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 השש. אלף תחלת גםפןד התלמתריש

 סגפן * צרריה לכל בספרר ישראל חכמת פרחה הגאונים נסן פרק תםאחרי
 משמח הלבנון כיין ויינה , למתוק כדבש ענבים הבשילו אשכלוהיה , גפנה בבלחורת
 בכל בקען ספרר חכמי נרולי כל , בלמודיה תורה לתהום רבים נסו שם , וארםאלהים
 אשר כפי ברורה ההלכה את ולהציג הפלפול את התלמוד מתורת להפשיט כחםמאמצי
 . יעשה אשר המעשה ואת היהורי בה ילך הדרך את להוריע , החיים אל דרושההיא
 בו אשר וכל . מעשה לידי להביא אם כי התלסור הכלית אין כי נכון אל הבינוכי

 ולרוב . אליה להביא האמצעיים אט כי עצמה התכלית אינם והפלפולים והמתןהמשא
 לט מה אמרו אשר רבים היו בכבל לפנים כנר , לתורה שעשו והפרחים הציציםהם

 , בישראל יעשה מה לרעת פסוקה ההלכה רוצים אנחנו 1 ופלפוליו התלמודולקושיות
 שונות קצובות הלכתו ועשי הזאת לבקשה נעתרו אש- הנרולים בבל מחכמי היוונם
 נדלה כאשר , החמישן לא4 ההשיעית המאה בתחילת . ופסוקית נרולוה הלכוהכמו

 * לרורשים הררך טם והברור הקצר הררך זה היה אן גם בספרד הה,רה דרישתוהצליחה
 , הדתיים לחיים הנדרשים הענינים מן לברו ענין ענין הלכות קבצי עשו אשריש
 , מקורטבה הנגיר שמואל לרבי גברתא הלכתא : כסו . ונככדים רבים היו הזהשסין
 הנשיא שחבר העתים וספר , ניאית אבן יהורה בן יצחק רבי עשה אשר הלכוהומפר
 הזמן בני אחרים הלכוה ספיי עור באלה וכיוצא , אלברגלוני ברזילי בן יהודהר'

 למעשה, וסדה הלכה הן אשר , התלמור חכמי תורות נל בספר קבצו אשי ויש .ההוא
 הדרכים אלה להם ברו כלם , אלפסי יצחק רבנו הלכות : כמו עצמי ההלמורבצירה
 תמהו כן ראו כלם , לאור האלפסי ספר כצאת כן ועל . זמנם לחפצי דרושים היוכי

 נדולים חכטים כמה השתדלו זה כעבור ואף , הפלפולים מטורח כנואל להםונחשן
 . בהן כל החסר לא למען ולהשלימן האלפסי הלכות ולהבר לזרזה ההםבדורות

 משה בן משולם ר' בירשי מחכמ' אחר , פריבונצה חכמי טאד ההעלו הזאהבהשתדלוה
 ננד להצריקו ופעם , עליהן להוסיף פעם הרי"ף הלכוה טשלים "ההשלמה"בחבירו

 מלוניל הכהן יונהן רבי כמו דבריו פרשו אשר ויש 289( צד ח"ד ודורשיו )ד"רוכשיניי
 עליו עשו אשר ייש ;יאצ(, (1IDPn Qw ספר כעל סארי אנא בן יצחקורכי

 דוד בן אברהם ור; , המאור בעל הלוי זרחיה ורבי החמידו אפרים רבי כמו ,השגית
 כחנו לא הכלשיגים וגס המכארומ גם המשליכים נם כי ספק כל בזה ואין .ספשקירו
 'ען מעשיהם עם צרפי טובה - מחשבה אם כי ולהקטנו ההלכוה בספי מומיםלהטיל
 כח לו נדבו כן על עשה אשר המעשה יגדולת הועלחו והכירו ל בו חפצם היהכי

 . קמן משגה סכל לנגץהומעשיהם
 בן טעה רננו הרנ ירי על קצה נזרום עד באה התלמוד את לקצרההשיקה

 13יימזן חשי)רז.ר
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 שם' הוא . ריחו חיי כל היה נתיבותיו לפלס והחפץ בקיבו יקדה אמת קנאת ,מ'ימון

 ובהפלת המחלקת מן נכדלת ברורה בהלכה ישראל דיני כ5 יר על "לקבץ לבועל
 לא אחד בפרק התלמור לשים אפשר היה לוא מפורש ואמר . והפלפולים"האריכות
 מישרים דרכיו כל אשי הרמב"ם . הטרום( החיה )מאמר פיקים בשני אותו משיםהייהי
 ובתמים באמת ועקש נפתל בהםואין

 אמ-
 אסף הכלית ולאיזה למה , שבלבו הרבדים

 רע אש- הרוגנים אל שעה ולא ברורה ובשפה בקצרה פה שבעץ ההורה דיניכל
 כל להרחיק באספתו חפצו כל כי והזריע כ5 מפני מחשבתי הסתיר לא . קצורועליהם
 החכמים ויכוח יפכון מה כי לסותר אך הם הברורה ההלכה לרעת אשרהדברים
 היו כי לבד ו5א , יעשון אשר המעשה את לרעת למבקשים ופרוקים בקושיותופלפולם
 )אגרת זמן אבור הם הפלפולים לרעהו . למחסור אך השבם אם כי למוהרבעיניו
 היהודי יזכה למען הדת מן המבוקש יריעת כי בלבבו הבין הוא עקנין( לרייהרטבים

 כהלמיר והעיון החקירה פ' על תושג לא החורה *כמצית ה ש ע ט ה את למצוא ארחואת
 נם , תכונהו עד לבא יחכמי רבים לא אשר מאד עד עסוקה שדרכו 85י נקלהע5

 אשר לתכלית לו השפיקו לא והלכוהיאמ -תשובותיהם פ*-ושיהם הגאונים ידימעשה
 נאותים היו לא ;צמם החפירים וגם . ברים על עוד הבינים לא שכזמנו ספני . בהדצה

 הדברים מכל חבור לחבר העירוהו הגחינות אלה כל . ודין רין כל דעתללמדנו
 הבל בפי סדורה התורה ואת שתהיה עד פה שבעל התורה ספרי מהוךהמתבררים.

 חבור לעצמו הלבה הסורות צריך יהיה ולא , קחלוקת ובלא פרוק ובלא קושיאבלא
 הגדול החבור , הזה בחבור לפניו ערוך הכל יהיה אלא ישראל מדיני בדין בעולםאחר

 הלנבות וכ5 היהודים מושבות ארצות בכל רושם עשה לאור צאתו מדי הזהוהנפלא
 בו שמו אש- באהליהם נרגנים ומקנאים מנגדים לו חסרו לא בי אף . יחד אותודורשים
 , מהם שאב אשר המקירות מתיך הדינים אל תעצומותיו להביא חדל כי עלהפלה
 בכל משלה מאין עשה גדולה מלאכה כי הורו עליו .המלינים הם גם זאהבכל

 כאפריקא המירים לרוב מכבריו, כי אף מקנאיי נם דברו כן . שקדמוהוהחבורים
 לס-ו ממנו התורה כל הכניה ספרו היה בספרד וביחוד ישראל בארץ גם תימןובארץ
 עצמו המחבר כאשי . והפלפולים הבלבולים מן נפש למשיבת להם תהי הורוממנו
 ינוח למען לעצמו רק הספר זה להבר ראשונה מרה לא נ' )שם( עקנין לתלמידוהודיע
 ובקש . אליו והיצמרך מה ולחפש לבקש צריך יהיה ושלא , ומתן המערד ומן ההקירהמן
 מדותיו ודעת הנורא להשגת הטכיאוה בחכמות לדרוש זמן לו ירוח לטען המנוחהזאת
 בתורה ויניעו עמלו תכלית וזה האדם בל זח כי , להשיב הארם נכח שישבטה

 שם כי . פפרו את באהבה ספרד חכמי קבלו הזה מטעם אף . דעתו לפיובחכמה
 הלשון חבטת פרחו שם החכמוה אל ת"צנ~זם גרלה כן אף התירה אל תשוקתםכגדל

 את טלאה והפהילומיפיא החודרה שם , כנשרש אבר העלו והשיר המליצה ,כשושנה
 השתרליות אצל כן ועל , החצוניות החכמות בכל ודרשו הגו נפש אות ובכל רוחםהיי

 את הם נם בקשו שוקקה כנפש ואיך הפלפול אל התשוקה בהם נתלשה כטהכאלה
 אחרות חובות עליהם עור בי בדעתם , הגמרא בהוייות ומתן המשא מןהמנוחה
 בת התפשם בעת בספרר הדביים עמרו כן . חייהם נדבו לה אשר הרוחבעכורת
 ? תורה" "משנהספר

 חנמת מציאות הודעה אשר הימים למן , לטבראעצנה כבר ואשכנו בצרפתאכן
 ולהפריר התלמוד את להגביל תחת 'סם , כן הדברים עמרו לא , האלה בארצותישראל
 הנרילוהו הרחיבוהו עוד , והחדור הפלפול מן , בה הדבקה הקליפה מן ההלבהתמצית
 6 עשו עור המותרות ממנו לגרוע תחת , חרשים ופלפולים הרשים חניוניםבהמצאת

תימניות ח.ה,)דויד
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 כל הכניה להם היה בתלמוד הזאת הדרישה דרך . הכלה לאין תוספות עלתיספוה
 ? זמנם יכלו,למלגית ובמה 9 להם מה יכנעו זה זולת ואף החכמות. כל מבחרהמדעים

 ישבו' חכמה שיודי עם בהוך במפרד שם . צרפת כספרד לאכי
 ההעוררו ומהם היהירי"

 היו ההוא, הקימון בזמן הארץ יישבי ואשכנז בצרפת אבל , 'חכמה לרצת הם גםמאז
 מחו"ן ההערה חצרה ליהודים גם כן ועל המדעים עם דבר להם ואין הכס לאעם

 היו למיעוטם אך דקדוקה ומדע הקדש לשין חכמת גם הלא .העילם. בחכמותלדריש
 ואשכנ, צרפת הכס- ריכי בין הגדול ההבדל מזה נמשך זעתה . כוי( לעניהענין

 רושם קרג:וניוה בשנים הצרפתים בפפרית אין . מפרד הכמי דרך ובין תירהבבתלמוד
 בחכם.ה (:לה ככסו עסקם ממעוט . התורה כהכמס הגיוני וערך מדעי סדרמבקשת
 בהם היה לא כומנם הפכקימ וספר. ההלכוהיים בחבוריהם .גפ , בהם הורגל' לאמהרות
 ערך יחם-ון יאף . במהלוק.ת וקלועים פלפולי ובמתן במשא בלולים כלם . מדעשרר
 . ,' התלטיד מן יותר כמעט המרה אמני יה"כ מקשי היוהנ'וכי

 חדשה ו-יה הדבר נהפך הששי האלף בהדלח .לבר איך היא לפלאהמיאה
 בבינה עליתם ארצם מריח אשר לב חקרי גדולי ! פורד ארץ פני gy מרחב,בלמודים
 עו . צרפת הלמוד כדרך הפץ טנאו ;ה ,כנגד מקרבה הדלי לא עוד ובהשכלה)בדעת
 אך ס הרטב ימי ער הן . הכפרדים דרך אה הצרפתים דרך נצרה ישראל ברובשכמעט
 את ירע לא הקבלה בספר רוד בן אב-הם ר' . צרפת בני מהכנה; בכפור נודעלטזער

 שם יצא ואולי השמועה מפי אך ידע נכדו מר"ח . ישראל גדולי בין ;כר. ילארש"י
 . ספרר חבם. עם ,גם פרבנצה הכניי עם קרבה לו היה כי יען לההלה בספררר"ת
 מעט והנה . יואהנה שלזם אגר1ה זה אל :ה שכחבו ראב"ע אל מידירוהו ידענוהלא
 . בספרד גס ימכבד'מ מאהבים מצא ולסורם הכמתם ומשפט צלחה צרמת חכמי 'דרך:עט

 התלהשה אשר בעה . ואלה אלה בין התורעות פעלו סבות שהי DIDN 1 הוא דברוהלא
  evl~tl , לה2 לא ברוב התערבו הצרפתים גם , הרמב"ם ספרי ננד באריןהמחלוקת

 ותקף צרפה הכפי גדולת עהה 13דע לפנים מאשר ייהר כי פעל וזה . בראש חלקלקחי
 גם כפיהם. הורה ובקש. לישיבותיהם הלכו מפרד מבני רבים כי עד בהלמודמעשיהם
 הסכו nDIYI באשכנז ההרוה כ' ניאה :את ועוד . בספרד נהפשטו יהיפפותיי;םכת.ביהס

 היית אהם והביאו בספרר ונהישבו נפשם על למלם מארצם ברחו מחכמיהם רביםבי
 ורבו מצרפה גדול חבמ מצאנו הראשון הצלב טפע נימי כבי והלא . למורם וררךארצם

 בקורפכה אלבליא בן ברוך בן יצהק רבי של רכו ויהי בספרד התישב אשר שטופריגורס
 בדגר היח.ר הוא ה.ה לא ספק וכלי , 1ח2( ת"ר דד)"ד )עי' האלפסי של-' זמנו.בן
 הכטה נוהלך כי נראה ואולם . אחיש הכמש עוד שם נת.שכו זטן אחר וזמן ,הזה

 הננון . . . ייכפרר לצרפת הקרוכה פרבגצה טד'גת דרך על היה למפרדהצרפתים

 יוחוי. ועור הרננתם של זמנו לפני כבר בהירה ג,-וליס שם אנשי היו הזאתהארץ

 החבטנה -_._ ילו אצל , אסח תורתו ושמת ישראל הכמי כל בחיר הרעבים נחשב לרובם .בזמנו
 ארגץ ינקרא ק לה שרפא ם. הבר טכיר ר' : לה-ק בהכאת שעסקו ואשחז שנצרפת החכמים טן נג.ר (1

 .רש.ן פשוטו על הטקרא פ" חיבו בן שחם ר' . .שלי( רשיי ;:לדות )ע בכיה בפי' רשיי וטוכירו מנירדר'
 רע;.י יקראו שיוקרא בפשפ' עסק רש.י של הזקן רני 'קר בן יעקב ר' כי ינ.ל ט5( צד )שם פירושיו עלמסך

 מקרא,חמורה
 וגמרא-

 לפי( הערגי קוא יוסף ר' קר.11 ור'טב.ם . בפרש'י הנוכר קרא .ופף ר' . ק..א( )פסחים
 בבראשיה רשב'.ם ונהב . ח.טיטו ;'ע 'טפ,'.הטקרא אחד ובאששו בצרפי; טצאון לא רש-י C11p וישב( פ'עהית
 ש"י, פשוטו בעסק הוו.נלי לא כך וקת.ך עקר שהן הדרשות אחר לרטיה נתעסקו טחסירותם הראשונים א'ל,,
 . .טל' וסת יש,' תולרות עי' ור'.ת ורשב'ם ר'ט1י עלו כלסעל

 הם וחא'סכנו,ם  ה'צרסחים .טל ntyat~n גל2(
 גשי

 גש גתש,כות וכמליס פלפ~לוכ היסתוה עם )טרא
 . החלטוד גון )דול בטשה אשי זרוע אזר ס' הוא פלפילים חלא סגלם ארוך . והראב.'ה חראבין בם'שנראה
 כנ, . קצורים ana לעשוה וה,נ-ה: האריכות מזקה כהוראה שלתכלו)ז הטע"נ'ם הבינו לאחריהם בוטניםוגבר
 . "הריס ועוד הטרדני קציר , יראים ס' )(צ'יר . ההריטית ס2ר קצה , קצר ורעאור

 ה ח')דויד
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 רבי הרב על לרטוב לנו ורי . הצרפתים בעקבות ללכה בחרו אשך הנדוחיםמהכמיה
 ושטה שטה בכל וכמעט בספריו מקו10ת בהרבה אשר המאורות, בעל הלויזרחיה
 דוד בן אברהם רבי הרב גם . תם רבנו בתוספית וטפלפל רש"י בפירושי ונוהןנושא

 שקראו רש"י בפ.רושי בחבוריו משתמש הוא גם הרמבדם על ההשגות בעלספשקירו
 אשר רעים( )תסים ההרשים הצרפתים את גם ומזכיר מ( בכ לספרא )פי' הצרפתיהרב
 של חמיו אב"ד אברהם רבי הרב מהמה ויותר . הראשונים ושווספות בעלי על מכווןזה

 והלך צרפת חכמי בדברי פלפל האשכול ספר נעל מנרנינה היה אשרהראב"ד
 והרבנים בפיבנצה הצרפתים הורת נתפשטה מעט סעפ אז , במחקריובעקבותיהם

 בפרבנצה גם גביה הצרפתם תלמוד ררך ותהי הימים ארכו ולא , לתלם.דיהםטסיוה
 הרמב"ם אח- בדור בישיאל פרעות בפרוע בזאת היה יותר ועור , לספרר יצאהוטשם
 סלא וקראו , המחלוקות וגברו , חשרות ספריו על ותערימו , צד מכל משיגים עליווקמו
 חכמי דרך אחזו חכם'ה ורוב בספרר אחרת רוח נשבה מאז , בחבוריו מועצותיואחרי
 כי בראותו עקנין יוסף ר' לתלמירו כתב אש- הרסב"ם הוחלת נכזבה מאז גם .צרפת
 אני : נפשו במר אמר סערתו והפחיתו מפרו וגנו עליו קמים הקנאים מן רביםבזמנו
 לו ישראל כל ושאוו השררה ובקשת הדכאה  בשחפיל הבאים  בנמנים גי בודאייורע
 זאת כי ראינו ואילם . זמני" בו שיעבור דבר שיבקש ממי רוץ זולתו בל ויונחלבדו
 היו עור , אבדה קנאתם גם שנאהם גם אשר שאחריו ברורות כבר . באה לאהתליה
 אליו שהתאוו שהתאמת אמנם אם . זמן אבוד הוא רעתו לפי אשר רבר בקשי אשררבים
 מועצותיו נטו מדרכו . היה שקוה מטה ההפך , זולתו כל שיונח התאמה לא ישראלנל

 הרמכ"ם תביר . בספרר ונם הארץ נכל פרי עשתה וגם צלחה צרפת הבמי ודרךהופרו
 , הארץ מן הפלפול ולהעביר ומתן המשא להגביל מחברו סאת נועד היה אשרעצמו
 בעולם ספר ואין . הפלפול ולהרנות ומתן הטשא להנדיל הבאים בדורות גרם עצמוהוא
 יותר פלפולם בחדוי בו ולחקור עליו להתחכם בחם את החריפית בעלי נש בואשר

 חומני להגביל רצה רבי הספר זה גורל היה רבי משנת כגורל . תורה משנהמבספר
 האמוראים ובאו , ובתיספותיהם בברייתות הרהיבום אחריו ותלסיריו כבזותן ,לצמצםההלכוה
 הום.פו ועור האחרונים ואחריהם , ברקדוקיהם הולרות ממנה והוציאו ופרשוההראשונים

 מתרצם גם בהכטה ופלפלו הייות ועשי עיניו ננד רבי שוה אשר השטרה מאחריסנה
 הזח כמקרה אף , הוה התלמור יצא אלה ומכל התלמידים לחדר או בחריפוהםלהתנרר
 , 1 ת נ 1 כ ל ע ד ו מ ע ל רצו רק אחריו שבאו הראשונים , וערה המשנה אתקרה

 הפלפלנים הם כי האח-ונים בדורות הדברים והגיעו , הכרעוהיו ולדעת , טקורותיולחפוש
 לבו. על עלו ולא חשב לא אשר כונות בהם ושמו כונתם, על דבריוהעמידו

 . בספרד התורה בדרכי החליפה תהלוכת היתהכן
 , הששי ובתחלת החמישי האלף בס"ק בגבורהם נגלו החליפה ואתרשמי
 הפהילומופחש . כלאים נזרעו הדת חכמת בשדה . בספרר הדעות חותם בחומרוהתהפכו
 חכמי נטעום אשר פה שבעל התורה חכמת המעי ערונוה בין הקבלה עם ערבוהרתית
 והראשון הראש 1 צמחו צרפת אדמת על אשר הפלפול מטעי נצר שתלו הקדמוניםספרד
 ן מ ח נ ן ב ה ש מ י ב ר הרב היה הזאתלתנועה

 הספרדי
 באהבה . ן " ב מ ר הסכונה

 יהורה רבי היה בתלמוד ומורו רנו . הצומחים חכמה מטסני שאב שוקקהובנפש
 שניהם אשר , משאנץ שמשון ר' אחי ריצב"א המכונה אברהם בן יצחק רביתלמיר
 של רבו הוה יהורה רבי כי מאד הדבר וקרוב . הטפורסמים התיספות מבעליהיו

 ברור זה אין אבל , צרפת איש היה הוא ונם )שה"נ( התוספות מבעלי היה אשר עזראר. הלסיד גפ היה כי אומרים יש . ז( קי' פסחים לקופוה יעי' צרפתי היה הוא גםהרטב"ן
כי ח.ה()דיר
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 . בתלסורב( לא רבו בקבלה רק היה הרמב"ן של רנו שהיה הידוע עזרא רביכי
 ספריו בכל , כמוהו ובספרותם הצרפתים בתורת בקי בספרר אחר היה לאבימיו
 ומדבר ברבריהם4( ונותן ונושא הראשונים מתוספות כעלי גדולי את לההלהמזכיר
 . עמן אל רובן אספו הציפתים וחכמי : עליהם יאמר אחד ' ובמקום , הכבור ביראתמהם
 היכרים מן דגרמי( דינא קונטיס )הקרסת נממן כל לנו המלמדים והם המוריםהם

 להם נתן בי נראה , צרפת חכמי על חשב אשר הרטה טחשבתי לנו תגלה הלאהאלה
 אחת פעם . ;ממוס לא התורה בחכטת סתום כל כי יען הרורות חכמי כל עליתרון
 ואמנם , בו שקרמני מי ראיתי לא ואמר בגמרא וחדש שפרשו אחד בפירושמתפאר
 לא אטר כ( , הזה הפירוש שחדש הראשון הוא כי לחשוב בעצמו האמין לא זאתבכל
 ברנות )לקוטות ההלכה בחררי הבקיאים הצרפתים ההוא בפירוש הקדימוהו שלאיהכן
 ואולם , ע.ניהם מנגד נמתי דבר יה.ה ואיך נטמן כ5 5נו המלמדים הם הלאנ'(

 לא כי מאר ידע כי בכללם צרפת חכמי על חתך לא הזח ולנעלה הנשגבהמשפט
 מתחכמים גם ביניהס עטרו היסיח שברוב , החדשים הצרפתים היו הראשוניםכהצרפתים
 בקופא פילא דמעיילי : אמר ועליהם פנים נשא לא להם הישרה עקשו אשרופלפלנים
 . כ'( דף יבמות )הידושירמחטא

 אשד כסכתנו לבנו מיסרו דברי יעידו וכן , דרכיו בכ5 מדתו היהה יתרהענוה
 המדות מכל טובה מדה שהיא בעניה ביותר להחזיק שמזרזו , מירושלים אליוכתב

 אם הנה , בהירה בדרישתו למחמיר אך לו היתה הנפרזה העניה זאת אטנם .הטובות
 דעהו הכניע ענותו מרוב כי נראה התורה בדרישת ומשפמיו מנהגיו בקצהנתבונן
 בלבו ירע אם אף עליהם לחלוק ירא עליו הראשונש ומפחד קדמוניו, דעותתחת

 זה שאין פי על ואף ! הזה בדבר כייצא על ואמר . כדין אינה ודעהם עטושהצרק
 ודרכ' , בשה"ג( מביאו זקני[ )אסיפת רגליהם כפות תחת ראשנו נוהנים אנומחוור
 ה:( כ' יבמות )חדושי הראשונים הורו שכבד מפני עליה ראיה 5ו ש.ש אף דעתולבטל
 ItSW אף ומנהגם הגאונים בהוראת הדבר כשניגעוביותר

 ולטה . עמם ש.מכים ם.
 משרש . כ"א:( מגלה )לקיטות הגאונים פי על שהינהנ במה ליגע שאין מפני 1 ,הכל

 מכל ושמאל ים'ן סור ולבלי אודות כל על הראשונים במעיזי להחזיק הזאתמדתו
 אם אף בחזקה ולהצדיקם מקים בכל ודעוהיהם דבריהם להעמיד בקשתו יצאה ,דבריהם
 , מפרי חכמי בין סנגוריא בעלי לכל והראשין הראש כמעם הרטב"ן ויהי , צדקבלא

 , בהורה וגדולתו במדות מעלותיו בעבור הרמכ"ן אה נכבד אשר הכבוד כ5 אםועתה
 המדה זאת כי מעינינו נעלים לא , נינה הכמת דבר בכל ויתרונו כשרותבעבור
 בכל לא הטנגוריא כי , נחשבה כדופי אך לנו לטובה חשבה הוא אשר , הכללהצריק
 המשיגים נגר קדמונינו דברי להצריק מלאכהו ראשית הן האמת. ירך תנהלנועת

 זרחיה ר' שהש.נ ההשנות על להשיב חברו אשר ' ה ת 1 מ ח ל מ כספיו היתהעליהם
דלוי

 כשם )בג:( בב"ק נוכר דב'ב עזרא יר' . שרישי על הש'נ הזקן שהרז' נראה בגטין התוס' לשון ומסגנון)ב"ב., בשבועית וגם פיח., )ניט.ן בתוס' היביא עמא ר' :ם ונזכר . כה,( ב"ב בתים' נזכר עזרא ר'8(
 ר' אבל . )יז,( ח:.גה הוס' עי' לרטב,ן הרבה קדום עזריאל ר' וזח . נתיס' פעמים ככה נוכר והוא ;:ר.אלר'

 אינם חרטב'ן של רניהיו שהיו עליהם יאמר נשא פ' עה'ת בש" מי'קאנטי בריס alnr~1 עזריאל ור'עזרא
 הלגח דבר שיזכיר התלטודיים הרסכ'ן בספרי 1PD? בשום מצאתי לא וגם בתוס', 'ההובאו החכמיםאותם
 . ההםהאחר

 ושם מהם התיט' בעלי ורבותינו ה.שר ום' ר.ת את שהביא טקיטות נכמה לקדושין בחדושיו ע'4)
 ט':( ןריה ובלקוטות . ססיץ אליעזר לר' יראים .פפר את )נ-ב.( ושם , הת.ם' בעל הידוע הקן תר" את)לא.(
 את בכ'מ ב-ב וכחי' הר,ש אחי הר,צב"א את )קי'ז( בטסח'ם ושם , שטאנץ  חר'ש והוא 1.ל שמשון רננואת

 דיזום' טבעלי הוא הת.ם' טבעלי דבר הרמב"ן שהגיא מקום כל דבר של כללו וגה . והדיי ורזתהרשב.ם
 . היאשינים הצר"ת.ס אחרי רק הכמבין נמשך שלא בפטם אסרתי זח וטפלי ,הראשונים

 ח.ח(:ת"ד
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 סטית אל קלע מכלן האם האלה בתשובותיי ואטנם . האלפסי הלכות על טלונילהלוי
 אמת כ* חשב הפנימית והכרותי דעתו לפי פנים כל על האם או 1 החטיא ולאהאטת
 תשובתו כי בלבו מאד ירע מהנה ברבות הלא ! לא 1 להצדיקו שהשיב מה כל הואוצדק
 עצמו הוא והלא הברור. האמה אם בי ירצי לא אשר הטעיינים לעיני מגלהשאר
 על ,כיה מלסד.ם אנחנו אשר ויש : מלחמיה( לס )הקדמם טפו-ש באמרו  זה על*ודה
 מעלימים אנו וא.ן , , , הסוגיאות או הסוגיא מפשטי רחוקים עריין היותם עם רבנודביי
 מ, בסכרנו מסתכל לכלמהגיר

 שאני מפני , אנחנו לנו מותר יזה , הספק מן שנשרי
 על בהשנו:;יו נמצא לזה ורמיון , הראשונים ורב-י הגדול רבינו על זבות ללמרבאים

סניי
 שם ואמר . נדולוה הלכות בעל היב של מנינו נבטיל ם הרטב שהעמיד המצות
 על זכוה ללמד יזניחנה ולא במדתו החזיק ושיבה וקנה ער שמנעוריו :בהקדמהו
 מדה ,ה כי הדבר ואמה . ולהעמידם דבריהם לקיים וחשקו חפצי כל וזההראשונים
 לפעטים המדה זאת כי יכחיש ז, מי אבל . אורות כל על ישר המליצים סנגיריאבעלי

 אל הזאת חרתו גדל ואמנם ? בהורה פנים משוא לידי ותגיאנו האטת מןחרחיקט
 במעשה יש תועלת מה צריקים דבריהם אין אם אף יד בחזק בזכוהם ולהפךהראשונים

 למעלה לא ואף , הברור האסח רק כמלם אשר לרת ולא התורה לחבטת לא והזה
 לני ויאסרו יגירו הלא הארמה על עור חיים היו אילי הם נם כי , הצריקיםקרטונינו

 , מדרכיה ורתיקה יסודה נאמת אין אשר הצבדקוה על טווהרימ הס הפצה בנפשכי
 , ומשפטיו 1 מעש מכל הר.'ברת הנפרזה ענותו עם כי הרמב"ן על נתמהמאר

 עם להתאים מאר קשה וזה . חדושיו ולפאר לשבח מקומות בכסה רגיל הוא כיומצא
 ויפליג תהלהי בחיתם יחהממ אש- מחדושי: החרושים לכל ממפר אין . הענוהמרת
 ופרח כפת- שהם ואמת ונכין ישר שכ; עליהם בכהה פ.הי במהללי ואסתתםמובס
 בהרבה המנהג זה נטצא בי אמנם הן . ידיו מעשה ישבח אשר השבחים באלהוניוצא
 נמו מתהללים מדעתם וחדוש חדוש בכל שבמעט ההחרונים מ, ובפיט ישראלמחכם'
 . לעולם יהאחה לא העטה. מדת עם הזה המנהג ובאמה . בהמצאהם ומהפאריםפיהם
 בכל טאד עניו היה אשר בהרם:1"ן כיאת ההפא-ית במצאנו נפליא מאד מה כןועל
 ובכל אלה בכסו הרג.ל עצמו שהוא בהיות , ;ליו נפליא יותר ועור . ומשפטיודרכיו
 הראב"ד דברי יעתיק אחת פעם . בכה העושים באחרים דופי לשים לבו נשאוזאת

 וכתב . הזה בפירוש שקדמני מי שמעתי לא : ואמר מפירושיו אחר בטיבהמתהלל
 שהוא השבח אם כי בהם הופיף ולא רש"י כרכרי ורבריו : בו כבנפתל הרמב"ןעליו
 אמונים מלא איש איך , בעיבנו לפלא הוא מעת לא גם . נ.( ברכזת )לקוטותשבהם
 1 הראכ"י ננד ההולים בעד לעצור יכיל לא איך ריח בענות ומהודר בחסידותהדור
 עליו שחלק מי עם קשות לדבר גם או בפלפולו להתל בלשונו רגיל זה היהוכמעם
 לפעמים איך נא נראה . שכנגרו דעה לסבול יכול היה לא כי בעינוגו שנראהעד

 ננה. רבר כי בו מצא עולה ומה . כחרבות חדות הטאור בעל ינשיב עלונשיבותיו
 ואין אהו הצדק כ. להורות הוכרח שתים ולא אחת לא והלא ץ כאויב מקומותבקצת
 גם . בשתיקה ולפעמים שכל ושום מפורש כן הורה לפעטים . דבריי gv חשיבהלו

 הרי"ף את להצריק מחפצו ואך ברוחק רק השיב ני בלבי ירע , שהשיב טקומותבקצת
 רחוקים דברים בתשובותיו בו כאש בספרו מסתכל לכל מודיע כן והוא . אורות כלעל

 לענו זו נראה יותר עיד אטנם . הרי.'ף על זכות ללמד רק אמרם ולא הסוניא:המפשט
 ואשר רמב"ן חבר אשר הספרים מן אחר הנה . עזרא אבן אברהם ר' עםבמחלגךתיו

 הסבות מן אחת כי מאד ונראה . ה ר ו ה ה ל ע ו ש 1 ר י פ הוא בעמו עולם שם לועשה
 אחר* להמשך ראוי אפוא עד ילהורות להבין היתה הספר זה לעשות השיאוהואשר

 פירושי ח"( ר)ר
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 שם להם עשו הפירוש.ם אלה כזמנו כבר כי . להרחיקם שאש ומה חראב"עפייושי
 מכבדו ר-ת היה בצרפת , תכמהו וינשאו כבדוהו ובספרד בצרפת ישראל יגדוליבארץ
 אבי : בשירו אליו וכהב ואוהבו ידידו קראו , הכטה בדברי עמו ונתן ונשא ,גט'רא
 ומשבת הספ-יי הרמב"ם ככרו וכמוהו . לאפיו ואשהח.ה ואקורה למקנה לאברהםעבד
 ות כל אך . ברוחי אבינו אברהם כמו שהוא עליו לבנו כהב וכן , קץ לאיןספריו

 מצא אשר האשטה היא ומה . פירישיו טקצת לו נעמו ולא הרטב"ן 5ההסיד שוהאינני
 לבטל הניעהנ זה אך מפק וגלי , חנסים למדרש בפשט.ו פנים נשא לא כי יען 1בו
 לנו תה.ה עזרא אבן אברהם ר' ועם : בהקרסתו בפ.רוש אמר וכן . פירוש.וקצת

 לעג הוסקו ועוד המג.לה התובחח מן דברו מלא והנס . מסוהרת ואהבה מגולהתוכחה
 יהב יוצק יאמר אם אהבה דברי ההם 1 המסיה-ת האהבה איה אבל והתוליםוחרפוה
 יען 1 הזה הרעש כל היה מה ועל פשעו היה ימה ץ הזה החנט של פיז לתוךרותח
 סוף וסוף . השכל מן ורחוק זר אנדה מדרש לקכל יביל ולא רצה לא הראביעגי

 לקח רכר פש- ידע לא הוא נם הלא הראב"ע תיתש ע5 רוות כ5 שהוציאאותי
 , ויגש( פ' ת עה )פי' 9 התורה יסוד לדעתו שהם חורה בסורי-י הקכלה אלמנוסו

 עוד בו ירבך וכן כמתעהעת. בעינ.ו הקבלה שהיתה אברהם ר' יעש: מהאבל
 לי היהר באמת אשר הרסב"ם מן ביכרו נם . להתוליו-( קץ ואין אחריםבמקדם.ת
 כבידו פיגמי לפני טוב למליץ לי שהיה ירעבי כי - גלויה גם מסותרה אהבהאליי
 הרמב"ם להצלת צרפת לרגנ' מאג-תו נראה כאשר ובתירתו באם.נתו חפ. בתנואשך

 והנה . לפעמים:י( קשות אתו מדבר ילשונו פיו שמר לא זאת ובכל' - הרעותמדכחס
 תקיף לפעמים אבל ענוהו היהה גדולה . הפכים שני היו בהכינתו כי זה סכלרואים
 . קנאתומטנה

 בע.נינו ידמה אחרים יענינים במדוה נם ונהק-ה דרכיו נחפשה אםאמנם
 כפלפוליו קנאה מעיר מ"הטת כאיש נראהו פעם . יהובים ננורים מלא כאישהרסכ"ן
 לראשיים יושר ומליץ סנגוייא בעל הוא הלא זה יכנגד , בהורת איש פני שאהכ5י

 ושוב נפש באוה ת בהנס והינה העיינית החקירה אח אוהב היה ה.א . פניםכמשיא

 טנשא איש וא.ך . קץ אין ;ד אקבלה בחכמת לעש.ה מפליא היה הנה האחרמצי
 היה היא 1 חל.פן היא אשך הקנלה אה וסתמם טנשא גם יה.ה המישכלות אתוטרוטם
 לפעמים נראהו זה ולניכח , הפשט לפ. בפרישיו יו-בר ונגידים הטקרא בבאורהפשטן
 היה הרמכ"ם . היטו בעלי ודרוש אגרה בדרך במקרא דורש המלה סובן בעצםנדרשד
 ומנגרי הרמג"ם שטת מגג-י , הצרפת.: כי אמר ;אה ובכל , תפארתו בריהו.צביאיש

 הנלוים הנגורים אוה יובנו אבל . נסמן כל המלמרים האמחיש המירים הםדעוה.ו
 . המדעי ודרכו הרמב'מ מרכינה הבטלתו ;ל לב ובשום הטדע'ות הכוניהיוגבינת
 כרבנו היה לא . התירה בחכמה מיוחדת 'סטה '(ו היה לא נחמן בן סשה רב.הרב
 וטבועה עניניו בכל טנה,גו היהה והיא מפירשת, היה שטתו א'ט- מ'.מון בןמשך
 האסתוה הקבלה מן שיאלמה מה שכל : היהה ם . יזוע לא ומטני טחק-יובכל
במעשה-

ב". בשלה פ' . חו"ל רגרי על םלהלע.: שפת-ה.: האלמנה בבירותיו המתהדך זה : אטי שרה חיי נפ'3(
 גהקית. פ. ובפוף . תואנה רק אלה ברכתו אין חרסב"ן ואמר ה' טלחטות ס5ך ות רזא כתב בספי :כיון

 . בנס עליו תלונתו באלה בכ.יצא ועוד ר.א כהבלי נפחה החי ואלכתב
 דברי :ל כתב נאכלי בפ' וירא בפ'ח(

 הכתב סותרים הדברים :אלה : ל וו , נבוג.ם במורה ם הרמב.
 ובא' , וכו' הבאי דברי זהם תרטב-ם של הקרבנית סעס על כתב ויקרא ובפ' , בהם להאמין כיש לשפעםאסיר

 חרושי כסיף ועי' . חרטבים על טכוסן יהוא הקרבנות גמעם המבהילים פי 'aDn וזה כתב ק.ן ויבא פ'ב-אצבת
 ה,בי':סאם זלגן '"יסה ר' ההכס 'טחרב , נדה לסם'הריטביא

 חוצ'"
 לחריטביא הזכרון ספר את לאור שם

 לקטן נם ועי' . הזאת בפנת היסבלן תלונות  מעליו להסס ה-טבח לעזרת ה-יטבזא יצא ובו כ.י פיעל
 . הריטכ'א עלברורינו

 ח-הי דכדו'
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 העיונית החכמה ואין באמונות הפשופ הם,שכל מן שיאומת מה וכל , המצותשמששה
 שבצהב התורת מרת זו , אפשריותה סותרת השכלי והמחקר העיון בעלי לבלהסוסגסת
 נסכל לא 03 הטושכל מן נעזר ולא קבלתו על מופת שאין רבר כל אבל , פהושנעל
 . יושריה כרעה אותו לרון ונוכל לקבלו נתחייבנו לא יסודו בתלטיד אם אף החכמהטן
 מכל ארצה דבר מהפיל 'רא היה חסידותו ומתומת באסונות לב מרוך הנחמני כןלא
 כל , הקיסינים שאמרומה

 דב-
 המצאו וכבר לו יאמר קדוש בתלמוד שנמצא ודבר

 המדרש מן ידו הנית לא , ההגיונית החכמה מצד מקרא של פשוטו את אוהב היותועם בי בעינינו יפלא לא כזה באיש בן ועל , מקבלה היותו על מופת לו נחשב ביכתיב
 כעיניו זה נתשכ ולא . לסורי( אין וסמנו המקיבל הענין בו ראה אם-נתו לפיאשר
 חכמים שאמרו מה בתורה גרול כלל זה ואטונתו דעתו שלפי אחרי הפכיםבשני
 ואף . זה לעוסת זה הם אם ואף זה אצל זה יהכנו כלם וגם לתורה פניםשרעים
 והוקיר הטחקר בחכמת לו רב ידיו היות עם כי נראה אם עליו נפליא לא זאתלבעבור

 דבקה נפשו זה כל שעם , ישראל תורת עקרי עם במהירה אינם אך אם המדעיםאת
 . והסעשית8( העיוניתבקבלה

 הנה . מהרסב"ם נבדל הרמכ"ן היה בעינינו הוא וגדול אחד בדבר עודאטנם
  ואת שטתו לפי כי , טעשית לתכלית רק ההלכות בהלסורי ולבו עיניו הכיןחרטבשם
 אשר המעשה את ולהידיענו החיים  ררך לני  להכין  אם כי נבראה לא  התלסורתוהת
 לחכמה התלמוד את עשה ה.א , הנחמני כן לא אבל . ולמור מרע שתהיה לא ,נעשה
 מחברים בעד סניגוריא עושה פע0 הפלפלנים במעשה בפלפוליו פתחזקלמודית
 . יושר רברי הם אם אף אחרים חכטים דברי לבטל כחו בחמת פתמרפר ופעם ,קדמונים
 הרמנ"ן . נפוע עוקר ועתים מסעעתים

 אש-
 הלך לפי היה , סטולרתו ספרדי היה

 ולפשר נגודים להשוות סתירות לתרץ נפלא אסן ויהי , צרפת חכמי גדולי ככלומפילפל חיקי השכל חד היה בטבעו . הצרפתים החכמים דמות צלם נפשו ותכינותרוום
 אפילו : עצמו על תם רבנו שאמר מה עליו לאמר נוכל וכטעפ , שכלו בחדודמפכים
 שבן כל יפה להרצ: יכול אני אחר במקום ופמור אחד במקום חייב בתלמודכשיש
 כי רואים שאנו ! הוא דבר והלא , ע"ב( ע"ח רף וויען ד' הישר )ם' אחרותגילדות
 בפירוש ואמי , קישיא מפני הספרים להגיה רצה לא ענין שבשום בחרישיוררכו

 שגם יען אם כי זאת אין , קל"ד.( בחרא נבא )חדושי היא עברה הספריםשהגהת
 וגם לו, היו קדושים הספרים הגהת ננד ודבריו בתלטודו למנהיג ר"ת לו היהבזה
 בחריפוהו לפרש ידע בי להגיה צרך לו אין בלמודים דרכו לפי כי בנפשוידע

 הנוסחאות להרץ ירו לאל בהיזק הגהה ירי על  הספרים למק! 6 ולמה , הכלולהשוות
 ובין הרמכ"ם בין היה אשר העצמי ההנדל זה יהנה הנהה. ובלא חריפתוברב

הרמכ"ן
 טצדיק והוא נראין דבריו יאין חרטג"ן ואטר וכו' חיות לצוד גב!ר צ'ד גנ,ר חראלע פ" נח בפ'7(

 ב6' ואסר . גריזת של דעתן צר שחית ח!.ל שדרשו טה יכ וכולס . בקבלת רשע שחיה ידעו שרבותינורשע
 כינן שם ואסר . ממדרשם נטיות על אחת פעם מתנצל נח ונפ' . טקובלים בכתוב רבותים מדרשי כיוכראשית
 שבעים כ' כן לעשות אותנו חרשת חסקרא פשטי לפרש ופרח אגרה טדרשי אחרים במקוטות פדקדקשרשזי
 ולא זח על  טרש"י רשות לקני לצרפת שחלך פלא !!ח . חכטים בדברי חלוקים רבים ונדרשים י לתירהפנים
 אשר הרטבים וביחוד חפני בן שטואל ורב ורהזנ פעריח  רב במו  הסאתים וקצת  ארגי  חכם: על  לבושת
 . בטררשיהס אחרת בררך הילכיט  וזל הנמינו שמדרשי כמקים אף כפשוט: חכהונ מלפרש נטנעו לאגלם

 . שיטוטין וסררי atJe הכרת נענין רשזג בשם שתביא אדם תולרוח ספ- ות בפ' גפירושו עי'8(
 ושם 5 צר ם,ב חקגלה על במחביאיו גם חזה החכם וטביאח יעללינעק ר,א שהוזל הרמב'ן בדרשתוא'
 אדש בס בחט טשתטשין עכשיו וחשרפופין הכף חבטת חיא גראס ונקבה זכר בם. ,יל חגאון שכתב טהאטר
 תובל ואחות פ' בראשית ובפ' , השטות בצרופי אקבלח בעלי טשטוש טרטר התירה פי' על ובפתיחתו .וכו'
 . מעשית בקבלת אטוגתו על חסורים בכתביו בכ.מ עוד כן ויש . השדש שטושי כתבי י!כירקין

 ח"ח()ד!.ד
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 לא אחד מצד וכי , הרמב"ם לעמה מצבו את נבין על יביננו העמיד בדרכיהרטב"ן
 הרמג"ם היה כי להכחיש אין אשר הוא ברור דבר , הלמודו בדרך עמו הכון ידוהיהה
 , לפנים כם.ה היתה לא אשר מלאכה החוקה יד ומפרו , ופלאו האור מופת !בעיניו
 ראינו כן מרפטו. כן היה אודותיו ;ל לדבר סבה מצא אשר מקים בכל כיוידענו
 לפניהם המליץ הוא . ציפת ורבני ההר מחכמי עליו הקמים נגד קנאתו אתכקנאו
 עסו לישראל עשה אשר מהט.בות וספר גתו ואס תומתי ישרו עליו ומגיד ס2ר.ובעד
 אשר מכתביו מכל ראינו ובן . וספרי צרפת גל.ה בכל כמוהי קם לא כי עליוואמר
 להפך המיד משתרל בהיותו 'צרקותיו ותהלותיו הרמב"ם אורות על צרפת לרבניכתם

 הספידים ככל :י ספריו בכל נמצא וכאפה ,. למעלה והורותיו טעמיו ולהגרילנ,כותו
 . חקירותיו ברוב להלכה אחריו ונמשך לראשו עטרה משה ו-בנו דביי בל אח היא גםשם

 בפרטי הרמב"ם אחרי המשכו עם כי ~ה היא מאחריי סר בו אשר האהד הצראמנם
 הניח אשר היסוד הנה , בה הפ.ן ולא עסו הלך לא העקריה כשטתו ואת בכלהורותיו
 מן תמציתו את ולהוציא ההלמיד של ומהן משא להגביל : היה הלא לספרוהרקבים
 שנחשב עד הימכ"ם מאס ומהנה ומשאה הגמרא בפלפול ואם , בי הדבקותהקלופוה
 של הדקיה והמברות .הקישי:ת ההויות לו נחשבו במה זמן כאבור בו העסקכעיניו
 חכמי ורוב הרמב"ם מאחרי כי הזה ברבר ועה: 1 חוושיס מחרשי ושל ההומפיתבעלי
 וררך אחייהם לבו נטה רוחו הכינה לפי אשר הצרפהים ררך לו ובחך שקדמוהוספיד

 בצדק ועתה , הורהו בתלמוד ומלמריו מוריו לו ונחשבו ותלמידם בפלפולםבעקבותיחם
 תשה , ספרר אדטת על צרפת מטעי נטע אשר והראשון ה-אש הרמג"ן היה כינחמר
 שטה- ולבטל הרסב"ס בקשת למריה בארצו הדרך לאם צרפת חכמי של הדרישהררך

 , ד התלם בעיוןהכוללה

 שטתו בבחינה בין הרמב"ם מאחרי במורו גם כי לנו הוא ברור נאה גםואולם
 הוציא ולא הרמב"ם מעלת שכח לא התלמירית כמהו בבח.נת בין הדתיהכפילוס:פיא

 ספרי לצמת הצרפתים במחלקת לעיניני ויגלה יתודע כן . מעשיו להקטין מליןמפ,ן
 הנה . רעה רבהם מוציאי מפני בערם להגן. כארי התגבר הרמכ"ן איך ,הרמב"ם
 ועל המרע ספרו על מלינים היי האחד מצר , צדדים משני ה'הה הלא הנאתחנ,חלקת
 וביחוד , מחברם נהם הניח אשר הפהילוסופייה דעותיו על ובכלל , נביכים נערהספרו
 הרמב"ם פרסם אשר , ותאריו ועצמותי האל בטציאות מחקריו על גם בהם ורבים ,לעד וקיומי ההוה העולם בנצחיות דעתו ועל המתים ותחית הכא העולם באמינת שטהועל

 ולא מעולם צרפתי און שמעם שלא דברים , היהרוח דת כעקר וחשבם הספריםבאלה
 ומדרשי התלמוד רברי פשוטי אחרי דבריהם בכל נמשכו הם כי . הבינום ולא'רעום
 נכריה מעשיהם זר יחשבו ולא יחררו לא איך כאלה חקירות בשמעם כן ועלהאגרה
 רבקוהו כל עם כן ועל יחשוב כן לא ולבבו ירמה כן לא הרמכין והנה ?אמונתם
 כל הוציא כי עד עז כמתנגד הזה בענין להם היה התלטודית ובחכמתם צרפתברבני
 דברים יווו עתק אהוצאתם : אליהם באמרו פנים משוא בלי והוכיחם עליהםרווו

 בכל וכן . לאמרם" שכן ומכל לכתבם כי אף לשמעם אסור ומקנאה משנאההנראים
 בסתר מלשניו הנרגנים מדבת ולהצדיקו ~כות עליו ללמד עז בכל ,סשתרל היהטקום
 כי והיא אחרת תלונה עוד בלנם היתה השני ומצד . בכ"ט( חגטול נשער בנלויאו
 קצונות להלכוה נחלקת חהוכה פה שבעל התורה את עשה אשר בשטתו עינםרעה

 היהה לא הזאת הטחלקה . הפלפול ובהרחקה האומרים ושמות הראיות בהעדרופסוקות
 היתה הרמב"ם שטת , לשטה שטה בין מחלקת אם כי לאישים אישים ביןמחלקת
 והפלפול שהדרישה היא צרפת חכמו ושטת טרשה לידן המביא הלמוד התורהשעקר

בתלכיד ה( ת.דויד
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 פרבנצה קהלות כקצת עליו שקטו החילקים שאוהם גם אם . לעצמם תכלית הםבתלטר
 על אם כי הלונתס התלמודי הרמב"ם על לא בי תמיד הבטיחו צרפת חכמיומרוב

 דעותיו ועל הפהילוסוףהרמב"ם
 הרברים כן היו לא כי להכחיש אין זאת בכל , באמונתי

 סור את . בשטתו נפשם רצחה לא כי תפלה שמו בהלכותיו גם באמת אבל ,שבלבם
 בעל משאנץ שמשון רבנו הרב הוא הנדולים צרפה חכמי מבחירי אחד גלה הזהלבם

 להרמ"ה אגרות ס' )ע' הלוי מאיר רבי להרב מתשובוהיו באתה כתב אשרהתוספות
 מ המהומים כספרים יגיעו ישים אל ואיש ת%"י: פחס י"אצר

 משנה ספר על הרברים כמת ספק כל בלי הנה . הגאלה את לעכב סדרם 5אמסררם
 הלא ובבן , ליפעה ראה הזה הספר שאין העלטה בלי אמר ועלץ להרסב"םהורה
 בין במעלה השלישי היה ואשר בזמנו עמו לנם העומר צרפתי הבם ספי יוצאמפורש
 ? והטעם . החזקה יר במפר יגיעו איש ישים שאל מבוארת אזהרה , ההכספות בעליכ5
 הסתלקת ולהשטים והמהן המשא התלמוד מן להפשיט שמתו בעיניו ישרה לא כייען

 ובכל מאז והשתדלוהם הצרפתים שטה למרות הארץ מן הפלפול ולהצבירוהראיות
 והואיל ידים בשתי בזה הרמב"ם שטת דחה הוא שגם אף הרמב,ן ואמנם ,הזטנים
 לא זה בעביר , ספריו בכל נראה כאשר שטתם עם הכון וידו , צרפת חכמי בררךללבת
 . עצמו*( בתלמור כסו יגיעתו גו ושם החזקה יר ספרו נגד אחת בסלה אףיאשם

 משפט פי על בספרד הלמוד דרך פלס אשר הראשון הרסב"ן היה כי אמרנואם
 היה לא הרמב"ן ימי ער כי לאמד בזה כונתנו אין צרפת הכמי של התורהחכמה
 חכמי של תלמודם ררך אחרי ללכת הרמב"ם מררך סר אשר ספרד מחכמיאיש
 ה.,ה עשו שאחריו בדור ויוהר הרמבים בהיי ספרד גדולי כטה כי ידעת הלא ,צהרת
 הספררי א י פ ע ל 1 ב א י ו ל ה ר י א מ י ב ר . בהלמורם חפץ ומצאו הצרפתיםעם
 דרך נראה תורה משנה ספר על ומהשגותיו וחדושיו מכתביו . דבריהם לכל דרכםאחז

 ברבר ממנו הרמב"ן התפעל מעפ לא כי מאד ונראה צרפת חכטי במנהג ררכוהפלפול
 הורה היביץ אשר מניר1נדה יונה רבי החמיר הרב החזיק אחריוהיהיי(.

 שלמו; רבי הוא . ר ה ה ן ם ם ה ר ב א ן ב ה ם ל ש י ב ר להרב מובהק הלסידוה.ה ממשפחתי הרמב"ן של קרובו היה הוא . הרבה הלמידים והעטיד ההיא בעתבט51פילה
 וטריבותיו נבוכים :מורה מדע ספרי על מחלקת- ידי על ומר רע קרסום לו קנהאשר
 בשטת חפץ מצא הוא נם הזה יונה רבי . הרמב"ם אחרי הנמשכים כל נגדהעוות
 הן . נערותיו מהדוגר אל.נו הני; אשר סכל נראה כן . הורתם בהלמוד צרפתחכמי
 זלא נתרא בכא למסכת הרושיי לא ראינו לא ההלטיד על חדושיו ספרי את כיאטנם
 5נו די אבל בערכי( שח"ג )עי' יר בכתב וישנם הנודעים סנהדרין למסכתהדועכו
 שהביאו מה כמו בשמו אחרים העתיקום אשר מחדושיו שראינו טה זה עללערה
 בעל הרב מהם שהעתיק ומה ם אחד כל ורא"ה הרשב"א הלמידיומטנו
 שבאו הפוסקים ברוב ממנו דברים מובאים וכן , ממפר אין במקומית זקניםאסיפת
 אחו עשה אשר ברכות למסכת האלפסי על הפירוש מתיך כן נראה וביחור '1( ןאחריו

מהלמ,דיו
 . והלאה 67 צד חיא גידעכא:ן סשה לחריר בצרפת ליהודים והחשכלח חידוד הולדות בפטר ע"9(
 ובחרושי . הלוי טאיר ר' תחב מן לשאול והוצרכתי : כתוב דברים אלו פ' לברכות תרטב.; גלקוטות10(

 הגרול הנשיא השיב זה כל איים אליו תשובתו והעתיק הלויס נשיא מאיר ר' לרב שאלתי כתב ,ל'נ:(גזע
 בהדגשיו הרטב.ן וקלס ל 11 ש"ב סי' בתעיבתו הריב-ש כוון אלה דבריו ועל . שיחים דברי טשיב ישקשטה.ם

 גשם; שמצאיה טה וטכס . דבריו מגיא נושריו ובכ'מ . וגו' ישק שפתים הטקרא עליו וקרא הרשהאה
 . בכ'ם רשבזא וגרז' הרסב'ם על בהשגותיו לרטית אגרות ספר ועי' חריף טפולפל וזוח כ'נראה

 טטעקול ונראה , מקורי על רטז ולא הש'ס כל על חרושים יונח רבנו עשה כי כתב בשדרג11(
 . תוגו דבוש בה היבאו לא אשר מסכתא אין שכמעט נראה שהביאוהו בספרים שטצא מח לפי כן כתבחרעת
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 טמני אשר מפיו שקבל יונה רגנו רבי סתורת הוא הספר ש5 רונו ואמנםמתלטיריו
 נם ואמנם . כתלמורו"4( מרתי גם היהה הצרפהים תלמוד מדת כי מבין, כלישפ,מ
 והראשון הראש היה שהרמב"ן שאמרנו טה אבל . הזה בדרך הלכו אחריםספרדים
 רפא כי לאמר אם כי כונתני אין ספרר אדמת על ,צרפת חכמי תורות הסיעאשר

 היא , בארץ ,עולם יכוננה והוא בספרד ת ו ה י מ 5צ הזאת השטה היה.מיסדהרמב"ן
 רוחו ממבע מבע, הוא אף דורשיה לכל התורה חכמה ומטל דורו לבני מופת היהאשר
 . פניה לשנות בספרר התלמוד הורת ההלה ההיא העת מן בן ועל , ולארצולעמו
 תילדות וקמם חקם, עברו הפלפולים , ורבי פרו החדוש.ם ? אלה אחריה היהומה

 נכזבה ובכן .. מעולם בספרד ירעום ב4 ומשפטים קרמונ'הם שערו לא חרשותהלכיהיות
 היסים יבואו כי לבבו בתם וקוה ח'::ב אשר "מ.ימוני משה רבנותוהלת

 אש-

 ספרו
 בו טצא לא אשר ישראל סדיני דין אין כי יען ההבורים כל בעד יספיק .חייהמשנה
 היה גם אס , באה לא תקותי אבל - יוהר עוד הנאמן היהודי והפוץ יגה -מקינג
 ולהומים לאורים לבם על הדירשים סוכי כל נשאי המשפטאשר לחשן ,שראל 5כלספרו
 הרמב"ן ומימי הלכה בדבר השואלים כל ויבואו יצאו לכדו פיו על לא כי , היהלא

 התוספיה בעלי הצרפתים של הפלפיל דרך , בספרד ג: שטתו אה הצרפתים. שפתנצחה
 והפלפולים וההמצאות הרקרוקים ופריקים והקושיות ההוייות רבוי . הדרך לאם ש:ה.תה
 ובכת מדעתם הטציאו אשר דינים ממפר, לאין רבים חדשים דינים והצמיחוהולידו

 הצרפתים התוספית בעלי רנותיהם של ומתן משא מתוך היציאו אשר א:דקדוקיהם
 סשה רבנו והנה , "סו ואשר הרסב"ם שערום לא אשי דינ.ם , ישראל סדיני כלםוהיו
 , זמננו עד הבאים הדורוה ככל התלטודייםוהרתיבוהו הגדיליהי אשר' ,עולם לנהיב מאז ויהי בספרד הזה פלס,'הנתיב אשר היא נחמןבן

 ולטוב ,, נן . הדברים התגלנלו כי ה'ה'דיה ולאומה לדה לצרקה חשבו אשריש
 צרפת רבני בי 'הלכו אשר הדרך ,ה כי באס-ם , הצליח לא הרטבים הפץ ולכנינולנו

 החקירה הציל הוא כי , לו יקרא הקדש דרך אחריו הנמשכים וכל הרמכ"ןואחריהם
 חשב האיש, משה 'ה לאמי.: ושטתו הרמב"ם על באזנינו רע מהאוננים והם .החפשית
 בעיר ישרה אשר הממקנא עול תחת ישראל כל את להביא רוצה שהיה רעהשעלינו
 כביר רוח בטה אמנם . ו,6( צד ח"ג חמר כרם שיש )החבם בעיניו" או התלמורחכמי
 משפסס התלמוייים הרבנים תהלוכית ויודע הרבר על המשכיל 1 כאלהאטרים

 התלמיד שנחתם טעת כי ה0סקנא, עו5 עלינו נתן הרמב"ם לא כי יודע הואומעשיהם
 אחר איפוא ואיה , הממקנא מן ושמאל יטין נט. לא הרבניה ואחריהם הגאוניםבל
 בעיני שרה י אשר המסקנא 0ן לסיר לבו מלאי אשר התלמודיים החכמיםמכל

 להלכה לא אך למ'ד.ה בבחינה רק ט"ו לא לעתים סיו ואם ו התלמורחכמי
ולטעשה

 . יינה ר' הרב .טורו מהרים מגית ס' שמוב.ר שצאתי )ם'ו:( לנדרים רשב'אובחי
 ,ת-

 שעד' ס' תבר כן על
 האיך:ג.ם. בע,נ' חשובם יחיו טעט,ם כמה בדפים לאור ויצאו היראח ום'חשיבה

 ה~לקח בעה הרמב"ן שכתב הטכתבים מהוך נראה כאשף ה-מבזן של קרב. חיה יונה ר',צ~(
 לאמר יונה ר') על רעה רבה הט,צ.א.ם ;ל ן הרטב יטמתמרסר . 'וגה ר' תלמירו בצרוף ההר טן ריששעשה
 היי'. על כ-.:ות. ובח.' . י' ים" ש' ס" הלנרשטאס התנם שהי.ל מכתג.ם קביצת עי' . פסילה מטשפההשהוא

 וכ. קרבי יטה ר' טורי אכל :ר.ו הרנור-ן כור. מגה:.,של כך א( )פ המהכר ?חב לר-יחט'וחס'ם
 חיים עור רב.ת'י שנ' הי. הפ" אה התלמ'ר אפיו ;שחבי ה-טב.ן שי הישרו גס שח.ה מהוט.ד'1אחד חברי הריקק :ל הפי' שוה ור: . יהיר: שלשלת רצ'א ס' רשביש עויה בע' וג" . קרובים וימבין י'ישהיו טכוא-

 שכשמצא . הןע;'ק טן ;-ספת אלא זה אין יי'ל' כ;י1 ןקימ..; .CIDJU תמצא ואם , נר,ו עליהם נתבוכלרוב
 "נרו. החיים ביכה אבל , הרחים ברכת fVn(li היא ה.:'ף , גרכה בלא דהם רכו הייה ?)ימהאהנ,"ו,יק
 טנואר ,2וחכת' מה שיבל , .2בירה' כסו והעיקר לוו;- אך האריכות וכל יונק ר' א-די,; על גרףונאר.כית טאר וחרר עמל יטה ר' בערך חוך:ל.ב שם שבעל ראתי ושה . המחבר קן שהנא בה:-ה רוברש:יוכ
 . הרמכין "ל התחיך 'ינה רכה שי י;-בתו 'יוסי,קיטנ
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 זח יהיה האם , צואינו על ונתנו הססקנא עול הות הפרזל עול את וחרש וזיהאשר והמסני החרש היה לבדו הרמב"ם ד"א כי כדבריהם האכער *48ה אילו ואף .ולטעשה
 הכבירו מאשר יוהר החומרות וככר דינים הטון מגדיל וטה היא הכי גדולםאסון

 ארשת וגל וסיעתם הצרפהיס רבוהינו שטת נצחה אשר אחר* הרבניםוהנדילו
 השטה הכבידה הרסב"ם של הטסקגא כעול שבע הלא 1 היסב"ם שטת אחהפלפלנים
 אשר מהעת כי . ישראל יעל הדת על מועקה הפשית חכךרה יקראוהו אשרהפלפלית
 ורם פרי , ים סני מתרחבות המצות היו הלא והפעימה הברורה הרטב"ם שטתנכבואז
 כל זה ואך , מספר ולאין תבלה לאין לבקרים חדשים אסור ומנהגי דינים ירינידינש
 בן משה רבינו על עתק הרוברים אלה לנו עשו צחוק אך , ם הרמנ וכטת הסרפרי

 נ יען ז טה ויען . ש"מ(  זה )נם בעוכרינו" היה וכא אכי לאמר מלא אחריו הקשמייסון
 כל אל ההמון( הוא )הלא הבהמה את להנהיג כדרבונות חכטים רבדי היו בהחלהבי

 אותם עשה הרמל,ם והוא . 18( והזמן הסיקם לפי ומועיל טוב ההכם'ם יראואשר
 ספקית כל להסיר ובקש פסוקות הלכות כתב הוא . סטקיסם *זחו לא נפועיםכטשמרות
 ירש למען האידים דברי גס נזכרו במשנה אשר תחת . . . . סהלוזז כלולהשגיה

 ולפי עיניהם ראות לפי זה או זה כרכרי לפסוק ויונלו יחדיו הסברות שתי אחרוןדור
 התלמורית הספרות היודע וכי יבן ולא החכם מי אמנם * 61( צר )שם זמנםצורך
 ארוך טזמן נפועים כטשמרות דגו כבר שבתלמיד הטסקנא ופסק ההכרעות כ* ידעולא
 יטי דברי היודעים סכל מי י שאחריהם הרבנים וראשוני הנאוניס מימי , הרמב"םקודם
 עליו התלמור על אמר אשר הראשון היה הרטבים לא כי ירע לא דצזלמודמפרות
 הרמב"ם עם במשפט לנא הוא רוח ורעות הבל אבל 1 לגרוע און יממנו להוסיףאין

 אה-ת היתה הנשיא יופרה ר' של משנתו מרת . בזמנם המשנה חבטי מדת לפיבזמנו
 גם מימכמות ההלנות חוצץ יד על לקבץ היתה במשנתו רבי תכלית , הרסב'םסטדת

 החכמה וכשעור הרוח לפי איש איש להדרש הדורית לחכמי נתנה והיא ,מסופקות
 כאטט המשנה אחיי באו אשר התלמור והכסי , דעת לאדם חוצנן עליו האצילאשר
 בעצם הגטרא בעלי של דבריהם גם ואולם , גמשנה וררשו וחקרי ואזנו חובהשעש

 נס המשנה גם וכן , להתגדר מקים אחריהם לבאים הניתי כי , להדרש נתנווראשונה
 . נטועים כמשמרוה לבל נאשר הכל להיות פועליהם סאת מיועדים היו לאד1זלמוד
 בי , לא ? אדם לפעלת ומחשבתם רצונם ההיה 1 הבאים בדורות כזאת ההיתהאמנם
 נמזעים כמשטרוה לא , ההלמיד מן הי,'צא ודבור דבור כל נעשה התלמוד נחתםטעת

 תכלת אץ עד ורבים פרש כנטיעים הע אם כי סטימם חתו לא אשרבלבד,
 למשמר היה וענף ענף כל אצו הזטנים במשך ענף וסרבי פארות משלחוכנפיעים
 עשת אשר הרמב"ם ודהו? ישראל על טובה חשב אשי הוא זה מי ועתה .נטוע

 לא אשי לנטיעים הנטועם המשמרות עשו אשר אלה או נטועים כמשמרותנטיעותי
 משמרותיו רק לנו היו אילו , בעינינו זאת נחשב היה גדולה לצרקה , פרי מעשותימושו

 לא באסת הרסנ"ם לנו קבע אשר הנטועים המשמרות עתה אגל . יוהר ולאהנפועים
 משמר משמרותיו על קבעו הלא אחרי באו אשר הסרוסה החפשית החקירה בעליאבל - טהם אחד אף לעכור לבו סלאו אשר האחרונים החכמ.ם סכל מי כי - ממקומםזזו
 היא , הממקנא עול על תוספות רק הזאת המהוללה ההקירה פר* ויחי . סשמרעל

 . והזמן המקום מצרכי נשב- לא המסקנא ועול , הסאה הגדילה היא הטעטסההכבירה
אבל

 . בזח לרעתו ישכימו הכמבזם עם לויב נכנסשנשבירם החכמים כי אאמין לא ואני . חדינים קיום בחיוב החמין ונין חחכמים גין שנבייל כסי רופה ההטוןשחיא הבהסח את למנהיג שכחב וסרגריו . בסלה מלח ממש רשד*ל חחים לשון הם חאלה חרגרש18(
 חיה()דוזר
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 . הקומונים ירעום בל ומשפטים עינים מרבית הולירה אך חכמתה מרביהאבל

 ותרבה ותגדל , צרפת חכמי שבת נצחה אש- טעת כי כה עד ראינוכאשר
 כ* , מעתה פניה שנתה התלמור תורת כי עד הרטכ"ן ידי על בספרר גםעצמה

 לא חדשי[ דינים על הניט והצמיחו הולירו הלסוריים והפלפולים הציוני[הדקדוקים
 נבראו אחר מצר גם כן אף , ישרול מדיני כלם הימי[ ברוב והיו אבוהיהםשערום
 ת מ כ ח על בזה וכונתנו בראש, חלק הרמב"ן לקח בהן :גם בארץ גודשות ההיאבעת
 הפעילה חזקה בת;צוטה , פורחת וההי נצה עלהה הרמב"ן בימי אשר , ה ל ב קה

 הנה מרפא, לאין ער וטובים גדולים דעוה והבלבל מפיד חכמי רוחית 'עלהקבלה
 נקיאי אשר ובסודוה ברזים העסק היה קרמוניות כשיי[ כבר כי הדבר נכוןאמת
 לעשיה המנהג וכן , בישראל מהפשט הקדושי[ שמות בצרופי והשמוש , הירהסתרי

 חזקה היתה אלה בכל האמונה , ישראל חכמי ובין בעם מאר נפרץ ולחישותקמיעות
 וכן , מ-ככה ומעשה כראשית במעשה הגרישה הן . ההורה עקרי בכלכאמונהם
 הטלאכים כהות ובמעמד בהיבלות שלמעלה במה והחקירה הקרושים בשמותהשטיש
 , יומין עתיקי ובטררשים בתלמיד נזכרים כב- להם הדומה וכל במרום מ-ום צבא'כל

 הראשונים הגאונים בימי פכ"ג(, חיא )דדו"ד נושן ישן היה הלא העניני[ באלהוהעסק
 בשמות פועלים היו אשר בבבל היו ורבים , ויווני יוהר הזאה הפנההשהלשלה
 לעמוק זכו אשר סגלה ליתירי אליהו ובגלוי מעשית בקבלה מאמינים והיוובהשבעות

 לבבל הקרובה במורא לרוב זה היה גאון האי רב לערות הקביה. ובמתרי שדיבמור
 לרוב ונפרצו ההשכלה גדלה אשר מעת אמנם בכ"מ(. ח"ד )שם הכשדים מן כןולמדו

 בעלי רובי אצל הררישה זאת מלב כמה נשכחה כמעט בספרד הלם'ריותהתכסית
 לא בחכמות הטעלה אנשי הכלל. מן כיוצאים לאחדים רק דרישה והיתה ,החכמות

 לא ורבותיו הרמב"ן ימי ער באמתהה. האמינו ולא הזאת הדמיוניה בחכטהרצו
 בכל ספר אין הן הששי, האלף של המקובלים מדת לפי קבלה בעלי נספידמצאנו
 , יצירה כספר הקבלה דעות פי על לפרשו יוהר עלה נתן אשר הישנה ישראלמפרוה
 הראשונים הספררי[ המפרשים כל זאת ובכל . האחרונים מפרשים באמה עשוכאשר
 פרש אשר הראשון היה וקרמב"ן , חכטהם בדרך לפרשו השהדלו אך , כן עשולא
 מיימון בן סשה רבני הרב מהמרמר וכמה יי(. הקבלה חכמת פי על יצירה ספראת
 , דבריהם ועל חלומוהיהם על מרשיע משפט רוחו בחמת וירבר המקובלים מעשהעל
 שכן כל לשמעם שלם לאדם יאות לא כאלה דברים ואמר קטיעות כותבי שגעוןועל

 ארם מבני המשונעי[ שהם . אולתם מפני אדם כל ומזהיר פס"א(, ח"א נ )מ'להאמינם
 פועלים שקם השמות צרופי כי פ"ז(. מושה המשנה )פ' המפורש בשם מבהליםוהם
 נשחנו מאר מה אמנם פם"ב(, ח"א (a"c הפתאים בדאום אשי וכזב הם סכלותבהם

 כאשר כי נאם- אם מאד נפליג לא ועתה ! והלאה הרמב.'ן מזמן בספררהדברים
ה.ה

 ירמגץ הסיוהס יצירה לם' שתחי' כ"כ 4ה צר מ.ב הקבלה על יינסו -"ה ,-".,:;- י'" ה"--14(
 בעל שחרטב'ן שדעהו נראח " הערה 40 צר א' במחברת טרבריו אך . עזריאל ר' לרבו אם כי ממנואינו
 ע.' אחרים ספ.רויסים שונה ופירושו עזריאל ר' רבו מפי 'צירה ס' פי' שהרמב'ן כתב 10 צר טיא ושםאפי',
 את להעביר שאין נ.ל בפירושו שדקדקתי אחר ואמנם . הקציר בענין כלומר לעסיס רבי לו היה ובזהקצורו
 ומסת.ר טקצר קבלה ע.פ שפי מקום שבכל התורה בפי הרטב'ן בדרך 'וכירנו הקצור וזה . מנחלתוהרטנ'ן
 טעו ההוא בעת שכבר יתכן ילא . לרטב.1 הפי' זה נתיחם אחריו שני ברור כבר שהרי לרבר וראית .הכבנח
 ס' פי' את הביא הוא ח:הן פרץ לר' המיוחם אלהות מערכת בעל והרי . כתבו שלא 5סי ויחסוהובטחברו
 ותורני שיפנינו בפ' כן באסת ונמצא יט~ד מדת בענין פ' הוא בשם. שהביא והענין הרמב'ן בשם הנוכריצירה
 פי' טביא אלחש טערכת וכעי . טרוטי ושגהת. רטנך נסס בריקנסי נם טלאתי יסד סדת טענין הפי'שפח
 חסו הנדפס שהפי' ידוע אבל , שלפני רטבזן בפי' מצאתי לא בשמו שטב.א הענין אבל , בפזה נם לם'ירטטן
 שהוא ו-אי וא'ג לקטן( )עי' א מהרשב' שקבל טספרו נראה ע"פ ש'ה,ח איזה הוה ר.פ יהיה והנח .וקטוע
 ררה()ייר . יצרח לס' הש" בעל שהרטב"ןידע
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 המיסר היה הוא גם כן התלמוד, תורת בחכמת בספרד נתיבות טשובב הרמב"ןהיה
 החכמים. לכל דרושה להיות הקבלה חכמת אתשם

 היו אשר עזרא ורבי עזריאל רבי להמקובלים הלסיד הרמב"ן היה הנורעלפי
 ומהם למד מהם ההשטת. נעל הראבד של בם נהור סני יצחק רביתלמרי
 היה טכתב" נראה נאשר בי הזה, חחפץ על נתמה ולא "י( הקבלה חכמתקבל

 כח סלא איש כי , והזיוהיה הזיוניה ובמעיפי בחבליה להאחז במבעו מוכןהרמב"ן
 היר: נפש עד כי יפלא לא כן ועל , וסלידה מבמן הנחמני היה נפש והלךהרשיון
 בדור ראובן בן נסים רבנו הרב עליו אסר וכבר הדמיונית, החקירה בזאתשקוע
 נס היה הוא ואמנם לקטן(, )עי' מדי יותר בקבלה עצמו תקע הרטבין : אחריושלישי
 וזמנם כחותיהם מוכי לנדב עשו וכן ראו ממנו , לתלמידיו וביחיד דורו לחכמילמשל
 כל פני מלאו שאחריו בדור יותר ועוד בוסנו כבר ובאמת הדטיונית, החכמהלזאת
 אמנם דורשיה. רבו ממפר ולאין ופרצה נדלה יום אל ומיום הקבלה מחנונההספרד
 לא כי בכתב. התפשמיתה הזיקה התלמיד לאון רב טפי דרישתה שהזיקה ממריותר
 גלות יום ועד , לרוב קבלה ספרי הארץ כל פני על וננלו הרמב'ן אחרי הימיםארבו
 ספ-ותה גס הפיצו יהם טרם ארצות לבל הביאוה הגולים . כן הרבר היההארץ
 בפרסום נפשו ישרה ולא כן een לא הרמב"ן כי אמנם הן . היהודים מקומותבכל

 מזהיר רמזורה על פירושו ובהקרמת ליחידים. רק נחלה שתהיה ורצונו הזאתהחכמה
 הר0זימ מכל בדבר מחשבות יחשוב שלא כפירושו קורא כל את מופלגתבאזהרה
 הוא הקבלה פי על שפירש פירושיו בכל ובאמת הורה. בסתרי בו כותב הואאשר
 שאין אומן בפירושו מקומית ובקצת טפחים. ומכסה מפח מנלה נונע ואינוכנוגע
 על ואמר פ"א(. בראשית )פ' הנזק רב הוא הרמז ואף במכתב חלה בכמולהאריך
 מאמרו יסכן מה אבל בראשית(. פ' )סוף ליכתוב נתן לא גדול סוד והוא : פירושיםכות

 מקצר. או מאריך אם לנו טה ! כיתב זאה בכל והוא להכתב נתנו לא הללושהדברים
 וששי הכונה  הסחרת כי סויים.  יזהר עור  וההמהר הקצור כי לאמר נוכליבמעמ
 0ליצוה לפתור והמעיינים הקוראים אדם בני אצל התשוקה עור מעוררים הסההבנה
 כותו אחרי כביר לא ככה הדברים הגיעו כי רואים אנו והלא מסתויו. ולגלווןחידוהיו
 ועצתו , מעל נשארו בספרו הקוראים את וכהזהיר אזהרותיו לאחריו, הדורותוככל
 בדור מהחכמים אחד הנה נעשתה. לא קבלה פי על בפירושיו סברות הבברלבלתי
 סבר כבר שמו עכו דמן יצחק 1ר' רמב"ן תלמיד שהיה עליו אמרו אשראחריו
 אשר עינים מאירת מפרי וכתב מורותיו מטני .שפוני לגלות והשתדל סכרותבהם

 בן טוב שם רבי הטקובל וכן התורה. על  הומבבןבפייושרו  סורות  לפרשחעורחו
 הרמב"ן סורות לפרש בו כשתדל אשר טוב שם כתר מפר כתב גאוןאברהם
 מרבו פירושיו בל קבל במפרו דבריו ולפי , ע"א( ל"י לחכמה )מצרף ההזיהבפירוש
 כבר הרסב"ן אחר שני בדור פיד( לקמן ועי' )שם בלחישה לו אמרם אשרהרשב"א
 יצאו ההיא נעה מפרים. בה כתנו גדילה ובקנאה CD9,Y של ברומי בקבלה העסקעמד

לאור
 שם אכרתי כבר , צרפהים יתוב שחם בתום' שתובאו 8 העדה לעיל שחזכרתי עירא יר' עזריאל ר15(

 חיו שנ.ם עזרא וא' עזריאל ר' אם ספק הנמל וכבר , בקבלה הרמב'ן של רבותני שתם המדעים אותרשאינם
 חנ.ל בסהברות ועי' , עזרא ר: בטעות כתבו עזריאל ר' מחבורי שהעתיקו מחברים שקצת אלא אחר היואו

 . עזרא בר' עזריאל ר' את בספריו שמחליף הריקאנמי מן ראיות א-בע 84( צד ס.א , 'עללינעק ר'אשהגיא
 לא שהאחר טזה יאית אין אבל המותג טעית על ראיה שהוא וראי בשמות  החלוף . שקול הרבר ערייןואמנם
 שנשנא כמו אנשים בשני מזכירם עצמו חריקאנטי ודוי שנים שחיו מוכיח עצמו הטעת ואדרבה , נברא ולאחיה

 נהור סגי  יצחק ר' לבנו  טסרח  )התאביר( והוא וז"ל חריקאנטי כתב נשא שבפ' בתערה: 4 צר ב'במחברה
  ~QP n'DVSO;, לרמו( כמשכח ואהר.ום עזריאל י' והאחר שחזש שפי'  עזרא ר' חלטיריו לשני יסרהושא
 . ופגים an'let :חוחיחאלה

  ה'ח(ורו,ף
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 עולם את הרעיש אשר ספר נהחבר מהם אשר בקבלה מיפלאים קונטרסיםלשר
 והלז וברטיה בתחבלה באו בישראל להפיצו המשתיליפ גם טחברו כי ,היחידים
 למען המשנה מתנאי התנא ,(,האי בן שמעון .רבי שם על וגךאוהו נדול באילןהדברים
 יצא לא לפנינו הוא כאשר הס"ס :(, ; הי ; ה ספר הוא הזה המפר קדושות; אההגדיל
 ס"א במחברותיו יעללינ'עק )י"א קונמרס קונמרס אם כי אחת בפעם בשלמותלאור
 היה לא אלפים ה' אח- השליש.ת המאה בחצי עוד בי הדברים היאים 4(. 8,ס'

 ובוחן אמק דבר על משכיל כל והנה זי(. היום כידנו הוא כאשי כלו מקובץהפפר
 הספר מהיך כי יבין ובלבבו , בעיניו יראה הלא הוה הספר דברי את פקלה!הבעינים
 באמתהו להאמין הנה יסור פתי וסי , ן הרמב' שאחר לדור יוקדם לא ני טוכח?צמי

 חכמי גדולי מכל אחד גם אין כי בראוהו שמעון רבי התנא אל יתמיובאמתת
 והגיונים רעיינים וכמה , דבר שמץ סמנ. ידעו המקובלים גם ושזירה נושאיישראל
 מספרי בפרט ספ-דיש ופהילוסופים מדקדקים ממפרי לקוחים בספר באים וחקירותדעוה

 שקר ברבר' נשעה ולא ספרדי מקיבל ידי מעשה שהספו אית ~ה כל הלא ,הרמב;ם
 הרמב"ן דור אחרי ההיא ובעת מכוננו, היה והוא עשהו יהחאי בן שמעון שנובילהאגדן
 בסרר כבר שהשתמשו הראשונים מן אך , האדמה כצמח קבלה ספרי עוד בספרדעלו
 הרשב.א. תלמיד אשר בן בחיי ורבי מריקאנטי מנחס רבי היוהנהר

 כבראשונה, עוד היתה לא פ-מומה ולהמניע הקבלה סוריה להמהיר הבקומהאמנם
 דברי אל שעו לא אשר אנשים קטי כי , להפך ותהי ) נמלאה לא הכמביןועצת

 כסודותיה, ולבוא לדעריה המבקשים לכל לרוחה פתוח ביתה ויהי שעריה ופתותהרמב"ן
 ניקמאליא5~(, בן אברהם בן יוסף רבי המקובל הוא אתרי מהבאיםאחר
 בזאת למתחילים שער פותח הוא כי הוא כן וכשמו אורה שערי ספר חבראשר

 פ:,4והה. הוך לבא הדורש יכול בקל ירם על אש. !עקרים בללים מסר ובי ,החכמה
 חם "שר התוה על פיח עשה מסרקומפא אשר בן בחיי רביוהדב
 ירוץ למען קלה .ומפליצה 16כוה בלוזאן כתיב הזה והם2י הקבלה, שיחת עלבמי
  יהגררו בה הדרשה בשבח לרבר וזרם בני אל עלם הריסו עזה בהשוקה בה יראכל
 היא אך כי באמרם והרירותם החכמים להמון יעדו אש- בספריהם אליה האהבהאת

 לגלות וכונתם עורות" עינים ולפקוח "דת סתרי י,לה!רווז באמינית הנסוכים ללברפאות
 המדבר גיקטליא בן יוסף ורכי האמונותי לגדר האובדים שישובו "כדי פנשייםמהרים
 בקבלה הדרישה בשבה נדולות לדבר אפליא מזה וייתר ח"א(. סוף )שם העולם"כל מבשי ננוה אהר יהיה הוה הפרו כי ביבבו כעזנרך עוד ב( ח מ!ף אנוו )מנתככה
 פרסום להת היה הזוהר מפ- 'של תכלעס. עקי הלא הזוהר. בעל ואיש, אישלכל

 לפנים שהיה מה ההורה, .דויש* לכל הקבלה טמיני שפוני ולגלות תורהלסתרי
 בדרישהה יאחר אחי כל ישלחו לבל האזהר;: תחת עומרי: ודיו , ליהירים רקנתלה

 יריהה-----
 השלם וביוחסין אמשטךדס רמס ביוחסין כ;!צ כן 1ן ליא די ה מש לר' מהר אוז סיחייך יש16(

 ם ,.י אריה 'הויה ר' בזה האריך ;ם . רב וכי,טה ו;;:י!תו משין ו;:,ע.טה כל חבא ar1 מחדששנדפס
 ד, ר"מ ספ-י ובין הותר שבין רסונים כמה .הראי; חג'ל בצהב-ות יעללינעק ר.א !אחריהם נוחם אריגם

 שברורו בדבר לי;ז:ך'ך !א.: כ:-ר יל.ך הס 'טהוהר ח-בר בריר שיהיה איך י.ב ."ג דף להכפו.,בסן-ף מקמי" יסע .כאח.י;ר'ה חייט,ונעחק לר'י, 'הודה שחת בה:רמ; !בא . הקס'ח מ" לשוע הרש:.אדייו שרתי אברהם איתו אבועלי"יא לרזא שמיהם. י2( צר )ט'א ל:;:ד.,;- הים דעת גם ,הבוא האחרים,.ל*א'ן
 בתירה. 5:י: :.'סאים אעם "שר 1,)ב1:'בסכל תוסגי

 על אוסיף רק בשים שכת:ת' :ט! !11 ;11, ס' א' במדברה .ע)ל'נעק והלבה ;י סטכת'17(
 היו שגיבו ,עד פה ומעם 5ה בעט יהזה- 'ט:סצא מה כל אסך ב' ; .הידה מגתה בחקדנ,ה מים ר'! שנהבט:; דגרי

ק הה..ט ניג,' עזך נ. גפה !נראה . .ממג! "היצאגיר! ש ש  מסיבץ ההר ה"ה לא האח-י:י2 ס5-ר ג,נרוש' 
 רמי שאחרי בהןר אירן נקס)יא בן שרלי 1(1ץ כ' גמ'ג ,על)יועק ר'" ואנהה אח-')משני;י

 אניחי~ 7'1ה0"11"
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 העברים פסחנה גלל והעבירו לרשב"י הם8ר זה ויחמו סוד הערימו כן על כיידיהם.
 התיר למען אחרון דור שיבוא עד המפר זה יתגלה לא כי נסבה היתה ה' סאתבי

 זאת הוזה ה' פי על כי מסתריה. תוך פנימה מבוא כה עד אסרתם אשרהרצועה
 כי פ' טזיקינים הדורשים לכל נחלה יהיו ואז הימים .,אחריה .ער הרברט יתג4שלא
 שיגדיל לנד ולא 10( בה ולהתעמק לדעתה המשתדלים ובשבח הקבלה מן ידםיניחו אש- אדם בני בגשת לדבר מקומות בכמה דברים מאריך לחנם לא יקרא(. כי פ'הצא
 כי סודותיה עמקי ער ולררת הכונתה ער לבא ירמ לאל יש אשר בת ההוגיםזכות
 מהתבונן ונואלו ידם קצרה 'אם גם בה ולסהעסקים למאמינים הואדאף גדול וכוהאם
 בעל כינת כנגה תצא הלא ,ה סכל . מדבריה וסלה מלה כל על ולהשכיל בינהבה
 הת לבלי בעליה נם גזרו אשר הנזרה חרצובות לפתח חפצו וכל ושעו כל כיהזהר
 ספר על בכתב סודותיה שנלו זה מלבר ואולם . שעריה אל לבא ואיש אישכל
 המון לפני שדרשו ררשותיהם תוך להכניס הדרשנים מנהג היה הימים ברוב אםכי
 בן שלמק רבי הרב וכבר . דרשותיהם בתוך ונימטריאות קבלה רמזי מכניסיםשהיו שנדפסי ברכים הדרשנים של דרשות הרבה מתוך נראה כאש- קבלה דבריהעם

 בזמני הדרשנ'ם עם משפטים ומדבר זה על מתאונן קפ"ט( סי' רשב"ש )שו"תהתשביץ
 תורה במתיי לרבר וחושבים. אליהם ורוססם הספירוה בעניני ברבים דורשיםשהם

 )מצרף מקאנדיא ישיר רבי הרב מאוחר עיד ובזמן , כלענה ומרים קשים אלהודברים
 רשתן להם נתן מי ידעתי לא ן ואומר הדרשנים על תגר קורא ע"א( י"ב דףלחכמה
 היו הם ענינים כמה מלבם הבורים שהדרשנים , . , סודות ולחרש לררושלדרשנים
 ענינה הקבלה חוסר על לדבר פה חקה-הנו' ומטרת מטרחנו אין והנה . החכמהבעוכרי
 ונסהבכו בספרר הקבלה התפשטה אשר מעת כי להעיר חפצני זאת רק ,ומהוהה
 , בארץ פרצו באו מקרוב חרשים ומושגים יהאמונות הרעות נשתנו בעיונההיורות

 הסון , הקבלה מן התפעל המצות מעשה גם אם כי מעמן שנו שהאמונות לבדולא
 בספרי ועלו אח-יהם העם התנהגו הזמן במשך קבלה ספרי ובשאר בזוהרהסקיבלים בדברי אם כי אחר מקור להם אין אשר שונים ומנהגות ובשפטים ותקיםדינים

 היה לא אש- התלמודים החכמים גם אשר ישראלה( מדיני דינים ונעשוהפוסקים
 הדינים, אלה אחרי נמשכו הם גם עמה עסק להם היה לא וגם בקבלה ושם ירלהם
 קבלה. בעלי פי על שנהגו ובתפלה כנסיוה בנתי המנהנים ממפר מאד גלולוביחור
 אנשי מיסוד הן כאלי תפלותינו כסדר המקובלים יתקנו שימדו הפלות כמה עלווכן

 הרבנים אותם בי אליהם המע ומה ככה על ראו ro נשאל ואם . , הגדולהכנסוע
 זאה בכל בי חקירתה נדרך הלוך אבו ולא בקבלה ונחלה חלק להם היה לא"שר
 רוזלסודיים שהרבנים עם כי התשובה זה על י ישראל ריני בין דיניהם.ומנהג'הםקבלו
 ישאו ולא יאמינו לא ואיך , בה האמשו , השפיקו לא הקבלה בילדי המחקר בעליוגם
 הי כלם אשר שתלמידיו ומה , עליו נפשו ונתן האמין הדור גדול שהרסב'.ן מהפנים
 ההזה הקבלה כי מזה ונמשר עז בכל בה ועסקו באסתתה והירו האמינו הרורגדולי
 , בישראל לחק חקיה והיוגברת

 ברא אשר החדשוה היו צררים לשני כי לנו יצא האלה והאמת הדבריםאחרי
 האחר טצר . והמצות הדת מעשה ועל והדעות האסונוה על פועלוה בארץהרמב"ן
. שאבי מחירשים דינים כמה בי והחקים הדינים סאת להגדיל תלמורו שטת ירי עלפעל

 הפוסקים
 והלאה. ע"ב וף'ד' להבטה מצרף בע5 נדבר ~העגיך ע" 5ש חיש ריי כהקדמת ע'1 ראיות סי'19(
 שטונת לאזח יוסף בית בחקרסת וראה . א5ה בגטי ידע לא סי . לוח ראיות להביא יהיה לטוהר20(

 זח לענין רוגטאות המון ותמצא aff2 כ"1 ער כיג מדף לחנטה גטצרף ועי' . טהוריו בין האזרס'
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 לכל ונעימים נאהבים היו להלמור חדושיו , התלמודיים הרסב"ן ספרי ממקורהפוסקים
 כי .עד , נאמרים רב בדקדוק דבריו וכל מחשבוהיו עמקו טאד בי אחריו שבאוהמורים
 באיושי שהרורש קנפנפון( יצחק )ר' האחרונים קשפיליא מגאוני אחר עליואטר

 ישאן שלא בענין לשונו כל ולצמצם ולהוציא ולהשתדל היטב דק לעיין צריךהרטב"ן
 הם דבריו כל כי אחד אות אפילו מיותר דברבו

 בסםפר.
 ררכי )ס' ובמדא' ובמשקל

 מפי משה כעל עליו במסכם וטשפפ להק דבריו היו קטלוניא גלילות ובכל .התלמוד(
 חדו"יו לקחו קטלוניא שבגלילוה עליו והעידו , הטע( סי' הריב"ש )שו"תהגנזרה
 הרבה והביא העלה הבר אשר הלנותיו ספרי בקצת . הצרפתים הוספות שלמקומם
 רינים , ופלפילים יסברות דקרוקים פי על חדש אשר דיניםחרושי

 אשרי.
 שערם לא

 רק העלו לא כלם אשר אחרי6 מפררים טאספים ולח הלבותיו בקבוצתהרטב"ם
 הרמב"ן פעולה מאד חזקה הזה טצד כן ועל 21(, בתלסורים יהברורים הפשוטיםהדברים
 ררך על מעם לא נם פעל השני מצד ואמנם ישראל. דים להרבות שטתו ידיעל

 ונשוא רבר לגל הגרול הסורה הוא כי . הקבלה בחכמת דבקתי ידי על בעמוהרוח
 מאר זהיר דיה לעצמו הוא כי אמנם הן . ,מנו בני למשל היה הלא ארצו בכלפנים
 "שים היו ודבריו ובסוד ברמו רק היה קבלה בעניני שכתב טה כל ,. הזהבעני(
 בו יסביר לא כי הורה בסתרי שכתב במה מסתכל כל אח מזהיר מאד ומאר .להבינם
 עה"ת(1 לפי' )פהיהה מבין מקנל לאזן חכם מעיבל מפי זולתי דבריו יושגו לא כישברה
 הפירוש כל שכמעט לבו טור לגלות רצה לא כי יצירה לספר מפירושו נראה כןונמו
 הדברים אם רמזיו מסוה תחת העלטהו לנו יסכן מה אבל , דקים ברמזיםנתוב
 סמשסשש תלמיד עם מבין כל וידי אדם לכל ונתונים רשומים הספר ע5נהובים
 האמונה ובספף יצירה ספר על ובפירושו התורה על בפירושו הנתוביםכמסתריו
 הזכירו וכבר שחכר זולהם בקבלה כתבים כמה יודע ומי 22( לו נתיחס אשרוהבמחון
 לם"י בופריל ר"מ ופר )קוה"ד הרסין ספר כמו , בקבלה ספרים שמו על מחבריםקצה
 שיר על פירוש לו יחסו גם , )שם( החיים אוצר )קוה"ר( אלצים גן עדן מ"ב(9"ד

 לזמנו מופת היה ""כ הרסב"1 בי יודה לא ,ה סי ועתה , 88( קבלה דרך עלהשירים
פעל'

 רשב'א )חי' ות לב ה י סק פ ונקראו  הייזף ררך על ובכורות לנראים  הלכות ספר הכר הרסכם21(
 אבל ופלפול  ומחן מלא,משא שלו אבלות הלבות מרח..  אבלות חלבות על תארם ת ר 1 ח ופצר  ב:()וירים

 אך עצום. בפלפול דנרסי סדיני הלכה פסק נטצא גפין בחי' . רמבזם  דרך על  פסיקות הלכות נרחח'
 , ע"ז , סכות , שבועות , גתרא בבא , גטין קדושין , יבמות , שבת טם' על הנודעים הגב' על גחדושיו להפךוט

 . הלכה לפסק נכונות עיניו חיו  תמיר חשג"יו ספרי עכל  הזבות ובס' בלקופותיו ובן , ונרההזוין
 לרמבון בטעות מיוחס והבפחין אמונח ס' 42-40 צד סיב בטחברותיו יעללינעק ר"א.  לרצח22(

 באפן פי' עחקע ובפי' הרביות עשרת פי' שבהאוח"ב ב( . קבלת רברי לכתוב סאד נוהר שחרטבזן א, !ורא'ותיו
 אך . הרטב'ן שם  יל מזכירו אינו סקס ובשום הספר דברי כל את עח'ת בפי טעהיק שהר,קאנפי ג( .אחר
 טור וכו:.ווה פרוטנו כבר חבור כיון ובענין כחב מ" מצוח לריקאגמי המצות טעמי  lff~' . שקול הדברקזזן
 אל 'מכוון סחם הגדול הרב התואר מצאת' ראשונים גגמח והנח . ועי'  הגרול  הרב באר  וכבי המקלוח~).ן

 נם כי ועל חגדול הרב וכתב בלשון רטבך פ.רושי פעמים הרבה טזכיר עח'ת בפ" בריקאנפ' ובפרפ ,הכמב'ן

מאצתי
gp'1  

 atP) כ"ח-ל.ו מרף 4'ג  הנ'1 המצות טעמי מס' ,ך ו ד יהורח כנחת בפ' חייט
 גם . ססש בלשונו אאוה"ב בס' הוא fen' וגל הרמב'ן בשם ידרים להחכים תרתיח  מאמר על פי' ע"ב  ל"צגיף
 המצות לם' בהשגותיו הרפב"ן דברי סטש חם והם הפשט מכחיש Qno אחר גל  אין  פנים ע' לתורת בוישאקךפ למדגי כפשוטו נדרש טקרא אסר לא פשוטו סידי יוצא מקרא אין רזזל אסרו כבר וז"ל פיט בהאוה'במי"ת'
 הכתיבת על שחציר טסה חוכחח שאין וכזש פנ.ם שני שהם להוכיח אין חדברות לעשרת חפי' ימחליף , ב'שרש
  כתוב  ובשניהם בחאוה'ב פי'  ובין הא על שרושי  בין חשרל שמצאתי חיבה ות אך ובחב, שכתב ראינושחרי
 על הממעה המלאך חוא לישראל להם שנשתלח שהטלאך לוסר  וקריב בהב המפר בעל הנה .  האכת עזרשחם
 . וצזע בקרבו ששסו הגואל הסלאך הוא האטת ד וע' : כתב עח"ת וגפ' , ישעיח של השרף והוא העוןהסוה

 אינו באלפונא תקב'ז בשנת הנדפם  לשה"ש שהפר הטחנר שהוכיח שלאח 59 צד תנזל בם'א עי'"צ(
 וכתבם ההוא בהר" הנמצאים בספריו הרבה דברים טעתיק שהריקאנטי וראיותיו  רבו  עזריאל בר' כזאמר)רמב(
 מעליהם עלם סר על פי' שהביא הזה בהפירוש שנטצא חיטה שוח 4 בחערח שם כתב אבל . עזריאל ר,עשושם
קניו( ח'הן)דו"ר י  להפך ראיה  הרי בן  שש" הרכבין והיא החוטש בפי' שפרשת' מח כפי שלהם שריטר
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 רב*מ כ. עד הבאים הדורוה על וניזהר ברורו אחרים על טשלו ירי על מאדפעל

 א.ן קבלה ספרי וגעשו , ספר על קבלה דברי לכתוג ממנו והתעוררו מטניההפעלו
 והקוני , רצנ'עותא ספיא , הנעלם מדרש כמו עמו אשר וכל הנוהר ספר ובראשםקץ
 , מטהרה אמונתו והשביתו ישראל דת על מאד חזקו כלם , עמם אשר ורביםזוהר
 סוף ועהה , שחרם נדע לא אשר דינים ודיני דינים התנחלו כי זה על נוסףועוד
 האמתות ועל הדת על הקבלה פעלה אשר התעצומה כי נאמר אם נפליג לאמהש
 טעט לא חלק המאוחרים הרורות בכל ומנהגינו ישראל וריני המצוה מעשה עלוגם
 . הקבלה התפשטוה לרוב ה-אשונה הסכה היותו מנתינת הרסב"ן חשבון עליכתב

 מן ~הפשיפ התורה על בפירוען קבלה רברי ערב כי זה היה גרולמשנה
 שונים צבעים סכמה בגדים והלבינך הרעיונים ההלוכת ושיוי פשמיתו אתרוההפירוש
 השך אשר הקבלה מן , עינים מאיר מזהיר צבע הוא אשר מקרא של פשוטומעמק
 כונה פשומי לדעה רק אשר האיש כי בעינה הבלול אשר האגדה ימן תארהמשחור
 הרב כי אמנם הן . בדרישתו ותפריעהו בע.ונו תתעהו כזאת הערובת חפצוהתורה
 מועדות: פניו מטרות לשלש כי באמרו , בפירושו לו יבור אשי ררכו מצריקעצמו
 המקרא, בפשוטו החפצים על וכונהו , בפשפים לבם ולמשוך . , , התלם'דים דעתלהניח
 , חפץ ימצאו אנדה במדרשי נס אשר השוסעים והם , לשומעים נעימים דבריםובקצה
 ומרצותו , הקבלה סדת פי על בהורה לההעמק המתאוים והם הן, ליודעים גםואולם
 בפירוש חלקם יבקשו ואלה אלה בזמנו בי ומרעתו הדורשים מיני כל משאלותלמלא
 בכל אבל , בחוברה יחד אלה כל ר-ליאו האפן זה על פירושו עשה כן על ,התורה

 עושה היה מזה וטוב מרעהו איש העצנים דדרכים אלה הפריר לא כי עשה טוב לאזה
 רשבים כמעשה מקרא של פשוטו עומק לפי שלם פירוש לפנינו נוהן היהאילו

 סברותיו טובי מצד בין הפשטנים פירושי כל על עולה פירושו היה אז כיוראב"ע
 כל ספרו פני מעל נפשיט אם , מליצתו ונועם לשונו קלות מצד בין המקיאבכונת

 משכיל כל יבין הלא קבלה דרך על והזרים אגדה מדרשי פי על הרחיקיםהפירושים
 הלשון דקדוק היה מקים בכל , הפשעים בפירושים ן הרמב סעיף גדולים כי דברעל
 ומעצים אחרים מפרשים פירושי שולל להוליך בירו הצליח מעט לא ובטקימוה , לקולו

 במקרא קשוח ה מל לנזרת באוריו ולעיסים יפיס . אמיתות24( בראיות דעתותמיד
 המרה על לפעמים הפריז בזה אבל . ברורים ובדמיונים הלשון בחכמת מיסרםאשר
 ידי על קשות מלוה לבאר אהב מאר . הלשון"2( דקרוק כנר לחטוא שנכשלער

 סהראיי יותר לפעמים נדחק הוה במנהגו וגם מלות משתי מורכבה המלה אתשעשה
 נחוניא ר' של מדרשו אחר ונמשך בו-הוא מן מורכבת שהיא בהי סלת בפרשוכמו
 בפ' )שם רץ שהוא שרץ ן היתה( והארץ פ' )בראשית המלות פשומי בביאור הקנהבן

 מן שהוי מורכבת מלה העין שהום ויצא( )פ' בר ~ה מורכבת טלה זבד חמים(,ישרצו
 מעשירוג ואינן מבין קורא לנפש לזרא הן כאלה לחוצות וחקירות , העין( שהום פ')בלק
 ומשפט המקרא במנהג מיוהדים כללים אתר בפירושו נמשך הרמב"ן . הלשוןחכמת

 -לשונוהיו
 דורות לז' שבעהים טעם א.ן ולדעהו דורות לשביה שכ' ה.א ס.ה- ,וקט שבעתים פ' בראשיה כמו24(

 פ. וכויצא . הגדול ,פה אחי פ' נח בש' פי' .ראה . השפל על אלא הנגררים ז' על הזאת הטלה תאסר לאכי
 ובהנה יצתה כ' פ' משפטים . לבו .יפ: פ' ועש . אדמי בי פ' מקץ כפורחת. והיא פ' בישב . אטשויוכח
 א: בא' קרח . יהוראתו דשא נרה . הארץ חרשא בפ' ובראשה ורמעך טלאתך גפ' טשפט,ם עי'25, . טארהר"ח
 . ודח.קות כאבן קשות והן גהות ?מה בו נטצא אבל . היראותיי לגל נבל שרש בפ" נבל עם פ' והאזינו .בריאה
 ובה' . אחה גורה וטוח ליוח עושה יזח ולא פסוק ובתצוה . אביך ירע רעך סגו-,: אית, הרועה כ' בויתיכסו

 פ. הצא כי פ' . מקום בכל המר של כמשמעו עריות אצל הסד שמע-ש אחוהו את יקח א'חף ואיש פ'קדושים

 . רבים ,כאל" , און פתלי כל .תאמיו כשין בה תתעט-לא
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 שהם נחשוב אשר בדברים ורעת פעם בטוב לפרש ידע פיהם על אשרלשונותיו
 פ' לך )לך כונתה מעצם והם גדולה לתכלית כתובים הם כי ותראה בחורהמיותרים
 שיש נחשוב עין למראה אשר בטקרא מקיטות כסה יפרש להפך גם וכן , אברם(ויעבור
 וכל פ' שרה חיי )פ' במובן לאצנם יקצרו שהמקראוה כללו פי על מלה חסרוןבהם
 בפירושו גדול וכלל. . ובכ"מ( ועשתה פ' הצא כי , עשו ויקח פ' וישלח פ' , אדוניוטוב

 ויען . הארמית"2( לשון במשפט המלוה כביאור ולהעזר )בכ"מ( התרגומים אחרלהמשך
 ובפרט בקם להעמיק לב נתן כן על אף באוריו לתכלית ולנצנם התרגומים אתהוקירו,
 הסלה אחר ולא הענין אחר רורף אונקלוס : יקר כלל והניח התורה על אונקלוסבתרגום

 תלך לא פ' קדישים )פ' מתכוון הענין את להבין רק כי , אשכל( אחי פ' לך לך)פ'
 המקרא נוסח לתקן רצו אשר המקרא טמבקרי רבים נכשלו כבר מכשולות וכמה ,רכיל(
 המלה אחר לא הענין אחר רורף לרוב ,התרגום כי לב על שטו ההרנום.,ולא פ'על

 והוא בערכו יקר הוא גם אשר בת"א אחר כלל על העיר וכן . הרמאדן.כסביה
 התרנום ומהיוה טחספס.( דק פ' בשלח )פ' רבים בכתובים פעם בשני יתרנםשאונקלוס

 אחת נוסחא על פסך ולא בנוסחאיתיו מאד דקדק לכן בפירושו הראשים מעוזריואחר
 ומאד , )בכ"מ( בידו האמיתיה שהעלה עד אחרות נוסהאוה נם וברק חפש אםכי

 אובקלום מהרגום נוסחאוה גם, שנהפשטו לב בכל חשב כי בברירהו טחון היהטאי
 העמיר אקר ועוד:כלל , הלך( ולא פ' בלק )פ' הירושלמי ד,ו;רנום מן הוגהאשר

 בעברי שהם כמו 'ניחם ולפעמים השמוה יתרעם לפעמים פרטיים בשסות כיבתרנום
 צפנת פ' מקץ )פ' בדורו בארמית נקראים שהיו מה לפי השמות כוהב שהוא מפניוזה

 שהם קדבריהם שנראה מקום בכל התרגומים בכונת חדשה שטה תפס הוא ואף .פענח(
 בהרבה נבוכים במורה ה-מב"מ שיסד וכמו הגשמות הרתיק למען הכתוב דבורימששים

 עצמם מההרגומים ראיות וסרבה לזה ההרנומים בעלי כונת שהיתה מכחישמנ~מות.,הוא
 בן וליונתן לאונקלוס האלה הענינים "אבל הזאת הכונה סובלים אינם מקומותשביש
 פ' 'תרו ועי' ובחים ויזבח פ' )ויגש חן" ליודעים וסודם נקפלה ידועים דבריםעוזיאל
 מפרשים שאר כדרך הפילוסופיא חכמת עם דבר לו אין פירושו בכל עמנו('. ידברואל

 באמין כיחנו על הקישה בענין ואמר , הטבע חכמי דברי על לפעמים סומך אבלבספרד
 הרפואה הנמה פי על דברים כמה מפרש ובפרט הברית( אוה זאת פ' )נחליונים
 האגרוה "חרי הרבה נמשך בהם אשר מפירושיו. עינינו נמיר אם ובר של כללו . .)בכ"מ(
 לשונו מצד ואבנם ; למקרא הפירושים מכהיי בי! לההשינו יאוה הקבלה,ואחרי

 ירקני זאת אבל לט נורע לא פירושו חבר מתי . כלסו על עולה הוא הנהומליצוח'ו
 . ארץ( כברה פ' וישלח )פ' והקנו בו הוסיף ישראל בארץ בשבתו עודכי

 , אחריו בדור שם אנשי גרולים היו כלם אשר הרבה תלמידים העמירהרסב"ן
 וגדולה יקר אוה ולמי . .אלהים כמלאך וכבדוהו , דבר לכל -אחריו והלכו לכלם היהנס
 לריפ. הימים באחרית היו למודיו דרכי כי אמרנו גם אם . ממנויוהר

 הלא , בקרבני
 . לאחיר אוהיות לראיה יכול היה ולא עומד היה בזמנו והוא , למוכה היתהמחשבתו

 מעמרי לפי עלי נשפוט באמונה ואם . בזמנו מעשיו על בזמננו המשפט לנו לאואנו
 רורף בצדקתו אדיר ברוחן כניר לאיש לעינינו הרמב"ן יראה , מקומו משפם ולפי,מנו
 הרמב"ן . בדורו יחיד היה כי עליו נאמר ובצדק וקדושו ישראל אור בעמושלום

ראה
 והרטנ.ן ארגזיו; ליטון סטית הבינרי לשין 'טרשי טלה'ציא נטבעו לא הראשונ,ס הטקרא טפרשי גל28,

 על פ.ר:שו מקץ וע" . בארס.ת שהיא ס,ש,ן שהיא הסוהר בית ויתכהו פ' משב ע" , בזה לעשתחגד'ל
 כאלה גירות לעשיה :הרל הדיחק צד על רק כן :ה: כ. נראח אטגם בכ'ט. הנצא וכן לקמצים ועלצגוט:ת
 בום' 1.שלח בפו פרוש: משך ל, :תברר כ; "נים בשום בעברית הסלה )ורות למצוא יכול שהיהבטשם
 . ע"ש פגיואנדרה

 חיה()רו"ר
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 רפו הטובים בני גם כי ראה , התורה לקיום מסוכנות מפחידות מראוה בזמנוראה
 מהמהנדבים רבים כי ראה , פסוקות בהלנות להם די ודהה בתלקוד העיון מןיריהם
 ויהבלו ההבל אחר הלכו אשר היו טעט ולא החכמות בעיון ,מנם: הוציאו ללמודיםבעם

 ברוע ראה נם כן ועל , והאמונה התורה דרכי על לטכשולים היו אשר היוניםבטהקרי
 רועי ואשכנז צרפת באנשי מקנא שהיה עד מעשהו ועל הזה הרור משפם עלעין

 החכטות טשפפ הפהילוסופית החקירה דרך ידעו לא אשר חפידותם בתסיסיתאסונה
 ובעבור . עליה נפשם ונתנו אומנותם התורה עשי זה ותחת , בהן רצו ולאהחיצוניות

 ישראל בני נערי לבות להלהיב , תירתם כהלטוד הצרפתים דרך לאחוז לבו אל נאןזה
 שראוי : באמרו מפורש הזה לבו קפץ את גלה באטונתו כי וטצאנו , תורהלתלטור
 ישוב כי שמים ירא לבל וראוי , וכל מכל בחכמות העסק להניה הצעירים אתלהזהיר
 תגדל סעלהנו ובזה חיינו בית היא כי פה ושבעל שבכהנ התורה ספר עלוישקיר
 הפהילוסופ.א הפילה חללים רבים כי ראה הרמב"ן , 10( צר לפסיא ד' קנאות)אנרות
 נורא ויהי לישראל והצר הדת מן יצא כי עד , בשחיתותיה נלכד טתלטיריו אהדונם
 לחלק מפרש וכתב אבנר שמו היה הוה ההלמיר . ט"ג;( הקבלה )שלשלת הארץלבל
 פורע הזהי התלטיד והיה קנאות" אטנדעע הג' "מלחמית בשם וקראם חיהורית הדתעל
 זה טלבד גם . 1הרעיטו27( והכעיסו רבו להרסב"ן מצר ברבוהע בועפ אבותיוטימר
 ישראל אם.נת על בפענוח ובאו הדת סן יצאו אשר אחדים היו עוד ישראל ברתהבונד
 אשר פראי פויל בשטו המכונה שנשתטד יהודי הי הזה אבנר של בוטנו אז .והורהו
 בה ונתן בה רבר ותוך מרמה ומלא , אבותיו אמונת בנר מלחמה פגןרהו שם היאנם
 עניני על עטו לההובח הרסב7ן הוכרח הטלך בטצות כי עד ושרים מלך לפנ*דופי
 הרטב"ן ראה הלא טהטה יותי ועוד ושריו8:(. הטלך ולפני ועיה קהל לפניהרת

 היה באלה במעמרים גן יעל , הקהלית בקצת הפהילוסופיא  החריבה אשרההרבנות
 פי על רק החפץ זה בירו יצלח כי וחשב  התורה אל  המתרשלים להשיב  דורשהזחן
 כאשר להגביל תחת צרפת חכמי כמעשה תורתם הלסוד גבולות להרחיב ההדשדרכו
 החרשה טהרך יצאו אשר התולרוה ראינו האחרונים בדורות אנו אמנם . היפכיםעשה
 שפת ירי על כי נאמר בצדק והחרושים הפלפול ררך והוא בספרר הרמכ"ן פלסאשך

 דרכו האריכו עוד אחריו ותלמידיו ולהתגדל להתרבות הדינים סאת הוחלהלצמידו
 . כבירות טא'ת שנות עד פסקה לא הזאת והירך מאד הנדילה אשר עדוהרחיבוה

 שניפרק
 . והקבלההפהילומופיא

 אשר העלילות כל ואחיי השערירות בל אחרי כי  זאה עשה האלהיהצדק
העלילו

 שממנו וכהב . בירו אגזר ש, קנאות בגהת דגור זה היה כי מספר טודינא די אריה יחידה ר'27(
 שאנו סי ליד חסור יגיע פן פרבר מדאגת לשרפי רצה והוא , ותלמודי הזיוני פילוסיף טהבר! חיה גיניבח
 הנ-ל מריזא תקבלה בחינת לם' בטבואו ר יש החכם שנתב טה ועי' . עליו דעתי !הטרוף לאפקודס להשיבבק'

 סלחנות ם נגד ה' סלחנות ספר שחבר KY) 1צד וצם וכתב , [[%1( )צד אבנר אורות על הענין כלשהביא
 ובס' . לספרו בהקדמתו אלפוני ס' בשם הריאיין שחוכיר טה וה!א קנאית טנחת ס' נם וחבר . קטהי ריי. שלה'
 הנ.ל גם' אבנר וכר אשר ודינים סשפפים כסה  סעה.ק 5 בצד הקבלה גחינת טס' ח.א שודוא סכלקיל

 הצרמת' גמיע והחבולותיו אבנר ספרי אורת על ועי' . ע.ב מ,נ רף הקבלה בשלשלת וע"ע . עליהםומתלוצץ

~evoae
 פרש וכן והלאה 53 צר יזח כרך ע.'ש וטחכמים טובים דברים Leob Ikiaor חתנם של במאצרו

 . 1 צר ט.ו כרך שם פייל "סוטר עם הרמב.ן שי הבכיח על יקשת אור הוההחכם
  טלחסות בטפר הגרפם המלך לשי עמו ב"נהחהרמב.ן ופירש נראה כן מומר היה פי.ל האיש זה28(

 נגד סטע:ות.ו נראה כאשר סכל א.ש ה.ה פ'יל פראי גי , הרסב.ן הלסיד אתר עם אחד ואינו .תבה
ד,, דרכנו ולפי . קנאית תחת מספ-1 הריא'ם ה'כיח כאשר בחכמות ודקי תלמודי חכם היה אתר אבלחרבב"ן
 , זח בענין שגת-ני הרטנים באלה

 ח.ה(דו.ד
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