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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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 שמעודי כי וארץ שמים עלי אני מעיר : כתוב אבוליפיא הלוי מאיר לר' טשילםב"ר
 רבנו עד . . . דיין בן ריין רב בן רב , . . וידועים חכמים כלם יחוסו ספרכתב

 אצל ולמד בק.רטבהו( תתקצ"ה ד"א בשנת נולד משה רבנו . קנאות( )אגרתהקדוש
 רימ היה ואו בקורטבה שמד נגזר תתק"ח בשנת , בילרותו כנר חכמה פרי ועשהאביו
 ונרים נעים , בגולה היחורים מן רבים עם וביתו מיימון ר' הלך אז , שנה י"גבן

 שנים עשר עליהם עברו החלאות אלה בקרב . מצאוה ולא מנוחה להם לתורבארצות
 האלה השנים בקרב כי להפליא, ער בתורה עמלו והיה בתירה מאד גדל זאתובכל
 למסכת ופירוש ונזיקין נשים מועד , הגמרא מן מררים לשלשה פירושים עשהכבר
 כ"ג בשנת אז . המשנה( לפי' )פהיחה אחרים בענינים גם הרבה וררש ולמר ,חולין
 בעצבון ילד הזה הפירוש גס . המשניות כל על פירוש לחבר לבו אל ר"מ נתן חייולימי
 ושכלתנו ומנרע יתירא רוח די קבל כל ככה לעשוה ותצליח , הזמן מתלאותעמוס

 לרגלי יושב לתלמיד ונשתהו האגדה . אדם מכל אלהים חננו בהם אשר בההשכחת
 אשר עצמו הרמב"ם דברי על ממכו ספק ובלי הקבלה( )שלשת מיגאש אבן יוסףר'

 והל' ורבו הלוי יוסף רב רבוהי הורו עליו וכתב מינאית אבן ר"י של היראתוהביא
 ר"י על יכונתו רבותי" :הורו אהרי2 במקומות גם וכתנ , ה"ז( פ"ה ופקדוןשאלה
 )ם' התקיא בשנת מה מיגאש הריי כי זה יתכן לא הזמן ס-ר לפי אבל .הלוי2(
 כס: רבותי קיאהו אמנם , רמצים( ע' )שמג קטן נער עודו הרמב"ם הלא ואןהקבלה(
 רבוהי קראם אבל הרי"ף בימי בעולם עוד היה שלא אף מרבותי" הרי"ף אתשקרא
 בפתיחה. אמר כאשר בדרכם והלך לעינים לו היו מיגאש בן וריי הרי"ף שמפיימפני

 ספרד את עזבו תתקי"ט לשנת סביב , רבותי יקראם בצרק כן על המשניותלפירוש
 שם גם כי מנוחה מצאו לא שם גם אך , פאס עיר אל הצפונית אפריקא ארצהוילבו
 ישראל בשם אשר כ5 על השמד דת יצא המערב ארצות ובכל מצודתו השמדפרש
 ולסביל לנשוא הסבל כח קצר כי ער בערמה נפשם את שם קיימו אחרות שנים .יכונה
 ולמלט המהפכה מתוך לצאת כיהו וכל ובניו מיימון רבנו התאמצו א, , הטציקעקת
 הקדושה ארץ אל ללכת בספינה ירדו תהקכ"ה בשנה ויהי השמד, מן להנצל נפשםעל

 החרף ובתחלה , הקיץ ימ' כל בה וישבו לענו באו בים מסערות גיולוה מכניהיאחיי
 שם אשר בירושלים נשאר טיימון ורבינו , דוד רב ואחיו משה רבינו מצרימהיתפעם וילכי שם להתפרנס יכלת מבלי אך , הקדושה עיר ירושלימה עלו תהקכ"ו שנת.ץ"

 עושה דור ר' ויהי אבותיו, אלנאסף
 במסח-

 רבנ, אך , אחיו ונפש נשם, את לנלכל

 . הארץ בכל שטי תורק וכשמן מאד האיש ויגדל , אומנותו וחכמה תורה עשקמשה
 ;צם.____ הוא יאסר כאשר למשניות פירוש. השלים הזאת בארץ לשבתו שנים שתי ;ברוכמעט

 ר' לאביו דולר סשה רבנו וו.ל דוד ר' נכדו כב" נעתק תרכ"ה: )פאריז לר"ח פירושו בתחלתו(

 : המאמר ובל.ס . בקירטבה ואלד התציג ד"א ליצירה והיא לשטרות אתט"ו שנת י"ר יום ניסן בחרש 1'למ,ימון
 טפכ"ה ובמ"ע תתצ"ג לא ת;צ"ה הוא לשטרות אהמר כי טועה ממעתיק ונוסף מר.ד אינן וכו' ליצירה.חיא
 . וכו' ליצ'רה והיא המאמר חסר ושם הנוכרים ר"ד רברי ג"כך:,א

 טקומות בהרבה הרטב.ם וכ"כ מיגא.ט בן הלוי ריי של תלמידו היה שהרמצים .רוע כתב בקה'ד2(
 בשה,נ עליו שהשיג כמו שאלח טה' בפ.ה רק כן נמצא שלא ואף הרייף ורבו הלוי הריי רבית, הורו זנןממפיו
 מת שאם רבותי הורו מכאן ה'ג פיט שלוהין בה' כסו הלוי ריי על כתהו סתם יבאסר חורו שבאסרו ברורל.מ

 זה שאין רביתי הזרו ה.ז פ.ב שכירות ובה' משנה. כסף בעל שהעיר כמו הלוי ריי על וחסונה וכו'ה.2.תף
 רבותי הורו ה'ז פ'ו טליה ובה' . וכו' בשבועות בפי' טיגאש אבן הרב דעת זה ה"ה וכהב . קטן בטענתנ.מבע

 טוגן ובה' . רל'ז סי' הרמב"ם בחשוכות מיגאש תרח מתשובות זה גם 1נ1' שדהו לי ומשכן הכרו ;:תשהמלוה
 ועי' . שבועות בפ,' הרימ"ג כ"כ כסף שתי nJvm צר,כין אצן ונוטלין שהנשבעין רגיתי הורו ה.ז פ"נונטען
 הוצאתי הרמב"ם ,טל מענינו פה שאנתוב הדברים רום בי להעיר אני וצריך . ליב פי' רמב"ם כללי טלאכיגיד
 העתקתי לא אך . ישראל גדולי תולדות בהבור' ביחור ונדפסו א' שנה תלטוד בבית שלי הרטנ"ם תולדותמתוך
 . ענינים בהוספת ולפעמים יפה בקריר והכל זה בחבורי צרכי לערך אםכ'

 ח.ד( ד1רו
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 תם ובזה .' שנה ייטלש שלש,ם בן ואני במצרים והיטלמה'ו המשנה( פי' )בחהימהעצמו
 שרה על בפעלותיו גריל גם והלאוה במאורעות גדול ביסים גדול הייו מימי גדולפרק

 ולמשגה, לגמרא פירושיו עשה בו כיהתורה
 בספיר הלכות ספרי מהכרי שריב נמצא , הבלל מן האלפסי הרב אח נוציאאס

 . וכוללה נחוצה תכליה עיניהם נגד שמו ולא )להאדיר תורה להגדיל חבוריהםעשו
 ל כ ל דרישה למטרה פיגה ההיא הזמן לפני לאור יצאו אשר החבורים מגל אחהאין
 רבנו כן לא . ותמים שלס דבר כתפ ואין מהכל חלקים רק הס בלם , היהרוה י צ פח

 שבעל התורה להעמיר היתה הזאת והמטרה אהח נוערה אל קלע חבוריו בכלסאגה
 מעת  מצעורו בבר , בה בל  יחמי ולא עמו כני ביר כלה להה ,אתה רגל על כלהפה
 הסטרה אל פונה לבו  היה ההלכה שרה על עבורהו לעבור אותו לבי נשאיאשר

 עלה כבר לבושיה  פירןשו לכתוב החל בעה בי טרק בל בזה  איןהזאת,
 על משביל רי:.ש וכל , החיקה  יר  ספרי יחיא עשה  אשר הטעשה  סיף  לפניובמהש:ה

 . החזקה יד  לספרו בהקדמה הם האתריס ההלכוהיימ ספריו כל כי יבין אמתרבר
 להכ- לבו על בהעלותו לן שהיתה כונהו על והשכון וין להת מקיים ספהיוככל
 הטשנה לפירוש בפתיחתו .הספד

 אם-
 ראית. אשר היא ההכור ;ה להבר ק-אני ואשן :

 זו בי ויאמר י . . בסביה להשיג. אפשר שא' דבר במשגה עושה שהואהבלמוד
 להיוה ראוי דבריה והקון מלין הסרה המשנה שואת וכך כך ענין על העזרההמשנה

 ויגלה )מהם ומהמר במליה מיסיף שהוא ועור . . , לפלוני היא המשנה שזאת אוכך
 המשנה הובן פירושו שלפי א( הועליות ארבע ינואו פירושו שלפי : ומסיים .טעמיה
 כמבוא שפירישו ג( . משנה בכל הלכה פסק שיבאר ב( התלמור. לאריכית שיצטרךבלי

 . בפיו שגורים והלמורו שמשנהו עד בו לקורא כמזכרה שיה.ה ד( , התלמודלחכמת
 הלומדים להציל המשגה בלמוד סדרים להביא מגמתי פירושו בחבור שנבר מזהראינו
 לשום צורך יהיה לא המשנה שלהבין ער ומתן ומשא הפלפולים ירי על הכלבולמן

 דיני בכל הלכה לפסק מספיק שיהיה היר בחבורו כמגסתו , פיחשו וילה אחרהנור
 שאינו למי הרוח קוצי המפני היר ספר שהבר וככונתו . ההזקה( ליד )הקרמהישראל
 ללמך המשנה בפירוש כוגהו כן אף ק"מ( סי' )תשובוהיו התלמור" לעומק לירדיכול

  היו ובאמת : ערבי ' בלשון חברי ילבן  ובלשינה הגמרא בע.ין בקי שאינו למילהועיל
 למשנה בפירושו ועסקו עברי  כלשין  היזהו על  היר  ספר גס  טבונים היי שלאאושים
 מלים בקוצר קבץ נפלאה באומנות , כבאר( בן יוסף לר' הרמב"ם )אגו.ת ערביהכהום
  בעיניו ישר לא או לו הספיק שלא במקום  אך . פירושו  בהוך  החלמור  פירושיאת

 הרין:(. שישהנה במקום ואף הגמרא נגר אף מרעתו לפרש חדל לא הגמראפ'ריש
 וראש ערובין כלאים במסכת . חצוניות מחכמות ביסירות הפירושים לצרך משתמשכן וכמי הזרמן'( מקום בבל הלשון דקדוק בהבסת נעזר והדבירים והמלות השמותבבאור

השנה
 , הרטבים בכליי מלאכי יר , ט'ה פיה ל:;.ך יו"ש הים' נעל ;, השריתי שלי הר.מב"ם בתילר"8:

 צד הטשנחודרכ'
 1"2. צד ת'סרי במחברת של' המדרש וב.ת , ת-ןה של דרכה וע' ,,, צר ה"ה והתרץ 20"

 לא אבל בעלמא למדרש אלא אחי פי' לפרש רשית שאין מ"י פ"ר בשכ'ע'ה י,ט התוס' אחרי נמשים מלםאך
 ראיות שם והכאתי הלכה לפסק אף אחרים פ.ר,ע:,ט מפרש שהרמב"ם שם הרא,ה, א:. אבל . לדינא נ"מכשיש
 . והלאה 228 צר בחיג זה בעפן משה עור ועי' י אהה פרס שזינו iW:? גרברים עיד לתאריך ואיןברורות

 הרבה. דוגטאות 14 הערה בתוהות הקאת, ארסי ם ורקד:ק הקדש לשון דקדוק על מהער:ת'ו,.(
 בכלאים כמו במקרא בידדת המלק שנמצא אף ההרגום טן מלה איוו :זית להביא בחר שה-מכ.ם שםיהעירותי

 וישסף תרגום ע'.פ שכפסח אילן מ"1 פיה ,שכ,עית הכסה !א הומור לא התרגום ע"פ שי' כמוה בטלה r,"aפ'ב
 רק במושרשים ב!רד,מ ה'2רש,ם שבטקרא יען fin~isll, כסוחים כסו בטקרא גס השריטים אלה ששנ' אףופ'טה
 22 הטשנח רבכי ושל . ספק כל ובסי בבייר  עיינם ככ~אר שנ, טהאימ. גורתם הרטבים הביא לכן ה(:יט'ע.מ
  שרין, שלא  הרטבים על הטה כן ג! ליה יתרלת
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 "עמיר ברבור פירושו כמו מפוזרים במקומ.ת ממכהות בשאר וגם מקומות בכמההשנה
 האלמות ענין ויבאר הלמודים, בחכמות המתבאר על שרימז מ"א( פ"א )ברכותהשחר

 בחכמת המתבאר על שרומז מ"א( א פ' )מוכה הסוכה מכך ובענין . הטבעיותשאלות בספי כאמור בעובר האם בבטן המתחרש ההרשות שהיא מ"3( פ"אוהרומות
 עוד היה בשגם כי עליו להפליא ויש . בפירושו אחרים במקומוה נמצא וכןהראיות
 על גם וחולק שקדמ'הו למפרשים פנים נשא לא זאה בכל פירושו בכתבו לימיםצעיר
 פיה )ע"ז אחת פעם גם ואמר . ~( צ הערה שלי הרמב"ם )תולדות הגאוניםפירושי
 א פ )כחובות אומר אחר במקום ושוב . ירעו" ולא עולם גאיני זה על "ועמדומ"ח(
 בהפך". שהדבר הוא; אצלי שנתבאר ומה דבריהם שידענו הגאונים כל הורו אכןמ"ו(
 נרולי כי בלבו מאד וידע התורה בחכמת כהו את דעתי בקרבו חזקה כי יען ,הוכל

 שמיהר קדשים לסרר בהקרמתו בפירוש אמר וכן ממנו ללמוד יוכלו עוד בזמנוהרבבים
 ההכס בה ונשתווה הזאת שבפנה יען להלמידים כטו גדולים לחכמים כן כסופירושו
 הכרתו ואמנם . הקרבנות" מן יודעים אינם התלמירים ורוב ההמון מן המכל עםהגדול
 מדעתו ההלכה את להכריע לבו וכמלאו ממר ביחוד לנו הודע רוחו ועצמת כחואת
 בתוכחה הדור מזקני כאחר ידבר לימים צעיר היותו עם וכן . ומשנה משנהבבל
 דעתו לפי אשר מגונות דעות ועל בזמנו פרצו אשר מגונים רברים קצת נגדמנולה
 נגר רוחו כל את להוציא טצוא עת בכל משתרל וביחור . והדת;( האומה לבשתהם

 בכורות מ"ג פ"ד נדרים מ"ה פיד )אבות בה לחפיר קורדום תורתם העושיםהחכמים
 בפירועם התכלית עיקר כי צרק משפט לנו יוצא הפנות אלה מכל ועהה . מ"ו(פ"ד
 הקנלה תורת דעת ולהפיץ הדתיים בחיים ההלכה דרך להורות מעשית תכליתהיה

 . תלמיר עם מבין הדת אנשי ביןבעיקריה
 ועקריו שרשיו המשנה מן וענין ענין לכל הקרים הזאת התכלית השיגבעבור

 מצוים יהיו למען מעיניהם יליזום ולא ובזכרונם בלבם שישמר,ם הקוראים אזן אתויעיר
 פיה ב"ב פיט )נזיר אליהם צורך שיש מק.ם בכל לשניתם יוכל לא כי המירלזכרון
 כמו . המשנה בסרר הנוגעים עיקרים לבו נתן אחר ממין עיקרים על נם אכן .מ"ב(
 סיים שרבי ; עור ואמר . מוטה( )סוף המשנה על הוסיפו רבי אחר היו שאשר :באפרו
 ועיקרים הערות עוד וכן ירים( )סוף מוב בדבר לחתים מאמר הום.ף כן עלמסכתא בי שיחתום מא.שר אינו המשנה שסקי מפני ההיא למשנה ענינו שאין בכתובמסכת

 הזנרנו כאשר פירושו בחכור לו שהיו התכלית עם כי היכרים קרובים ואטנם .אחרים"(
 רבים להשיב היתה מהשתדליותיו אחה כי נודע הלא . אחרה תכלית לו היתהעוד

 על הטוענים נגד בפרץ ועמד , כ"ד( סי' )השובותיו הקבלה לתורת ולקרבםמהקראית
 עיסק בעודו למצרים בואי בהחלת וככר . קנאות( באגרת )רמב"ן אליה והחזירםהקבלה
_ רעת להעביר כחו טאמצי בכל מהאמץ היה השלימוי( לא ועוד המשנה פירושבחבור _

 הצדוקים
 היותם אחרי המנהג כזה ש:והנין אדום מערי נפלא ואני אטר ע.ה כהן ראשון לקרוא המגחנ בענין5(
 כותבי ומענין . הגמ' ללשון נאותים ענינים אלא אצלם ואין ודרכיהם האחרונים ומרעות הטנהגות טחלאיבריאים
 ישיבת ראש כמו ובמערב בא-י שנותנים התוארים אותם וסגנה ט'ה( פ.ז )סוחח אדם כבנ' הטשינעיםקמיעות
 ליתא יוטא רחד רב ב' בר ואש' כאלה בתיארים שנקרא מי 'ש לפעמים הם בעלטא מלי מפומי שחם חבראב.ד

 . נפ.רושו מקומות בקצת עור וכן ט'דו פ-ד)בכורות
 נשאל טתש,נותיו ובאחת . ומזוזת ציצית תפלין סדיני המשנה דברת לא לטה מ"א פ"ר כנחות עי'6(

 לשאול אין המשנה בנוסח כי דעו : והשיב תנן הנזונת או תנן נוונת המשנה בנוסח ספק יצדק איך י.א()ם"
 . ערש ובו, ית'רה או חסרה אות נח שאין חיא חרא ספר הטענה זני הואאיך

 שזה כתב מפזי ששם במערב בפאס בהיותי כתב לנדרים פירושו . במצרים חבר מפרושו גדול חלק7(
 פ'ב יסופה שכתב גסצרש כתב כבר למוטה ופ" 1כ1. יום בכל טענים ב ר ע ם ב 1 נ ל צ א שבועות חיתרך'ל
 אחר זה שכתב הרי . חיב'ר בערבי נקרא ייו מטיני באחר ס"ת כתיבת מרחיקן בא"י י ת י א ר ולכךסעד(
 גטצרים ח"ד(דויד ר'* רצות תא לו בא ויקראו כתב הכתות מן בדברו ט"נ א' שבפ' בכצ-ים כתב לאבות פי' . מא":סעו

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



-
1 26 -- 

 נב אולי כן ועג במצרים הפרושים מן ההמון בקרב נם פרצו אשר ומנהגיהםדרוסים
  אשר התלמוד ש5 והפלפולים ההוייוה ממנה הסר המשנה תירת את קצר זהבעגור
 השלים ' הרמב"ם , הרבנים בברית להביאם לו יקל למען הקראים נפש' שנואיהיו

 . במצרים שנים קצת ישם כבר אשר אחרי התקכ"ח( )ד"א שנה ל"ג בן בהיוהופירושו
 ברוב נוהגים שהיו . דבריו .את בצמא המקומות בכל שתו בבר לאור צאהומדי

 )הקדמה פה בעל אותן שיורעים עד מובים וימיט בשבתות המשני,ה לשנותהמדינוה
 הלשוו הוא ערבי בלשון חברו אשר והכליהו עצהו ונתקיימו נזיקין( לסדרהמעהיק
 נהפשט אחרי ככיר לא , לבם אל ויכנימוהו יבינוהו למען העם המון אותושמרברים
 מרשייתן עיר ואצילי כמשמונים חפשיהו אדום בארצוה גם והנה המדינות בכלהספר
 את להם להעתיק אלחריזי שלמה בן יהורה ר אח קראו וחכמיהורבניה

 ן הטלאכה השלים לא הוא אד זרעים( לס' )הקדמה הקורש ללשוןמהערבי הפירו"
~tbwnl והלאה הרומוה ממסכההסדר 

 ר-

 אוני* שנה ששים לערך אלפואל בן יצחק ב"ר יוסף

 העתים אשר והוא תרימוה( למס' )הקרמה אדרת ' בן שלטה ר' הרב בטצות רבנולות
 עכמאי בן משה ב"ר יעקב ר' והבהיק , שברומי הגדול הקהל לבקשת מועד סררגם-כל
 והרופא נשים( )הקדמת בקא .בן הרופא שלמה .ב"ר חיים ר' בעזרת נשים סדרהבררשי

 שהעתיכ מסנהדרין חלק ופרק אבות ממכת חוץ נזיקין סדר יעקב בן יוסף בן שלמהר'
 סרר כל אלמלי בן יוסי ב"ר נהנאל ר' והרופא נזיקי;( והק' )שם תבון אבן שמואלר'

 ה ה הרב בימי כבר כי ונראה , למי נזרעה לא טהריה והעהקת קדשים( )הקקדשים
 שהוא הימב"ם( )אגרת נאבר בן יוסף לר' לבגדד כתב שבן עבריה להעהקה גדולכוסף
 . שקדמוהו הפירוש.2 מכל יוהר נכסף והיה בעולם גדול רושם עשה נבר אונווראשיה נעריתי פרי מספריו הראשון הספר זה כי מזה ונראה , הקרש ללשון להחזירומבקש

 היתה דרכו ראשית כי ימצא למשנה בפירושו המחבר כונה סתרי ובורקהכוחן
 הפירוש זה היה הזאת ימכחינה המשנה עיקרה אשר פה שבעל בהירה סדריםלהביא
 ישראל דיני כל יד על לקבץ והיא עיניו לנגד שמה אשר האחרונה לממרתומביא
 מפורש אטר וכן , :הפלפולים האריכות ובהפלת מהמחלוקת נבדלה ברורהבהלכה
 משים הייתי לא אחד בפרק כלו התלם.ד לשים אפשר ה.ה ולו המתים( החית)מאמר
 ר פ ס את גם עשה האחרונה מטרתו היה אש. החבור זה לתכלית . פרקים בשניאותו
 ספר 'חשב הזה ומצד היר מפר בחלוקה בה ילך אשך הדרך 6 יפלט והוא . ה 1 צ םה

 כדרכו . המצוה( ספר )הקרמת המשנה פירוש אצל שני במבוא הכילל לתכורוהקצות
 . שרשים ר י והעמיד המצות במנין ש.שטרו הראוים העקמים כן גם הזה לסכרהקדים

 זמנו ער כ* לדעת יבין פשוט שכל לכל והפשוטים האמהיים השרשים באלהבהתבונן
 תרי"ג את שמנה הראגון , גדולוה הלכות בעל כמי הלכה מבעלי בין המצות מוניכל

 דרכו אשי בו וכיוצא אלברגליני ראיבן בן יצחק ר' כסי האזהרות בעלי וביןטסות,
 אלה ירעו לא או השגיחו לא כ' על במנינם סעו כלם במנינם, כה"גנעקבוה
 החליפו וגם סופרים מדברי שהן מצית , הרי"ג במנין והכניס. ששגו עד .השרשים
 ואהבת לבו אופץ התודע הזה בספר גם באזהרוה. שלילה שהם במקרא לשינועלפעטים
 דברי בה"ג שדברי ההיא בעת שנתפרסם אף בעה"נ על וחלק פנים משיא בליהאמת
 שלש מטנו יש אמנם . ערבי ן בלש חבר המלוה מפר כן למשנה כפירושו , הםקבלה

 נז יוסק בן שלמה מר' השניה , חסדאי בן אברהם מר' האחת , הקדש ללש:ןהעתקות
איוב

 וכלים , ובכח-ךז , שידייה והדחיתי ראית עיר להביא הארסתי שלי הרטבים ובתולדות . קראים : ם י י 1 מנ
 רא-ג חשם שם שהבאתי טח 15 :בהערה ע"ש :טהרת קדשים כל גם ספק ובלי בטפרים פו,שופיח,
 " להאריךואזן
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 להעתקתו( )בהקרמה אמר באחרונה הנזכר זה * תבון8( אבן משה מרי השלישיתאיוב
 . אליו כפהיחה שהוא פי ע5 אף הגדול חבורו עם יתוכר לא למען הגר בלשון!חברו
 הרמב"ם(, )אגרות הקרש ללשון להחזירו הרמב"ם בקש למה טעמו היה זה אםאמנם
 סבת יהיה אמנם 1 הקרש בלשון הגדול לחבורו המצות מנין עצמו הרב הקדיםוהלא
 הספר זה לחבר הואיל אשר הסבה עקר כי ברור זה שההיה איזו ערבי לשיןבחירה
 יד לחבורו כמבוא יהיה שהוא בהקרסתו עצמו הוא שהודיע 0ה אם כי אחרתאינה
 . הגדול החכור זה הלוקת עשה פיה על אשי המדה הוא וגם ,התנקה

 דתיים צבור בצרכי לעמוק , פקידתו חובות הפרירוהו אשר טרדותהמון
 ומהיוהו , הארצות מכל לשואלים הוראה להורות , לתלמירים תורה להרביץ ,וטריניים
 אלה כל ומרחוק, מקרוב עזרהו מבקשי לחולים רפאית לשפית לרבים מומחהריפא
 על עלתה אשר נכברה מלאכה די ירו מצאה עוד זאת ובכל , מזמנו גדול חלקלקחו
 לא תורה* משנה או ההזקה יד מפרו לחבר והיא עתה, ער עשה אשרכל

 כמו ולילה יומם בו הטריח כי ירענו רק , השלימו ומהי בו ההל מתי ברקרוקהוריע
 לספרו ההקרמה כתב תתקל"ז בשנת כי וירענו , מ"ט( סי' )תשו' רצופות שניםעשר

 פי"א( קה"ת )ה' תתקל,ח בשנת עמר ההרש קדוש הלנות ובכתבו מיה( ס')הקדמת
 לר' כחבו פי על זה לנו תובן ה"ר( פ"י שמפה )ה' תתקל"ו בשנת זרעים מפרובכהבו
 שנעשה מה על ותמהו . . . צרפה חכמי נתבי הניעוהו שכבר שהודיעו ונקנין'וסף

 שנהפשט מזה ימבואר הרמב"ם( )אגרת 1 ת מ ל ש ה ם י ל א 1 ש 1 ממנוומבקשים
 וזה ההקדמה כתב כבר הראשון החלק לאור שבהוציאו יתכן כן ועל חלק חלקהמפר
 שאם השלימו הזאת שבשנה אפשר אי וגם השלימי לא עור אבל תתקל"ז בשנתהיה
 השנה והלא - ספרו כתב שנים עשר כי - תתקכ"ז בשנת התחלתו תהיה בהכרחכן

 ואח-יו למשנה בפירושו עסוק היה עור ואז למצרים בואו אתרי הראשונה היתהההיא
 ממח ואמנם י הגדיל חבורו שהחתיל ער השנים מן קצת עביו ספק ובלי המצותבספר
 מבואר התקל"ו בשנת הלכות וחבר תהקל"ח בשנת נופל החרש קרוש הלכותשחבור
 ולא עצמו רבנו הגיה לאור שיצאה הראשונה הנוסתא , הסדר על הספרים כהבשלא

 הראשונה מהנוסחא גם אבל ס'( סי' )תשו' וראשונה בעצם שהיהה כמוהעהיקה
 א ל ש ה 1 נ 1 י ל נ ב ם י ר ב ר ו א צ י הנוסתא אותה שעל ומפני . העולקותנהפשטו

 הנוסחא טן . מ"ז( סי' )שם מקומות בכמה טעיות בה נפלו לכן כן ונעתקו ם מ ו ק מב
 חכמי שהשיגו השגות לכמה גרם וזה בפרבינצה העתקות נתפשמו הזאתהראשינה
 סי' )שם אליהם בהשובוהיו הרמב"ם העיר כאשר יונהן רבנו ובראשםלוניל

 מראוהו הספר. בהקדטה כהזבה החבור זה לחבר רבנו את הניעה אש*הסבה
 הגאונים ותשובת פה שבעל ההורה ספרי ושאר התלמוד טן להורות מעטיםשהמבינים
 כולה פ שבע ההורה שתהיה עד מהם המתבררים הדברים להבר ראה לכ,והלכ,היהם

 לחבור צריך ארם יהיה ולא ברורה הלכה אלא וטחלוקית ומהן משא כל בליסדירה
אחר

 הרמב'1 שלפני שהראה 23 צד המלוא.ם כמאטר ושם 112 סי' 'עללינעק לר.א הר"ג ק'נטרס ע"6(
 הקדמת גדפם 11, צר !שם . שניה כהדורא ע"פ היא תבון אבן ר"מ והגהקת חסרא' בן כהעתקת הפסחאתתה
 קאבאק של !בישירון , המצות DQ' ראשון ברשם רק :מצאת שאילח 16 צר יעלל.נעק ר'א וכתב התלר'ט

 ממנח הטיבה הס"א. אבן העהקת משי המתקהי להעביר שרצה אלת ר"מ .אמר , ו!ארשא רמס ובסה.םהרב.!
 א, כה:פס העה"ק חסדאי שב! שטצאעד

 בדבר מכתב שבא הזח "מדאי בן הלוי מר"א שניה. ממהדורא יעה"
 ונשלטות נ' העיה XKIV צר בקרה בטאמר ערעלמאן צבי לר גניזה חמדה עי' הרכבים סב-י אידתחייב

 . ט1:2 קצת שהעהיק 2ד, צד חיב נחמר באוצר ועי' נ8, צר נ' ס" שותיה הר"ר שהתל טכתביםנקביצת
 . אלפכאר בן יתרה לר' דכראי בן עמיאל ב.ר אברהם ר' טה:ש,א אזרת ג'כ :מצא שהתרתי קנאותובא:-"

 ד( ח)דוזד
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 הדרכים לפנות אלא בחבירו נהכוון ולא . חבורו ,ולת ישראל בדיני בדין בעולםאחר
 וטחן שא מ מרוב עתם ד ש תחל א ל ש התלמידים מלפני המכשולותולהסיר
 טרח לא יוסף ר' לתלמידו הכטחתו לפי . מ"מ( סי! )שם הלכה בפסק טעותויצא

 המשא ומן החקירה מן ינות בעכור ולנפשו לעצמו אלא בראשונה הזה החבירלעשות
 וראיתי צבאות לה' קנאהי קנא : לאמר ויוסיף , אליו שיצטרך מה ומלבקשומתן

 ושכושים טחלוקית בלי אמתי עיון לבד בי יהיה שלא טהוקק כפר בליהאומה
 ההמין בעיני לסכים היתה עצרה בלי רבנו שהודיע הזאת ההודעה , הרמב'ם()אגרת
 כמציים יכבר . לסבול יובלי לא ההרגל מן הנוטה חרשה דעה כל אשר החכמיםמן

 השטיט כי עליו ומתרעמו , רבנו באזני ר; מהאיננים היו מחכמיה ויש הלינההעירה
 לכרו בהבירו וכשיתעסקו , בה מהה.;סק הגמרא שיניחו לתלמידים יד ויתןהראיות
 גם , מאלכסנרריא( פנחס ר' להריין קיט סי' )השו' והאמוראים ההנאים שםישתכח
 עקנין לתלמידו כתב כן , הזה הרבר אודה על רבים קנאת ההעוררה אחרותבארצות
 בו רוצים ואינם חבורו מגנים יקראו חכמים בשם אשר אנשים יש כי הרמב"ם()אגרת
 אמרו שעל דופי הראב"ד בו נחן הזה מטעם ואף . וסגנינו ענינו חפוש מפנ, עיקרכל

 בחבורו כך ואחר ההלה שבכתב בהורה קורא שאדם לפי הורה משנה שקראו :בהקרסה
 דרך עזב כי תקן ולא להקן סבר הראב"ד אמר , כלה פה שבעל ההורה ממנוויודע

 כבר . הבהילוהו לא התלונ.ת אלה אבל . לדבריהם ראיה שהביאו לפניוהמחברים
 יגנו קנאים ביד החבור 'פול שאם אצלו נהאמת ספרו לחבר לבו על בשומימראש
 לבו חזק זאת בכל המלאכה אל ומגשתו , עקנין( לר"י )מכתבו טעלת. ויפחיתויפיו

 מלאבהו ערך מדעה מלא' לבו אך הגאיונים ולבוז הקנאים לגנוח שעות לבלתימראש
 וחייהו , באוהיות ~ההן העלנה והקנאה הגנוח כי ובמוח נכון היה כן עלומעלתה,
 ממי חוץ זולתו ויונת לבדו , לו ישראל כל יתאוי . . . הבאים בזמנים "כיהבטחון
 ונהק , התלונות עליו עצמו אחר ברבר ואמנם , )שם( ומנו" בי שיעבור דברשינקש
 גוזר אם איבדעתי ואומר , מקורוה קצת מראה הזה החבור עם חבר שלא זמןלאחר
 . שיעשנו גזר לא יהברך שהשם לההאונן ויש . קים( סי' )תשו' שאעשנו" יהברךהשם
 )שו"ת להברו נו מהעסק היה אברהם ר' בנו אשר החכור" לעקרי הבאור "ספרונם

 לא פנים כל ועל הפעל אל מחשבהו הוציא לא הוא גם ח'( סי' אברהםברכת
 . אלינוהגיע

 עם כולה פה שבעל תורה שמל בהלמה, מתחר החבורתכן
 ביץ רבנו. ה ש מ ות ים מ שו ע שנ גות ה והמנ ורוה ג וה מ ו נ ק תה

 שאר הרבו בכלל . כלם התורה ריני שאר עם והטהר הממא "מותרהאסי

 בענץ וגם והמשפטים והחקים המצות בכל והפטור ההעב נכנסו כלם החורהדיני
 בעניני פה שנעל ההורה במפרי שמוסכם מה כל רבנו לרעת כי . והרעיההאסונות
 במפר האמור כל הזאת ולשטה , שבע"פ תורה בכלל היא השכל וטומר ומדותאמונות
 דברי וכל , מקוימת והלכה שבע"פ הורה הוא והדעוה ההורה יסודי בעניןהמדע
 ומלוה ביאה ואיסורי אסירות מאכלות כהלכ.ה הלכה הם והמושכלים הטוביםאגדה
 בסיף  בפרט כאלה נמצאו  וספר פפר בכל  גם , הוה ממין כבלו רובו  המרע ספר ,ולוה

 הזאת ובבחינה . הלכה בגרר שחשבם מפני שבע"פ התורה בדיני והכניסםההלבוה
 אגרה דברי במשנה העלה הוא גם אשר לעינים כמשנהו הנשיא יהודה ר' לוהיה

 הלשון בענין דרכו לו מורה היה כן כמו . 211( חיב לעיל )ע" אגדהיטדרשי
 שלסיח הלכות ם משנת על הרמב"ם היסיף זה כנגד אבל , ומתן המשאובהרחקת

 ידועות שהיו מפני במשנה מקום להם שאין וחנוכה ומזוזה תפלין ציצית הלכותבמו
 לכל ח"י()יין
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 ב ח לעיל ועי' להרים המשנה )פי' מסכתא להם ליחם צריך היה ולא בזמנולכר
 ובמסקנת במשנה מוסכמוה שהן אף בחכור הלכות השמים מקומות בכמה ואולם *2(,7

 והחלומית ושדים ומזיקין רע,.ת ברוחית האמונה על הנוסרוה ההלכות כמוהגטרא
 ספני להניחם או הבריאות לקיים לעשוה חובה שלרעהם ודברים , ובדויות הבלוסכנות
 מה כל דבר של כללו נזקי( אין ובאלה תועלת באלה אין ולרעתו הבריאותשטיקים
 ולא , מפרו על העלהו ולא עליו עבר לקבלו טמאנוה והשכלתו הפנימיתשהכרתו
 אמר הכמינו רעה עם מתאימה רעתו אין אשר מקים בכל דרכו כן הלא זה עלנפליא
 הרמב"ם( )אגרה מרשיליא לחכמי בתשובתו כתב וכן הלכה. ואינה יחירית דעהשהיא
 . . . יחידים דברי וחטצאו שהחפשו שאפשר ידעתי ואני : הכוכבים צייתבענין

 כך הכוכבים גרמו אדם של תולרהו שבעה שרבריהם ובמדרשות ובטשנהובהלביד
 ויתלה נ . , דעה של דברים להניח לאדם ראוי אין . . . בעיניכם זה יקשה אלונך
 שהעינים אחריו דעתו האדם ישליך אל ולעילם . . . החכמים מן ד י ח י י ר ב רב
 רעהו אחר הלך הנזכרים הענינים בכל אם יפלא לא כן ועל . לאחיר ולא בפניםהם
 הלכה קבע להפך כן כמו ואולם , להם מתנגדת שדעתו דברים בהלכוהיו העלהולא

 לחי הכ"ג( פיח שחימה )ה' ההלכה נטו . שבע"פ בתירה רמז לה אין אשרנספרו
 טבע שלפי : מעמו לוניל לחכמי וכהב , בתלמוד רמז לה שאין , טרפה שניטלהעליון
 קרה רוח נשמה תכנס שלא כדי הקנה לכסות גג כמו שהוא הלחי יחסר אםהדברים
 . ל"ו( סי' )השו' מזה יוהר חיה כמוה שאין כל לך ואין החי ימעד תכנס שאםלריאה
 עליהם אמר אשר הדברים ורוב דוגמתה רבות יש כי במינה יחידה הזאת ההלכהואין

 . וסברהו מדעתו והקן וחקר שאזן דברים הם לי" "יראהבספרו
 מנהנוה בין זמנו עד הזמנים כל של מנהגוה הן בחבור הכלולים ה 1 ג ה נ מה
 יממן כוללים מנהגות , מק.מות או ארצוה בפרמי מנהגיה בין ישראל כל שלכוללים
 נהני וכבר , ישראל כל ונוהגים , ישראל בכל פשוש מנהג ישראל, כל נהגי ,בדבורים

 : כמו . ומקומוהם ארצם בשם יסמנם כוללים שאינם מנהגים ובהזכירו . העולםנל
 טמנהגי . הלשינוה באלה וכיוצא , ערינו ברוב העם נהגו , וספרד בשנער פשוםמנהג
 ה"זי. פי"א )הא"ב צרפה מנהג ששמע מה כהב אחה פעם רק , ידע לא וצרפתאשכנז
 פיה הפלין )הל' והפלוה מעוה מנהג בעיניו שנחשב טפני מנהג איזה מגנהלפעמים
 ידענו הלא , ההורה ספרי ובשאר בגמרא לממיך מה על להם יש שהנוהגים אףהיד(
 יתכנו, לא דבריהם השכלתו ולפי שלדעתי במקום להם גם פנים טשוא לרבנו היהשלא

 היי גאונים מקצת מתש.בות הנראה לפי אשר ממומית מנהג שמגנה נטצא מזווגדולה
 ואפיקירסוה מעות משג אוחי קורא והרמב"ם , המנהג א.תו ומקיימים מאשריםהגאונים
 הוראות גדול מספר גם כילל החבור . מ"ו( הי"א פי"א א"ב )הל' הקראים מןשלמרוהו
 הדברים שיהיו בין מהלכה וטבטלן חולק טהן רבות ועל , שקדמיהו והרבניםהגאונים
 היראוה גם ומביא . להחמיר ובין להקל בין , ממון בדיני ובין והמוהר האסורבדיני
 בספרו מעיין לכל מבוארים הדברים אלה נל . לפעמים הילק עליהן גם אבלרנותיו
 צ3;(. - 20 הערה הנ"ל )הולר.ה ומכריחוה ברורות ראיוה ימצא כלםשעל

 הבבלי התלמוד שהם בהקרמה המחבר פרט החנימקורות
 וחבורי ותוספתא מכילתא מפרי וספרא המשנהוהירושלמי

 המיר מביא הספרים באלה מקום אק אשר וההוראות ההלכות ואמנם , ם י נ 1 א גה
 יצתה רבנו רבוהי הירו , הגאונים תקנות , רבאונים הורו כמו נ?ירוש אמרן שםעל

אלפ3ו

 . 28-24 בהערות א, שנה ההוד שוביה הרטה,מ בתולרוה בארה' אלה כל עלהראוה
 ד( ח.)דלד
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 בדבור יסמן ומשק1ל:דעתו מסברה ההלכור,,שאיטר ובן , הלוי יוסף ורבנואלפסי
 בכל רמז אין אך ה, י,צרפ גאונ גם מזכיר בהקדמה ק"מ(, סי' )תש.' לי",יראה
 מזכיר הרמב"ם( )אגרת עקנין יוסף ר' לתלמידו בכהבו בונתו. היתה מי עלספריו
 אף , בחביריו וכרון אין רש"י מפירוש . כשם קראם לא אבל שבזטנו צרפההכמי
 בדול קראו הרמב.'ם כן אברהם לר' במכהנו הנבלי רניאל ור' , בימיו נה?רסםשכבר

 אברהם.בנו ר' ואמנם . י"א( סי' אברהם בהבת )שו"ת הגולה עיני מאירהמפרשים
 ראהו לא כי נראה מזה, . כ"ט( סי, )ש[ רשיי של משמו ששמע אחד פירושמזכיר
 המקורוה כל למקור אך ראהו, לא אביו רבני נם ספק יובלי השמועה מפי טמנו ידערק

 הכתוב מן וצמו דרשממרעת בהלכותיו דבר.ם וכמה הכתובה, ההורה לוהיתה
 תורה ספר בהלכוה , התלמוד חכמי ממפרש ובנשיה ג3( 33, הערה הנ"לגהולדוה
 בספרים גם ' והשהמש . פיח( ס'ה )ה' אשר בן שטת פי על הטמורה לימודלקח

 .על בנוי החדש קריש טהלבוה גדול חלק . הלכותיו לתכליה טעמנו לא, אשרמחכמים
 י"1( מ"פ קו["ח )ה' עצמו הוא כתב כן . יון חכם. של והחשבון תקופות חסמתיסורות'
 הקופית חכמת היא ודבר רבר כל על והראיה . . . ההשבוניה אלה כלטעם

 שהיו ישראל חכמי שהברו הספרים אבל . . . טפרים יון חכמי בה ,שחברווגיטטריאוה
 בראיות הדברים אלה שכל וטאהר , אלינו הגיעו לא יששכי מכת הנביאיםביטי

 שחברו בין הנב-אים מן; שהיה בין למחבר חיששין אין . , , דופי בהן שאיןברורות
 אשר רכרים מרע נספר להלכותיו למפה נמנע לא הזה מטעם ספק ובלי . גויאוחם
 מחכמי הרבה בין מההשטה השטה היהה מאז כי . הפהילוסופיא בחכטהמשרם
 "החושים") סהר )ע, הגלות בארך הנדו יעקב קהלת מורשה היו החכטוה כל ביישראל
 שקדמוהו, הלכוה ' נעלי מכל נבדל להלכותיו המקורות בנחירת , ע"א( פ' .היאנבוכים' )מירה הזאת השטה בעל היה הרמב"ם וגם 6( - 5 ע' במכואו קויפמאנן דוילר'
 לפעמים ואף והוספתא מכילתא סכיי ספרא בירושלמי מהם יותר הרבה שמושו ירי:על
 ויסד 85(). 85, הערה הנ"ל. )תילרות ההלכה בקביעות הנבלי על יהרון להםנחן

 ישראל מחכמ' רבים . כי הסבות מן אחת היה וזה האלה המפרים פי על הלכוההרבה
 גדולה בקנאה ולפעט'ם , ספרו על השגזה ועשו ובקישיוה בטענוה עליובאו

 . -: -. , שפוכהוכחימהל
.( 

 כמוה היתה לא כי והורו הזאת הנשגבה הטלאכה על ההפלאו חבורו רואי כל'
 ההואנות לכל מספר אין כן על אף זאת הכירו יען אכן המשנה, שחכר רביכיטוה
 בהומתלבבם טענו אך המלענים הבזם כי אטנם הן ערכו. ן להקט בקשו,מקנאיואשר
 עליו באר משיגע מקצה גם אבל אלהים טלאך איש 'ישאל כאשר ושאלו אליוונגשו

 אליולעל מטכתביו באחר התאונן עקנין יוסח ר' הלמידו . לבב ומרוע מקנאהכאויבים
 אשר על ,כריה ר' וחברו בבל ישיבת ראש שמואל רב שנכבל מקומו טחכמיאחדים
 כלי אנשים בעיר עמי יש כי רע להלמידו: כתב ובתשובתו ההכור."( רבר עלהתקנאו

 החכור בנה לעיין ולא להבים רצו שלא וההחרוה הקנאה מן להב והגיע . ; .שם
 הבל תלונוה היו לרוב עליו מלינים אשר ההלונות ואטנם , הרמב"ם( )אגרההגדול
 נתלה ולא. ההמון בננות נשגיח לא ואנחנו : אמר כאלה ועל ומיכלות לעתמחסרון
 . טבגדר( נבאר בן יוסף לרן )שם העיון טוסכם שהוא במה אלא המ?ייסמשבמאירים

 הפרעה לא אלה כל על ק"מ( סי' )תשו' הראיות השמיטו על שלינים'יעליו היו יותרועור
רוחו

 חריר ברור גבאי בן לרע במכתב ולא עקנין ריי במכתב לא בשמם החכמים ב' אלה נזכרו שלא אף10(
 כחוב חזה מריש ככתב נמצא קנ.ה ס.' ובתשובותיו שבבית. הרמכ'ם תילדות כמאמך. שהיכתה. כפו ה.אשכן

 . ואקט בענינם הנ,ל.שהארכת' בתולרוה היטב וע" , בפלפולו רוח וצימגה האהר כצדבהקעה
 היי( ד)דו
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 אכן . למלחמה הם כי אף ירבר אמת ובשלום ובענוה בהשקט אך ממנוחתהרוחו
 מה וביחוד המדע בספר גלה אשר באמונות ועוותו דבר על היו תרעומותיהםמקצת
 נפש ער נגעו בי להתאפק יכול לא אלה נגר המתים ההית הרחיק שהוא עליושאסרו
 לריי )אגרת סכל איש או ערום רשע שהוא או עליו כזה האומר על רוחו במריואמר
 עמירב עי , ופרובנצה בספרר גם מתנגדים בהייו כנר לו עשו ורעותיו תבורו .עקנין(
 1 י א נ 1 ש על בקשה אליו בכתבו לכתוב לפניו טוב הרבר מצא מלוניל הכהן יונרער'
 יחיד , כרבנו כביר רות לו אשר איש כי זה על נפליא ולא . הרעל כוס ה' 'DpWכי

 ובזטן , בתלמורו חדשה שטה וברא חדשה דרך לו ובחר , חכמה ובכל בהורהבעולם
 בהם חפצו כל אשר חבורים ויחבר יעמוד בפלפוליהם נשתקעו הרבנים רוביאשר
 לסור חת מבלי , רמ"ט( סי' )תשובות קרוב" היותר לענין או לשכל הדיניםתלקרב
 למעוה , החכמה יסורי עם מנגרות אם דעוךיה לעשוה , הגמרא הויות מדרךלפעמים
 במשפט. או החכמה בחקי סבתן ולמצא למצוו; טעמים לתת גם , הלכה שאינןיחידים
 על יתפלאו רבים כאשר כי , ומקנאים מנגדים ימצא כזה איש כי , הקדומיםהזמנים

 הגדולים על הקטנית הנפשות ובאיבת בקנאתם עליו מתעוררים רבים גם כןגדולתי
 מחפשים , בארץ ברא אשר החרשות על חמס בצעקם באהליהם ורוגנים ן הרוחגבירי
 . כבודו ולהשפיל גדלו להקטין רק האמת בעבור לא מומים ויבקרוטלית

 . מפשקיירא ר 1 ד ן ב ם ה ר ב א 1 נ ב ר הרב היה משיגיו מכל הקשההמשיג
 הטוב. הנימוס גבולות העוברים קשים ברברים וירבר , רוחו בחמת עליו התנפלאשר
 יענה מעשיר עליו וקראו בעשרו לבבו גדל פרי זה כי יא:( )קוה"ד עליו שאמרוער

 ולא היה לא זה, הוא שבוש ! כמו . ובזיון כעס בדברי פוחח השגותיו רוב ,עזות"
 דעת סתסרון , הבל הכל שכתב טה , נערות דברי הם , הדברים את ערבב ,נברא
 צורק אינו , אור ולא חשך הלשין , לנערים .ילמד ילך , לנערים הזה הטעם , בןכתב
 ההולך לשונו דרך כן , ,ה הוא מזויף דבר , גדול פתיות יש הפירוש בזה , שקיוהוא
 נראה אמנם הן . הדיוטית קנאה לשון אם כי חכמים לשון זה ואין , השגותיובכל
 נוח בעל שהשם לאומר מין קראו על עליו כעס . הזאת החררה כל מה טענותיוטתוך

 )שם לגופות המתים תחית שאין הרב שרעת ומחשבו ה"נ( פ"נ תשובה )ה'ותמונה
 הרב שקרא מה עליו ורע . ה",( פיח )שם ובהו לתהו חוזר העולם ושאין ה"ב(פ"ח
 פרצה אין אטר כאלה ועל תורה דברי הם שלדעתו מה סופרים דברי רבריםקצת
 שחשדו אלא עור ולא , ה"ה( פ"ה מה טומאת ה' ה"כ פ"נ אשות )ה' מזוגדולה
 באסופותי ומטעה ספ"ז( קה"ת )ה' בהלנותיו האמה את ומשנה טהעתעשהיא

 )ה'
 הכ"ד( פ"ב אסירות מאכלות )ה' בעולם שאינם דברים שאסף , הי"ג( פייטאיעעיוז
 . היא( פ"ד פרה )ה' שאינם דברים בדעתו והעלה ן רפיא( )שם בקבלותיותשקר
 ושנה , דעתו לפי והכריע ראיה בלא רברים כתב אשר על עזה הלונה עליו נשא:עור
 ה"ה פ"נ נדרים )ה' בירינו המשובשים והירושלמי התוספתא מתוך והורה המקורותסדר
 על כעסו הגדיל ועור . להקדמה( ובהשגות ה"ח פ"א שני מעשר ה' ה"ח פ"ב שופרה/

 טעה דעתו ולפ' אחרת ובמליצה עברית לשון אל הגמרא לשון רבנו העתיקאשר
 וכן ה,,( פכ"ב ט"מ )ה' משתכש הוא כך ומתוך ה"מ( פיו שבועות )ה'במליצתו
 ברכות )ה' הלשין את עלינו ומקלקל ה"ח( פ"ב הבחירה בית )ה' המשנה לשוןמשנה
 והתלונה . רפיו( אוכלין טומאת )ה' רעתו כפי מפרש הלשונות את ומשנותו ה"ה(פ"ו

 : לאמר לבו מלאו עברית במליצה ספרו וכתב הלשון את רבנו שנה אשר עלהזאת
 עם אסיפת עליו מאסף הייתי . . . באסיפתו עשה גדולה מלאכה כי לולי ראשייחיי
 ער הקנאה אש בו העירו הנקודות אלה כל ועתה , הזב( 8"1 נלאים )ה' וחכמיותקניו

 כי היד()דוד
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 ההרדה כל מה נבין גם אם ואטנם . וקצף בזיון וברי לשונו בחרב כאויב עליו קםכי
  אשר  איש  טול  לשובו  בשוט  העזה אשר עותתו על ולחפות להצדיקה מכל לאהזאת

 על ותהלה שנה לפעמים לו מתת מנע לא ואשר , עשה גדולה מלאכה כי לוהודה
 סברותיו על לו מודה פעמ.ם וכמה , ה"ו( פיד תשובה )ה' מדעתו שהחליט רבריםקצת
 ומפליג הי"ד( פ"א יו"ט ה' ה"ט פ"ם שכנים ה' ח"כ פ"י מ"א )ה' וטובות יפותשהן
 , הי"ח( ן.א חובל ה' הט"ו פרג גולה ה' הכיב פיה סוכה )ה' וישרם פסקיופיכה

 במספר נתבונן ואם , טגיהמי!( גם או ופרשם לרבריו ראיה מביא לפזמ.םואף
 למר ומה . ההלכות מן טאד קטן מיעומ על רק להשיב ירע לא כי נראההשטתיו

 . מאומתים מדביים ידים ורהב גדול ים לעוסה - דעתו לפי - השגגות מןמרלי
 ולפי לפניו אשר הנוסחאוה לפי רק יתקיימו לא כי הודה השגותיו קצה כיובשגם
 של אם טובה נוסחא איזו לפנים הדבר צריך ומאד , ונכון .הדבר מיושר הרבנוסחת
 יש הרמבים עליהם סמך אשר הנוסחאוה כי מכרעה והדעת המ'שג?נ( של אוהמשיג
 יהגיעו שונות בנוסחאית בורק היה רבנו כי , הראכ"ר נוסחאות מעל יותר עליהםלסמוך
 בספרים ובדק ה"ב( פמ"ו מלוה )ה' שנה מאות כחמש ישנות שהן במצרים נומחאוהלירו
 הוציא שהראב"ד מה כן ועל ; ה"ב( פ"ב יו-ט ה' הי"ג פי"א אשוה )ה' קדמיניםרבים
 עובר רגע רפיון אם כי זה אין והרף וכעס ושחק ורגז תורה המשנה על רוחו כלאת

 כטוה: איש הזה הגדול ממראה כי יתכן לא אבל , ברוחו שלים אדם ואין טבעוועוות
 הדברים על, להעיר בהשגותיו כונתו תכליה ,את ואך , מכבוד וימנעהו ממנו לבויסיר

 ומניה "מם. כדעתו וחשב הלומרים בהם יתקלו שלא ולהסירם דעתו לפיהמיטעים
 ל: . ותסהיים" שטעתתאתסתייע

 הכנשי כלן , נחשבו מאזנים כשחק אך והו;לונוה והטענות ההשגות כלאמנם
 אהץ," קצוי עד הולך ושמה , מביביו כל על נוראה היתה אשר גדולתו עצמתלפני
 )תשו! בבל בארץ הישיבות לרובי נאמן למקיר היה תורה טשנה שחבורו זכה בחייועוד

 מאוהב למקומיתם בשמותם ווולהם צרפת וחכמי , הישוב בקצה ונהפשט קנט(פי'
 לאורים להם היה בפיבינצה . עקנין( לר"י )אגרת שנעשה מה על תמהו אצלםשנתפשת
 אגרוה )ספר האפוד" הגישה לאמר דבר ממנו יפלא כי לרעהו איש "באמרםולתומים
 היה אשי העטור ,ובעל למרשיליא נשלת בחייו עיר , מ"1( צד הרל"א פריסלרם"ה
 פשט גם זטן( א' מאמר ובעטור הרמב"ם )אגרת בספרו בו השתמש כבר שםמושבו
 למרשיליא( הרמב,ם )אגרת הימן ובארץ ומערב במזרח שפשט כמו סקיליא באיהחבור
 רבנו חבור בא וטאז כהב מא( צר לשזח"ה מכתבים )קבוצת מפורטה שלמהור'

 ויהללוהו. הגרולים צרפת רבני ויאש-זהו פרוינצה חכמי ראוהו האל הארצות אלהגדול
 ההיא הארץ אל מצרפת חכמים קצת כשהגיעו קנאות( )אגרת יספר בנו אברהםור'

 וקבלו קיימו כי ,ה מכל ונראה , בארצם הטפר נתקבל יפית פנים שבסברספרו
 כבשם בא לא כי הודו הכל באמת, תורה למשנה להם ויהי הספר את היהודיםעליהם
 מחקריו דבר על ורובי וימררוהו מנגדיו היי רבים , המשנה חתיטת לסיוםהזה

הפהילוסופיים
 חל' פיו מעשר ח"'. פ'ו 'טס היש. פיר  ,נזירות הכש. פ"א נדרס . ה"ר פיו שביעזה ה ע"~ן(

 פי' אלה בכל . המט פ.ר שבועונו , הברזו על ובהוספה . ח" פ.1  שיבח . חיי ופייא ה'ר טיי מה טוטאח .ב"ב
 פ'ג ששעות וטתקן ומניח . הסב פ"י תרימות היית פיט נדרים ה' עי' לדבריו הסקור וטהוראת . הרטביםרברי
 . אחרים בטקומות גם נמצא וכן ' טמעתי אותה והגהתי שבושים כאן יש . ה,ב פי' וכיח בה' וכתב .היי

 שבועית . אצלני הגי' ואת אין חי.ח 'N"tD_tC . אצלנו יש אחרת נ,רטא . חב"ד פ"ט ס"א ח' עי'12(
 חרוסות עוד זעי. . פטור דילן גנוסחא הרח שט . הרב ד,לן nDIJa" היה שם . פטור דילן בנוטחא הט"ו",ד
 פיט הקרבנות מעשה ה' . רפ.ח שם . ח"ד פיד טובח איסורי ה' . ה"ה פ"ב טעשר . הנו פ.' נדרים . הטתפ.'
 שחיתה ה:י' נרע אילו קיום להן יהיה לא טחן גריל חלק חאחרים בהשגותיו גם בי hla ונשפוט .הי.ט
 . רבנולשי
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 . תורה משנה חבורו לעמת נרך כרעי מריביו נם מנגריו נם אמנםהפהילוסופיים"1(

 התאפק יכול 5א אלפאכר יהודה ר' הרופא נבוכים מורה ספרו אדות ע5 העזטנגדו
 כמוה קם לא ואחייו יבקשו תורה ומפיו ידרושו גיים אליו עמים לנם עומר כילאמר
 חכמה כל מקור תורה המשנה היה נבוכים המו-ה מנגדי לכל וכן קנאות()אגרות
 הספר היה הבאים הרורות בכל כן כאחרי כבזמנו ישראל, קפלה והכניתהתירה
 הקדם, ארצית בכל הבפוצים מצרים בארץ הנרח.ם , לישראל מאיר אור תורה""משנה
 אתר פה וכלם לרגלם נר עשוהו כדם , ארצות ופאר ואשכם צרפת כספררהפזורים
 ואף פה שבעל התורה בחכמת חכם כמשה בישראל עוד קם לא כי ויורו בשמויברכו
 היותי החלק לו כי , באמת שכמו על נושאה היה הוא כי נאסר אם נפליג לאאני
 האיש יצא מבניה כי להתפאר תוכל בצרק ספרד וארץ , בעולם בהתפשטוההגדול
 לקחו סמנו אחריו באו אשר אדמתה על הפועלים וכל הקכלה השהלשלית חתםאשר
 . פנה וממנייתד

 בספרד היו כן אחרי מעט ועור ההמישי האלף סיף וער בזסמ גם כי נכחישלא
 להגדיל מעט לא עזרה והיו התלמור(נ( בחכמה שם ואנשי גדולים חכמיםופרבינצה

 משובבי אבל , שרמותיה על למעניהם והאריכו עמקיה וישררו , ולהאדירהורה
 בספרד לאור יצאו אש- החבירים מן אמינו אשר כל . אחר גם אין היו 5אנתיבות
 על נם נאם- זה כל ותמים שלם דבר בהם ואין מהכל חלקים רק כלם שאין ,מנולפני
 על עוטרים כלם הם כי אחריו בדור,ה החכמים ספרי על יותר ועור דורו חכטיחבורי
 עת באה תירה משנה ומפר האלפסי הלכות מפר שנהפשט אחרי ובפ-ט . אחריםרגלי

 לבטל עליהם ויתמרמר כח' בחמה יריץ זה , לבנות ועת להרוס עה והסניגוריאהמריבה
 ולעיני , דבריהם ולקיים להצדיקם המתמרסי סיר אותם להציל בא וזהדבריהם
 להמשנה היה המאוחרים חקירות ברוב כי וידוע נלוי רבר על וטשכיל באמונההמהכונן
 ההלכה, כחכמת רגלו ואת ידו את איש ירים לא כלערו וכטעט , הראשון המקיםתורה
 והפלפול והבקרת עיקי האחיונים ברברי והחקירה הררישה עשי טעתה כיהעצם. במוכן השתלשלות היתה לא והלאה מנהו פה שנעל התורה השתלשלות כי נהשוכ כןועל

 . עולמם של ברומו עמרוההדש

 ועשרים שמונה13רק
איטליא.

 מקום באיטליא היה כבר ספרר כארצוה בתלטיר גדולה מחכמה נודע בטרםעוד
 למושב--

 אך באריכות, עליהם דברנו הרטבה תילדנה ובטאטרגו , חדלנו החצינ,יה בחיטיה ספריו ע4 לדבר18(
 כל אשר ספיד הבמי מגדולי פה :רבר לא הוה ומטעם . ההלכה בהפסת שנסע במה רק לרבר תכליתנו איןפה

 ב"ר חזקן בחיי ר' הלי יחודה ר' כמו והמדות הטומר ובהשמת הרת ובעקיי והשיר הלשון בחכמת היהעסקם
 . אחרים ועוד זראבזע , הלבבית חיבות בעל הספרדייוסף

 'י תר כמו לפ:'1 וים בזיו ח.1 אשר ושרב'נצה פפיר טחכמי אחדים הוכרנו כבר14(
 אח-ם. ויד ההשגות בעל והראב"ד ורזיה האשכול בל והראב"ד גי,אלברגל

 שחבר כ"ז ס" בתשובותיו מביאו רבנו אשר םקורטבה הרמב'ם לו קרוב או בזיווהיו
 . בתשיה לב שטחיו מ א ל פ ן ב ף ם 1 יי' הפליה בדית ספ-

 ו-

 ח:מ ראש יה אשר לה-ז י' שעשה ן ה כ ה ן ת נ ו יה
 :וכרו ופוקע טתשובותע וקצת טיט טף עד כיה ס" אלע מחשוביה" נראה כאשר מאד כבדו a"toln1לתיל
 ולא חריף על שערים ומאה הדפס העטור ספר בעל ממרשליא מרי א ב א בן יצחק וא' רע.ם.בחטים
ניס.

- 

 הרמבשמברחהן איי ימפחתת מריך אשר אבוליפא הלוי טודרום בן טא'ר
 פרגד היה יחיא , לתורה פ"נ טמרת וקראו היסרח על 'קר ס' ועשה בערכו ,טה"ג עף מסבתית כפה עלמרא

 ומעסיק בהצל,ת'1 חריף סל:וריא בעלי כל אבי ן חם נ ר ' ב ה ש מ ר' היהום ובימי גדולה בקנאתירגד
 הכלל, מן יוצא אחר גם ואיןבפגים שאטרגי טאמרנו יצדק כלם על ואולם , הרבת עוד תולחם , מה ושבעל שבנהב בתורה הרבה טפרים וחברבפלפיל
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 בה ררכה אשר איירופא ארצות בכל הראש'נה היהה הדא הזאה הארץ לה.לם:שב
  וסאו , חךבגו אחר יותר ועוד  ברומי  יהורים היו הביה בימי עור הן .  היהודים רגלכף

 חכמי בין התחברות היתה ההנאים יטי בל איטליאן(  מקרט הקהלוה פסקי לאוהלאה
 מלפני השהדלית איזה בעכור לשם קצהם נסעו לפרקים כי רומי ונ.ן ישראלארץ

 מהנודעים אחד . ברומי ישיבתם היתה אשר בשמם חכמים איזה נודעו גם .הססשלה
 ומפרנס( ותומכם ההכמ'ם את אוהב היה אש- ומי ר ש י א הורגם היהלתהלה
 בריסי הוראות שהורה מצחנו כ' החכמים ru עצמ. היא וה.ה , נג:( )פסחיםבכבוד
 את מצאנו החרבן ואחרי , הבית חרבן קידם רב זמן שטח בן שמעון בימי היהוהוא
 חיו באיטריא קהלות הוסדו מראשיה כן ועל . ברומי"( שהתישב חרש בן מתיארבי
 ולא . מולרהם טארץ אתם הביאו אשך המשפט פי ועל , פה שבעל התורה מדתעל

 ולהעטיר הורה להרביץ ישיבות בה ויכיננו לתורה בתים שם עשו גם כינפינה
 היהודים גורל היה לא שנאיטליא ונהיוה , משם באו אשר הארץ כמשפטהלסירים

  הזמנים מן  בזמן כי לאס- סבה לנו אין כן על , אדום ארצית בשאר כמו כך כלקשה
 מקורוה אחה אף אלינו הגיעה לא ברורה שמיעה אבל . באיטליא  החורהפסקה
 חכמת  טקורוה מאומה לא וגם .  השת בארץ להם העשוי ומכל הקדמון כזמןהיהודים
 בעת הבינים דורות מימי אכן . הקדמון הזמן בכל פה שבעל התורה ומקירותישראל
 ה.הורים בין גדולה חכמה מטציאות שמועוה קצת נורעו הגדול קארלוט הקיסר~לוך

 הקרומה ההיא בעת נורעה כבר המרינה בלמבארדיא אשר לוקקה והעיר ,באיטליא
 היתה לא העיר זאה בי מפק כל ואין ההורה בחכמת וסופרים חכטים טלאה לעירמאר

 ומצא לוקקה לעיר בבואו ,קארלוס הקים- כי יסופר הנה . איטליא בארצותהיחידה
DC'ומורה רב  להם היה לא אשר באשכנז היהודים את זכר היהודים בין גרולים חכמים 

 ארץ או בבל מישיבות ישראל חכמי עצות ממרחק להביא מוכרח.ם והיו תורהמרביצי
 יפשטו לטען לטננצה חכמיה מגדילי אחדים מלוקקה לקרוא לבו אל שם מיד ,ישראל
 שמות כבחינת מזה זה שונים המקורות . תלטירים בה ויעמירו היהורים חכמתשם

 היה ועמו משה ר' היה מאיפליא הנקראים מן הראש כי אומיים אשר יש ,הנקראים
 קלונימיס ר' את הנקראים לראש חושבים ויש , טשפחתו מבני ואתיים קלונימים ר'בגו
 היא היא מליקקה  קלונימום ר' שמשפחת שבהם  השוה הצר . טשח ר' בנו היהוע10

 , למינימום רבי או ראש היה סשה ר' אם לנו  היא ואחת . למגנצה מאיטליאשיצאה
 ראש קלונימוס ר' אבי בנו משה ר' או הראשון קלונימומ ר' היה הקריאה בעתאם

 גדולים הכמים היו הגדול קארלוס בימי כי לדעת להכליתנו לנו די כיהנק-אים.
 היו זמנם לפכי ויותר שנים מאה כבר כי מזה לנו יתורע מזה וגדולה .באיטליא
 ר' של היחוס שלשלת לנו נספרה בי , הזאת הטשפהה מבני ומורים רבניםבאיטליא
 ועי' כ"ט סי' מהרש"ל )שו"ת למעלה דוריה חמשה או ארגעה עד קלוניטוס ור'משה

תולדות
 ובס' 104 צד געשיכטע צור , 848 פ. נ. צונץ , ונרעץ יאטט סאת ליה.ד'ם ה.מ'ם דברי בס' ,י,1(

 . ה"נ גידעכאגן סשה טר' בא,טליא וההשבלה  חיהוריםחגוך
 ומסקנתו בגמרא, לפעמים הנוכר רוסי אודות ע5 :אריכות פ5פ5 קסמא בן יוסי ר' ערך חרורות בסרר2(

 יעלית ריסי  nDWW עיר היתת נאת שנם אלא , לארץ שכאץ רוטי אינו חרש בן מתיא ר' אצל הנזמרשרוטי
 שאל יו.( )מעילה ברוסי יוחא, בן טר"ש שאלתי וכן 5ב:( ,סנהררין לרומי חרש בן ר"מ אחרי שאסרו בסחכינו

 והדברים . שבא"י  רומי הוא  ם או שפטייס ומשער  שבחו"ל לרוסי רשב"' את הביא סי כי  שבא-יברוסי
 שהיה טקום גשום שמענו 5א אב5 , להבריה קרוב רוסי ששמו בא.י טקט שה.ה הוא שאמת אף . בעינירחוקים
 לאטר שיצדק ישיבת רומיבארעו

 אח-

  שחרי שבחויל רוסי על שהסנה 5רברי ורגלים . לרוטי הרש בן ר"מ
 לרוסי רשב.' אח הביא מי שכחב וסח . קיט( פ' ראה ,מפרי לגח"ל ח:~רח בשעת הלך חרש בן שר"מ'רענו

 ראב"י יספר :סיעת  שלאיתו וירמו יחד ייטי  ב"י  אליעור ר' עם חית שחרי גן הית חגסרא לרעת 1שבחויל
 . ל שבחו tal~a הית וזח בנ"ט בגטרא הכ5 כטביאר והפרכת והציץ המקדש כלי את ברוס.ש-אח

 ח"ד()דהר
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 לשפוט ונוכל , ומורים ורבנים חכמים כולם ספק בלי אשר 19( הערה הקלירשלרות
 )ד"א גאון יהודאי רב של זמנו עד פנים כל על בתורה גדולה חכמה מציאות עלמזה

 בטבע מבהינתנו כן משפטנו יהיה , יחוסו לנו נודע היה לא אילו אף יאולם .תקי"א(
 בחצי המאוחר לכל היתה הלא משפחתם ובני משה ור' קלונימוס ר' קריאת הן ,הרבר
 ער שנים כמאה אותה מקדומים יש )כי החמישי האלף של השביעית למאההראשון
 חכמים באיטליא היו השביעית במאה ואם 218( צד ח"ה נרעץ למה.'נ 787שנת
 בה ופרחה הציצה אחת בפעם לא כי בארץ היהירים הם היו לא הלא , כאלהגדולים
 ולא לשבת טבון והתלמוד התורה חבטת בה שמה ארוך מזמן כבר ספק ובליהחכמה
 גדולי בה והיו באיטליא התלמור היה הראשינים הגאונים בימי נם בי נאם- אםנפליג
 . בתירה8( שםאנשי

 בתלמוד רק ההם הראשינים בימים כי לחשיב נוכל ראשונה בהשקפההנה

 היתה באיטליא התורה הכמת התפשטוה שתחלת ידענו יען , עסקם היההירושלמי
 הירושלמי התלמוד אליהם הגיע כי נכחיש שלא אף בי הוא. כן לא אבל ישראלמארץ
 בעת מיד כי לגו ברור זאת בכל ומקדם מאז התחברותם רוב היה עמה אשרמא"י

 קרוב כי . ישראל ארץ דרך בן גם ואולי לאיטליא גם בא בעולם הבבלישנתפשט
 . הגאונים בימי בעקביהיו והלכו כן גם ישראל בארץ הבבלי נהפשט כי מאדהדבר
 מבני חלוקים ישראל ארץ בני היו ופטור בחיוב ומוהר באסיר מנהגים שבקצתאז
 סבוראי רבנן בימי שכבר peD ואין , לבבלי פנים נשאו הלכוה בפסק. זבת בכלבבל
 ראש זוטרא מר בן זוטרא מר היה לשם אותה שהמביא ונראה , מבבל לא"יהובא
 בלי והוא , פרקי ריש שם ונעשה שהיה מעשה מפני לא"י ועלה טבנל ברח אשרגולה
 משבתא אחא רב כעלות כן אחרי וגם . ליש.בתו הבכלי התלמור את הנהיגספק

 אה שם שהפיצו ודאי אחרים בכל גאוני עוד זמן אח- וזמן לא"י הששית המאהבתחלת
 נראה קדום מזמן שבידנו א"י תשיבות ומקצת , ברבים אותה ומלמדים הבבליתהנטרא

 ארץ לבני וגם המשפיעים לגאונים גדולה לצרקה זה ויתשר . הכנלי שהשתמשו כןנם
 ואמת . תירות כשה' ההירה תהיה שלא זה ירי על פובית פצלו כי המקבלי(ישראל
 הקרובים נשואות אליהן רק יש-אל כל יעיני בבל ישיבות כשהתחזקו כיהדבר.

 עינינו נשים אם יותר עוד הדבר לנו ויתברר , לכלם מדה היה הלסירם גם,הרחוקים
 קלונימיס מר' שקבלו כארצות אשר התלמירים בהם הלכו אש- ההורה ררכי;ל

 שהגיע מה מכל וכן , הכבלי ה"ה הלמידם שעיקר אשכנו ארץ כמו תורתם אתומשפחתו
 היה הבבלי התלמוד רק נראה בניו ובני ובניו ק לר נתיחסו אשר התשובות מןאלינו
 למגנצה ר"ק ביאת אם שבין ברור ,ה מכל לנו יוצא ועהה . להוראותיהם היסוד"הם
 ביאתו היהה אם ובין , ליצירה הקמ"ז ד"א שנת שהיא למספרם תשפ"ו בשנתנופלת
 המיוחרת המרה הבכלי הנינים הגאונים דורות בימי פנים כל על היה , .ו הרל ד"אשנה

 מיד נטליא לבני הבבלי התלמוד להם היה כי מאד הרבר קרוב וגםבאיטליא.
 ניניהם התחברות שהיה ברור ירענו הלא האהיונימ הגאונים ממן הלא . ;צמםהגאינים
 ורבי , קי"ט( סי' רעים )תסים מרומי הבאים הכמים מזכיר האי רב . איטליא בניובין
 רב מפי ששמעו הלכה דברי רומי בעיר שמע רשיי של מרבותיו אחר יה.דה בןיצחק
 אנשי ובין בינו ודברים דין היה כי מירה יזה , שצ"ח( סי' שבת )מרדכי גאיןהאי
 קי"ח( - ק"ו סי' קדמונים )גאונ-ם ריק שם על כתובות תשובות גם ומצאנו .יומי
 ומזכיר ___ ____

 ות,ק!:ים יאמר מאד ארוך מאמר ראפפ!רט רש,ל כתב א,פל,א בא-ץ התלכוד התפשטת רבך על8(
 כתובים :כזחים רבדים וכטח חק 97, פע, צד תקצ'א משנת העתים גב:יר' תדפסו 'מלי הקליר ית'לדיתשעשת

 :תבתי. ה:יע:יר ;.כ השין מן שאעם דברים הרבה ב! שיש האריכות בכל ערכי להכניס י:לה' ולא'(ט
 תיר()דהר
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 לנאוני יחוס איזה לו שהיה נראה מזה וגם , סמת'בתא שכתבו דברים בהםוטזכיר
 מלשונן נראה מקום מכל ההשובות אלה בעל היה ר"ק איזה פורש לא 03 ואם ,נבל

 באיטליא שקבלו רחוק אינו , כן ועל . הזה' בשם הנקובים הראשינים מן היה כיימסגנונן
 אבל הדעת והכרעה נותנת ההשערה כן , עצמם הגאונים מן הבבלי התלמיראת
 האומר כל כי : והוא ברור נאסר- אחת אבל . היום לרעת יכול זה מי הדברברור

 וידוע גלוי דבר זה הלא , טועה אלא אינו לאיטליא הבבלי התלמוד בא'שמאספמיא
 בקיאים שאינם עליהם ונאמר התלמוד, בחכטת הלכו בחשך אספמיא בני אשר בעתכי
 שמקרבה ער בארץ ולתהלה לשם באיטליא רב זמן פרחה כבר בתלמוד מעטרק

 . ; * . באשכנז ההורה את למעת המוריםנקראו

 ופעלו חיו אשר התורה בחכמת גדוליה שיהיו זאת בכל איטליא זכתה לאאכן
 . ישראל בספרות עולה וחכמתם הורהם ושתהיה אחרון לריר נזכרים הגאיניםבימי
 ודבר הורה תצא' מבארי כי : הצרפהים בפי למשל הזה. העשיריה המאה בתחלהכבר
 כי שמענוהו מפיו אשר )ר"ת( האיש המצאת זה היה לא ספק ובלי . מאוטרנמוה'
 דבר נשאר לא ואטרנמו בארי חכמי של התורות מרובי ואולם . מאז משל היהאם

 ורבנים גדולים חכמים עשרה מזכיר חכמוני בספרו דונולו שבתי ר' והחכם .בכתובים
 תרפיה( )ד"א השביעית המאה בסוף לאמרנטו הקרובה אורס בעיר נהרגו אשרוצדיקים

 אף נמצא לא מפרותנו ובכל בשם כלם ונוקב נאין סעדיה רב של זמנו בני היווהם
 כל הכי ? וליקקה רומי חכמי מחקיי לכל היה ומה מהמי( אהד שם על אחדמאמר

 בית כוהלי בין רק חכמים היו לא למאות, היו אשר הקרסון בעתחכמי.איטליא
 לא אשר דבר זה ? בקשו לא או ירעו לא ספר על דבריהם לכתוב אבלמררשם
 עטם בני את הכוה רצי מאז חכמינו הקדמונים. ישראל חכמי מדרך זה ואין ,יהכן

 ספר על רוחם ומחשבוה למודיהם כזהבים היו עה בכל זה ובעבור , ובחכמתםבהורתם
 איטליא חכמי התרשלו לא כי הדברים נראים אבל , כיש-אל ולהפיצם ביעקבלחלקם
 בארץ נאמנים בלתי מעתיקים באשמת אמנם : מפר על חכמהם דברי מלכתובטעולם
 בהקרמת , הנזכר דונולו שכהי ר' הנה , הספנים מעל מחבריהם שמות נשתקעוהחיא
 אח גפר שיעהיקו ובשבועה באלה ספרו מעתיקי כל את השביע השבע , הכמוניספרו

 היו ההם בימים כי נראה מזה אשר פכ"ב( )לעיל המחבר שם בהכרתההקדמה
 אחרי ועתה , נחלתם מעל המחברים שם להעביר ברבר אשמים הספריםמעתיקי
 ביחור שם כי לשער נוכל אימליא מאיש הזה הרע המנהג על התכעומת זאתשנשמע
 סבה היה הרע המנהג זה כי נאמר אס הוא רחוק לא כן ועל , ספרים מעתיקי כןנהנו
 , מזכרון אבדו באיטליא ולידתם הורתם אשר מפרים מחברי כמה שמזה אשרלרבר

 כי נחשוב ואנו , איטליא ילידי הם מחבים שם נודע לא אשר ספרים כטה יורעומי
 אשך ישראל ארץ ממקור היו אשר המדרשים וביחיד באיטליא נוסדו מדרשיםכמה

 '. בהחלה. הורתה את משם שאבהא.טליא

 דברי על פרושים היו אשר העננים מעט נפזרו האחרונים בבל גאוני בימיויהי
 הגרולים מן אחר שם , והנה הנה, נשמע וככר , איטליא בארץ ישראל חכמתימי

 נזכרו כבר החמישי לאלף השמינית המאה לחצי מביב מתורותיו, גם מה ודברבתורה
 . רשי דמתא מתיבתא רש 1 1 א ג ב ק ע י ר ם האחר ברטי הץ אשר ישישתראשי
 טטלא כי ונראה . טשמו אחרי הבאגם הביאוה אשר רק-".ראה הזה החכם, מן לסואץ

-  מקומו.
 , ם ור' , אוריאל ור' אמנון, ור' הצדיק, הערול ח)גאל ר' בן חסדיה ר' : הם ")הרגים שנה4(

 . רסזג בזמן תרפיה ש' היה וזה . נוריאל ור' , ירמיה ור' , דור או הוד ור' , משה ור' , שיא ור' , צר~קור'
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 גם הערוך6(, מפר בעל גתן מר הרב של אביו אל י יח ב ר היה בראשותטקומו
 חכם היה הוא אלבצק בן מצליח רב ; ושמי בזיציליא נרול רב היהבימיו
 היא באגדך עד לטמעיו הולך היה כי ממנו ויסופר , גאון האי רב בימי כברחשוב
 בהיות 101( לעיל )עי' בישיבהו האי רב עם מה זמן מאחר היה משם וכשובובבל

 ממולרהו מצליח שרב נראה כן על ערבי אם כי איטליאגי שם אינו "אלבצק"טהשם
 פרטיים פירושים קצת ממנו נשארו אבל , שמו על נמצא לא מייחד חביר . מבבלהיה

 חכמה רבר בבל למוד אדם היה בי נראה ומהם המלות בבאור ובמדרשבתלמוד
 רא.ה זה על אין אבל הערוך בעל נתן לרב ומירה לרב יעשו,:ו אשר יש .בינה

 ממנו אש- 1 פ ל כ ה מש ר' ושמי מבארי גרול חכם ההיא בעת נודע וכן ,מכרחת"(
 , ה1( א י ב פ מ ה ש מ ר' ב ר ה של הטוב שמצו שמגנו וכן . פירושים קצתנתקיימו
 גדול אדם אחריהם בדור שקם לולא הנשיה במצולת אובדים היו כטעט אלה כלואולם
 מפרות בכל במינו משלי אין כמעט אשר מפר וחבר התורה בחכמת כענקיםורם

 ראש היה אשר א מ 1 ר מ ל א י ח י ב"ר ן ת נ ר' ב ר ה היה הזה הגדול הארס .עולם לרוי וזכרם שמם קיימו והם טחכטהו שרידים קצת לנו והשאיר הקדמוניההיהודים
 הערך יקר גדול ספר חבי הוא . יהיאל8( רבנו אכיו מות אחרי רומא נעירישיבה
 הקש.ם והצנינים והדבורים המלוה כל בו נערכים כי יען , וך ר ע שמו אתוקרא

 הפירושים לפי היטב ומבוארים מפורשים אלפ"א"~יה"א סדר פי על ובמררשיםשבהלמוד
 חלק שאב שמהם גאון האי רב פירושי לעינים לו היו בפרם הגאונים. מןהמקובלים

 חב- היא גם אשר פלמוי בר צמח רב סר הגא.ן בפירושי נם והשהסש , מספרוגדול
 רבנו פ.רושי לו היו גדולה לעזרה , פייח( פי"ג )לעיל ב. א. סרר פי על "ערוך"מפר

 ומביא . הטסכתוה רוב על פירושיו הביא כי בשלמוה בידו והיו , חושיאל בןחננאל
 מזכ.ר קצתם , שונוה בארצות שינים מחכמים ונם וחבריו מרבוהיו שקיבלפירושים
בשמם --- ---

 ובהולרוה . רליר סי' זאב בנימין ס' בשם רימי רטהא ר"מ נאון יעקב סר אח הביא הרואית בקורא5(
 אשא והכי . רשה סי' ר.ה ה' באי"ז טצאתי וכך שבת סוף שבמררכי גבורים ישלטי אגורה בשם 2 הצרחרזנ
 לתקיעית( קה"ת בין בריה המילה ,לעשות זה דבר שאלו רומי א.ש קלוניטום ור' יהודה ב'ר אלעזר ר'שם

 י' הגאון ששאל כה וכחוב כרומי זו שאלה נשאלה שכגר והראו קודש חותם ערות והיצ'אובנרמייוא
 . אה'ו אברהם רבנא טר ומן אחיו דניאל רבנא סר ומן הערוך ס' אח שעשה גאון ר"ג מרנא טןיצחקי שלמ-

 כהל , סלת , אנפק'נ'ן , אמפולי , אמפליא )ערך יפים וכלם פירושים כמה הערוך טגיא טצל,ח סרב6(
 נ.? ולא כצליח" ר' כפי .ולמרה, אנפקינון בע' מאמרו בעהיע של רבותיו כין חשבו רפ'פ רש.ל טחי ,ילבן

 ר' "מפי' דברים שהביא פרדם ס' על ורמזהי שלי רש"י בת'לדוה זה על והע.רותי , רבו היה שלאאפשר םפ.י ש0; אס ואף , ממש מפיו ששפע שסועה על המיד טכיון אינו הראשונים אצל פלוני. מפ' ,שרעשהלשון
 וסער : כתוב שצ.ח ס.' שבה ~בטרדכי . פרדם ס' אה המסרר של ולא רשת של רבו היה לא וא:פי.כ ,הנדול אליעו-

 בן ר'* שמע ילא רומא כעיר רה.ג ה.ה לא ~מעולם , גאון הא, רב טפי רומא בעיר יהירה בר pns1 ר' שמע:ח
 י' מבניני הוכרנו ובבר ענין. בשום ראיה להבא א.ן כאלה שטדברים ניל 1;'כ ממש מפיו דבריםהידה
 . 161 צד לעילטצליח

 גם ועי' להא. כספרונו אך שלפגיהם בערוך טפביאה ר"מ נוכר 8ק(?ר בטבוא- השלם ;רוך בצל cx12c ואוץ מיי הנחת לר"ת הישר ס' ראשינים מהברים קצת דברי לפ'7(

-eD1 

 ובעה'ש . .'א סי' לרי"ר הטכריע
 ש-'ט כה,ב ושם ר,אטי מטה לר' טעם מקדש בס' הוה ר'ט של וכרו שמצא ד, ה, 1. ש. החנם בשםטביא

 התר. שבשנת פרכה בב", גם שמצא ה, ח. ז, ש. ר' ומוסיף לוטגרריאה בנורה השם קדוש על נהרגטפביאה
 טלומגרריאה הקהלות וכל רבות גלילות והחריב שם וקלקלו טגנצח בעיר הצבי ארץ על יעליה המלך בלב;לה
 ;. טת 1'ט2 לאשכנז הלך מסביאה שר.מ בעה"ש רן ומנה רוכי איש קל:ניכום ור' טפנ.אה ר"מ שם.נהרג
 טה עם טסכים , מתו בלומברריאה הקהלות שבחרבן בבירור טראים הדברים כי שטעה נראה ולי .קה.ש
 אחר היא )אם אימי א"ש p~-w הוא כוה לדון שנ"ל וטה . לומגרריאה בגורת שנהרג : ר,אכי ר"משאמר
 . שם ונהרג לאיטליא כאשתו שב 8( הערה עי' רשיי שמזכיר רזק אותועם

 טביא ובערוך 5. הערה לע.ל ע.' מהכמה גדולים היו ב;ה"ע ר"ג אחי ם ח ר ב א ור' ל א י נ ד ר'8(
 רומי איש קלונימום ר' היה ההוא ונומן . ל;ה.ש ובסבוא רזג בתולדוו; וע.' . דניאל ר' בשם דבריםכטה
 סי' בפררם גם ונוכר לגרמ,יוא ובא הש"ט בגל ובקי בישיבה ויושב זקן שהיה .כי:( נביעה רשיי עליושכתב
 פ" לאיי טחדש שיצא הלקט .ובשבלי וגאי'ז 5 הערה הנ"ל באגודה ועי' שבוח כן היה והוא קל.ג ו0י'כיה
 * תרנ"ב סי' שם יע.ע הע"כ , תרי'פ פי' ה,ל,ן יבם-רכירצ,ג

 : ח"דדבר
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 אשר הפ*רישים אלה כל טקכוצת . ארצם שם ועל סתם חכמים בשם יקצתםבשטם
 את יחר חבי בינהי ומרוח מרעתי שפרש סטה עליהם ויתר וקבלם ידע אוראה

 , לבד המליה! באיר רק משפטם אשר אחרים מלים ערני כספרי היה לא אבל ,הערוך ספ-
 סא,טר אחר דרך לו בחר רק 8%%(. ח"א תלמוד )בית הבנתה להקל יספ.ק שכסעפיד שכגמרא החמודים העניני[ כל בי ויפורשו למדרש גם לתלמוד רחב פירוש הוא אםכי

 כטשפפ ב. א, מדר על מדרם והוא הסדר על פירישיהם שעשי המפרשים כל להםבחרו
 משתדלים והיו אחד מרב "לסיד להם הספיק לא אשר הקדמונים ישראל חכמיכל

 רבנו משפט היה בז אח מולרהם כארץ להם מצוי בהיותו אף. לחמם ממרחקלהביא
 וסיפר.ם חכם.ם מלאוה איטליא ערי היו ההיא בעת כי ראיני הלא . הערוך בעלנחן
 כי , הורה ללמור לס-חק הלך כי נראה  ואת ובכל , כלנה על עלתה ר"ג מולדתועיר
 קבל היא ואשר לו שנה. . אשר סנרבונה הדרשן סשה רבי היה שרבו ברורזה
 הוא אשר הספר וה .יצא מקרבה כי איטליא לארין היא גדולה זכות הורוהע(.מסני
 . אחרים אלף ננדשקול

 בהוייות בקי שהיה סי אף כי לרבים. נצרך כזה ספר היה כי הדבראכת
 חדודו כח היה ונם , ומהן המשא ובהלוך השמועות בצורות ולסוד , וכסגתנוהמלסוד
 נעלמו כין יען בחשכה לפעמים ממשש היה הגמרא של פלפולה לעמק לרדהגדול
 .ידיעת אחרות לשונוה יריעת ידי על רק אשר וענינים ודבורים לש.נוה קצהסמנו

 . הכינרתי עד לבא נוכל קדמוניהם מאה הגאונים ביד מקובלים היו אשרהפירושם
 כעניני כר"נ יחכם. רבים לא כי , הלומדים לכל נהלה היתה לא אלה כל ידיעתואמנם
 דברי להכין נצרכים אלה כל אשר הגאונים כספרי ובבקיאות לשונות ובהקרהכמה
 בקי היה כי בו יעירו הערוך כמפר רבים מקומוה . ~במדרש בהלמוד וחידוהסהכמש
 והיהה , בפיו שגידה. רוס.ת לשון והיתה , ערביה בלשון ומכיר סורית - ארמיהבלשון

 בארשו אכן , ארצו בלשון בקי היה כי לאסר צורך ואין , 1( יונית ,בלשון גם ידיעהלו
 וכבדות קשוה מליציהיו וכל מהיף סופ- היה לא הקרש בלשון כי עליו להפליאיש

 כי ונראה , טעם כל בהם שאין הערוך לספר הקדים איטר החרוזים מן נראהבאשר
 איטליא איי היה אשר העברי יוסיפון מפר מחבר בימי כסו מזה קדום וכבזמןאף

 במליצה וירועים חכמים אנשים שם היו רס"ג נימי חי אשר דונולו שכתי ר' שלובזמנו
 אבן אברהם ור' , גאיטליא טמעלהה הלשון חכמה ירדה הימים ברוב הקדש,לשון
 )ע.' הקרש לשון בחכמת הת-שלם על בחכמיה דופי נתן באיטייא בהיוהועזרא
 היה כד ער .בחבורו לו עמדו נתן. ברבנו התאחדו אשר המעלות בל והנה 18(הערה
 כי עליו לאמר וניכל הארצות. בכל וטקובל רצוי ויהי בו ההוגים לכל ונחמדאהוב
 קלונימוס רבי משפחה ידי על מאיטליא התורה הלמור יצא שנה מאות שהי לפניכאשר
 על מאיטליא התלמוד ולהתפשטות להרחבתה גדולה עזרה יצאה הפעם גם כןמלוקקה

 בכל לשרת הכלי ביחור וצרפת אשכנז לחכמי והיה הארצות לכל הערוך פירושיידי
 בהוראוהיהס גמ עליו סמכו אם כי לעינים להם היה כתלמוים לבד ולא ,מחקריהם
 מלפני רפ"י פירוש מבשלים ולפעמים , ופוסקים בתוספות הרבה במקומות נראהכאשר
 בא,טליא נתן רבנו נטע אשר הנטיעות היו כן . הדין שישהנה במקום אףפירושו

לברכה
 של רבו הדרשן ר"מ שהיה הטוכיה.ם טקיסית טראח המצא 47 הערת רפ'פ לרשזל ר'נ בתגלחת9(

 ההזפ ש,ה האוטר גל אמנם בארי. טן פו גל משה ר גם נוכר תתיא וע' קרש ע' בערוך בעח'ע.ר'1
 . לדבר חטו שום מצאתי לא ואני ראית לחטא עליו בעת'ע ר"ג של רגו חיההאפליתי

 . הכונתה ער ידעת שלא אף יונית בלשין מכיר חיה שר"ג שהחליט 15 הערה הנ.ל תולדות סי'10(
 נ פירישי או , יון בל' כזה ר"ג שיאמר יהבן לא כי . חיא שכן נראה יינית ל' ע"פ מלח כשמפרשוטלשונותיו

 . טפם בכל כררנו שסעתי כך אוטר היה השמועה ספי ואת ידע שאילו . הוא שכן ברור בעצמו ידע ~לא ,.~ן
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 אשך והטוב הצרקה מן אמנם . היחורים מושבות ארצוה בשאר ישראל לחכמילברכה
 כל לנו חסרה כי הרבה לספר נדע לא באיטליא מולדתו בארץ הערוך ספרעשה
 . החמישי האל לסוף קרוב עד איטליא חכמי מפעילוהיריעה

 שמע באיטליא נשמע לא אשר שנים מאה כמעט עברו נחן רבנו מוהאחרי
 ש?האים יתכן לא כי , תורה בה היה כי נפוגה לא אמנם הן בהורה גדוליםחנמים
 מפר, על חכמהם דברי מלהעלזה ההרשלו כי ברור זאת אכל הארץ טן החכמהנכחדה
 . איטליא מחכמי ההלכה בתורה אחד חבוי אף נודע לא הזה הארוך הזמן מקרבכי
 היה אשר בתלמוד בדול אדם קם אז החמישי לאלף העשיריה ממאה השני בחציאכן
 היה הזה הא.ש , פה שבעל תהו-ה בספרות פעלים ורב ;יונו בעומק המהנכרכמעין
 ארץ קצה עד הולך היה שטו הממנחהזקן, מלימטרני ב"ר ישעיהרבנו
 אליו אדבר ;רוע אור בעל משה בן 'צחק ורבני מפיו, מורה דורשים והיוא,2בנז
 כי , לו נאה היה אף ההלתו שם כי ת-אה , תשרה( מ" היא )ארז רבו אלכהלמ'ד
 ופמיר פטישים ברכה השאיר אשר ולאחרו לפנס אחד בם אץ ארצ. חכמימנל
 איטליא חכמי מכל יוהר בתירה פעלים ורב לרורו מופת נקראהו ובצדקכמ.הו
 כרפוס נמצאים קצתם התלמוד כל על כמעם ישת-עו ופסקיו ותוספותיו פירושיו .יהד

 פירושים אינם כ' יש"י פירושי כהכונת איננה פירושיו תכונת יד11( בכתבוקצהם
 ושתן בטשא בהם יאריך לרוב כי , דבור וכל מלה כל לפרש המשתדלים העצמיבמובן
 שיגים פסקיו גם . פשוטים מלפירושים לתימפות יותר דומים והם , וסברהבפלפול
 תוצאית'ו ממנה אשר הגמרא סוגית על יסרר ופסק פסק כל , ספרד חכמ.מפסקי
 עומק הוא בכלן השוה הצד אמנם התלמוד של ימהן ממשא יוצא הפסק איךומ-אה
 בי אחרים על סמך ולא עמוק ולב מקרב יצאו ההלטוהיו כל . ברורה וסברההעיון
 להם נשא לא אבל קדמוני. למפ-שים כבוד נתן הוא . והבקרה החקירה אחייאם
 שמושא או הפלין שמיש בעל על . הסברה מן מוכחשים דבריהם רעתו לפי אםפנים
רבא

 אם-
 אביי אסרה שאלמלא אביי בשם ההלבה שהביא אף דבריו על לסמוך שאין

 אשר שלמה רבנו פירושי לא:( מנחות מזוזה )ה' ומניאה ממנה יורע הגמרא בעלהיה
 בעבור אבל לעיקר פתרוניו את תפס ולרוב מאד עד בעיני. חשובים היוקראו-המורה

 דברי על לאמר לב. ומלאו . מופיכים דבריו דעתו שלפי במקים פנים לו נשא לא;ה
 ודברי עוד ואמי חלומות. דברי אלא ואינם דבריו על מאד נפלאה' אלפכי יצחקרבנו
 )ס' האסור את ומתיר הסוהי את אוסר והוא עליהם לסמוך ואין במלין הם יצחקרבנו

 רבנו ואחיו הרשב"ם נגד רוחו כל אה הוציא כאלה קשים ובדברים נ"ז( סי'המכריע
- מחשבהו לפי אשר ובמקום כסלו היתה האמת כי יען רק זה כל ואמנם . תם12(יעקב נעדרת_

 טסכת,ת עשרים על והם המפרש בקינט-ם י;לל,נעק אהרן ר' ה-ב מניאם בדפ'ס שבאו הבוריו כי11(
 מוסיף 1(נ סי' הערה הסוי כסיף ג'דעמאנ; סשה ר' לו,-ב באיטליא ,ההשכלה היהירים דניך ובספר .עי"ש
 יעלליגעק ר"א יעיר המפרש ובקונפרם . בחיבוריו על.הם ר~כ: עצמו ר" אכל נמצא' לא איכר ט.1 עידעל.חם

 מזוזה מה' הפסקים גם :דפסים כלם וכבר מסכהוה י"א עי רי"ר פסק, הכזלל וויען פה מר-שנו שבב.ה הכיע:
 משנכדם שהוזכרו סכה למס' פ:;,ו ;ם חיים פם בססך נרפס'כ הס הזח ב:., הנמצאות זצ'צ'ההסיין
 . 6 צדדנ.ל

 רשיי ה:רול המאיר נגר הרב שהטיח קשת רבורזם כמה שהביא ג'רעטאנן יחם הג.ל בכפי עי'12(
 ;" לנאצים גס פנים נשא ולא . רמהטא כקופא פילא שמעיל ;.יו שאמר ר"ה נגר בפ-מ ור.ה ורשב"םודרכת
 קימעא כלי בעג,ן ע"א מ"ב ~טנח'ת ציציה ובה' . גדולות הלכות בעל על ilrr; שאכלו ג' פ' לביביו;פסקיו
 ורב נמר,נא. רב על חולק לשמה ורצועות קלף ועבוד לשמה פסה בשין ע"ב cw1 . גאון עמרם רב עלהילק
 r:;c בס' נאון האי רב על חולק ע"ב לקרושין,כ"ג היי יבתוספ . יךש.י הרי.ף ועל ה:א.נים עטרם ~רגצמה

 וריס; שנקבה ריאה בע:.ן י"ר סי' המכריע בספר . להאייך ואין נהביריו הרבה במקומות טנאנו יכן ,וממכר
 התעכיר שמת לעקור נניא.ת דבך' אלא אלה א.ן דבריהם על ואמר גאון צפה רב ועל כחיג עי הועקכ'המתה
 , יטבע':ם ראיה שום בלי רשמעהאוסוגיא

 ר( ה,רו"ד
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 מעצמת נראה ה. חננו אשר הרוחניות מעלותיו גדולות כמה , לרב כבוד חלק לאנעדרה
 זאת ובכל , קץ אין הרבה ספרים עשה כטוהו רבים לא , הקדש בעבודת לעבודנדו

 מהדורות לעשות ושלש ושנה בם והפך בם הפך בהם רקדקו הרבה כן אףכמרביתם
 ממה ובשלישית בראשונה שכתב סמה בשניה לפעמים וחזר הדברים ולהגיהלתקן
 קרא הספר זה . המכריע ספר הוא חבוריו בכל הנעלה אחד אמנם . בשניהשכתב
 בין אחרים דעה נגד מדעהו הכרעות סימניו ושנים בהשעים ענינו שכל ספנימכריע
 עצמו דעת נגד גם מכריע ולפעמים , שקדמ.הי הרבנים ro שהם ונין הגאונים מןשהם

 ער מחודד בפלפול ידו מוצם כהו הראה בו כ"ו( )סי' אחרת במהדוראשכתבה
 הכרעת הוא החביר זה עיקר כי זיען , הישר18( אורח מנ' נמה חדודו סרובשלפעמים
 בהירהם יותר מתעפק היה בו כי מאליו מובן כן על אחרים חכמים רעות לעמתדעתו
 ותיספיתיו בפייושיו מהס14(, דברים להעתיק צריך היה וסימן סימן ובכל קדסו:יוש5
 מה ירענו ולא תשובוה , זכרונוה , הלקט ספר כמו שעשה. חכורים קצת על גםרומו
 מאד נעלה זה ובכל הגיוני וסגנון וקלה ברורה לשון בחי ספריו בכל . להםהיה

 , הגמרא בדרכי כללים בחבוריו נמצאו לפעמים . הצרפתים תוספות עלבתוספוהיו
 להם נהן רק שקדמוהו מגאונים לק'חים כלם כי הטציאם היא ולא חדשים אינםאבל
 , הקדמונים אחרי נמשך הלכה לענין הירושלמי ערך בבחינת גם . חרשה5נ(צורה

 נדחה עליו חולק שהבבלי ובמקים , הבבלי אם כי לנו אין שאנו כמוהםוהחלים
 צרפת חכמי את יכבד מאד טאד . הנ"ל( במקום נאו"ז )תשובתו מפניוהירושלמי
 שיש מה בכל להחמיר ררכם שלרוב בדברים הפכפך 'ראה זאה ובכל קרואיםוקראם
 )המכריע מטש בהם שאין בראיות והתירו הקילו ,ה וכנגד , קלה ראיה עללהסמך
 להחמיר רצה לא פעם הלא גם כי חיקו אל ההפכפך זה להשיב נובל ואולם י'(סי'

 ושוב , ס"מ( סי' גשם ישראל של מטונם על חסה שהתורה הקדמינים צרפתכחכמי
 בנדיקה בקיאים אנו שאין הגאונים מאמר על הצרפתי שלמה רבנו כשאימר אחרבמקום

 שדבר בזה ורצונו רואות שעיניו מה אלא לדיין אין אלא נך להחמיר שאין ,דמריפוה
 דבר והנה כהקדמונים עינים לנו גם כי בדיקתנו על לממיך ניכל העין בראותהתלוי
 לא בהם שאין בדברים וחקרו האיטלייני הרב ובא , טעם של ודברים ודעת.:השכל
 יהיה לא וקדושין גיטין בטיב יודע שאינו כל נאסר כזה שעל באמרו ריח ולאטעם
 והמשכילים טיפ( סי' )שם הדבר, על ולעמוד לראות עינים לנו אין ואנו עמה: עסקלו

 ובארצו בזמני נפלא איש דרכי קשת הם אלה הן . הבל ודשונו תהו מכרתו בייבינו
 של פלפילם לדרך יותר נוטה למודי דרך . הרבה ספרים בעשות לי ידמה מיואין

בעלי
 סכרה טפ:' הישר מן נפה כמה בבריקה הבקיאות בשין רשיי על במחלקהו בפנים מש.: ע,.19(

 אי בם,מן יכבר נאטים ושאר הריף דברי על בהפוון שהשיב בטכר.ע בכ"מ יהטצא . טטש בה שא.ןפלפול.ה
 משום ופעמיה דשמואל כאביהו ב'ו.ט חלה ממנה מפרש דאינו הרי.ף רסובר יו.מ מערב no'Y נל:ל בעניןשם
 מברהב שכטל לפניו שהיה פירש", על השניח ולא בסברה בקיצור הרב 1ii?D~1 . ט ביו תו"מ מ:ביה,ןדאין
 רבה מרסתו לו ה,ח שהריף השגיח ולא . כבתראי והלכתא מפריש ראמר כרבא הלכה שאטר ריח פי'ותפם
 רשטואל אבוהו בדברי ,מרי שקיל רבא רבמסקנא השגיח ולא ואילך ורבא מאביי רק כבתרא' הלבתא יטבךולא

 בטלחמת ועי' דהו כל בסברה הרי,ף את לסלק לו היה לא עכ.פ לחכריע רוצה שאיני ואף . כותיה דאלטשמע
 בקידושין מרעהה ושלא לשמה כתבו בענק נ'ח סי' עוד ועי' כ"ח. סי' שלמה של ובים וברא"ש להרמב'ןה'
 שממשנה .מצא הישב והמדקדק ע"ב ק"ב דף בכתיבות הוט' בפשט כשיגה הריי'ף את שעושה ע.ב פ'דף

 במלה מלה שם .שהדברים לקדושין רדד בת,ס' ועי' .טצרו

 הם-באיש מן בבן יטהאהרון נציר רק טדבר.הס שהיתיק החכמים כל ולמות לפרס הוא למוהר אך14(
 בכ'מ מביאו האחרים ובספריו . הרמב,ם על :ס טשינ אחת ,פעם ההרנטה ס' בעיהוא

 ערש בסנריו המעיורי: הגט' מדרכי הכללים כל יפה ,סדר p~rrnw ניד;טא:ן לריס חז"ל בס' ע"י1(
 אפפ- שבסיף %1 סי'.טחערה

. 
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 אחדיב גם מביא מקומות ובכמה . מפרד הגמי ררך מאל הצרפ;.ם ההיספותבעלי
 רש"י של חתנו והריבון אש- בן יצחק ורבנו יר"ת הרשב"ם את , ההוספוהמבעלי
 לא . אלחנן ור' שערומה ספר בעל ברוך ורבנו ירא.ם ספר בעל ממיץ אליעזרורבנו
 מן אחר גם בספר הביא לא בי גרע זאה רק מת ומהי שויר מהי זמנו בצטצוםנודע

 כל לשטו כבוד נתנו בחייו כבר כאשר הששיר(. אלף בתחלת שנהחברוהספרים
 טדי ספריו גם כן זרוע אור בעל אליו שלח אשר השאלות מן ראינו כאשר דורוחכמי
 דבריו העתיקו ההם כזטנים רבו אשי הלכות וקובצי והשובים נכבדים היו לאורצנועם

 לא האלה והאטה הדברים אחרי ועתה , הראשונים הפוסקים מן כאחד והיהבספריהם
 ההלכה חכמה מפשטי בין המעולה היה מלי בן ישעיה רבנו כי נאמר אםנתעה

 ספרים בעיטוה ואמנם , החמישי האלף מן האחרונה במאה איטליא בארץוהתלמוד
 כי אמנם הן . ולאחריו לפניו כמהו קם לא כי בארצו והראשין הראש היההרבה
 נם והיו ההיא בעת חיו ההשערה לפי אשר איטליא חכמי עור ונזכרים לנונורעים
 יטרידים רק ופעולתם וחכטהם מתורתם אלינו הניע לא אבל בחכמתמי1(מפ.ארים
 לרקרק הועלת כל נראה לא לפנינו אשר המלאכה ולרגל היו כלא היו אשרקטנים

 יון שבארצות התלמודיים החכמים על פה מדבר נחדל הזה מטעם אח ,בתולדותיהם
 ובספרי הלקם ובשבלי ובמרדכי זרוע ובאור הצרפהים בתיספות נזכרים קצתםאשי

 ר' כן גם הנקרא ק ד צ י כ ל מ ן ב ק ח צ י ר' הרב מלבד כי , אחריםראותנים
 וטהרוה, זרעים מסרר המשניות כל על חשוב פירוש עשה אשר ט נ 1 פ מ י ס ם ק ת צי

 ,נדפס החמישי לאלף והעשיריה התשיעית שבמאה המחברים מקרמוני כברהמובא
 הצדקה להם התן אשר .תורתם מחכמתם ורחבה גרולה שארית כל אין 1ה18(בזמננו
 אמנם . בעולם9ן( ההלמוד לפשט מעשיהם הגדילו אשר להורה הפועלים ביןלהחשב

- - - יותר-
 בעל יצחק ב"ר ברוך ר' הוא הטכריע בספר המובאים מן בוטן שהאחרון 14 סי' בהדיה רמזני כבר (18

 מצאתי וחגה ריב לעולסו הלך כבר הטכר,ע ס' את ישעיה ר' שכשיהב הרי ז"ל עליו ונתב ח;רומה,טפר
 דברי אבל הששי אלף בתחלת יאור יצא שהמכריע לשער נוכל ולפ'ז התקצע בשנת ספרו חבר שריבב':הם.ן
 שנת קידם ההלכה אותה כתב ש:כ"פ נ-אח ;'ו בה' החרוטה בס' שכתוב לפ.מ כי אצל' משפקיםהיוחסין
 . צ'ו ההה התקנ': וצ'ל ביוחסין טים שיש הדבר וקרוב ערשתתקס'ב

 במעות ולפעמים בכ"מ במארכי ט'בא טוירונא ב1שמואל אליעזר ר' היה האחר17(
 באגור כן וטוגא מ,יר1נא צ"ל וככלם תרל.א מ" בחולין ,ממרונא' ולפעמים בערכו ביטה'ג עי'.מיורדונא"
 טפראנ' הזק; 'שעיה ר' ואל אלד אי.ז בעל שכהב שטואל ב"ר אליעזר ר' אותי 'alnc ואטטי אחריםבפוסקים
 ר'א תשובה הלקם בשכלי מצאהי ובאמה , הקן ישע.ה ר' בימי הוה אליעזר ר' היה ולפח באי'; עי'שאל1ת'ו

 בעל של רבו להראבי"ה שאלות ששלח טיירו:א ר'א איתו גם הוא ובל.ס . ר:,ו סי' אוח לריי בוירונאב"ש
 בן סשה ר' את צינץ ע.פ מביא 5ט1 צר חגת בעפרו גירעמאנן ור"מ השם-ר סי' ח"א באויז חט.באא:.ז
 ספרו על ק1יפטאנן דור ר' שכתב בקרו; באגרת עיר 'ע" מצא.;,ו ולא ת.2פות ::ל '2ה'א וכתב טפ,ררהכאיר
 איטליא סבני ישראל חכמי כמה 'והכ"א .(!Anh, gel. )10 1886( ,ז(2 צ .6 )81 חלל גירעמאנן ר"משל
 . ההם בדוריתשוהו

 המאור בסורו ר~.ה מאד קדום שה.ה ה.א ברור אבל מסימפוגם הר.י של זמני לצמצם :ד: לא18(
 רברים כן גם טביא קצ'א סי' נטרדכי מבא יראים בם' ממיץ יר.א משמו 'טשמע הלכה ס,כיר מסוק פ"נכוף

 רר'ה קצת משמע שם וכהום' ע"ב ניד דף בניר והתום' מאהלות ס.א משאנץ הר.'ם ג'כ וטב'אי טשמו,כשפע
 של בשירו הנוגר יצהק ר' ראות. נ.ל לא )ע"כ , רכלם קרום שהיה משמע זה סכל י ה- ראית עלסש.ב

 חנ"ל בספיו גידעמאנן ר"מ ה'ט.ר לזה פירש: ~כבר . מ2ימפונט ריי היא כ' סי' ה"ה בכיה הנדפ:ח-אב';
 'cn1iu וטדברי פירושו יתקן והלאה לט צד הנזכר כטקום קויפמאנן ר'ד אחייו ובא העפר 'טב2.ף ,11נתעדה
 יטהרות זרע.ם על מסימפ,נט ריי פירוש נרפס עתה . מסיטפונט ריי היא הראב"ע 'טה;כיר ':ר.' חשבי 'טלאנראה
 'טבקצת ~מצאתי ר'נ אחי והוא מרוטי דנ.אל ר' את סכלא.ם ובחב בעה'ע גתן את מביא טפאה שבפיחוןאיתי
 ה'ח שהר.מ"ס :אטר מספרו בחס נרעץ דברי צדקו שעג"פ טוה ונשעיט איטליאנ' בל;.ז מתיגםמקוטות
 , פ,רוש,1 '2ם הכר ,א,ל':א'טל.א

 טשקונ' משה ב"ר יהירה ר' דבר' ע"פ טביאר באבער שלטה ר' שהו.ל סיב לקה לטדרש בטביא19(
 שכעל , פרמה כ.' הסך סנהס ר' של פירושו ו;.פ ה. ח, ;. ש. k,.u הנמצא ד-אבס 5פ' פ'רי'טונהקדטה
 :מדרש ט'טתט'ט.ם CfiC.D שכסה אף והנה . יון ארץ 'ל"ר הוא לקיט המדר': זה וק'כ . 'זן מאוץ חנכ היהלק.ט
 נלע.ר בסט- מקימוח בבכרי נ. . יא'כ7'א ספרד בצרפה יהמור.2 הכחבך'ם גדול' בנודרנה הע':' נה'טב לאהוה
 . בדבריו לנטנכשיש

 ה'ד()וייד
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 וצרפת, נאש:מ את-וה בארצוה צטחיה חכמיה חכמת הוציאה עצמה סבאיטליאיותר
 התורה אח מאיט~יא חכמ.ם הביאו מאד קדום בזמן כבר האלה לארצותבי

 , ארטהן עלונמעוה

 ועשרים תשעהפרק
 וא'טכנ1.צריח

 ימ.הם מרברי אכן ; ואשכם בצרפת היהודים נאחזו נבירות מאוה שנותלפני
 חכמת הקרימה כי ברור זאת אך . מאומה לא והשכלתם ומחכמתם לנו הוגר מעטאך

 מרינות בכל מהם קטן רשף נגה במרם עור להתפשט והתלמוד בהן להתישבהתורה
 היבאה היל"ו( )ר"א הבינים הגאונים דורות בימי הפחות לנע כי שמענו כבר ,ספרד
 רבנו הסה הלא מאיטליא גדולים חכמים ירי על הארצות לאלה הללמודחכמת

 תורה שם והרביצו בסגנצה מישבם איתן שמו אשר מלוקקה בנו משה וע'קשניסוס
 פרק סוף עד ביאתם מזמן חלפו ובכן י"ר:( דף לחכמה מצרף כ"ט סי' ל מהרש')שויה
 החכמים אלה את שקרא שמי הדבר אמת אם ואולם . שנה וששים כמאה הגאוניםזמן

 למננצה מאיטליא בואם מאז הזמן משך יהיה אז הגדול קארלוס הקיסר היהלמננצה
  הארוך  הומן מכל בי נתמה ומאד . שנה והטישים מאות כשתי הגאונים ימי סוףעד
 ולא , ספרות ולא קבלה לא אלינו הגיעה ולא , ותורתם מחכמתם דבר שמענו לאהזה
 אין גם אם כי מאד הדברים נראים אמנם ? האיטליינים המירים תורה פרי סחנדע
 בחייהם מצאנו זאת בכל , מפרותנו בכל הראשין מזמן מתורהם ושארית וזכרוןשם

 . האיטלייניס מוריהם מתורה גרול רושם וצרפה אשכנז אנשי ש5 ובמנהריהםהדתיים
 לא לרוב זה אשר , ההורה בחכמת הרבה השכלהם עם כי ן הוא נפלאה מראההנה
 , דעת וקצרי הרוח קטני של הבל של במנהגים ולרבקות קטניה לחששיה מקוםיתן
 ההכונה ואת היתה באשכנו ובפרט הארצות שתגלה נמצא ומקדם מא, כבי ואתבכל

 יסיך לה אין אם אף. רתיקה חששה כל על להקפיד ובמעלליהם במחשבותיהםמבועה
 הראשונים הטורים אל לב נחן אם המראה זאת נבין אמנם .בדעת

 אש-
 , מהם למרו

 5. על באיטליא היהודים כי זאה לדעת הראנו כבר הן . סאיטליא חכמיםשהם

 הוטגים במשך כי אף , ישראל מארץ טולדהם מארץ עמם הביאו אשר בדתהמשפט
 ישראל ארץ מנהגי מהם הסירו לא זה בעבור הנה , ותלמודם בבל חכמי תורותקבלו

 יסירי על בזויים הם אך המנהגים אלה ואמנם ובמעשיהם, הדתיים בחייהםומשפטיה
 ההשכלה בעלי הבבליים טן נבדלים היו הלא ובזה , יתיות וחומרות ררצקוהחששות

 משפט גם זה החק ספק בלי כן ועל , 4,1( צד ח"ג )לעיל הדין בשורת רקהמתויקים
 הבל מנהגי אלה נאמר או היהרה החסידות דרכי ואלה , קדמון בזמן איטליאאנשי
 דור ער נשארו ועוד שורשו גם נסעו ושם לאשכנז מאיטליא וסיעת קלונימוס ר'הביאו
 אבותיהם עשו אשר הנרולות בל ונשכחו באשכם התורה שנשתכחה בעת נם ,אהרון
 נשכח. לא הבל של והחסידות , והדקדוקים , החששוה אבל , שכחו אלה כל ,בתלמוד

 . האשכנזים בק-ב התלמוד חכמת עמרת לקחווהם
 וצרפה, באשכנז חלוף לבלי היו ובמעשיהם בחייהם הרושמים אלה בי כןאמנם

 סוטן , החיים מספר נסח. הראשונים מוריהם הנחילום מאשר חמסה רושמיאבל
 אחד ספר לא מהם לנו אין מאיטליא שבאו החכמיה מיד שם התורה תכמתהתיסרות

 דבר ישמץ אף יודיע אשר קשב ואין קול ואין חלפו ארוכים זמנים . אחר קונטרסולא
 האחרונים הגאונים בימי אז . החרצות באלה התלמוד תורת שדה על הנעשהסכל

יניע ח"ד()דיר
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