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

- 20
ראה בזמנו מראוה מפחידות מסוכנות לקיום התורה ,ראה כי גם בני הטובים רפו
יריהם מןהעיון בתלקוד ודההדי להם בהלנות פסוקות ,ראהכי רבים מהמהנדבים
בעםללמודים הוציאו ,מנם:בעיון החכמות ולא טעטהיו אשר הלכו אחר ההבל ויהבלו
בטהקריהיונים אשרהיו לטכשולים על דרכי התורה והאמונה ,ועל כן נם ראהברוע
עין על משפם הרור הזהועל מעשהו עד שהיה מקנא באנשי צרפת ואשכנז רועי
אסונה בתסיסית חפידותם אשר לא ידעו דרך החקירה הפהילוסופית טשפפ החכטות
החיצוניות ולא רצו בהן ,ותחת זה עשי התורה אומנותם ונתנו נפשם עליה .ובעבור
זה נאן אל לבו לאחוז דרך הצרפתים כהלטוד תירתם ,להלהיב לבות נערי בני ישראל
לתלטור תורה ,וטצאנוכי באטונתו גלה את קפץ לבו הזה מפורש באמרו :שראוי
להזהיר את הצעירים להניה העסק בחכמות מכל וכל ,וראוי לבל ירא שמיםכי ישוב
וישקיר על ספר התורה שבכהנ ושבעל פהכי היא ביתחיינו ובזה סעלהנו תגדל
(אנרות קנאות ד' לפסיא צר  ,)10הרמב"ן ראה כי רבים חללים הפילה הפהילוסופ.א
י נורא
ונם אהדטתלטיריו נלכד בשחיתותיה ,עדכי יצא מן הדת והצר לישראלויה
לבל הארץ (שלשלת הקבלה ט"ג;) .ההלמיר הוה היה שמו אבנר וכתב מפרש לחלק
על הדת חיהורית וקראם בשם "מלחמית הג' אטנדעע קנאות" והיה התלטיד הזהיפורע
טימר אבותיו בועפ ברבוהע מצר להרסב"ן רבו והכעיסו 1הרעיטו .)27גם טלבד זה
הבונד ברת ישראלעוד היו אחדים אשר יצאוסן הדת ובאו בפענוח על אם.נת ישראל
והורהו .אז בוטנו של אבנר הזה הי יהודי שנשתטד המכונה בשטו פויל פראי אשר
נםהיא שם פגןרהו מלחמה בנר אמונת אבותיו ,ומלא מרמה ותוך רבר בה ונתן בה
דופי לפנ* מלך ושרים עדכי בטצות הטלך הוכרח הרסב7ן לההובח עטו על עניני
הרת לפני קהל ועיה ולפני הטלך ושריו .):8ועודיותי טהטה הלא ראה הרטב"ן
ההרבנות אשר החריבה הפהילוסופיא בקצת הקהלית ,יעל גן במעמרים באלה היה
הזחן דורש להשיב המתרשלים אל התורה וחשב כייצלח בירו זה החפץ רקעלפי
דרכו ההדש להרחיב גבולות הלסוד תורתם כמעשה חכמי צרפת תחת להגביל כאשר
עשה היפכים .אמנם אנו בדורות האחרונים ראינו התולרוה אשר יצאו טהרך החרשה
י שפת
אשך פלס הרמכ"ן בספרר והוא ררך הפלפול והחרושים בצדק נאמר כי עליר
לצמידו הוחלה סאת הדינים להתרבות ולהתגדל ותלמידיו אחריו עוד האריכו דרכו
והרחיבוה עד אשר הנדילה מאד והירך הזאת לא פסקה עד שנות טא'ת כבירות.
-

פרק שני
הפהילומופיא והקבלה.

אחרי בל השערירות ואחיי כל העלילות אשר

הצדק האלהי עשה זאה כי
העלילו
 )27ר' יחידה אריה די טודינא מספר כי היה זה דגור בגהת קנאותש
 ,אגזר בירו .וכהב שממנו

ניבח גי חיה טהבר! פילוסיף הזיוני ותלמודי ,והוא רצה לשרפי מדאגת פרבר פן יגיע חסור ליד סי שאנו
בק' להשיב לאפקודס !הטרוף דעתי עליו .ועי' טה שנתב החכם יש ר בטבואו לם' בחינת תקבלה מריזא הנ-ל
שהביא כל הענין על אורות אבנר (צד ]] ,)%1וכתב וצם 1צד  (KYשחבר ספר סלחנות ה' נגד ם סלחנות
ה' של ריי .קטהי .וחבר נם ס' טנחת קנאית וה!א טה שחוכירהריאיין בשם ס' אלפוני בהקדמתו לספרו ובס'
קיל סכל שודוא ח.א טס' גחינת הקבלה בצד  5סעה.ק כסה סשפפים ודינים אשר וכר אבנר גם' הנ.ל
ומתלוצץ עליהם .וע"ע בשלשלת הקבלה רף מ,נ ע.ב .ועי' על אורת ספרי אבנר והחבולותיו גמיע הצרמת'
במאצרו של חתנם  Ikiaor Leobדברים טובים וטחכמים ע'.ש כרך יזח צר  53והלאה וכן פרש
ל שם כרך ט.ו צר 1
החכם הוה אור יקשת על הבכיח הרמב.ן עם "סוטרפיי
 )28~evoaeזה האישפי.ל היה מומרכן נראה ופירש ב"נהחהרמב.ן עמו לשי המלך הגרפם בטפר טלחסות
תבה .ואינו אחד עם אתר הלסיד הרסב.ן ,גי פראי פ'יל ה.ה א.ש סכל כאשר נראה סטע:ות.ו נגד
בחכמות כאשר ה'כיח הריא'ם מספ 1-תחת קנאית .ולפי דרכנו
דח,,רבב"ן אבל אתר היה חכם תלמודי ,ודקי
באלה הרטנים שגת-ני בענין זח

.

שי

דו.ד ח.ה)

.
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העלילו רבים מחכמי ישראל על הרמב"םוספריו נצחה צדקהו ואמתו את קנאהמנדיו
הדוברים עתק על הצריק .השליח הפועל את החליפה הזאה .היה הרסב"ן בי הוא
בכל כחו היה מגן בעדו .אבל חוץ מטנו לא מעט פעל לרומם קרן הרמב"ם בספרד
ולנשא את מפריו בחור המעלה הראויה לו הרב החסיר רשג'וןי1נה מגי רוברי
האין זה פלא ? הוא אשר היהבקישרים עם רבו ר' שלסא6,ן ההר על הרמב"ם ומפריו
הוא יהיהממרימי קרנו? ובכל זאה כן היה .רבנו יונה בערך אשרלפנים קנא נגד
הרמב"ם וספריו ,ההחרט באחרונה על עוההו והודה בפיו בפני-כל העםgv-.-חטאה.
י ובוש ומתח-ט על אשר פערהיפיינגד רבנו
ולא בוש לאמר :הנני סכה עלפנ
הקדוש הרב סשה בןמיימון וספריו ,ואמר במעמד כל הקהל בכיה הכנסה בברצלונא
רברי חרטהו על מעשיו .ודברים כאלה מפי מנגרו לפנים תסיר כרבנויונה איך לא
יעשו רושם בלב החכמים והעם' 1ואף כןיסופר  45כדברוכן אז נפל פחדרבנו על כל
הקהלות זבל מי שפערפיו ננדו קבלדין שמיםעליו (ר' הלל 0פיררה3,אנרוה קנאוה
לפסיא הרכ"א) ,אמנם אףכי יצא לאור משפט צרקו בכל זאת כל המעשים אשר
נעשו אזלהכחיד החכמוה מן הארץ לא חדלו הת כחם ולהרבות עצמה עלדרכי הדור
ההוא לצדדים שונים ,הדור הצעיר אשר נפשם חשקה בחכמותהפהיליסופיותהיונייה
ושמואוהן הכליה כל מעינם לאהבינו מחשבת הרמב"םוחפצו בהרכיבוהתורה והחכמה
יחד ,בפירוש אמרכי לא לקח את החכמותכי אם להיוהן לתורה לרקחות ולטבחוה
ולאופותלהיות משמשות לפניה להראות העמים והשרים אתיפיהכיטיבת מראה היא
עד מאד (תשובות הרמב"םס'מ"טן  ,ולהמון החכמים אשר לאנסובעיוני הפהילומופיא,
ולא ירעוליסד הגיוניהורעיוני רחכסהעל מופלים ;.גם לא יער מחקריו עם המופתים
המדעיים כי להם די בהכלל היוצא מתוך ההקירה ,ובהרעות והמוסר והאמונוההזכות
הנובעים טקרבעיוניו הטוכחימי) במופתיו (עי' פהיחה לם' מ.נ) ,אבל זה הדור היה
דור עיניו ,טתגאים בחכמת היונים אשר היהה להם מקור כל האמ.תייה ושעבדו
לה רמי
חכמה ההורה ,וההי אחריה אלה בייצא טמא מטהור ,כי קמו בהם אנשים
סיררים וממרים בתורה מעבירי חקוטחליפי אמונוה בישראל .כי כערך שה.סי1
המתא.ננים רע לרבר סרה על החכמותכן הוסיפו ה] לחבוקחיו נכריה- .
אמנם רבים מן החס.ריםבין החכמים אשר אףכי לא כלה גרש ינרשו החכטה
העיונית סלבס ומצאו חפץ במחשבת הרמב"ם אשר שם בתורה ישראל על פי הדעת
והחכמה בכל זאת מנעו רגלם מלכת בנתיבות הפהילוסופיא היונית ולא שעו אל
ההחכמיה הפהילוסופים ומופתיהם הלסוריים ,אךדי היה להם בחקירה השכלית ,ועל
פיה הבינו בתירה ודרשוה וחקרוה בחכמה וזה היה תכליה כל מעיינם .הם לא היו
%ארצי גם להרת פה%וטפש בעצם מובן השם הזה ,כי אם הץ אנשי מחקר
באמונה איטר חקירותיהם ניבעות מן השכל הבריא והפשוט הם:עעוה .לכל בכל בייא
אשר הוא לסיד הרעה הישרה ומכין אמרי בינה,לעל דרך החקירה הפשיטה והשכליה
המאיטו התורה עם החכמה יחד ויפרשו התורה והמציה דברי חכמים וחדוהם בדרך
תכונוה גם הרמב"ן לא היה פהילוסוף למורי ולא מצאנו במחקריו בספריו כי היה
בונהמעליותיו על הקדמות פהילוסופיות וצל חרכים מופתיים אבל כל דרכיו משפט
השכל .ועלכן ראש אנשי המחקר היה הרמב"ן והוא פלס נתיבות לרבים  ,מומן
-

-

.

הרמבן

 )1כ"ל .הרמב'ס בפתיחה למ.נ והא.ק לי מזכרון 'ס.ד:ת האטרח וכללי האטת.וה כקצור ורסנים
קרובים לבאזר עם מה שוכרתיו בחבור מ"ת וכתת דבריו כש"כ כשים.ויה הוא טשפט ספריו ואחרית
י
:ה
ינ
.ל
ברם .בת"נ הניח מחקריו עם המוש חים השהילוסופיים סחי שה'טעה צריכה לנך כסו שאמר בפתיחהכה
אשען על ב' הקדמות א' עת לעשה לה' הפרו ת:רהך .ב' וכל מעשיך יהוו לש"ש .אינס בס'
המדע
הנוח
ה-מב"ן שכזג לרבני  rt~yבאגרות ק:אות
הסולרית לבד שיצאו מן הטיפשים וגן מובן מתוך

.

אגר"
,דיר

ח"הן

הנ-י.
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הרננתן יהלאה היו שה -נטרה האלה בין הדורשים .הטתינים והיראים אשר להם
ההבמה יבלי שרת לתורה ימציף לאעיניה,
מי::בדים ההכמה לתירה ,ועל כן
תירהם ואמינהם לא נמהכנומז ההכמה אבל הדור הצעיר אשרהיו חכמים בעיניהם
ונגד פניהם פהילוסופים האדונים לכל האמיתיות הם שעבדו את התורה לחכמה
הפהיליסופיא ועל כן נכשלו בהליכהם בדרך אמונות וגס נכשלי באש ובלהבה
 .כי אמנם במשך הזמן נהיו שתי הנטיות האלה צרות זו לזו ,עברה וזעם
הקנאוה
וצרה ומשלחתמלאכי הרעים שלחו ביניהם אשר הפרידוביןאחים והחגרו מלהמה איש
ברעהי ויהי באחרונה פ-עות בישראל ואבדת שלום הקהילות כלה ונהרצהכמ .שיראה
ו בדור אחר הרמב"ן .אמנם אחרי שנתן רשות למשהית  -הוא הקנאה -להשהית
לעינינ
איני מבהיןעידבין מוב לרע,בין ההולך למישרים בדרך ההכסה לאשר יסור מדיך
האמינה מפני פהילוסופיהו וחכמתו .אז קמו אנשים מורדי אור רחוקים מכל חכמת
בינה ,אשריק-אם הרמב"ם סבלים ומבולבלים שמוהר טזוהם בדעוה שאינן אמיהיוה,
קש והתנכלו להרשיע אלה ואלה ,הם היו מנגדים לרעוה בעלי המתקר הפש.טים
הפהילימיפים המתחכמים .הם היו ש'נאים כל דעה ודעה אשן.
והתמימים כסו לרעית
לא כדעה ;קנם ו;קנהם .ענני ההשך האלה עלו מצרפה ומאשכנז ,הענן היה כנד
מאד באלה האיצוה ; אשר בהשכה התהלנו ואור לא נגה עליכן ,הרבה מהכמיהם
ואולי רובם היו א; מביעים בסים ההגשמה ; ועשו את הבורא גוף ובעל הטינה עם
בל ההוארים הגשמי.ם ,והעיד הראב"רכי גרולים וטיביםהלכי בזו המהשבה להאמין
כי האל גשם כאדם ובעל המינה ,והעיד הרמב"ן (אגרת הנ"ל) ששמע כי רבני צרפת
תפשו על הרמב"ם על אמרו בספר המדע שאין למעלה צורה והבניה .רבי שלמה
מן ההר ומיעהו הלא נם הוא יהפ לבורא נוף ותמונה (אגרות קנא,ה בכ"מ) .יבימי
הרמב"ן ),עמד חכם הלמידי אהד מן היוהר השיכים בדעית ורבי משה בן
חסדאי שמו ונקרא גם רבי משה הקו וכתב מפר מכינה בשם כ ת ב המי ם
נתוב באש שחירה ובהמה קנאה נגד בעלי המהקר והחכמה לא יהדר פני גאון ולא
ישא פנים לכל הנם ימשוה כל גדולי ישראל את רב מעדיה נאון והרמב"ם והראב"ע
וכמיהם מועים מדרך האמתוכיפיים בעיקר הדה יעןכי הם פרהיקים הגשמ.ה מן
הבורא  ,ומה הם מופתיוצ הנה הוא מאסף יהד כל המאמרים בדברי חכמי ההלמוד
והמדרשים הט.רים ע 5אסונהם בגשמוה הבורא בלקחו הדברים ככהכם וכמשמעיה
פשיטם זעיך מלהמה ננד כל הכמי ישראל הנבונים וקרא אחריהם מלא שהם כופרים
בהירה שבכתב ושבעל פה שמשתיהם היכיה לפי דעתו האמונה בגשמוה
 .אמנם
נההבולה עשה מלהמהו כי העלים עינו מן הכתובים ומן המאסרים בדברי הכמיני
המורים על ההפוך שאין הבורא בעלגוף והמונה ,והנה עינינו רואוהכי אלה המקנאים
מרבני צרפה ואשכנז לא רק נגד הפהילוסיפים כי א 2גם נגד כל אנשי המהקר
אשר המימים היו בדרכיהם ובאמונהם היו מכינים הלונוהיהם ונגד שטהר היו מורים
חצי קנאהם .ואף על כן גםא ,אהרי אשר כ 5שלומי אמוני ישראל וגדולי החכמים
נשאר ארצות כבר השלימו עם דעוה הימב"ם ,ונקו אה ספריו מאשמה וקיימו וקבלו
עליהם דעותיו הם לא נהי ולא שקטו ולא השיבו ידם מבלע ,בעה ההיא סביב
לחצי המאה הראשונה לאלף הששי מאשכנז הפהה הרעה ,רבניה שלהי ציר לכל
קהליה
צו הס' כתב תס.כ הזל ר' רפאל קירכהי,ם באוצר הכד ח"ג ס' ז'והמ.,ל מקדים מאמר ע2קצ;.

ה..

הערה אודש הרהבך .תשכו העצמי ר"מ בן חכדא, .הוא ר"מ הקו, .ה.ה מו.טבו בע"ר ניישטארט הסמיכה
ל,וי:א ככשב בשפת מדר" נרפא סי' כיד ושם ס '.קם'ה מזכיר תשוב,היו ובסי' ר' '.תוספוהיו לנדרים  ,גהי
בזמן הרמב"ן שכוכ.רו בהדגשיו 'כהב :ל.ו ,חחככ ר'כ בן הסיא' מפילניא שיהיה ויאריך ימים .ומזכירו גם
רמ"א בס' תירת העילה ,ויקר דברי ההצם  rirnתמצא אצל צונץ בספרו על הפייטנים צד  315והלאה.
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קהלות ישראל הקרובות.הרחוקות ,את הקנאי של מה שלי ט ,להבאיש מחדש את
ריח הרמב"ם ולתת איסור על ההגיון בספריו ,זה האיש שלמה כבר לפנים נשאו לבו
אותו לעורר מדנים ננד הרמב"ם וספריו בארץ הקדושה ולפתות את חכמיה להטיל
חרם על הספרים ולרונם בשרפה ,ויהי כאשר קנאו גרולי ישראל שם את קנאת רבנו
משהבן מיימון ובראשם היה הנשיא ראש הנולה ישי בן חזקיה מדטשק ,והזהירו
בהזהרה גדולה לבליוסיף עוד איש להוציא דבה על ספר מורה נבוכים ,זה המבוהל
לא שעה אל כל זה ולא נח מזעפו  ,טה עשה שב אל ארצו אל אשכנז ארץ הגזרה
וריקה מכל הכמת בינה והמית את רבני אשכנז בספרי הרטבים להחרים את כל
ההוגה בם ולגזור עליהם כליון .ואף היו נפתים לתחבלות'ו ונהנו בידו כחבים אשר
בהם גזרו למנוע קריאת המורה נבוכים ולגנזו גניזתעילמים ,והנה זההמרגיז והמחטיא
והטהרחר ריב בעולם שב עתה עם הכתבים לארץ הקדושה דרך ארץ איטליא אשר
גם שם רצה להעיר הלבבות נגר ספרי הרמב"ם ,אכן זה לא עלהה נידו בי שם
רדפוהו וגרשוהו מן הארץ.ויהי כבואו שמה ופרסם את הכהביס מרבני אשכנז אשר
הביא אתו רגזהכל הארץ לקראהו אחדים היו אחו אך הריב קנאו את קנאת הרמב"ם,
הקול נשמע בביה הנשיא ראש הגולה בדמשק עהה ראה כי נדברים לאייסר האיש
עז פנים הזה והאזהרה הראשונה לא הועילה להעבירו מרעהו ,על כן לא ההאפק
עור הוא וכל אשר עמו ,ונתנו חרם חמור על כל המערערעל ספרי הרמב"ם ,ואשר
משהה אצלו אחד מן הכתבים מאיזה מקום שיהיה אשי כהוב בה] דברי ערעור על
הרמב"ם וספריות ,:ועתה כל אלה המאורעות יורו לנו עצמת הההננדות מרבני צרפת
יאשכנז אל החכמה בכללכי היו מנגדים לבעלי החקירה הפשוטה כמו לבעלי החכמה
הנאים בכת הפהילוסופ'א ,כי מאפל היה ביניהם ובין כל חקירה מושכלת בדת
אם נתבונן בקורות העהים האלה נמצא כי בעלי המהקר לא בזו ולא שקצו
הדעות המושכלוה של הרמב"ם אף שנפהילומופיא שלהיונים לא היהה חפצם .אמנם
התלמודיים ההשוכים ממינו של ר' משה תקו אשר הלכו רק אחרי פשומי הכתובים
והבונו האגדוה דברים ככתבם והשתבשו כן דעותיהם ,הם היו מתנגדים לאלה ולאלה
כהנגדים לבעלי החקירה השכלית ואין צריך לאמר להרורשים בפהילומופיא היוני
ה ;
וכהיות כן הלא מראה מתמיהה היא אשרראיניכי במחלקה הראשונה ננד העומקים
בחכמות_היונים ונגד ספרי הרמב"ם אשר אז ההוללם עצמם היו חוקרים ,ובאלהיית
כלם האמינו מה שהאמין
הרמב"םהרוונצכהללת;קאןת הבמקדשרובעלוהלםםעהזארמהונאהצלעלרבנייסידצרפדעתו.ת-
האין זה הפכפךכי יהחבר איש
הרמב"ם בעצמות האלהות עם איש האומר ש.ש לבוראגיף ותמונה וכל המכחיש זה
נחשב כופר בעיקר התורה ? הלא הפכים כאלה לא יתאחו לעולם ואיךיתיצבו במערכה
אחת למלחמה בעניני אמונה ואיש את אחיו יעוורו נגד מנגדים בדעות תוריות והם
עצטם מהנגדים ורחוקים זה מזה בדעיהיהם כרחוק מזרה טמערב ? לא נעשה בנפשנו
שקר לחשוב כי זה ר' משה היה יוצא מבלל רבני אשכנז ברעוהיו ורב היא
המי

.

היחיד

 )3המהיאר בפנים מערנו .טל איתו תאיש 'טלאה 'טלימ .צא לי :המכתב של ר' הלל לר' ,בהק
הרופא ומן החרמות של הנש.א ר"ג מדמשק הכעובים באגר.ת קנאות הנ"ל .ונראה ממכתב הנ.ט,א שבראשנה
ה.ח ~ה המערער בא'.י ויחפא על המ'.נ דברים אשר לא כן .דהי כאשר לא יכול לפעול מאיבה מפני שה.ה
שלחן לא.ט:נז ורבים כרבני אשכנז הסכתו  DYהנשיא הזר לאיטכנז וה2.חדל לו
הנש.א נגדו באזהרוהיו
~WH
החתומת היו ג 2טקצת מ; הרבני :אשר ה 1.מן הכסכ.מ.ם ; 2הנ.ט.א .ועם הכהב.ם
 o~cכתב' שסנה וב.ן
ן ישראל .ובלי ספק שפט הנשא ו:,:תו כי הכתב.ם ;2ויפ ,2,כי לרעתם איך אפשר
האלה תזר לאי.
ו
א
ו
עליה יחורכו :ם על ה:תב' :הכודא :.דבה.
הציל הנש.א הרם
ומהמסכימים עם אזהרת הנשיא
י
י
מ
ת
ו
ח
ו
'
ר
נדקדק
במכתבו
ל
ט
'
ב
2
.
ה
וא2
ממערמיי :ועל כל די ש'.טכן בביהר אהד מאלה הכתבת הט;ו,פ.2.
הלל
ו הרברי, :
נמצא באית שכן הי

יל
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היחידבין רבני ציפה יאשננז אשי האמי! בנשמות הבורא  ,והאמין מכל הת.ארימ
והמקרים והרגשוה הנאטרים כהקנייה
י
ההםיובנו דברים כבתנם ממש ,והלא ככר ראינ
י אלה האמינית הנפפדות היו תורה לרבים ,
וניבחנו מפיגדילי ישראל ברורוה כ
ועהה כמו שרבי סשה תקו אמר בלי העלמה כי לא יעלה על הדעה לתפוס שטת
הנאון רב סעדיה והרסנים והראב"עבענין האלהות והעולס בלתי עם הכפירה בתירה
שבכתב ובהירה שכעל פה (באו"נח"נ צר  75ובכ"מ) וכמו שלפי דעתו מעקרי התירה
להבין הדברים ככתבם ובעבור זה האסונה בנשמות הבורא היא היסור לאמינת דת
סשה וישראל ,הלא אף כן כל המאמינים בהגשמה כמוהו גם הם עושים את רב
סדריה הגאון והרמב"ם והראב"ע וכל הנמשכים אחריהם מבעלי המחקר לכיפרים
בהורה שנכהכ ובתורה שבעל פה ,ועתה מה היו כל בעלי החקירה השכלית אשר
לא היו פהילוסופים בעצם כי אם הולכים לתומתם בררך החכמה ומאמינים לאמינת
הרמב"ם וכל הפהילוסופים הרחיים מן היהודים ,מה היו כעיני כל אלה ההלסידיים
הנסים יותר מאשרהיו לר' משה תקו  1אך ככופרים בתורה שבנהב ובתירה שבעל
פה ,ויעןכי בלתי מאמינים בגשמות הנורא דומים כמי שאין לו אלוה ועתה הלא
נצדק בדברנוכי הוא פלא בראותנוכי טרחיקי הנשמות כהרמב"ם ורק חולקיםעליו
בקצת דעותיו האחרות ,כי הםיבקשיעי
ר לסו במחלקתם אצל התלמיריים הגסים
בצרפת בעלי אמונת ההגשמה,
אמנם פשר דבר זה בן הוא ,זאת הרעה הנפסדת טגשמות הבורא נם באשכנז

.

וצרפת לא היתה בדורוה הראשונים דעת כוללת ,ואף שלערות הראביר.היו גרולים
וטובים הולכים בזו הטחשבה ,נאמין לו בי היו גרולים וטובים אבל לא נאטיןכי
היו רבים ואלה הגדולים בטלו במעוטם ,אבל אנו רואים כי גדולים וטובים מהם
בחכמה ובמנין ובשם לא הלכו בזו המחשבה ,מי היה גדול וטוב בצרפת ובאשכנז
מרבנו שלמה יצחקי וסרבנו שמואל בן טאיר נכח אשרמשה
מקשות בפיושיהם יצא לס ברורכי הע ודוים טהאמתה בהנשמת הבורא .ומי
זה יאמר ש רבנ 1הם נלכר בשחיתות אמונות הגשטוח ,הוא המכבד אה הראבע
ויקראהו אדוני ויסרו אשר יקוד וישתחוה לאפיו ההוא יהיה מהמנשימים אשר
בעיניהם הראב"ע ככופר וכסו שאין לו אלוה? ואיך הראב"ע יכנה את ר"ת אביר
עם אל ורועם ומדסהו לטלאך אלהים אי 6ה,ה מאמין בנשטות אשר נחשב בעיני
התב"ע כסי שין 4א6הו ורבנו שמשון בן אברהם משאנץאשר %ז
פנה רבנו מאיר הלת אבולעפיא בעמן המחלקת כתב אפל דעתו על אודות ספרי
הרטבים
 .וכל טענותיוהן על דעתו של הרסב"םבענין העולם הכא ותחית הטחים
(ם' אנרות להרמ"ה פרים הרל"א ס' ק"ת) ועל כמה הלכות מהלכותיו (שם בכ"מ)
וביותר תלונתו על אשר סתם הרמב"ם דבריו ולא הביאם בשם אומרם (שם ס' קליא)
אבל בכל מכתביו אינו נונע אף בטלה אחת בפנת ההגשמה ,ואלו היה הריש
משאנץ מהמגשימים איך לא היה טהעורר לרבר משפטים עם הרמב"ם אשר אמר
שהטאמין בגשטות הנורא הוא מין  1ולא עור אלא שהוא מפליגו הרבה .שבמכהני
אחרי שסיים השנותיו וטענותיו על הרמב"ם מתנצל ע 4זה ואוסר :ולא להשיב את
הארי הגרול לאחר מ.תה באתי הרב משה אשכל הכפר ממנויהד ממנו פנה שמענו
שמעוכי נגלו לו שערי בינה ותורה היא וללמוד אני צריך (שם ס' קרא) ,ובאגרת
אחרת כתב (ס' קל"ב) וההבוננתי מהוךעניניו (של חבורו מ"ת) בי רמועיניו והביט
נפלאות מתורת השם יתברך .ויותר מכלם הודיע דעתו בזה אחד מבחירי גדולי
אשכנז הוא התסיר הטקובל רבנו אלעזר מגרמייזא .הוא בספרו רוקח כתכ ממירש
(ח'ר ח'ח)
ושים
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ושום שכלו יוצר הכל ויודע הכל אטתאין לו פנים.ואחור  .ואין לו גבול ולא
אכרים לבורא עילמים וטה שכתוב בקראענינים גשמיים לא נכת אלא להביןלבני
בורא
ארם ,וכן פירש רב סעדיה הגתן "1ל וכל הסובר
ביהכל שיש לו צלם
דמיו; ואברים אין לו אלוה כלל  ..,ועלבןאני אומר באמת שהמאמין באלהותויבין
כי כסו שאין אברים לנשמה שיצאה מכסא קרשו כךאין לבירא רמית וצורה כלל.
המאמין אשרין ומי שלא יאמיןירון באש לא נופת  , ,תרע בשכל מרע לבסך,
והרע ותשכיל כי בורא עולםאין לו קץ וגבול וסקיוקנין לא קימה ולאישיבה ולא
הליכה ולא עמידה לא עליה ולא ירירה אך כפי חפץ רצונו מראה כבודו וסורו
לנביאים .הנה ראינו שמגדולי חכמי צרפת ואשכנז הכתירים שכהם אשר היו עטורי
התורה והדת בכל הוטנים ,ואשרהיו בזמנם ובארצם ראשי המרברים בכל מקום ובכל
עניני חכמתישראל ואטונהו האמינו שאין להקב"ה גוף ותמונה ,ואמונתם כאמונת רב
מעריה נאון והתיב"ם והראנ"ע ולא כאמונת זה הטהביל ר' משה תקו אשר הרחיב
 .וראינו גם זאתכי עור במחלקת הראשונה
פיולרברבאנשים אשר בהםישראליתפאר
לא היו המערערים סיענים על הרמב"ם על דבר הרחיקו את ההנשמה .אבל
נפרצה מעט מעט זאת האמונה הנפסרת זה היה תולרה רעה אשר באה בעקבי
המאורעוה .הנהימים באו ויש מהנטשכים אחרי אפהילוסופיא של הרמב"ם עברו
נטלות בדרשם ע5פי משל וציור וקצצו בנטיעות והחליפו חק ועברו תורות ,והיה
1ה לקנאים מן הרבנים לשכים בעיניהם ולצנינים בצריהם ביאותם כי אלה דרכי
הדרשה עלפי משל היו למכשולעון לרבים וסכנה,לתירה ולאמינה על כן מאמו בהן
מכל וכל ולא רצו לצאת אף כפסע הלאה ממשסעות הדברים ככתבם בפירוש התורה
ודברי חכמים ובגלל ,ה הניעו הדבריםכן כי אף דבורי התורח ומדרשי החכמים
ואגרותיהם המורים הגשמה נמ'רה לקחו כפשוטם וככתבם ומבלי משים נפלו בפה
 .במחלקתר' שלמה בן אברהם מן ההר ותלמיריו כבר נראה
האמונה הכעבת הזאת
רושמיה הראשונים  ,בן העיד החכם הישיש רבי ר,ד קמחי בכתבו אשר כתב.לרבי
יהודה בן אלפכאר הרופא ואלה הם דבריו :בי את אשר שמי השמים לא יכלכלוהו
בחדרי חדרים הסנירוהו ושמולו דמות ותמונה (אגרות קנאות) ,ועדותו הזאה מקוימת
ספר,מב"ן במכתבו לרבני צרפת אשר כתב אליהם :שסעתי אומרים שאהםתיפשימ
סאת הר
המדע באמרו שאין למעלה צורהותבנית (שם) וספר נתב תמים מר' משה
על
תקעי
ט
האשכנזי מחתילתו עד סיפו יוכיח כי הדעה הנתענה הזאת שרשיה .באשכנז ומ
מעט האריכה ענפיה  ,ער כי בחצי הסאה הראשונה לאלף הששי בהחל עור
הפעם הבערה להתלהם כבר היתה טתפשטה בין גדולי הרבנים (אגרות _קנאות
-

..

.

עי

1

.

אש.

האגרת האח-ונח) ,
 .הקנא העז והנטהר שלמה
בעת ההיא מאשכנזי יצאה הבערה ללהנ על ירי
שליט ,ציר שלית מרנני אשכנז להתיים אה ספרי הרמב"ם ולהעבירם מן הארץ ואז
בלי ספק אשכנז וצרפת היו מלאוה מזאת האמינה הנפמרת  ,ובהייהכיבעלי האסונה
הזאת לא רקעל הפהילוסופים העצמיים כי אם גם על בעלי המחקר המאמיניםבענין
האלהות מה שהאמין הרמג"ם תלונתם על כן נם מאז חכמי ספ-ר אשר כלם היו
בעלי מחקר ורק סתנגדים' לפהילוסופיא היונית ן לא עשו עוד חוזה עם רבני צרפת
ואשכנז ולא פנו אליהם לעו-ה במלחמתם ננד הפהילוסיפים שכיניהם .והלא רבר
הוא! כי בזמן המחלקת בימי ה-שב"א לא פנו הקנאים ננד הפהילוסופיא אל רבני
צרפת ואשכנז להשיג  O?Dהסכטהלאיסיריהם ולחרסוהיהם  ,והחכםרבי אבא מרי בן
רן משה אשר היה מנהיג הריב ,כתב ספרים לכל מקומות ספרד ופרבנצה ,אבל

:ת"ד ח"ח

בין
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ביןהספרים שכהב וקבצם במסי מיותר (מ"ק ,הירחfrאיןגם אחר שכתבלרבני אשכנז
וצרפהואין גם אחד שכתבו הם לו.אין זאת רקיען שהסככות הצרפתים והאשכנזים
לא נחשבובעיני הקנאים מאומה,וביעןכי נם הםרבני צרפת ואשכנז לא היוססכיסים
עם הקנא
ימיום שבכפרר ,לא מפני שהפריזו על המדהכי אם על שהחסירו המדה .כי
איך יסכ עם אנשים האוסרים רק החכמה מתוך ספרייונים ומהירים אותה מהוך
ספרי חרמב"ם המרע ומירה נבוכים ,.ומשבחיםומפארים חכמת הרמב"ם בחכמת מלאך
אלהים ותופשים עקריו באמונה לעקריהם ,וגרולה מכל זה הלא הם היו מתירים העסק
בפהילומופיא לכל אדם אחרי מלאתלו חמש ועשרים שנה ,והם הלא היו מואסים בכל
חכמה חצונית בלא כלהנאי ,הם היו אומרים העמק בספרי חכמהדלת בחכמת התורה
לפי שטחם לכל אדם יהיה צעיר לימים .אוזקן ובכל הומנים ולא להוראת שעה ,הם
היו מחזיקים אח ספיי הרמבים המדע ומורה נבונים לפסולים הרא:ים להשרף ,ורבים
נודם אומרים שאמינת הרמבום בהרחקת הגשמוה טובת והמאמין כן דומהכמי שאין
לו אלוה ,ואיך יעלה על הרעת שיהיה הסכמה גין אלה ואלה ? הנה הרב רגנו
אשר בן יחיאל אשר מישבו היה בטולטילה ומולדהו באשכנז ,גם הוא היה כבר
בעה המחלקה נגד המשכילים בימי הרשב"א במפרד ונם הוא היה מן החתומים על
בהבי הטחרימים לאמור העסק בחכמת הפהילוטופיא טרם הגיע האדם לחמש ועשרים
שנה ,אבל אמרעם המפר שכהב לרבי אבא מרי :על אפי ועל חמתי היתהלי חתימתי
על הכתבים ,כי איך אחתים שלא יהנה בה עדשיהיה בן כ"ח שנים נמצא שינהן
רשוה לאחר כיה שנים ובעיני הוא אמור לעולם בדור הזה (הירח ס' צ"ט) ,אף כי
יושבי ארץ צלמות בצרפת ובאשכנז אשר אור החכמה לא נגה עליה שלא יאבו ולא
ישמעו להסכים בהיתר הזה  ,כן השתלשלו הדבריםבין נבכי המאורעות ,עדכי נאמר
בצדק כי כאשמת בעלי החקירה הפהילוסופית שעכרו גבולות האמונה וחלפו תירות
פרצו בצד שכנגדם דעוה נפסדות מהשיכות אור האמת ובכן מצר האחד קצצו נטיעות
האמינה ומצד השני השביתוה מטהרה ,
באשר דצ:שוג~ה אל למוד חכמת הפהילוסופיא אשר משלה בספרד וטצורתה
פרישה בקהלות פרבנצה ,הזיקה רבים מבני הדיר ההוא באמינתם עד בי משכה
אחרית רעה אחריה בקרב ההלמודיים בצרפת ובאשכנז
 .אמוני ישראל וחסידיו ,אשר
הזיליה כי ראי ערותה ונהפכו אל הקצה האחרון וחללו את הקרש באמונוה הנשמות,
את כן נבע ממקורה עור רעה אחרת אשר כמעט לא נופלה מן הראשונה ,והיא
היתה התפשטות חכמת הקבלה בארץ ,אשר בה מאד הסהבכו כמה רוחות מובוה מן
החכמים והולידה והצמיחה דעות מפסידות האחדות הפשוטה והטהורה אשר היא
הפררה ישראל ונאונו הנה הדרישה נפהילוסופיא האלהית והמבעית אחת היתה
לפהילומופי מפרד עם .החקירה במעשה בראשית ומעשה מרכבה והגרול שבהם
הרמב"ם הזריע כן מפורש ושום שכל (פ' המשנה חגיגה פ"ב ם א) :ובה אמר :ושמע
ממני מה שנתבאר לפי מחשבתי ממח שראיתי בדברי הכמים והוא שהם מבינים
במעשה בראשית החככה הטבעית יההעמקה בהחלת המציאות ורוצים במעשי סיככה
חכמת אלהית שהוא הרבור בכל מציאות ובמציאוה הבורא ביייעהו ותואריו וחיוב כל
חנטצאים ממנו .המלאכים והנפש והשכל הרבק באדם ומה שיהיה אחר המיתה ,וכפל
ושליש דעתו הזאת בכל מקום ההזדמן (ס' המדע ה' יסורי ההורה פ"ב הי"א ופ"ר
היי יבהקרמה לס' ס"נ) ,ואחרי הדעה הזאת נמשכו רוב פהילוסופי ספרר אמנם
בעלי הסוד מאז לא הלכו אחרי הדעה הזאת .להם היה סעישח בראשית וכל שכן
מעשה מרכבתה פנונו אלהי:ת אשר לא ת:שננה בשכל האנושי הפשוט כחכמת הטבע
(רצד היה)
.

.

.

.

וחכמת

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

- 17
וחכטת הפהילומופיא האלהית ,אמנם הם למעלה מן השכלהאנישי ומקורם הקבלה,
שאילו היו הדברים מושגים בכה המשפט ההגיוני.העיון השכלי .כשאר הנמית לא ררה
קצ
ול
וובולתיםע.ל ,העלסתם
 .והנה אם גם
סגה.לאנמי המשנה להזהיר על דרישתם ברביםהמ
שאיתם'
עוד פחות מזה יש להאטין כי זה מה שחושבים'
י דמיונוהיהם
יליד
הם הם מעשה בראשית ומעשה מרכבה באמהן בכל זאת קרוב הדבר מאדכי הכמוז
הטבע וחכמת אלהות של הפהילוסופיס אינן מעשה בראשות ומעשה מרכבה שלבעלי
המשנה .וכבר מצאני כי אחר מבעלי המחק .אשר לא היה מן הארוקים בקגלה
יאשר העסק בה היה לו לסירה רוח עם כל זה לא הורה לרעת פהיליסופי עמנו
העושים אה חכמת הטבע והאלהוה אחת עם מ"ב ומ"מ ואמר בפירוש שאילו הדבר
כןאין טן הדיןשיחייבו חכמינו ז"ליודע חכמת הטבע להסתירה ולהעלימה כי היא
י אף שמעשה בראשית
חכמה כשאר חכמות וראויה היא להתפרסםועלכןאין ספקכ
היא חכמה הטבע אינה מאותו הצר שלתחבמו בו אנשים מצד מחקרם אבל מצר מה
שהידיעה נעלמת בו מצר המחקר ולא תודע אלא בשפע אלהי .ואמר עוד בסוף
דבריו:ויהיה מעשה בראשותידיעתצורית הדברים על אסתתם שהוא הקשר המציאות
התחתון במלאכים ,ויהיה מעשה מרכבה יריעת המשך והשהלשל הטלאכיס מהשם
(דרשות הר"ן ררוש א') .והנה אנו רואיך  nrwממש שטת המקובלים אשר לפי סו;
שהראנו לרעת שגם הם חושבים שמעשה בראשית ומעשה מיבבה אינםמישגיםבעיין
ובסברה השכל ,שאם כן לא היו החכמים מחייבים בהם ההסתרה וההעלמה ,אכל
הם דברים למעלה מן הדעת האנושית ולא יודעו אלא בשפע אלהי הנבואי ן אכן
ההגדים ידיעתםבין אנשים בקבלה איש מפי אוש ,אמנם מה נפלאת הקבלה הזאה
מן הקבלה בתורה שבעל פהכי בה הודיעו חכמי המשנה טוצאה ממקורה ושלשלוה
עד סשה מסיני איש מפי איש זקן מפיזקן וכל נושאי הקבלה הזאת נקראו בשמ.הם,
אבל ואת הקבלה שלשלת יחוסה לאידענו ואיך קבלוה איש טפי איש מי הניד 1
ל
נין.
ולא מצאנו שהמקובלים עצמםירשימו שטוה המקבלים'איש מפי איש ממקורה הראשי
אבל נראהבי המכו יסודותיהם רק על דברים כתובים בספרים קדמ'נים ממין הסודות
וסתרי תירה
 .יבים מהם מהנמצא בתלמודים ובמדרשים מענין -מעש :בראשיה ומעשה
מרככה ומפעולת השם.ת וצרופיהם מהשם בן ארבע אותיותבן י"ב ובן מ"ב ובן ע"ב
אוהדת -אשר מזה יצאה הדעה שכל התורה כלה משמותיו של הקב"ה ומפנית אחרות
במי אלה שנהיו להם חמרי הקבלה כמו מדת הדין ומדתהרחמים ,דו.פרצופין ,נחלק
הרבור ורומיהן .ואף כן מצאו און להם בספי יצירה ,היכלות ,באותיות דר"ע,
בפרקי דר"א ובספר הבהיר אשר כלס מיוחסים לקדמוני קדמונים ,ומהם וכיוצא בהם
הוציאו שרשיהם לפי מה שהניחו בהם כונותיהםי ובבחינה  nxrnקראו זאת הידיעה
בשם קבלה כי מקורס במפרים שנתיחסו לחכמים שהיו נושאי הקבלו שבעל פה ,אבל
מי לא יבין את זאתכי בכל אלה המקורות אין רושם אמת לדעות המקובלים בזמן
הרמב"ן ואחריו וכל שכן להבלי הרעות של המקובלים האחרונים ?.
ואמת הדבר כי לא יעלה על הדעת שהמק.כלים עצמם חשבו בלבם שכל פרט
יפרט מדברי קבלה הנמצאים כספריהם הם מקיגלים באמת .שאילו כך איך אפשר
'2יהיה חלוף דעות ביניהם כי זה אומר כן וזה אומר לא כן ,ואין,ה בחלוף רק
בדברים טפלייםכי אם הוא אף בשישים ובעקרים אשרכלהורתם נשענהעליהם,ואיך
יקרא זה קבלה 1ואם נאמר  nrwקבל כן וזה קבל כן ,נשאל איזו היא קבלה אשר
קבל משה מסיני 9הגה ראינו שיש מן המקיבלים אומרים שהעשר ספירות אשרעליהם
גומדה כל חכמהם ,הם אלהות בעצם ואחריםהילקים עליהם ,וגם החולקיםאין דעת
-

(דוד ח"ה)

כלם
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בלם אחת כי אם כל אחר יבור לו דרך לעצמו ,זה יעשה הספירות נאצלותויה
נברשת וזה יבנם כלים מלבישים הצר השוה שבהם שהספירוה איגע אלהות
והמאמין שהן עצמוה אלהות קוצץ בנטיעוה .ועתה
עהמי הוא המקובל באסת? ומצאני
לאחד טגדוליהם שמשתרל להוכיח ביאיוה טעות ד האומרים כי הספירות אלהות.
מי
ואחרי שהאריך בהוכחוהיו אומר :זאה היא דעתי וסב רתי אף על פי שאין פשגט
.
הדברים סרים כן ,ומי שיסתכל בהם בהחלתהעיון יקשה לושיהיו הרברים
שכתבהי ,ויורע אני יריעה ברורה שאין כל חכמי הקבלה מורים בזה שכתבהי ,אבל
אס
בדבשם האלה תקון בענין אחר אלא מה שכתבתי ,מ
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מפירות בלייסה כל מקירו בספר יצירה ,ואמנם במקור אינו מפורש ואף ל מרומז
ברמז דק שהכונה בטור עשר ספירוה של בע 5מפר יצירה הוא על המעלוה והמדיה
בתארי השם כמחשבה בעל הקבלה וכל
ספר יצירה מן הקדמונים לא ירעו
יקר הראשי מפר
טזה מאיטה ,ובהכרח שהעי
בחכמהעיהזאת אין לו יסוד ברור ואינו אלא
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חסר אם פרחי מרירוה פירי
ם ראש !לענה ,ברור אתר כבר בלבלה הקכלה %ת
העולםכיהסביכה אח הרוחות ויעצמו דורשיה בספרר במאד טאד ותמלא הארץ אותם.
מהלמירי הרמב"ן והרשנ"א מכללם אחזו בה בתאוה עזה ,ואף כן קצת תלם"דים
מתלמידי הרשנ"א באהבתה ישגו תסיר .אמנם מעתה לא היתה עור נתלה לשרידים
ה חיצה .
אשר רק בסתר אהלם הגו בה ומנעו פרסומה לרבים כי אם נפוצו מ;.יניהי
תחת אשר הרמב"ן שם משמר לפיו ועצרה לעטו ,ואם אחת הנה ואחה הנה דבר א.
כתב מעת מס.דות התורה לא עשה כןכי אם ברמז נסתר ,הנה הבאי :אחריו
כבי השתדלו לבא בסודותיי ולגלוחם ,ילפרמם תעלומוה קבלה ברבים וכהבו בה
ספרים ,ולא לבר שלא הזהירו עור כהראשונים להרחיק ממנה אשר לא קוראו כי
אם צעירו ועוררו את האהבה אליה בלב כל איש ואמרי כי כל הטתעסקים בה
עשו טוב לנפשם ולצרקה יחשב להם .ולהפך שתו חטאה על המתיחקים טמנה'.
בינום ההם מה רב השהדלו כל המקובלים להת טעמים למצוה התירה טעמים בדרך
קבלה אש -נקרא בלשונם דרך האמת ,וכבר מצאנובפירועי הרמב"ן על התירהטעמי
קצת מצות על דרך האמת וכן נמצא בפירושי המקובל ר' בחיי בן אשר מסרקסטה
ויותר מכלם שם בעל ספר הזוהר זההענין למגיהו ,והטקובל ר' מנחם ריקאנטי חבר
-

א.

"

,

מפר

 )4עי' על זה בס' מערגת אלהות  a~eובפ.רוש מנחת יהירה להמקובל ר' יהודה חייט בשם הטקיבל
 .וראה נם בס'
 c1:taטכיו:ים
חנטת
ר' שחם ריקאנטי בספרו טעמי הטענת ועליו דברי
שכתבתי ליול הטלאנה אשר לועגוריויכו
הקכלה מהחכם שדיל שהאריך מאד בענין הוה בראיות ואגו
.
יכחגני
נטהה'עש
כ' פה כצתנו רק להבין המראה הנפלאה אשר :גלתה לעינינו ברורות הללו שביסי בנורי הפחילום'פ.א בכרה
גם חשת הקבלה.
 )5ע' בדור דור !דורשיו ח"ד צד  219וסל ש :כי ש.תבו . ..;:כם' יצירה לא יהיה נספק..,
טובן הדבור .עשר ספירות" אינו.מכיון רק :ל מספר עשיה אבל הם הסכו מובנו לכינה אחרת ופרשיה על
כי
זה
עשרת מושרים מפשטים :הן אצילות
נאצלתהזמיהובפיירהא.מעוצתמ-יאתיות.ששו האצילות אלה,ת ואין סוף עילתןוגי
טנאו בס' יצירה והיא ה.סוד לחכמת הקניה
נראות טספ-י קגלה סדורות חאלה שגלם
 )6ראה לעיל פ"א טה שכתגה ענין זה
טסכימים על ות  ,וביח"ר המקיגל ר' יוסף ב.א בן גיקטליא כב' שערי אירה וגנת א 11:וגת!והר נטצא
כן בגנט.
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מפר טעמי המצות ומספר גדול מפעמיו הלא הםטמין הזה .זה החכם אחרי שפען
על הפהילומופים מבני עמנו ועל דעתםבענין המדות והתוארים אמר וטוב היהלהניח
המצות והדרשות ושלא לדבר בהם כלל מלהוציא אותן מכונתן ולתת בהן פעם
שאפילו תינוקות של בית רבם יודעים אותו (פעמי המצות אצל חיים הנ"ל).
י
חם
אי
טעקרי השתדלותחכמי הקבלה היה לתת טעם לרבר למה עלו בתורה ספורי מעש
אשר לפי ההשקפה הפשומיתאין להם תכלית תורית ,אמנם בטעמיהם האלה לאיורו
עלהתיעליוח הכמסריות היוצאת מן המפורים-אולי נם אלה הטעמים נחשכו בעיניהם
כטעמים שאפילו תינוקות של בית רבם יודעים אותם-כי אם יורו על רמזי סודות
וסתרי התורה ,יהנה אם נתנונן בכל הנקידות האלה אשר הם עקרי השתרלוה
המק.בלים בעיוניהם ,ונתבונן נםכי שלש הנקורות האלה שהזכרני ,שהן :החקירה
בחכמת המבע והאלהית לפי דרכם ,והחקירות במעמי המצוה בדרך הנסתר והסוד,
והחקירה במעם התורה בהבאת הספורים ולהורות "רכל מלה ומלה אהיא לאחזאה
מלין אחרנין עלאין" (זהר פ' בהעלתך).
י גם אלה הנקורות הן שורש הענין אשר
כ
א
ל
ה
לקחו להםהפהילוסופיםבעטנו לענות בו,
מבואר הדבר כי הדרישה בקבלה
י
א
מ
היתה מכינת נגד הדרישה בפהילוסיפיא
.
ם
ה
ה
נ
ה
ה
י
ת
ד
ה
בעלי המחק -הפהילוסופים
הניחו בתירה חבטת המבע וחכמה האלהיה עלפי מופתים לקיתים טחכסת היונים,
ונתנו טעמים למצות התורה ככל העולה על רות חכמתם האנושית ונתנו נם טעמים
לזכרון הספורים בתורה כפי סכרת שכלם ובמדת החכמה העיונית ,ואמנם לא מעם
היה זה הררך וזאה החכמה הנכריה טכשול לרבים באמונות ובמעשה המצות וביושר
הרעית בהכנת המסופר בתורה ממעשה נסים ,ועל כן באו המקובלים ולמרוכי זאת
החכמה אינה חכטת תוחמנו ,שאינם מאמינים  -כלועך הפהילוסופים  -אלא בדבר
שבא אליהם במופת ,וכל סתרי תורה דרשו בחכטת יונית ותעלה מרכבה ממצרים
(חייפ שם דף ליה ע,א מן הריקנאמי) ,אבל חכמה התורה באמת היא הקבלה ,היא
דעת את ה' על אמתתה בלא מופתים אך באמונה ,היא תורנו להכין בונה
מו
לצ
תט
ה
ית וספורי התורה על נכון בי לכל אלה יש כונות נעלמות ונסתרות ,ועלכן
ר
ב
ד
ה
א
י
פ
ו
ס
ו
ל
י
ה
פ
ה
ל
א
ר
ש
י
ב
חכמת
שהתאמצה
ם
ג
ו
ה
ל
י
פ
ה
כמה
ך
ר
ע
ב
ן
ב
ו
מ
חללי
ני
אמינה אף כערך הזה הרבו המקובלים לפשמ דעותיהם ויען שסוטן הרמב"ן היהה
כזאת נאשר נראה בבואנו לדבר בענין המחלוקת העצומה שהתלהמה בימי הרשג"א
על דבר הלמוד והעסק בפהילוסופיא אף לזאת נבין איך נתגלגלו הדברים שבדורוה
האלה רבו דורשי הקבלה ונולרה ספרות גדולה ורתכה בחכמת הקבלה אשר לפנים
לא היתה כזאה.
מכל האמור עד הנה היינו יב
י מעתה נהיתה הקבלה צרה
ולים לשפים ב
לפהילוסופיא ,וכל מ' אשר בשם טקובל יכונההיה ש.נא החקירההפהילוסופית הכלית
שנאה ושמר נפשו מדרוש בה ,אבל לא כן היה הדבר בדרך כלל .אם ראה נראה
בדבייימי רבים מחכמי ספרר אשרחיו ולמרו וכתבו מפרים הרבה במאה הראשונה
אחר האלף החמישי ,וגם בטאה השניה ועד גלות הארץ הלא נטצאכי כאשר רוב
התלמודיים ובעלי הפירושים והחדושים לא הניחו ידם מן החכמות ,ואף אלה אשר הע
א.יבים להן ולמבקשיהן ובכל עת הזהירו אחרים לבלתי לכת אחריהן ולבלתי הנות
בהן ,הם לעצמם הנו ודרשו בחכמית החצוניות אף כן עשו רבים מן המקובלים ,אף
כיהיו שקועים בקבלה עד נפש לא משכו ידם מן החכמוה יש מהם אשר אמרובי
שתיהן ,הקבלה וחכמת הפהילוסופיא תוכלנה לעטורזו אצל זו ,והן בכלל שבעים
פנים לת.רה ,וקצתם עוד הלכו צעד אחד הלאה והרכיבו שתיהן יחד וחשבו שהחכמה
היד ח ה
מצרנית
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מצרנית לקבלה יהקבלה לחכמה עד שהיו מסהבכים במחשבה הזרה והמתמיהה הזאת
והיו משהדלים לבאר ספרי חכמה והפהילוס
ופיבאוטרעילל) :הקבלה ואמר אחד מבעלי
משה
הקבלה המאוחרים בשבועה (המקובלר'
והעבורה שחכמת הפהילוסופיא
האלהית נעולה במפתח הקכלה (הקרמהלפי' מ' יצירה).
ואמנם החוקר להבלית דבר בבחינה מושכלת בעיני ידאה ובלבבויבי
ןכי אף
שחכמת הקבלה עם החכמה הפהילומופית צרות ומהבגדותי
ו לזו כאש ומים בכל זאה
צד אחר שוה בשתיהן ,זההצי השוה בהן הוא בבחינת מצבן נוכח הדרישה בתורה
שבעל פה ההלכותית ,המשנה וההלמוד .הנה כבר ידענו כי בעלי החקירה
הפהילומופית ברורות ההם לא רצו בדרכי הפלפול של התלמודיים בעלי החפשים
הנהוגים אז .ואמרו :די לנו לדעת ההלכה הפסוקה ונניח הפלפול הקמענו ובזוזן למי
שרוצה לבלות זמנו בדברים הללו .הדעה הזאת כבר יצאה מפי הרמב"ם בכמה
מקומות בספריו ובאגרותיו ,וכן אמר מפורש הפהילוסוף החכם ר' יעקב אנטילי
במפרו המלמד בהקדמתו :הדבר הגדול היום בעיני חכמינו בעלי הגמרא ,הוא
העסקבסוגיות התלמודולא העסק בפסק הנברר ממנו אבל העסק בקושיותובתירוצים
ונאטן אלינו המקובל רבי מנחם מריקנאמי שהעידכי בזמנו היו אנשים שאמרו מה
לנו ולצרה הזאת ללמוד כל הששה סדרים ולאבד בהם שמתינו יותר טוב הוא ללמור
הפסקוה ולהתעסק אחר כך נחנמות אחיות ומובא בחייט פ"נ) והנה נראהכי במוהש
נמו כן גם המקובלים לא היו מאוהבי זאת הדרישה הפלפילית בתלמוד .הן לא
מקרה הוא זה אשר כמעם אין אחד מן החכמים אש -היהה הקבלה אדמנותם שהיו
בזמנים ההם התעלו בין גדולי המחברים אשר עשו להם שם בחדריה הלכותיהם.
והדבר מובן מאליו הלאענין כל הפירושים והחדושים משפטם ותכונתם אינםכי אם
הפשט ,ואולם מה היתה דעתהמקיכלים בדבר זה? הם אומרים :מי שמפלק הקבלה
מתורה שבכתב ותורה תבעל טה , .ואומר שאין בתורה ובתלמוד אלא פשט...
אוי לו וטוב לו שלא נברא בעולם ולא היה לומד זאת התורה שבכתב ושבעל פה
(תקוני זוהר) ,וזאת היא גם דעת מקובלים אחרימי) ואחד מן המקובלים האחרונים
נדב לענין הזה ספר שלם הנקרא מקנה"  ,המחבר מרומם ומנשא בספרו את התורה
שבעל פה עד למעלה ראש ,וקדוש ה' מביבר הם לו המשנה והתלמוד .ועל בעלי
המשנה והתלמוד הוא אומר :הם החכמים האמתיים המקובלים מן הנביאים ,הם
מ ת ב רי ה הל מ 1ד ומהם נדע הכמת הקכלה ובכללה הנבואהכי הס וכל דבריהם
סודות עמוקים (ס' הקנה דפוס קארעץ דף ט"ב ע"א) ,ואילולי חכמי ההלטוד שקבלו
מהרי הורה מן הנביאים והנביאים מפי משה ומשה מפי הגבורה היינו היום בסתרי
תורה פהאים  . ,אבל הם האירו עיני החשכים בסתרי תורה (שם נ'  ; (1yyואמר
עוד התנאים והאמוראים כלם למרו במתיבהא דרקיע ובאו בהר סיני במתן תורה
והביאם הקכ"ה בעולם השפל והם אמת ות:רהם אמת ולא נפל דבר למעלה מסה
שאומרים אלו למשה (שם ע"ד ע"ב ,ע"ח ע"ג ,ע"ב ע"ג),כן ידבר המחבר הזה בבל
מקום מגדולת התנאים והאמוראים ומקדושתם ומכבוד המשנה והתלמוד ,ואמנם בהרבה
מקומיה בעל המפר מדבר משפטים קטם עם דברי התלמוד והויותיו ,וצועק המס על
משאו ומתנו ומרבה בקושיוה עצ,מיה נגד החלמוהיו ,עד שכמעט נראה למראהעין
כאלו רוצה להרוס משפמיו ודיניו ער היסוי בם ,וכאלו הה 5יהתל בו להוליכו
ה
בההו1 ,ח51ט לא בההבולוה שוא יעטה מלהטה כי אם כל דברי :בפלפול עז כמדקרו
שו~
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חרב ,וכבר היו חכמים מאחרוני המחברים אשר בגלל הרבר הזה החזיקו אה המחבר
לאיש מנגד עז לתלטוד ומתאמץ_להרוס .דת ישראל הנהוג על פי שטת התלטור.
אמנם באמה לא כן הדברים .הממבר הזה מעולם לא השב ולא עלה על לבו לבטל
מכל התלמוד אף כחוט השערה והאומרים עליו להפך מעו כי לא ראו רק ראיה
אהה ראו רק מענותיו וקושיותיו ומיד ,הוציאו לאור משפטם אבל לא ראו אוהעלימי
עין סרב המקומות אשר במורא ירבר מן התלמוד כאשר ראינו מכל הדברים הנזכרים
ואיך אוהב ומכבדיהיה מנגר וסננה 1אבלטענית זה הטחבר הן נגרגעלי הפירושים
והחדושים ההולכים אחי הפשט ורוצים רק בפשם ,על כן בא היא ומ-אה להםכי
עם כל הפשטים לא יצלה להמיר הספקוה והטענות הנופלים בתלמוד ,כי רק בדרך
קבלה כל דבור ודבור בתלמוד כסף צרוף הוא ואחריו כל אדם ימשוך ,כי חכמי
התלמוד אטת ודבריהם אכצז והמהרהרים אחריו בסבר ה עזרים הם בכינה דבריו
(שםי' ע"ג) אבלהחכמים שיסדו אה התלמורהיו כלם בקיאים בקבלה (שםי"א ע"ר),
וכל דבריהם ...כלם סודות עמוקים (שם י'ז ע"ב))8
נראים הדבריםכאילו המחבר הזה בכתבו הדברים על ספר דאג מראשפןיביא
דור אושי ייחשדהו כי רצה בדבריו להוליך שולל אח התלמיד ואת האמוראים אשר
הם מימדיו ונושאיו על כן באר בכמה מקומות כונתו האמתית שדבריו ומשפטיו רק
נכונים נגד החכמים אשר רק בפשטיםישפיק
 ..ואמר :מי שלא מלא כרשו משנה
ותלמוד לא יוכל לרדה כסתרי הורה כי כל הנסתרות בתלמוד נסתרו ,,וכמה עוורו
השכל הטתפארים בעורון שלהם נושאים ונותנים והכל הבלכי לאיועילו דבר וסיעים
לזמר שאם לישא וליתן נקרא חכם ,אבל חכמה אינה ללמוד הפשטים אלא הכמת
הקבלה (שםג' ע"ב) הננו רואים עין בשן כי המחבר לא הכין תלונתו רק נכר בעלי
הפשטים שהם בעלי התלטוד (כלומר המעיינים בתלמוד) הלומדים במשניות והלמוד
במשא ובסתן ולא על דרך אמתתסל) ומה הוא דרך האמת בהבנת המשנה והתלמוד
לפי אמונתהמקובל1אין זה כי אם דרך הסורות והנפתריה ,ועלכן אףשאין הסברה
מקבלת דבריהם אפילו הכי לא שנו מסה שקבלו בסיני אפילו דבור אחד וכל דבר על
פי הסור בארוהו (צ"ג ע"א) והנה מדברי המקובל הזה אנו נשפום על דעתבעלי קבלה
אחרים  -אף אם לא על כלם -כי כאשר יוסיפו לרומם ולנשא את התורה שכעל פה
היא המשנה וההלמוד כן יומיף וכן ירבה בם סורם מאחרי בעלי החרישים והפשטים
על פי המכרה החדודה ויקוצו מפני פלפולם ומשאם ומתנם במשנה ותלמוד ובבחינה
הזאת נאטיכי ברוב הפהילוסופים כן רוב המקובלים סרו מהר מדרך הררישה בתלמוד
לפי מדת הפלפלנים .ואמרנו בכונה "הרוב" כי ראינו שהרטב"ן אהד מגדולי
המקובלים שהיה חנם בחנמת המחסר ,והיה טפולפל מפואר אשר הגדיל מאד לעשות

.

.

.

בחדושי.

 )8הספר הוה שחסים אותו להם ששמו אביגדור או אלקנה בן ירוחם בן אביגדור
ולטת '-פליאה
על כל אודותיו שכמו שענין  ~eDnמבולבל ומעירת כן כל מה שאמר עלא.דית,ו .ועי' בשם ו,גדול,ם ע
וע' קנה וע' קנה חבטה .ובע.:ן ארץ ט,לדתו כתב גרעת שה.תה ספרד ונראה דבריו ומחיר מורים על זה
דברי ריבוהיו הככוונות בלי ספק ננד מפרשי התירה ע.פ מבע עי"ש ברף ס"ה ע"ב ועל ההילכים לפרש
התירה ע"פ הסת יאומרים שהשכל נדבק בשם אין זה אלא ההל וננצה שהם נ:,ב,ם דעת בני הורתנו
הקדושה ושם דף פ' ע"א כתב :אלה הדברים האגדות ריאה הרבנים הגדולים וכו' .אומרים אין גבל
אלה דבר וכו' שאומרים שכלם חיו הלום אצלם וכו' ע.,ש עד כיף דבריו שלא העתקה'ם כנעל נפש נשני
קללותיו הנמדצ~ת.
ל) ראה שם ע"ח ע"ר תלונתה והוכחות נגד ה-בנ.ם הנימלט (כשכר ה:וסל 2.שכר טן הקהילות).
המאמר ארזך מאד והוא מלז :היכחוה :וראות .ובהוך הררו': 2ראה שביהור מכוין דבריו ::ר אחר מרבע.
ומנו אך ל" .כנה ,ב'1 . 22ש 2בדף פ"ב ע"ב כתב בנה הלשון השמר לך 2.1ט,ר את !:שך ',2א תטיס בשש
דין סדיני ההרה  e~YNשאתה שכע שובע גדול טן ההלמוד אם לא להבת הש-ש עמך כ
 .או טכ.3כ'ם עטך
מעלה וכהב תמצא שם ג'ו ע"ר ל"ג ע"ד ולא העהקתי הדברים  1irQהא,-כזז.בה..ת שלכלם שרש אחר.

.

.

.

לחקור
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בחדושיו ובפשמיו עד שבארצו
בהוספוה הצרפתים ותחהיהן למדו
'כן
שלי
למיי
שלמהה
יו
תנ
הב
הדוש .הרפב"ן ,כמוהו הלא גמר
אררה"שר היוידיו רב לו בטתקר
בן
ובקבלה ועוד הוסיף על הרטב-ן בחדושיו כאשר נר4ה בפרק הבא,

פרקשלישי
היב רבי שלטה בן אדרת וזמנו.
ויחי לעת וקנה הרב הנחסני נכספה גם כלתה נפשו לעלית אל ארץ נחלת
אבותינוצבי ארצות תבל לבקר בהינל ה' השמם .אל התשוקה הזאת התחבר גם
ההכרח
 .כי אחרי אשר נצח הרמב"ן בוכוחיולפני המלך ושריו את המומריםהטוענים
על דת ישראל ושם פענוחיהם לאל העיר זה קנאה כהני הנוצרים ער שהסי את לב
הסלך לרעתו ולגרשו מארץ מולדתו .הן אמנם כי האמין הזה קרע את לבבו כי
היכרח בימי וקנחו לעצב את ביתי ולגלות מעל שולחני ,בכל זאת התנחם בצרחו
יען כי הטקום אשר גלה שם והוא מקום הקדש והמקדש ומקים כל שכיות חמד:ת
ישראל הוא היה לו שלימים בעד הכל .אז השליך יהבו על ה' והתענה תחת רצונו
ויעזוב את ביתו ויפרר מבניומתמד
 .נפשו וימוש את ארץ מולדהו וילך לו אל ארץ
 .רעתו בנפשוכי פקורתהייו כספרד מלא
הקדושה אשרהיו עינוולבו שם כל הימים
באסונה חזקתהו ותאמץ לבבו .ידע טאד מה רב פעל לבני עמו .הרביץ הורההגדיל
דעה והעמיד הלמידים הרבה ,הלם.דים אשר הלכו בעקבותיו ,וראה בעיניו והבין
כלבבוכי לא יפקד טושבו אם תעזוב הארץ ממנו .בשנת עשרים ושבע לאלף הששי
בא לירושלים ,ובעת ההיא 'כברהיו אחדים מתלמידיו גדולים בתורה ובחכמה .אחד
המנוחד מכלם אשר הגחל מעשת מאד היה הרב רבי שלמה בן אברהם בן
אדר ת עשר היתה ישינתי בברצלונה וישב שםעי יום טותו (שו"ת רשב"אסי'אלף
י"א)
 .החנם הטפואר הזה היה גם הלסיד מובהק להרב החסיד רבי יונה מנירונה
קרובו של הרמב"ן ,ובכל מקום אשר הרשב"א טזכיר את רבו סתם בלי הוברה רומו
בונתי על ר' יונה הזהי) .טלבד רבוהיו האלה  -רמב"ן ור' יונה  -מזכיר עוד אחד
בתיאר ממורי" והוא החכם רבי יצחק בן אברהם אשר נם הוא היה מגדולי הכסי
נירונה ,כי שלשת החכמים האלה ישבו והיביצו הורה בנירונה בפיק אחד ,והיה
הרשב"א אז אחר מן התלמידים ,ונראים הדברים כי עקר למודו היה בישיבת רבנו
יונה אבל לעתים לקח גם תירה מפי השנים האחרים ובבחינה הזאת היה הלמיד
לשלשתם וקרא את כלם רבותיו ,אבל רבנו יונה היה רבו הטובהק
יי
הת
אשר רוב תור
ק
ה
ב
ו
מ
סמנו ,אמנם מצד האחר נוכל לאטרכי היה נם הרמב"ן רבו ה
ו
יעןכי
ר
ת
ו
י
ל
כ
מ
הלמידי
נל מעיניו בספריו ,ואף לפעמים מתפאר הרשב"א בזה לאמרכי
הומב"ן הנה הוא בספריו והיה בקי בהם (משמרת הבית בית ג' שער נ' ובס"א)
.
ינראה עורכי יותר שהיה הרטב"ן רבו בחכמת התלמודהיה נם רבו בחכמתהקבלהי).
רבותיו

)) כשמביא הרשב.א את הרמב-ן בחדושיו ובשרת חבית לפי הרב לאיכנהו "סרי" כי אם כותב
בתם ,חרמב'ן' לפעום שרי סתם במחלקת עם הרמב'ו ע' חי' שבה קליה ודף קנ.א :בתיה בית א' שער
ב' מצאתי כתוב ,הרמב'ן ומירי הרב' .טבואר פזה ושרי סחם אינו הרטבך .אבל טורי סתם בכל מקום
הוא רבנו יונה וראית שלפעמים הכזהו סתם בהיאר הרב החפיר וירגע שר.י היה נקרא בתשר חזה.
ימצאנו בנדרים (ט' ):1שהביא דבר בשם טור :פתם שאסרו טפי ר' שלטה בן אברתם רבו וידוע שזח ר' שלמה
היה רבו של רבנו ענה.
ב'א חוא ריש טן החר
בעל מערכת~ffa
אלחות פלד כחב והל והרשב.א אמר שקבל טן הרחב ,שנקראת זאת חטרה וכלו'
שוד) ציון ונתן סיטןציון הלז

.

2י

.
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רבותיו האלה נתנועליוטן הרוח אש-עליהם .כררכם בלמודםכןהיו דרכיו בתלמור
 .אם נתבונן בשום לב בחדושיו אשר אזן וחקר על הרבה מסכתות ש:תלטוד
תירתו
נמצאכיביחוד הלך בעקכוה הרמב"ן אשרסננין למודוהיהכסגנון התוספות הצרפתים
 .הסגנון הזה היה גם להרשב"א לעינים ב %מחקרי תלסורו ,כלם מלאכת
לכל רבר
מחשבת חדודה מלאים משא ומתןופלפול ,הרחק טאד סדרך חכמי ספררהראשונים.
 .כי מררגת פלפולו והויותיו נבדלה
ועור יתר על כן גם הרחיק מעם מדרך רבותיו
 .הנה חדושיהם ופלפוליהם עוד לא היו מבונים כל כך במחקרים
ממדרגת פלפולם
טתחכמים בקושיוה ופרוקים חלודים יבהמצאות חרשות וסברות חריפות כאשר נמצא
נכה בקרב חדושיו.
 .ולהרהיב
אמנם עם כלחזק תשוקתו להרחיב עור את הדרך אשר פלס הרמב"ן
נם בעבור זה את גבולו בתלמידים בעלי פלפול האוהבים לחדד זה את זה בהלכה,
אשר הוא יצא ויבא לפניהם לנחוהם דרך חכמי צרפת ההריפים ,לאהיה נעלם מנגד
עיניוכי בדבר הזה לאהיו כל הדעוה שוות ,אכן יש גם רבים אשר אף שחפצם
בהורוזו ,היתה להם הדרך הארוכה הזאת על אפם ועל חמתם
 .הנה היו רבים מדורשי
דיבורה אשר השקה נפשם גם בלמוד חכמות אחרות והםהיו אומרים מה לנו ולצרה
הזאת ללמוד בל הששה סדרים ולאבד בהם שונתינו ,יותר מוב ללמוד הפסקוה
".ג)
ולהתעמק אחיי כן בחכטות אחרית (חייט במנחת יהודה מריקנאמי דףבהל
 .וגם
רבים מהמון הלומדים אשראין חפצם רק לדעת את הדרך אשרילכי בשמירת
התורה והמצות ואת המעשה אשר יעשון עלפי התורה שבכתב ושבעל פק ,וכה אמר
היא עצמו בהקדמתו למפרו תורת הבית הארוך; מקצתם התאוו תאוה 'לפתוח להם
,..ולערוך להם שלחן בענין איסור והיתר. ,ולהודיעם איזה דרך ישכון אור
שער
ההלכות ההמה כדי להוציאם
י חובה בשני הדרכים המבוקשים והצריכיםל התלמוד
ד
י
והמעשה .הנה ידע טאד והתבונןכי לא יספיקו הפלפול והחדוד לבד למלאות חפץ
לנם בהיות שאלה לא יביאום אל ההכלית הדרושה להם
 .והנהלרגלי הנתינה הזאת
נחן הרשב"א אל לבו לחבר מפר אשריהיה מיוער למלא את התכלית הזאת הדרושה
לרבים ,ספר אשריכלולדיני איסור והיתר ,ועהקמטועצתו הזאת יצא ספר תור ת
הביה ,לאמר :כיאין בית אשר לא יצטרך אליו תמיד ("קרסת ה"ה הארוך).
ואמנם נשאל המלא המחבר את בקשתו בחבורו ואת בקשת הדורשים אשר בגללם
עשה ספרו? נאמר לא
 ,עם שלא נכחיש כי נרול כבוד הבית ברחב פלפולו ובעמק
סברותיו בכל זאת את התפלית לאשר יעדו לא השיג .הצופה ומביטבהקימה
הזה מיאש וער סוף הלאיבין מהר כי היו עיניו פקוחות ,בעת (אשר גמר בלבו
לחבר זה הספר ,על הקורוה אשר קרו 4ת הרטבים עם ספרויד החזקה ,ועלה
לזברון לפניי מה רבים היו הקמים עליו וכתבו שטנה על ספרו על אשר כהב
את פסקי הדינים חהוכים וקצובים בלא רעיות אשר מהן מוצאם .ולמען השתמר
טכסו אלה מה עשה? שנה את סגנון ספ-ו מסגנון ספר יד החזקה של הרטבים
וכתבו "דרך משא ומתן מאינה צד באוהענינים כדי שימצאהמעיין סקור מוצא המים
ויהיו מ.מיו נאמנים מן הגמרא או מצברי הראשונים' ויצא על פי הדרך הזה ירי
חובת התלמוד והמעשה (נ"ז שם) ומה היה אחרית אלה? כי בנה את "הבית" על
יפוד .טמא ומתן פלפ.לי .ויהי הבית איוך והורתי ערוכה ושמורה בהבאת ראיות
במלאכת הפלפול והסברה יבעורת קושיות ורקרוקים ופרוקים ,וגם קלועה בשאלות
ותשובנה והשנית והצדקות ,אבל בכל אלה התכלית להגיד ולהודיע הלכה ברורה
וקצרה לא הוצנה .והנה בעינינו המחבר דלדול הזה רומה לאיש העולה מן הפחת
-

.
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ונפל אל הפח .הוא בקש להרחיק ממנו לזוה שפתי המלינים על סנרי הלכות פסוקות
י אלה
חסרות הראיות ,וטען על עצטו חלונות המבקשים הלכה ברורה וררך קצרה,כ
י תירת הבית הארוך .הלא מה שיקשה עליהם להשינ מתיך
לא ה-ויחו מאומה עליד
התלמידמפני ארך המשא ומהן ובלבול הפלפול יקשה עליהם עם תירת הביתעיר
יותר מטורח האריביה והמון הפלפולים המבלבל.ם את המבקש לרעת את הענין ע4
נקלה.כי אם נאות הדרך הזה למעיינים החפצים בחקירה עמ.קק לא נאות לאלה
המבקשים הלכה למעשק לצרך הרגע בלי יגיעה וטורההעיון  ,ובאמת הרשב"א עצם:
הבין סהר כי התכליה אש -שם נוכח פניו והבקשה ממני לה.דיע בקצרה הלכה
ברורה למען רעת את המעשה אשר יעשה האדם לפי דת ההן-ה לא המולא על פ.
מש 1-הירה הבית ה א רוך ,על כן ההאטץ וגמר בלבו להוציא מהיך ספרי ה א רור
אה כל התולדות ההלכוהי"ת ועשה מ -2תו ר ת ה בי ת ה ק צ ר נכון לכל מבקש
דעת עקרי הדברים מפשטים מכל משא ומהן ומא-יכות הפלפול ומהבאת ראיית
על הלכותיו.
ממעשהי הזה גם נשפיט כי בלבו הכיר הרשב"א את צדקת המעש' :אשר עשה
הרמג"ם לעמו בחמורו משנה תורה .הלא את אשר עשה רבנו משה במשנהתירה
עשה גם הוא בתורת המית הקצר ,זה וזה רק הלכות פסוק.ת מפשטות בהעדר
הראיותואין הבדל ביניהםכי אם טיב הלשון והמליצה יהסדור  ,איל] בכל זאת היה
נחוץ לו לפ .דעתו לחבר מפרו זה הקצר ,יען כי לא הספיק -לו הלכית הימב"ם.
הנה תורת הבית הקצר הלא הוא תולרה מן הארוך אשר נו אזן וחקר :תקן ענינים
הדשים מסברתו ודינים מרינים שונים אשר הוציא מדברי הראשינים ומובן מאליוכי
י לא כתורת רבנו
לבעבור זה לא הספיק לו ספר משנה תורה .ובאמת נוכל לאם-כ
משה הספ-די היתה תורת רבנו שלמה הספרדי אכן נבדלו,
ו מזו בשיעיר הענינים
והדינים .הרמב'ם הוציא דיניו מפשוטי התלמוד אבל הרשב"א העלה והביא נם דינים
מדקדוקי ההלמוד על כן פ-ו ורבו הדינים תחת ידו והיליד חרשים לא שערם
ן שני אלה גדולי ספרד במשפט ההוראה
הרמב"ם .ואולם נראה גם הבדלגדול אחרבי
ויסוד הדינים .הנה שטת הרמב"ם בכל חבורו להשתדל ככל יכלת ירו לק-ב הפינים
אל השכל אולענין היוהר קרוב (שו"ת הרמב"םסי' קם"מ) ,היא הלך בכלענין אתי
הכרעתדיהו וסברת שכלו בלי משוא פנים לאחרים ,וכל דבר אשר דעתו מנגרת
אליו לא חש לו מפני מי שאמרו יהיהמ
 .שיהיה .עיקר הדין אשר ניאהלו מוכית
א
ל
שאמרו
ומיושר לפי התלמוד הוא היה מדתו ,ו שעה למה
הגאונים דברים אח-ים
(שם סי' נ"ה) כל שכן שהיה מואס לעשות גזרות רחוקות להעמיס משא על העם
(שם סי' ס"ד) ,כי זה כללו ויסודו שאין ראוי לדיין המורה לאבד ממון ישראל
לאסור דבר המיתר אח -גזרה חכמים שאםכןאין לדבר סוף (ש]סי .ע"נ)
 .אמנם
לא כן היתה המדה אשר שם אוהה לו הרשב"א לעינים בהיראה ובמסד הדינים
למעשה .הנה סכמה מקימות הלא היא פוסק ההלכה ,לפי דעתי.וסברהו :לפי היוצא
לו מן התלמוד ,להיתר ,ובכל זה נגד רעתו והכרעתו ומבלי משים לב להכרתי
הפנימית ולהשכלתו בדבר הנה הוא מחליט לאסור .ואמנם טה ראה על ככה להתכחש
לדעת עצמי ? יען כי ראה שרבותינו בעלי התוספית א :רננים פוסקים אחרים
שקרמוהו פושו או החליטו הדבר שלא כרעתו ,על כן הלא יודה כל משכיל כ'
באופן הזה לא ההנהג מהכרה הדעת ,כי מאימה גר:לתם עליו כחד אמרי בינתו
ויבגוד במה .שהכיר בדעתו שהוא אמת ,והחלים מעצמו שלאיקובל
 .אלה דברי אמת
א
רק להלכה ולא למעשה (ח"ה הארוך ב"א סוף ש"א) :לא עור אל אף מפני הספק
ט.1.ד חיה)
של
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של נעלי התוספוה במל את וצדאי שלו אשר העצים בראיות ובסברה (שם בית ב'
ש"נ) .נם מצאנו במקום אהד שהוא מכריע את ההלכה כן וכן ,וטשתבח הרכה
בהכרעהו לאמר עליה :זה נראה נכון וברור ,ואם הדבר נכון וברור ,הלא מןהיין
היה ראיי להוסיף על השבח שכן גם ראפ להורוה ,ואף על פי כן חדל לעשיה כן
אבל :את מוסיף ואומר :אלא שאין אני אוטר כן למעשה שבשביל 'טאני מדמה לא
אעשה מעשה שלא ברברי רבוהי (ג"ז שם) ,ובמקוטות מפיזרים מצאנובספרי חית
הביה שאמרכילפי דעהו ופירושו בתלמור הדין כןוכן אלא שמצא חולקעליו וראוי
י מפני שרב מובהק היה,
לחוש לדברי החולק או שצריכים לחוש לדברי רב פלונ
וכר'.2נוה האלה נמצא במק.טות אין ממפר בם2רץ .בכל אלה נראה שעשה מנרעוה
לדברי אמת ממשוא פנים לאישים ,ואמנם תולרות אלה ההששוה ומשוא הפנים
י ה-כוה הדינים והחלבת ההורוה; ,ר
לראשונים והגזרות אחר נזרות ההלסיד הי
שאם נעריך הירה הרשביא לעמת הורת הימב'ם יחשב כמעט בשנעו לאילו נעשתה
ההורה לשתי הורות .הדרך הזה אתז בו לפניו רבו הרמב"ן אשר קבל בפיר פנים
יפות דברים אשריסע בנפשו שאינס נכונים והוא קבלם רק מהיוהס רכרי הראשינ'ם
ובא הרשב"א הלמידו יהרהיבו ;ור יותר.
ל
ו
פ
ל
פ
א
ל
ה
ז
ע
ח
כאשר על פנ חדושיו מרחפת רו
אשר
כמזה
היה לפנים
יל פלפולו של רבו הרמב"ן עשרה מונים אף כן משפט.
בספרד ,והגדיל בזהע
י
ההלכותי
איננו קוב'ן פסקי :יהלומכ
אשר אסף במפרו הורה הבית האריך,
ה
ז
כשאר
הספי
קובצים אשר נעשו לפנ.ם בספרד ,וכבר הראנו לרעה לפנ .זה משפמו יתכינתו .לא
לבד כי נבדל מן הק:כצים אשר רק לקבץ פסקי :מפשטים מן הרא.יה שמו למנסת
י אם נבדל גם מן המחברים פסקי דני :בחבור המקורוה יהראיות .הבה שאר
פניהםכ
הפוסקים הספרדים אף שהביאו ראיות מן המקורוה היו טשהמ'-ם מאד מלההבלבל
בקושייה ופרוקים כאותן ההויזה שבתלמיד ,כי אם עשום פשוטים וקצרו הראית.כתבו
י משא ומהן נרול ורחב ,למצן ירוץ הקירא בהן ויהיו מוכנים לכל בלי סו-ח
אותן בל
ועיון רבועמיק :לאכן הוא ספר תורת הבית הארוך ,כלו מלא הויות קושיוה והריצימ
מברוה יפייושים ואריכית משא ומהן ,והיא דומה מטש לתלמוד לפי רב דפל.2לים
אשר בו ,ואף לא על נקלהי
ג ממנו לדעת הלכה ברורה,ואין זה הספר רק גמרא
ישם יהנה אירע דבר אשר נרםכ
בטופס אחר .ולא ארכו הימי
 .עור יקשהייהר ;ל
הרורשם טורחהעיון בו ,ועל טבקשי הלכה טורח החפוש למצוא רבר ברור .כי
עוד בזמן המחבר ק-וב אחרי צאה הספר לאור וההפשט בכל הקצוות והקרמת
טשמרת הבית) עוד נוספה על אריכותו אריכית ספר אח -נקרא ב דק ה בית אשר
בא להגן ברד הורת
ענינו השגית על הורת הבית,יגם אריכות ספר תשובות אשי
הבית ולהצילו מן העשנות ונקרא משמרת הבי ת ומיכן הדבר ל היה רעען
בשלשתם נחוץ מעתה למ' שרצה לדעת הלכהמן הספר .בקנאה סופרים ואלי גם
מקנאת איש מרעהו קם אהד מחכמי ספרד הגדועם אשר הע בעה ההיא הוא הרב
רבי א הרן בן יוםף הלוי נצר ממשפחת הרב רכי זרחיה הלץ בעל ספר
המאורוה") ועשה השגות על מפר תורת הביה הארוה וקראן בשם כד ק הבי ת

כמעט

) כעל קורא הצורות מפקפק ברגרי האוסרים שהיה רא.ה :כר רזיה געל הנאוך 'בשה:.
"
ראית משבל ,הלקט והריטכ.א ש'טניהם רהבו שהיה נכרו .אך שג.הם קוה.ד ובשה"ג לא
.טהרא.ה בהר!ש.ו
'
.
ה
ב
א
"
ע
לכח~ב,ת קורא את הרזיה אדוני זקני רו.ה נעל המאור ע.,ש
לדףל.ג  ,נ"א עיט ,ע.ג ע"ב.
אח אשר קיאו טורי אחי והגיא דבריו בג'מ כהרוש'ו הצל .גם את הרטטן קרא מ!-י ,
ראיה ה.ה
ובנדק החת נתב כטה פתטיםוטירי ר' מטה יה'א הרמכ.ן .ו; ',ג':טטרת הכית טוף בית א' ירטט ג.ז  ,עוד
טמא בחדוש.ו את  '-.יצחק בן אחי ר' הבנשקי הלי וקראו מירי ח '.גוהוגוה רף ס') .תתב ג'טה'ג שראה

רא.

1
.
'

טמא
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י המשיג .השניתיו חסודות
כמעט לאהניחו לו חלקהטובה בספרו אשר לא חלו בויד

ך בעקבות
בפלפול ובסברה,כי גםהיא ראיה המשיגהיה מתלמידי הרמב"ןוהיהויל
רבו בהלמודו
.ויחי כראות הרשב'א את בל אשר נעשה ,כי עטרעליו החכם הזה
ומלאו לבו לבטל קצת הלכוהיו  1ויהמרטר אליו בחמתכחי בי לא עצר כח לסבול
זחה ,ויבתוב עליו מרורוה ,בקנאה גדולה ובחימה שפוכה השיב על השגוהיו וקרא
את התשובות בשם ם שמ רת הבי ת ,והאריך בו בפלפול עצום סאד~)
 .ועתה מה
נעשה לשלחן אשר ערך לפנינו הרשב"א בעניני איסור והיתר 1הלא טן השלחן הזה
אך בזעה אפים יאכל לחטו הרעב לשמוע דבר הלכה ,סי האיש אשר חפץ לדעת
לצרך הרגע דין זה או זה כמהימעית צריך ליגע כסה נסן צריך לאבד ער אשר
ישיג התבלית אשר יבקש ,בהחלה צריך להעמיק עיונו בפלפולי הורת הבית הרחבים
מני ים ,ואם כבריגעוהעמיק בו עוד לא ימצא מרגוע לנפתן ,בי פתאום יפקחעיניו
על בדק הבית ותפעם רוום בראותו כי לשוא יגע אחרי שהבדק הביה מהפך
ר לאשר
בתחבולותיו את כל הבנין .ולא יצלח לו לצאה ממבוכתו ולרעת פש-יב
בקש ואשר חפץ עד אם ישוב אל אישו הראשון אשר החזיק את הבדקים ואשר שט
טשטרה לבית ,ועתה מה יסכן למורה הוראה זה המפר "תורת הביה" וטהיועיל לו
יותרמן התלמוד ? כמו בזה כן בזה לא ימצא דברי חפץ הררושים לו לרגע ,רק
צריך יגיעה רבה ואבוד זמן .ואמת הדברכ לא נעלם זה מנגרעיני הרשב"א ובלי
יראה למעשה טוב יותר הקצור אשר על
כל ספק גם היא עצמו הכירני לתכלית ההו
בן שנה ירכו בספרו עב1ד ה ה ק ד ש אשר גם הוא פסקי הלכות מדיני תחומין
והלכותיום טוב אכל בחר בו דרך קצרה ורק העלה הלכות פסוקות בלי כל משא
ומתן ואריכות דברים וכבר ראינו כי נם בתורת הבית עצמו עשהכן שהשמיט מתוכו
נל הפלפולים וקצרו לצרך ההוראה ,
.1,
רוח הסברה החדודה ההולכת בחרושיו גם בפסקיו ,היא טביעה גם ברוב
השובותיו אשר השיב לשואליו רבר .הנה מספר גדול תשובות השאיר הרשב"א אחריו
ברנה ,נטעט מכל מקומות מושבות היהורים בעולם נועצו עמו ושלחי אליו שאלות
בכל עניני הלכה ,גם לא מעט דרשו ממנו דעתו בעניני חכמה ,וברובן הש.ב במשא
 .אמנם כמו בפסקיו שלא עמדו  6סברותיו החדורות
וסתן ארוך ובסברות עמוקות
להקל באיסורים ,להגביל הדינים ולהקטין החומרוה כי אם להרחיבם ולהגדיש סאתם,
ובכל מקום נראה כי הוא נוטה יותר להחמיר מלהקל ,אף כן היה משפטו
בהשובוהיו .ולהעצים זה די לנו להזכיר פה כלל אחד אשר העמיד הישב'א
כאחת מתשובותיו :מוטב נחוור אחר טענות לקיי :דבריהם ולא נרחה דבריהם
המקודשים והמקוימים (שו"ת ח"א ס' צ"ח) .בזה הראה לנו נמיה לבו לבקש בכל
ענין טענות לקיים דברי הראשונים ולא לדחותם אף אם טענות צורקות בירו .פעם
אחה נשאל בדבר הלכה .והוריעו השואל כי הרטכ"ןיאי
ס בדבר לאיסור והנה זה
הש.אל

שמכיריף.הפי'
הרושיו על קצת כשתותכ.י ,וחר'ן פ"א סמגילח ומגיר משנה פ"ב משבת כתבו שעשה פי' לחרי
הזח עוד היה ביר
בח '.כתובות
 alanככתוב יעקב פ.ב מברכות.
מהריי בן

.

בעין

פירוש1.

ומצאתי

r'msiזב.ק ובג.ה חדשיו לח.לין .ומיחסים לו גם מ' החניך ~בשה.ג מב.א ראיות שאפו לראית ויפה כהב,
ס,
עכש.ו העירני ידידי החכם הר.ר דור קויפמאנן על כה שכתם החכם הר.ר דוד ראזין בחבורו על החגוך
צד ל 8והלאה והוכיח ברור שראיה בעל ביה אינו בשום ענין בעל ס' החנוך ושני ראיה תיו בברצלונה
והע.רני עור שמלבר ~ "rbשהבאתי יש לו עור חי' על ביצה נרפסו נם' מראה האופנים לר' יעקב פייה'סי
(ל11,רנא הקיע) ~נ"ל שצח שכחיב מכ"ם בשפה מקיבצת לביצח מהריטב'א בשם רבו הוא מדברי רא.ה
בחדושיו שחיה רבו של הריטב,א ובקצה מקומות מוניר בש"ט פ.רושים בשמו בפירוש
 )4בהקדמה
ג למשפרת הבית וגם בפנים הסת.ר המחבר שמו ,אבל בתשובותיו גלה הסוד והירה :ה*:
הסחיר גי' הס' שה.
(דו' ד חיה)

.

.

.

.
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השואלבלי ספק רצה לרעת ממנועיקר הדין ,אם הדברים ששמע בשם הרמב"ן הם
הלכה ברורה שאילו היה רוצה רק לחוש לדברי הרמב"ן לא היה צריך לשאול אח
פי הרשב"א,בי לחוש לחומראאין צורך לחכמה גדולה
 .אטנם מה השיבלו הישב"א1
הנה נשא ונתן בדבר והוכיח לפי סברהו הפך דעת הימב"ן ונם הראה לו טפירוש
הרמב"ם והראב"ד ההפך סהיראת הכמבון,ובהיית כן הלא מןהדין ומטרת האמת
והצרק היהראוי שיכריע נגד דעת הרמב"ןכיאין משוא פנים בהורה ,ובכל זאה לא
להורות בהכרעתדעהי מטוראולהוריה שלא כדעת רבו .ולא עור אלא
מלאו
לב
יהיה ברור לו שכן יצא מפי רבו ,הוא לא שמע כן סמנו ע 6כל זה גם
,א
אף של
הספק אולי באמה הורה הרמב"ן כן היה לו כח להעבירו מרעתו
; וגמרן אם
מצאת להרמב"ן ז"ל (שהורה כן) אני אומר שכבר הירה זקןואין משיבין אה הארי
אלא שאני לא מצאתי בן (שם סי' חי"ר) ואף כן דרכו ומנהגו במקומוה אחרים (שם
ס' תמ'.ד) .ופלא גדול הוא בעינינו לשמוע מפי גדול בהיראה כהרשכ"א ארני
כל רז לא אניס לו בחכמה התלמוד ,ואשר מכל וקלוי ארץ וים רחוקן 6שאלו
סטנו הוראות כאשר ישאל איש בדבר אלהים .כי יאסר לשואליו שתשובהו
לא תוקח רק להלכה ולא למעשה (שם ס" התקם ם) ,שאיש כמוהו ינדב זמן
ועיון ויגיעת בשר ורוח לזקק ולברר דין אחד מאריך בביאורו בארבעה עמירים
גדולים עד שלא ישאר כל מפק בדין הזה ,וס.ף כל סוף יאמר  :זה נראה
בעיני ולא לסמוך ע 5דברי אם הייהי אוסר כ 5שכן שאני מיק( 5שםסי' הש"ל).
למה הדבר דומה למי שנוהן לפני האורח שלתן ערוך מלא מערני מלך אבל לא
יתן לו רשות לאכול טהם ואין לו בהם יתרון כי אם ראוה ;יניו ,זה השואל
לטה הוא בא אליו בשאלהו  1האם להשתעשע עמנ בשעשועי דברים  1לא !
הוא בא לשאול תורה מפיו לרעת המעשה אשר יעשה או יורה לאחרים לנשובי,ן
י אל הגדולים .ואמנם תשובח
כי לא רצה לסמוך על הכרעת עצמו ואמר אלכהל
כזאה מהתועילנו לתכליה שאלהו ? ומצאנו שכתםבענין היהר הערובוה איסוהעלירי
"קשילא ארמאה" שיש מי שאום -בנדון הזה (רש"י) שאין לההיר ;ל פיהו אלא
אם הוא מסית לפי הומו ,והוא מבטל דבריו בראיוה נכוחיה ובסביה שאן להש.ב
עליהן ):ואף עלפי כן אומר לבסוף וסכל מקים ראוי לתיש (שם מ '.תצו)  ,אם
הרביימ בטלים ימבוטלים ככה הראיות והסברה למה נחוש להם ממשוא~נים .לאומרם,
ואמר עוד באחה מהוראותיו אף שלעקר הדין הדבר מותר אף-לכהחילה מכל מקום
טוב להזהר כדי להתרחק מן האיסור (שםסי' קמ"ג)  ,וזה נזרה חדשה לא שעלוה
הקדמונים אח-י התלטור  ,וכבר שטענו את משפט ה-מב'ם בדבר הזה לאמרו שאין
לד"ן המרה לאבד מסק של ישראל לאסר דבר המותר
אחר.נזרת "כקים
ף (עי' ל/יל) ,ואמנם יתר מסה ,צהיה הר,טב"עי בורא הרשעה
,שאם כן אין לדברסי
בארץ מחששות וחומרותיען העתו תששם
גדלים אחר.ם אח שלפי דעהו והכרחו
ן ,עוד מצאנו כהשובוהיו בכמה מקימותדינים הדיטים
דבריהם לא יהכנו מעיקרהיי
אשריסדעלפי דקדוקיו בתלמוד וגםבאלההמיד מדההחימרא הרהעל מרתהקולא')
ומגתה
)5קפליא ומחח לפ' תומו הס שכ' מושגים מהנגרים .דאררבה יותר ראוי להאטין לקפילא היזר:
לפ.
-

-

,

כ.

שס,יכ'ן על אושיה!

י),

'טא!

אוסר אמת רלא מ-ע

אום,!;!:

מאילו היא מסיח

הומי

ועי' ב'.ד ס' צ'ח

ע" בהשי' היא ס' כ"א בך'אה שלסריה לכבד.טיש ה' 1-להחב.ר :טעם המחדיר העוב ויצה
השואל להכשיר שאץ להוסיף על  r~tD-Cnותש :.ה-שביא
,1א מדיטרא אלא טדי:א ואין זה היסרה
על הטרפיה .טסם ככה כרנוה אסרו שלא :זב '-ב:נ!' :אסרז הטקט מפ' .:טס.פה לינקב !אף !ה כן ~גסי ס1.
שם חורה יתקל בסברה סההכסת בנבאה 'טל :כרי ששד
שב ב'ט:ז עשיתה וקגע נח חותםוהיא ביד

.

.המר.ף

ישראי

.
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ומקהה נראה כי עודיוהר מאשר הרבה הרמב"ן דיני ישראל והרחיב תנאי המצות,
הגדיל לעשות בנה הרשב'א וביחוד בתשובות הרביתז) ,
הנה עד כה היה נגד עינינו הרשב"א התלמידי ,ההריף בפלפילו בחדושיו
י האיש האמיץ ברוחו
לנברא ,המעירק הנפלא בפסקי הלכותיו ובתשובותיו ,וראינוב
הכביר ,אבל גם ראינו כננד זה רפיון כחו מלהאם'ן בעצמו ולבטוח בחכמת ..ראים
כי עם היותו נעלה מאר בר ח ב לב בטחקריו ובעיוניו על כל חכמי דורו היה מצד
השני איש ירא  1רך לבב בהוראתו ,בתבור כל אלה הסדות טבעה תבונת הרשב"א
על הרשכ"א החכם הספרדי ונראה מה משפטו
התלמודי ,עתה נשימה
י
נ
י
נ
י
ע
ומעשהו חיץ מארבע אמות של הלכה ,ומה סיבו בשאר החכמות * הנה אם בהבונן
בדרכי תלמידו הלא נכיר עד טהרה כי כרבו הרמב"ן היה מרוח חכמי צרפת עליו
בלם,דו ,וכמוכן נראהכי גם במנהגי חייו כם;ט היו מחשבותיו כסחשביתיהם לכל
דבר ועתה אולי נוכל לחשוב כ' בכל עניניו נהפך לאיש אתר ,כי פשט כל טשפטי
ארץ מפרר ולבשכמיו את רוח חכמי צרפת לכל משפטיה ותקיתיה ,עד כי כמוהם
כסוו ,זרה הלאה אתכל חכמות ספ-ד ארץ מוליהו יסכורהו וחנוכו ,ולא .דע גם לא
חפץ בסתקר'הם ,חכמות ומחקרים אשר מאז נתנו ליועדים נספרר יהר שאת ויהרון
הבשיר חכמה על היהורים בארציה אחרות ,ואשר הם הנדילו אה שם חכמי ספרד
בעולם וינטלום וינשאום למעלה ולההלה ער זמנים רוצקיס .לא כן הואו הרשב'א לא
 .הוא
נופל היה בידיעת החכמות משאי חכמי ארצו ,והיה בקי בכמה מדעי ההבל
מעיד כן על עצמו ,כי החכמות לא כנכריות נחשבו לו ויחי בעה המחלקה הגדולה
ענינה יתואר במה שיבוא) כתב
אשר היהה במפרד על אודה העסקבפקילומיפ
קיא (אש
יבענין המחלקה,
שם עם
דלטאש
"ל אחר מחבטי דורו הוא החכם רבי יצח
הספר :עלה בדעתם (של המהנגדים) שאין לנו חלק בבתה ,לא כן הדב -ידענו
כ-
ומ
מ"ג),וא
מו כן אם
ושמענו אותן החכמות הרמזה וידפנו מח טיבן (מנחת בקענ.אות סי'
)
ב
י
ב
ח
ה
א
ר
נ
נבינה בפירושיו על האגדוה הזרות שבתלמוד(נדפם .י להר'י בן
גי
לא סר מררך החקירה של חכמי ספרד המהינים .וכי בהרבה מקומות היה לו הספר
מורה כבינים .של הרטבים לעינים ולמורה דרך ,ובפרט בביאור המלית שבמקרא
המירותעל הגשמה ,ובפירושו על האגדות ידבר במק.ם אהר מיתרון הנפש הנבואית
על הנפש הפהילוסופיה וכל רבריו הם העהקה שהעתיק מלה במלה מספר ענולות
הרעיונות להחכם הערבי אבטליוסיעלפי העתקת רבי משה אבןתכון מערבי לעברי").
-

.

בקיאוהו בחכמוה וגמדע נודעת לנן גם מתוך כמה מאמרים בתשובות.ו אשר השיב
לשואלים כדברי חכמה אמנם %ם נשאל איך איש אשר אלה לו איש אוהב חכמה
ומבקש דעה יהיצב כצר נגד דורש .חכמה ושוחריה וירדפם כסופה בעת אשר הוא
עצמו הנהו ממבקשיה ,ובמה שיבא הלא נראה כי היה הרשב'א ריופם ער חרמה צ
על זה התשובה:יען וביען כי היה בקי בספרות הכמת המחקר הספרדית והבירה עד
יסודה אף על כן עשה את אשי עשה .הבה מדעתו אותה היטב ידע מאד נסה צריך

.

האדם

הפכיי א' חייש:,ן ~ aaטחה בשומן הזיר והשיב אין תוששין 1כ ,1ואפילו היא של נכרי אין ששש; ;.כשיו
שאסר הוא להם ועונשין עליו מפני .טאוכלין אשח גיסים שאסורין להם באכילת בשר ברבר .כאין
דרכם אין חוששין
 )7יש בתשובותיו כמה השובזה :ספהוה שאנם ממנו כמו קצת ה.טוביה ממהר-ם מיוכ:ב:רג
הם באמה השיבזה -21שבי'א יש קצת השובות כהרמב.ן .ומצאהי ראתי לידי ה71דות
ובמיעשוה לרמ
מהרבב.ן אש
החכםיד-ר פערל:ס ובו פדר יפה ספרי ~-7ב ושמיה רוב הרבצם השואלים ומקוקותם .רר2.ם
הרשב"א
חקווא פשם .ולרגל המלאכה לפ .:א ;.הפרפראזה עקר תכליתי.
 )8ע" בכפר עגולות הרעימות להחכם הערכי שהול תחכם ריר קו.פמא; ;:ם הערות מה2.:ית שט
אש-על הדבר הוה טיפ הערתו כהבתי הדברים נשים
ד  41העיר בצדק חחכם הש"ל
ביו
(דו"ר חזהו

.

.
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האדם להיות מתון ונזהר בדרשו בה  1וכמה צריך להיות חזק באמתהו ואמיץ ביראת
ה' לבל יבשל בה ילבל ידח נדח מגיאירח דת ישראל. ,דע.כמההללי אמונההפילה
זאה החכמה בעמנו והעבירה רבים מן האמונה הטהורה ,וכטה טן הצעירים בעם
הוטו ברב לקחה ונדחו מאחרי מנהג אבוהזהם התמימי :ביראתם את האלהי :ועלכן
הוא הדורש אותה אף הוא היה מעריה .אבל לא היה לה כשונא מוכה בסנורים אשר
בקנאהו עם הרע גם אה הטוביכלה ,אשריכלהמכרם החכמה הכנבים עם הבאושים,
מנן המדעים את הפרחים עם הקוצים ,יחד המועיל עם המזיק כי אם רק את הצד
אשר יסכן בו האדם אותו שנאה נפשוובו מאס אבל הצד הטוב המביא תועלת מום'-ת
אותו אהב ויבחרהו ויקרבהו.
בכל חכמי ספרר היה הרשב"א ויוהב אה החקירה בהכמוה אבל דכאה ההה
רגלי בל מקובל כעם .כבחינת החקירה הזאת היתה לו 'תטה מכחדת ,שטה נבדלת
מאד משטת שארחכמי ארצו אשר שמו רוב עסקם בפהילוסופיא הדתית ,וביחור משטת
הרסבי'ם  ,כשנתבונן בדבריהם צאהכי הם יצאו מן ההנחה כי חכמת הפהילוס-פיא
המקויטת כמופתים הגיוניים לא תכחיש חכמתקדמ.נינו בשוםענין  ,לדעתם הפילום.פ.א
דאמיהית היא ממקור ישראל .אמנם נצוק העתים אבדה מכינינו ורק נשארו ממנה
רמזיםיקים בדברי חכמי היהורים בעלי האגדה והמדרש .בהם ימצאו עוד רושמים
טשארית החכמות ההן אבל לא נכרולעיני כל ,אך החוקר הפהילוסופי יכירם בסמק
עיונו .ואולם בהמצא בדברי תכמיני באגדת התלמוד ובמדרשים דע,ת.עניני :שונים
אש -בשום ענין אין אפשר להתאימם עם השכל הישרכי אם להפך 'טים סונח'.2ם
מן השכל אז יחליט החכם הפהילומיפי כי אין אפשר שדברים כאלה נאסר -מקבלה
אמתית כי אם הם דעותיהירות של יחידים אשראין אנו מחויבים לקללן למרוה עיני
שכלנו .ואף אםהן רשומוה בכתב בהלמוד ,איןרשימהן מהיינת אוהני לקבל ולהאמין
דבר,ם מוכחשים מן השכל והדעת .ואולם הרשב"א לא הלך בררך הזה .שטחו היתה
 .וכמה יורע איפוא מה היא ככלל קבלה1
אכל שהקבלה הגחתו לא תנצחנו החקירה"
בל מה שכתוב כתלמוד אף אם נזכר
.
ד
י
ח
י
ת
י
ד
י
ח
י
ה
ע
ד
בשם
אם
ד
ו
מ
ל
ה
ב
ן
י
א
אין
כי
מ
ג
ה
ל
ע
ב
ל
פ
ק
ש
ד
י
ח
י
ר.א והעלה אותה בהלמוד
ת
ע
רבים חולק.םעליהבפירוש,כי כל ר
אחת
היא מוסכמת ומקובלת ממנו ומחוייבים אנו לקבלה ,פעם
נשאל ;ל דבר נצחית
העולםוקיומו לער .שהרמב"ם החליט עלפי מרת החכמ :שהעולם קיים לנצח כ.לפי
יפודי הכמת הטבעאין אפשר שיהיה נפסד כלה.יז
ה הואנגד האנדה שבתלמוד אשיה
אלפי שגין הוי עלטא וחד תריב"  nwrlהרמב"ם נאה הדעה דעה יחידית שאין אנו
חייבים להשגיח עליה אם היא מותרת השכל .ושאל השואל :אם יש ראיה על הדעה
הזאה שבהלמור אם לא? והש"ב על ,ה הרשב"א "לפי החקירה אמת הוא שאין קצב
לעילם ,אבל כל שהקבלה הנחתו לא תנצחנו החקירה ,וכסו שהחקירה אינה טשגת
נמה דברים כמבע הנמצאות -וסי בא כבר בסוד האבן השואבת -בןאין לההחקם
מצד החקירה על הדברים המקובלים באומה .ועוד למה נסמך על החקירה המבטלת
את הקבלה אולי החקיהה כוזבה ממעוט ידיעת.החיקר ,ואולי יעמוד חוק -אחר ויגלה
מהירת מי שקדמו כמו שקרה בשטות הפהילוסופים שבמל המאוחר שטה הקידמים"
סיט דבר אמר :שמסכים עם חכמי ישראל אם יפרשו קצת כתיבים בדרך משל מפני
שהענין רחיק אצלם לפי הנחת השבל מלבד שלא ההיה הקבלה מנגדת שהקבלה
למעלה מן החיקרה .והנה ברברים כהאלה שמענו מדבר אל.נו הרשב"א החוקר.
שטנם אף הוא בחקירתו הרגיש מאד
 .אין דבריו מספיקים לשכך את לב הש.אל
המבקש ראיות נאמנות ומוכחות מן הדעת ,כי השאלה עוד עומרת על מתכנהה .עד

,

(דויד ח.ה)

אנה
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נסמוך עליה ולהיחיק מפניה החקירה ולהכזיבהז

אנה הניע הקבלה הזאת אשר
ולהשיב על זאה שב הרשב"א החוקר אל תכונתו העצמית והשיב על השאלה הרשב"א
ההלמידי ושפט משפטו ברבי השאלה הנעלה הזאה ובאלו ידבר כמשא ומהן של
הלכהבדיני שבה או בשר בחלב .ראתהיא תהלוכה הגיונו
 .הנה בעל ברחנו מוכח
01וכרח הדבר ,כי דברי רב קטינא  -אש -הוא בעל הדעה מהרבן העולם בכלוו;
האלף הששי לבריאהו  -הם קבלה ואינם דעה יחידית ,מפני שאין אנו סוצאיפ
בהלמוד חולק על ואת הדעה ,ואלו היו דברים בטלים לא היו כותבים אות :רבינא
ורב אשי בתלמוד בלי מחלוקת ,ולהפך הלא הם בעלי ההלמוד מפיטים את המדרש
שבברייתא ממזמור שיר ליום השבת ליום שכלו שבת" על פי דעהו של רב קטינא
ומוכח שהדעה הזאת היוזה מוסכמה להם (שנה ח"א סי' ט') .ועהה הלא מבואר
לפנינו כי לא הלך הרשב"א בשטת הרמב"ם ברבר הזה ,וכי לרעינו כל אגדה
ן כי היא קטלה באוטה,
שבתלמוד אף שהיא מוכחשת מן השכל אין לזח טמנהיע
בי אחרי שנמצא שרבינא ורב אשי העלוה בתלמוד ,אוה היא לדער1,כי היא קבלה.
הרשכ"א בשטתו הזאת לא לבד נגד הרמב"םכי אםיחזיקנה גם למרותפני הגאונים
רב שרירא ורב האי בנו אשר גם הם בעלי שטת הרסב"ם נענין הרעה היתירית.
ובענין ערך האגרות עליהם אמר רב שרירא שהרבה מהם (כלומר ממדרש .אגרה) רק
אימדנוה הם ,ויש מהם שהוא כן ויש שאינו כן ,לכן אין סומכין ע
ל האגדות 1
והנכון מהן מה שמתחזק מן השכל ומן המקרא נקבל מהם .ועוד יותר מפורש הרבר
בהשובה מרב האי גאון אשר כתב כל הנקבע בהלמוד מחוור הוא סמה שלא נקבע
בתלמוד ואף עלפי כן האגדות הכתובוה בו אם לא יכונו או ישתבשו אין ל ס מוך
עלי הן ., .אבל בל הקבוע בתלמוד שאנו מצווין להסיר שבושו יש לנו לעשיה כן
בי לולא'שיש בו מררש לא נקבע בתלמוד ,ואם אין אנו מוצאים להסיר שבושו נעשה
נדבר שאינו הלכה (ע" דדו"ד ח"ד צד  171וצר  .)178והנה יבואר לכל מעיין
משכיל כי כל זה הוא להפך מרעה הרשכ"א .והנה עתה נובל לצמצם שטה הרשם א
בפנה הזאת בדברים אחדים :אין חכמהואין תבונה ואין עצה נגד כל רבור ידביר
באנדה שהם כלם קכלה והם למעלה מן החקירה.
מתוך הדברים האלה הנה נראהברור כיבמנהגו של הרשב',א בחקירה ההלכוהית
ובעיונו בתלמוד "לחוור על הטענות רק לקיים דברי הקדמונים .ולא לרתות דבריהם
המקודשים והמקוימים" אף כן היה משפטו ודרכו בחקירה הפהילוסופיה .בהשהטשו
בה ונעזר בה בענינים תוריים רק בקש לפרש דברי החכמים להעמידם ולהחזיקם על
פי מדות ההכמה .אבל לא לתלות אמתת דבריהם בהסכמהה ,שאם הסכים עמהם
אז הם אטת ואם לא ,לא ,כי אם כליבור מרבריהם קרוש יאמר לו וכלםחיובעיניו
קבלה אמהיה ואינם צריכים להסכמה החכמה ,אמנם אם החקירה מהאימה עם הקבלה
אז טוב ונעים לו ותנות דעהו על זה ,אבל אם לא אז הקבלה עומדה למעלה מכל
חקייה ,כן היתה לו החקירה בחכטה כלי לש-ת דברי חכטים וכל אגדה ואנדה
הכתובות בתלמוד ,אבל הם לה האדונים ,ואף אות אחד מאיזו אגדה אשר מצאה
סקוסה בתלטוד לא יתכן לבטל כגללה ולא נתטה על החפץ הזה ,הרבה עשו
הטאורעות בדורותיו להעצם בקרבו דעהו הזאת ,תורה הנסיון בזמנו היא מלסדו
והיא הורתהוכי מאר היה ררוש לו לעמיר נגד פריצי עם ונגד דעות קצה אנשים
מן המשכילים ברורו אשר נחשבו לו סכנה לתורה ופרתישראל .הוא היה הגבר אשר
ראה השערורה הגדולה בדעות הדתיות אשר פרצה פרץ בבית ישראל בספרר ועור
יווסף בקצת קהילות פרבנצה ,בתעוהם מררך השכל עלידי פהילוסופיא טעוקשת.

.

(יי-
ר ח.ה)
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אין הפהיכול לרבר טה רבו הרבוה הרעיה אשר יצאו על יושבי ארץ פרבנצה בעת
י נהעיםמן הפהילוסיפיא
ההיא" הקול נשסע בכל הארץביבלם קשר בוגרים בתורה,ב
היונית עושים את הספורים בתורה משל ,גם מעשה המצות משל ,עודכי היו; אלה
י ה' וקושבי שמו,
הקלה אשר כל
מושלי משלים ,למשל ולשנינהבעיני ירא
הרשכ'א ,ואיך הדבוני
בשסעם לא יחרר לבנו
שומעיהן תצלינה שתי אזניו ,הובאו לפני
על השמועה ולא העגם על הרעה נפשו בקרבו מדאגה מדבר מה יהיה אחריה אלה?
ואיך לא יהאמץ הוא ,אשר כח בידו למתות ,לנדור נדר ולעטור בפרץ 1ועתה
נוכח מעמדים כאלה אין גם פלא אם נראה את הרשב"א מצר האחר מפריז על
המדה בגדריו נגד געלי החקירה ,אשר ז,ם מצד האחד נם כן טפריזים על המדה
בחקירהם יבהשכלהם ,
-

פרקרביעי

קנאים

ומתנגדם

';'

המריבות פרצו פרץ על פני פרץ בכמה קהילוה שבפרבנצה .הקנאים
הגדילו מרורתן והיתה ללהב אש נעכלה עד אבדון תאכל  ,אחר מאלה הקנאים
"יאש עמהם היה הצם רבי אבא מרי בן רבי משה מלוניל .ענד
בערתו חכם תלמודו גם "רע בחכמת הפהלופשיא :האיש הזה הרעש אה הומלם-
בחמת קנאה ובאיבה על המשכילים שבפרבנצה וקרא אחריהם מלא מ הס סגלם
פתם בתורה על פי חכמת הפהילופופיא הימת המהב"א היושב בברצלונה בקצה
ארץ ספ-ד .אשר שמעו היה הולך בכל המרינות והכל היו סרים למשסעתו ככר
היה בעה ההיא זקן בא בימים מאד ,אף כי לא ידע מכל אשר נעשה בפרבנצה
בכל ואתי התעורר להחזיק במריבה ,כי זה האיש רבי אבא מרי לקח לבו
ן כי בצבעים שחורים ונוראים האר לפניו אה המעש.ם אשר נעשו בארצו ,ובקש
יע
והתחנן לפגיו לעזור לו במלחמתו נ
גד אלה הפורצים ולבנוה גרר הדחייה( ,תנחת
הרשב.
א לא בחפזון יצא לקראתםוימים רבים מאן
קנאות סי' א') .הן אמנם כי
להתערב בריב לא לו ולהכניס נפשו במחלוקת אשר לא ידע ענינה ממראה עיניו.
גם במכהבו הראשון אש -כתב לרבי אבא מיי ת,טובה לבקשתו השיב פניו ולא רצה
למלאיה את אשר בקש סראגה מדברפן יעמול לרוח כי הם קמשכילים ואשה עטם
י ןה בא לרדיתנו בתוך ביהנו" (שם סי' ב') .ואמנם מאר
בקהילתם "יאמרו אליומ
חזקו עליו דברי הטקגא העז והפצרתו בו עד כי רפתה דעתו מלהתנגד לו עוד .ובלי
ספק פחד הרשב"א בלבו פן יאמרו עליוכי הוא סן האנשים האומרים אך שלוםיהיה
בימי ,אשר יש נידם למחית ולא ימחו ,אז התאמץ לבלתי עמוד עוד מנגד אבל נתן
אל לבו לידע ולהזרע מאנשי אמת את דבר הטריבה .וימהר לפרוה אל נכבדי
האיץ הקרובים אל המכשלה אשר ירעם כי הם המימים באם'נהם ואנשי אמת וראוים
לסמוך על דבריהם ,לשמוע מפיהם מה שורש דבר נמצא בכל הדבוה אשר כתב
החכם דון קרקש ניראל
אליו רבי אבא סרי .אז שלח סכתנים
בעיר פיפיגגאן ואל אחיו הגביר דון בונפש וידאל ,לשמוע טה בפיהם על
א'דוה הדב ת ששמע .ויהי ראשית דברו אליהם שיעם.דוהו עלייר
א הלעז המתפשט
בסדינה כי נמצאו שם כיתבי שטנה על ההורה אם אטת הדברים אם לא .שאם אטת
כן היא אז אנו צריכים לדון מפריהם כספרי קוסמין וראוים הם להשרף ,וחייבים
להתעודד נגרם ולקנא לאלהים ולתורתו (שםסי'י') והנה יוצאלני מזהבי לא ידע
(יי"ד ")",
הרשניא
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