרה בעת כי מעצמו מובן והדבר , ה ב ר ה י ש א רב

 הארבעה על כי , בראשיה ספר על היתה הראשינה עינם ששיסה ספרים ועשוכישראל
 ספרימ ח"ד()די"ד
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 הפירוש . וספרי ספרא , מכילהא , מכבר ושטורים ערובים פירושים היו אחריםמפרים
 הערכתו אופן הראנו וכבר . בימיהם הפירוש דרכי לפי ופסוק פסוק כל על והולך:ובב
 מן הזה בסוג 260-252(. מצר ת"ג )לעיל בקרוב סדורו זמן וצמצמנו:סגנונו

 פירוש כלו אשר ה ב י ם י ר י ש ה ר י ש הוא ת י 1 ח ש ר ד מ שניה נחשובהמדרשים
 288( )שם זמנו לצמצם אין ענין בשום אבל הקדומים מן והוא פסוק על פסוקומסודר
 כן על התלמוד חבור אח- לצמוח ההלה המדרשית הספרות כי שערנו כבראבל
 ה כ י א מדרש הוא זה דוגטת . התלמוד חהימת אחר זמן בפרק הזה למדרש מקוםשמנו
 ומראש , פסוק על פסוק מסודר פירוש והוא קדומים מהיוהר הוא גם אשר י ת בר

 הזה ומן בפרק הוא גם יהצבנוהו הקרמוגים מרת לפי פירוש צורת לו יש סוףועד
 שהצי ואפשר , במופח ברור דבר עליהם לאמר נוכל לא כי נאמר אבל , הנזכרמפעם

 ולפי . 268( - 262 )שם אחר במקים כהשערתנו קדומים יותר הס האלההמדרשים
 ארץ היתה מולרתם שארץ נראה המדרשים אלה על ענינם וכל והערכתם לשנםפגמן

 ישיאל ארץ ומאגדה הקדומים טן היא נם רוה טררש עם הענין בן ואףישראל.
 מקרא פירוש הוא גם אשר ר ה ם א ש ר ר מ לו וכרומה , הסדר על מדרשי פירושוב6
 מקרא חלקי אל המדרשיים הפירושים אל . ישראל ארץ בן והוא מאד וקרום מקראעל

 ;ה . ה ל ה ק ש דר מ ראשונה גחיטוב שהזכרנו לאותם מאוחרים הם אבל ,אחרים
 בכלי מתלמוד רושמים בו יש אבל , ישראל ארץ מאגרת רובו המדרשיהפירוש
 חבורם זמן שערגו אשר הקטנות המסכתות מן ידע המחבר זה כי כן נם בוושצאנו
 ש דר מ עור הזה וממין . זמנם בפרק תולדתו כי מבואר כן ועל הגאוניםבימי
 פרשיות קצת בו וחסרים קטוע הוא בידינו אשר הנרפס שזה אלא ב 1 פ תרשו

 יד כהכי קצת הספרים באוצרי ממנו נמצאו אבל בו נתפרשו שלא פסוקיםיהרבה
 כמליצתו מיוהר,ת והכונות ודבורים לשונוה הרבה בו ונמצאו . שלמים יותר הםאשר

 פירוש הוא י ל מש ש דר מ . -270( 278 )שם מאותר loa תולרהו עלהמעידים
 הגאונים זמן בפרק ימהיבר מקומות בכמה וחטר קטוע היא אך , העצמיתבבחינהו

 פירושים שהם הזה טמין מדרשים לנו יש ואמנם . 276( )שם ענין בשום לו יאוחר:לא
 ש ר ד מ ב ש השלישי מן וקצת הראשינים הטררים בשני . שבתורה פרשיוה קצתעל
 281, )ח"ג שערנו וככר פסוק, על פסוק פירוש אלא המדרש אין ות, שם אלהו

 סוף ער לכם הזה )ימהחדש רנה בראש-ת אח להשלים נסדרו הפרשיוה שאלה265(
 אלה ובעל . מדרשו אל :ספחם מצאם שמות מדרש ומסדר פירושים( היוהחורה

 כי מאד קרוב פנים כל ועל ;(;(cw) )2 בשלמות בבלי התלמוד לפניו היההפרשיות
 שכל נראה כן וכמו המדרש.ים. הפירוטים בין יחשבו בצדק הפרשיוה אלהמררשי

 )פ"י( רבה בכמדבר המובא שופט.ם בספר ואשתו מנוח פרשה עלהמרר.ש
 . מ:.רשו אל ספחו רבת בסובר ובעל מררשי פה-וש מאיזה קרום שרידהוא

 כל סדר על שנמררו דרשוה בין ברבים שנדרשואמנםהמדרשים
 מאר רנו מיוחדות פרשות על שנדרשו דרשות ובין , פרפ.ים ספרים על אוהתורה
 יר- על יוכרו ברבים הדרשנה מטין הסדרש,ם אלה י הפירושיים המדרשים עלבמספר
 ונחמות ברכות בדברי הדרוש שיסיימו מסיומם , ובנינם סמגנונם . מיוחדיםרושמים
 . הדרושים שכקרב אחדים דבורים ידי על גם ולפעמים בעתיר המקווה השיב עלוברמז
 בין הוא בי יען חא, ב מש תא א ררב ות ת ל שא הספר: את ראשונההתשוב
 ותכונתו ומחברו השאלתות מזמן . ראשונה במררגה בו עלה ההלכה ענין אשרמיותר
 פה להעיר לנו די ולתכליהנו , ג'( )פרק למעלה דברנו ככר ומקורתיו ותכליתווחפצו
 נראה מסגנונן נכיר כא'טר , ברבים המחכר שדרש דרוסות קובץ הוא הזה הספרכי

 שהוא ד'ר()דית
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 רג של במאפרו מהוארוה אשר כפי נבל בישיבות שנדרשו הדרשות בסגנוןשהוא
 מדרש הוא הזה ממין השני המדרש )יוחסין(. הישיבות דבר על הכהןיוקש
 , בלעגנו המררשים סרוב לטובה נבדל. והוא . החורה כל על טטורר והוא . א ם 1 ח נה

 וטולרתו זמנו ואודה אודותיו ע5 ורנרתי , הגיוני וקיצר ובחבורבטליצתו
 סכל אחר אין כמעט כי להעיר פה נומיפה אך , 268( ח"ג )לעילבאריכות
 בההוצאוה ככר כהתנחומא, שזנות טסהאות כך כל ממט נמצא אשרהטדרשיס
 והשממוה חסרונות בהן יש ורפ"ה( רפ"ב קונסטנטינא )ד' ממנוהראשונוה

 בראשוניה. נטצאו לא אשר הרכה תוספות בהן שיש המאוחרית ההוצאוהלערך
 מספרים לקחן או מלבו הרבהים בדה שהוסיפן שמי הרעת על יעלהולא

 אחרה בנוסהא כן שמצא נוטה הדעה אם כי התנתומא עם ענין להם אין אשיאחרים
 חלופי אלה סכת יאמנם . הראשונוה מההוצאית התנחומא אל הדברים וספח ידכתיבת

 והשמיטו , ולצרכם לעצמם שהעתיקוהו הדרשנים ירי בו חלו כי יען היאהנוסחאות
 שהתוספת בחשבם הוסיפו או בחסרונם נזק אין דעתם שלפי שראו ממנו דבריםלפעמים
 בינהם בשרר והארוהו חכמתם לפי בצורהו שם או , והקנתז הספר להועלתההיה

 , הנוסחאוה ורבי פרו זה ידי ועל , לו עשו אלה שלש כל נס או , ול,פוהו להקנולהיטיבו
 נאמר אם כי מחולפים מדרשים שהם לחשוב הזה הנוסחאות שניי יתענו לאאבל
 לאור עתה יצאה ההנחומא 0ן אחת נוסחא . עיקרם הליד אחר ואב אהד המררשיםעצם

 הנדפס מההנחומא מאר שונה והיא הרמצה( ווילנא באבער ר"ש )הו'.ל ,כדפוס
 בתנחומא גס כתובים הזאה בהוצאה הכתובים הרברים מן הגרול שהרוב אףמנבר
 לאמר יצרק ;את בכל ממש דומים הם התירה מחומשי מפרים קצת ועל מכבר:(.הנרפס
 ובסגנון נלשון ביניהמ הליף יש לרוב כי לפניו הנדפס מנוסחת שונה שנומהאהועליו

 השוה הצר אבל חכמהם'( לפי ופירשום שהביאום להם שקדמו המדרשים אתונהבנהם
 נודע לא אשר ילמדנו מדרש מקורם היה ואולי , לשניהם אחד מקור היה כי ,שבהם
 שבעולם ספרים אוצרי פנוה בכ5 דצעיירים מן לאחד הצליח לא היום וער לו היהמה

 מחבי שאבו ממנו כי לחשוב יסיתנו אשר הדברים טן אחר ;ה אשר מציאותולגדלת
 השונוה הנוסחאוה לכל המשר והוא מחרש הנרפס ומחבי מכנר הנרפסהתנחומא
 המוציא נאמנה הודיע כאשר מזו ,ו נבדלות אשר תשע על העולת האחרון מזההנמצאית

 נראה הלא : אתרת ועיד זאת פי"א( כמנואו כאבער שלמה )ר' ההנהמא ,ה אחלאור
 )ב"ה רננו" אילמדנו כתאר הלכה מעניני ענין הדרשה עם להבר הדרך בשניהםכי

 הם הענינים טאלה רבים ?פשטיין( מר"א התנחוטא קדמות מאמר א' טחביהש"ח
 שאין בזה ושוב בזה שאין מה בזה רבנו" "ילמדנו נמצא לפעמים אך , בשניהםדומים
נאות_-- שהיר מה 15 ברר ואהד אחר וכל י5מדנו במדרש היה שהכף לשער ניכל ימיה ,בזה

 הוה מה;נחוהא גדול חלק כי יראה האבער ריש שחי"ל תנחותא המררש את באמנה וכ.רק הנוחן2ן
 יטיא זה בל , אחרים קרמונים וממדרשים רכה מבראשית הן שבו ההוספוה וגוב הגרפס בהנהוטא כבריעא

 זו ה)וסהאות שהי לרמוה עצמו את יטריח אס כצמצום ויתו- הטויל רש.ב של ותיקונים בהערית בקלר~"רא
 שטות ובא' . טכבר בהנרטס אחרות תיסכות ,ש שבזה רשווספוה והחת . בראשית סטר בכל העמן הוא כן ,לזו

 ושניהם שונים ושהים שוים עת.ם :אילך ומשם . המררשווי נסרר חלופים טזער טעט הוה החרש ער באוארא
 מעט רק פחרש והנרגם הטכילתא מן הרבה לקה טנכר הנרפכ . אחר.ם ממקומות ארוכים מדר'2,2העתיקו

 דומה ודברים גמרבר ויקרא לס' מרריו , הרביות עשרת וסדרם טהפסיקהא שלמות ררשות אבלמהטכילהא
6ריכז ט  אהר אנוקר נסחאות שתי רק שהם תראה ות :בל . גבר "גש 

21 
 ליייתע. היה אחד

 טררשים למליצת מליצתו בררך לרמ.תי אין ההרטה בהה,צאה התנהו:א כי יבין הוא האחרונים מליצתובין
 נראה בכלו . ממקופח האפח ואת 'שערו לא הכר'מ,ם ההגיונית 1:ל שבעולס הה'2ער:ת וגל ;)(ן בשוםישנ.ם
 תטררשים טן אהר אין וגם הות בלשון דגר א"י כגי כין בנליים נין האמוראים מכל אחד גם ,אי; טיוטתלשק
 על קרטונינו לשון לסגיני פרטיות לדוגטאות צורך כל ואין האררט לוה ריפיון לו יש סקורם כישון נסחואשר
 7. 9, ל, סי' הנא.ת בהערגה עיד עי' ואטום . אחת רא.ה העפר שכל .בוריו

 הירווד,"ר
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 תנחומא" "במררשי עלה ילמרנו הטדרש שרוב ואתרי כן ועל . ולבוגהן לתכליהו לונאות
 יהגנו לא כי ואף , אינו ועוד אבר ובכן העתיקוהו ולא ממנו ידם את המעהיקיםמשכו
 נופה הדעת כי ; העלמנוה לא ;את בכל הזאה ההשערה על בצורה חומה לבנותלבנו
 מדרשידיפ שרוב ומה , ( בהם' והשהמשו התלמודים שני את יודעים היו יזה זה . כןשהוא
 הלא ירושלמי מררשן והורו הוגו בהכרח כי לחשוב יתענו לא ייושלמיות אגדותהם

 הלא בבלי בתלמור אשר אגדה מדרשי רוב וגם , ישראל ארין נטיעת היא בכללהאגדה
 נדרך לשונם דרכ. אין . מילדוהם ברור.ם רושמים נמצא בשניהם . א'י מחכמיהם
 דוגמהם אין אשר ומגנונים דבורים בהם ויש הקרמ.נים המררש'ם או התלמ.דיםלשון
 מלשון המקור לשון להעתיק וררכם ( .שנים במדרשים ולא בירושלמי ולא בבבלילא
 ישנים מדרשים שני להרכיב דרכם וכן יקצרו ופעם יוהי לפיש ירחיביהי פעם , לשוןאל

 הנקודיה אלה כל . המק-א:( בלשון במליצתו משתמש לפעמים וכן אחד'י(.ולעשוהם
 יבין הלא כאלה נאמנים מופתים ואחרי תנהומא מספר הניסתאות ככל לעינינוברורות

 לרעת נדרשה לא , מאד מאוחר הספר זה כי בקרבו אמתית בקרת רוח אשר אישכל
 יען לרוח אך היא בעינינו הזאת החקירה כי הנוסתאוה אלה כל את המחברים ומימי
 הבקשה כן ועל , המקור אבד הימים וברוב , לכלן היה אחד מקור כ' ונוכחנו ראינוכי

 ואל . לשוא אך היא כרהו זמן ובאיזה המקור חפר מי נדע מרם הזאת בחקירהלהתכנם

 השמ זה כי לחשוב נימחאית.ו בכל המפר ;ה על נקרא אשר עהנחומא" השםיתעני
 אגדה מבעלי אחד חכם שמצאנו ואחרי , הנחומא שמו היה אשך המחבר שם עלרוס,
 אותו והוא ן הספר זה מחבר היה הזה תנחימא שרבי לרון נבוא הנחומא רבי שמואשה
 ונזנר באגדה בין בהלכה בין בירישלמי מדרשים כמה בשמו הובאו אשי תנהומארבי

-  גם - - ---
 התגחיסא( )נלו' ונסרר : 1' צר שם כהב שהו.ל ההרש יתנהייא במבואו באבער ר"ט ההכד יריר,4(

 אני ותמה . שלן הנוןווא חבר התלמוד .טל תנהוטא 'טר' 'ט.2ה' למובת זה וכל . בבלי הלמוד סדור לפ:'עוד
 איטהי ויעשה ותכלת לבן להביא מצוה איהא כ"מ ס" שלה בפ' . כנאה מיכלית ממת קרו כא א.ךעלט

 תתלת, עוד להם היה לא שכוכנו הרי נ;נ;. שההגלה לכן אקא 5נו אין יע:':ו תבלהבשהיה
 מרבנן חת,ס דבי אחא, רב הוא ואולי רבא אתך רורוה ב' עכ"פ שהיה אח"י ררב דבשני טנ. ' רדתכלתובגט'
 )מב:, שם וע.ע ? ההנהומא או התלמוד קורם ה"ה סי שהה . הכלת להם ה.ה עור ב'2'ס בכ"מ המובאסבוראי

 גיר סי' ק-חש

 "מ-
 ובעל טטש בלשונו )קט:. מסנהדרין זה מאמר כל וכו' הצילהו אשתו פלה בן און רב

 בגבל' יכסרים משם הם כ"י כ'ו כיה סי' כל וכן אזלוה? וסי הוספה שהוא ואמר מזה ידע והקיניםהערות
 מסעי ובפ' .  הקירם המאמר מעין והוא הרהיטה  סוף שהוא cllcn ב' הבט לא neDln שהוא הההנצלוה  אףועט
 מנדר.ם הוא וכו' מרדהיה מאי מן המאמר כל א' סי' וג,אתח;ן י. טח: ' דסנהדר,ן הבבל' לשון הוא ט' נ"רוג

 שיש ואף . י'ח פי' נשא פ' וע.ע . )כ:1 דברכות הגמ' על שכוון ליש-אל פנים משוא בעגן ז' סי' צו ועי' .)2ה.'
 "א' 1' ס" נח בפ' כמו . הבבל' אסויא' במסקנה טשתטש בך,כוה'1 '2גם נראה בב.; לענינינו הראיות באלודי

 לתרוייהו. ניטרינהו הלכך נט.( ברכוה כראפ וזה במאמרו וק"מ בכר'הו ונאמן הברית זומר קשת( )ברואהטורך
 . כ' סי CU'1 "ב סי' בהעיתך פ' ו;.' . לר.ת מאוחרור"פ

 המע"י
 רגע אף בספק יהיה לא הרא.:ה אלה בגל

 . בבלי כתלמוד דברים העה.ק הוה ההנחומא 'טבעלאחד
 . . . חולקין יר"נ ריי : א' סי' בראש.ה : אחרים נביא ולדוגמיו: לסאו,; נמצאו כאלה הר'ס.2 רבוי.2ל(

 ~א. א"...לאעשהכן לל הש לא רע.פ'ל. איבבשמהושל רי". שטת1שלהרי
 לך לך . בפיכם להמרית שלא בר' אלא הרבה והדברים כץ: ס" . הקב.ה של שטו יהברך אלא "א. סףנח
 11 . הזה בפיק כתיב מה לשואלך ארם בא אם : 'ים ט" מרא . בן ואצו . . . סבור קורא שהוא מי : כעס"

 מץ'. טטיח של שמו יתברך א': ס" חקה סרבר, הפשק ג'צר כ" ס" שלה . משמש הזה הפסוק "במ"
 . מאוחר שהטררש מבואר הלשעוה אלה סכל . זכרו תתעלה שטו יהנרך א' ס"דברים

 אח ופ.ריט מררשים יטנ, חבר בזה וכ" נקבות וזהוה אר.ם עדטה היה מה למאירה הולכם והם בניסטוליד אני מה אדם אסר הכל שנהרג כין אשהו מהוה אדם נטרש שנס קיל ארים : כץ בראשיה ע"6(
 מט פרא שט מצא אמנם ורש. למה שם נאמר ולא הב-ד פכ רבה בבראש'ה הוא המקי השני. עםהאחד
 להקכ,ר שלא כדי אלא שנה ק"ל הרי מחוה פרשה כלים ובפכע ל:העם, לירד עה,רץ שבנע אד2שראה
 ירובץ י' אחר טעם אטר פא,ר ר' שהתנא אף פירש לטה המעם 4 הסביר האיה ה:ררש,ם משך . בןטטגה
 שירטה ער אחר ודרוש אהד עמן מהר תעשה שעש ממדרשם טה.בר ההוא השט, שכל יע ס" ש יע,ה0.
 גלויה 'wsnc ער הספר כל פני על טהלכ,ת נך כל המרה זאת אמנם . האח.-וניס הדרשנים אחר כדרושבעינינו

 . לטתחיליםאף
 נתנו ג' סי' שעגי ידגרו, ,ם'א החלומ.ת כ"ז סי' וירא מלאים, שנ.הם "ח סי' בראשית7(

 . כתף . . ,לו

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



-.-18~ -- 

 הנח.מא רבי גם והמכינה , אבא בר הנהומא רבי עם אחי והוא , גבלי בהלמודגם
 ..הנומחאוה שתג כי מראותנו האחת .:. סבוה מכמה ק.ום לו אין .כל_זה הלאביבי

 לשונן בבחינה התכונוה כל וכן , ההלמורים שני את ידעו בשלמות לפנינוהמונח.ת
 , כן נתבו ולא דברו - לא הקדמונים המדרשים כי כשמש ב-ור מראית וסגנינןומליצתן

 קדמינים ובמדרשים בירושלמי ממנו המובאים עצמו הנחומא רבי ש5 מדרשיו נדמה)אם
 בצויתם ממערב מורח כרחוק מאלה אלה: רחוקים הם כי נראה הזה הספר מררשיעם

 פעם , האמוראים חבריו כלשון מקים בכל מדבר האמורא הנחומא שרבי ,החיצונית
 וכנגר.זה . , סורית ארמית בלשון ופעם מעורב בלשון פעם התלמיד של הקדשבלשון
 מלשון גרולה ובנמיה ומיופה נבחר בלשון מדבר חרש" תנהומא,בהוצאה ספרבעל

 בכל , האמוראים רגילות.,בפי אינם אשר במליצוה ומשתמש הקדמוניםהמדרשים
 על אהבא י"1( סי" )בראשית אחר ארמי מאמר רק מצאנו לא בראשיה מספרהמדרש
  באשר .  בלשונו  והביאו ארם בני ~של  זה היה ואולי , שרין" בנין ליה הוייןהשירה
  ומבהתין אלהא "מחי ארמי  בלשין הריוט משל שמביא י"ר( סי'  )וארא שמוח בספרעשה

 ויקהא בספה , מעט רק ארמים ,מאמרים מצאנו לא. שce  גם  זה. זולה  אשר ,כימריא"
 הרי אחורי שהלך מוקדון מאלכסנדר מעשה א-מ. ארוך מאסר נמצא מ'( סי' אמור1פ'
 הספרים  בשני ואולם  )פכ"ז(, רבא מויקרא במלה מלה .כמעט העהקה והוא ,.חשך

 מרגישים בדול מספה מהביא נמנע שלא הלשין בענין גדול שנוי מצאנוהאחרונים
 כלשון מוריה בארמי ופעם הבבלי ההלמוד ש5 בארמי פעם ארמי בלשוןומאמרים

 א5 ,יוהר ונוטה הראשונים בספרים מלשונו מאד שונה הוא בכלל והלשון ,הירושלסי8(
 משני ההנחומא בא כי אומרים היינו השערות מאוהבי היינו ואילו , הקדמוניםלשון
 על החלטה לבנות רצוננו אין אך הנזכר( מאמר : ע"ש )ר"א , הולידו אחד אב ולאכחוה

 ר"ת. פתח, . כך נמצא בספר מקומות בקצה הן . עינינו נפקח זאה .ע5 ואףהשערות:.
 .כל הלא ריח, של סררשוהיו הוא סיפו עד מתחלתו הספר כל ואילו ר"ה. ררשנך
 מדרש . בכל לאמר היה הדין ומן ; ר"ח שדרש מדרש פנים כל ?ל הוא שבספרסתם

 הדברים אחרי ועהה . מקים בשום הוה בדבור להשהמש שלא או ר"ת דרש כךומררש
_ :ומאה *  הזה  הספי חבר התלמוד ש5 ה שר ולחשוב להעוה מאד נשהמר האלהוהאמה יש_
  היאשן הוא לאור הש שהוציא  הת:ח:סא שוה השחה טן יצא להנחובא  במבוא באבער ר.ש החש "י.
 ור'ן י ר טאטר הובא א' סי' בבראשית סיר האטת שורת קלקל הזאת לשטתו ומאחבהו הטדרש'םלכל
 ביום ורניא י"1 של שםת1 הרי כן ויחי ויום כל'יום במעשה שכתיב העולם יטים_נברא בו' רי"" ל'קיןהו
 תוצא אלהים , ויאמר ר.נ. של בשטתו ברכיה א.ר ויום יום כל במעשה יטכתיב מהו ריי א"ל העולם כל נבראא'

 שהביא וצי מי המחברים על ,ע'ר והיקינים ובהערות . מביאשית מוכן שהוא בדבר אלא תוצא לשון איןהארץ
 גוחנן וגו' השמים ויכולו רי-א ור"ג ר.י שזב בב"ר מקורו כי סקורו הית מי הביא לא אך תנחוטא בשםבן
 א, יום וגו' ערב ויהי והכתיב איל וכו' נבראו כיום שכו מלסר בהבראם זהכהיב רינ א'ל בזמנן צבאם,כל
 דבר הארץ ותוצא דר-נ הדא על אמר ברכיה ר' בנמנו הופיע או"א כל האנים כמלקטי ר"ג איל וכו' ב''ום

 העתיק הב"ר שאם . ופרשו ותקנו קציו והה:הימא המקור הוא שהב"ר בזה יראה לא ומי . בידה פקודשחנא
 טבואר פל'ו מב"ר היא כ.א סי' כל נח בפ' יכן ו בתנחימא שאינו ר.י עם ר'נ פלפול לקח טאיןטהתנחומא
 רבותינו אלא הכתיבים פירשו שלא אלא יי' סי' שם , יקצר ופעם לבאר טוס,ף cie בלשון ומתוקןומפורש

 . י"ג סי' לך לך ובפ' . ביר על מכוון פי' רבוהינו וחך וטבואר וסיופה מחוקן פל.ח מב"ר הכל וכו' טקצהם5"
 ובו"וזח היו קוצים הירא אל הקניה אזל צריק.ם בהם היה שהרגתי אלו שטא  וכי' אוסר היה כך יצחקא.ר.

 החבולה סו בב"ר הטשל ע"פ חשב ייבן חץ" ,קיצם גאן הרבור ו" פסע שגבי  הטררש חמציה הואהמדרש
 ובחי מהתנחומא העתיק הכ'ר דעתי 5פ. אשר דוגמאוה הטון מביא סי' במבוא באבער ורזש . עי"ש קוציםשל

 . בכדי להאריך לני ולטה ההפוך. על ראיה ברובן ימצא אחרה פניה שים בלי ברבר שיתבינן שמיהאטת
 לכבור קודם האב כביד מוצא אתה בכזמ ק' אות בראשית בפ' אסרו על פה מהעיר להתאפק נוכל לא"בל
 טגמ' היספה יהוא האב בכבור חייב!ן ואסו שהיא ספני לאם קודם האב חכמים אמרי אבל ניסף בביר וכו'האם

 וכו' וארץ שמים של טאמר וכפל שלפנינו טהנהומא הוספה מקרים היא בכ'מ המאמר כל ונם ל"ארקדושין
 . כריתות סוף  שלמה משנה הוא אלא הגב' עיט גוס: לא הטאמר ןה . פעוה האלה הרבר.ם וכל .הוטיפ. לא הבבלי את ראה שלא  בת:חומא אבל ה:מ' לפ  הוסיף שחוי מבוארת וכונהו  שלפסיגו. מהנחוטאנוסף

 כל ובפרח פזר דכריתוה ההיספהא מן לקחו הבזר אלא הה:הימא מן הוספה אעו סקרים הוא בכ.מ~המאטר
 . נטורה  טעות הכחגר דברי נל וע'כ והקוספהי הס.טנה ע,פ טחוכר הוא ב3.ריתדרש

 תיר:)רי"ר
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 על שום מבלי לר"ה הנוסחא זאת ביחוד ליחם ירצו אשר הטחברים כל על להפליאיש
 אבא בר תנחוסא רבי של מפתרונו הוא אשר מדרש המחבר השמיפ לפעמים בילב

 כלוה ביום ויהי : נשא בפ' כסו המדרש זה סובא הישנה ובנומחא עליו ששונקרא
 נמצא לא החרשה ובנוסחא , וירד שמים עלה מי אבא בר ר"ת פתח( צ"ל )אולי פתרכך
 יתן למי התרשה מחבר ר"ת אם . להפך להיוה ראוי היה הדין טן והלא , המדרשזה

 ? עצמו למדרשי לא אם הקדימהטשפם
 סבה לנו שאין בהיות אך , פנים בשום לצמצם אין התנחומא של חבורוומן
 הנומחאוון שכל ומדעהנו 270( צר )ח"נ אחרון בדור שנתחבר שאמרנו מה לבטלמכרחת
 להקדימה אפשר אין מחרש שנדפסה הנוסחא שגם נוהנה הרעת כן על , אחד ממקורנבעו
 כל פנים כל ועל , זו על נם מורים מאוחרה שהיא זו על המורים המופהים בלכי

 נעהקה ב' ס" חקת בפ' כי . משבתא אחאי רב של לשאילתות מאוחיותהנוסחאות
 בכל לאור המוציא החכם עדות לפי נמצאת והיא השאילהות טן אההשאילהא
 ואף כ"ח( אות באבער ר"ש )הערות מכבר הנדפם בתנחומא גם והיאהנוסחאוה
 כי היטב למדקדק יבואר זאת נכל בשאילהות וכלשונה ככתבה הזא בנוסחאותשההעתקה
 שסיף ולפעמים הענין להבנה נצרכים אינם אשר דבורים בהעתקה נשממולפעמים
 כרבים אחרים. סיר הוספה ואיננה התנחומא מעצם היא כי אות זאת וכל , באורליתרון
 אחת ופעם . הדורוה סדר ערב החדשה הנוסחא בעל גם כן האחרונים מדרשמבעלי
 נחמני בר שמואל רבי ובין אבא בר הנהומא רבי בין פה אל פה אגדי ויכוחמביא

 נניח אם אף שנה לשמונים קרוב ביניהם יש בי מרגיש ולא הלי ולא י'( סי')בראשיה
 ר' בן אלעזר רבי של השמישו טתחלח מעשה יספר עור . סתם ר"ת הוא ב"אשרית
 כן יאחרי ושלישי ושני אחד פרק מלמרו שההחיל חלפהא בן יוסי רבי לפנישמעון
 לביה והוליכו שנה עוד יוסי ר' ולמדו רבי קבלו ולא רבי לפני הועד לבית עמיהבניסו
 זה , ל"ח( פי' )וירא חיים עץ צריק פרי רבי עליו :קרא דברים משיב והתחילהועד

 ישנים במקורות נמצא זאה אבל . הקדמונים של באגדוה מקום בשום נמצא לאהמעשה
 בעולם הם עליה בני שני אס עליו אמר אשר אביו אצל בנעוריו למד בר"ש אלעזרשר'
 , בחכמה ממנו היה גדול ראב"ש , רבו לפני יושב תלמיד רבי וכשהיה . הם ובניאני

 הלא זאת ואחרי בהורה, מטנו גדול הוא כי עליו עצמו רבי העיר ראב"שובשמת
 מאוחר בזמן חי כי מפני רק בזדון ולא , והמושגים הזמנים ערבב אך המעשהמספר
 אשר במדרשיו נתבינן אם עיד נערותו סימני לנו יודעו ואטנם הדורות. מדר ידעולא
 לשונו והרגם מק.מית בכמה מעהיק הב"ר את . אחרים ישנים במדרשים דוגמהםיש

 שאין דברים יקצר גם או דברים בהוספה מפרשו ולרוב נמרצה עברית ללשוןהירושלמי
 גס אם כי הספי בעל השתטש רבה בראשיה במררש לבד ולא . לענינו בהם צורךלו

 , ומליצתו לישובו דבריהם בהעתיקו כהנא לרב המכינה ופסיקהא רבה ויקראבמדרש
 . ולהכליהו9( לכונתו הנאוה לפי קצור מהם יעשה לפעמים גם דבריהם מפרשולפעמים
 לנו אין אטנם דהנח:מא של זמנו איחור על לשפוט כה עד שאמרנו מה בכל דיוהנה
 בכל המררת זה כי נאמר אם נתעה ולא , הגאונים זמן שאחר הדורות עד לאחרוסבה

 התנחומא בין ההבדל אמנם הגאונים של הדורות בקרב ונביא היה השינוהנומחאיתיו
 ברורה בשפה כתיב שהישן , לשונם במליצת הוא , מחדש הנדפס ההנחימא וביןהישן

 ובצדק ---_ והברייהא המשנה בלשון לרגילים בקל ומובנה והברייתא המשנה ללשון וקרובהופשוטה
 תמצא .שט ד' ג' ב' בטהברת הששיה ם הלמש בביה ארוד מאטר כתבהי הוה המדרש על9(

 . כהניא לרבהטיוחסה

 היר()רוש
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 בעל אבל לררשנים, מא; חביב היה הוא כי 269( צד )ח"ג עליו אמרנוובציק

 לו וממציא מליצתו ולצייר להאר משתדל יד כתב פי על סתדש הנדפסהתנחוטא
 ופרחים בציצים המררש ויהאר הקדמונים ממדרשי באחר לא אשר חדשיםמדברים
 הדרשנים, בהם הורגלו לא אשרפיוטיים

 רש"י קראה כאשר או כחנא דרב קתא י ס פ היא המדרשים מן הזהממין
 נשארו אשר טמנה יד כהבי כל כי מקריה גם התנחומא וכסקרה . זוטאפסיקתא
 באנער( שלמה )ר' בדפוס לאור והמוציאה . בענינם גם בסרורם מזה זה שוניםלפליטה
 על מדורה והיא . כזהה( זה ולא כזה זה ואין כ"י ארבעה עיניו לנגד היו כיהעיד

 דברנו וכבר . הדורש דרש בהן ואשר השנה שבתות בקצת בצבור אותן שקוריםפרשיוה
 פסיקתא היא ובמטרתה בענינה לזאת דומה והלאה(, 217 )ח"נ באורך ענינועל
 ההגיוני וההלוך ומליצה בלשון ולא הררשות בצורת לה דומה אינה אך י ה בר

 ניבים שנדרשו המדרשים ננער . 288-283( )שם די עד הארנוה ~כברבדעותיה
 דרבי דויקרא הנדה אוהו קורא גאין האי רב אשר ה ב ר א ר ק י ו סררש עודנחשוב
 וכן . קל"א( סי' טזרה גאוני ותשו' רי"ט סי' לראשינים זכרון הנאון )תשו'תנחומא
 ניכר שבשלבוקם ה ב ר ם י ר ב ד ומדרש והלאה לכם הזה מהחדש ה ב ר ות מ שטדרש
 גם וכן , בסופן ומסוטנות מסויימות הדרשוה ולרוב דרשות קיבץ שהם וחבורםמענינם
 . הנאונים,ן( זמן בפרק הולרהם אלה וכל הזה. טמין הוא שטואלטדרש

 שונית בפנות מדרש ספרי גם הזמן בקרב נולדו שזכרנו המינים מלבדואטנם
 מספרי אחד על פירוש לעשות המחכר כונת אין בהם אשר . האגדהמחכמת
 על ספר לחבר המחבר כין אם כי ברבים שנררשי דרשוה הכינת להם אין וגםהמקרא
 נתיחסו רובם אשר מדרשים נתקיימו הזה וממין , מחק-ו למטרת שמהו אשר אגדיחומר
 רסניי ד י ק ר פ מררש , לקדמונים במעות בין בכונה בין דעת בבלי בין בדעתבין
 וכבר . הזה ממין הוא אליעזר דרבי ברייהא גם המכונה מ 1 נ ק ר ו ה ן ב ר ז ע י לא
 ומליצתו לשינו ודרך וענינו הכונהו כבר ותארנו אליעזר לרבי יתמהו טהגאוניםיש

 . 294-290( )ח"ג חבורו ומקום .ומזמנו בהם עוסק אשר הנכבדים החומרים מןודברנו
 ענינים הרבה לו יש המדרש שזה אף א. מ ד ז ו ה ב ר ה י ל א י ב ד א נ ה הטררש:יכן

 בימי נהחבר לפנינו שהוא נענין הספר ,אח בכל בתלמוד הנזכר אליה דבי טתנאלקוחים
 הקראים נגד מכיניך דברים הרבה בו ויש החמישי לאלף השמנית המאה בהחלתהנאינים
  הכלולים הדברים רוב כי טראה שענינו ואף הקדם. מאיצות באתה ספק בלי הנודוומקים
 קובץ אינו בשלמותו הספר ,אה בכל למק.ם ממקום בעכרו ברבים שדרש מה הםבו

 ממשפטו הדברים וית- , המדרש בספרי הזה במין ומקומו מיוחד חבור הוא אךדרשות
 אינו גם מדרש. פיריש אינו כי הזה ממין שיה א ר ב אגדת המדרש גם ,י(%9( 288- )ת"ג אחר במקום אצלינו כתובים הם הלא ומקומו וזמנו ולשונו והכונתיוסעשהו
 אחד פרקים לשלשה חלק וכל הלקים ושמינה לעשרים היא המדרש חלוקה .דרשות
 שמונים הפרקים מספר ויהיה כתובים פרסת והשלישי נביאים פרשת והשני הורהפרשת
 . כתובים פרשה חסרה הי"ד שבחלק יען' ושלשה שמונים אלא לנו אין ואנווארבעה
 ממי העתיק מי . באבער( .ר"ש )ע"י מהדש לאור שיצא התנחיטא דוגמת יפהמליצתו
 , ה פ ם א מדרש וכן , מאוחרים ששניהם שבהם השוה הצד בברור להכריע נדעלא

.היא
 כי והוא ודכ' משה כלות בים בייהי טתחי5'ם שנים באבער ריש המו"ל ראה אשר כ"י מהארבעה0,(

 ועוד . שובה ופי' דנחכתא ו' רפורענות ג' הכקות י"א בה פרכא כ'" '2ה!א !הא' הפכרת ב'.נ מתחילכרסול'
 זה. פרק בתחלת שבתבתי r.c ועי' . הפטריה ביב כההל היא וגס הג.5 החי"ל ראה שלא באוקפפורד בזינמצא

 רפא כי יען בטמור הבאת' לא רבה במדבר המדרש את . בחיג הטררשים איה אידות על מש"כ עי' (11
 . עי"ש בח"ג שכהכת' כב' הגא!נ.ם ולן כפרק גהחכר ולא כאדהאנחר
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 תלסיר נאון הנינאי רב מר מחברו , איש שבעים לי אמפה פרשה על מחיברוהוא
 למעלה אודוהיו על דברנו וכבי בשלמוה לנו נשתייר ולא נאה מירש והיא יהידאירב

 גס ונקרא יאיר בן פנחס לרבי המיוחם א ש ד ת מדרש . הזה הגאון אורתבמאמרנו
 מושגים וקצת ומבנוני מלשינו ניכר ילרותו ורושם מאוח- מדרש והוא דרפב"יביייתא
 ובספרי רבה במדבר במדרש דיגמהם נמצא ממררשיו היבה , בור( שנמצאוחרשים
 שמש:ה אלא הלמורימק1( שבשני ובאגדיה במדרשים ומשהמש אחריםמררש
 בן פנחם לרבי בטעות יחיפו . האחרונים הררשנים כדרך והמליצההלשון
 הדירש שם המדרש בכל נמצא ולא רפב"י" "אמר שתחלהו מפני הגיע'א.ר
 המררש שזה אף ואמנם . רפב"י"14( "אמי אחת פעם עור מובא 1' בפ-קרק

 י ב ר ד ת 1 י ה 1 א המדרש גם הוה בכלל , הגאונים זמן לפרק לאחרו אין הואמאוחר
 מררשים כי נרמ אבל עקיבה דרבי ביה"א אלפ"א גם תקשעקיבה
 לשץ אותיות כ.ב הם דרינתס תימרי ח21ר מפרים יני בירים י"2 כי הם.ימם
 האותרת משמזה אוה כל ורמן כתת הבאר האותיות וה שט על ידבר האהדהקרש.
 ומדרם ויה אות כל מעלת על חרש והשם דר"ע בי"ת אל"ף נקראוהיא

 ששריהם הוא שבהם השוה שהצר ומפני דר"ע ות י ות א נקרא ושא וצרופםוצרותם
 שהעתיקו א. שהזכי,-ום המהברים מאת השמות לפעטים הוחלפו האוהיוה אתדורשים
 מחקיו דרך גם , הגאונים לומן יוקדם לא חבירו ;טן כי ניבי ומליצתו מלשונו ,מהם
 וממתיק. ישן במררש שמשהמש נמצא מקומות בכמה , המאוחרים הדרשנים דרךהיא

 . מנערותי מיבהקים ה.וה- מ.טנים הם אלה וכל ומפרשו:ן( ומיחיבי פיוטיםבדברי
 בנוסחא בין ;ק.בא דר' ב. א. שקיאנוה היאשינה בניסחא בין נמצאו הסימניםואלה
 ענינים הרבה יש היאשונה בנוסחא . דר"ע16( אותיוה אוהה קיראים שאנוהשנית
 וסכטה , זרובבל מספי , קומה ומש.עור , מהיכלות דברים כמה ומעהיק הורהממהרי

:(קיטיה
 אלו : בפ,ב12(

 עש-

 '; ו ש ג ר ה ונמל פ-ו אהר.ם במק.מ.ת פיד עומר העולם ש;ל.הס בליסה ספירוה

 הקליי של כפ'ומי יה.א הטש'ם על נהלה שבעים להכל.ה פ.י . וכי' והרגשה הרגשה לכל : פ"פ . רעוהשל
 המך-'ט ובית 0לנ צר פ. נ. צינן קצת הער יכבר פ.ה 'צירה נוס' , בנפש טנה'ג'ם "ב שם עוד . זכורלפ'
 111[)[)(נ. צר לח"ג בפהיחה יעלליגעק אהרן רבי עורבשל

 כפו אשר במר 'ככמדר'ט הדוגמאי,; על קירכה,ימ רפאל הר"ר בשם העיר שהוכרהי הה בפתה~(
 'טלו מררש:ם קצ; ;ל רי: שבפ:.2 בהערוה :ם ערש צינ'ן דבר. והעתיק תדשא ממדרש כלם לקחהשערהו

 . הבאה בהערה וע' ובנמ' אחרים במררש'ם רונמהםאשר
 ::.רון ע, מדבר 1.ט: פ-אנקע. ההן הר"ר מאה Studien Kariiiccile קונטרס עיני נגד הנה ,11

 נחן יהרגשה ה-:שח )כל בפ.ם שגאטר מטה היא רא.הי וע.קר בקראיה אצלו נחשד כי ישער הטדרשזה
 לירים אננך קריא , ידך את הפתח פח-ה לירים וכי' התירו )א ללב יעשוה לא ומה לעשות מההקב"ח
 כראה 11 ראיה וא.ן . תבלין מצוה בטלו שהקראים קרא' ה.ה שהמחבר טינה שמע 'דך על לאותוקשרתם
 חסיי: על אהרה והביא הזאת המצוה הביא שקא מטה ראיה טמאים שאין לקראי. המחבר אתלעשות
 הש.פ-יהי "ה: השה ראש את קורא 1' בפ' הנה לאמהו רבנ. שה.ה ראיוה יש זה ננד אמנם . בהאמונינו
 ב:ל' האומרים ואף בקל היא הרועה אסרו רובם נשופר שזה תרועה 'ום שן" הקראים נוכל אחר שאין1.רוע

 לטם וכי' שב-a~r נקבה וחם ימים ז' שטמאה וכר יולדה ;ל הקב-ה נור למה : ובפט.ו . בהציצ-וההחליטו
 יטש ~י"ר שוי טכואך יהקר להקרש הבא ימים פ' אח- גקכה  ויולית יטיס מ' אחר  וכר שהיגלדה שקב"ה;גר

 מאטרים כטה זה מכל וחוץ . כהרכגים רק כהקראים רלא וזה למיצאה ולא טקרש לב.את ם ים ופ' ומ'לטזטאח
 ת.ק מהלך רקיע של ;וב.י , לרקיע הארץ 'סבין שנה סאות ה' פ'ב . קצהם וארס; ההלמוד טדברי לקוחיםשבו
 בי נטצא ועור . אחי'ם מקומוה עור נרשי שהוכרה' ש:פנימ ובהערותן . פ.א דברכית מירושלמי הכלשנה
 שחקיא'ם רעהו על יעלוז לא הקרא.ם טבע שמכיר ומ. , אלתור דר' ומפרקי ,צירה כספר לקוהים דבריםכטה
 . לבזותם אי לבעלם לא אם הרמים בספי' הכתוב.ם דברים עייסמכו

 .שעם אגרה ממדרש, מחובר המררש שכל השבה ליום שיר מזמור על הן צר ו' ד.א א' אות עי'15(
 סשה כשכלה וכס.( שנחוה שבגמ' האגרה אה 4( צד צ' באות b"D יפו; וטה . פיוטיים ופרחים בציציםויעם

 ]נה.ן בשבה השדה ומפיות מרכ.ב איך 50 צר ע"ש כן קב' בנוסחא וגם כקימות מהרבה וכן . וכו'למרום
gpהאנשם מצחיה על תיו והתויה . 

 וע'ש . והלאה 12 מצר ח"נ .;לליג;ק של המררש שנביה הגי' ע"פ הם וציונ. העתקיתי כל;,ן(
 למך טעם נתן '11 המאכר .בסיף , המרר'2.ם שני השן יפה שסרר .י1 111, סי' יעללי:עק ה-'א שלבפק'הה

tcr;1ק.ץ קיץ כל על דורש '2ה.ה :! במדה נורע שריע משי ז לר.ע המדרשים :,לה, . 
 תיר,1ד1'ר
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 השניה בנוסהיא אבל , לר;יסז,( לדרוש איהבן היה עצטו שהמחבר נראה בספ-מקלות
 נהחלנו ולא בחוה משני באו הניסחאוה ,ששתי מאד יאפשר , אלה מצל ,קלן ר"ז אףאין

 בא.ת כי . -ישיאל ארץ בן היל הראשינה הנוסחא של שהמחטר ונראה , אחדמטחבר
 ומנואף , דל להקים דברהי הקג"ה אמר ד " דל אחר לבר : דריט בתהלהוד,.

 שהבבלי.ם ישראל ארץ בנ' מכסא הוא וזה דליה במבטא המלה שבסוף ההייו,שקיא מז"
 סלא ת ", הקרי, אל כחוב חית ובאוה . סמך א. זי"ן :סו שבסוס הרפויה החייקיאו
 הקלי אל ט' ובאות ,)ח"א

 כמבטא ההיו את קרא שלא נראה מזה ג: . טים אלא ה ם.
 בטי"ה אלא רך במבטא בדלת הקר' אל אמר זה ועל הרל"ה כמבמא אלא הסמיך אוי;;י"ן

 גאון "עי'ה -.רב כדלה ",י"ו א"י בני שבמבטא - זה על העיר יכבר , קשהבמבטא
 בתירהו ; רבה במדרש המכיון זה וגם . %21( לינכען' )כ"י יצירה לספ- לפירושיבהקדמתו

 נבל: הוא הזצניה מקר-הנוסהא א1ל . טור; מאד מוב והנם כהוב מאיר רבישל
 כא'2-

 הסריגות  בו ון;1 קטוע עקיבה דרבי ב, א. אמנם . 6)!2( צד )ה'ג למעלה כברבררנו
 בשמו  דברי:  שהצחיקי מחכיים ויש לפנינו 'יהוא מטה יוהר ארוך היה וראשונהובעצם
 . ( 1 הערה )הנ"ל 'ין לסי' בפתיחה יעללינעק )י"א צשלנוואונם

 בירינו אשר האנדה מדרשי ספרי רון הולרת עה היה הגא,נים ;מן פרקכאשר
 במעשה שלמשה ומה שלמעלק במי דרושים בכורי ימי ל ההוא חומן בקרב 'ליפלים כןאח

 בהם (המשש הקהה "ל :שמ.תיו האוהיוה צ-ופי בענין , מרכבה וניעשהבראשית
 קבלה" וקרא.ה . הקבלה חכמת האל;: למחקרי: קרא- ומאחרונים , שונותלהועליות

 אדם עד הקבלה ,טלשלה ומויטל4ם איש מפי איש מקובלה היא כ' שהאמינומשני
 הזה 'ההסרך והישנים ק-מאה ראים "ס2-א ובנוהו בקנלה ספרי לו ומיחסיםהראשון
 החכמה ;את, שבעיקרה אף ואמנם , א'( הקדמה הנזלך (pcp "רזיאל" בשם הנורעה'א'
 לענוק ענין הזתה פגיהיה בכל כמעט כי להכחיש א.ן ;את עכל 'השש( האלף בתהיא
 טת'טובוה :נאחה מתיריט בראה כאש- , הנאינים :מן בפיק ישראל חכמי מחשבותבו
 סחר כס. השמוח מיטמויט. ספ-ים קצת שמזכיר . "5( צד זקנים )טעם גאון "אירב

 ק.ן להם והפי~ים,שאין "מחוהלית מן מהם וחוץ רבה, ורזא דמשה, חרבאהישר,
 שהעש ,גאון האי רב של בעדוהי לנו די הלא מחקרינו לתכליה יהנה . מספר :ילא

 אחרים נוכיח ואולם . הגאונים בימי ה-בה נתפשטי הזאת בפנה ומאטיים'טספיים
 אבינו. לאברהם נהנו הסלף :ה , ה 4 יצי ספר היא האחד מיפלג.שפרסיהם
 המכרים וההגיונים הרעי.נים שלשלת מושך עצם. המחבר כי נראה הספר רבךומסיום
 נאזן סעדיה ורב . אביני אברכם עדבספץ

 אם-
 בהקדט"

 )כ"י יצירה לספר פירושו
 שהיא לא' אבל חברו ע"ה א א הספ- שזה מאבותינו בידינו מסורת 221(סינבען
 והיו ובחכמתו .בדעתי הענינים אלה ובאר הוציא אך לפנינו שהוא הסרר עלסדרו

 התורה כל כמי פה בעל באומתנו ומקובליםמסורים
 שכעל.

 הועתק כן ואחרי פה
 בהגיונם האוהיוה ששמית לפ4 וראיוהיו ישראל ארץ בן היה ומעתיקובכתב

 רכ והנה . מ"הנם כפי רפה י.יש דנש ריש עוד וכן ורומיהם היי דלן'ת אוחםמיצאים נחני
 קרושה רגש היא "אחת קרוש יאמר לשתיהן אשר הרגשות שהי בין פה עמדמעדיה
 החכם סעדיה רכ אניתינו. למסורה הכנוד יראת רנשה היא והשנית הפנימית,הברתו
 כפשוטה אמת המסירת ,את כי בנפשו לדמות יכול לא הנאור הפילוסוף דורו בניסכל

 מפרו ופחח לפנינו הוא אשר בנוסחאתו הספר זה וחכה ספ- חני אבינושאברהם
 המב כן ועל בפייושו( ב.ט-יל )ר"מ בבי"ת התורה את שהתחיל רבינו כסשהנבי"ת

הני
 לה. 36, 84, ט8, 81, 29, ת9 97. ח9, 21, ם א' )ומהא ראה17(

יג ח-ר(ודו"ד
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 המחשבות הן הספר שבזה שהטחשב:ת דן אם כי סדרו אברהם לא כי ואמר הדברפני
 זה גם ואולי עקיבה לרני גם אוהו ומיחמים , בוראו את בהכירו אבינו אברהםשחשב
 וקרוב . במפר ומררם ר"ע ובא באומתנו מקובלים היו שהענינים שחשבו שהזכרנולנינה
 ויסדו ר"ע וחזר פייוש,' ששכחו אלא חברו שא"א האחרונים המקובלים אומריםלזה
 שבת. ור' גאון סעדיה רב כמו הקדמונים מפרשיי . א'( הקרמה המלך)עסק
 הזאה ולכונה . הטבעיות בחכמות חקירה בררך פרשוהו חכמוני בסריודנולו

 הקבלה חכמה בעלי אבל כ"ח( סי' )ם"ד בכוזרי הלוי יהידה רבי גםהביני
 שטה לפי קבלה ספר ידיהם תחת ונעשה אחרים באופנים הבינותוהמאוחרים
 .,עשר המאמר בסיבן טעו אשר הגדולה המעוה כי הדבר ואמת האחרוניםהמקובלים
 גאוני בימי הקדמונים של במופלא שהדרישה גרמה היא יצירה שבספר בליסה"ספירות
 כי . אחרוניהם עד המקיכלים דעות כל והצמיחה והולידה עיונית לחקירה היתהבבל
 רגע אף בספק יהיה לא יצירה ספר בעל דברי בסכור שכל בשום יתכונן אשר מיכל
 המב- הם אבל , עשרה מספי על רק מכיון אינו ספירוה" אעשר הרבור מובן כיאחד
 מעצמית: נאצלוה אצילות שהם מפשמים מושגים עשרת על ופירשו: אחרת לכונהמובנו
 לכל היסוד והיה , יצירה במפר מצאו זה וכל עילתז סוף והאין , אלומת האציליתועשו
 אחו שבירזנו זה ולרעתם . באויר הפורח המגרל כל נבנה ועליו העיוניית הקבלהחכמת
 יצירה הלכות בשם יפעם :( מה )סנהדרין יצירה ספר בשם פעם בתלמור הנזכר עםהוא
 בספר אשר הענינים לרוב ואמנם . יצירה הלכות שלנו את גם קיא ורס"ג :( סו)שם
 בתלטורים משלם אין בהם עיסק אשר וההגיונים והמחשבות בו אשר והם:שגיםהוה
 יד כי סבין לכל עדה היא זאת בכל והסוד הרמז במעטה לוטה כי אף מליצהווגם

 . המאותרים המליצים בהן הלכו אשר הקרש -לשון מליצת בדרכי אסונה היתהכותבה
 לריק ניגע אבל . ההלמוד שאחר זמן בפרק הספר נתחבר כי ספק כל בזה לנוואין
 . לעילם תצלח לא והיא בדקדוק זמנו לצמצם נרצהאילו

 כאשר . 1%( ה ב ר ה 1 ל כ י ה טפר הוא שלמעלה מה לחכמת היסודותמראשי
 רצה כן ביאשית מגשה ממדרש חלק בספר כתוב לפנינו להה מהברו רצה יצירהבספר
 בקצת אורותיו דברנו יכבר . מרכבה מעשה ממדרש בחלק לזכותנו ההיכלותסתבר
 והיאנו 44(, , 13 סי' בהערה 26 , 19 צד ח"י 296 צר )ח"ג הזה בחבורמקיטות
 בעלי והעידו . בבל מעניני ידע וכי הבנלי התלמור את המחבר ראה כי דבוריומקצת
 אלה מכונות במקרה לא כי אמה וזה בשלמות אתנו הספר אין כי האחרוניםקבלה

 הדברים וקרובים ' וקצרות ארוכוה שונית בנוסהאית ומצואות שינים בשמותהברייתות
 מפרקי פרק הוא "היכלות" כמו ישמעאל לרבי כן נם המיוחס ה" מ 1 ק ר 1 ע אשבי

 ח"ג יעללינעק של המדרש )בית ת 1 ל כ י ה י ק ר מפ ק ר פ ברפוס ונמצא ,היכלוה
 סושנים בו נמצאו כי , ענין בשום העצמי ההיכלוה מן אינו הפרק וזה 161(צר

 המקרא מררש לסגנון יותר קרוב סגנונו וגם הנורע בהיבלות נהוגים אינם אשרויבורים
 בעל היה ומאמרים ענינים ההיכלות טנ העתיק אשר הראשון . ההיכל,ת19( סגנוןמאל

 ענינים בו ויש להם קרוב או ממש וכלשונו ככתבו העהקוה בו יש . רר"ע בית"אאלפ"א
- - אשר-

 והאר ההיכלות. בחם שנקרא השמית כל שסדר יעללינעק ר"א הרב ובנתיחת ח"ג חמררש בית עי'18(
 הסר-שיל

 בו השתטשו וכי נתחבר ומן ובאוח טילרתו ארץ הוא מח ושער , וטל,צתו לשרו מתכפת ודבר
 xv. צר ובנתיחה ח"ב חמדרש בית ,ע.ע . מחכרים זה-גהחפייטנים

 המיר ואוטר פעמים נטה נטצ;. היגלות טפרקי כפרק אך .הקנ.ה' חתיאר מצאתי לא בתיכלית19(
 . עצטו בכנוי ות נכלל שכבר אף יתברך עליו וטופיף מיוחד כנוי ,הקב'ה' הנוטריקין את ועשה יתב""הקב'ה

 שטה *סרים השרת טלאכ' אין )צא:( הילין שכגט' מאגרה פיוטית חרחבח חם שבפיק הראשונים המאטריםכל
 . לסטה שירה ישראל ש.אמרו עדלמעלה
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 הרעות נחלקו האחרינים הגאונים בימי * בה'כלות90( יסורם כי טהר יכיר הסביןאשי
 הראשונים אצל מקובלות משניות הם וזומרתי רבתי שההיכלות אמרו מהם ישבאמההו

 ומעמד היכליו פנימיות אוהם ומראה לצריקים נסים עושה שהקב"ה הוא רחוקולא
 שהם האטינו אלה(ואלה אבל פי"מ( )לעיל הלכה זה כל שאין אמרו מהם ויש ,מלאכיו
 , כן הדבר אין כי שנוכחנו אף והנה . ישמעאל לרבי מיוחסות והן קדומותמשניות
 לנו יהיה , מאר לקדמון הספי הוחזק הגאונים בימי כבר אשר הדבר, זה פנים כלעל

 , הגאונים ימי להחלה יאוחר לא כילאות

 לא כי יען חבורם זמן לקבוע הוא קשה כמה יאינו כבר הם-רשית בספרותאם
 נודעים לחכמים יחמום האחרונים ורק , ספרם על שמם אח לקרא קדמונינו מנהגהיה
 בספרי כן שהדבר וכמה כמה אחת על בטעית. והכל דעתם ושקול השערהם פיעל

 הקבלה ספרי רוב הלא , חברום שלא למי ספריהם יחסו עצמם המחברים אשרקבלה
 . אבות,המ להם קראו אשר שמות ולרוב מצחם על נאומה מפוארים שטוהנושאים
 באסה אשר קדמונים ולקדמוני לקדמ-נים ספרים יחסו הקבלה בעלי מן האחרוניםעוד
 לו עינים אשר מי כל . נבראו ולא היו לא אולי וקצתם , בם עמלו ולא חברוםלא

 . לקדמונים יחמו בשקר אך הקבלה ספרי כל כי ברור יבין , אמההם באור אדכריםלראוה
 ונועד נכון והוא , מתוכי ילטד והקורא יקרא למען נכהב בספר הנכהב דבר כלהלא
 ולחוניה ורבי עקיבה ורבי ישמעאל רבי כי יאמין זה ומי , בספר קרא יודע :אשרלכל
 ' מרכבה ובסתרי בראשית במתי' ספרים כהבז ודומיהם יוחאי בן שמעון ורבי הקנהבן
 המקיכלים יאמרו . ביחיה במרבבה ולא בשנים בראשית במעשה דורשין אין אסרווהם
 הספרים מכל אחד יאין . ומתעים מותעים הועים הם בזה , חפצו באשר ויאמינו שיאמרומה

 אמנם , שקר על אבל לקדמונים יחסו כולם . קדום בזמן נכהב הקב"ה בסתריהעוסקים
 ן, תצלח לא היא כי ומולרתם' וארצם האמתי זמנם לבקש נרצה אילו ההיה שואיגיעת
 מזהי מפרים כמה כי . פרחה הגאונים ובימי ישנה הערמימות זאת כי נאסראבל
 ואוקווה ביתיא אלפ"א , היכלוה , יצירה ספר מלבד , הגאונים ומן בפרק מסדוהמין
 הזכרנים אשר , רבא ורזא , המשה חרבא , הישר ספר אליעזר דרבי פרקי ,דר"ע
 ונאמנה מעשיתי( בקבלה ורובם ההוא שמזמן הקבלה בענין ספרים הרנה נמצאעור
 "ץ להם ' שאין ן כאלה ספרים מציאות על העיד אשר גאון האי רב עדותאלינו
 דירוה שצלל מפוזרים בסקוסוה למעלה הראנו וכבר . 50( צד זקנים )טעם מספרולא

 נס( כמו . נסים מעשה ועשו כשטוה שהשתמשו הסור מגעלי אנשים היוהגאונים

 וסר , ולחישות בקמיעות רניל שהיה הכהן סשה ורב בשם בבל מנעולי שפתתנהרונאי
 נאון האי רב של מעדוהו ושמענו , אליהו גלוי לו שיש שהתפאר יהודה בן יוסףרב

שישיבה
 . בהערה עי.ש קומח טשיעור לקוח רפא שכינה של גופו המאסר בל 1!2 צר שם' ביה"ס עי'20(

 אחיה אשר אחיה בטבעת ) וחתומים וכו' הארץ נחפות קשורים שטיס שכנפי הענין כל 28 צד שט 1'ובאות
 וארץ. שמים חוחם של הטבעת טן 19י צר פכזב ההיכלות טאמר עלנ01ר

 , הקרחים דבר על בפרקנו קדמותם על ' העירותי כבר אשר :ח בן שם , הרוים ספר : פח ונזכיר21(
 :דפסה אשר הנוסחא אטנם, xxx-11[][][] וח"ג XX.X צר יעללינעק ובריא בפהיחת חיב ביה"מועי'

 כ. רס"ג של זמנו בן ירוחם בן מלטון הקראי לשי 'מהיתה הנופחא אותה אינה 160-155 צד ח"גבביה.ם
 וקטיעים ולחישות שקות על ורטזים סגולות כמה טביא ע1( צד וליק בבחנם פינסק- 'כ"י ב.' סלמוןבהעתקות

 לטעלה כתבתי וכבר 6. 4, בתערה רזיאל ספר דבר על 167 פ, ג. צויץ וראה . בגדפם cnu רטז איןאשך
 הנקרא היא הוא רפאל הספר הטקובליםשלרעת

 בזיה-

 זה פי' בתיקונים אמנם קרסאח לאדם פפרא
 ספ-

 תולדות
 בקבלה כן יעטו רה'ג שתעיר שמו הגאונים בזמן רבים הזח טמין והיו . דרזיאל ספרא בשטו קראוארם

 : הנשרת מהשוכה רזהג וז"ל בהם. מר1זעסק להזהר שצוו אלא האמינו שב:אונ,מ הטעול.ם אף ובחםלטורית,
 יטש:יות הירה ושר ועירתא והיכלות רבתא ותיכלות בטטות מפריס יש כי שאטרהם כסו עדינו הדבר.ודאי
 ברחה אלא אליהם C'P':O אנו שאין כן אנחנו וגם קרמוניגו היו וכך טהם מתפחד איתם שחרואחאחרית
 השב קרושת בעבור ,ה וכל סהרה ואברו ברם :תעסקו כטה כי חוקות שטועיה שמתו וגם ובטהרהובזיע

 . י.ח פרק לעיל ועי' . הכרכנה 2; וקדו פביבותיהם אשר והמלאכים השכינותיקדושה
 ת'דןדו.ר
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 נבוכדנצר ובית בכל למרינת ק-ובים הם כי יען הללו בדברים מיותרת היתה מיראשישיבה
 ולכתבם האלה הגאון דברי שנשמור לנו וראוי , שם( )ם", משם רחוקים בפומבדיתאוהם
 והלחישוה הפעולות אלה כל כי הודיענו . ברבייו הודיענו גדול דבי כי , לבנו לוחעל

 אם כי ל א ר ש י ר 1 ק מ מ ם נ י א להם הדומה יכל המהמיה'ם האוהותומעשי
 ששואל כסי בהם השואל לרעהי כי ספק ואין , הכלרים והם בבל מאנשילמדום
 ההוא בעת נתפשטו בבבל לבר לא כי נראה בהשובהו גאין האי רב ומדברי ,בכלדים
 ץ ר א י מ כ ח 1 ל א ר ש י ץ ר א י מ כ ה גם א: בי האלה הטפלוה והאמוניהההבלים

 צרפת אנשי כי בשאלהם ספרו , קירואן חכמי והש.אליס . בשחיתותם נלנרו ם 1 רא
 כזב הכל כ. אף , גאין נמרונאי רב מאה להם שנמסרו שכיריהם בספריםמתפארים

 זה פנים כל על , בתשובהו ואי רב שכהב כמו בצרפה מעולם נטרונאי רב היהולא
 לרב יחסו אש- הזה ממין ספרים כצרפת היו החיא בעת כי הזה הבדוי מהמפ.ריוצא

 , אמה שמציאוהם ספק א.ן אבל בשק-נמרונאי

 מין אף היהודיה הספרות בכל אין כי נוכחנו האלה הבחינות כל על לבמשום
 היו עצמם בעליה , הקבלה כמפרוה בחשך כה יושב וארצו וזמני ה1לדהו אשראחר

 בנתיבות צר שביל לנו להאגר קרבה אל לבא קמן אור רשף אף תת לבלתימתאמצים
 , לנצח תטיש לא אשר באפלה ננוהוה לבקש לריק נינע זה למה כן ועל ,תולדותיה

 כבר הגאונים זמן בפרק כי : באסרנו כלליה בהערה לנו רי להכליתנו כי השבנולזאת
 באפריקא ונם בא"י כמו בבבל הקבלה חכמה כנו אשר הזאת נידיעה מפרש ורבופרו

  הזטןיהוה בני הם כי המוכיחים מחוץ ראיות או מקרבם רושמים יש בקצתםובאיירופא
 כל הלא לדעתני ואמנם . מאומה רושם אף לנו אין , הקרום לוטן המיוחסיםוברובם
 היא ואחת , יחד המה ומהבל במלים דברים בשטות ופועלי הסור בעלי אלההחבולוה

 הם אשך דברים אלה אין כן או כן יהי מאוחרים הם או בם זרקה שיבה אםלנו
 מסבות הזאה הפנה בקצה לננוע עליני חובה היהה זאת בכל אך . ישראלסטקור
 ,  באמונות הנאונים דורות טצב לעינינו יגלה אלה כל מתיך אשי מלנד , ונכבדותשומת
 מרוחם נתנו כי ער הפיוטי הרוח ומכינניהם בעליהם על חוקה כמה כן כמו לנוויורע
 ידם ועצם כחם נראה עוד :נצ( צד ח"ג ביה"ס )יעללינעק ומשוררים פייטניםעל

 וכתובה ויפה ברורה לרוב היא הספרים אלה בכל המליצה כי הקדש לשוןבמליצת
 כי אוה וזה , כלם הקדמונים המדרשים טלשון מאד ורחוקה המקרא לשון מהרתעל

 , בו לענות ענין להם היה דקדוקה גם ואולי הלשוןחכמת

 ועשרים שניםפרק
 חגא1נים, בזמן ודקדוקה הקד'ט לשיןטליצת

 מאורות היו אשר הגאונים מן אלינו הגיעו אשר השרידים על לב נתןאם
 אשר שדה והמליצה הלשון ידיעת היתה כאילו בעינינו 'דטה , ונושאיה בנמנםהחכמה
 גם. אם . כן היה לא באמת זאת ובכל . נטע כל בו יעלה ולא נזרע ולא בו יעבדלא

 זה אין ההאר, ורעי היו דלים אך לשינם בבחינה כי ראינו הגאונים ידי מעשימכל
 דורשי בישראל אנשים זמנם בקרב היו אמנם . נעכרת המליצה היתה כי מיפתעוד
 הרבנים שנדבו הזמנים ברוב נראה כאשר אבל . בכבודה ומתיסרים העבריהלשון
 , מרה ושאינה מרה המקרא את ועשו ולתלמוד להלכה רק וזמנם כמם כל הוראותמורי
 ומק גרול דבר היו הן , הלכות ופסקי ורבא אביי הוידה אך . הגאונים בימי היהכן

 לבב %ן14 שטו ולא נחשב קמן דבר בכלל הלשון חכטת ואף החכמיה מן מהןשהוק
יחפצן מיד()די"י
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 ננענו מורשת לשונם טאיהבי 'שראל אלמן לא הומנים בריב כאשר אטנא ,וחפצם

 לב חקרי נרגלים הגאונים רורוה בכל היו כן אף נפש, בכל בה והכי בהורויתי
 בין נם המדרשים מחברי בין הן , בלבבם יפיה וחמדו וחכמהה ללשוננ.דטהאוים
 , עליהם נחה פיוטית. ורוח במליצהם אומנים היו אשר אחדים מצאני 'הלאקדמוניהם

 ארץ בן, היה אשר אליעזר דרבי p-D' ספי מחבי היא האחר שנים, פהאךיעזכיר
 מליצהי סופו עד "מהחלמו הספר זה , 12!2( צר )ח"ג הערביים ממעלה התה וחיייט-אל
 המקרא מן שלמים )בדבורים לפעמים ומשתמש , ופשיטיה, זכה עבריה ולשינואחת
 . 0"2( צד )שם שירית במליצה יפים -מאמרים כמה בי נמצאו וכן , מליצתיליפוה
 ומה רמו טה , מליצותיו נעמו ומה יפו מה הנה רבתי. פסיקהא מדרש היאוהשני
 הטירשים, בכל להם ערוך אין אשר משליו נ?ימוה -על רמונו וכבי הגיוניו.לשגבו
 יפים בחרוזים מכהם .שיר בו .הראני פיוטיוהו, רוח על הטעיתם הנשגבים ציוריויעל
 כמי ההוא בוטן איטר המור בעלי ספרי מהם היו נופלים לא כן וכס. , 285()שם

 כ.הביהם על יעידו כלם אשר ידומיהם,1 ייחאי בן שמעון דרבי נמהרותה'כלוה,
 במליצוה ומחקריהם רעיוניהם להלביש למודים גם יהיו בם נומשה פייפיה רוחבי

 ) , ויפיתברירורן

 תפליה בסרר ;לו אשר מספך לא.ן ופ'ום'ם .ויר"ם נהק"מו ) טאד קהוםלמזמן
 אשך מהיר סופ- מעט יצאו כי ;ליהם מעידים מליצהם ויפי נעים'ומירתםהיהודים.
 אמת "ות וזה , ודקרוקה הלשון חקי נגר משגק ובלי רופי בלי ירבר ברורהבשפה

 אקר אנשים והנה הנה מצאנו כי אטנם הן . והרקרוק הלשין שמוש בחכמהמידיעתם
 זה יחלן לא כי נחלוב אבל , במליצתם ריר. א.ן ;אח ובכל ברקרוק ושם יר להםאון
 אבל , במקיא של6.ם,.. ומדבורים מפסוקים לר:כ יטהוברוה יפ.ומים במליצוההק

 ורעיולו הנווניו ומלביש העצמי בלשונו הפייטן בהם מדבר אשר ופיוטיםבמליצות
 בל: כתובים :היו כי יהבן לא נהכמהו וחברם מרעהו הבה אש- ומאמייםבדבורים
 הפווט;ם מרוב הקריס. לשון בדקדוק ידיעה להם היה לא כותביהם אם ,דיפ.

 , המקיא פסוקי ולקשר לחכר במליצתם דרכם היה לא כי נראה כידינו אשרהקדמיניס
 חק. ~ן ;ל בטליהם והלבישום רעי,ניהם הוציאו עמוק ולב מקיב בינהם טרוח אסכי

 קדימיב הייהר הקצרים הפיוטים מעל שבו- , הלש.ן מטפם ננד שגוה ומבליהדקדוק
 כ' , עושיהמ2( על יעידו כלם אשר הישמת. ההפלוה אל נתוספו אושנספאי
 הנח.לינ אשר הגרילים הפייפים מן אח-ים ;ל נעי- רק , צחיה לכתוב אמונה-ידם

 הנהוני: הפיוטים . הראשונים . הגאונים בדורוה מאד קדום בזמן חיו אש-פייטנים
 אהללו : המהחילים , שופרות זכיונוה בטלכייה השנה של.ראש שני יום באסלותלהאמי
 ומיחסו הכהן"( יוסי בן ליום' אוהס סיחס'ם לעורה, אנוסח בט;שי אפחדאלוה,

 ., לו-----------

 רךשב., נסתרותו,
 הב.: זן; איל, כי שער x[x צד ב"ה.חתו ~י;לליג;ק ל: צד ה'ג ט בב.ה נדפסי

 הציב יג;:'ס'
 ה-א.ט.י
 הבפ- בסיף ב"י הפרה חיה וגרען ,

 ביט: rnrtt:: אלול חריט בין בדקדוק וט:: קוב:
 . עיו; :עדיין:צריך .רבק.ס

 רחט.ך כבו.ט , בספי , ובה"ב להים זכר:: הפלה על רק פה אע'ה,2(
 שנוכרי

 פ'כ לע.ל עי' בחיג
 כי , שמך :ל אל14ו , גדל ב:.ם אכוה כגלל אשי , לעבדך גל :יאת.1 עולם הריו היים , :אלא'הילה
 וע והלאה 870 צד פ ג. וצוג'ן ,(נ הערה רפש לרש.ל הקלור גתולרות 1:" . הקהמונ,ם ה:א':יםברורוה יסודי כי ספק ואין הגא,ניס ובה'טובוה ר'; מסדר ,כרם בא כלם אשר כאיה הנבה ועוד , הרביםררט.ך
 מקומו. כאן וא.ן דבריהם להקן הגאו:י6',ש תשיכות וקצת רע'גסדור

 ישו דבריו. במל וכבר שלרשיי ומגו עד . הרבה י"ס, ומן שמאחר 20 הערה הקליר תולדוה עי'ח(
 בת  החבל  שאחו נאטם נאה הק דבייו על להוסיף צירך ואץ והלאה 105 צד נאוג'ם 'ר, מעטהבקיבץ
 שמך. מאד קדום שהוא לה'ר:ה שצך'ך בע'כ כוננה אסח הקן 'יס' בן ש'וס' טורה שאסרא'ט'ן
 . טבחונב-';אי

 ה-ד()דויד
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 כטנהג והיא חמריך ברוב עולם כוננת אהה : הטתחיל הכפורים ליום עבורה מרר גם15

 מביא )מח"ב( ע'ו' צד גאון ;מרם רב ובסרר , 107( גאונים מ"י קיבץ )שד"לצרפת
 קצרה והיא . ט-אש עולם כוננת אתה : ותחלתה יוסי בן יוסי שם על עבודהסרר
 מזכיר 48( צר ח"א )שם בדיניו עם-ם רב . במליצתה טהורה בהגיוניה נפלאהאבל
 ? ומתרגל ליוסי כן גס המיוחס הסרר אוהי ה.א ואילי , סלה אזכיר המתחיל אחר סדרנם

 אחרים סדרים אל עוד ורוסו 1( צד הנ.ל )קובץ ארוך והוא , אלוה גבורותאזכיר
 רע"נ שמביא כזננת אתה הסדר ואמנם . אשק" , אצלצל , ימים "שבעתהמהתילים

 יחסו אשר ויש . cw) )סרע"ג .הששית המאה בסוף חי אשר נטרונאי רב הזכירובבר
 : הכפורים יזם בליל קהלות קצת שאיסרים הפיוסן 220( הפיוטים על בפ' )צונץלו

 פיוס אלינו הגיע וכן . מספר עצטו אשמינו אמנם , אלתינו לטענך , אלהינודרכך
 במחזור נתקיים אשר לב מרעפי מבין אתה : המתחיל הפיוט והוא , נעים גםנחסד
 רמז כבר ורעיה אמונות בספרו גאון סעדיה רב . מאד וצחה יפה ומליצתו ,רומניה
 מטנו הוא יוסי בן ליוסי שמיחסים מה כל אם להחליט נוכל לא הנה . הזה הפ'ומעל
 ורק , והפייטנים הפיוטים על ברחבה לררוש פה מחקרנו תעודת אין ונם , ספקבלי
 הגאונים בדורות כבר כי יען מאד הם קדומים הפיוטים אלה בל כי ברור נחליטזאת

 ישנים הם כי עליהם מעידה צורתם גם זה ומלבד , התפלות בסדר קצתם עלוהבתים
 זה וכל , הסופיות הדלהות שווי ובלי החרוזים משקל ובלי מדה בלי כרכביםכלם
ID'eומעידים יפים וכלם ברורים כלם כי נמצא בם בהתבונן . להכחישו שאין קדמוה 
 להוציא נוכל ומזה . הלשון חקי במשפט רבריהם לבלבל יורעים היו כי עושיהםןל

  אוימת אוחיתם עצרו.מלתת סעדיה יב עד עצמם שהגאונים אף כי צדק,פשפמ
 , הזאת בחכמה למורים היו לא אולי או , ורקדוקה הלשין בחכמת מעשיהםמכשרון
 עסגך אשר לשון בעלי אנשים היו מאד קדום בזמן כבר כי ספק כ5 בזה אין זאתבבל

 החכמה היתה לא גם אם , הנאונים נם . ובדקדוק צחות לדבר לשונם ולמדובמליצה
 מעשה להם נעים כי ברור תראה . בה להעוסקים סנגיים היו לא אומנוהםהזאת
 התפלה סדר תוך פיוסים להכניס הניאו לא כן על אשר ן פיוטיהם והוקירו ,יעיהם
 1 התירו אבל התירו בקושי אך כיהאמנם

 ישראל מפרוה מכל וכמעט , האלה הקדמוניות השנים פני על פרוש אפלה חשךאך
 ארצה שם ומה אביה שם מה נדע לא בראהע מי נדע לא ההם בימים נבראהאשר

 מתלת היה כהבם שלא למי ספרים ליחס הוה הרע הענין כי . פלא זה ואין 1ומולדהה
 ילרי הם כי מיכיחים מתוכם מובהקים רושמים אשר ספרים כמה ונמצא . ההואהזמן
 ונחשוב , כבורם ולהנדיל יקרם הרבוה למען קדמונים קדמוני שם על נקראו הגאוניםזטן
 המחברים לפעמים בי להכחיש גם נוכל לא יאמנם , מאוחרים מעתיקים זאת עשו לרובכי

 הגאונים זמן בפרק נופל חבירם זמן אשר המפרים מן אחד . בקדמון ספריהם תלועצטם
 או נריון בן יוסיפון הספר הס חברו שלא למי יתמו עצמו המחכרואשר
 לעסקתן מתיחם הוא כי נראה עצמו המפר מדברי . העברי מסיפק אצלםהנקרא
 קדמוניותיהם זמנו ער היהודים ימי דברי מפר כתב אשר פלאוויאוס יוספוס בשםהנודע

 כי יודע וזה זה המכיר אמנם . יונית בלשון וראשונה בעצם נכתב והואומלחמותיהם
 ענין בעדם יוקדם לא אשר מאוחר מחבר ירי מעשה הוא רק . כן אינו הדבראטהח
 ומושגים , מאורעות וכמה , וערית , ארצוץ , מדעות שמות כמה הן , הגאונים זמןלפרק
 כך כ5 יומין עתיק איננו כי יורו בהם ומשתמש המחבר מהם ידע אשר לועזיםוכנוים
 היה ומושבו איטליא מולדתו ארץ אשר לאיש יהשבהו צונץ . המחבר ישימהוכאשר

 Lfnעיי
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 בהחלת נסנו לצמצם יחשוב אשר אבל מארן(, טוכיחוה ראייתיו כי הוא כן ואולי .ברומי
 לא כי בו יענו עצמי ודברי החמיא'הטמרה. כי נראה ההמישי לאלף השביעיתהסאה
 הטפר טן ידע כבר הקליר אלעזר רבי הפייטן כי לרעת הראנו הוא הנה הוא.בן

 בהכרח הלא ; הוה הדבר נכון אמת ואם 0( הערה 151 צד פ. ג, )צונץ בוומשתמש
 בימי 'נוהגים' היו כבר הקליר שפיומי ידענו ,rp . ההוא מוטן הרנה להקדימוצ-יבים

 הנעוסה המליצה רוח על נתפלא הספ- זה על עין בשום ועהה . גאון:( נמרונאירב
 כי נראה גדולה באומנוה בה ומשמושו בלשון מחברו ממהירות אשר , עליוהחיפפת

 ניינפגוש החפץ על נתמה ולא , יסר. גם הכינו העבריה הלשון בחכמות אמן 0ב'ןאך
 נאהד ,כה ומליצתי נאוה מדברו אשר כמוהו מהיר סופר באימליא כזה רחוקגזמן

 ההירח חכמת פרחה השביעית המאה בהחלה כבר כי שידענו אחרי , הקדמוניםהסיפרים
 קרלו הקיסר נאה גרולים חכמים משפחה נקראה שמשם עד באיטליא אשרבלוקה
 היהה זה לפני ארוך זמן כבר כי אוה וזה , הורה שם ולהרביץ בה להאחזלמגנצה
 אוהב לו היה הגרול ק-ליס הקימי כי יסיפר עור . ישראל חכמת משכן מקוםאימ"יא
 אל שלומים אגרת ויבתוב לרומי האיש זה נסע הק"מ ד"א בשנת ויהי אלקאין ,ישטו
 יהויי שם והיה פביאה בעיי התאכסן טמעו על כי הודיעוהו אחרים דברים וביןהקיסר
 ומה נעתקה. הוכוח ודברי מפיזא פיטר הנודע המדקדק עם בחכטה ההוכח אשראחד

 צר באימליא היהורים וכו' חנוך )ג'דעטאנן ההיא בעיר ושמורים ערוכיםבכתובים
 כבר השביעית המאה מתחלה כי נאמנים מקורוה פי על הדבר ימבורר 18(, ,צ1
 היו נופלים ולא; איפליא ארצות בכל הכלליות החכטוה בדרישת הלקם היהודיםלקחי
 היה הרטנים בכל כי הורנו והנסיון . 17-14( צר )שם הטדעים בכל יושביהןמשאר
 החכמ.ה דרישה אל המבוא ליהירים הקדש לשון  ..וךייי ישיאל.בהשכל 'חכמתחקר

 ושם יד א,מליא לאנשי היה טאד קדום בזמן כי נחלים אם יפלא לא כן ועל יהכלליות
 לשבהך. סכון התויה להכמת אימליא היתה א, כבר כאשר , ודקדוקה הלשוןבהכטה
 בידינו אשר המדרשים לכל מולרת ארץ הט.ד לבקש נעשה אשר הדבר טובולא

 אגלה מדרש. במה יודע מי כי בבבל. או ישראל בארץ רק הגדולים עםהקטנים
 ובאו נקכצ. מאד קדום בזמן כבר אשר ארצות שאר גם או איטליא ארץ ילרה גםהרה
 . הבבליים מחכמה ובם ישראל ארץ מחכמה הידיעוהבהן

 ;ה אין "דקדוק בחכטה אחד חבור אף הקדום הזמן מן לנו שאין מהואמנם
 כמנחיש בעינינו הוא ידיעהה' שיכחיש יט' . הקיום בזמן יריעתה הערר על . ראיה?ד
 מסיגי וטהורים ככסף הצרופים הנשגבים מליצוה'הכ מרובי מוכחש והנהו , הסציאוהאת

 מן היה.רים סופרי התפעלו אשר מעת כי נחשוב ואנו . הלשון תקי ננדהשגיאות
 לכתיב כמעשיהם ששו לצם'ח ר.דקרוק ספרות והחלה בקרבם שוכנים היו אשיהערביים

 ןהיייה
 יוגן לא ,"1.1( לעו טלשון שהקה שהספר שחטב טדבי'ו 'מנראה טה אר והלאה. 145 פ. נ14
 שהעתיקם המראים דגורים בו שנמצאו ר.ל אם. כי לשון אל מלשון נגהק שכלו לשר ירצה גאלוברקרוק
 . יהב הראוי בגי' ההקרא בדשון להם מצא לא אשר דבירים דהיינו , בפורע לקח טשם אשר המקורמלשין
 ו,טק-א. ללשון טאר קרובה וכח שריה מליצה היא הרוב שלפי ימצא תספר במלקת היסב המדקדקאמנם
 דרך על נכריים שמות קצת את כתיבהי מאפן , הן 151( )150, א'טליא איש הטחבר היות על צונץ,ראיות
 ובחבת בדקדוק שעיסק ומטה איטל"נים מקימית שטות פעמים גטה שחוניר וסטה , אימליא גני שלכת.בתם

 ע.מ ימשער . איפליא f~a עניני אל קריהן המראים רושטיב נטה ועור . חרוטיים ימי ורירי רומי העירעם
 והעתיק בי שהשתמשו ומי ומי ובהערות )152 מהם ששאב הסקירות על ורמן , גרומי המחבר יה שאוליזה

 גהערה 1581 טאוחרות חופפות גמה בספר 'ש סי בהוי והראה !( אות ובהערח )151מטנו
 שקונמרם ונראי

 . העברי ייסיפון שתוך קציר חוא להראג,ד גספר.הקבלה שניע גיח טלכיח יטי,רגרי
 ר'א של זטנו ספרו בכהנו עדיין ירע שלא ספני גרקדוק היוסיפון סחנר של הזמן QSQS נצנץה(

 שהקיר הראגו כבר כ' בטעית שהוא טזצטו וטובן , וארצו הקליר זבן בגחינת רפש רש'ל על וסמךהקליר
 שלט. יבהיוה הקייר פיותי *סר חקהל.ה נהנו נבר מימיו הששית חמאח נטוף שחי נטרונאי לרב טאדקדט
 השש.ה. הסאה לחצי יא,הר לא יוס.פ,ן שעכ.פ נאסר אם נפליג לא בן אם הקליר פיומ' חת יוט'פון הנ.רדבריו

---  - - - - 
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 שיר בטשקל גם ולבסוף הסופיות, הרלתות ושווי בחרוזים כטוהם ופיוטיהםשיריהם
 לשון יופי ואת העיקרי נועמה את קרש שפה מליצת פני מעל הפשיטו מאז נם ,הערב
 בחרוזים לכתוב המנהג . הערביים ממשפט זריה מחלצות אוהה והלבישי קרשנ.כתבי
 הראשונים . בו נהני נבר הראשונים בדורוה הקראים . טא- ישן )ריים( ת הדלתובהיייי
 והלמידי יי ינ רבו היו הלשון אה בחיוזיהם יהי:חיתו בו הלכו אשר הרבניםמן

 לא שינטע נק 4 ינן י את והש ספר. מקרית קריר ה עזר ל ארבי
 סדר לכל קרובץ ופייס הראשת'ם החכמים מן היה כי הגדה נהק"מה אבל ,נכיר
 ר' היה מקנא כ' מספרה אחרת והגדה , י"א( ס" הלקט )שבלי השנה כל שלוסדר
 הטליך ובקנארע מטנו יוהר בפיום.ו לעקת הגדיל אטי הקליר ר"א בהלמ'דוירי
 על הזאת קרה באגרה נאמץ לא נ. ואף . ומת אלטר לר ינשכו מנעלו לתוךעקיב
 לרץ נוכל מהקליר כן ועל בפ"מנ,תו ממני גדול היה ןקליר כי ממנה נלמד פניםכל
 ישראל אהבת ומעוררים מעירים מרעענים מלאים הקליר פיומי , ינ" ר' של כחועל

 'לפי אכל הנפש ומבהילי הלבכוה לוקחי יפים ציורים לפעס'ם בהם ינמצא ,לאלה.ו
 ן הלש אה עשה כי עליו באמרו הראב"ע הפליג ולא נחשם כאין ערכם טליצהםתואר
 בבחינת כי . פיוטיו כעד להמליץ סנ.נוריו יתיגעו לשוא ואך , הומה אין פרוצהנעיר

 נראה זאת ובכל . לרוע כהמה אין בם והדבורים המלות יבנין המאמרים וקשורכל.צהם
 )רש'ל . ומוטעה גרועה אם אף הלשון בדקדוק ששה איזו להקליר לו היה כימאד
 גם . כפיוטיו הערביים ממשוררי התפעל לא הקליר , ש( הערה הקליר תולדוהרס"פ
 מכתבי זה על ההעורר ספק בלי כי ממיחק הביא לא הסופיות הדלהוה בשוו.החרוז
 יקרה לא לרוב כי אמנם הן . הדלהות בשיני חיוזים לפעמים בהם נמצא אשרקדשינו

 לפעמים גם נמצא אבל , הדבר בטבע מונח השווי אלה ובכסו , הנוף בכנויי אם כיזה
 , כיונה אכר לי יתן מ' כסו , בכונה כן עשה הכוהב כי ממנו בראה אשר השוייזך

 להשוות רצה לולא בסוף נוספת 'א ה נוהן היה לא אולי אשר , ואשכונהא:.פה
 חרשתם לולא כמו אדם בני במשלי או תדית במליציה כן במצאנו וכן . .(הדלתית
 , הלשון לבעל , יתיון ואין , לחש בלא , הנחש ישך אם , חידה' מצאהס לא ,בעגלתי
 לא אשר הפייטנים וכל הקליר התעורר ס,ה כן ועל , בכונה פה והשווי החרו,אולי

 , הדלהוה בשווי בחרפים פיוטיהם לעשיה מהערבייםההפעלו

 תש:קהו היא האחת , בפייםיו דחקו ורב הקליר מליצות רוע גרמו סבוהשהי
 כ. א, או , יותר או ומשולש כפיל ולפעמים , בית"א אלפ"א סדר פי על פיוטיולכהוב
 ועירו מולרתי שם גם אביו ושם שמו חתם ולרוב , ב"ש א"ת גם תשר"ק פי ;להפיך
 בפיוטיו לדבר אהב וכן , לו בחר אתיים מלות שעשיעי ועוד הרוויו תכוהבראש.
 וכבר קדוש. בנם.כה בנסכי לנסכי . יצחצח יבצחצחות צח : כמו לשון :ל ניפלכלשין
 היה זה כל יאסנם . יצירה( לס' )בפירושו הקליר בפיוסי הזאה ההכונה על רם-גהעיר
 והשניה , טעם נלי לפייט ונלחץ והישר הפשוט מן לסור )הכריח. למל.צוהוולנזק
 ההלטוד אגדה הוא פיוטיו רוב ענין , לפיוטיו ~עיקר יסוד לו שם אשר העניןהיא

 ושם וקשר וחבר קבץ אלה מכל , פיוטיו תוך יכניס ההלכה אה גם ם ילפעםוהמדרשים
בילקומי-  בשווי חרפים בהם שנמצאו בכתיבים פסוקים כיה שסדר ,י:. הסרה קל.) צד פ. ג צינץ עי'6,

 , סוררים שריך כטו , לשון על נוטל כלשין לפעטימ לרבר הכתיב מנהג הוא במקרא זו הכונה ויסור .הדלחות
 יפ"כ ואמנם . הרבה .כן ישית ישועה , אפחד אבטח , טרמנה נרדה ענתוה ענ.ה , צעקה צדקה טשפחמשפט
 הקל.ר שר'א משאר כבר כי אינו זח , רונולו שבתי ר' של חרוזיו היו חקליר לחתר~ת המעבר כי שםצינץ
 נטנו בבחינת שכתב סטה בו חור צונץ. גם ואטנם . להפך חנא האטת וע.כ לרונולו וכיש לרם"ג הרבהקדם
 הגאונים ~טן נפרק נוצרו אשר הקרש לשון גטליצוו ענינים קצת על בכלל להעיר רק בחם מאמרני הכליה אי;כ, ופיוטנו הקליר דגר על יותר הוה בטקום  להאריך גאז- ואין . הקליר של טקרטווצ לו שנורע מעה הקלירשל

 . שאסרנו בטה די הנאת להבלית כ'ונהיות
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 ובדיתק גדול בקושי אך כי סאלי: הדבר ומובן ומליציה, שירים בתקניה ועש:.בילדינו
 פיוסיו הזה:היו נגלל,הרבר כי מאה ואפשר . פיוטי ילביש כאלה חומריםיהכ4סן
 . ההפליה ובכל ובגבורות באבית לאמרם התירו שהגאוני: עד העם. לכלאהובים

 ) וכבי

 ר,, ב ד לאטה נתונה הרשות כי , ( 1 ת)( צר )לעיל נאון נטרונאי רב של מאסרושמענו
 אשר הקליר פיוסי על דבריו וכנה אגדה. ךברי שמרגין)בהםפ,יו,פים
 בלי , הקראים לעומת קנא איש נטרונאי, ר3 הזה, והגאון )עי"ש(, בפירוש,מזכירם
 על נוססם הם כי יען הקליר בפיוסי, חפץ מצאספק

 מדרש-

 שנואי היו אשר הרבנים
 שהוקרשי ואחרי, נגרם, פרסים "לערווה לאמים בהיתרו כונתן ה.הה , הקיאיםנפש
 )היה לא אולי , לאמרם נהבו לא שהספרד :אף הבאים' כדורות גם הוקרשו צורקהמסכה
 מם6ת ללכה ומליצהה הקדש לשין הכסה החלה אשי העה למן . מאוח- בוטן רקזה

חדתו"
 מאס. אז , מן.הערביים התפעלך כב'- אשר סשיררים בה ועמדו הזאת בארץ

 גם לנו.כי להעיר יבול מי אבל , עיד אמרום ולא במלו: אז ואולי הקלירבפי-ם.
 . לאמרם נהגי לא הששיהבמאה

 בחכטת מיותר ספר כהב אשר איש נודע,לנו לא השביעית דמאה חציער
 )חי הצפונית אפריקא היה מ'לדהו . ריש נן,ק רה ו ה י ר' היה ,.:הראשון,הדקדוק
 זמני נדע ומזה , שגה( ע' )ידיק'בשרש'ו עמי ינהז ינשא לבבל "ך3י .שגאנאיו,.ךבימים
 עמדו בזמננו גאון. צטה רב מר בימי השביעית ,,,י%"ה שהי""סב4.גן',צג%בדקרוק
 כבר אבל התלמוד, על ס-ה.וחיריף דברי קריש בן בפ' י5'ם ההוא ובמאמר שמו,על הכהני משה הקראי שהביא מאמי על בסמכם , הקראים מן עלון;שהיי ' )אמרומחכרים
 לאטתו רבני קריש היה.כן כי ; הצברים זיקו הקראי וזה מוהלם שקי שזה והוכחנוביררנו
 אתלרב ויבנה המרקדקים, ראשי סרר המאזנים מפרו בראש ה-אב"ע . 180()לעיל
 איש עסק לא לפניו כאילו זה יונן לא אטנם , הקרש" לשין טזקני "הראשון גאוןסעדיה
 תוצאית,.. לה לתת השתדלוהו בעבור ראשון שנחשב כונהו אם כי , הדקרוקבחכקה
 , ת" .לעש והגדיל קרבה סעדיה רב פעל יבאמת , בבבל הרבנום דעוהיו בעלי ביןולקפילה

 צילך !אין חייו קורוה דבר gy במאמרים וניכהנ: כבר ראינו כאש- הלשוןבהכסת
 אחד חכם מצאנו האחרונים מעריה רב בימי אז . הפעם עוד הדברים ולשנותלחזור
 וזה לו, דונו י שבת ושמו לאוטרינטו הסמיכה אריאם כעיר באיטליא נעלהמאר

 שלא אף הקיש לש.ן במליצת אמונה וידי והדקדוק הלשין בחבטה חכםהאי'?.ה!ה
 כי,טדע .,עיר יהוא ,:: י נ סו תכ שקראו ספר חבר יונולו בדקרוק, מיוהר ספרכהב
 ארוכה הקרטה בראשו לי יש הזה הספר . באיטליא בימיו. נפרץ היי כבר הק-שלשון
 וכתהימת , הסופיות הדלהות נשווי בחרוזים כתוב ה-אסון החלק . הלקים טשלשהוהיא

 שיעהיק 'מי מכל בקשה הוא החלק זה כל , התיולם בראשי עירו .שפ אבי. ושםהטי
:פרי

 ההקדמה, וכל החרוזים , הכל ויכתיב שמו על ,כלו ויכתבהו באמונה שיעתיקה.
 , לברה הבקשה לו הספיקה ולא יצ'רה,. לספר פירוש שהוא , עצמו הספי כן!אחרי
 על לו סלוח ה' יאבה לא כי , בקשחו יטלא לא אשר מי את ,להזהיר אם.וומיףבי

 ויקי , ספרו מעל שטו 'עלימו .אשה הט?היקים כל .על נמרצה קללה ו(ונשא;לבוק
 ספרים מעתיקי ההיא כעת היו כי לרעת תלמרנו היא כי האזהרה ,את לרעתבעינינו
 הספרים כי לשפוט נובל ימזה י מספרם המחכיים שם ומחו הספרים הקרטה השמים;אשי
 מעצלות לא עליהם מחברם שם הזכרה בלי הקדמון מזמן אלינו הגיעו אשרהרבים

 כפיהם פועל שלחו זכרם ולהעלים שמם להסתיר .מבקשה לא , זאת נהיתההטהברים
 ' מחברם; וזכר שם בהעלם חוצות פני עלוהגמהם

 .הם בדבר אשטים המעהיקים אם כי
 אשר הקרום מזמן הנמצאים המררשיס מן כמה יודע מי כי רמיה. טלאכהם;ם

 בחבריהם תיר()ד"ר
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 האמתי המחבר שם ומחו מעל מעלו המעתיקים אבל , עליהם שמם הזכירוטחבריהם
 היו זה ידי על בי , עון למכשול הימים באחרית זה והיה , ושפלה נוויה סנהמאיזה
 צמחי החלו מעת האחרונים לרורוה למכשול זה היה ויוהר . ומכעור מחכמה נקייצא האסתי והמחבר אמרום שלא לסי מיעטת בהשערה המפרים שיחם. החכמים אתטתעים

 חדשים מחכרים בבראם המציאו שיא הבלי כמה ספרוהנו שדה על לעלותההשערות
 המחברים שמות הכתירו בתרמיתם אשר המעתיקים רק 1 אלה כל גרם ומי .לספרים

 הדבר אודות על רונולו שבתי ר' תרד אשר החררה כל מה נבין כן ועל . הא,יץמן
 יעל.מו שלא האלה בשבועת וישביעם ספרו מעתיקי על בקללה שבא עד הזההיע
 . מפ-ו מעלשמו

 אורם מולרהו עיר כי : יספר , מילרותו מאורעותיו יספר מהקדמתו השניבחלק
 תרפיה ד"א בשנת המיז בחדש שמה באו אשר 'שמעגילים חיל ידי על הגלהומשם
 והלמידים הדור ומנהיגי וחכמים רבנים עשרה שם והינו , לעיר ורצח גזל לרגלםובאו
 אבותיו אך , אביתיו מממון שם נפדה לאוטרנטו כהגיעם ויהי , שבי הוליכו ואותורבנים
 לדרוש הרבה מהשתדלוהו : ימפר השלישי ובחלק . ולאפריקא לפלירמא הגלווקרוביו
 והישמעאלית יונית בחכמת ודרש , והמזלות הכוכבים ובחכמת הרפואה בחכמתולתיר

 . וכלשונם ככתבם לו העתיקם רבה ביגיעה אשר ספייהם מתוך , והודו בבל בניובחכמת
 הספרים לפרש השתדל ואיך , הכיכבים בחכמת ומהשתלמיתו מלמרו היה מי יספרגם

 . מלמרו הגיי חכמת עם מסכימים הם כמה ער לרעת הזה ממין אשר ישראלטחכמי
 וכתוב קשה לשונו בח-ויו כי אמנם הן . חכמוני וקראו מפר על ביאר הדבריםוכתב
 בראתך עירו ושם שמו ההימת וכן , הסופיות הרלהות נשווי להחריז החפץ כי יעןבלחץ
 ונסו הנגף אבני חדלו חרוזיו התמו כמעט אבל . הנה הלחץ לו גרמו חרוזיוחיבות
 כלה ועל , הדרך מלולה כבר ההקרמה מן האחרונים החלקים ובשני והדחק,הלחץ
 בשפה ודבורו , מהיר סופר המחבר היה בי ונראה , שוררת בו וצח.ת מליצהנועם
 בחלק . חלקים משני הוא עצמו הספ- הקדש. לש.ן במליצת לו רב ויריוברורה
 כל וכונת , כרמותנו'י בצלמנו אדם אנעשה בתורה הפסוק את בחכמה יבארהראשון
 ויראה יגלה הזה במאמר 3מ . הנשטות להרחקת עיונית חקירה בדרך לישבוהמאמר
 , כמוהו גדולה באומנות פשומיה מליצה כהבו ההוא הדור בחכמי רבים לא כילעינינו
 לו לטצוא נועם אמרי יושי בכתב ידיעהו כבור עושר את בהראותו יבהילנוולפעמים

 בדרך יצירה ספר פירוש הוא השני החלק אך , והנאות הנכון התואר ומושנ מושגלבל
 פירושו על לב ובשום , הסידיתז( הקבלה בעלי מפרשיו מדרך רחוקה וחכמהחקירה
 ומודיע הדקדוק, בחכמת ידיעתו , הלשון במליצת טעמו טוב על נוסף עודנמצא
 שכן , אווזיות שתי בעלי הם הקדש לשון שרשי שכל השיטה מבעלי הוא ניבפירוש
 אינה הנו"ן ימין עין לכם בנקור כמו הם אותיות שתי ושכסותם הדברים יסור :אמר
 אותיות משבע יצירה בספר הענין וכל . פל הדבר עימוד "נפל" המלה וכן . היסודמן

 צד )קאסטעללי הלשין דקדוק פי על דונולו החנם פירש הפשומות ומאותיותהכפולות
 בחכמת חפץ מצא אשר ארצו מחכמי הראשון הוא היה לא מפק ובלי . 14( הערה51
 . בדקדוקה ועסק הקדשלשון

 בדקדוק לעשות והגדילו הלשון חנמי אנשים שני קמו סעדיה רב אחר בדורואמנם
וחברו

 רשר'ל שנתב ומח , ניינער לר'א חפנים בטלא עי' לו חטיוחטים כהביו ושאר החכמוני אירוח על7(
 ח'א נס לחרפים הוסיף יעללינעק ורזא . ההקדמה מן חראשון החלק לאור הוציאו ושניהם ח' חלק המדבכרם
 גסגואו קאסטעללי דור ר' ובאריכות שלטות וביתרון ח"ב בספרו זנ,רעמאנן ה"ה בספרו יגרעץ ח"ובכ"ח רפ'* רש'ל אודותיו על כתבו וכן . יקרים ברברים בזה האריך באדליאנא ברשימות שטיינשניידער הפירושטן

 .האיטליאני
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 לגנות אומן היה והוא סרוק ן ב מנחם היה הראשון הזאה, בחכמה מפריםוחברו
 אסן הוא ואף לברם כן דונש היה והשני הלשון, בהכטת ומשוכלל הרורבנין

 ובסרסר בחכמה בימ.ם הצעיר הוא ודונש אחד ומן בני שניהם . בהאוה בניניםלמהור
 . טורטוסא"( עירו ושם סלידה ספרדי היה מנחם . הדקדוק בטדע למנתם. עז טננדויהי
 ספני הארץ בכל הולך היה שמ. . באנש.ם"( בא מנחם היה כנר גאון סעדיה רבבטוה

 בן יצחק בן חסדאי הנשיא כשמוע ויש הקרש, לשץחכמתיבטיצה_ורקחק
 לתעוז מושבו מקום לקורדבה אלת ויקראהו אתרע ו"2לח שמע'מנחם אתשפרוט

 . בהלמידים גבולו ולהרחיב ולהאדירה להגדילה הפערן חכמת לסורי ;ל י2םשוקר
 מעלה בהור ;מד אשר חסדאי כ' . עליי יהיו מחמוריו וכל בכל יתמכהו כיוהבטיחו
 שם , אלכ;ר( מלך אל )אגרהו אלרחטן עבד מחמד בן אלרחמן עבד המלך לפנינרולה
 * שפלה בטדיינה שם עמדה ההיא העת ער אשך בספרד ישראל הכטה להגדיל לבואל

 ולתטנו אליי לקרבו רגע ההמהמה ולא במרע מנחם הוקף כל את לשמוע לו נעיםייהי
 בנו חניך ורב משה רב בא בעה עשה כן ואף , החבטה זאת בארץ הפיץלמען

 ליסד בעוזרם ויהי והסכם והגרילם. ברצון קבלם פכ"ו( להלן )עי' למפ-דהתלמוריים
 ;ל חי היה הוא אשי הימים כל כי עד חסדו כל אליהם והטה גדולה, ישיבה'טס
 כל ואמנם ד(, להראב הקבלה )ס' חנוך רב על לחלוק יכול אדם היה לא האדמהפני
 גדול דבר לכל צריכים יהיו שלא להורה טעון ספרד את לעשות העזה מהשוקהוזה

וקשי
 )שמן; בספרד היים היו מפיהם ההוא הזמן עד ואשר בבבל אשר הישיבה להממי

 החבטה פשטה בימיו בי עליו לאמר האחרונים בדורות הפליגו לא הזה .מצד כןועל
 רק ואמנם . י"ח( שער בתחכמוני )אלחריזי וגואל מורע למדע היה הוא כיבישראל

 נורע .לא והמליצה הלשון בחכמת ובפרט הזאה בחכמה והרשומים אמופלגים מןהיה  עצבי היא אם אבל  בספרר,  לפשטה גדול ומשארל ישראל לחכמת  היהטידע.וגואל
 חינפי היו לא מהם היה, א6 כי , המצוינים טבעליה היה לא כי נחשוב ואנו ,לגו

 מעש( רק , עטרת לראשו שמו אשר התהלות בכל כי . במהלליהם מזה מחשיםההלהו
 , !יוסיו ישירו חונפיו המדיניה סחכטתו רק , נרמזו ולעטמיו לארצו וגבורתוהקפו
 , במליצוהיו והוא ;,( צר דונש על התשובות )בריש לכבודו שרו מנחם תלטידיואשר
  הבאוה ,ברברו  על בי-אם הקרש,  בלשון  טליצחעץ על  מכוון  זה אין כמרוצותיו,נקל
 , לשיניה  בעמה יפה במליצה דבריו לכלכל לדעת טמעלותיו אחת זה כי , וש-ים מלךלפני
 ומליצה  ישראל בחבמה  ממעלהג  ירברו לא ני מוכיחים  שלאחריו  והחיוו ההריו ,סיףונם

 מקעקה היוהו מצד רק היו העברית הלשון לפובת וצרעתו  וכותו כן ועל .העבריתכן
 לשבי ה'הה הנשיא חסדאי עליו פקד אשי פנתם פקודת . עושה היותו מצד לאאבל

 אש- והאגרוה הכהנים כל וסופר כותב מנתם היה כי הוא האהד הראש ,ראשים
-  חסדא .-

  כנהל דוקיןליב 'הודה ר' מביאו השרשים לס' בחקדטתן דנאן אבן טייסון בן סעדיה ר' הודיע גן8(
 א:ן:ר ר'הגדול הרב חרוו' לפנ' ני וטצאתי  חרבה וחפשתי בקשת' בבר ופל 1 חערח 1 צר  שלוקרושים
 רב . , . ו"ל'ואהריו ריס הנאין הישיבה ראש החניק ואחריו . באומתנו חרפים לנו נשסעו ולא 'דצנו לאהמיר
 . . . חבולי לגרס בן ודונש . . . סיוג ר"' היה והטתחל ומערב ספרר בארץ חמשוררים קם ובימיו זלהאי
 רורו ביי וחיש  טיחם וחשד  חוטנים שערבג ואף וכו'  הגניו יר"ש הטרט~ס' סרוק בן וטנחם שרדה בן אבין~סר
 . סרוק בן מנחם מולרח ארז היה פרנדסא כי  ממנו שמשו עכ"פ לו קדמו שגיהה אשר האי רבשל

 מזידות סטהשבי אגו אין ואנו , שנה שלשים ע, רס'ג בסות סגתם שנוה יעלו נרעץ של חשבונו לפי9(
 גפתנו באנשים גא היה בי ברור זח אבל .  נך ע"י תענין  ישוכח. לא אם מעה או רב שנים קצת על נקפידולא
 . ותלטידו נכדו היה ני חהפאר סטנו הצעיר וד~נש . רם"גש:

 נראח טוח . באורים כששל מועצותיו כל וגס . בטרוצות'1 כקל , בסליציתיו והש חחרוזיט: ויל (10
 ששת'ז לנשטות. ומהיה . אחריו של מהחרוז כן טובח וייהר ונקודש. לשון מליצת על כווני לא כיגרור

 י נשרים חיי ונם ה?צסות.. יסרפאגועשות.
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 ואמנם , הקרשי!( בלשון אתרוה לארצות או ספרד לקהלות לכתוב צריך היההמדאו
 ומלסר הקרש לשון בחכמת ודורש תחכמוני בשבת 'וש2 להיות : היתה השניהפקידתי
 . לברכה פרי עשו ויגיעתו כלמורים שקירהי והנה הימים ארכו ולא , להלמיריםלהועיל

 הארצות בכל ישראל לפליטה ולהפארה לגאון היה אשר הפרי הוא ,יטחברת"פפרו
 לפי המקיא מלוה קבוצה הוא הספ- ענין . לב-ה היה לנפשו ל. רק , הרורותזבנל

 הכהובים גם לפעמים ומפרש משהמשוה הן לכמה המינות הוראוהיהן וביאור ,תישיהן
 שיכריההז לפניו יקרה אם אמנם , ענינו רק עיניו נגר "D'c לא הספ- בכל .הקש.ם
 אם כי דרכו במערה לא , עליהם ולהשיג אח-ים מחברים עם משפ2.ם לדברענינו
 מכל נו ולש , פיו נצ,- משמר מכל . וגנחה בענוה ודבר האמתיים החכמים מנהגנהג
 רב פת,-וגי ;ל להשיג מקו: מצא אחת פעם . ולעג מהחילים נזהר והיה , רעדבר

 ואף ,כעדיה
-rcut 

 רק השותו ערך זאה בכל , וכצדק באמה בה הים,ד ?ד דקקו
 ודקדוקי 1 מברהו היתה ומה ככה על ראה מה לרעת יכלהי לא : וכהב , ושואלכהסתפק
 אמונה ומררך המוסר מאמהה יש כן על תבונהו, על יו-ו מליצהו ומרהביפהרוניו
 יציין הכללית ספרו תכליה , ען(( צר א ה אות )מחברת עניניו בסררי משגה שיםלבלהי
 לצחצח מרעף השגה מזער כפי בלבי הרהי : פהיחהו בהחלה באמרו טעטיתבטלים
 לבאר למורים וקו שכל משקולת להעטיר , שרשיו ועיק- ים.דתי ת.כן על יהודיתלשון
 המלה פני ולהראוה למחלקותיהם ענינם הוצאות לפרש משפם כחקת מינ.הםפה-וני
 ער קצוהיה ושהי המלה תוך לשרת והבאים הגש-שים האוהי"ה להורות , מליצההכפ'
 נקור באין כי הדבר טבע זאה מחייב ככר . הכונהו ומיחפי יהור.ה לש'ןכל.ת

 הדקדוק חכמה אש- העמודים הם והסמורה הנקיר כי יהבן לא הדקדוק מרעוסכורה
 שכמעט עד כשמש ב-ור זאת נראה המחברת טפתיהת , זה( פ-ק )ם'ף עליהם;נונה
 הקרש ללשון אשר המלים מימודוה הפרק . חדשה בתכנית מסירה מין שהמחברתנחש.ב
 יחר ונחברים הני.בקים האותיות טן ירבר בו . פניו מסירה פני כלו 1(1( צדימהברת
 כשמוח רק נדבקים אשר או מלה לשום ונחברים נדבקים אינם וא,טך מלה מהםלהעשית

 כשה-אשון או שבמקרא ארמיה בלשון רק והנחברים . מקימ,ה או ארצוה או אדםבני
 חקירה אם כי זה כל ואין . שמושי אצלינו הנקיא משרת הוא בראש אוהיוה השתימן

 שביארוהו מה לפי יצירה בספ- והנחברים הדבוקים אלה דוגמה ומצאנו ,מסוריה
 ושהים אחה אות בעל שרש שיש המלוה בשרש' היא בספר היסורות 'מזד .כפרטיו
 המחברה כל הוכנה ה,אה השיטה פי ועל . מ( ': צד ב' אות )שם וחמש וארבעושלש

 מדקדוק שמאל או ימין נטוה לבלהי בפהרוניו שמי גדול כלל וכן . סופה עדמתחלתה
 שהרגיש הראשון ה.א היה ואולי , המדרש .ניאמר מה על בפששי. הטניה ולא ,הלשון
 שהיה נאמר או , האוצר( בבית ל )רשר והמעשה ההדרש בין לחלק שראוי הוהבחלוק
 אש-הרא'ט.;

 ליסוד לו שם ואמתי גדול כלל עוד , לבד והדרוש לבד הפשט כי חשב
 נמצא שאם : הוא וזה משמר. מכל המקרא בלש'ן דורש כל שישמרהו ראו'והוא

 הטלה לשבש דעהינו על יעלה לא , במקיא רעים להן אין אשך כידדיה טליןבמקרא
ץבודדת--------

 אה שעבד עבורהו כובר כנחס 'וכיר לו שעשה המל אודות ;ל לה:דא' כזהם 'הנהב בשיה. הגה11(
 שסערן ר"ז ,הוצאות . מאוייו חשק וישלם אדמי ;ניני :כונו איטר ער לע'נ' שנה ה; נפש' וחטאן ג'לדסדא'
 ז העבידו,; ומה ע.י נכפו אשר חסרא' ;ניני ה.ו וסח . עבדהיך כח. בבל כי ארצי וכר עיר ואמר [1ן:)(ן[ן,צר
 ראיף להניא שרצו יש האגרה מאה חנה , אלכד הטלך אל הסדא' שלח אשר הצרעת האגרה מתיך פיכח;ה

 לא כי ידוע הדבר אמנם . צחה גמלתה הזאת האגרה כתיבה ובארה , הקודש גלשך גדול ט.,ץ חסדאי.טד.ה
 חשרת זאת בשכיחת הכתוב הפוט של הנכונה שה:וכחא . טוחם ירי טעשה ה.א אם כי וכתבה הברההמדאי
 .צא פיה ועל 87ל צר תרל"נ טשנת להסגיר בהציפה ,הדפיסה מב" דיינארד אפרים ר' שהעתיק בחעהקההיא

 ה. ח, ז, ש, חרב החכם הערה ) 7ן צד שם עור ועי' . סרוק בן טנחס שם האחרוג,. הת-וזים ת.ביתביאשי
 כלו האגרה '2ל המסבר ה.א שה,ח ס"ק בלי ועע הפיוט את והגותם חטחבר היה שמנחס מ,ה ומביאר זחעי
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 לה המציא למע: ולהגיחההבודרה

 הב-
 בריך,הה שאין גאטר אם כי , אחר במק.ם

 , קרטיכיית בשנים שהיהה כסו היום כמנו שלטה הלענין היהה ואילו. שנושה, עלראיה

 אשר הדביים. ואלה . רעותיה .גס ומקורה הבוררת מוצא יודעים היינ. ספק בלי, א,בי
 מלין בחורה יש : הזה הכלל אודוה על מנחםדבר

-i'?h' 

 יני לעטוך דמיון להם אין
 יאי כאש- ויחי . :ימשכו: ;מהם יורו הדה ומדרי עניני אבל ן בנינם ודעתגזרהם
 ולעטור המבטא שירי להשיג כה חבאו ולא ונלשון ימ,דוה מצוא ונלאו סברהאנשי
 צר אנת ע' )'2ס כדת לא אפך הלשון ורבכו האוהיוה והחליפי המלים שנו עיקיםעל
 )לגרוע עליה -היסיף אחרת מלה ישחית מלה פתרון הלמען : דבריי במשך ואמר . (11

 יאיל. . . . ותה?וכזה הטורוה )טגרעת תיספה לו נהיות בפהרון 'יהווון מ" כי ,ממנה
  ועתר ,ל, אוה:. מוצאים ה.ו ירפאו אשיר המלים אלה כל אצלנ. הלשין.שלימההיתה
 ימרכיכ הקוצר את מיחיבים הקרש לשון ?י בוראים  כן הצל ,' בעתקי '5י במצעלא
 בעיניגי נרמה וכמעט , )שם( מם-ום רוח עליני 'ערה עד , 'תכן לא וכן המזעיאת
 לרוקת יהיה ה,ה הפתרון דרך אירר ימים יבואו כי מרחוק האותיוה מנחם ראהכאלו
 במצאם אשי ,. מבק-ים המהכנים פותיים ויקום. המקרא 11WS דן.שי אל~ש"ש

 המלים י'32ד , בניבם ולרעת גזרתי ;ל לעמוד יוכלו ובלא במקרא דמיון להן איןאשר טלי
 י מזה גדיל המק-א 12,4ן וחרבן הרוס ואין , הלשין ויהפכו האוהיותויחליפו

 . זמנו עד בישראל הי כס בראה לא כי רושם עשה לאור המחקרה צא, מי.)
 הזה ממין היה אשר אגרון ספר גאון סעדיה רב לי.חבר ק.רם כנר כי אמנםיאם

ברוי
 ויכול , בו-ה אחר ככורה היה הוא כ. לעשיה הגריל מנח: מחברה כי הוא

 יתרון לו היה עוד ,ה ומלבד , היקן ונס לפעמים 6;ד(ה -כ.נו. עיוה אשר א,לתקן
 ,אונד לס. גם נפרוק וסקור נפ.2 לכל שיה והיה הקדש בלשון "מחכרת כתב מנחסכי
 "מהברת הומן במכך כי ה-כים, את מזכה' מבחם היה ובאסה , ערבית לשין הניןלא

 אשך כפי ,בי2לימוה הנוסחא אינו , ברפום עמנו נמצאו אשר "הבעכרה" ספר .אח.4ד נמשכ.ם לרוב הצרפהים המקרא וטפישי , לצרפת והפתרון הרקדיק חכטה הכלאמנהם
 או הומפוה בו טצאגו מקומות בקצה כי , .ראשונה בעצם מנחם ידי מהתהיצאה

 רברים רונש כהשגות ומצאנו , בזמנו נתפשטה אשר ., להנו"חא היו לא אשרטנרעוה
 והעד כגירסאוה מ,."'ן ,ו נבדלו קצהן אשר. שרים .ד ככהכי הספר ין העהקוהלש. שניס כטו נמצאו כי ואת ועוד . כנדפס2י( ניצא. לא אש- המתברר; מתיךשהעהיק
 ט,ה זה שונים לפניו היו איר הרס יר כתבי כי מקימית ככמה עצמו לאורהמוציאו
 הח'בב ;"י נהגלה מק-וב אשי'זה הכ"י וה.א הכביד האחרון ואמנם . ניסחאותבכסה

- - -  הרורש-
 ל המו ~,,פא"פ צב. ה'פ~(

 כב-

 , שג: ח:יסהא כי זה-אח ;ה על בג.מ האירר
 כ' אית עי' דונש לפני.טחיו ל-אות !ס~ק.כ לשמים נ.טטמ. ובפרט ג., ט;.כהות ךתהל"ת דונש שנ-סחה מיכת ד~נש ה.ט:וה ולפ'לפעמים הטיה יצ:פנ.י

~crr בסט ~רה": רל'ד ס" ::'ן גאית היסיף דונם היט'ג:ה וע"פ , ככ"מ .כן קסם סי' ה' ובאוה קג ס"המבאר כהערו: ר' אוה ע,' נוטיהם בהעתקותיו רש', פ.' פ ע .:ם דונש השגות ;'פ בב-י שלפנ.1 הנומחא שכהלפעמ.ס אך ע"א י'ט ע"ג .,ח דף בהקרמה המכל בזה והאריך . לונדון )ד %1 צד הטויל והערוה דונשךה,סגות "וי .אחה הם.., :הקך,ה ו;.'.ט כתיב היה ובהשג.ה יעקב לבית האמר כה. 
 , במחברת הסר הביאור וזה ה:נק' נוגה יראה באמרך p'p ,ונאחרד:גש אס,- 11( צר בהשו:וה . המצל והיסיר. לא .:ם ארו ולפנינו ~גו נא ממנו תאכלו אל מפסוק שניס במקוםע,מדה סלח שיש יה ראיה גמחברה יש דונש שלפ. ,, צר בהשבות כי שינה, לא ופעם שינה פעם למה 'רעתיולא

ן
מ ביננך ץץ,ן'ה סקי על:ן'כ:גע"ונ( למיון , וויען גזי ~הם גוי ג' עוד לפנ.ו ה'1 אבל האטבורג ע.ס'כ'י הספר ערך הטויל הודעת לפ. ( 18  ה71.%אה את הגל יד"ק ההסם העמ.ד ובצדק . 'טגחס ךת,י 'איצא מג-סח היא הנדפס שוה בב.רור ערו לאטר;,גל ל" כן ועל ב.רו שהיו הב"י כל ע"פ ה:י' העס,ד אם כ' מיוחא כ"י פ' על הנכד ולא חיכן לא 'טבדפוס.המחברת, נעה-: זאת קי חשונימ-אך כ"י- אודוה על לדבר 

 ג'. רוב ראה לא כי ירשו ואגו ; ברייהו ;ל לסמוך אגו צר'כ'ן המעייך הערכת שלפי . ככה על בדיןהזאת
 . מסיפקה עד.ין והחלטת' ברירתו ובכןה;יצא'ם.

 ד"ר(;דויד
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 מחלופים הלופים נטצאו בו אשר . קויממאנן4!( דוד ר' ישראל ספרות בקדמוניוההדורש
 אשר באורים תוספות כמה בו ויש בהנדפם, אינם אשר הרבה ערכים בו יש .ש.נים
 אלה בל מצרוף והנה . אחרים5!( ומיד מאוחר בזמן דברים בו נהוספו ולהפך ,המפר לרברי סיכן אין שבלערם יען מנחם מנמוקי שהם הדבר ברור אבל , בהנרפסהסרים
 והונה , בדורו גדול רושם עשה מנחם מחברה ספר כי בצדק לשפוט נוכלהנקירות
 לענות אהוב ענין אחריו הבאים בדורות גס והיה , שלמותו להרבות הגהה אחרבהגהה

 זה מלבד . משכחה הוא שהחמיר מה להשלים הקרש לשון רורשי שהשתרלו ערבו
 החלופים על לב ובשום , המפר מזה השונות בהנוסחאות מבחינתנו , לנויהודע

 בזמן חוברו אשר המפרים כל גורל הוא מה בכלם, נפגוש אשר והמגרעוהוהתוספות
 בזמן יסודתם אשר הספרים מרוב גם כן הראשונה בהוצאה המחכר לו נתןאשר בתבניתי גשאר לא בי בבירור ידענו מטנו אשר : הז המחברת כספר כי , הזההקדט1ן
 בעת הספר יקרת ערך יגיד אלה מכל יותר ואמנם , הראשון המטבע אברהקדמון
 הספר בהגלות כי וההפשטותו צאתו בעת סיר בו פגע אשר הקנאה גודל לאורצאהו
 , מחקריו ויסודות דעותיו על וטענו קמו הדור מחכמי ואחדים בו פגעו קנאים עולםלאור
 יקר גדול ברבר רק לעולם כי , ומבהילה נפלאה למראה הספר נחשב כי אותוזה

 . אוחזת הקנאה יד ומכבודטחכמה
 , קנאה בעלי וישטמוהו ורובו וימררוהו . שוטנים עליו קמו אז חבורו נגלה בעהאז

 קנאתם אחרית . לאבל לו נהפכו שלותו וימי , נפש עד לאויבים לו היו מוב רדפווהחת
 לב נהפך וסהר . ומחוננו אוהבו היה אשר חסדאי לפני הלשינוהו כי , ההלשנההיהה
 המלשינים שם את וגם נדע לא הלשנהם ענין שהיה מה והנה , ערהו ויהי אליוחמראי
 ומקנאיו גדולה אשסה רברי היו בו דברו אשר הדברים כי לשער שכל אבל ן נכירלא
 חסדאי איך יובן לא זה לולא כי , חסדאי אל נאמנים פנים נשואי היו הלשינוהואשר
 הראש.נה בבהלה אז מקנאיו הלשינוהו מדי כ' . אחד ביגע ומתנקם לאויב לו להיותנהפך
 באסה אם הרבר על ררש לא . סמנו פניו הסתיר קצף .ובשצף אחר לאיש חסראינהפך
 כי סרה בו עגו אשר העדיות בדק לא ומשפמו דינו תקר לא , הרשיעוהו שקר עלאם
 . ותקף עז נכל ולימיו לענשו לרדפו דברו עושי למשרתיו צו נתן אלה כל בלאאם

 בגדיו קרעו , הלמזהו , הכוהו , השבת ביום ביתו הרמו , לו אשף כל אבדובטצותו
 לשנות תגעל והנפש , בשרנו שערת תסמר אזן לשמע . וזקנו ראשו שצרת ומרטומעליו

-  את --
 ארוך מאמר החכם זה כתב והלאה 815 צר 188 טענת . געועל." מארנענלאנרישען ,של במ'ע14(

 ,::ג::יירע:ידכם::,כך:נדפס :ן:ען% :::י:: :ב :ד::י ::1::::,: נכתב טנחם של חמחברת טן הזה ההעתק כ. הודיענו ושם , בערן שבעיר ספרים באצר שמצא הוה הכ"י דברעל
 בנדפם שחם הטחקרים אלה קצת כ' יען עיקר בקצתם הנדפס גי' כי להוכיח נוכל עכ"פ לדעוכי אך שםוהסך.ם
 אלוף : בערך חסחקר כל כסו . טנחם מת.' שיצא במחברת היו בליס ~עיכ בהשנות.1 וטזגירס דונש לפנ' גםהיו

 שעי כאשר הוא כן אם אצלי ספק הדבר וע-כ . אחרים עיד וכן בהשגותיו דונש מביאו בגרפם וישנו בכ"ישחסר
 דיש שלפני נאמר מאם חוץ . ספרו את טגחט שח'צ'א חראשינה טחחוצאח העהק הוא חנ,' שזהק1'פכאנן

 החכמם במדת בהשערתו קי'פמאנן נהג ואטנם . מגחם עיי כבי שהוגהה חמחברת טן שניה הוצאח היתהכבר

 על הפלא מן באמת . שבנרכם הקטועות כל יי,ק :::ב::יין:מ,::":%:::נ גמא::המתינ'ם5!(

 עטי ואתטול אתטל. ע' חך יב תת ענינולפ', הז:. לפתרון פתיון ואין .ענינו
 פוקח שמן יביע יבאיש הנדפם גי' בע ע' גנדפס חסר הטאמר זה יכל . מקדם לאויב היה עטי , o~tptלאו.ב

 .' ::ם
 הנדפסהויפת' ע4 יתרים ערכיסזשלטש נם ונטצא

 טטנחם אתם זהנובוג הרבה כ' העירעקייפמאנן

 . לתכליתנו זו בהערה ערי כנחם כחנרת טעיקר היא ואיוו אחר e7poD לק.חה מאוחרת rer1n היא :הןאיוו
 , שהוגרנו בכאסר באורך 'פה אבואר הענין ,ה שלמותותמצא

 חזר(היוזר
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 האצי )כיה המצר מן לו כהב אשר באגרת בו יענה מנחם אשר והחמם'ם העול כלאת

 נוכל לא אבל . שמערף מר"ז מבחם הלמירי השו' גרעץ עיי  בלומענלעוע ,לרשד"ל
 מגחם לו כתב אשר הראשונה אגרתו על בהשובה כתב אשר אחד ממאמרלהתעלם
 : אמד שם , השנית מנחם באגרה המאמר זה נהקיים אך , נתקיים לא לבנו לדאבוןואשר
 , הבא עולם לחיי הביאותיך כנר העויה לא ואם למוסר הביאותיך כבר העויתאם

 , האמתית האינקוויזימיאן בפי אומר אך זה הלא , הוה למאמר נדבר ומה נאמרומה
 נכון על ירע לא חסדאי גם כי ממנו נראה הלא זה ודלת . הישראלית הנפש אוטרולא
 על יתמהו רבים ! שגזר מה עליו גזר זאת ובכל הרשיעוהו שקר על או אמת עלאם
 ופקודהו חסדאי שם את רק זוכרים בלתי קרום בזמן היהודים ימי דברי כוהביאשר
 יפלא בעיניהם אם אמנם . לעמו פעל אשר הטובות ולא וגבורהו תקפו מעשה לאלבד

 ונרעה עינינו נפקחו הלא מנחם לו שכתב לאגרת על לב נשים אם . יפלא לאבעינינו
 , אומתו ממבע היא אשר הרחמים מדת לו מסרה לי נדע . שיחו ואת הזה האישאת

 כאשר בי , דורש היה עצמו לתפארת רק וארצו עמו לסובה דרש אשר כל כינרעה
 והתהלה הכפיד בקע~ז אשר היהירים 0ן הזה המדאי האיש היה מנחם אגרת מהוךנראה
 שמר לא אשר על באנרתו עליו מלין אשר מנחם ומתרעומת , לישון להם מניחהאינה
 , גמולו ולשלם מחסוריו למלאוה לו נשבע אשר שבועתו מלא ולא שפתיו מוצאלו

 הלא כאלה מתרעומות , בעניו אבד אז כי עליו הנשיא יצחק אביו רחמי שלוליזאסר
 לשפות ונובל , לחצי אף חונפיו השמיעו אשר שמעו את פעולותיו השיגי לא כינראה
 לאחיו רצוי היה לא וביותר , אחיו לכל רצוי היה לא אחיו לקצת רצוי שהיה אףני

 ספרר את קשרו אשר המוסרות לנתק היהה בקשתו כל כי עליו מעידים מעשיו כישבבבל
 על גם לב ניהן ואם , במולה ולבסוף ירידהה ופעל הישיבה חק את וכרת בבלבישיבה
 הוה הרע המעשה גם כי נחשוב בכפיו חמם לא על למנחם עשה אשר הגדולהעול
 כי פעלו בארצו ותקיפתו הרם מצבו אם ואף ן עליו והישרים המוכים הרעובההעיר
 נתמה לא כן ועל . תלונהם עגמו בלבם ספק בלי הלא בגלוי בו לדבר לבם מלאםלא
 האמה לכבוד ואמנם . לטובה מוכרה לו שמו לא אחריו הבאים כי נראה אם הדברעל

 ,תהלה עטרה לראשו לתת צדקנו ומשפט לבנו רגש יחננו שלא אף כי נאסרוהצדק
 עשה אולי אשר מעשיו מתוך כי נכחיש לא נאה בבל , ומעלותיו מדותיו עלותפארת
 ישיבה נוסדה בעזרתו אשר מלבד כי . ספרר לאנשי רבות טובות צמחו אתרתמפנייה

 גם פזר , לספרד והשיר והמליצה הלשון חכמת ונטעה ובנו משה רב ידי עלבקורטבה
 , השגותיו( בראש דונש ש5 )בשיר במורא אשר הישיבה מספרי הרבה טפרים וקנה רבכסף

 בבל לישיבת עוד צריכים היו שלא עד למוערים העתים חשבון להשיגוהשהדל
 . הוהבדבר
ו

 המקורוה יחשו מלשיניו היו ומי מנחם את שהלשינו הדברים מן כי אמרנו כבר
 לא כי נחשוב ואת בכל . מנחם מאחיי חסדאי לב אה המב אשר הדבר את נדעולא
 לשון ובמדע בדקדוק מנגדו היה אשר הלוי לבראם בן דונש ורעתז אסונו הסב0עם
 עוד . הלמידו גם גאון מעריה רב נכד היה מאמרו ולפי , בגדד איש היה דונש ,הקדש
 שלת אשר הוא הוא כי , חסדאי הנשיא עם אגרוה הליפוה לו היה מולרהו בארץבהיותו
 ויהי LXX), צד מונק ע"פ דונ"ש הלמירי )תשו' והעבורים השנים חשבון אתלחסדאי
 והחל מנחם מאחרי לסור חסדאי לב נהפך מיד חסדאי עם שם וישב ם דונשכבא
 גדולה קנאה קנא דונש . הוא כן אמנם ! הוא דבר והלא טנחם, אה לררוףהאפון
 בזדון עליו קם ואו , "מחברה" בספרו מומים גם הואנוה למצוא וחפש לו ואהב ,במנהם
 בריר רק בקשחם כל אשר האמה.ים החכמים בדרך הלך לא . נעותיו ;ל והשיגלב

 האנע; ח.ה)די"ד
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 , ובהחבולות בעקיפין רק הבאים קטנה רוח בעלי כל בדרך הלך אם כי ,האטה
 יטעימו אשר ותחח , אחרים בהשפיל ומתעלים , חבריהם בקלון מהכבדים בווחושבים
 כן ואף . ויהרפוהו בדעות מנגדם נגד בעפר יעפרו ואמת חן בדברי ובקורתםהשגהמ
 אין אבל להם נאה חכמהם אשי החכמים מן היה ולדעתנו , ומשפמו דונש מנהגהיה

 קנא איש היה כי מראים בהתנגדו וחממנוהו , בהשגותיו דבורו דרך . נאותמקוהיהם
 הוא . בחזקה רעתו ולהעמיד רעתם לבטל המיד וחפצו , אחרים ומקנטי מקניטמשריר
 גדולים לפני בעפר וזוחל חנף אבל לבב ודכאי א-ץ ענוי מול וגאון גאות לובשהיה
 אל נכון היה האחד . מנח: מחברה על השנותיו לפני שלה שירים שני . ארץרגעי
 שיר חבר ועמו . נפש לגעל עד והלולים ושבחות הנופה מלא ההלה שיר והואחסדאי
 . דעוהיו על בו; וישפ.ך המחב-ה מעלה ויקטין מנחם הוא לרש לועג בו אשרמני

 , המדאי לעיני טנחם מלאכת להשפיל כוון כי נראה הסדאי לפני זה כל הציעומאשר
 דונש ואחר כלפנים מנחם פני עוד נשא לא חסדאי מא; כי כינהו נהמלאהובאמת
 . הנפשית בהכונה בין הדעת בהלוך בין מזה זה ודונש מנהם נבדלו נפארמאד - . מרפא לאין מנחם על הרע ונחהך המלשיניםבאו
 זה וכנגד , התחכמוה בכל ומאן הפשות דרך דרכו ברורה שיטה בעל היהמנחם
 בחרבה נעזר הזה וטטעם , אחרים שערום לא אש- וההמצאוה החדושים את דונשאהב

 צר פהיליפאוומקי הוצאת ד,נש )תשובת הלשין זה ומדקדוק ערב לשון סדרךמפתרוניו
 דבר ובמשקליהם הערביים שירי בדרכי השהמש אשר הראשון הוא היה וכן .ע6(
 במשקל בשיריו השהמש לא גאון מעדיה רב וגם , בישראל לפנים היה לא כמוהואשר
 ן רוח ונבא עניו היה מנחם כי , הוא הנפשיה בהכונהס ביניהם ההבדל יאמנם .הערב

 האגרת בסוף . הנצוח אהבת סלא ודונש האמת אהבת מלא מנחם , לב וגבה יהירורונש
 עליהם ופה לעגת לחכמים זאה כל ואחרי : ואמר הוכיחו ההשגוה עם למנחם כהבאשר

 1 עניה חסרכן על תוכחה דונש מפי בשמענו פינו שחוק ימלא וכמה . 7( )צ4הרחבה
 ישינ אשר איש , וקצף ובזיון הרבה בלעג רק בהשגותיו מנחם עם ידבר אשראיש
 מלאד אשי , שנונים כחצים בדברים ר"מ( על דונש )תשו' וזקנו רבו סעדיה רבעל
 4 כמוהו" לפתיר לנו וחלילה הלשון חרבן "שהם רס"ג מפתרוני כמה על לאמרלבו

 להוכיח כזה לאיש יאה או הנאה , ומעוקל מע.ות גדול טעות שהם לפעמים עליהםואומר
 במק.ם . אמה הדבי אין אם ובמה כמה אהה ועל 1 בדבורם ענוה חסרון על אחריםאת
 מה ואמנם , בפהרוניו מעדיה רב הגאון על להשיג מוכרחה נפשו את מנהם מצאאחד
 זננד , לעיל( )גי' בכבודו כספטע להיוה יכול אשר דבר מדבר 1ל,12נ1 פיו שסרטאד
 למנהם ללמד העי; והוא , ראינו כאשך חוה כחרב לשונו ס ר לעוסה דונש בדברזה

 הנה . סעדיה רב על בהשגותיו לפעמים נראה זה מכל גדול הפכפך 1 הנימוסמשפט
 כי בקמץ "כאב" ענינו שאין כאב" גדלני מנעורי "כי באיוב הפסוק פירש סעדיהרב
 הפירוש על דונש ומתחרד מהעירר וכמה . ומכאוב חולי מענין בציריי כאב כמואם

 ש הקד ון ש ל ט ת ח א נקודה להפר שיובילנו דבר לפתור לנו הלילהואטר:
 ספ'ו הרסן שלח מזה יוהר ועוד . בארץ וישראל בשמים המלאכים לאלהינו יומרושבו

 ועל . לו הוא אשר שילה רם"ג שפתר שילה" יבא כי עד בפסוק פירושו עלבהשיגו
 והעמדתיו , בוי"ו היא והחליף הלמר והדגיש היו"ד השליך ריס ואמר דונש העירזה

 אחה אות 1 יל אפ הקב"ה מדברי להשחית שלא שמים ירא כל כדרךכשהוא
 רבו ריס כשלו שמים ירא כל "כדרך שאמר , האלה בדברם יש רוח רמותוכמה
 ולריב להשיג בהא,הי אך ובאמה . שמים ירא כל בדרך הלך לא כן פהר אשרדקנו
 יכול אס הקדטונים מדרש אחרי כדרכו נמשך כי מלבו כן פתר לא ג רם כי'2כח

 לההאיכץ חיץ()רוד
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 וירושלמי. אונקלוס של תרגומם לפי הוא כן נם ה"ה ופת-ונו . הלשון שמוש עםלהתאימו

 התסיסות זאת דונש החזיק ובתמים באמת האם נשאל בעת ואמנם . רבה הבראשיתולפי
 ודברי 1 נאמר'לא ? והנקיד המסורה מן מלסור בפתיוניו מקום בכל בנפשווהשתמר

 באלה באלהלכמו כי' , סרה בו יענו הלא רס"ג על בין מנחם על ביןעצטי.נהשגותיו
 ,לא אשר הפכפך וזה , והנקידו( הטמורה טן נומה בהם אשר פתרונים כמהנמצא
 .אחריהם יקרא .אחרים יעשוהו אם אשר מעשה ועשה עצמו דברי סתר כי כפרו.נדע
 אחרים על להשיג בקשתו כי מזה רואים אט ועהה . לו מתקיממה הארץ כאלומקא
 והנקוד המסירה בעזרת אחרים על להשיג יכול אשי שבעת עד כך כל עיניו את"וךה

 לא. והנקור הממורה מן נמיה צריךילהשגתו היה אשר בעת ושוב' קדש,הקדישם

 עליו שררה' הנצוח אהבת רוח כי באמרנו הפלגנו 5א כן ועל , ותללם עליהםהשגיח
 חתם כחמר בתחבולותיו להתהפך הביאתהו והיא השגיתיו באורח הנהיגההו והיאבעז

 , כן לא אשר דברים לפעם'םולדבר
 שלשה" קמו א, . רבריו ועל השגותיו על במשפט העמיריהו בחייו עורואולם

 ב.ן יצחק הר' חיוג, ררד בן ר'-יהררה הם הלא מנחם מתלמיתהנשים
 חמסים הן הישגותע רוב בי 'טטנה:והוכיחו עלע וכוזבו ן ו קפד ובןניקפלה,

 . בדברי.מנחם התעמק לא חפזון מרוב דונש כי בתשובותיהם הן?ו הם . דבריםועלילות
 אשר פתרון עליו וישם . . . )דונש( עמד לא .ורקדוקיהם פתרוניו הוצאוה על כיואמרו
 יען פתר לא ואשר שםלא

 כי_
 ובחרוזיהם )בהקרמה( כהורה דרש ולא הימב חקר לא

 וכמו.סאתים . וישרים נכוהים , רבריו היו אזי , באמריו אץ ולא , מפתריו בן ולו ויאמרו
 ר"ת הנורע'בשם הצרפהד מאיר בן יעקב רביט ה.א בענקים גדול אדם קם אז טהריושנה
 : מנחר בתלם,די היה באשר עליו קם באיבה לא היא . התשובות על צדק משפטושפט

 . עמו שהצדק במקום והצדיקו להרשיעו שראוי במקום יהרשיעו . האסה מאהבת 4:ם..כי
 דופי' ויתן בו רבר הוא גם כי מנחם הלמיהי לתשובת תערבותיו שוות אחר בצד.אך

 וכה , להשיב נבהל לפעמים ה.והו ועל מנהם של בדבריו דקרוקו מיעוט עלבהשגיהיו

אם-

 18 צד והכרעית )תשיבות מנחם. לרברי לבו שם לא אשר . . , לרונש לו היה מה
 ותשובות.דונש . %1(. )שם למנחם דונש לו שם דברים עלילוה , פהיליפאוומקי(הוצאות
 28(. )שם דונש נחפז כי בעיני קרוב 22(, )שם ימצא עליו ותואנוה למצהעליו
 . פי ובאסת 4 מקומות בהרבה המאמר הילך סובב וכן , 24( )שם דונש להשיבנבהל

 שהבהלה הוא: כן כי ברור ימצא רס"ג על בין מנחם על בין רונש בתשובותשיהבונן:
 ולהשיב רבו בעד להגן רצה' שמו ששת ובן מתלמידיו אחד טעותי.(. לידיהביאההו

 . תתכנה לא תשובותיו רוב כי בידו הצליח לא חפצו אבל מנחם הלמידי תשובותעל
 בזויה זה,המסכן אתחכסת ולעשות העני מנתם נע.כרי להיות דונש ביד הצליח זהאך

לפני
 היה : כסו . המסורה מן בגט,ה דונש פהר אשר הטקוטות על בהערה 878 צר נרעץ העיר כבר16!

 )שם בנפעל העוב גיבו שד' מצור היעזוב . 51: צד מנהם על דונש )תשו' זרוענו כסו שפת-. לבקרםורוע:
 חשב כ"א להניה חשב לא כי יראה בדבריו חמדקרק אך . קשואים טן בסקשא כמו במקשח. כסלונה . 8ן:

 סי' להראבזע יתר בשפת: הכתוב ע"פ. שהביא אחרות נטיות סכמת ראיה גם אין זה ומטעם . הלשין מררךשכן
 על בהשוביתיו כס. . הטסורה טן בקריאתו שנטה ברור נראה מתייגיו בקצת ואפגם . 121 1:7-107,120

  בהטות ושור 9'1  וסי' 4שנךה היות 1הנכ1ן אטר יטש בלב גשורה עת : ק"ו ס" יתר בשפת והוארס"נ
 עצטן.  בחשובות ;וחפשהי . י . אש בלהבה בסו אש  גלבת  ארגים . ' . ר'  אטר ק'ס  ובס" .  גמ,יחיהךיוניהן
 ובאלה סר,  לו ך י צר להבת לצח בי גחברר  גן לפי עטרקרוקוטסיים  מברחו  לה:ביח מאריך שהואיראיחי
 .- ריס על להשיג צדקה לו היה ולא 'ותר., ועוד, רזם שעשה טה עשת בימבואר

 בר' ר"ת דונשוהכרעה תשושת עמ'?1(
~Wh' 

 נטו מנהם כונת הכין ולא השיג בנהמתו שרק חנטה לא
 טה דיגש הבין לא נ. והראה ר"ת, ובהברשת , מר גל, בא, בת, בשרש 'גם ועי' 8. צד שם בערק רזתשהעיר
 . בהבר השיג : ואעפ , נקירה בתוי. סידםשכ.ו;

ין4 ד( ה ד)ד:
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 לטנהם הרע יותר עוד בי נחשוב ואנו . רע בענין פרנסהו ואבר חסדאי תומכולפני
 הוא קפן דבר לא כי . במינות שתשרוהו עליו חשר הביא תשובוהיו קצת י ע'אשר
 למנחם נאמרו נמו חקיה מהפך או התורה סדת נוטה כאלו רברים עלילות לו שםאשר

 : ובפהדון . א( צר )שם האמור את והתרת המוהר את אסרת , תומה לא אש- :בפתרון
 הירוה משתי אחת ותורה אחת מציה מצות שתי ותעשה : אמר , נא ממנו תאבלואל
 שחיטה ענין מנחם שאסר ראשו את ומלק : ובפתרון . 21( )צר להורות יאות לאוכן
 על המחליק ;נן המינים ראש ענין הוא הזה הרע והענין ו זה על דונש ואמר .הוא

 די היה הלא בבהלתו דונש דבר אשר הדברים ובאלה , 75( צר )שם רבנןתלמידי
 הכה החשד זה באמת לא אם יודע ומי . ההשד ולהעיר הקוראים בלב רושםלעשות
 על נמשך זה וע"י . בלבבו וקראי .סין רע'שהוא שם עליו שיצא ער רבים בלבשורש
 . בהערה, 59 צד לעיל )ע" השיגוהו אשר התלא:ת וכל באהו אשר הרע כלמנחם
 , כרוחנו האיש רונש היה לא והנימוסי) המוסרית הכונתו שלפי אף בי נאמרואתם
 השגותיו גם כי נכחיש לא זאת בכל , לבנו אח לשכך נאותים אינם תורותיו רוביוגם

 בזמן והפת-ון הלש.ן רקדיק חכמה תיומת על למובה פנים כל על פעלוומתלקיהיו
 . רחוקים וים ארץ לקצוי אורה יצא , ורונש מנחם , שניהם ומביןהנאונים

 אשר , לבראם בן ודונש סרוק בן מנחם , גאון סעדיה רב , השלשה אלהאחרי
 ובספרד בם;רב , אנשים,בבבל קטו עוד , לשון דקדוק בחכמת המחברים ראשיהיו

 ן ב ה ד ו ה י ר' את מהם ונזכיר . החכמה להשלים וההלו האחרונים הנאוניםבדורוה
 ספ- , הכפל פעלי ספר , וההמשך הנוח אותיות : כדקדוק ספר חבר אשר , נ 1 י ה ד 1ד

 הראסרנעם השנים העתיק הכהן גיקטליה שמואל בן משה ור' , ערבי בלשון וכלם ,הנקור
 לשון שרשי שם אשר הראשון היה והוא . הרקטה( ספר מעהיק )הקרמת הקדשללשון
 , מאד ערבו הוקירו המאוחרים לשון ובעלי . 111( צר )שם אותיות שלש בעליהקדש
 . פ-חון( )הקרמת המדברים ראש לרס"ג נתגלה שלא דבר הבורא לו שגלה על4ואמרו
 ספרו בבל חכמי כשראו . ארצו חכמי כל על נשאוהו בבל ובני ממערב היהוהוא
 מוב סכל מזב יותר שהוא הספר מזה חוץ טוב דבר מערב מצר ראינו לא :אמרו

 )לעיל המאת" וקראו בדקדוק מפר כהב ן ו א ג י א ה ב ר גם . פרח( ע' )שםשבעולם
 ניאה כאשו , הזאה בחכמה ספרים כתבו אשר רבים חכמים נודעו ובימיו .9י"ח(
 יונה ל-' וברקמה . הקדש לשון זקני כל שם מנה אש. עזרא אבן סר"א מאזניםמספר
 גם אין )אמנם . בשם קרואים הדקדוק מבעלי מחברים רבים במקומות נמצא גנאחבן
 רב מר ועי"מהם בןחפני, ל שבוא רב !ק גאל שרירא רב כישסק

 על פיחוז יחי לשלשהם אשר סרטו יסף בן כלב בשם גם המכתה הכהןאהרן
 למקרא פ"זשט לכתוב יתכן לא כי , הרקרוק בהבסת בקיאים הי , פשטו לפיההורה
 ;ל מאח כן ענה ר' העיד ובפירוש , הלטון בדקדוק ברורה יתעה בלתי הפשטלפי
 : באמרי , מופלגת כאזהרה הדקדוק למוד על מזהיר היה כי , חפני בן שמואלרב

 ותוכן שרשיו על בעמוד אם כי תהיינה לא הלשון בחכמת והטהירות בדבורשהצחות
 ימי כל בקרב כי לנו נתברר הוה הפרק בל דברי אחרי והנה . פייט( )לעילשמושיו
 משפטיה ככל הקרש לשון במליצת אמונה ירס היתה אשר אנשים נמצאוהגאונים
 זמן אחר ער נהחברו לא הדקדוק בחכמה ספרים כי ראינו כן כמו ואמנם .וחקוהיה
 והוסרה הוכנה טרם , ולהעמיר.כלליו בדקדוק ספר לעשות אפשר היה לא גם ,סרובה
 אשר העסורימ הם הלא והנקור המסורה , אלה שני כי , נכון על הנקור ונתקןהמשרה
 -1,. , עליהם נכונה הקדש לשוןחכמת

 תיד()ת"ד
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