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 סשבונוה תחשיב לא אשר דה כי , תקים ,לא ההיה לא .יצלח בידם חפצם ב"חרונהכי
 בטק:ם ההליפהעם

 יבזמ~
 עהידות אין והאפשרית ההכרה יעם ההשכלה תהלוכה ;ם ולא

 הקהאים טענית היו בכל,,ז4:ת התביננם ייען . מ( ספ )לעיל לאחריתה הקוה ואיןלה
 ומחשנה ורוח בשר ביגיעת העבורה , ממלאכת[ אותם להפריע איל איןוהתבלוהיהם

 ; ובאגדה בהלכה ורחבה גדולה מפרוה והצמיחה הולירה היא . לברכה פרי עשהההמים:
 ומשפטים וחקים הדתיים לחייהם הנדרשים ות'קינ.ם הנהגוה רב מספר יצאוממנה
 ידיעת גם הזה הזמן פרק בקרב גם , השכל משמר-למוסר עטם.ולהה טובותלהגריל
 בטליצה ~להיטיב שיר להרבות כחם נסו רבים , פורחה ותהי נצה הבלהה הקרשלשון
 והטעמים הנקיד ביסדם המקרא בתקנת לעשות הפליאו מכד מאד , יצלח בידםוחפצם

 נים הנא זמן מפ-ק האחרון בחלק אז ( עולמים לדורות וזכרם שמם יקיימי אשרוהמסורה
 אל-המפרוה מדעית תכינה קפלה ההלכה ספריה שלמ:וזם השיגו המעשים אלהבל

 , הרקרוק חבטת ע"י השלימו הלשין ובינת , פשוטי לפי המקרא חק.ר נספחהטררשית
 אתרים הפריעו לא כי כרור זאת אבל ; אלה כל nrwi המאינים יר כי נאמרלא

 ופעילתס , בידם תמכי אם כי , וההשכלה ההכמה בנתיבית ומהלוך טעשיהםמעשות
 עוד האחרינים וברורות . לצדקה לגאונים נחשב א'2- גדול דבר וזה ,הפיקה;.רצוגם

 עוד . , בינה הכמת, דבר לכל אחרים מעשים הגאונים שהיו מלבר כי . צדקהםהנדילו
 . ודקדוקו הלשון בחק.ר , המקרא בבינת , ישראל חכמת בדרי,'שה בראש חלק ,נטלוהם

 ~כל יותר ואמנם . ינעם לנפשם דעת אשר בעמס לב ולישני לטובים מזב למשלוהיו
 והתפשטה פה. שבעל התורה יצאה שמהם במה גדולן צדקם ו,גאונים ל.;ס קנואלה
 דשזלטאד את ק*י10 והם ובז:יברופא הקדם בארצית היהודים פ.שב.ת מקוהתבכל

ל . . יש-אל. לכלמורשה  

 - עשר. תשעהספר
 תפש ההימה , ואשג): צרפה, , באימליא ופרבעצה, ספרד הקדם, ב~רצוה דר'שהי ודרכי התלמידיצ;פ'טטות

 ועוטרים המעמה'פרק
ה ר ש פ ת  חקדפי, בארצוה דריסתו ודרך ההלמ,דה

 דח גחל במספר קדמונות בשנו ישראל עם בהן גאחע אשר ההבלנות
 ארץ תהה בבל .אחזיהם, ארץ ישראלהיה: ארץ מצרים. גבל, ישראל, ארץשלש:
 חבמת משבן מיק גם היה האלה בארצה , ממרתם ארץ היהה מצרה וארץ ,גחתם
 מסרו ושם 2ה מ בתורת לדרוש הוחל בה אחעתיה. על נעלתה א, קדם ביטי*שראל.
 ומיסדיה, פה שבעל התורה נושאי מ ההנא כל מילדה ארץ היא וההלכה,המשנה
 הראשונים התנאים מן הנעשי: בכל חלק בבל לבני היה לא ההם הקיסיניםבזמנים
 לעבור שם נם החלו ההנאים זמן פ-ק חהימה מעה אך . והשלמתה ההורה זאתבבנין
 שגם עם במצרים אמנם , קצם מרום עד שם השתלשלו וההלכה והמדרש הקדשעב,דה

בה
 והוא זה בחבור על' שקבלתי החק.רה ענין כלח הגאונים זמן פיק חתימה שעם לחשוב מאד אפשרי(
 ארצוה בשאר התלטור תירת  התמשטוה  דעתי ולפי כן הדבר אין באמה אך , פה שפעל הח.יחהשתי'טלות

 .  חוח זזייט הטפר לתכליתי נחוץ היה כן ועל התישבע"פ להשהלשות עקרי חיק נחשב ה:אוגים בצדקהההבל
 שנסע בטה רק דבורי יהיה לא כי טעצטו מובן ואולם . :e~s3clrr בפנה ישראל  חבטי פעולי על ירבראש-

 החממים על רק דבורי יה.ה לא וגס , הספר בזה לחפצי נדרש זה רק כי , והאגדה החלכח התלמודבחכמת
 . חחטישי מהאלף להלטה אלך ולא . ההלמיד.ת בחכמה הראשיים הבונים היזהם על והנירעשהברורים

 ה.ד)דויר
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 ונחלה חלק היה לא להם גם זאה בכל נאהבה קים מימי משה בהורה דרש.בה

 בהורה דרש- הם , ישראל ארץ בני בה הלכו איצר הרוח ד:-ך לפי התורהבדרישת
 . בטררש חרשה דרך להם המציאו יוניה חכמת ובעזית , 'פהילוסופית עיוניהבחקירה

 לנו אין והאמ.ראים האחרונים ההנאים מזמן עוד . רב ,מן הדברים תהלונה היהכן
 ערך )עי' , ישראל ארץ בני כמרה במצרים התירה חבטת אות טטצ ברוריםרושמים
 בהלמיד גדולה חכמה נמצא היאשונים הגאונים בימי כבי יאילם . צגו( צדמלים
 מהכסה ה-אש.ן היושם . מצריםבארץ

 מר מימי הראשונים הגאונים מזמן נגדני יאי-
 . החמישי לאלף החמישית המאה בס.ף לגדולה ;לה אשר נאין טר בר אל שםרב

 גחל אדם עמדבימ.ו
 אש-

 וחכר קיירא שמעון רב מר הוא . באלקיירא כמציים מקורו
 בארץ היה רבותיו את שטושו תחלה כי ספק כל כזה ואין נדילוה. הלכותספר
 כן ואחיי . ההלמוד חכמת שם נתפשטה בילרותו כבר כי איה .וזה , במצרים לדתומ

 כי . רמה במדרגה ההלטוד חכטת שש עמדה אלפ.ומ. המכונה גאון סעדיה רבכימי
 עד שמעו יצא ומשם , הויתו כל קבל ושם במצרים רק נתחנך מעריה שרב ירענןזה
 , במורא הגאונוה כסא ;ל והישיבו בבבל הגולה ראש אחריו שלח ולשן , ארץקצוי

 בלמודים, חדשות נהיביה שם ופלח הישיבה רוח אה ההיה הוא כי לאטר כל נובטעם
 ספק בלי וחכמתו תורחו כל שאב בק-בה ואש- גדלההי כז: איש אשר ארץואטנם
 חכמת בה ופרחה , בהורה גרולים חכמים בה לשבת מכון היהה מאד ארוךמזטן

 רב מזמן התלמוד מררש עמד הצפינית באפריקא אחרוה בנפוח גם . ההקפהההלמוד
 מדה כי לשפום נוכל הישיבות גאוני אל הגדולה הההברוהם מן . עיימם שלברומו
 קירואן . דבר לכל משמרת: את שמרו וכי היש.בות שהי כמשפט היהה הדתייםחייהם
 וחכמים ומשנה מק-א בעל' ב-ם יש כי שבחוה רם"ג והלמיכן תורה מקום מאזהיהה
 על בבל נאוני בהשובוה גבינה אם ובאמה . רס"ג( להלמירי דבה"י )פי'געלים
 ובפיט , קירואן מחכמי אליהם שנשלחוהשאלוה

 בהשונ-

 גאון צמח רב מך ששלח
 גדולים, הכמים ה.י כי שאלוהיהם מהוך לנו יורע הרני אלדד של ;נינו אודהאליהם

 ערוה המשכיל השופט ני לע הן הלא הישיביה אל ההם בימים נשלחו אשר ה השאלכי
 הגאונים בתשובוה הדברים לכל טספר אין . סכלוהו על או אל הש חכמה עלנאמנה
 ההשובות היו אלה ועל , ובתלט.ד במשנה ומבוארים עניניםיפשיטים על נשאלואשר
 שאלו מחכמה לא כאלה ושואלים . ובגמרא במשנה כהוב הדין כן והוריעוםקצרוה

 שאלות באו משן אשר המקומוה ועל , ובהלטוד במחנה הכת"ב דעה מחסתן אםווי
 יבינוהו אש- חכם.ם בהם אין או ד ו:הלמ שם נהפשם לא עוד כ' לשפיט צריכיםכאלה
 וסתן והמשא ומגנונן שאלהם ;נין אשר רבוה הגאונים בהשובוה יש אבל , בוריועל

  ורק מקורו ויורעים לאשירו ה-בר  הבעו  הם גם  השואלים כי יורו השאלהבנדון
 כאלה שאלוה באו מש: אשר מית מק יעל , הכרזיהם או הגאונים הככמתמנקשים
 כל הן השאלוה מן הזה ממין . ( בה נהפ'2שה ההלטוד חכמה כי בצרק ליטפוםניכל

 בה היהה רכה חכמה כי ספק כל אין כן ועל טקירואן באו אשרהשאלות
 , ניס הנאבימי

 בני והם שם, אנשי גד.לים חכמים בקירואן נפגוש האחרונים הגאוניםבוטן
 יעקב רב (. שאהק בן ים נ רב מר בן יעקב רכ מר בר נסים רכנומשפחה

 היה---------
 ירעש ואמנם .  ,טאהע בן שקב ברב נסים רב בן רע 'חם כחיב בעהסת ואחריו להראב"ר הקבלה נס'גן

 אשר נסים רב מר בן ם יעקב רב מר שא' שם וטל ניס בן ה.ה יעקב רב שזח אב" ע' הערוךטן
 מחיש שנדפס. ובהשיבוה . רב סר 'עקב רב אב' נסם רב אח ה-רוך בצל ר'נ קרא והנה . ק'רואןמטד'נת

 רב בר ה ל כ ש י ר 'עקב רב דמר מרר:א ב' הא. רב טזכ'י הרטיה( ברלק היכב' החכם וע" כ";.פ
 כסיס ה'ר,)דייר
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 13עשה ה.ה כי הצדקה ילו . גא'ן שכירא -ב סך של גאונ'ה ביס. בקיר'אן ראיטהיה
 שבעל התירה לקורית הים.דוה ראשי בענין המפורסמות אניותי. שה. לחכר רש"נאת
 הענינש לו לב-ר הגאי; טן השואל היה ה.א כי י 1 1' ;1 )לעיל נישאיה דורוה ימדרפה

 בקרב דורות שלשה לפנ.נו הנה פנים כל על אך ברור דבר נדע לא מאביו ,האלה
 רס"ג טהלמידי ששמענ. מה ולפ' , בקירואן גדול.ם חבמ'ם היו אשר הגאוניםימי

 ולפניו צמח -ב בימי זה לפני רב ;מ; ועוד . סעדיה רב ב.טי גם החכמה עירהיתה
 קירואן לחבטי היהה קצים( יסים; ריי irt~C לראשינים זב-זן )תשו נאין הילאי רבבימ'

 בקירוא; התלמוד נהפשם ארוך מימן כי זה מקל ונראה , היי2'ב'ת אל שקההתחברוה
 בקיריא; היה גאון 'טרירא רב בימי כי כן נם לנ. ונודע . גדולים חכמים בהוהיו

 קראיה' בבבל והגאונים עליה הראש היה נסים רב בן יעקב רב ומר גדולהישיבה
 גדול חכם לק.רואן בא אחריו או 'עקב רב בימ. אז . רכ"ג( ס" )שם כלהראה
 ד"א לשנה סביב כי יסיפר לשם ביאתו מקריה חוש'א". רב ושסי אחרתמארץ
 הה;מ.ם ואלה , לספמתין מבאיי ים ריך בח:.ה הבמים א-בעה הלב. הל.ךתערנ

 שליש ביד 3פ"ה כי רע סקרה לאניה קרה בדרך "3ה , )ה כלה להננסתהע,הולכים
n:totaאיה אדום, ספיתה לכבוש כספרד אשר ישטעאל מלך ששלחו צ"ם על 
 חניך ורב חננאל-רבסשץ רבך של אבץ רבחוו2יאל-ה.א הץהחכמים
 של ?אלכס3ד-א השלש מכר הוה שמריה רב אק אלחנן, בן שמריה ורבבני,
 באפריקא הישיאל רב את ומכר , לראש וה"ה ק"רא היא למצ-ים עלה ומשםמצרים
 ה'.ל'עמ' חטה רב ובנו משה רב )אה ראש תעשה קיתאן למדינת עלהומשם

 לס נאמר אם ואסנם , , לראש היה משה רב וגם קורטיבה אנשי !פראיםלקורם.בה
 נעשה ו"2"נ 2נה ב ,זה כשנפדה UW'1 זה יוכן לא בקיר,אן לרא21 היה ח"2'אל21רב
 היצא מקימו על יעקב יכ הוה תשנ"א בשנה שעוד ידענו כ. בקירואן יש.בהראש
 כ הדבר קרוב אבל ח"נ( כא' הנ"ל )שו"ה גאו; י2-ירא רב av והשובוה בי2אלוהונתן
 חכה היה כ' אוה יזה . ראיה זטם ונעשה לקירואן חוש.אל רב עלה יעקב רב מותאחרי
 קצה רק אח-ח לדור מתירוה.1 נשארו לא זאה ככל אבל , בקירואן משלג מאיןגדול
 רב סר בן נסים רב ותלטירו חננאל רבני והלמידו בנו iYff~ על הביא. אשרדבריו

 בוזשובוה זביו בא רק מיוחד, הביר יעקב רב מתורות לנו אין כן כס.יעקבו(.
 קירוה דבר עי המפ.רסמה באגרתי שרי-א לרב מ'2אלהו ונפרט ימ'2אלוהיו בבלנאונ.
 חושיאל מרב חתלמיר בחכמה בינתו ועימק נדלו נראה יחכמיה פה שבעלהת?-ה
 כן עשה כ. ג-אה אבל ! א ה מקרה ולא , נאון האי ו-ב שרירא רב בתשיכות :כראין

- בב.נה-
 רא חב c~c3 רב מ- רשדר שאילתא טקצת איל.1 ;תיג ב, רכ ס" שט אה- במקים 1.טוב קע.א( )ס.'נסים
 רג של יהים. מפ'רש ייצא המאמד.ם ב' מאלה 'כו' קאט ה ל : ש . ר .:קב ףב דן- ב-'ה להירא א ט ' גח

 ושמע:. . שני נסים רב 'טל יאב'ו :סים ל-ב ב; היה כלה ריש .עקג דרב בש': שכת:נ. כמו ח"נ,נכים
 . הנ.ןא הברא קיא' אם נ' תלן.די ה,ח לא נכ.ם 'טרב ג רה שלמעדנתן

 עי' בא'טל.א מבאר' שהע אי:ר.ם ,ש . הדעות ני;לקו ח"לה הךכט'ה 'טל מ!לרתם א-'ן דב. על2(
 כלה להכנסת יפי הסעי( סנף 21 הנר" ירה מב:. שח.ן רושלים גיעון אך . הערה רפ'פ מיש"ל ריחהיירוה
 מצאך לא כי מעמ.ם טקמה ליורא ווה , גלה נקראת בבל יט,בת ורק :יה חנקיאת ה-טיבך בכר גרבותלקבץ
 . לח.פח כלה המסת כט'טמעו 'טפי' אי אחרות לנינה יריע והיא . ;. למנה ?~r" ,הגסת הדביך פקיםבשים
 יוצאין שליח.ם יטה.: מצאנ! לא !עיר , כל,כקבי בפ' כלה א'קרי ריטבת השנה הכנסת נטו כלה הכנסתאי

 טה וגם . כיה רטט הדא נס.ם בר ,:קב ורב כלה :ק-או אחייה יש'ביה שום נראה ונם . כרבית לקבץמבגל
 1ע11 יזניח טרקה קלונימום ויבי כל, ל.תא . גדילים חכיים שם ה.י יא כ. מא.טל'א שה.ו אפשר א. כישכתב
 השעריה מבעלי ה'יהי ,אלו . 'טקיל הדבר ער..ן כן ועל שם התה בתלמיד גדולה חכמה כ' פכ.1 להלןנראה
 . השבה להכנסז סמוך היו בספיה מבא-י משהלכוכליסר ה'לכ'ב ה'1 :לה לה:::ק ,םמיך' אל! והכמ.ם גירס וה'.ק' "שיך סלת הקבלה בספר שגש:מ CIH~ה"מ'

1
 -פג 'היו (

- 
 -ח

 , אג.י חיש.אי ר' לושפי' יח מ-.ח פ.' הגיא בר עיך .:ע-וך . בשם. ר'נ 'טחביא מה .' -י- -

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



-

2;10 -- 
 בבל לישיבות צריכה ההיה שלא עצמה רגלי על ישיבתו להעמיד מרצועיבכונה
 . שבכנף הישיבה חק כרתו הכטים הארבעה שאלה ההיא נער, המאמר הלךיבאמת

 בק.ריאן ובפרם הצפוניה באפייקא ההלמוד חכמת התפשמות תהלתואמנם
 לשלשת והיתה מאז התפררה בתלמוד הדרישה . חועאאל רב הלמידי ידי עלהיתה
 ורבוריו מלוחיו פירוש . ר 1 מ ל ת ל ר 1 א ב ה 1 ש 1 ר י פ ה : האחר הראש ,ראשים
 והראש . התלמוד מתיך ה 1 כ ל ה י ק ס פ ת 1 פ 1 ם א . השני הראש . עניניוופירוש
 הראש.ם שלשת לכל , ופירוקים וקיש.ות הויוה ירי על ר 1 מ ל ת ה ת ר ק נ :השלישי
 ם לי כל ה ת נ י ח ב : והוא יהכנו לא שלשתם בלעדו אשך אחד יסוד נדרשהאלה
 גם לפניני ערוכים כלליהם אין אם כי , פעולותיהם בכל הנטרא בעלי שמרוםאשר
 להבין יריני לאל ואין הלכותיהם פסקי להוציא נוכל ולא דבריהם, לפרש נרעלא

 שמו מאז התלמוד בדרישת העוסקים כל . הרורוה ולישר סתירות ולפשר ,סתומיהיו
 כל ענין הם הם ואף האלה מהראש.ם שלשתם לכל או לשנים או לאחד ולבםעינם

 הם אחרי בזמן הראשון והנה , להדרש ונתן התלמיד שנתהם סיים ההלמודיתהמפרות
 , בפירישים , האלה הפנית בכל דרישות כוללים ספרים כתב אשר הגאונים זמןפרק

 רב מר בן נסים רב מר היה ובכללי, ההלמוד, ובבקרה הלניה,ובפסקי
 . גדולם רבתם ושמש בחכמה מופלג בתורת מאר נעלה היה הוא מקירואן ב ק עי

רבו
 הראשי

 וכן חושיאל רב היה המובהק רבו אבל . יעקב רב אבע היה מפק בלי
 בקבלה דריפ( מעשה )כלזמר המעשה תה מ" )ברכוה שלו במפתח עצמו הואכתב
 יותר בי ונראו . 1"ל רבנן בי ריש חושיאל רבה הקשש הרב אדתה סרבי אצ4וצא
 במפתת פירושים כמה ימ,כיר כתביו מפי מ-ה"נ למד פה בעל ס-בותיו שלסדסמה
 מהם רבדים ומעתיק הגאון פירושי נם בידו והיו הא'" רב אדוננו "סרברי שלמדמה

 אליו ונהרו בקיר,אן בישיבתו תורה תופש היה הוא . ה:( יב. שבה מט.)ברכות
 בדפי ע'.א ב"ה לברכוה )טפתח ספרד מבני תלמידים לפניו וישבו , רביםתלמידים
 על פירוש לו יחסו הנה . שיורים קצת רק בירנו אין הבר אשר הספרים מןהספר(
 שני ע5 פירושים שני רק בירנו אין מכל: אך , נ2( הערה בתולדות ל )רשההורה
 עיקר כ5 עשה אם יודע ומי , ו'( ליד שמות ראב"ע בהעלתך פ רוא )פענחכהוב.ם
 הדבר וקרוב הקדמונים התורה ממפרשי באחד מטנו זכר שאין אחרי התורה עלפירוש
 ו( ובהערה בתוס' : יז ר"ה )עי' מררים מגלת ממפרו נעתקים הפירושים שנישאלה
 ע' פרדס )לקוטי "הפלות" בשם נקרא פעם נסים רבנו DW על תפלה" "מדר גםונזכר
 . המנהיג( מבעל פסח דינ. סיף )אגור מסדר" ופעם על( הערה תקרות ועי'מוצ"ש
 )רוקעם בכ"י ספרים א.צרי בקצת מונה והוא יצירה ספר על פירוש לו יחסיועוד

 והיו . ממנו שאינו בראיוה והוכיחו מערערים עליו יצאו כבר אבל המסרת(בקונטרס
 חרש ראש בערב כנסיות בכהי לאמרה עתה נוהגים אש- הוידוי סרר גם לומיחסים

 ודוי ס"ה( צר )ח"ב ;מרם רב בסדר ומכונה כתוב הזה היידוי כי . בטעות זהוגם
 בן נסים רב על הכונה אין כי מזה ומביאר . מבבל ישיבה ראש נסים לרבנוגדול
 היה אולי אשך נסים רב אביו אני שחברו מאד וקרוב . מבבל היה לא א ה כייעקב
 כי זה מכל רואים ואנו . סעדיה רב בימי היה וזה בקירואן ראש ונעשה מכבלמקורו
 מאומה יועילנו לא לו הוא אם ואף ממנו הוא אם בספק הוא עוד לו שיחם. מהבל

 לריק אך כן ועל התלסור להתפשטות גדולות שפעל ומה שיהו ואת האיש אהלרעה
 פירושיו על לב לשים לנו ראוי לבקשתנו אכן , בזה החקירה להאריך לתכליתנוניגע
 הזה בשם ונקרא . "המפתח" בש( הנודע הוא הזה הספר , בספר לנו נתקיימואשר
 ל ע ר מ ל ל הוא תכליתו שעיקר , שבתלמיד להסהומום כמפתח היא המפר שזהעל

הסתום ח"ד()די"ד
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 משם ל"ר חח תר. א במקום המפורש מן ד אח במקום מהוםה

 אלא מכר לא האחד במקום אשך לרבר הראיה מקום שמראה הוא האחד .צדדים
 ועקרה במקומה שלא בתלמוד שנאמרה הלכה כל להודע היא השם והצד יבךמ,
 בהלמוד הרגילים הדבורים כערך חלקים לחמישים הצר זה ויחלק . אחרבמקום
 בהבאה אך . אחר'( במקים שעקרם החכמי[ מן חכם מאמר או סהלכ4ע עלש-ומזים
 היה אם כי פירוש בלי ערומה הראיה להעמיד לו הספיק לא אח. ממקוםהראיות
 לתלמוד. וביאור פירוש המפתח נחשב הוה ומצד היטב. באר העניןמפרש
 משאר אחר במקום המפורש ידי על המהומות ובביאור ' בפירושיו נעזר פעמיםנמה
 אגרתא )ככ"מ( הושעיה דרבי בראשית כסו הקדמינים המדרשים ומן רב דביספרי

 ויזת- , פי"ד( )שבת נתן דרבי אבות פ"א( )ברכותדקהלת
 בתלמוד משהמש מבאלה

 הירושלמי פירוש. מלפני הבבלי שירישי לפעם'ם שדוחה עד מחבב היה אותו ,ירושלמי
 טבע לפי אח-יו הבאים לכל ררך מורה היה כי עליו לאמר נוכל הזאתובנתינה
 ספרו ובהקדמת . הגמרא6(  דרני להביננו הנאותים יקרים  בללים כמה בו  הכניםהספר
 ספר וחבר דברו מלא אם , התורה מקבלי במרר מפך לחבר. שדעתו אחד במקוםיודיע.
 בפנה תלמידיו ששאלוהו שאלה על אחת תשובה  שמו על נמצאה אבל , נרע לאבזה
 פסק אף אין "מפחח" הספר בכל . ( לו יחסו אשר "ם?שיות" למפר נספחה והיאהזאת

 "סגלת  וקראי ספר הזה בענין חבר אבל .  הזאת להבלית בחבי לא כי ,הלבה.אחר
 והעתיקו נמצא היה עור קדמונים מחכיים ביד  אך לו, היה ן מ  ירעבו לא אשרטהרים"
 ומדרשים פ'רושים וקצה פסקים כולל מפר שהיה נראה העהקותיהם ומכל ,פתוכו
 ענינים קובץ היה אם כי מיוחדת הכונה לי היהה לא המפך ,ה כי ונראה .וענינים
 ואחר סתרים מגלה נקרא כן ועל לאור להוציאם ולא לזכרון לעצטו כתבם אשרשונים
 שלש על הוא בידינו הנמצא המפהח מפרו . לאור-( אותו הוציאו תלמידיומותו

-  באריכות רבינו  15ן-%2ן צר א' שגה  חלמור בבית .הולרותיהם" הכלמור ,מבואות  כמאמרני-4, ממכהות-
 גולרענטהאל יעקב החכם המו.ל  בהקרסת ועי, . הראיות שט תטצא עליו פח שכתבני טה ולכל חזה הספיעל

 בקצרה יפהשתארו.
 כסו חרשים כללים גם ה;מ.ר מקיבל,ם בידו היו אשר הכללים מלבד כי העירותי  הנוכר  במאמר5(
 שחולקין וחכמים יחיד כל : כלי וה:מ.ר . ב: ,ברכית . ב'טטה שהעטרנו התנא.ם אוחם דברי ומם,יעאות. שרוחה מה בתלמוד מוצאים אנו אי אם אלא העיקר זה תופטין אין : ואומר כנזמה הלכה אין הכלל אתהגבלתו
 באותו שהיו החכמים שכל , . . החולקים ב.ן נחשב או"א כל ה'ה.ד זה עם אחר בדוי שחי: החכמ.ם כל ,בדבר
 זה בדבר שווהדור

 חוי
 . האהרה נאסרה לא וכשפוגעת , בעשה פוגעת כ'2א'נו בק;א' כלו' נאמרה חתנא' זה על הלאואזהרת כי דבר של שכללו אחר ל"ת רוווה עשה ובענין . קלא.( )שבת וכו' ה.חיר טא'תו

 טונחת בלשונח המעשיות בין שכשהקעה התשובה והצעני הנ"ל בטאמר .קצת תארגו הוה הספרה(
 . . אבי, ע' בערך  שהובאה  גאון שרירא רב של  התשובה איתה חמנית והש ,וסחוקנת

 אותן ובולל , המפתח של ב' חלק הוא a'~rD שמגלת  שער 1 7 הערה נסים ר' בתולדות רפש רש'ל7ן
 רק ובמפויח  וטררשים וברייתות  סירושל:~י ראיות 'ביא בטיס שרק וחושב ,  בחקרנותו שהובאו חלקיםהג'

 חרבה ועיק- .  בהקרמתו הטי.ל בטלם וכבר בפנים וכשיכ בטלים רבריו שכל ימצא  בספהח  היעיין אכן .טבבלי
 על סתם ,גם ממגיים שחיבא טה בל שתש CD'-'ם מתוך  אסף התולרוה יבעל . 'D'JIC ::יגש  שחבת ה"שמגזה
 במחלקת ממג-ס פי' ומזון דגר בסוגיא פיח. לברכות יזנה רבנו בפי' יעי' . להוסף עור ויש , נסים רבנושם
 פסק מב.א תר'כ סי' חקין ובמררכ. , בהעלתך ר.פ עה'ה וברמכן , פסחים :רבי מ"פ ובמאור . וביהב"ש
 תתנער סי' עין במרדכי ועי' . תשובותי מתוך הם ואולי שמו :ל פסק.ם כטה בפיסק,ם טנאנו רוד כחםכר.נ

 דר'ג במגים היס' ;יח.( ובמנחות . רב דמעשה סמכ'נן עלה ביר,'2לטי ועובדא כבכל. רפסקא טג"ם בחםשמביא
 קעגיגיהם נטצא טנ.ס בשם שה'באו הדברם כל נבדוק אם דבר ש. וכללו . מאד עד פ" לאחת עדגרס
 בזה אבל . הכרון לעצמו כתבן אשר הערות קובץ היה כי שאירנו למה רא.ה וזה '2ונוה והכונ~ה'הםש.ני:
  שגס , כן ואינו במגים רק שוח בקשבו טעה רק , ה'רושלמ' על היכה ס2ך שר,נ התילריון בדל הייךיפה

 נוצר ומזנה המדות מן שלא הראשון השם מדות בי"ג 'שי' בפנ.ם שהבאת. טג"ס בשם בר'ה הת.ס'שכחב, מה על פה להעיר לנו ויש , לפניו היו אשר מכל יותר בירו'2לטי שהשתמש  סוף יער מראש נראהבמפחה
 אפיס שארך סבר שר"ג שכהב אלא סר"נ זה פי' ג"כ הביא חרא כי בפ' והראב"ע .מרות לשהי  לאלפסהסר
 הוא ר(תוס' שכתבו ולה לתורה מם,רושו הוא בשוו ה-תב"ע שכהב שמה השב נ." בהערה ור'2'ל מרוהשחי
 ל"פצ'ג ד' הרכבים השובות וע" . טמג'ם הם הפירושים גנ' שכי ק-וב ויותי הגרח זה יא.ןתטנ.ס
 . פ.זסי'
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 רוסו שיהיה אחת פעם אף נמצא לא הספר וננל . ערובין שכת, ב-כום :ממכהות

 כל על החכור השלים אם יודע ימי , המלש מאלה חוץ אחרה במסכת שכהב מהעל
 אחר במקום המפיוש פי על המתומ'ת לואר תע:דהם אשר פ'רושיו כל מלבד ,הש"ס
 וכמה חרורה בסביה עמוקה בקרת לפעמים בו נמצא כ5'המפ- הכליה זהאשר

 רב האחרונים הנאיני[ ררך על עיינ'ה והקירה בהשכלה התלמור באנריהפיריש.ם
 נסים רב דב-בו אשי הדבר הוא ועהה . הפני( בן שטיאל ורב , ר,אי רב ,סעדיה
 בכל ספ-ים לעשות לבו אל שם אמר הגאונים זמן פרק תם אחרי בזמן הראשוןהיה
 כל כי להעלים רשאים אנו אין יאולם . באר'ן ההלמוד להתפשטות הדרוש-ההשניה
 מתפשטים להיות לספריו עמדו לא טח'2כהי טהרה עם הכמתו ועצמת ה'רהוגדולה

 , היו לא זאת בכל לכל.4פיט שוים מ ספר כי אחרים פש:סים3פייישים

 גם לו היה לא ועשר הון . מצליח גיש נסים רב היה לא ,מניות בטוביהגם
 בעניו הסכו אשר נאמן איהב 11 בהתי ה' רננו טיבה בסתנה אגל . ח3.ה נהלהלא

 ניס.ם לרב הניק הוא מספרד שמואל רב הנניד היה הזה נריבות א.ש . זרועית'וואמץ
 טטונו הנגיד על האציל הוא גם נסים רב ;ח תחח חבל . לבב ברוחב הזמני בומט

 ירי על הגאונים תורוה רבי קבל נסים רב כי ירענו 3כך , ת"ו וטתור מחכמתוו:ר~הגי
 כל לנו ואין הקבלה( )ספר הנגיד אל העתקיה :Qtc רב שלח ומאלה גאון האירב
 של כתביו מפי לטד חביך רב רבי מפי שמואל רב הנגיד שלמד סמה ייהר כיספק
 יחד עמו אש- הברו היה עניניי בכל ממנו ומיצלח .2ר מא . וטוקירו אוהבו נסיםרב
 בנכסים עש'ר היה הוא . ל חוש'א בן ל א נ 3 ה רבנו והוא אחד, רב לרגלי'שב
 אש- ק'רואן אנש'כי

 ומשתדלים לניסו מלאי מטילים היו אר'ן כנעני גדול. הין
 בהכיריו לעש.ת הגדיל הוא גם והוא ,להעש.רו

 אי2-
 כי עד , נמים ט-ב יזהר חב-

 לא הנה . רחיקים וים ארץ קצוי עד ונשלחו נעהקו ידו מתחת יצא) אשר היוהביםכל
 זאת אבל , חכמה .תיון לט' לאט. האלה הורה גרולי שני בין להכריע לנ.יאהה
 נסים, רבנו מחברו יותר לעשוה הונאל רכנ' ה,אכיל למפריו כמגנו; בנהירת כינאמר
 ולתלמיר למבין בהלמוד דורש לכל שוה סגנין לו בחר בפירושיו ובפות כהביו בכלכי

 העל:מות ומהקרט פירושיו פ. על הנינו שבקל עד הקשה רבר לכל פיך להםלר,וליא
 להשיג .כלי לא נסים רבנו טפירוש. זה כל אשר , וחדוהם חכמי[ דברי הגמראחבטת

 חננאל רבנו אני חושיאל מיבנו , ר;במהם שיאביד היו אחד טמקיר שניהם .בשלמוה
 מפ. אם כי פה א5 טפה (א אך , גאון האי מרב הירה קיל ר"ח גם נ כר כןיכסו
 קטן רם, גם אף פירושיו בכל נמצא ולא בש:' שאמרו טאחרים ששמע מה אוכהב,ו
 היו אהר'ם גאונים פירושי גם יזם כי לבד האי רב פירוש' ולא . טפיו'!( ששמעמדברים
 ואך סתם ופירושיהם הגאוני: דברי טזכיר טספר אין וכמק.מות , בהם והשהמ.2בירו

 ורבו אביו מלבר אבל מרגיתיו קבליה מזכיך כן כמו . ,:( בשם קצהם יזכירלפעטומ
 שקבל טה לכל :ן 'תי נהן כ' ירצנו זאת אבל הם, אלך סי ידענ. לא הושיאלרבנו

מהם
 דלוע.ן הרואה וב:אטר . א"ע פ' בהיה :ךנ-'ך חה"ח:' טעה לט.טה ה הקב ל א בטאמי פי' ע'8(

 . החד ס" הסידים ס' ,ע' , התאה פ'נהלם
 לה.( ובפסה'ם . וצ'ל רה.ג ?,' ;ט,, במגת ומהם טקו:,ת בהרבה מזכיר גא.ן הא. רב דביי15

 כרני יה.מח . רה'ג נפטר כב. '2:ו; :ל רושי ? כ'2כהב נדאה ט:ה . בהט .כן . כקפלה א.מר היה ;"ל ה'-
 . C"G1 היה שער ::אאר ימה ,;ך יפרה יהיה י'2-אל :ר )א.ן האי רב שפ,' וראיני : כתב יקטי,(שבשבה
 שפר קודם מפך'ט ה.ה דא כפק נ: בלי הןס3תא ואוהה !17ג.ה ב:ס' פישר וכבר שאוטר בנ.מ מצתיואטבם

 יהבן ו;'כ ,טניה בטהרורא :'2ה הרו'2:.ם 'טאלה מ,ה לנו אצא . כריה'ת או ער1נין על ברמו נמי .טבתמס'
 זצ"ל א- 1.ל ב' ב:הדורא וה'ס'ף טת כך וב.ן פירושו התחיל ג רה :ה..'::.ר

 ס:ד.ה רב פ' ופן , ובנ'ט )קח.( 1'2ם )צי:( 'טפה ע,' גטן יה'ראי טרב פ.' מביא טקומות מוברכה1(1
 , ?ק2 7:א.:'ם או לגאון פ'ר:'ם'2 פ::.: זהיבה );ה,, 'CC :יהס'אגי'.

ד :;)רן-ך  
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 שקבל קבלה על רום; הוא מקים ובכל , הגאונים פירושי ?ל הפירושים טןמהם
 לפרמים לו .ומצאנן . כנגדה עומדת הגאונים קבלה אם אף יזוע לא וסטנהמרבותיו
 כתכנו ואנו אחר פרשו.פירוש הגאונים "ורבוהיני מפורש ואומר הגמרא בסיגיהפירושים

 אחךיס והמקומות תה.נוי ווילנא ר' : קכ"ג לשנה ח ר )פי' מרבוהינו" שקבלנוטה
 הפירוש כהבני אנו אבל זה ,ולה. נים הגא לרבותינו פירוש ראינו וכבר : לאמרדרכו
 אי2- הדברים לכל מספר אין , ובכ"מ( : פ"נ 1 כ )ערובין בידינ. יסב-ה קבלהשהוא
 קבלנו כה או ח:( קל )'2בת שקבלנו מה פרטנו ואנו : לפעמים יאוסר , בקב"היהלם

 חולין תיס' אן )ערוך,;' רב טפי רב קכלה או קמ"ז,( '.'2ם קנלה בידם שישמרבוהינ.
 ובמק'ם , י",,( )פסחים 'כמצאני טה וכהננו שקבלנו מה פרשנו : עוד יא'מר ,מ"1:(
 ( ה קם )'2בת שקבלנו ומה רבותיני בלש'ן :לנמר על.נו חיבה : ך:יטב בא- יפרטאהד

 בירי טק.בל היה שכהב זמה שפרש טה כל כי לחשוב 'הנונו הלשנות אלהכל
 להם וידועים גלוים היו חננאל רבנו פירושי כל אשר הקדמונים המחברים .מרבותיו
 קבלה דביי חננאל רגנו דברי כל כי בצדק שפמו לשונות ו אלה גל בהםבמצאם

 גם הראשונים הגאינים דביי כל כי ;ור ראינו אשר ואחרי :ה כל אח-י ועתה .הם
 הקבלה נושא היה הוא כי נאמר אם נפליג לא לפניו ושמורים ערוכים היוהאחרינימ

 קדש והיו א-ץ קצוי בכל מתפשטים כהביו היו כי זכה (לצדק הגאונים ימי המואחרי
 הבאיםלדורות

. . 

 אחריז שבאו ם יהפוסק המפ-שים לכל נפתח טקיר היה אשר חבוריו לגלה-אש
 , להבינו וקל בקיריב הגמרא לשון הוא הפירוש לשון . ד 1 מ ל ה ל 1 ש י ר י פהיא

 אם כי בלשון שהקצור לבד לא אכן . למ.בני קצורו יזיק לא אבל הקיצור היאהכונהו
 ומניה פרש לא בעיניו שפשוט מ:; אבל הקשים הדביים רק פגש ולא הענין גםקצר

 וכן . היא ופשוטה כילה השמיעה כל ושאר : ואומר פירוש בלי הס,ניא חצילפעמים
 ומצאני , היא פשוטה אומר מפ-ש שאינו מקום שבכל להלם,ד פירושיי בכל מנהגוהוא
 לפניה צריכים ואינם הם טים פש רברים : מנהגו נגר  שעשה על כטהנצל שאסרפעם
Dirt"ושבה.,קט"ה.(  בלן מזכייין אנו לפיכך  ההלנה במי  לברר אגו צריכים . ; -'lDND1 
 .  למהחילים יפרוש לעשית עצמי ;ל קבל לא כי האחר: .  רברים שגי  מלמרגיזה

 הזה הרבי לנו וידוע . התלמיד מהוך הלכה להורות היא פירושו הכלית  כי :והשגי
 שיפרש העצמי כמיבנו פירוש פירושו אין הנה . פירושו סג13ן על ולב נשים אם דביח
 בשנוי הגמרא ש5 ומהן משא כל לפנינו יציג לרוב אם כי עצמו בפני ודבור דבוקכל

 . מתפרשת הסוגיא וההוספת השנוי ידי ועל דברים ובתוספה פ(רישי צירך לפ.לש'ן
 מה נל ,  ותמציהו  ההלמור של  הדברים  עקרי הוצעה  פירושי נעשה  זה דרךועל

 האי רב כדרך . וטהנו משאו טחיך המקויימה וההלכה הענין מזב; ?יקר לדעתשנדרש
 רבנו  גם כן  הנהוג  וזעם  בלשין ההבנה קשות מלוה לה-גם בפירושיו המ'2תדלגאון

 . )בכ"מ( ישטעאל בלש'ן כע.י.:הן וכך כך ויאמר כאלה טל.ה יתרגם לפעמיםחננאל
 לשון על הרבה במקומות רום; בפרט , אחרית מלשינוה מלוה ה-בה נמה יבאיגם

 מכיר ה.ה אם . יינית , פים'ת ערבית, לשון בפ.יושיו ומזכיר , שבהרממיםארמיה
 כ' הדבר וקרוב , מרבריו להכריע אין ששמע מה רק כתב או הל,2ונוה אלהבטיב
 . גדושה במדה בם השחמש ספק בלי אשי גאו האי רב פירושי מהוך זה כלידע
 מאית כשהי ומביאי , בפירושיו לעזרה לו שלמי ירו ה ד ההלמו היה מאדמאר

 ארץ מהעמור לבטלי חזוק שמביא או : כן הוא בו שמושו ודרך ר: בפירושפ;מ.ם
 י א בהל10ד דאשכחינן כיון : יאמר גם )ככ"מ( בירושלמי הוא וכך : ואוטרישראל
 פירושם ען הירושלמי רברי גם השמתה בסור שמביא או , ע"ד,( )שבת ;בדינןכיתיה

רר(קום ה"דז)דוד
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 נזכר שלא דבר חרש כשהירושלמי לרוב וזה , פירוש בלא או פירוש שצריכיםבמקום
 משנגר הנבלי שאין במקום הכבלי כס. עיקר הירושלמי לו היה כי מזה ונלמורבכבלי
 אתאמרא דלא גב על ואף אחד: במקום שאומר מצאנו היטב ובאר . בפירושלי

 הבבלי ננד הירושלמי על גם ומומך קכ"ז.( )שם א"י בתלמוד אתפרש האבגמרא
 )שם רב מעשה מקום ככל שאמרו הכלל על וסמך כן שהורו מעשה מביאכשהירושלמי

 לענין הירושלמי את עשי חננאל רבנו גם כן נסים כרבנו רבר של כללו .קל"א:(
 הבאים עשו וכן ראו ומהם הבבלי להבנה בו החקירה נחוצ" כסה והראודרישתם
 . מדרשיהם מביה יצאה הירושלמי התפשטות כי נאמר אם נתעה ולאאחריהם

 מה פ' על מוגהים הלמור ספרי לאור הוציא כי דמו לבני הנחיל יקרהנחלה
 פ"ח ב"ק )רמב"ן ספרד בארץ נפוצים והיו חושיאל רבנו מאביו הנוסחאות יושרשקבל

 וגדולי . נוסחאותיהם בבחינה נעלים היותר ספרד ספ-י היי מאז ואף:טלחסותיו(
 מקום בכל עליהם פמכו הלוי זרחיה ורבנו הם יעקב רבנו כמו הראשיניםהחכמים

 רבוהינ: בהוספית שיעיין ומי . 2( הערה ד פ ש.'ג בב"ה שלי ר"ת תילדנה);י'
 גרסות טרחו ער עליהן וסמכו מקובלים היו ר"ח גרסות כי בעין עין יראההצרפתים
 ישנים ספרים לנו אין כי בפירוש ואומר , ר"ת בעיני יש"ו ובפרט . מפניהןרש"י

 מפני שלנו המפרים גרסת ודוחה , נ"ט( סי' הישי )ס' חננאל רבנו מספריומיושנים
 שטעו החכמים מן יש על ח ר. מהרעם לפעמים . רע.ד( סי' )שם ח ר של ספרוגרסת
 מנהגו שנה הנכונה הגרמה העמיד למען ואף . פ.( )שבת אפניה על ומישבההגרסה
 טעוהא דאיכא משום : כפירוש ואומר , פשוטה שהיא אף כלה השמועהוהעתיק

 ר"ח שהגיה מצאנו לא ואמנם קטו:( )שם כלה כתבתיה שמעתא בהאיבנוסחאות
 מרכותיו בידו מקובלות היו נוסחאותיו כל אם בי קושיא מכח או הדעת משקולהספרים

 לא חננאל רבנו אבל . נט.( )פסחים הישיבה נוסחאות בידו היו וגם , שאמרנוכמו
 החלמיר מובן הלומרים על להקל רק היו ותכליתו חפצו כל כי בספרים ממגיהיהיה

 מצא עת בכל חדל לא כן על ואף . ומתנו ממשאו היוצאת ההלכה מקום בכלולברר
 היא איך השמועה בסיום תמיד ולבאר , הבנהה'י( המאשרים הנמרא כללי עללהעיר
 , המנהג וכן , ההלכה וכן , הלכתא והכין : ומתן המשא בסוף לרוב ואומרההלכה
 השתדל כאשר ואמנם , הלשונות באלה וכיוצא הכי לן קיימא , יכך כך נהנוומכאן
 פירושים להשיג התיגע כן , ומקובלות ישנות העתקות יסוד על ספרו נוסחאותלהעטיר
 מפירושי בהם יעתיק אשר בפירושיו המקומות לכל מספר ואין שקדמוהו מחכמיםשונים

 פעם מפרשים יש או אומרים יש בשם שהביא ומה , שמע או ראה אשרהגאונים
 כלם את וסוהר פירושים כמה שמביא לפעמים ומצאנו . חולקם( ופעם עמהםמסכים
 קז, )שם כלם את ומקיים פירושים שלשה בזה ופרשנו שאומר מצאנו ואף 1 פה,()שם

 טעמים כמה להביא משתדל ההלכה בהכרעת וביחור ק.,ו( סי' באו"ז מובא טז.וברכות
לקביעית

 בהם פ" :כך כריטואל רהלכה ש"מ כשמיאל וטרי מדשק,ל )ו:( עריבין עי' : כקליו קצת על אעיר111
 לנו שיש לנמר שמע תא אטר עוד חאיבעיא דפ.טט בתר )ב:( פסח.ם שם. טקובצת  בשטה מביאו)נח!,
 גהדי אפילו תלמד כל )כה.( ברכות . היא הלכה לזמר NYDfI כל )לר:( ב-ק אחרת. מפשרה נם כןללמוד
 . כחולק ק"ל דגלוני ופליגא בתלמוד דא,כא חיכי כל )כא' ברכות . כות'ה תניא אי כתלמיר הלכתארב'ח
 אחרת שיש ואע'פ טחן באחת דוחת וג' ב' המקשת דברי לדחות ראיות שיש כ"ט המלמור דרך כך )סו.(פמח'ם
 עבר "ותו ראיה וא--ו בו ודברו דבר אותו שהקדיטו אלא טסן אוסר איני התלמוד בכל )'ז:( ברכות .וכי'
 . בפירושו וכהנה כהנה כללים תטצא ועוד .מנין

 שכל דבר 'טל גללו . פירושיו בכל והילך סובב וזה הגאונים עם ממחלקותיו בפנים נתננו כבר12(
 הגאון אטר נאון, וא' הגאונים, מרבותינו שטעינן פי', הגאונים רבותינו תמיד מפרט הגאונים 3שם שקבלכזז

 כונתו אין טרבנן ואצא , שאוסר סי יש , מפרשין ויש : הלשונות אומר אם כי סנה להוכיח ויש . בהםוכיוצא
 . ieP5 עור ועי' בטעים בתורה נרמה חנטה היהה נבר שמנו כ' לאות לנו זה ויהיה שבבבל הגאוניםעל

 ת"ר( דוידי
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 רק יזה בקל 'הלכה. לקבוע שלא ההקפדה זאת כי נראה ואמנם .לקביעיה.,ההלכהן'(
 :אם אח צד,החוטרא לאחוז הימים כל משפטו .היה. המעשה היכה.אבלנלעניןלנין
 הגאונים, על חולק שלפעמים הקימונים עליו העירו וכבר . להקל למכרעת התורהיעת
 ע"ד-הן לר"תן ,הישר )עי":בס' החומרא מצר אם כי ההלכה ),2כן שסבר ספנילא

 כאמרי עדוהם מלשון והנה .. !ע4( ה' הערוה ת' ,ן ן הערה ר"חתולרות
 חולק ור"ח :

 סי, ,ברכות "ט-הכי לחומרא לו להפוס .דרכו שכן אלא הלכה 2כת ולא האי( רב)על
 הומרא להורות שררכו )!4( .ה' ר"נ )תולרות האוסר כדעת להשכיח אפשר היהקע"ב(
 ~אבל.מוכח, ושלום:. הם הלכה טבח שלא אה, ר"ה על שררכו-לחלוק לא לעצמורק
 ,. המהמורים מן להיות ~דרכו היה כי הוא כן כן,לא מקומות בכסה פירושו מתוךברור

 מן הרבה ררך היהוכן
 הראשונים.

 דברים והרנה כהלכה שלא אף ברברים להחסיר
 על מזה.הרעומת לעשות 'ושלום" חם נעמר אבו אף כן ועל למעשה ולא להלכהנשנו
 דברי על הטבעה הזאת העדות ואמנם , ג רה שקבע ההלכה ננד :שהחמיר .עלר"ח
 דטחמור, כפלוני לה "מוקמינן בהם מצאנו מקומוה בכמה אשר בפירושיו חננאלרבנו
 יורע מי ואמנם החומהא,: לצד נטיהו 'מבוארת ובזה ובכ"מ( קב; )פסחים עדיף?וקפה
 הזמן במשפט, מקורה לא אם קרין מרת על ולהפריז לרסמיר הזאת הקפדתו לאאם

 לתורת חזוק ולעשות ,את.,הקראים לרדוה נדרש . והיה רבו התלמוד מנגדי אש-ההוא
 שהיו כהורהם ההרשלות כעם ראו שאם מאז מפלישים מנהג היה כן כי .הקבלה
 , מכוונים הגרים כמה ר"ח בפירושי מצאנו ובאמת , ההלנות משה-ה חוץ ;אוההמסייגים

 .החכמים! ביס? כי הרבנים על וטענתם הקראים מאס- על תש.בהו- כס: . הקראיםנגר
 דקדק. ובן נח:(, )פמחימ פמח בל"ו לא: תקנו ההלמוד חתימת אח? ;וכי .בבך"ו פסחחל

 , וגדולה סר,( )שבה חכמים ביד ממרה ממיני למשה הלכה גזרה..שוה דינילפרשג"2כל
 . לח:( )פסחום הם ממיני למשה הלכה במשנה קטפורשים הדברים :',יכל אמהמזו

 כן ;ל לו קסטלים ישראל.מיו חכמי דברי כי ויען 'לתורה,שבעל.פה. חזוק יפרסםיה' וכי
 צד,( .)פסחים )אחר ..ובטקום . רבריהס גגי מד; ואין הבוכה ואי, הכמה אין כיהחליט
 )הזה שבזמן בכוכבים שהחוזים אף ן ואומר חכמינו דעת לפ, החמה שקיעת מענין.דבר

 רכותינו;כהקגם:: דברי מזהרים אנו אלא .עליהם נשנה לא המכחישים דבריםסוברים
 " . . וגלתם. לדברי.לא.להוש

. ., . , 
 בקדמוניוה. :וגם ,שראל בקדמוניוה הערות בפירושיו נמצא הנה ואחת :הנה אחתנ
 לרקרק ויכו עינו שם, . הבנתו ולהקל, .התלמור לבאר צריך.להן היה 44ר ,נשיעוןנכלל
 קרמונינו. מנהגי לפעמים וטמוא ופקידהם משפטם וההלמור והמשיה בעלי דורותבסדר
 שבימיהם:: נתפרשףמפני ולא, סתם. מכרים כגמרא אשי דבורים- לפרש התלמודבימי
 .  בהה  נהנו אשר טנהגים לפעמים  יזכיר גם , צרינימ-פירוש היו ולא' לבל ידועיםדיו

 אותם מבל?ךעח. ,אשר ה"למור כונת על אור )לפרורן נאותים והם  קרם בימיהעטים
 מצאנו כן על יהד ואמנם . בפ(רוי2יו מדעי דרך ררכו כי האות לנו וזה , גדענה.),לא

 האגריה מן נרול חלק על , ההלמוד אגדות לבאר בבואו בפירושיו מדעיתהשהדלות
 יעבור . .=

 כרב וקיל ר"ח פ'; וכו' ראש:נ,:ת בג' בטעה אסי, ורב היצא רב פלגתת בענ.ן ,ר: ברגה עי' (ףו
 וטיחו : ה א ןימ:( ובחולין . מס.יע-ליה איי דתימ:ר והו ליה ים"; רמהנ" ותג ריא לגב. כתלט.ר רריה"0'

 מהא' ;;יד כצתיה ד"קא מתני' ועור . באיסורי  גרב הל' רקי'ל כרב ,והלגתא . כטרה בקולמוס  :.2י'ה,טפסה
 ., .) . רב טעשה בכ,ט וכו()וק,.ע דא,שהחטתניא

 :cnlu's בש'; )קנה: ובשבה ר.ע. של סגנינו קבלה שם בתוס' )ם ומביא: מא. ' בערוב'ן פ', ;"14(

 מל:; :ל פ.ך.'ט )קח.( יעצם . וייאדן רבי סוס על שפירש מה וצד.( וע"ש . נהבח .קדח 1.ב הונא רבשל
 . הא-?;n_ דיאנה שאאר וה אוי: מ.טום טרקרק על פירוש. עו.( ה:מ' ברשי .שם עזה ו;"),ס-'קין,

 ע. בג,עיד
טז ה'ר( רירו
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 כדרן בהן פרושי ור,-ך לב והן לקצהן אך , יעה"קן ולא יפרשן לא משים מבלייעבור
 בה( הנרוה לפיט משהדל כטוחם הוא גם . חפני בן שמואל ורב האי ורברם"ג
 כמו ההגשמה אל קרובים הנ*אים דבריהם לממליץ , הפשיט השכל אל קרובהבררך

 קשר למשה הקביה שהראהו מלמר , הפלין מניח שהקניה מנין הזי המאמיבהמליצו
 המאמר בשרשו כי מאר ונראה . חכמה ובחקר וציור משל בדרך ומפרשו , תפליןשל
 ועל הרבנים על ט.ענים היי מעירם אשר , הקראים נגד מנוונים ולבג עיניו היוהזה

 על להשיב כוונו שהם דבריו מתוך הימל וטבואר , הבורא את מגשמים שהםהתלמור
 ראוה על יובן לא זה שכל ובאר פייוש. חננא. רכנו שהשלים אחרי כי ימענהם
 ל כ ב שאין : יס.ים רלבא' "לאבנהא רמיוניה ראיה על אם כי בעיןממשית

 חלק אסנט אכרו, שם, יהעלה לבוראנו' דמוה גוחן בישראל שיש מודיע ר ו מ ל הה
 מי , עצמם לגנוח כרי כן לא דברים מחפאים הקראים( )ר"ל המינים ארץ רשעילב

 האלה ההכונוה בכל נניס בוחנת בע.! אס . מהסת)( יפרע הוא המבול מרורשפרע

-WR

 מעונו נעלם הפירוש זה אשר על רגע בעיניני יפלא בהן מצויין היה ר"ח פירוש
 הרב ערכו בל עם כי 'ען היא זה על התשובה אולם ו מאוה שנות כמההלומדים
 רכור כל פהרון לו.?ה הדורשים חפצי למלאיה יספיק ילא העצמי במובן פייושאיננו
 . ההלמור מהוך הלכה להוןוה רק הכליהי עיקר סיף סוף כ'ורבור

 . נזקין , נשים , מיעד ל שלמים סר-ים שלשה על הוא התל16ד על ר"תפירוש
 ע4 הפירושים טן , טהרוה בסדר ונדה קדשים בסלר חולין זרעים שבסרר ברכוהועל

 שעשה שאיטר סי יש . ה4אשונים ובפימקים הצרפתים בהוספות העתקות נטצא אלה%
 שאילן הוא כן לא כי מפק כל לנו ואין . חבנאל( ע' שה"נ )ע"י התלמור כל עלפירושו
 שעשי כמי בו ישהמשו לא ההי:פוה שבעלי יתכן לא קדשים סרר על פירוש נמצאחיה

 מקומוה באיזה שטצאו מפנ' מהשערה אלא אסרו לא כן האומרים אבל המדריםבשאר
 שהפילושאס לב ?ל שטו לא אה קדשים מסרר כמסבתית פירושו התוספותשמביאים

 חננאל רבנו שם על נק-או עור . אחרות"1( מממכתוה הם הביאום שפומפיה בעליאשר
 היא המקצועות . בערגם( שה"נ )עי' 'ן פ ח וספר ת 1 ע ד צ ק ם ה ספר והם ספריםשני
 )הילדוה שאומר מי יש , הגאונים השיכוה הרבה בו ובאו נקבצו ופסקים דיניםשבץ
 המצוה בעניני יינים כולל חפץ !ספ- ממינוה מדיני דינים רק שכולל 86( העיהר"ח

 ס' בשם שבמקצועות דברים והביאו הדבר ערבבו האחרונים והאשכנזים פוביםומעשים

rmאם כי ר"ה שם על היאשומס מן הספרים אלה הנבאו לא ובאמת * להפך זנן 
 כ. . זאת היא. מופעת והשערה . שמי על תחלה נזכרו מרוטנבורג טהריםמתלמידי
 לפציהם הכתוב מן ממש בלשונו סהוכו והעתיק. בשלמות בידם היה מקצועותהספר

 חפץ בספר מקצועות ספר להם שיההלף אפטר ואיך 1 נ 1 ש ל ה 1 גי בפירושואו6-ים
 והלאה%___ מר"ב מהרים מתלמירי עד מקצועות מפר הובא שלא אמת *ח אין בם , להפךאו

 יפרש אס אבל כליס. ספ-ש ואינו האגדות על עובר שיא פיוטים שנטת המניס אסרנו גני15(
 הגאיגים "nltlrr:t 'טל: אנדח מירים. לרינטא וראה שכל. ובהקר פש.ט בררך אס כי ורוש בדרך ספ-שינו
 . 'טל. אודה פירו'טי -יב כן יבהם . ברכית טטם' שיבם ק'י-קייפ ס" ליקי'

 יט.מ י'ח תיד'ה ':( ש-נין ע" קרש'ס שתדר בטס' בהיס' 'טה!באו י.ת מפי קצת רצת ואעתיק ן(6
 לכה ט'טנתו טכס כאטים על סנ'ן בתד'ת )י:( ובזבחים . !כו' ,תה"ל לא 'היד דת:נ,ת שבגרז' בנרייהאפירגון
 נד!לוה טקינ"ש אלוקטסיס פי' ר"ח וטישו כתוב *ירה הר.ת )לא., ובמנחיה פ"ק בשגרית שהואשחן,

 )סו:( לשבה מפ,' זה וגם . טררם להנאה עשויות שאין צית מדרס ממאי ואין לחידוש הליצנים עליהןשחולכין
 אנקטט'ן ע' נעך.ך אעגם ;ה. פ.' נשבת ליהא תרס-א ווןלנא כש"פ  עתה הנלעיס בפי' אטגב . טיעוניםאעוקטשן

 שונות נוסחאות ר"ח פפי' חיו כ' ונראה . זח פי' שראה קית גראחשם
 אש-

 . פילוש'ם קצ, הם-1 בקצתן
 להא. ליתא שישי ר1ח בפי' "מנם וכו' ר"ח שפ" שטעני יאני : שכתב קנית ס.' ח"א אות מדביי כןולטריזי
 , בוה.ו הניחנים ברברים ססכתווזדוב תי הפ עתה שנדרס: יחפירי;ים , בסנהדרין פרח ופן גפייש אסרו וחקירא תדית לד:, ובשחית .8'רושא

 111(לעו"ד

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



~=-.248 
-  

 פשה כן יצחק רבני הוא מי"ב מהרים שי רגו גי יואים ואנו ר"ח שם עלוהלאה
 בתובות שמצאן בלשונן ויולן תשובות עקרה חטשח זרוע אור בשפיו הביאסוונא

 , ויבום הליצה , ,הכנסת ,ביה, , ירש נטילה כריני שיניס כענינים והן המקצועותכסב-
 תרי"ר( סי' )ח"א לדא המקצועוה ומיחס ותענית קדיש תפיה, אישוה,נדוניא,
 העתקוה מאר לנו יקרו אבל , ממש בה ואין בטלה שחוכרני ההשערה כי מזהיטבואר
 הספר גי מהרה ער יבין לב בשום בהן ויהכינן יקרא אשר סי כל כי זרוע אורנעל
 סדיני דינים ובוללים חתלטוה כסדר סדורים ופסקים הגבינים השונית קוגץ היההזה

 וטמ.ז. נשים גדיני ובין ופטור וחיוג וטוהר אמיי בדיני גיןישראל
 העתקותיו בקצת. , ,(

 רבנו כתב וכן ההשובה העהקה בסוף לפעמים נמצא אחיים ממחברים בהעתקותוכן
 שאסרו ג'יאני מזו וגדולהחננאל

 לפעמיי
 להעיר ומוסיפים מקצועית נספר שכחוג מה

 , ר"ח איננו הטקצועות בעל כי מזה לשעוט ונובל , שם"'( קגאסר מה על חולקשי"ח
 שהוא בפירוש שאמרו הראשונים המחברים מן וטובים גדולים כסה נעשה כ; אםאמנם

 , נטיעים ח8( הערה תולדות עי' בכיס ובמרדכי ת~י"ר סי' ח"א )אודלרבנוחננאל
 השונות קובץ הוא הטקצועות ספר כי שאסרנו לטה חדשה ראיה הזאת הסתירהאב5

 אפשר סן ועל בלס עם יטיטכים בהכרח אינו אבל ר"ח של ומיסודו קרמוניו שליפמקים
 להירות ר"ח" פסק "וכן לאטר גם, ויצרק במקצועות )ולכתוב מה על לפעמיםשיחלוק
 עצמו הטקצועות געל אם כן גם יפלא ולא , שבמקצועות הפסק עם מסכיםשהוא
 יסד עצמו הוא לא זה כי , ע"ס( ט" ה"א )אום חושיאל" בן ר"ח פירש אינןאומי
 וכן רבים וגמרו נמנו וכנר . לו יחסד בטעות אך ץ פ הת מפר ח51ם ,התלמיהים בי שהגיהו הקימונים ספרי ברוב הוא זה ומנהג , מתלמידיו הערה הוא אס כיבספר
 הספרנם אוצר )עי' האמת הול וכן חפ'ן מפר חבר לא סעילס חבגא5 רבנו כישלמים
 רבים אה ברפים לאור יצא ולא התורה על *ירוש גס חבר ר"ח . חפץ( ע' ועקבלבן

 עומק פי על רובו כי נראה ומהן מטנו העתקוה הביאו הראשונים התורהממפרשי
 . 0קיאסי( שלפשוטו

 הם אח-י' הראשון בזמן ולסרו .פעלו חיו אשר החכםיס סכ5 אחד גס איןוהנה
 חכמת  מתהפייטות  גרול חלק  לי יזבבאל, רבנר  שוגת לטה שוכה הגאונים rotפרק

 היו ובאשכנ, ובציפת ובאיטליא בספרד המריש בהי בכל . הארצוה בכלהת5טוד
רבריו

 31ן ל וצ ח1'טיאל בן ה,ח פ" וכן וטס"ס .ד,ס r:?fci כענק תעיבה ע.ט ס', ה,א אוד ע"17(
 על שכתב והכיהב עצמו חננאל רמו איני הישובה ולבעל נראה ומנה עכ"ל כן ש:יש.ן להגאונ'ם י ת י אר

 חזן בע' קטע סי' . היכדר תלמיד היטפת היא אלא שוא ;צמו ר"ח לאו ,ה:אי:.ס ראמי וכן ואטר זצ"לר.ה
 חליצת בע' ם י נ 1 א נ ח ת ב ו ש ת ב ;חוב תרע ס" , :אין יהיךה יב ת'ט.ב; ומביא אח-י: קטרגנההכמז
 עכ"ל וגו' '1QW כ' האני כתיב המקצ' ובס' תר'.ב ס" . ה'ר'שלמ' ו" ה:קצ' גב' :הנב ' ת- ס" . מוטיאשת

 בע' גאון תשובה הי"ס ס.' כת"כ. והליצה ,בום גהיכות ה;קצ יבס' ה-י"ס סי'הטקצ',
 ncy  רב  אמר חבי המ9' במ' כהים הרמיו סי' . עקרה ונמצאת יבמתו גבים היק' ו:ס' הרמ': ס.' .נר:נ'א
 יהודאי ומר ביבמה קרנטין ' צ סק ה ' ם ב ש ות כ : ש בת הרטל'; ס.' , חוס רבבאב::'ן ד"נא שלמהבי
 גאון שר'רא רב מרבב. משמע וכן ט'1 פ" ח.ב הל'צה גע' המק' שבכ' ה:א:' ,:ת'ט1' תיק'ח ס" . אטי:און

 וכתב תליט ס" . ברח קריש גע' שם .;זד גקה'ת קד.ש גע' כ,ו ס" . כעלק שחה בע' קיק, בע'שכהב
 ריבמית. ב' פרק חיאל 1 בג רר היק' :כ' מסק וכן תריי סי א 'בח . ליש-אל ה חק: יח"ב.נה. המקצ'לכ'
 שהכלת מביא. ~הומכל

 הספ-
 . בפרם שכת:ה' כסו היא

 את שסב.אים אחר'; ובספך'ם בי,דגי המקיטיה כל באבוגה שקגק ;יה הערה ר.ח בה.לרגת עי'")ן
 , , . . .טלסכ'ס .,פ:ט.ס שלק :ר.ח א?ר' ש?פ:מ.ם ותיצאהלקציעות

 מפרשי ספר' מתוך לקט 34 צד ולקצ'ב מ'ט' ח:ת.ם בכור' -"ה לתולרוה ב:-ספו; ראפ רח"לאן,
 בוירא כטו . הקראים נגר מקינים שהם הע.ר י;קצתס . פש1ס'ס יובכ :יאה,:. וטהר ר"ח פ.רו'2, קיחהטקיא

 שקביעי; שמיכ.ת לכס חוה החרש על בפי' וכן . ב"פ קבלה על ראיה 'טיכאן ב:.' r.s ישה איטר למעןעל
 כוון הגט' בפ- שנם בחים הוכחת' וכבר . עין החת עין בט' יכן , חק-אים יכנגד חשב'ן ע'פ "יהההדש
 הכא' בהש1' דירח' קכיעי בענין נכיס ר' שאלת על רה'ג שנהב ההטובה יחיך יידענו . הקראים נגרלמעמים

 ג':אייחיהס. קירואן הכחי את טק"ה,ס ה,1 שחקרא'ס א' סי' ליק-'
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 לכל רצוי היה ההלמוד ?ל פירושו . רב טפי רב כמקובלים ונחשבים נשמעיםדבייו
 פסקי טורה היה הוא ורבותיו הגאונים פירושי לכל קבוץ מקום היה הוא כיאחיו

 גם ואולם . השונים קדמוניו פירושי בין חכסהו בבקרה המכריע ,הוא בהלמורההלכית
 הגאונים מתשובות טתוכו להודע אחריו לבאים נאטן מקור היה המקצועיתספרו

 הארצוה, יכל ישראל של רבם חננאל רבנו היה כי נאמר אם נפליג לא ועתהיפסקיהם.
 ולהלטוד,ים ההיא0:(- בעת הי רבים חכמיה אשר - במערב מולרתו בא-רץלתלמודיים

 ההיא העת למן התלמוד פסק הראשונים הרורות כותבי לעדות ואמנט : ארצותבשאר
 טקוטם ממלא בן להם היה לא חננאל רב כמו נסים רב שניהם כי , אפריקאבארץ
 וילכו עובוה בארץ חט אשר הגרולים התלמוריים כי ונראה . להראב"ר( הקבלה)ם'
 טארצו שיצא אלפסי יעקב בן .יצחק רבנו כן שעשה ראינו כאשר ספרד ארצהלהם
 מערבי היה כי אף כן ועל .. הגולה לכל תורחו האיר ומשם שבספרי לאלסינה.חלך

 . בספיר התלמוד הכמת בהתפשטוה העוסקים ראשי בין נחשבהו נאה בכלמתילדוצ
 הי בי אף המערב חנמי במספר נביא לא מ.ימון בן משה רבנו אח גם זה כנגדיאף
 סולרת היא תורהו רוב ,את בני כי יען ספריו רוב שם והבר במצרים שנותיורוכ
 %ף עד ואינם . התבל ארצות בכל ספריו הפיצו הם אך מולדהו ארץ ואנשי ,ספרד
 היה כי עליו לאס, ניכל אשר הטערב ארצוה מהושבי ש א קם לא החמישיהאלף
 . ההלמיד בחכמת נתיבותמשובב

 ועשרים נטשהפרק
 ופרובינצח,ספרד

 כתורה ה' מבורכת ארץ ספרר היהה כי פעלו אשר יחד התאחדו שונותסבות
 מטשלת תחת. ובאה ; בספרד הגומים טמלכת עז ממה נשבר אשר מעת הנה .יבחכמה

 חסר, אליהם הטו הכליפים * היהורים גורל על רשע שבט עור ינוה לא ,הישמעאלים
 על פרושה עננה היהה כבירים ,מנים . האיץ יושבי שאר עם אחר משפט להםויהי
 דק אור קרן אף נת1 לא עמם ולהיסב להשכיל נקראו אשר כהניה , הזאת המדהארץ
 , הכהנים ברצון הלוים היו עת בנל כי מהם הרעו עוד ומלכיה , הענן עב אתלבקע
 דרישת כאלה במעמדים , אבד עדי ישראל עם לדכא אחד רוח רק 'הד גםותחיימו
 הערביים מושלי עם אמנם . פרחיה שתוציא לחכמה עת ולא תצלח לא לרובהחורה
 הלשון חכמת לרגלה, באו המרצים מכבודו, האירה חדש ואור לארץ חדשה רוחבאה
 שאבו המתגברים וממעיניהם , יחד הלבבות כל העירו הפהילימופיא חלקי וכלוהשיר
 על גם פעלה כח בעצמה ויושביה הארץ במשפט הזאת החליפה . בששוןטימיהם
 . גדולוה בהן לעשית הפליאו הנטן ובמשך , החכמוה בקש עזה בתשוקה ,היהודים
 אהבתם . גספרד ראש נשאה היא גם ההורה חכמת דרישת האלה המוביסבמעמדים

 לה היו המדעים כי להפך ותהי . ההורה לחכמת לאהבהם הזיקה לא ההכמותאל
לתועלת

 גשו"20(
 . חהיא  בעת שבמגרב חטטים שטות כמח לני נתקיימו הרכבי החכם מחדש שהו"ל הגאו'

 משה מ"ר מ"ר סי' . רש'נ בימי מקירתן פטרון בט.ר יעקב וט.ר , 'טמאיה ס.ר בן אלחנן סיר נוכר א'סי'
 ותלסירים ורבנן . . גאמע. שמואל בט'ר סשה וסיר עונדיה בסיר נחטיה סיר נ'6 ס" . הפערבי יצחקבם-ר

 פיט האלפס' טביאו קאבסי אברהם סיר ששמו בקאכם חכם רהיג בימי היח זנן , טערבא אתר טן קאבסדטדינת
 בש' שהיה גאון ,"ל אנוחם סיר כ' ואמרו בוה.ל רה'נ שהזכיר קאבסי אברהם ר' אותו ות ואיןטכתובות
 רבאתר סנלטאסח דסרינת רב"ד עמרם במ.ר יוסף מ"ר מ"ח סי' . דקל.ם בשיחת טכיר הית לשטרותאקים
 כט"ר יעקכ מ"ר 1 שט סי' . טקיר~אן גרכיה בטוזר יוסף והבכא מרי קע,ח סי' , אתמן והלמידי ורבנןטערבא
 הרבת ה,תח גי זה יכל ונראה בסם ותלט'רים חכמים כטה עור שם ונזכרו . דבסעיבא קאכם כדינת י"רכשה
 . גמע-בא ולפניה ההיא געתהורה
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 חכסה..,הוצרה שדה: על בספרד. נבראו עושר ,הגדולות מכל נראה כאשה ,, נצחתלתיעלת.
 הגאונים:.האחרונום ימי עד ואולם , והגיונית טדעית רוח נוצץ כלן מבין דור אחרדור

 עדות ונאמנה"לנו הזאת בארץ בתלמוד גרולה חכמה היתה כי- ביור רושםאין'כלן
 שרירא ,רב בזמן ,כי אמר אשר , הקבלה בספר , הראב"ד הוא הגדולימ ספרד מחכמי ,מאחד
 על שאף שאמר מה גם נאמין אבל ;. רבותינו בדברי בקיאים ספרד אנש, היו. לאגאון-
 . מדרש עושים היו יודעים שהיו מעם באותו בןפי

 מאה סבה היהר בפומבדיתא הגאונות כמא על שרירא רב כשבת ההיאבעת
 כבר. ן . במפרד התלמור התפשטות ולהאריר להגדילה'

 לארבעה שקרה מטה שטעני
 'חניך רב -ובנו שיה ס ב ר מהם האחד ייהי , ונשבו בספינה שהלכו גרוליםחכמים
 מיד פדום קורטכה אנשי והיהירים ) לקוהטבה הספינה',עמו בעל השליש הוליךואותם
 ודורש היושב והזקן בקורטבה מררש היה - ג רש -בימי - ההיא בעת והנה .שיביהם
 ויחי אחת בפאה לו וישב המדרש לבית רב,משה הלך ,"והנר ן הדיי ן נה רב:היה
 כי לו ואמר משה רב קם במעות ופרשה. התלמידים לפני משנתו נחן רב הציעכאש-
 דיין להיות לי יאתה' לא אמר ,כן וכשמעו אמהתו. על הדבר לו ופיש במעוהפיושו
 עש. כן ואף לריין ימנוהו כי קורמיבה מקהל ובק'ט ממני הטוב איש פה בהיותומורה

 תלמיר.ם ווהעייד למאך תורה והרביץ , בקירטבה גדולה ישיבה מיסד משה רבויהי
 הזח הנשוא שפרוט-. בן יצחק בן חסדאי הנש.א בהשהדלית נעשה זאת כל .הרכה
 והוא רהטן אל עבד מחמד בן רחמן אל עבד המלך לפני גרולה מעלה בתור"עטר.
 בלהי ארצו בני את לעשוה. חפצו .עז כי יען בספרד ישראל חכמת להגריל לבו עלשם

 קטן דבר לכל בבל לגאלי צריכים היו ההיא הזמן ער כי , בבל ביש.בות עורתלוים
 ובן ן. 203( צר )לעיל בספרד" חיים היו טסיהם ואך התלמוד ובחכמה בהוראהוגדול
 אכן .,י ולהארירה להחזיקה רב הון ופזר החדשה היש.בה את המך. הפצה ובנפשברצין
 הזהה וסיר , לעשית משה רב הגדיל בפקידתו בואי מידי כי נחש.ב אם מאךנתעה
 ,על אס.,.נשפומ , הוא כן לא ; לפנים בבל ישיבות לה שהיו מה למפרד קורטבהישיבת
 חבור ילא פירוש לא ממנו נהקיים לא הנה . חפנן בן שמואל ורב הא. רב שרירארב בזמני מכל גא.ני לעמת הוא. נה'2ב בטה לנו הנורע.ת פע:לית'ו פרי' לפי טע'טהוכשיון
 לא תלמיריו מהמון' גם . שונים המובאות('בםחברים והוראות תשובות מעם מתיורק
 אשר,מלא חנוך רב בנו היה האחד בחכמה'. ומפוארים שם שגים.אנשי רקנודעו
 .)הקרטתלהסעהיק כלשון,.%רבי התלמ.ד אוד-כל פרש כי עליו ואמרו . אחריומקומו
 . בספרים נעתקים אחדים ופסקים חשובית נמצאו ממנו וגם נזק.ן( טס' לרמב-םפיה"מ
 יצחינ:ךאגיהר !.ן יוסף רב הוא תוך רב של מחלקתי בעל ךהוהשם
 חבר דוגם-הוא, הגאותם, וזשוכות כקובצי זזשובורן כמה מכ-ו שמו על גםהספרדי
 הכפורים לר2 עבודה וחנר,סדר , הקבלה( )ם' המלך לבקשת הש"ס על ערביפירוש
 לא כי אף ועתה מפעולהם. שידעני מה הכל היא ז: אח-ים'(. ופחמיםבת-חים
 לההפשטוה מסט עזר הץ אביתר בן עסף רב ואתם חמך רב וכת משה רכ כינכחיש
 ההייה חכמת מי מלא אלהים ופלג , הע לא נהיבוה משיבבי , בספיד התלמידחכמת
אשר - --------  אהד, מ;.נו ה.א ri'ri הסדא' ,מ, כל . הרבבת על עמו וחלק , חנוך ברב מקנא היה ,וסף רב:,
 א: . ריי את ,חח-יטו ר"ה אחרי הע הקהל רוב . וחכמתו גדולתו טפף ר"ח על מענהו המחלקת. גברהמות
 מהכל."SIY 1':1 אף ,ה כל fte-ה, והנה שם וטח לריסק והלך , ר.ח של ].ף מטת לקבלו לא,רצה חיאת2 :א" האי וב אל ם אח-כ והלך . ריח לגרר חש שם הרב אך בגאנה אל החלה . בגולה הלך הכליףב:צ:

 תשובנה כיה משן )תקיימו זה בכל כי ויפיא הצב:ך בנקידה ה"ה לא אחת שעה אף יסף רב כילה-אזה
 אק פ-טע . בפוסקים ופסקים הוראות כמה שטי על ונמצא . השיבית שבע נמצא- ש2 צרק שדר, תשובוה:"
 הד-ך שכהב מה ", 'לר וע"ש טן צר קדמונים גא'לס בקיבץ :רפסה שלו העבורה וסדר תועם כעסלהב

 אידית'ו. ;ל ואקס מכליה'אל
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 יצאו ומשם נוקר בבבל אך , הזאה בארץ ייים רהב לנהר והיה והתנכר הגדילאשר
 . לספ-ר הניעו ?ר אפריקא דרך הלך ובנחת לאפ . הנאמניםסיסיו

 ייסף בן ל א 1 מ 'ט ב ר ר י ג נ ה הוא , חנוך רב הלסידי מגדולי אחדתלמית
 בצרקהו כי , באמה לאמך נוכל עליו איטר האיש "יה מקירטבה,הואבגיקטיליה
 ו ל ואך , בספרי פרי ועשהה והצ(יהה ישראל חכטה גדלה פעלהו ובתקףובהשכלהו

 גדולה לטדרגה להגביהה ההלטור, הנטה טות התפיט ל הררך ס לפל קההצד
 טקומות בכל משלה אין אשר בספיד טפלה השיגה הימים באתריה כי עדוטושכלה
 , שסים לשט כן ועל והאטה החלמה לטם ה.ו טעשיי כל . וחכמיהם היהור(םפושבות

 אשר מריניוה סהשבוה גם ההערבו .במעשיי בהשהדלוהו אשי חסראי כנשיהלא
 לא כ4 ויען . ?הה ועד כטאז בבל בישיבוה הלוים בלתי ארצו בני אה לעשיההשב
 וו:הפשט:ה האמה בקשת אם כי בהשהרלוהו אחות פניה שמ.אל רב להנגיד לוהיהה
 רבה וביגיעה , ארם סכל ללמור בקשתו היהה כן על אף . בארץ ההלמוד הורהדעה
 הרה ועשה , והוראותיהם ופירושיהם הגאינים למודי בל להשיג ההאמץ כסףיבפזור
 ירו .על אשר בק'רואן יע"נ ב"ר נסים רב עם ידידוה בריה וכרת , גאון האי רבעם
 כרב לא . אה-י20( גאונים של גם ספק ובלי גאון האז רב של הורוהיו רביקבל
 :ה כי בבל ישיבה עם התחברוה כל להם היה לא "נראה לפי אשר הנזך ורבמשה
 בבל ישיבה ובין ביניהם ההההברוה להפר בקורטנה הישיכה בייסוד ההפץ תחלההיה
 שונות טסיבוה ותחת בקירטבה נולי שמואל רב , דבר לכל לה צריכים עור יהיושלא

 תכמהו מפני למלך משנה ויהי טאר ונכה ונשא לגרנאטה ובש מקראיוהתגלגלו
 ושם ושירג( במליצה בזמוי לו דומה ואין ובפהילוסופיא ובמדיניות בטבעיוהבלשונוה
 היה גאין האי רב , התורה חכמת גם בו חברה החצוניוה החכמוה עם כי לנגידנסמך
 כליל לו היה הוא קרש, בפגש נשואות עיניו אליה אשר החבטה כבוד לוטראה
 צר חיא טהרכבי לראשונים )זכרון יפיפיה חכטה בכל גם אחזו ידיו אשר ההורהחכמת
 הסרי ואהב הפלפול חריפוה שנא וכטיחו רגלו אחזה באשורו)!;(,

 בחלנעדו הנאה
 הזה, המביא ר, ההלמו מבוא הבשו הוא ,ה על נאמנה עדות . צד:ןחון()שם

 העומד.ם הבנחים ונאו- המלכוה והכרעה וההלם-ד והבי"הא הטשנה כלליהכולל
 הגיתי בהביר .פה מסומר , נההברו ואיך חבים מי וההוראה אלה בכלהרמלים
 טשלי אי; הסדעיה ועריכהו הכונהו ובבחינה . וצחה ברורה ובשפה מרעיובסגנון
 שערו לא איט- דבריך חד'2וה ברא כי נאמר לא . הזאה בפנה קדמיניו ספריבכל

 הנאים ובסרר שרירא רב באגרה במביאי השהמש כי הרנר ברור כיקדמוניו,
 פעלינו גדילה אבל . גדולוה בהלניה אשך מערבא בני ':ל קצובית ובהלכוהואמוראים
 הקרמונים ספרי 2מה כמקרה אמנם אמן ירי טעשה הם כי ובסדורם העניניםבחבור
 bl~Jlyln IYa~1 דבריו )שההן יטיה ה' מלאכת עושי מעתיקים שבאו קרהו אוהיגם
 כעוד ביתנן אך , י מחביוי ,רי מההה 'צא באשר נטהכנת. נשאר לא ממנו גדולהלק

היוהו
 יאשה. הנגיר נ, ',כ: לרג ה.ה ר.: :ה כ. כאטר ישם הקבלה בפ' ג" clc3 רב אל עמר מ'רירה2(

 רב אותו ה.א כ' 1!יו:שוב . ,הורה ושם) אחר כן :ם לו ה.ה תגיר . וה:א,נים דה'ג עויין כל קני ר'נ ' ;יכ'
 כ' . ~שואל.ן שב ,מאמרו ה' ס" ש"ת בה'צ,בהו רה'ג שהזכיר היגיר בן.חידה

~?D' 
 לרר ':אלו -בר שכם

 . שגיר ביה ,נ1ן כהי) :': התקרבנה ה.ה כי ניאח מזה וכו' בק-בו שנע כ' ה;;'ר בן,הירה
 :ראה ומש'ר'1 ס( הרל ש' פ.ב והערה; מושכל מביא ;ם הנג.ר ש.רי הרכבי ההבס חייל נונע;'מ(

 במביא ע."ש הצ':.יה בחטמית בקי ה.ה כי עצם. על העדס,

 צ-

 ר' גי המניא בעל ההכס עיד !נתן , (11')
 כחדה בי . וא,ק' כה מלאים הנדד מליצגו; .,כי וא:- הנגיר שירי ?ל במשפטו השערה אל קל; ע"א בןנושה
 שורי על גם הזאת בבה-נח :ע17 טהס .כמה המ.ט.רר'ם דורו בני כל על ה:ג.ר :בי לשיריו איטי .העזהנד

 , הלשוררים ראש היניר"חורה

 ))לאה מ5 צר היא תלמיד בניה )הולויח.ר" ההל"י נוב)אוה בךאמ-:' תמצא זה נר על הראיוה4(
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 רב , הדורשים לכל ררכיו ומפלס באסת להלמוד מבוא , הספר היה בשלמותיהיזהו
 באסרו כוון האלה הקבלות על ואולי , להלמידיו וקסרה חנור מרב תורה קבלשטואל
 קייט(. קי"ח קט"ז סי' איי,הום עם: השובה שערי שויה )עין טרבנן" איה "ולילפעטים

 היהה שאילו הדבר יערוג גי 51( צד ח"ב האשכול )ס. מרבנן" חד "אמר כוהגאו
 וקראו הלכות פסקי ספר גם חבר הנגיד י מרבנן חד עומר היה לא מהגאונוםקפלה

 וכן שכן רק הביאו ופעם בשמו פעם הב,אוהו גדולים פוסקים וכמה גברתא"עהלכתא
 הלכהא .מספרו הוא שהכל ספק בלי אבל הספי שם הזכרת גלי הנגיר אמר אוכהב

 רק לנו נשארו לא .הספר מזה כי טבואו טגירל הורע עיי הספר זה גידלגברתא,
 עפנו מהם הנראה לפי . ותכונתו ענינו נכיר השוורים מאלה גס אמנם אחדיםשיורים
 איסור בדיני בין הזה בזטן הנוהגים ישראל דיני .בכל ברורות הלכית קובץ : נשטוהוא

 גם כולל והיה הטסכתות סדר על סדור שהיה : והכונתו טמין, כדיני ניןוהיחר
 סופרי והנה , דעתו"( ומשיקול ממירתו שהוציא חדשים יפמקיס סהגאונ.סחשוביה
 אשר היבנים בדור וראשין ראש הנגיד שמואל רב את יחשבו הקרמונים ימינודצרי
 הוחל לפניו שכבר אמנם הן . היה כן באמת ובספרד . הגאונים זטן פרק אח-בא

 הזכיה להגמד רק זאת נכל , חניך רב וגנו סשה רב יר* על בספרד התלטודלפשט
 העתקות במפרד נפוצו ירו "על בהיוה שלטוה גיתרון בההפ,טטיהו להשהרלוהצרק
 ק . הקבלה( )ס' ותש,בותיהם וחבוריהם הגאינים ספייייטי שבבבל ה.שיבהמספרי

 נצח אשר והנצחונוה בפקידתו פעל אשר פעולוהיו , שיחו ואת הזה האישאת
 עמסה אשר המעללים תשא אטבם בשיריוני כתובים הס הלא סלכן יק.נא* שונאיואת
 לתטוך בארצי תורה להרביץ נגירוהו חקי מלמלאות הטגיעהו לא הסלף פקודתעליו
 בהלמוד להם הדרוש.ם הספ-ים כל בהם וחלק , הגרולים עם הקטנים לוסד'ה אתמהונו
 וער ישראל עם טונית עשה רחוקים ג~קוטית גס אם כי לבד בארצו ולא ,הירוחם
 כל אל מאח דבק אוהב ויחי , הגיעו וטיכו חסדו והטערב הקרושה וארץ בבלי.2יבוה
 החכמים בין רוגנים קמי אם ראה יועפוה גפיים באמת, ידרשיה אשן החכטהאנשי

 היו ונתיבות,הם-לא נועם דרכי היו לא בדרישתם דרכיהם אש- גמחלקותהטחזיק.ם
 חיוג יהירה ר' ספרי על והשג גנאח בן יונה ר' הבדקדק עמד ביוגין הנהשלוס.
 לבו מלאו אשר על הנגיד בעיני הע הדבר 1יהי , ושכחיה,ו שגיונותיו וגלה רכושהיה
 הגכבדוה המדות אלה כל . הפרח:ן( )הקרמת השגותיו על להשיב "יחתאט'ן ברגילדבר
 החסר ובאהבת , והשלום האמת יגאהבה ן כענוה , ובש.ר במליצה , ובחכטהבתורה
 טאד וגבה נשא ובהן הפארת עטרה לראשו היו , החכמים עם לכה ובהצנע: ,~אמתו
 חכמה אטע .אני לאמר התנשא חסדאי הנשיא הוא 'בלפניו ברור אש- חסדאי הנשיאעל

 כל לו חסרו כי גידו עלהה ולא , בכל לישיבה עוד צריכים נהיה ולא בספרדהתורה
 אשר האיש היה הוא , עטרוה. כצנה האלה המדות אש- הנגיד אמנם הטרזה.אלה

 ;להה.-
 .2ס מה..2ח-א:. :עיר :אק ץ, רק . ה5:ם ע-ר היבר.2 ,ט:.ת צ:ךך ואין הוה המבוא על כאר.כ!ה ך1רנ;'2ב

 ה.א :. לדרת חרא:! וכן . א22כתא רק .2:תלכור ח:תיב'ם כדר.טי שם אשר ה-א.טין ה.ה ה.א כ. מב.אומחנך
 יב כ. , בא:רהו :א.ן שרירא מרב הלאה הקדטוניס-עוד :זמ:.ס ההלכית. כקיק בענ.ן היך הראש:ן.אשרה,ח

 שבטיפ רבך'2 לגצים ההכם'ם כ:חב'2 היו לפרו גוסן גס אם אבל הכשכה אז כתג 'ט-ק' רק אכר לא'2ך'ר'א
 :-אח בטנא ה::.ך .דבי' אבי ג רש טרברי בבירור ןה'כיהאין

 ק ' עה ה !אחד אאר :ל רב' לפ:' 'ט:כ-
 ב'ן היכה 'טה.א דבר גין 'כלמד טהלעצבו

 דג-
 חןכה. '2א':'

 הספר שם חוכ,ר לעעט.ם ההיד מהזכות ופ.ך:'2'2 הלקיה כ2ה ה;ק.ק' הרא'2.נ'ק cf,?e:tn נדגל,נ:
 הי' עי' סקוטוק כקצת המיד דב-י מזכיר בהלכ::ן': גיאית 'ן הך' . '2מו ",:רת קל' ייפעמ'ס ;כהנא,,היכליא
 . .פיה פ'ד .'כ: פ'ב כת.ב.ח המאיר .:כ:7 ובכ"מ ) ן עייר כ'.ה ה? הא'ט:יי ובה' . ט' תך ג' צד;ד.'2
 ;2-ו שה,ח :ראה שכיה :;ר.ת אל. בפ' זכיה:: גהל:תא קה'ב :כן ':אמר פ"ע ביק להרמב.ן ה' :כלחסה!;.

 עלמסודר
-?D 

 ובב-ן, ; -2ך יסף בני:יק' ;ם ימי4א , "כככה.מ
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 וכב- ולהאדירה בארץ להגרילה בספרד התורח להטיע הנשנב החפץ להשיג בירועלזה
 וחבר. התלמוד בחכמת גדולים חכמים קמו אז . חדשה רוח בה נשבה שאחריובדור
 ועלפ. התלמור מן היוצאים וההלכות הדינים בקביעות ורובם בהלכה וזשונים"פריס
 ירי מעשי כל את הנגיר שמואל רב הביא אשר מעת כי ונראה הגאונים שהורומה

 וה'. , עצמו התלמור כסו לחק הגאונים תירות היו החנמים בין יהפיצם (ארץהגאונים

 עש- אלה כל ומחבור , אחת הגאונים שקבעו מה עם התלמוד מן היוצאותהחולדות
 היי רובם החכמים שמאלה ובהיות . הדהיים בהייהם המנהיגים יהיו אשר 7.יניםטפרי

 הגיונם ובדרך המרעים בסגנון ובקיאים , אחרות ובחכמות הלש.ן בחרמתלקודים
 הספרדים ספרי בכל זה נראה כאשר מדעי מדור שמרו בחבוריהם נם כן עלומרורפ
 הזה הדור בחכמי מיוחד אחר . בשלמותם. לנו ונשארו והלאה הוה הזטן מןשחגרו
 אלסאנה מגחלי תה מ אמה עלו גאות, אבז יהודה בן יצחק רבנוהו
 גדולים תלמידים. והעמיד ענית בחכנ"ז ויודע גדול יפייטן הכמה ודוריס חורהאווהנ
 פנים כל ועל הנניד וזלמיר היה כי ונראה מכברו אוהבו היה הנניד . הקללה()ס'
 מ-ב לו שהיתה קבלה מהנגיד שקבל מה על שרומו מצאנו שכן . קבלותיו גומזוקבל
 לאור מוציאו א,טר הלכווו ספר ממנו לנו יש וזקצ"א(, סי' א"ח )פור רבוחווך
 וגדיל. וריסם הלכות קובץ והוא וטמחה 'סערי נם שערים ה א ס גשםקראו

D'pDID:tבספרר נחיסדו איטר והפסקים ההלכות ק:וצוה כל . הרבה"( ממנ. העהיקו 
 הפסקים כל אחת בחובוזז והביאו וטקכצו להן אחד דרך וגם אחת רוח ההםכדורות

 ודקרוקיהם ופירושיהם הגאונים דעות אליהם בצרוף ממקנתו לפ' המוטכמיתשבתל)עד
 לא גאות יצחק רבנו ל. בחר אשר הסגנון . שוים סגניניהן היו לא אבל?הלסיחיהם

 אחה ובכל ישראל בדיני מיוחדות הלבית לפי חלקו אם כי ההלמור מדר לפיהיה
 . הגאונים ובדברי בתלמוד המצאם מקומות מכל ותנאיה עניניה כל יחד וקנצו1"חח
 ש:לכוה בזה נבדל ואך הנגיד רבו של גברתא להלכתא דומה שהיה נראהבעכיוו
 רואים ,טאנו כמו גיאה רי"צ של הלכותיו כן לא , המסכתות סדר על היואוייד
 . הודפסוהנתיך

 מזכיר העטור מפר בעל חבורים, עוד גיאת להרי"ץ נהיחסו הזה ספרותלבד

 והרמב"ם סיבו!? מה ידענו לא גם אחר במקים זכרו נמצא ולא נר ה ר DOבשמי
 בנו אברהם ורבנו כ"כ( סי' לייפציג ד' הרסניים )תשו' למ'טנה פירושים ממנימכיף

 והרבה אתרים תכירים ועוד , התלמור על פירוש גם עשה כי אמר ה'(ונולחמזח
 נחכמת מאד מפואר היה בהורה חכמתו על יתר הקישי(, לשין ושיריפיוטים

 והגאונים התלמודיים מדרך כפסע אף הפהילוסופי הכטת הטתהו לא אכן .הפה'לומופי
 אף דברים קצת בהלכותיו ומצאנו הם שהאמינו מה בבל והאמין מנהגיהם כל)חפש
ollwהגאונים5( מן שתולדהם יען הלכה וקבעם וזרה רחוקה בהם והאמונה מתמיהים . 

 לא זה אך קצה מרים ער הגיעה השיר וחכמת בספרר החכמות בכורי .מי היוימיו
 ולהאדיר להגריל כחם מעוזי בכל ולהשתדל התלטור בחכמת גדולות לעשות בערםעצר

חכמת --
 ועור בהלכותיו שהשתמשו הראשונים מהפ.סק'ם רב.: היאה בהקרמתו ץ ה-י 7:1:.ה המפ-ש ד-:8(

 :ראד הפוסקים מתו .שהגהיקו מת לפ' אבל "ר הן הנרפשה ההזכיה ט:"- . ':ב הטי": "י להיצףיש
 המפרש נהב כן , חלה , טומאה , ער!ב'ן , הפלה , ברכית ה' ::ו אח-.ה הקוו: :ל נם הוש"רשונר

 . ,וטמהקרמה
 היזען ועז !היופ. הנעשות נאה בם מצף.ת' :לא מרשולי בכתור C'Ci'D הרבה :הקיימו ג :ה-יא17

 . הדבר שפרשנו טה בפטם ועי' 7 1 ח.ו נרעץ סי' רמב,ע הלמד. גה: מי"אוש
 א-מ'מס אריטכ :'DZ קרישא 'וכהא בשם שכהא 'טל שך רפ!רא :ליה ההשבעה 1 ס שיד הבדלה ה' :"ט(

 . גיאה אכן הפה.ל.סיף מפי הללו דברים לשיוע ותימה בסדורי .ה.א זא!ן מריע שהג.א,כוו
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 כבר , הגאינים מן לנו מורשה שהן התורות וכל התלמור לפשם בארץ ההלכהחכטה
 בהלכה . תלמידו גם ספק ובלי הנניד לר"ש ואהוב אוהב היה רי"ג כי .לדעתהראנו
 , ביניהם רב מרחק והשיר הלשון בחכמת אכל במעלה רבו את ההלמיר השיגאולי

 פי על לנו יצא  המשפט זה פיוטים  מפייט רק היה גיאה ואבן בטבע פייטן  היההנניד
 זה נגד אבל , הנניד פיוטי cv מריפולי(  ובמחיר לני  הנזרעים  פייטיו אההערבהנו
 במלאכה ירו גברה כמעט כי , המפואר המשורר עזרא בן משה ר' תלמידו עליומעיד
 גם הרעיונוה 1ע1 בכח גם ההוא הזמן בן גבירול בן שלמה ר' על וגם הנניד עלהשיר
 בעצם אולי אשר , מפיוטיו לשפום שאין באמרנו אם כי זאה אין הלשון9(,בצחוה
 . האחרים ומליצותיו שיריו על , הכנסת בביה ההפלה לצרך רק ;שם לאוראשינה
 הלשון ובחכמת בהורה ספרים הרבה כי הידיענו הוא גם הזה עזרא בן ר"מהלמידו
 הנודעים מן . ההמ"מ ד"א בשנת המות הבהילו כי מעשהו כלה לא אבל להברהחל
 בן ך ברו ב1 יצחק רב הה בהלכה ספרם ובחבי התלמד בחכמת ההיאבעה
 בעבות אשר בנו יוסף ורב מהנור אהוב היה הוא גם . משרמבה א י ל א ב לא

 הקשוה טהלכות ירוש והוא הרוכלים קופת ספר חבר גם . העבור בסוד מחברתחבר
 הם אשר תחת שבדורו טהברים משאר בזה נבדל והיה . השלימו לא אבלשבתלמוד

 . ובפירושו ההלמוד בבקרה לעשות הוא השתדל הלכות קובצי לחבר מגמתםשמו
 הוא , צרפתי היה ממש הורהו ריב אשר רבו כי יען היא  לואה הסבה כי מאדונראה
 הורתם. בתלמוד הצרפתים לררך השיאו והוא  לקירטובה  מצרפה בא אשר  פריגורםרב
 בעל אלברצלתי ראובן בן יצחק רבי הרב ההוא בדור טפואר היהעוד

 הערב. מן 3אק האי לרב וממכר טקח פפר החדר הוא , מערב בס כמנהגהאזהרות
 )ד"א  שנה ליה  בן אז כהי ,  ערבייה  בלכדן  י2אעמטכירים אדום אנשי  לטובוזלעבריו;
 ממסכה  פרקים לקצה  פירוש  חבר  עור . העהקהי בפהיחת  עצמו הוא ביגב  בןהתלויה(
 . 'ממוטו( על  חבור  שום  נובר לא מאלה חוץכתובוה

 חכמה התפשמות דבר ;ל כה עד רברס אשר המעם מזה כבר כי הדברואמת
 התלמור הורה להאדיר לעשית הגדילו כמה ראינו , דורוה שני במשך בספרדהתלמוד
 נאמר גאון שרירא רב בימ. עוד אשר בארץ פה שבעל התורה השתלשלותולתמוך
 והצדקה הזכות זאה בכל אמנם , רבותינו ברברי בקיאים יושביה היו שלאעליה
 ליסר מדרים בה ולהביא נתיביהיה לשובב בספרר קצה מרום עד התלמור הורתלהביא
 בכל אליהם ערוך אין אשר חכטים שלשה היו אחרון לדור וקיימים מהמידיםיסודות
 אבן יוסף רבנו הרב והלמירו אלפםי, יצחק הרברבנו ספרד:חכמי
 ן. י מ יי מ בן ה ש מ ו נ ב ר הרב תלמית ותלמיד ש, ג ימ

 שנה . במערב אשר פאס מעיר מסלדתו מערבי יה יעקב ן ב יצחקרבט
 הגאותם בזמן באנשים נא היה כבר זה ולפי , תיטע"ג ד"א לשנת מביב היתהלידתו

 , חננאל לרבם טובהק תלמיד היה הוא . חפני בן שמואל ורב האי רבהאתותים

 זה בדבר ר"ח אמר מה ופירוש הלכה דבר על לפעמים אותו שואלים שהיהומצאנו
 רוב מולדהו בארץ יצחק רבנו ויחי 8ע( עמוד נ"י ה' האשכול )ס' קבלתו להםומשיב

שנוהיו-----
 הנקרא אקספארר שבכא רסב,ע של הצרב, ספרו מתיך הבהיק שלו בקאטאלא: ש"ש ר"מ החכםו((

 ההלנוה ס' הטפ-ש הרב וטב,אי ושיר במליצה ר,א,נ רכו מעלה אירה על רמב,ע דברי מהפרא ואל מהבראאל

 . מ"שגהקרטהי

 בהשי' cfi~ncl לא,ברצל.ני משהר 'טה'ה '2בו;:ה שנרי בעל רא'בן בן יצחק ר' עם להו;ליפ. אין10(
 בשער מצאה' וא:' . ף הי' של ב:. בן שה.ה קבל שח"ג( בעל ):ביאי ופה מ"א סי' טשפט.ם לספרטיימ.נ,
 רוג'ר בע:.ן :רשון רבינ: 'c'u? גם הביא ושם :קוו. שהיה עליי כתב ~לא ז"ל האלפסי את שכב"אה'טנ'

 זל2- ד"ה . )מא 'טב:עוה בקזס' ':ח-באה ת':.בה א.הה על ס"ק גלי .ניוןיע:.;ה
 . ך פ 'מם ?-דכי .בהנה,
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 והלש'נוהו מלשנים עליו קמו שנים וחמש שבעים בן והוא תהמ"ה בשנת ויהי .שוותי)
 ימ.ם שם וישב קירטבה עד ספרד ארצה לו וילך מולרתו ארץ לעזוב והוכרחלהלכית

 ;מד הזה האייס . טיהי יום עד היה ושם לאליסנה וילך אהלו משל ויעהק כביריםלא
 הבאים י'2-אל מורי לכל היסור הירחי היהה אח-ון דור ועד ההלכה בחכמה עם.לנק

 ועשו חכמים עמדו והרבנים הגאונים מדורוה ודור דור עכל זמני לפגי כבר .אחו")
 .רטה אשך קדמוניו ;שו א,טר ההלכוה מפרי מכל אחר גם אין אבל , הלכוהסגרו
 '2קדסי הלכות כעלי . בהועל'והיו אלפסי יצחק רבני הכר אשר ה 1 כ ל ה ה ר 9 סל

 ה-בבים א. הגאינים מן ראו או ששמעו מה מכל ועניכם דינים בהלכיהיהם הכיאו)י
 4חק הכל וקבעי הראשינים יטערום לא אשר ומנהגים הגמרא בעלי ידעים בלמשפסים
 בלתי מבוקשם די לרוב ימצאו לא בעפריהם ומעיינים הקוראים כל זאה ועוד ,ולהלכה

 הקבועים הד.נים כילליה הרוב לפ. האלפסי הל15ת ז" כנגד . עיניהם הגמרא אלאם
 הלנה נגמרא שהוא טה כל יחדו בהן יחבר ובסדרה ובסנבונה בלשונהכננס-א

 בהן .מעיין הקורא וכל ההלכה ;ם רבר להם אין אשר והדברים ההויוה כלכהשמשת
 והטיבו . כלל בגמרא לעיין צורך לו אין שבלעדן ער ההלמוד המצית לפניו לו'ש
 הפיסקים מן יש כי הדברים ונראים . קטן תלמוד הרי"ף הלכוה את האחרונים כנו"שר

 בקצ.רו ובחרו הריוף בהלכות רק שמושם ריב היה פסקיהם ספרי בכהנםהנ,א,הרים
 רבי ח ר פסקי היו כלל לילך , הגמרא מאריכית ולהכליהם לחפצם נאות יוהרמחייתו

 ר"ח )תולדות הש"ס מדר על הלכוה פפקי אלא אינו ר"ח של סטרו גם כי לעיניםלו
 בגמרא פשום שהוא מה והשמיט הפירושים אל יוהר לבו שם ר"ח אמנם . רפ"פ(ררש'ל
 הרי"ף כן לא . השלמוה בהכליה ספרו היה לא הזה מצד כן ועל פירו,ט, צריךואינו
 שהר,'אה עד ממש התלמור ובלשון בשלמות בהלמוד הלכה שהוא מה כל העהיקהוא
 , עצמו ההלטור לפניו שיש יחשובבו

 הביא מקים 'טבכל . בירו רבו מנהג היה הירושלמי ההלמוד בבחינהגם

 על סיטך הפיכו בבלי כתלמור שיש כמקום רק . עליו וממך הירושלמי דער;בהלנוהיי
 שהבבלי אטר כי הבבלי על סמך מחמיר והירושלמי סיקל הבבלי אם יאף ,הככלי
 וא.לולי הירושלמית בגמרא בקיאים היו הבכלי שכרלי וחשב הירושלם. נגד נהראהוא
 סוף )אלפם. הדבר א, מהירים היו לא הלכה אינה הירושלמי שהחלטה להם ידועהיה

 ולפשרו דבריו להעטיד השתדל אך הירושלמי את דחה נקלה על לא אמנם .ערוכ.ן(
 פ"א ריש )ע' מנוקרה המהירה נראיה ראשונה שבהשקפה במקום אף הכבליעם

 ש.סח פיהם על לפעמים סהר כן על אף הירושלמי דברי לו יקרים ומהיוה .ש-וגניה(
 הגאונים אל פל.ם משוא לו היה שלא בהלכותיו מצאנו מוו וגדולה , הגאוניםגוול'
 פנים נשא .2לא "בד ולא . לרבריהמון( מעטר אין דעהו ושיקול מברתו שלפינעקים
 על לפ;מ'ס סמך ולא התלמיד פ'רישי מאחרי לסור כן גם לבו מלאו אס כי)גאוג,ם

הירוין
 ה.א 'סה':ת.ק ככה .ה-rlc:'rt 21 טמן העתק'ה.' .ת'ט,נ,ה בפסקים ה:א,נ.ם דבר, רבף לערך1[(

 הר' בריף ע" . cr,ii על יארטון הגאיים ;ל חולק טקוכ.ת ובהרבה , cra הגאון תט'ד קראו איטר ח"יימל

 פ'ב ובפסהיס ס.פך(. משה א' היחבר מעוה כיתו אם ':דע א'נ' )אך ס;.תא מלהא בהא בה.ג וח,[)אמכלא
 להויא.ל ה;'ט:'ן דב-'ם ב::.; פ.; וב'טב:;:ת . גא'ן 'ה-רא' רנ ;ל 'p?:nj 5.' וביבמיה . אלפס רמעשהיס~)'4

  והתק רב'תא. ב'ט2 פיר-2'ם 'טה2'א ומצא:' . בג': טצאנו ורן . 'טחה ודא' גא.ן דגר' אל: נתבולהשגיר
 שהת ב'טמעהא. רפקי ייא 1ג1' דן(נא ה,מ; דאסרי רבינא, למקצת ,ה:':ן ציציה ה' :" פעמים כמהעל1חס
 בהלנו,?'1 לפרק'כ טביא רבו ר"ה. דביי . ננ.מ :עור . הוא רס2גא רלאו פי' רב.הא לטקצה חשכחגאס'ג
 עדות בשין פ'ג סנהדרין ועי' . פכ.ב שגה עי' עליו חולק ,לפעמ.ם . קוה,ר בעל 1"ב,א1 פ'1 וסוף יפ"ד ל"מ"י'

 tj~rtr.1 הריף כשאטר טקוטיה 'טבקיות :כתג בקוה.ר וראית' . ה'ר,שלט' מן וראיתו גאון ע! רחילקק1ועימ

 l)ur:1 באסרו שגם לה:ס.ף וים יזרו ברלין גד' קאססעל דיר הי.ר בהזהיב שייש ר"ח על תיגהי י-גנןלה
 גפ" ליעיין בכ.מ מבואר והדגר . רפוגמת בשמעתא ברין כן ויביאף ריח על לפיכוים כוון ,נרומהלככוחאי

 . י'ה ב?" :טצא.: סתם יבותאי בשם הרי"ף שהביא רבוים שהרבה )ארם טו[7'נוליה
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 בהלכותיו ומצאנו . מסברתו ורחיק דוחק ההוא התירוץ לו שנראה בעת הגמראהירוץ
 שלפי מפני לשפום ויש ומזה ממפרו הרי"ף השמיט בגמיא נשנו אשרשכמה..דברים

 :"-י- ,, . , מהלכה2י( דחם עליהם להסכים יכול לא דעתושקול
 , ערבי או ישמעאל ,בל,2ון מלות ביאורי הלמורו היך להכניס יצחק רבנודרךך
 נמצא וכן . חננאל רבנר לפירושי ממ.ט דומים רובם אש- . וענינים דבוריםופירוש.
 מן שקבל ר"ח מרבו בידו קפלה היו הם גם אשר בגמרא הלכה בללי כמהבהלבותיו
 הלכה אין מהם דרברי-ר"מ היני אבל בהדיא דפלינ חיכי מלי דהני ל; א ר כ ת ם מ. ר מ א כריי. הלכה וריי. ר"מ בענ'; כמו עצמי מסברה כלליס גם ומעט.ד .הנא.נים
 מפלפל היא כי נ-אה בהלכ'ת'ו המקומ'ה גדוליהן במספר . ( ב פי' פי"; )שבתכריי
 מקדסוניו הלכות ספרי מנכל יותר כי ,ה טבל נמצא י אמיהית:י כבקרה הגמראבדברי
 , הפירוש , הפסקים קבוצה שהם בהלטיד הדרי.2ה מינ' כל האלפפי בהלכיתהתאחדו
 לבלתי טנהיגו ה'הה הפנימיה הנרהי רק אלה בכל ואולם . הכללים ויסודה ,הבקרת
 מדה. . פנים מחוא כל בלי בהלכיהיו סמך על.ה ורק , בדעוה ההרגל .. אחרילבת
 הדין ח.הך השובותיו בכל . לי נהיחסו אשר התשוב.ת מתיך גם לעינינו נוצצההיאת
 מן יש , ננדו עומרים הגאונים 'נדברי במקים גם דעהי ומשק'-ל עצטו סברתטתיך

 כלן הן אם , אופסי יצחק רבנו שם על הנקראוה בת,שכות ספק שהסילוהאחרונים
 ויושר וסגנונן תנונהן ע4 לב נשים אם ואמנם . הרי"ף( כללי סלאכ' יד )עי'טמנו
 מה מספר כי יבינו והסשני4ים , להרי"ח ראייות ובלן הולידן אחד אב כי נטצא:ביתן
 )תמים מתשובוהיו ובקצת , לליטין,הקר'2 .נעתקי ערב' בליטין כהוב עיקרן היהמהן
 הלוז אברהם החנם והתירן ערב. נלשון כהצן כ' ברור לנו נידע רכ"א( סי'רעים
 המטילים גם ובאמת . בכילן הוא אחד בהן ההולך הדרך אבל , הקדש לל'2יןבקרט
 שמצאו מפני כן שפמו רק זה על מכרחה סבה להם היה לא ארו יה'סן באמתהכפק
 עם מהאימות אין לפעמים אשי גם או הגאיגים מן המקובל נגר הן אשר הכרעותבהן

 לכל פנים נשא ולא בחקירה' לב רחב היה יצחק רבנו כי ראינו כבר אמנם ,התלמוד
,ל ,,- . פנים משוא כל כזבלי יןיהי דעי לפי האמה אח-י הלך רק,אה

 הררך על הלכותיו להבר הניעתהו איטר הסכה לנו הודיע לא אלפסן- יצחקריננו
 קצור לעשוה לו ויבחר הלכיהיהם בקבוצה שקדסיהו ההקמים אחרי לבה לבלתיהזה
 בזמן הניהגים ישראל דיני כל הזה האפן על ולחב- ונליט'נו .ככהכו לרוב ההלמ.דס;
 אבן יוסף רננו הוא '2כתלסידיו הגדול שספר מה מהוך מבהו לשער נוכל אכל .הזה

 שיהיה סי יטאין בוטנו המורים על סעיד היא . ההוראה בענון זמנו ממצבסיגאש
 על  המירים שישטכי טוב כן ועל  בתלנזור עייגמ ומחוזק ההלכה rT'"c להורותראו.

השוביה
 ברא.ות. טב:אר הב, ותמצא 228 227, 126, , ל2 צד חיג זה נ:"-. זח מ עי ""9ה

 לטיו שיזהו.; והרוגמא'ה ארם כן ביר הלכ.ה מפ-. ,כי זח :ל רי;טאיה הרבה להביא צירך אין13(
 כעמן א' ע" פכ"ב '2בת ע" גובי'ה. ר3 כטה הטע"; .יאה דה; א.2- האר'3'ה ה.,!ה'ו r~p על אעיראך

 עמוק פי' u~?tl קרבע,ק הל.ק בערן .הקר)גו:(כ פ'רי'ט' כ: ~T;Cc דעל'ה ב'2ט;הא רפק וכיבמות . פירותטה~טה
 פ'" שם , רפרק'ן הא' הטש)ה 2" 'טנפנה האוטה פ ס ב:ה'ב'ה . וכו' כשי א'ס.ך בר'נ' ג ספ !':ם .מאד

 עיין עיקר כל להין מלקא לא יקמאי איטך ,נגמא בט'2:ה ירקח פירוש ופ,' נשה ג' נשוי שה,ה' רמיכשטעי:א
crלטט'ס והלכה דקי'טמא רי;א ,א'ה' מ"א יה.; דלית נה'ר,ן .טל, טעליא פ'ך:'2 שח.א אמר עצט: 'ההיא 

 בלשיי לה51"
 ע,קי'ה ג ג 'ט5,' אתך בים המא בע דרט' ךאמיה בעובדא ';:ב ,עוד . ה:::קא 3כ.ף ;ך3.

 ועוד ולה'טכ'ר לה'טאי, הע'ט~,ן ררגך.ם בשמ;.;א פ'1 'טבו;.,ת ישע . ה::נ,א בסוף ע-בי' בלשן יויהאפוריי
 שיגו האימי בה.צאות ערבי כלשין הכסבתא בשף :ת: הה.א ה!.' ,ם ).:ר Tc~is דחניגיל'עי ב'::עתאשם
 שנפלו האשה 'טבפ '2הפי' דע אלם . ה-י"ף על,הס 'ט-ט; עדב' פלשו; המסכתא הפ'.,ש.1,'בם!ף טצאתילא
 ו:טצא ערגי בי' העייף ען,י '2הש.ב נזח המבהיקים יהשמימו גהגורן שכהגן ההכדים מן לאדר ה.אכו17

 ר.ב סי' שם :טצא גש.. 'טה,ה דם. המשנה על הפ.' גם , התדבי טן נעהק בשלטנו: ט ר. ס.' רע.בגהמ.ם
 רי.ח ?.' 'טס בק;תקח היא ב'ח ררמי רא'מ'ה בע.ברא הפי' )נם . הע-בי טןגהעזקח
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 אבן הר-י )שויה התלמוד מהוך מלהורות וקצרוה פסוקות והלכות הגאוניםתשובוה
 שתשכח אפשר כולל למנהג זה 'היה שאם שכח ההלמיד זה אמנם , קי"ד( סי'מיגאש
 נאון פלמוי רב שבימי ההלמירים אותם מדת לידי הדברים ויגיעו כלה התלמודתורה
 נראה כן ועל . הגמרא כלמור לעפוק ומאנו קטועוה הלכות אחרי מטים העם רובשהיו

 למבין והורה התלמוד את וקצר הלכותיו כקובץ חדשה דרך האלפסי בחר זהשבעבור
 בן משה רבנו הלכותיו על אמר ובצדק הגמרא. מן ההלכה תיצאוה הלמידעם

 עשה אשר וההלכות : והלכית'הם ופירושיהם הגאונים חבורי שהזכיר אחרי ,מיימון
 לא אם יודע מי ואמנם . ההם דחנורים כל בעד הספיקו ז"ל יצחק רבנו הגדולה-ב

 ספרר מחכמי שאחדים הסבה היתה היא לא אם הרי"ף חדש אשר הזאהההתחדשית
 אלבאליא בן ברוך בן יצחק רבני על עליהם אמרו . למנגדים לו היו בזמנוהגדולים
 לא . הקבלה( )ס' אלפסי יצחק רבנו ובין בינם מחלקת שהיתה גיאת אכן יצחקורבנו
 מרעהו איש קנאת מחלקת אס כיניהם היתה אשר המהלקה של מיכה מה לנוהונר
 בתשובה רק הריא"ג את שיזכיר הרי"ף כתני בכל מצאנו ולא . מרעי מהלקת אםאו

 וכן , ר"א( ס.' הרמב"ם )הש.בות עליו חולק בתשובתו ף והרי יזכירו שהשואלאחת
 להפך וכן קלן'ר( סי' הרי"ף )שו.ת ברוך ב"ר יצהק רבנו על חולק אחר במקוםמצאנוהו
 סימן דדים )תחם אלפסי הר'.י ru אחר פסק על ארוכה השגה כתב ב"ב שר"ימצאנו
 האומרים ספק ובלי ביניהם מחלקת שנגיהה לאמר יאות לא זה בעבור אבלרב"ך(
 ירעני לא ומסבה משנאה או מקנאה מחלקה על רק כוונו לא מחלקת ביניהםשהיהה

 אנשים אחריו בדורות התעתרו מבהייו יותנו אמנם יוונינה. יחכונתה מיבה הגידולא
 על כמעט השגית ועשו ; הלכית.ו עם משפטים לדבר לב חקרי נדולים וירועיםחכמים
 , הגבורה מ2י היוצאים כדברים הלכוהיו קבלו בספרר כי אמנם הן . ההלטןהיורוב
 מיימון בן משה ורבנו , עליו להליק לכו מלאו אשר ספרד מחכמי אהד אף מצאנוולא
 בשוס עשר ער יגיעו לא מיעמות בהלכות אלא נהם עליו תפיסה ואין : עליואמר
 פרבינצה. מתכמי השטה אלעו הסעו אבל המשי(, 4" )קדמהפסם

 מגחי אחד היה עלע השע אשרהראשק
 אק אך , אפרים רבנו הוא תלמיריו

 התלמוד בתות גדול אדם קם אחר בדי אמנם . מוער"( מעם רק מהשטתםבידעו
 1 נ ב ר הרב היה הזה האיש הרי"ף מהלכות ערול מקר על השגית ועשהובחכמה

 לואהמאור : ואימר המאור ספר השגותיו וקרא הלויה( מליניל חק צ י ר " ב ה רחיז
שמו

 אפריכ רגנו עם דיהבך,ם רוב אצל ינ;הלף ומולדה' TS~N ,רענו לא הריף הלסיד אפיים סרבנו14(
 ור,ה ר"ת בימי ה.ה טר,ב שר'א הרבה לו קדום דרי.ף תלמיד שר,א הוא פשוט ~דבר סריגנ'טפורג. יצחקב"ר

 אפך.ם ר' השגות . ג' שנה בב"ח שקי ר"ת בתילדוה עי' הישף בס' אליו ר"ת מתשו' שנראה כמו ממנוקשיש
 המאיי ובבעל באשכול הצובא אפ-ים רמו וכן מרן, שם וקראו הרי"ף תלסיר סר'א הם סיח סי' רעיםשבתמים
 הלטיך אפ-.ם ר' שאינן נראה הרמב'ם בשויה מקיטות בקצת המובא אפרים ר' גם . הוא הוא מקומתבכמה
 . הרי"ף בהלכות דברים הום.ף שר.א "2 עמוד ח"ב האשכול בס' ומצאת' .הרי"ף

 אבל היחף טות אחרי בדור וזה תתק"י ד"א היאור את הרעה 'טחבר אומרים הדורות כיהבי רוב15(
 בעו היאור מן וראיהו השגותיו לכתוב ריוח,ל זה לפגי שנים קצת שכבר רייפ2אן יעקב הר"ר הראהכבר
 לפ~' עכ"פ עטר ע,1 ע, השגותיו שכ'טבהב נראה שם . תר,.ג( )פראג 8 הערה שלו רדה בתולדות עי'רפא
 בואו עד שנ.ס קצת ם כב-ק נזקי; סיר שה.א הא' החלק וההח'ל המדר על ספרו כתב ובחס תהק'ז.טנת
 בגח.1 יוגף בן משה ר, ה"ה המובהק רבו . בעולם חיה כבר הרצף ימי שנסוף לתער נוכל מזה ע.ולמם'
 מב" ר' אותו זה ואין 0מ וקערה הנ.ל הולרות ועי' כ' סי' בכלבו מבואך וכן בנרבונה היה והוא . ספזגבמאור
 :' ספר.ם ובקרת השנות תורת. כל ענין ב2ולמ.לא היה ;ה כי מיגא'ט להרי בשאלה הרמנ,ם בשדתהנוגר
 יגראה להראג'ר הנפש בעל ס' על הי:גי,ע :ם לו ויש האלפסי עי השרה הם בשד הנדפם הצבא ס'הנאור

 ר-ביה דבר' ;1:מיב :ם וחבי דש:.עות. פ.ב במאור והכירו קות ל נוח ה ע ל ם בשם נקב ההש)וה אלהכי
 רן-ה בתוירות 1;" ע.א פיח ב.ס וקצם באסיפת אחד פלפ'ל טת.כו ונעתק , פ.ג וב"ב פ.ו ב"מ במאור:וכירו
 טה על ורננו ובריקנה שחימית ה' על 1TSD שמזכיר רה:לין ופ.ד ופ"ג פ"א הטאור על לל בהערה שרמזהנ.ל

 כפ'ינש, הרא-ש יסנ'א- קוג'ם מס' על פ" גם ושהזיר נדה פתה' ס' ש"ג ז' בית בב'ה רא-ה נכדושהביא
 . רייפמאן לריי רו'ה ברולך:ת ע.' ימי: רברי ו.ה- גוה ר' דרתי לפי פ'ב זוגסםבחא
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 כבי- הזה המשיג הספר(. )פתיחת עירו ושם שמו הזכיר בעגור לאות קראשטו
 והיה בהקדטה( )שם אותן ולבחון לצרוף הרב הלכות על לדקרק , לבו על שםמנעוריו

 הלכותיו על רבות השמת עשה הוא גם אשר והשני . זקנהו ימי עד בו לענוה ענינו,ה
 על החב דא הררה, של חבת מפשקינו רוד בן אברהם רבנו הרבךה

 - רכ"ז ס" רעים תמים )ש, מדעתו חדשות השמת ועשה ח"ההשמת
 זה" רל"ח(

 ואטנם , והיהרס( איסור מפר לפניו כהב הראב"ד אשר משלם רבנו מהלמירישניהם
 סוטיהן ולהראות ההלכוה על רע שם להוציא מרציהם בי לאטר הדעת על יעלהלא
 קדש כחררת שניהם הלא זאת לא זאת ; מישראל ההלמ,ר ישהכח בגללן פן יראוני

 מזמן ישראל גדולי כל על ראש למעלה ויגדילוהו וינשאוהו יצחק רבנו אלהביטו
 היא כי וחכמתו בגדולתו להאריך צריך ואיני : ה"ה דברי הם ואלה התלמודחתימת
 הבאים הדורות כל ועל דורותיו על פרושות הלכותיו בחבור צרקיתיו וכנפי . . .נקיה
 סתימתו. מאתרי בהלמוד כמוהו יפה לאנעשהתבור כיאתריו
 , כהו" כפי ולבררו ולהלב.נו ולפהרו ולקדשו ולפארו מלכברו רק שעשה מהועשה
 , אדם לכל פנים שאת מבלי במדברו ועז כח כביר איש היה ני אף הראב"רוגם
 היה כי : ואומר עליו משיג אשר על ימתנצל יצחק רבנו לעמת נפשו משפיל זאתבכל
 שמאל ה ואל הימין אל אחריו וללכת פי דלתי ולסגור עיני לעצםלי

 ידי תשיג כאשר אחריו מחפש נמנעתי לא כן על . . . שמים מלאכת היא כיאבל
 חפץ השם בי רק אינו הוא וגם , למתור יכול שאיני אעפ"י לחזק ופעם לסתורפעם
 הרב דביי על סימך אני אומר הוא אחי ובמקום . ויאדיר תויה יגדיל צרקולמען
 למנהיג היה האלפסי הלבנת ספד כי הדבר ואמת . שמאל שהוא ימין על אומראפילו

 עליו שאטר מה בהזכירני 5מ ודי , לאורו הלכו הלנה טורי וכל הארצות בכלבהוראה
 הו כס חבור לחבר אדם כל שילאה : הזקן יצחק רבנו היא צרפת חכמי מראשיאחר
 . ונשה"ג( לררך צדה מהקדמה )קוה"ד עליו שורה ששכינהלולא

 תמכו האחרונים הדורות עד דור אתר  דור ,טנו ואחר בזמנו הלכה בעליבל
 כי אותו המזכירים החכמים מן ומי מי פה לפרם יהיה למותר ואך יפודותיהםבספר
 רבים ובארוהו פרשוהו ישראל חכמי כל חבבוהו אשר החבה מגורל , יזכירהו לאסי

 שלמה טסכת על פירוש סטנו לנו נודע אשר הראשון ואמנם . רי"ף( ערך )שה"גמהם
 ע' )שה"ג אחוות ממכית גם שפירש ואמרו . ערובין מסכת שפירש יהונתן רבנוהוא

 כטה טמנו לנו יש אשר ן ה כ ה ור ה ן ב תן ונ יה 1 נ רב מפק בלי והואיהונתן(
פסקים

 ט' בעל אביר יצחק גר ר'א של חתנו והיה מטנו וצעיר רוה של נטנו בן ספשק,רו אראב'ד10(
 בתשונח ומביאו קיו סי' רעים בתמים טפורש כן לעיל הנוכר טנרבונח ייסף בן סשה ר' היו רבותיו .האשכול

 יעקב ג'ר משלם רבנו הית מרבותיו חשני . רקח עם חוח הרג אצל אחת ששיבה ישב ואולי קפא ק"י סי'.סם
 לקצת  פירושים עשת רפא . ובכ"ט רם'ה ס" דעים בחטים כטבואר והיחר איסור ס' לפנ'ו נתב אשר:לוניל
 פירושיו גם ונזכרו ס"ז סי' דעים בחטים חנדפם ירים טם' ttYp,i קינים עדיות מס' כמו גטרא עליהם .טא'ןמשנ.וה

 קי'ח שם ועור ובכ"ט פ"ר סי, שם ע.ז לטם' פירושו בתשובה טזכיר SP~1 הוא התלטור מן אחרות ממכתותעל
 פ' לספרא בפר והוא . מקומות בחרבה בחפושיו הרשבזא מביא לברכות ופי'. לברכות טפירושי .פסקטיבא

 . אחרות לסם' פירושי. רמוזים ור,ן ורא.ש ורשב"א רטב,ן ובתירושי קידושין לטם' פירושו על רומזבחקותי
 רויה על ובתשגיתיו וטקואות נרה הל' כלל חיפש בעל ס' והבר ותשובות פסקים כטה סטנו נמצאוובה,ד
 על השנה ונתב , ירי על ראוי שיצא H~eon על ט' ועשה . שחגר ללב חלכות חבור שכיר דעיםסינתטים
 כעיון חחבור(ם אלח הקורא להרטבכם החזקת יד ס' על השגות עשה וגם ררת השגות על ותשובותהאלפס'
 הנות ע5 רק בההלמותי וסוטך עצמו רגלי על עוטר שא , ההם חרורות חכמי מכל חראכ.ד ננדף כי,נין
 ולא רב מפי לא אלח גנ5 עטי אין ן שאמר עריות בפי' כן חוריע עצסו והוא והעסוקה החרורה וסברתולבו
 זח אחרים דגרי מציע לפרגדם רק כי נראה חבוריו בנ5 וכאמת .  דעת לאדם מם5טר מעזרת כ"א סורחמפי
 חראב*ו פי' עם לספרא בשוא כתובים הם הלא וגדולהו הראב"ד דברי ויאר פה להעיר שרצינו מההוא

 במאמר טסני נדבר ועור . תרכיב שנת בוויען לאור שתוצאתי התלשר מסורת גשם שקראתי ש5יוהנדרת
 . הרטביםע%

 חידללדויד
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 דור ב"ר יונה; רבנו אוה' ;ם אחר וה.א , קל"ב( ומי' ע"ח סי' דעים )המיםפסקים
 כדבר איש ישאל כאשר ט'.מ.ן בן מיטה רבבו מאה שאלוהיו שאל אשר מלונילהכהן
 בעל ט-י אבא בן יצחק טיבנו בדצה--נם בפושרם,-ממאמשי כ"ד סי. הרמב"ם )שו'יתאלהים
 י2ל הראשון כחצי חיו ושניהם )שה'ג( ש;-ים מאה וקראו האלפסי על פירושהעטור
 בעל' ראשוני שם. :ה לפג. שכבר אלא עור ולא . החמישי מאלף העשיריההמאה

 האלפס. ספר על עצם יעקב רבני ואחיי מאי- בן שמואל רבנו המה הלאההוספות
 נשא אשך המנחר האיש האלפסי היה כי רואים אנו זה מכל )שח"ג( הגהות בוועשו
 ארצוו; בכל עמו בקרב התפשטיהה אבי ויהי בזמני שכמו על התלמורהורה

 מנבאש והיינו ההם הדורות הנמי טבל יצחק רבנ. הרב את הפליגו אם .מושבוהיהם
 ככה ויר:טמיהו נשאוהו ;מנו בני גם כי דבר הפלגנו לא כלם מעלת עלמעלתו

 נרצה לא הפלגה:ו עם אמנם , מבואי" עד שמש ממרח ופלאו העולם מיחידויחשביהו
 א,2י :מנו בג. ס?-י חנמי גדילת יכחיש ;ה מי כי , ההיא הדור הנמ' שארלהקטין
 נחשבה כמפרד ההיא בעת איטר פ-ובינצה מדינה כן וכמי . הזכרנויי( לא ואשיה;נרנו
 י.2ב cw . ובחכמם בהירה מבורכת עיר היתה נרבונה . ומיפרים חכמים מושבהיהה
 שרתם בשבח מאד הבלע הם רבת אש- חכמים וכמה דרשן ה משה רבנוראש

 .טל זמנו בג' ה;ר.ך ובעל ר,1" כי האלפסי בימי הגדולים מן היה והואוצרקתם
 ר ב ה 'ט ס ר' וה.א העריך בעל שהזכירו חכם עוד ומצאה . מתורותיו העתיקוהרי"ף
 כל ה.תה ואילי . פרקדן )ע' ניבינה טן היה הוא גם והוא אנון בר מ,טה בר עקבי

 גדולוב האלפמי לפנן דויוה קצה ככר כי ניאה אן כי מניבונה אבון ר' עדהמשפחה
 , הכמים משפחת היהה אבון בית משפחה זאת כי בנרבונה היו בתורה לבחקרי

 מנרבונה. היה הערוך שהזכיר משה ר' של אביו יעקב שר' בידינו קבלה היאובאמת
 היו נרבינה יטגאוני השלם( י!חם.ן ).:י' הקבלה ספר בעל הרא'טון הראב"ד מסרשכן

 1 נ ב ר היה בהם והראשון , לכל נשסעים דבריהם שהיו באר; בבל כנאוניחשובים
 יוסף בן משה רבנו הז כן ושו אבין. םשהבןרב רב בןיעקב
 בן אברהם ר' יטל רבו נם ,כהיה ואמרו . כ'( סי' )כלבו בנרבונה יחטב רזיה ,טלרבו
 נראה .כמעט , לזה רמן מצאך לא עצמו בדברי אבל ק"ת סי' )היד ההשגיה בעלדור

 סשה רכנו הרב בי שמעתו ואך : שכחב קיא( ס" )שם מגה ההפך גתש.בהמרברע
 רב . רבו ה.ה ולא אחרים מפי א.מר שהיה מירה הנשק הה , מפריט ה.ה טסףבזר
 ,2ל אחיו היה כן ועל ;( הערה הא,טכול לס' מתא )עי. הליי מיין בן היה אביייוסף
 האשגול ספר בצל ובפ-ט הכאשמים מן בטה אש- י הלו ון ר מ ן ב ק ח יצר'

 2ח, וע' 5 ע' הפלה )ה' ממט הלכה שיטע : כהב האחרק הה . בשמי דבריםהביאי
 ראיה זה ואץ דן( ע' )שם הלץ קרון בן יצחק ר' אטר הכותב ולי עוד:וכהב
 . רבו יה לא אם אה מקץ רי-ם ששמע י2א"שד האעכול של ייי שהיהבתיה
  שהטהו היא הנהה בספרים: אחת גימא על כתב מ7( נדה )ה' אחרובמקום
 מתלמידיה היה לא עצמן שך.א משמע מזה הלע מרק בן  יצחק ר' של משמו ריסההלם

 ס" )קיד מיגאש בן הלוי יהוסף ר העהיק ככך מרון בן יצחמ ר' שלומתירותיו
 )עחסץ הדישן ריס מתלמידי בנרב;ה אחרים חכמים הע עוד אלה כל ומלבדקפ"ח(

רשלם
 אעי הוה 1"ט בכ5- הכי,ה' לכ' :. ;:ri~lo מ"ת. י--17(

 צרי-
 הם אשר כנרים עד )רנר

 קאנה נפדק1כ כר .2רמ). המלית עם עמן ל: אץי5הלונ,פ.א nlutril לשק בחכמה האלה כרורות וסרוב)צד כערד הנטי מעש. הקף כן ~על . ורהיבה ךהיטיךמהכמת סן-
  הךיור  יהאר'ך לנו את תבליחו לערך מן ובג"

 J~pyv  nilplvl שטר געלי הרושעם הכע91 עי אב  בי :l'Jrc העכר-ב ה.. אשר החב הרירוה הבסו כלעל
 . התפיש הטרף  סנף :ר בה שבעו ההירד השתלשלנה יצאהשמהם
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 שקיי נראה בשמם אחריהם הבאים שהעתיקו סמה והנה , החסיד( מקבלההשלם
 סביב - ההם בימים, נמצאה האלה ניבונה שמחכמי מזה ינשפוט נכהוביםהדברים
 במקימות גם אם כי לבר בנרבונה ולא , בהלכיה רחבה מפרות - ה-י"ף שללזמנו
 השלם( )יוחסין ב ק ע י ן ב מ ל ש מ ו נ ב ר של מקימי כלוניל כמו בפרבנצהאחרים
 שהמשילו וסמה ו ההשלמה כפר בעל משה ן ב ם משל נו רב של מקומויבדרש
 לב"ר ליניל של וביד הביה בהר היושב לב"ר )מונטפליר( ההר של דין ביה שניבדור
 חכמים שם היו זה לפני. כבר כי לשפום ניכל ז'( סי' )ת"ר העזרה בפחחה.ושב
 כל אין אלה כל אחרי ועהה . הצמה מעפר אחה בפעם לא ההירח גדולת נ'גאולים
 בספרד כמי בפרבינצה גדילה סופרים קנאה היהד יצחק רבני של לזמנו סביב כיכפק
 , כמוהו ההלכה בחכמת לעשנה הפליא אשר מכלם אחר גם אין כי נאמר זאתככל
 במרחב! הבאים הרורוה לכל נהיבוה משיבב היה כריי אשר מה: אהד גםואין

 נאוה שהוא ממה בו כל יחסך לא שלם בנין היה "הלכוה" ספרו כי . פה שבעלהתירה
 בצדק כן ועל , בנין חלקי רק היו לא ספ-יהר אבל , דורשיך כל הביקש.למלאות
 ההפשטותה אבי ויהי בזמנו 'סכמו על ההלמור הירה נשא אלפסי יצחק רבנו כי :נאסר
 . מישבוהיהם מקומות בכל עמובקרב

 , בו לענוה ההנמים לכל ענין הלכות סקרו היה אחךון ושני ראשין ברורכבר:
 תעצומותיהמל המחברים כל לקת: נזיתנו . עצמו כההלמור להם והיה ודרשוהו ביחקיו
 הנהית בי עש. אשר ויש , פירושים לו עשו אשר ויש , להשלימו השהדלו אש-יש

 ן ב הורה י ר' ולנשוא מפרר חכמי מגףולי אחד , עליו השיגו וגם בוופלפלו
 לאלה ה2' המאה סוף סנים בביצלונה היה מישבו אשר י נ 1 ל ג ר ב ל א י ל י ז רב

 יש אבל ברפוס אהנו נטצא לא הספי זה , "העתים" וקיאו הלכות ספר עשההחמיש.
 וינהם אחרים מחברים בספרי דבריו מקצה העתקות נמצא וכן יד בכתב שיוריםטמ14
 ובאיסור הדיר הנוהגים מצוה עניני בהרבה ישראל מריני דינים ק'נץ הוא כיניאה
 נמצא ולא בשר" שאר "יחוס מפר וקראו עריוה בדיני הנור ?שה וכסגנוני ,יהיהי
 הם ספריו ראו אשר החכמים לערוה והנה , נאבד כן וגם שטרות היקין יספ- ,עוד

 להשלים משתלל הזה הרב. שהיה ונראה ( הגאונים" מהשובוה פה אל מפהמלאים
 הרי:'ף העלים אשר מהגאונים ופסקים תשיב1ה המו! בו שמוסיה ירי על האופקיההכות
 הרב העיר וכן הרי,.ף, הלכות ספר ;ל יסורוהי. המך ספרו בדיק- ואמנם מהםעינו
 ההלכות דברי אחרי מחזיר העתים ספר בעל כי הט"ו( פיק שבה )ה' טשנה מנידבעל
 יצחק בן אברהם רבנו הרב עשה וכעצאגי לשת.. צוהב משםבכל
 שכח א ה ספר האלברגלתי, בזמן ה. אשך הראב"ד, של חוהמ מנרבתה ד ב"א

 סל" תעה להכמס בישר השתדל הוא , בדפוס עמת הוא אש. הלכות כמה ;לעח?ר
 שרירא רב מהשובוה ובפרט הגאותם טהשובות רב ומכפר גדועה מהלכיהפסקים
 מוזכה. לאחריו וגם האלפסי בזמן שחיו הכטים פכמה ופסקים והוראוה , בנו האיורב

 מרון בן וריי הדרשן משה ר' כמו ארצו וחכמי . אחרים ועור הברגלונ. כמוספיד
 הלכוה היה לספרו היסוד האולם וי"ה,. י רש ט"ע יוסף ר' צרפה והכמ'ואחרים,
 הרוב פי שעל ים.ו דברי כותב אמר ובצרק , ברור זה יראה בספרו מ;י'; וכלהאלפס.
 עליו שהשיגו מהשגוה להצילו ומשתרל דבריו את בצמא וישתה היייה בעקביהדולך

 הכמם '--
 אל'. תליו ניך:': מק.צ' rlr:n ;" הבי:לי:י מה-ב 'שרה ס' פירש ,ספ- לאו- ,צא מק-:: יה18(

 זז;:ן.2 ס' ;ל בהבמח 'חבר האבך יב"כוא . ק""מא:ן ריר מהחכם !ה;-ות שוח'ה מהחקם והכהיתביביא
 . בפעם פה שנת:ת' בטה לע,:.ם לי ה.ה וה-א הנרגלו:. ה-ב ס~ר' שא- :;ל !דקיך,:תשנתו
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 ועיקר יסוד הרי"ף הלכות היו הזה להמחבר גם כי נבין זה מכל . אחרים19(הכמים
 במשלים לנו די וכבר האלפסי להלכות השלומים לעשות רק בחבורו ומט-הולהלכה
 אחריו, הבאים יש-אל חכמי הוקירוהו וכמה עיבו גידל לרעת נרצה אם ואמנם .האלה
 להניה אחריו בדור היו אשר התנמים גדולי השהדלו ועז השק בכל איך נהבונןאך
 עליו לעשות אחיים והשתדלי , ולצרפי לתקנו מרומים אי מאומתים משבישיםספרו

 ספר ואיה , למעלה כבר קצהם שמית ורשמנו התלמוד על עושים שהיו כמופירושים
 שקמו עת בכל כי זכה כן ואף 1 לכך זכה אש- לו שקדמו הלכוה ספרי מכלאחר

 ההשגית חלקנו והנה . רבריהן0:( להצדיק סניגורים גם קמו מיד , הלכוהיו עלעוררים
 ורק מדומות, הן עליו שהשיגו ההשגות מן גריל מספר באסת כי ומרומיםלמאומתים

 כאשר דבריו לו שהוקשו פעל עליו המשיג ספרי ובין היב מפרי בין הנוסחאותחלו"
 רבנו כי מוגהת בלתי ההלכות מן העתקה לפניהם היתה יען עליו שישיגו גרםריבה כי זאת ועוד . המאור בעל השגות על הרמב"ן בתשונית מקומוה בכמה מבוארנמצא
 האשכול בספר אב"ד אברהם הרב העיד וכן בו והניה מספרו מהדורות עשה.צחק
 בתשובה ושדי לבסוף טחק בו שכתובים דברים הרבה כי 100( ע' ציצית הל')ת"ב
 למורי ערך אם כי דבריו על להקושיות נתנו לא לרוב בי נראה ואמנם . הנוסתלתקן
 הגאונים נהגו באשר בספרו ונהגו קושיא בעבור מהלכה דבריו דחו לא למעשהאבל
 להוציא בקושיא כח  היה לא בקושיא בתלמיר rnD1 המיטא שנסתיים שאף התלמודוגם

 קושיוהיהם בכח רבריו לבטל רצו לא עצמם המשיגים גם כי ראינו וכבר מהלכה,רבריו
 עליו ממכו אבל שמים למלאכת הרב בדברי ומתנם משאם חשבי אם כיוהשנ.תיהם

 שמאל שהוא ימין על אומר בדבריו סברהם לפי אם ואפילו אופןבכל
 האלפסי כי לאבות( בפתיחה ומאירי הקבלה )ם' שהגיעתנו היא נאמנהמסורת

 בין אך . את-ון לדור נשארו לא רובם שמות אכן . קץ לאין הרבה תלמיריםהעמיד
 1 נ ב ר ה-ב הוא הלא , ככבים בין כירח אורו אחד  יופיע  בשם  גזברו אשרהמעטים
  עשרה שתים בבן -התקיא(. תתל"ז )ר"א ש מיגא בן א הלוי ר"מ בןיוסף
 שנה עשרה וארבע , האלפסי לפני הורה ללמוד אשנילא סילרתו מעיר כבואו היהשנה
 ודעת לחכמה הטבעיות מהכנותיו שספ-ו מה כל משמוע אזן תמלא לא . בישיבתולמר

 תלמידיו כל על רבו נשאו ~ה לבעבור אף ולילה. יומם בתורה והגותו בלסוריםמשקירתו
 רבו כי עד בחכמה רמה מעלה השיג כבר שנה ושש עשרים לו כמלאת . כבן לוויהי
 אשהכח לא משה של בדורו שאפילו : תעורהו במפר לו וכתב עליו ידו סמך יטיובסוף
 במות ושלש וששים מאות שמונה ד"א בשנת ויהי הקבלה( )ם' ובבינה בחכמהכוהיה
 קורותיו כותבי . מקוטו ממלא הלוי יוסף רבינו היה שנה תשעים כבן אלפסי יצחקרבנו
 בחכמה לרורו ומופת לכל ומטיב לב רחב בענוה מופלג היה כי ממדות.ו נפלאותיספרו
 ההוא האיש לב : עליו אמר אשר מיימון בו משה רבנו הרב ערות מאד לנוונאמנה
 בו נאמר כמעט אשר ער בעיון שכלו ועוסק בדבריו שיסתכל למי בתלמירמבעית
 מעם אך חכמתו מפרי המשנה( לפי' )פתיחה וררבו כמנהגו מלך לפניו היה לא.כמוהו

נתקיים
 . ע"ש לסטר הארוך גטבואו האשכול ס' את חמו'ל א:י;רבאך צבי ר' הרב כתב כן9:(

 nPe י הרב בן מקולם ר' חרב שכחב: המאיי לחרב אמת למי בפיחה20(ע"
 עץ :רפסת ההשלסח לי חפתיחה האלפסי. הלכות ספר על ,השים להטיף ח ם ל חהש יו עשהםבדריט

 שראת . חאלאי הלכית לתש*ס מרצוט ספרו את שעשה טטכ cwl ברא שטצא ,די ע'פ גרלעער רזאהדכם
 וע-ס . דברי על להקשות גם ולכעסים ע*1 שתשעו החשפת טן הרב את להציל היה ההשימה זאת עיקרכי
 שטו לכר חשלמח קראו אבל והיטגח תצלח שם לו ראוי הית יותר כי תעצמי במובן השלטה חס"ראין

 שם ועל שטי על ההשלמת פ' הוה חפפי וקראתי התל rn~tel בגי' אמר וכךטיפולם
~DDn 

 קטסלים
 . ז'ל רבנוקרב
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 כענין'פירושו ודבור דביר כל פירוש לא חננאל רבנו של כפירושי , בהןיירך.'הפיר:ש - שבועות , בחרא בבא - ססבת.ת שתי על פירושים אלינו הגיעו ואך לדורוהנהקיים
 ברור  בלשון  לפועו .ויציגהו  הגמרא של וטחן המשא בל יחד יקבץ אם בי , לשלישל

 מתפרשת הסוגיא שכל ער באור ליהר:ן דברים ויוסיף הספרדים ,המחברים רובכדרה
 בפירושו דרכו טורי , יותר או פירושים שני אחד דבר על מביא לפעמים , נבל,על
 אלפסי ריי ורבו חננאל רבנוהיו

 אש-

 כי הדברים. ונראים בשם, לפעמים. מזכירם
 .מה לדבי ורמז ,' שמס הזכרה בלי הרבנים מאלה פירושים כמה בבילושיוהעלה
 כטה עלה ראיכא משום גבן ראיק רלא 1"ל לר"ח פירושא ליה וחזינא שכתבשמצאנו
 מקומות בשאר כי מזה קצת ונראה מפ-ה( )שבועות ליה כתכינא לא ולהכיפירכי
 . ובכ"מ( וספץ רפ"א )שם רבו פירושי כמה שסותר גם טצאנו ואמנם . פירושיוכותב
 לפני מעשה לאמר: וררכו בהוראוהיו, בין בפירושיו בין רבו הולל,אחרי לרובאבל
 רף ובפ-ו רפ"ר )שם אחריו אנחנו יגושים היו וכך יום בכל עושה היה וכך שכךהרב
 סרבו שקפל. רק הגון פירוש הלכה באיזה לפרש יש כעתו שלפי נמקים ואף . .ט"ו:(
 חוץ . קצ"ה( וסי' מ"ג סי' מגאש הר"י )שוזת דעתו ומבמל רבו אחר הולך -שהרפירוש

 כן ' התלמים כל על ואולי אחרות ממכהות על גם פירושים עשה שהזכרנומפירושיו
 הפירושים מן לו שנמצא מה מכל אסף כי , שאמר הרמכ"ם טרביי יוצאטפה-ש
 שרירים הרבה מצאנו ובאמת ., המשנה( לפי' )פתיחה בפירושיו סמך ועליהטבהלכות
 וב"ס(. )לכתוביה'ג"ק זקנים אסיפת בספר טסכתות בשאר לסוגיאות מפירושיםגדולים
 בלשון כתבן מהן גדול חלק אשר השוטת רב מספר ברבה אחריו השאיר כןוכמו
 וקצתן , תקם"ז( שלוניקי .)ד' מיוחד כחבור גקכצו קצתן , הקרש ללשון ונעתקוערבי

 אשר הוא זה , ובס"א( א"ז דעים תסים רמכ"ם )שו"ת אחרים מחברים בספרימפוזרות
 וטגדולתו ממנו ירענו מאשר יותר ני נראה אמנם , ומפעולותיו מתורותיו מחייוידענו
 להגריל לעשות הפליא ונמה בזמנו עשה טוב רב מה לשער נוכל הנשארים בחביומפי
 היה לא כמעט כי , אחריו בדור מופלאים חכמים עליו שהעידו מה נשמע אםחורה
 עליו העיד ואשר הקפלה( )ם' לישראל רבות מונות ועשה )רמב"ם( מלך לפניוכשהו
 ועל , במוחו וחכם נבון איש נמצא לא משה של בדורו אף כי נעוריו בימי כבררבו
 נתנו אשר בספרר התלמור בת.רת נתיבות משובבי בין חיטבנוהו אם הפלגנו לאכן
 אשר האיש אל גבש- אם יותר עיד הזאת התהלה לו יאחה ואמנם . טת6יד קיוםלא
 גדולת אל ונביס מעטתו מפלג בצמא שתה ,מיו, כל וגשר , בדרישיתיו לעינים לוהיה
 . ן סו יי מ כן ה ש מ בנו ר היה הזה ~e;twn . לע6, היה ומה התלמידזה

 ועשרים שבעהפרק
 מהקודם.הטסך

 חכמה" של הישענות מן העולם "שמם "ם מג אבן העף שסף רבט מוחאחרי
 . אנדאלא,יא כל רגלו תחת העביר המויה ןן ספרתן. על ~או ורעות רבותצרוח

 להיו נכבשה 'המלובה עירוקרמנה
 וגזי
 האלה הלעה שנות ובקיב . היהודים על שמד .

 ולכל ישראל נפוצות לכל המאיו גרול לאור היה אשר בקורמבה קהיר כוכבעלה
 ב"ר החכם יוסף ר' בן ן 1 ם י י ם ן ב ה ש ם 1 ג ב ר היה הזה הגדול האור ,.הדורגה
 3ן הדיין, עובייה ב"ר שלמה ב"ר .הדיין עובדיה כיר הדיין יוסף ב"ר הרייןיצחק

 בבר אמגס המשנה(, פי' )סוף שמיני דור ער יחוסו את עצמו רבנווטשהמשלשל
 שכתב ירוע,ומפירסם היהבזמנו

 יתלטו",'קג,!~
 אהרן ר' ששלח ובאגרת הקדוש רבנו ער

 ב"ר יז , יי(,,))יי,,י
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