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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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 מנדיו קנאה את ואמתו צדקהו נצחה וספריו הרמב"ם על ישראל מחכמי רביםהעלילו
 הוא בי הרסב"ן .היה הזאה החליפה את הפועל השליח . הצריק על עתקהדוברים
 בספרד הרמב"ם קרן לרומם פעל מעט לא מטנו חוץ אבל . בעדו מגן היה כחובכל
 י ר ב ו ר י ג מ ה נ 1 י שג'ון ר החסיר הרב לו הראויה המעלה בחור מפריו אתולנשא
 ומפריו הרמב"ם על ההר שלסא,6ן ר' רבו עם בקישרים היה אשר הוא ? פלא זההאין
 נגד קנא לפנים אשר בערך יונה רבנו . היה כן זאה ובכל ? קרנו ממרימי יהיההוא

 חטאה. -.-gv העם בפני-כל בפיו והודה עוההו על באחרונה ההחרט , וספריוהרמב"ם
 רבנו פיינגד פערהי אשר על ומתח-ט ובוש פני על סכה הנני : לאמר בושולא

 בברצלונא הכנסה בכיה הקהל כל במעמד ואמר , וספריו מיימון בן סשה הרבהקדוש
 לא איך יונה כרבנו תסיר לפנים מנגרו מפי כאלה ודברים . מעשיו על חרטהורברי
 כל על רבנו פחד נפל אז כן כדברו 45 יסופר כן ואף והעם'1 החכמים בלב רושםיעשו

 קנאוה 0פיררה,3אנרוה הלל )ר' עליו שמים דין קבל ננדו פיו שפער מי זבלהקהלות
 אשר המעשים כל זאת בכל צרקו משפט לאור יצא כי אף אמנם , הרכ"א(לפסיא
 הדור דרכי על עצמה ולהרבות כחם הת חדלו לא הארץ מן החכמוה להכחיד אזנעשו
 היונייה הפהיליסופיות בחכמות חשקה נפשם אשר הצעיר הדור , שונים לצדדיםההוא
 והחכמה התורה בהרכיבו וחפצו הרמב"ם מחשבת הבינו לא מעינם כל הכליה אוהןושמו
 ולטבחוה לרקחות לתורה להיוהן אם כי החכמות את לקח לא כי אמר בפירוש ,יחד

 היא מראה טיבת כי יפיה את והשרים העמים להראות לפניה משמשות להיותולאופות
 , הפהילומופיא בעיוני נסו לא אשר החכמים ולהמון , מ"טן ס' הרמב"ם )תשובות מאדעד
 המופתים עם מחקריו יער לא גם מופלים.; על רחכסה ורעיוני הגיוניה ליסד ירעוולא

 הזכות והאמונוה והמוסר ובהרעות , ההקירה מתוך היוצא בהכלל די להם כיהמדעיים
 היה הדור זה אבל , מ.נ( לם' פהיחה )עי' במופתיו הטוכחימי( עיוניו טקרבהנובעים

 ושעבדו האמ.תייה כל מקור להם היהה אשר היונים בחכמת טתגאים , עיניו רמידור
 אנשים בהם קמו כי , מטהור טמא יצא בי אלה אחריה וההי , ההורה חכמהלה

 שה.סי1 כערך כי בישראל. אמונוה וטחליפי חק מעבירי בתורה וממריםסיררים
 - . נכריה חיו לחבוק ה[ הוסיפו כן החכמות על סרה לרבר רעהמתא.ננים
 החכטה ינרשו גרש כלה לא כי אף אשר החכמים בין החס.רים מן רביםאמנם
 הדעת פי על ישראל בתורה שם אשר הרמב"ם במחשבת חפץ ומצאו סלבסהעיונית
 אל שעו ולא היונית הפהילוסופיא בנתיבות מלכת רגלם מנעו זאת בכלוהחכמה
 ועל , השכלית בחקירה להם היה די אך , הלסוריים ומופתיהם הפהילוסופיםההחכמיה

 היו לא הם . מעיינם כל תכליה היה וזה בחכמה וחקרוה ודרשוה בתירה הבינופיה
 ר מחק י אנש הץ אם כי , הזה השם מובן בעצם פה%וטפש להרת גם רצי%א

 בייא בכל לכל הם:עעוה. והפשוט הבריא השכל מן ניבעות חקירותיהם איטרבאמונה
 והשכליה הפשיטה החקירה דרך לעל , בינה אמרי ומכין הישרה הרעה לסיד הואאשר

 בדרך וחדוהם חכמים דברי והמציה התורה ויפרשו יחד החכמה עם התורההמאיטו
 היה כי בספריו במחקריו מצאנו ולא למורי פהילוסוף היה לא הרמב"ן גם .תכונוה
 משפט דרכיו כל אבל מופתיים חרכים וצל פהילוסופיות הקדמות על מעליותיובונה
 מומן , לרבים נתיבות פלס והוא הרמב"ן היה המחקר אנשי ראש כן ועל .השכל

 ןהרמב
 ורסנים כקצור האטת.וה וכללי האטרח 'ס.ד:ת מזכרון לי והא.ק למ.נ בפתיחה הרמב'ס כ"ל.1(

 כינהי ואחרית ספריו טשפט הוא ויה . כשים כש"כ דבריו וכתת מ"ת בחבור שוכרתיו מה עם לבאזרקרובים
 ה:.ל בפתיחה שאמר כסו לנך צריכה שה'טעה סחי השהילוסופיים חים המוש עם מחקריו הניח בת"נ .ברם

 הנוח המדע בס' אינס . לש"ש יהוו מעשיך וכל ב' . ת:רהך הפרו לה' לעשה עת א' הקדמות ב' עלאשען
 . הנ-י ק:אות באגרות rt~y לרבני שכזג ה-מב"ן אגר" מתוך מובן וגן . הטיפשים מן שיצאו לבדהסולרית

 ח"הן,דיר
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 להם אשר והיראים הטתינים . הדורשים בין האלה נטרה שה- היו יהלאההרננתן
 כן ועל לתירה, ההכמה מי::בדים ה.. , לאעיניה ימציף לתורה שרת יבליההבמה
 בעיניהם חכמים היו אשר הצעיר הדור אבל ההכמה מז נמהכנו לא ואמינהםתירהם
 לחכמה התורה את שעבדו הם האמיתיות לכל האדונים פהילוסופים פניהםונגד

 ובלהבה באש נכשלי וגס אמונות בדרך בהליכהם נכשלו כן ועלהפהיליסופיא
 וזעם עברה , לזו זו צרות האלה הנטיות שתי נהיו הזמן במשך אמנם כי .הקנאוה
 איש מלהמה והחגרו אחים בין הפרידו אשר ביניהם שלחו הרעים מלאכי ומשלחתוצרה
 שיראה ונהרצהכמ. כלה הקהילות שלום ואבדת בישראל פ-עות באחרונה ויהיברעהי
 להשהית - הקנאה הוא - למשהית רשות שנתן אחרי אמנם . הרמב"ן אחר בדורלעינינו
 מדיך יסור לאשר ההכסה בדרך למישרים ההולך בין , לרע מוב בין עיד מבהיןאיני

 חכמת מכל רחוקים אור מורדי אנשים קמו אז . וחכמתו פהילוסופיהו מפניהאמינה
 , אמיהיוה שאינן בדעוה טזוהם שמוהר ומבולבלים סבלים הרמב"ם יק-אם אשר ,בינה
 הפש.טים המתקר בעלי לרעוה מנגדים היו הם , ואלה אלה להרשיע והתנכלוקש

 אשן. ודעה דעה כל ש'נאים היו הם . המתחכמים הפהילימיפים לרעית כסווהתמימים

 כנד היה הענן , ומאשכנז מצרפה עלו האלה ההשך ענני . ו;קנהם ;קנם כדעהלא
 מהכמיהם הרבה , עליכן נגה לא ואור התהלנו בהשכה אשר ; האיצוה באלהמאד
 עם הטינה ובעל גוף הבורא את ועשו ; ההגשמה בסים מביעים א; היו רובםואולי
 להאמין המהשבה בזו הלכי וטיבים גרולים כי הראב"ר והעיד , הגשמי.ם ההואריםבל
 צרפת רבני כי ששמע הנ"ל( )אגרת הרמב"ן והעיד , המינה ובעל כאדם גשם האלכי

 שלמה רבי . והבניה צורה למעלה שאין המדע בספר אמרו על הרמב"ם עלתפשו
 יבימי . בכ"מ( קנא,ה )אגרות ותמונה נוף לבורא יהפ הוא נם הלא ומיעהו ההרמן

 ן ב משה י ב ור בדעית השיכים היוהר מן אהד הלמידי חכם עמדהרמב"ן,(
 ם המי ב ת כ בשם מכינה מפר וכתב הקו משה רבי גם ונקרא שמוחסדאי
 ולא גאון פני יהדר לא והחכמה המהקר בעלי נגד קנאה ובהמה שחירה באשנתוב
 והראב"ע והרמב"ם נאון מעדיה רב את ישראל גדולי כל ימשוה הנם לכל פניםישא

 מן הגשמ.ה פרהיקים הם כי יען הדה בעיקר וכיפיים האמת מדרך מועיםוכמיהם
 ההלמוד חכמי בדברי המאמרים כל יהד מאסף הוא הנה צ מופתיו הם ומה ,הבורא

 וכמשמעיה ככהכם הדברים בלקחו הבורא בגשמוה אסונהם ע5 הט.ריםוהמדרשים
 כופרים שהם מלא אחריהם וקרא הנבונים ישראל הכמי כל ננד מלהמה זעיךפשיטם
 אמנם . בגשמוה האמונה דעתו לפי היכיה שמשתיהם פה ושבעל שבכתבבהירה

 הכמיני בדברי המאסרים ומן הכתובים מן עינו העלים כי מלהמהו עשהנההבולה
 המקנאים אלה כי רואוה עינינו והנה והמונה, גוף בעל הבורא שאין ההפוך עלהמורים
 המהקר אנשי כל נגד גם א2 כי הפהילוסיפים נגד רק לא ואשכנז צרפהמרבני
 מורים היו שטהר ונגד הלונוהיהם מכינים היו ובאמונהם בדרכיהם היו המימיםאשר
 החכמים וגדולי ישראל אמוני שלומי כ5 אשר אהרי א, גם כן על ואף . קנאהםחצי

 וקבלו וקיימו מאשמה ספריו אה ונקו , הימב"ם דעוה עם השלימו כבר ארצותנשאר
 סביב ההיא בעה , מבלע ידם השיבו ולא שקטו ולא נהי לא הם דעותיועליהם
 לכל ציר שלהי רבניה , הרעה הפהה מאשכנז הששי לאלף הראשונה המאהלחצי

קהליה
 קצ.; ע2 מאמר מקדים והמ,.ל ז' ס' ח"ג הכד באוצר קירכהי,ם רפאל ר' הזל תס.כ כתב הס'צו

 הסמיכה ניישטארט בע"ר מו.טבו ,ה.ה . הקו ר"מ ,הוא חכדא. בן ר"מ העצמי תשכו . הרהבך אודשהערה
 גהי , לנדרים תוספוהיו ר'.' ובסי' תשוב,היו מזכיר קם'ה ס.' ושם כיד סי' נרפא מדר" בשפת ככשבל,וי:א
 גם ומזכירו ימים. ויאריך שיהיה מפילניא הסיא' בן ר'כ ,חחככ :ל.ו 'כהב בהדגשיו שכוכ.רו הרמב"ןבזמן
 . והלאה 315 צד הפייטנים על בספרו צונץ אצל תמצא rirn ההצם דברי ויקר , העילה תירת בס'רמ"א
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 את מחדש להבאיש , ט י ל ש ה מ ל ש הקנאי את , .הרחוקות הקרובות ישראלקהלות
 לבו נשאו לפנים כבר שלמה האיש זה , בספריו ההגיון על איסור ולתת הרמב"םריח
 להטיל חכמיה את ולפתות הקדושה בארץ וספריו הרמב"ם ננד מדנים לעורראותו
 רבנו קנאת את שם ישראל גרולי קנאו כאשר ויהי , בשרפה ולרונם הספרים עלחרם
 והזהירו , מדטשק חזקיה בן ישי הנולה ראש הנשיא היה ובראשם מיימון בןמשה

 המבוהל זה , נבוכים מורה ספר על דבה להוציא איש עוד יוסיף לבל גדולהבהזהרה
 הגזרה ארץ אשכנז אל ארצו אל שב עשה טה , מזעפו נח ולא זה כל אל שעהלא

 כל את להחרים הרטבים בספרי אשכנז רבני את והמית בינה הכמת מכלוריקה
 אשר כחבים בידו ונהנו לתחבלות'ו נפתים היו ואף . כליון עליהם ולגזור בםההוגה
 והמחטיא המרגיז זה והנה עילמים, גניזת ולגנזו נבוכים המורה קריאת למנוע גזרובהם

 אשר איטליא ארץ דרך הקדושה לארץ הכתבים עם עתה שב בעולם ריבוהטהרחר
 שם בי נידו עלהה לא זה אכן , הרמב"ם ספרי נגר הלבבות להעיר רצה שםגם

 אשר אשכנז מרבני הכהביס את ופרסם שמה כבואו ויהי . הארץ מן וגרשוהורדפוהו
 הרמב"ם, קנאת את קנאו הריב אך אחו היו אחדים לקראהו הארץ כל רגזה אתוהביא
 האיש ייסר לא נדברים כי ראה עהה בדמשק הגולה ראש הנשיא בביה נשמעהקול
 ההאפק לא כן על , מרעהו להעבירו הועילה לא הראשונה והאזהרה הזה פניםעז
 ואשר , הרמב"ם ספרי על המערער כל על חמור חרם ונתנו , עמו אשר וכל הואעור

 על ערעור דברי בה[ כהוב אשי שיהיה מקום מאיזה הכתבים מן אחד אצלומשהה
 צרפת מרבני הההננדות עצמת לנו יורו המאורעות אלה כל ועתה וספריות:,הרמב"ם
 החכמה לבעלי כמו הפשוטה החקירה לבעלי מנגדים היו כי בכלל החכמה אליאשכנז
 . בדת מושכלת חקירה כל ובין ביניהם היה מאפל כי , הפהילוסופ'א בכתהנאים

 שקצו ולא בזו לא המהקר בעלי כי נמצא האלה העהים בקורות נתבונןאם
 אמנם . חפצם היהה לא היונים של שנפהילומופיא אף הרמב"ם של המושכלוההדעות

 הכתובים פשומי אחרי רק הלכו אשר תקו משה ר' של ממינו ההשוכיםהתלמודיים
 ולאלה לאלה מתנגדים היו הם דעותיהם, כן והשתבשו ככתבם דברים האגדוהוהבונו

 ; היוניה בפהילומופיא להרורשים לאמר צריך ואין השכלית החקירה לבעליכהנגדים

 העומקים ננד הראשונה במחלקה כי ראיני אשר היא מתמיהה מראה הלא כןוכהיות
 ובאלהיית , חוקרים היו עצמם ההוללם אז אשר הרמב"ם ספרי ונגדבחכמות_היונים

 .- צרפת רבני אצל עזרה להם בקשו ;את ונכל הרמב"ם שהאמין מה  האמינוכלם
 דעות יסיד על האמונה בעולם המדר לתקן הרוצה איש יהחבר כי הפכפך זההאין

 זה המכחיש וכל ותמונה גיף לבורא ש.ש האומר איש עם האלהות בעצמותהרמב"ם
 במערכה יתיצבו ואיך לעולם יתאחו לא כאלה הפכים הלא ? התורה בעיקר כופרנחשב
 והם תוריות בדעות מנגדים נגד יעוורו אחיו את ואיש אמונה בעניני למלחמהאחת
 בנפשנו נעשה לא ? טמערב מזרה כרחוק בדעיהיהם  מזה זה ורחוקים מהנגדיםעצטם
 היא ורב ברעוהיו אשכנז רבני מבלל יוצא היה  המי משה ר'  זה כי לחשובשקר

היחיד
 ,בהק לר' הלל ר' של :המכתב לי .צא 'טלימ 'טלאה תאיש איתו .טל מערנו בפנים המהיאר3(

 שבראשנה הנ.ט,א ממכתב ונראה . הנ"ל קנאות באגר.ת הכעובים מדמשק ר"ג הנש.א של החרמות ומןהרופא
 שה.ה מפני מאיבה לפעול יכול לא כאשר דהי . כן לא אשר דברים המ'.נ על ויחפא בא'.י המערער ~הה.ח

 באזהרוהיו נגדוהנש.א
~WH 

 לו וה.2חדל לאיטכנז הזר הנשיא DY הסכתו אשכנז כרבני ורבים לא.ט:נז שלחן
o~c'הכהב.ם ועם . הנ.ט.א ;2 הכסכ.מ.ם מן ה.1 אשר הרבני: מ; טקצת ג2 היו החתומת וב.ן שסנה כתב 
 אפשר איך לרעתם כי , 2;ויפ,2 הכתב.ם כי ו:,:תו הנשא שפט ספק ובלי . ישראל לאי.ן תזרהאלה

 הרם הנש.א הציל ואו . דבה הכודא.: ה:תב': על :ם יחורכו עליה וחותמיי הנשיא אזהרת עםומהמסכימים
 הלל ר' 'טל במכתבו ה.2ב נדקדק וא2 . הט;ו,פ.2 הכתבת מאלה אהד בביהר ש.'טכן די כל ועל ממערמיי:יל

 , הרברי: היו שכן באיתנמצא
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 הת.ארימ מכל והאמין , הבורא בנשמות האמי! אשי יאשננז ציפה רבני ביןהיחיד
 , לרבים תורה היו הנפפדות האמינית אלה כי ההם ברורוה ישראל גדילי מפיוניבחנו ראיני ככר והלא , ממש כבתנם דברים יובנו כהקנייה הנאטרים והרגשוהוהמקרים
 שטת לתפוס הדעה על יעלה לא כי העלמה בלי אמר תקו סשה שרבי כמוועהה
 בתירה הכפירה עם בלתי והעולס האלהות בענין והראב"ע והרסנים סעדיה רבהנאון
 התירה מעקרי דעתו שלפי וכמו ובכ"מ( 75 צר ח"נ )באו"נ פה שכעל ובהירהשבכתב
 דת לאמינת היסור היא הבורא בנשמות האסונה זה ובעבור ככתבם הדבריםלהבין
 רב את עושים הם גם כמוהו בהגשמה המאמינים כל כן אף הלא , וישראלסשה
 לכיפרים המחקר מבעלי אחריהם הנמשכים וכל והראב"ע והרמב"ם הגאוןסדריה
 אשר השכלית החקירה בעלי כל היו מה ועתה , פה שבעל ובתורה שנכהכבהורה
 לאמינת ומאמינים החכמה בררך לתומתם הולכים אם כי בעצם פהילוסופים היולא

 ההלסידיים אלה כל כעיני היו מה , היהודים מן הרחיים הפהילוסופים וכלהרמב"ם
 שבעל ובתירה שבנהב בתורה ככופרים אך 1 תקו משה לר' היו מאשר יותרהנסים
 הלא ועתה . אלוה לו שאין כמי דומים הנורא בגשמות מאמינים בלתי כי ויען ,פה
 עליו חולקים ורק כהרמב"ם הנשמות טרחיקי כי בראותנו פלא הוא כי בדברנונצדק
 הגסים התלמיריים אצל במחלקתם לסו עיר יבקשי הם כי האחרות, דעותיובקצת
 , ההגשמה אמונת בעליבצרפת

 באשכנז נם הבורא טגשמות הנפסדת הרעה זאת , הוא בן זה דבר פשראמנם
 גרולים היו הראביר. שלערות ואף , כוללת דעת הראשונים בדורוה היתה לאוצרפת
 כי נאטין לא אבל וטובים גרולים היו בי לו נאמין , הטחשבה בזו הולכיםוטובים
 מהם וטובים גדולים כי רואים אנו אבל , במעוטם בטלו הגדולים ואלה רביםהיו

 ובאשכנז בצרפת וטוב גדול היה מי , המחשבה בזו הלכו לא ובשם ובמניןבחכמה
 אשרמשה נכח טאיר בן שמואל וסרבנו יצחקי שלמהמרבנו
 ומי הבורא. בהנשמת טהאמתה ודוים הע כי ברור לס יצא בפיושיהםמקשות

 ע הראב אה המכבד הוא , הגשטוח אמונות בשחיתות נלכר הם 1 נ ב ר ש יאמרזה
 אשר מהמנשימים יהיה ההוא לאפיו וישתחוה יקוד אשר ויסרו אדוניויקראהו
 אביר ר"ת את יכנה הראב"ע ואיך ? אלוה לו שאין וכסו ככופר הראב"עבעיניהם

 בעיני נחשב אשר בנשטות מאמין ה,ה אי6 אלהים לטלאך ומדסהו ורועם אלעם
 %ז משאנץאשר אברהם בן שמשון ורבנו 4א6הו שין כסיהתב"ע

 ספרי אודות על דעתו אפל כתב המחלקת בעמן אבולעפיא הלת מאיר רבנופנה
 הטחים ותחית הכא העולם בענין הרסב"ם של דעתו על הן טענותיו וכל .הרטבים

 בכ"מ( )שם מהלכותיו הלכות כמה ועל ק"ת( ס' הרל"א פרים להרמ"ה אנרות)ם'
 קליא( ס' )שם אומרם בשם הביאם ולא דבריו הרמב"ם סתם אשר על תלונתווביותר
 הריש היה ואלו , ההגשמה בפנת אחת בטלה אף נונע אינו מכתביו בכלאבל

 אמר אשר הרמב"ם עם משפטים לרבר טהעורר היה לא איך מהמגשימיםמשאנץ
 שבמכהני . הרבה מפליגו שהוא אלא עור ולא 1 מין הוא הנורא בגשטותשהטאמין
 את להשיב ולא : ואוסר זה ע4 מתנצל הרמב"ם על וטענותיו השנותיו שסייםאחרי
 שמענו פנה ממנו יהד ממנו הכפר אשכל משה הרב באתי מ.תה לאחר הגרולהארי
 ובאגרת , קרא( ס' )שם צריך אני וללמוד היא ותורה בינה שערי לו נגלו כישמעו
 והביט עיניו רמו בי  מ"ת(  חבורו )של עניניו  מהוך וההבוננתי קל"ב( )ס' כתבאחרת
 גדולי מבחירי אחד בזה דעתו הודיע מכלם ויותר . יתברך השם מתורתנפלאות
 ממירש כתכ רוקח בספרו הוא . מגרמייזא אלעזר רבנו הטקובל התסיר הואאשכנז

ושים ח'ח()ח'ר
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 ולא גבול לו ואין . . . פנים.ואחור לו אין אטת הכל ויודע הכל יוצר ו שכלושום
 לבני להבין אלא נכתבי לא גשמיים ענינים בקרא שכתוב וטה עילמים לבוראאכרים
 צלם לו שיש הכל בורא עי הסובר וכל 1"ל הגתן סעדיה רב פירש וכן . 1 ,ארם
 יבין באלהותו שהמאמין באמת אומר אני בן ועל . . , כלל אלוה לו אין ואבריםדמיו;
 . כלל וצורה רמית לבירא אין כך קרשו מכסא שיצאה לנשמה אברים שאין כסוכי

 , לבסך מרע בשכל תרע , , . נופת לא באש ירון יאמין שלא ומי אשריןהמאמין
 ולא ישיבה ולא קימה לא וקנין וסקי וגבול קץ לו אין עולם בורא כי ותשכילוהרע
 וסורו כבודו מראה רצונו חפץ כפי אך ירירה ולא עליה לא עמידה ולאהליכה
 עטורי היו אשר שכהם הכתירים ואשכנז צרפת חכמי שמגדולי ראינו הנה .לנביאים
 ובכל מקום בכל המרברים ראשי ובארצם בזמנם היו ואשר , הוטנים בכל והדתהתורה
 רב כאמונת ואמונתם , ותמונה גוף להקב"ה שאין האמינו ואטונהו ישראל חכמתעניני
 הרחיב אשר תקו משה ר' הטהביל זה כאמונת ולא והראנ"ע והתיב"ם נאוןמעריה
 הראשונה במחלקת עור כי זאת גם וראינו . יתפאר ישראל בהם אשר באנשים לרברפיו
 אש. אבל . ההנשמה את הרחיקו דבר על הרמב"ם על סיענים המערערים היולא

 בעקבי באה אשר רעה תולרה היה זה הנפסרת האמונה זאת מעט מעטנפרצה
 עברו הרמב"ם של אפהילוסופיא אחרי מהנטשכים ויש באו ימים הנה .המאורעוה
 והיה , תורות ועברו חק והחליפו בנטיעות וקצצו וציור משל פי ע5 בדרשםנטלות

 דרכי אלה כי ביאותם בצריהם ולצנינים בעיניהם לשכים הרבנים מן לקנאים1ה
 בהן מאמו כן על ולאמינה וסכנה,לתירה לרבים עון למכשול היו משל פי עלהדרשה
 התורה בפירוש ככתבם הדברים ממשסעות הלאה כפסע אף לצאת רצו ולא וכלמכל
 החכמים ומדרשי התורח דבורי אף כי כן הדברים הניעו ,ה ובגלל חכמיםודברי

 בפה נפלו משים ומבלי וככתבם כפשוטם לקחו נמ'רה הגשמה המוריםואגרותיהם
 נראה כבר ותלמיריו ההר מן אברהם בן שלמה ר' במחלקת . הזאת הכעבתהאמונה
 .לרבי כתב אשר בכתבו קמחי ר,ד רבי הישיש החכם העיד בן , הראשוניםרושמיה
 יכלכלוהו לא השמים שמי אשר את בי : דבריו הם ואלה הרופא אלפכאר בןיהודה
 מקוימת הזאה ועדותו , קנאות( )אגרות ותמונה דמות לו ושמו הסנירוהו חדריםבחדרי
 תיפשימ שאהם אומרים שסעתי : אליהם כתב אשר צרפת לרבני במכתבו הרמב"ןסאת
 ספר,על

 תקי משה מר' תמים נתב וספר )שם( ותבנית צורה למעלה שאין באמרו המדע
 ומעט .באשכנז שרשיה הזאת הנתענה הדעה כי יוכיח סיפו עד מחתילתוהאשכנזי
 עור בהחל הששי לאלף הראשונה הסאה בחצי כי ער , ענפיה האריכהמעט
 _קנאות )אגרות הרבנים גדולי בין טתפשטה היתה כבר להתלהם הבערההפעם
 , האח-ונח(האגרת

 שלמה והנטהר העז הקנא ירי. על ללהנ הבערה יצאה מאשכנזי ההיאבעת
 ואז הארץ מן ולהעבירם הרמב"ם ספרי אה להתיים אשכנז מרנני שלית ציר ,שליט

 האסונה בעלי כי ובהייה , הנפמרת האמינה מזאת מלאוה היו וצרפת אשכנז ספקבלי
 בענין המאמינים המחקר בעלי על גם אם כי העצמיים הפהילוסופים על רק לאהזאת

 היו כלם אשר ספ-ר חכמי מאז נם כן על תלונתם הרמג"ם שהאמין מההאלהות
 צרפת רבני עם חוזה עוד עשו לא ן היונית לפהילוסופיא סתנגדים' ורק מחקרבעלי
 רבר והלא . שכיניהם הפהילוסיפים ננד במלחמתם לעו-ה אליהם פנו ולאואשכנז
 רבני אל הפהילוסופיא ננד הקנאים פנו לא ה-שב"א בימי המחלקת בזמן כי !הוא
 בן מרי אבא רבי והחכם , ולחרסוהיהם לאיסיריהם הסכטה O?D להשיג ואשכנזצרפת

 אבל , ופרבנצה ספרד מקומות לכל ספרים כתב , הריב מנהיג היה אשר משהרן
 בין ח"ח:ת"ד
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 אשכנז לרבני שכתב אחר גם אין הירחfr , )מ"ק מיותר במסי וקבצם שכהב הספריםבין
 והאשכנזים הצרפתים שהסככות יען רק זאת אין . לו הם שכתבו אחד גם ואיןוצרפה
 ססכיסים היו לא ואשכנז צרפת רבני הם נם כי וביען , מאומה הקנאים בעיני נחשבולא
 מהוך אותה ומהירים יונים ספרי מתוך החכמה רק האוסרים אנשים עם יסכימואיך כי . המדה שהחסירו על אם כי המדה על שהפריזו מפני לא , שבכפרר הקנאיםעם
 מלאך בחכמת הרמב"ם חכמת ומפארים ומשבחים נבוכים., ומירה המרע חרמב"םספרי
 העסק מתירים היו הם הלא זה מכל וגרולה , לעקריהם באמונה עקריו ותופשיםאלהים

 בכל מואסים היו הלא והם , שנה ועשרים חמש לו מלאת אחרי אדם לכלבפהילומופיא
 התורה בחכמת דלת חכמה בספרי העמק אומרים היו הם , הנאי כל בלא חצוניתחכמה
 הם , שעה להוראת ולא הומנים ובכל זקן או לימים. צעיר יהיה אדם לכל שטחםלפי
 ורבים , להשרף הרא:ים לפסולים נבונים ומורה המדע הרמבים ספיי אח מחזיקיםהיו
 שאין כמי דומה כן והמאמין טובת הגשמוה בהרחקת הרמבום שאמינת אומריםנודם
 רגנו הרב הנה ? ואלה אלה גין הסכמה שיהיה הרעת על יעלה ואיך , אלוהלו

 כבר היה הוא גם , באשכנז ומולדהו בטולטילה היה מישבו אשר יחיאל בןאשר
 על החתומים מן היה הוא ונם במפרד הרשב"א בימי המשכילים נגד המחלקהבעה
 ועשרים לחמש האדם הגיע טרם הפהילוטופיא בחכמת העסק לאמור הטחרימיםבהבי
 חתימתי לי היתה חמתי ועל אפי על : מרי אבא לרבי שכהב המפר עם אמר אבל ,שנה
 שינהן נמצא שנים כ"ח בן שיהיה עד בה יהנה שלא אחתים איך כי , הכתביםעל

 כי אף , צ"ט( ס' )הירח הזה בדור לעולם אמור הוא ובעיני שנים כיה לאחררשוה
 ולא יאבו שלא עליה נגה לא החכמה אור אשר ובאשכנז בצרפת צלמות ארץיושבי
 נאמר כי עד , המאורעות נבכי בין הדברים השתלשלו כן , הזה בהיתר להסכיםישמעו
 תירות וחלפו האמונה גבולות שעכרו הפהילוסופית החקירה בעלי כאשמת כיבצדק
 נטיעות קצצו האחד מצר ובכן האמת אור מהשיכות נפסדות דעוה שכנגדם בצדפרצו

 , מטהרה השביתוה השני ומצדהאמינה
 וטצורתה בספרד משלה אשר הפהילוסופיא חכמת למוד אל דצ:שוג~הבאשר

 משכה בי עד באמינתם ההוא הדיר מבני רבים הזיקה , פרבנצה בקהלותפרישה
 אשר , וחסידיו ישראל אמוני . ובאשכנז בצרפת ההלמודיים בקרב . אחריה רעהאחרית
 הנשמות, באמונוה הקרש את וחללו האחרון הקצה אל ונהפכו ערותה ראי כיהזיליה

 והיא הראשונה, מן נופלה לא כמעט אשר אחרת רעה עור ממקורה נבע כןאת
 מן מובוה רוחות כמה הסהבכו מאד בה אשר , בארץ הקבלה חכמת התפשטותהיתה

 היא אשר והטהורה הפשוטה האחדות מפסידות דעות והצמיחה והולידההחכמים
 היתה אחת והמבעית האלהית נפהילוסופיא הדרישה הנה . ונאונו ישראלהפררה

 שבהם והגרול . מרכבה ומעשה בראשית במעשה החקירה עם. מפרדלפהילומופי
 ושמע : אמר ובה : א( ם פ"ב חגיגה המשנה )פ' שכל ושום מפורש כן הזריעהרמב"ם
 מבינים שהם והוא הכמים בדברי שראיתי ממח מחשבתי לפי שנתבאר מהממני

 סיככה במעשי ורוצים המציאות בהחלת יההעמקה הטבעית החככה בראשיתבמעשה
 כל וחיוב ותואריו ביייעהו הבורא ובמציאוה מציאות בכל הרבור שהוא אלהיתחכמת

 וכפל , המיתה אחר שיהיה ומה באדם הרבק והשכל והנפש .המלאכים ממנוחנטצאים
 ופ"ר הי"א פ"ב ההורה יסורי ה' המדע )ס' ההזדמן מקום בכל הזאת דעתוושליש
 אמנם . ספרר פהילוסופי רוב נמשכו הזאת הדעה ואחרי , ס"נ( לס' יבהקרמההיי
 שכן וכל בראשית סעישח היה להם . הזאת הדעה אחרי הלכו לא מאז הסודבעלי
 הטבע כחכמת הפשוט האנושי בשכל ת:שננה לא אשר אלהי:ת פנונו מרכבתהמעשה

וחכמת היה()רצד
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 , הקבלה ומקורם האנישי השכל מן למעלה הם אמנם , האלהית הפהילומופיאוחכטת
 ררה לא הנמית .כשאר השכלי .העיון ההגיוני המשפט בכה מושגים הדברים היושאילו
 גם אם והנה . ,העלסתם על ולצוות ברבים דרישתם על להזהיר המשנה לאנמיסגה.
 דמיונוהיהם ילידי שאיתם' המקובלים. שחושבים' מה זה כי להאטין יש מזה פחותעוד
 הכמוז כי מאד הדבר קרוב זאת בכל ן באמה מרכבה ומעשה בראשית מעשה הםהם

 בעלי של מרכבה ומעשה בראשות מעשה אינן הפהילוסופיס של אלהות וחכמתהטבע
 בקגלה הארוקים מן היה לא אשר המחק. מבעלי אחר כי מצאני וכברהמשנה.
 עמנו פהיליסופי לרעת הורה לא זה כל עם רוח לסירה לו היה בה העסקיאשר
 הדבר שאילו בפירוש ואמר ומ"מ מ"ב עם אחת והאלהוה הטבע חכמת אההעושים

 היא כי ולהעלימה להסתירה הטבע חכמת יודע ז"ל חכמינו שיחייבו הדין טן איןכן
 בראשית שמעשה אף כי ספק אין כן ועל להתפרסם היא וראויה חכמות כשארחכמה
 מה מצר אבל מחקרם מצד אנשים בו שלתחבמו הצר מאותו אינה הטבע חכמההיא

 בסוף עוד ואמר אלהי. בשפע אלא תודע ולא המחקר מצר בו נעלמתשהידיעה
 המציאות הקשר שהוא אסתתם על הדברים צורית ידיעת בראשות מעשה ויהיה :דבריו
 מהשם הטלאכיס והשהלשל המשך יריעת מרכבה מעשה ויהיה , במלאכיםהתחתון
 סו; לפי אשר המקובלים שטת ממש nrw רואיך אנו והנה . א'( ררוש הר"ן)דרשות
 בעיין מישגים אינם מיבבה ומעשה בראשית שמעשה חושבים הם שגם לרעתשהראנו
 אכל , וההעלמה ההסתרה בהם מחייבים החכמים היו לא כן שאם , השכלובסברה

 אכן ן הנבואי אלהי בשפע אלא יודעו ולא האנושית הדעת מן למעלה דבריםהם
 הזאה הקבלה נפלאת מה אמנם , אוש מפי איש בקבלה אנשים בין ידיעתםההגדים

 ושלשלוה ממקורה טוצאה המשנה חכמי הודיעו בה כי פה שבעל בתורה הקבלהמן
 , בשמ.הם נקראו הזאת הקבלה נושאי וכל זקן מפי זקן איש מפי איש מסיני סשהעד
 1 לני הניד מי איש טפי איש קבלוה ואיך ידענו לא יחוסה שלשלת הקבלה ואתאבל
 . הראשין ממקורה איש מפי המקבלים'איש שטוה ירשימו עצמם שהמקובלים מצאנוולא
 הסודות ממין קדמ'נים בספרים כתובים דברים על רק יסודותיהם המכו בי נראהאבל
 ומעשה בראשיה מעש: מענין- ובמדרשים בתלמודים מהנמצא מהם יבים . תירהוסתרי
 ע"ב ובן מ"ב ובן י"ב בן אותיות ארבע בן מהשם וצרופיהם השם.ת ומפעולתמרככה
 אחרות ומפנית הקב"ה של משמותיו כלה התורה שכל הדעה יצאה מזה -אשראוהדת
 נחלק , .פרצופין דו , הרחמים ומדת הדין מדת כמו הקבלה מרי ח להם שנהיו אלהבמי

 , דר"ע באותיות , היכלות , יצירה בספי להם און מצאו כן ואף . ורומיהןהרבור
 בהם וכיוצא ומהם , קדמונים לקדמוני מיוחסים כלס אשר הבהיר ובספר דר"אבפרקי
 הידיעה זאת קראו nxrn ובבחינה י כונותיהם בהם שהניחו מה לפי שרשיהםהוציאו
 אבל , פה שבעל הקבלו נושאי שהיו לחכמים שנתיחסו במפרים מקורס כי קבלהבשם
 בזמן המקובלים לדעות אמת רושם אין המקורות אלה בכל כי זאת את יבין לאמי

 . ? האחרונים המקובלים של הרעות להבלי שכן וכל ואחריוהרמב"ן
 פרט שכל בלבם חשבו עצמם שהמק.כלים הדעת על יעלה לא כי הדברואמת

 אפשר איך כך שאילו . באמת מקיגלים הם כספריהם הנמצאים קבלה מדברייפרט
 רק בחלוף ,ה ואין , כן לא אומר וזה כן אומר זה כי ביניהם דעות חלוף'2יהיה
 ואיך עליהם, נשענה הורתם כל אשר ובעקרים בשישים אף הוא אם כי טפלייםבדברים
 אשר קבלה היא איזו נשאל , כן קבל וזה כן קבל nrw נאמר ואם קבלה1 זהיקרא
 עליהם אשר ספירות שהעשר אומרים המקיבלים מן שיש ראינו הגה 9 מסיני משהקבל
 דעת אין החולקים וגם , עליהם הילקים ואחרים בעצם אלהות הם , חכמהם כלגומדה

כלם ח"ה()דוד
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 ויה נאצלות הספירות יעשה זה , לעצמו דרך לו יבור אחר כל אם כי אחתבלם

 אלהות איגע שהספירוה שבהם השוה הצר מלבישים א. כלים יבנם וזהנברשת
 . אלהות הספירות כי האומרים דעה טעות ביאיוה להוכיח שמשתרל טגדוליהםלאחד ומצאני ? באסת המקובל הוא מי ועתה . בנטיעוה קוצץ אלהות עצמוה שהןוהמאמין
 פשטי שאין פי על אף י רת ב ס ו דעתי היא זאה אומר: בהוכחוהיו שהאריךואחרי
 גמ. הרברים שיהיו לו יקשה העיון בהחלת בהם שיסתכל ומי , כן סריםהדברים
 אבל , שכתבהי בזה מורים הקבלה חכמי כל שאין ברורה יריעה אני ויורע ,שכתבהי

 מ שכתבתי, מה אלא אחר בענין תקון האלה בדבשם מצאי "אס
 מזאת עור הדולה 1 קבלה זה וכל . תהל( יסוד על בס הזאת בחכמה ההבטיםכל
 מרומז לא ואף מפורש אינו במקור ואמנם , יצירה בספר מקירו כל בלייסהמפירות העש- מן המחשבה והוא הקבלה חכמת והוסד הוכן עליו אשר הענדי היסודהלא
 והמדיה המעלוה על הוא יצירה מפר בע5 של ספירוה עשר בטור שהכונה דקברמז
 ירעו לא הקדמונים מן יצירה ספר מפרעי וכל הקבלה בעלי כמחשבה השםבתארי
 אלא ואינו ברור יסוד לו אין הזאת בחכמה הראשי שהעיקר ובהכרח , מאיטהטזה

 זה מכל לנו היוצא . יצירה;( בספר כן שהניחי מה כפי המקובלים והמצאתפירוש
 ומפוטי בהשלשלות הלוים אשר החכמיה בעולם הדברים טן אחת היא שהקבלההוא
 , ירים ורחב גדול לנהי היתה וקטן צרמים

 פרחי היו לא הפרחים אבל . פרחיה והוציא הקגלה זאה הניצה הרמב"ןמוטן
 %ת הקכלה בלבלה כבר אתר ברור , !לענה ראש פירים מרירוה פרחי אם כיחסר
 . אותם הארץ ותמלא טאד במאד בספרר דורשיה ויעצמו הרוחות אח הסביכההעולם

 תלם"דים קצת כן ואף , עזה בתאוה בה אחזו מכללם והרשנ"א הרמב"ןמהלמירי
 לשרידים נתלה עור היתה לא מעתה אמנם . תסיר ישגו באהבתה הרשנ"אמתלמידי

 . חיצה מ;.יניהיה נפוצו אם כי לרבים פרסומה ומנעו בה הגו אהלם בסתר רקאשר
 א. דבר הנה ואחה הנה אחת ואם , לעטו ועצרה לפיו משמר שם הרמב"ן אשרתחת
 אחריו הבאי: הנה , נסתר ברמז אם כי כן עשה לא התורה מס.דות מעתכתב
 בה וכהבו ברבים קבלה תעלומוה ילפרמם , ולגלוחם בסודותיי לבא השתדלוכבי
 כי קוראו לא אשר ממנה להרחיק כהראשונים עור הזהירו שלא לבר ולא ,ספרים
 בה הטתעסקים כל כי ואמרי איש כל בלב אליה האהבה את ועוררו צעירואם
 , טמנה המתיחקים על חטאה שתו ולהפך . להם יחשב ולצרקה לנפשם טובעשו

' . 
 בדרך טעמים התירה למצוה טעמים להת המקובלים כל השהדלו רב מה ההםבינום
 טעמי התירה על הרמב"ן בפירועי מצאנו וכבר , האמת דרך בלשונם נקרא אש-קבלה
 מסרקסטה אשר בן בחיי ר' המקובל בפירושי נמצא וכן האמת דרך על מצותקצת
 חבר ריקאנטי מנחם ר' והטקובל , למגיהו הענין זה הזוהר ספר בעל שם מכלםויותר

מפר
 הטקיבל בשם חייט יהודה ר' להמקובל יהירה מנחת ובפ.רוש a~e אלהות מערגת בס' זה על עי'4(

 בס' נם וראה . טכיו:ים c1:ta שכתבתי דברי ועליו הטענת טעמי בספרו ריקאנטי שחםר'
 ויכוה'עי

 חנטת
 . שכחגני נטה רי לועגו אשר הטלאנה ליול ואגו בראיות הוה בענין מאד שהאריך שדיל מהחכםהקכלה

 בכרה הפחילום'פ.א בנורי שביסי הללו ברורות לעינינו :גלתה אשר הנפלאה המראה להבין רק כצתנו פהכ'
 . הקבלה חשתגם

 . . נספק, יהיה לא יצירה כם' . . ש.תבו:;. כי ש: וסל 219 צד ח"ד !דורשיו דור בדור ע'5(
 על ופרשיה אחרת לכינה מובנו הסכו הם אבל עשיה מספר :ל רק מכיון אינו. ספירות" .עשר הדבור טובןכי

 זה וגי עילתן סוף ואין אלה,ת האצילות ששו מעצמיתו מהבירא נאצלת אצילות :הן מפשטים מושריםעשרת
 . הזיופיה הקניה לחכמת ה.סוד והיא יצירה בס'טנאו

 שגלם חאלה סדורות קגלה טספ-י נראות ות-אית. זה ענין עי שכתגה טה פ"א לעיל ראה6(
 נטצא וגת!והר א:11 וגנת אירה שערי כב' גיקטליא בן ב.א יוסף ר' המקיגל וביח"ר , ות עלטסכימים

 . בגנטכן
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י ע%  

 שפען אחרי החכם זה . הזה טמין הם הלא מפעמיו גדול ומספר המצות טעמימפר
 להניח היה וטוב אמר והתוארים המדות בענין דעתם ועל עמנו מבני הפהילומופיםעל
 פעם בהן ולתת מכונתן אותן מלהוציא כלל בהם לדבר ושלא והדרשות ות צ מה

 מעשים ספורי בתורה עלו למה לרבר טעם לתת היה הקבלה חכמי השתדלותטעקרי אחי הנ"ל(. חיים אצל המצות )פעמי אותו יודעים רבם בית של תינוקותשאפילו
 יורו לא האלה בטעמיהם אמנם , תורית תכלית להם אין הפשומית ההשקפה לפיאשר
 בעיניהם נחשכו הטעמים אלה נם המפורים-אולי מן היוצאת הכמסריות התיעליוחעל

 סודות רמזי על יורו אם אותם-כי יודעים רבם בית של תינוקות שאפילוכטעמים
 השתרלוה עקרי הם אשר האלה הנקידות בכל נתנונן אם יהנה , התורהוסתרי

 החקירה : שהן , שהזכרני האלה הנקורות שלש כי נם ונתבונן , בעיוניהםהמק.בלים
 , והסוד הנסתר בדרך המצוה במעמי והחקירות , דרכם לפי והאלהית המבעבחכמת
 לאחזאה אהיא ומלה מלה "רכל ולהורות הספורים בהבאת התורה במעםוהחקירה
 אשר הענין שורש הן הנקורות אלה גם כי . בהעלתך( פ' )זהר עלאין" אחרניןמלין
 בקבלה הדרישה כי מאי הדבר מבואר הלא , בו לענות בעטנו הפהילוסופים להםלקחו
 הפהילוסופים המחק- בעלי הם הנה . הדתיה בפהילוסיפיא הדרישה נגד מכינתהיתה
 , היונים טחכסת לקיתים מופתים פי על האלהיה וחכמה המבע חבטת בתירההניחו
 טעמים נם ונתנו האנושית חכמתם רות על העולה ככל התורה למצות טעמיםונתנו
 מעם לא ואמנם , העיונית החכמה ובמדת שכלם סכרת כפי בתורה הספוריםלזכרון
 וביושר המצות ובמעשה באמונות לרבים טכשול הנכריה החכמה וזאה הררך זההיה

 זאת כי ולמרו המקובלים באו כן ועל , נסים ממעשה בתורה המסופר בהכנתהרעית
 בדבר אלא - הפהילוסופים כלועך - מאמינים שאינם , תוחמנו חכטת אינההחכמה
 ממצרים מרכבה ותעלה יונית בחכטת דרשו תורה סתרי וכל , במופת אליהםשבא
 היא , הקבלה היא באמת התורה חכמה אבל , הריקנאמי( מן ע,א ליה דף שם)חייפ
 בונה להכין תורנו היא , באמונה אך מופתים בלא אמתתה על ה' את דעתתלמי
 כן ועל ונסתרות, נעלמות כונות יש אלה לכל בי נכון על התורה וספוריהטצות
 חללי כמה הפילה וגם בישראל הפהילוסופיא חכמת שהתאמצה בערך ני הדברמובן
 היהה הרמב"ן שסוטן ויען דעותיהם לפשמ המקובלים הרבו הזה כערך אףאמינה
 הרשג"א בימי שהתלהמה העצומה המחלוקת בענין לדבר בבואנו נראה נאשרכזאת
 שבדורוה הדברים נתגלגלו איך נבין לזאת אף בפהילוסופיא והעסק הלמוד דברעל

 לפנים אשר הקבלה בחכמת ורתכה גדולה ספרות ונולרה הקבלה דורשי רבוהאלה
 . כזאה היתהלא

 צרה הקבלה נהיתה מעתה בי לשפים יבולים היינו הנה עד האמורמכל
 הכלית הפהילוסופית החקירה ש.נא היה יכונה טקובל בשם אשר מ' וכל ,לפהילוסופיא

 נראה ראה אם . כלל בדרך הדבר היה כן לא אבל , בה מדרוש נפשו ושמרשנאה
 הראשונה במאה הרבה מפרים וכתבו ולמרו חיו אשר ספרר מחכמי רבים ימיבדביי
 רוב כאשר כי נטצא הלא הארץ גלות ועד השניה בטאה וגם , החמישי האלףאחר

 הע אשר אלה ואף , החכמות מן ידם הניחו לא והחדושים הפירושים ובעליהתלמודיים
 הנות ולבלתי אחריהן לכת לבלתי אחרים הזהירו עת ובכל ולמבקשיהן להןא.יבים
 אף , המקובלים מן רבים עשו כן אף החצוניות בחכמית ודרשו הנו לעצמם הם ,בהן
 בי אמרו אשר מהם יש החכמוה מן ידם משכו לא נפש עד בקבלה שקועים היוכי

 שבעים בכלל והן , זו אצל זו לעטור תוכלנה הפהילוסופיא וחכמת הקבלה ,שתיהן
 שהחכמה וחשבו יחד שתיהן והרכיבו הלאה אחד צעד הלכו עוד וקצתם , לת.רהפנים

מצרנית ה חהיד
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 הזאת והמתמיהה הזרה במחשבה מסהבכים שהיו עד לחכמה יהקבלה לקבלהמצרנית
 הפהילוסופיא שחכמת והעבורה : בוטריל( משה ר' )המקובל בשבועה המאוחריםהקבלה מבעלי אחד ואמר . הקבלה דיך על והפהילוסופיא חכמה ספרי לבאר משהדליםוהיו

 . יצירה( מ' לפי' )הקרמה הקכלה במפתח נעולההאלהית
 אף כי יבין ובלבבו ידאה בעיני מושכלת בבחינה דבר להבלית החוקרואמנם

 זאה בכל ומים כאש לזו יו ומהבגדות צרות הפהילומופית החכמה עם הקבלהשחכמת
 בתורה הדרישה נוכח מצבן בבחינת הוא בהן השוה הצי זה , בשתיהן שוה אחרצד

 החקירה בעלי כי ידענו כבר הנה וההלמוד. המשנה ההלכותית, פהשבעל
 החפשים בעלי התלמודיים של הפלפול בדרכי רצו לא ההם ברורותהפהילומופית

 למי ובזוזן הקמענו הפלפול ונניח הפסוקה ההלכה לדעת לנו די : ואמרו . אזהנהוגים
 בכמה הרמב"ם מפי יצאה כבר הזאת הדעה . הללו בדברים זמנו לבלותשרוצה
 אנטילי יעקב ר' החכם הפהילוסוף מפורש אמר וכן , ובאגרותיו בספריומקומות
 הוא , הגמרא בעלי חכמינו בעיני היום הגדול הדבר : בהקדמתו המלמדבמפרו
 . ובתירוצים בקושיות העסק אבל ממנו הנברר בפסק העסק ולא התלמוד בסוגיותהעסק
 מה שאמרו אנשים היו בזמנו כי שהעיד מריקנאמי מנחם רבי המקובל אלינוונאטן
 ללמור הוא טוב יותר שמתינו בהם ולאבד סדרים הששה כל ללמוד הזאת ולצרהלנו

 במוהש כי נראה והנה פ"נ( בחייט ומובא  אחיות נחנמות כך אחר ולהתעסקהפסקוה
 לא הן בתלמוד. הפלפילית הדרישה זאת מאוהבי היו לא המקובלים גם כןנמו
 שהיו אדמנותם הקבלה היהה אש- החכמים מן אחד אין כמעם אשר זה הואמקרה
 . הלכותיהם בחדריה שם להם עשו אשר המחברים גדולי בין התעלו ההםבזמנים
 אם כי אינם ותכונתם משפטם והחדושים הפירושים כל ענין הלא מאליו מובןוהדבר
 הקבלה שמפלק מי : אומרים הם ? זה בדבר המקיכלים דעת היתה מה ואולם ,הפשט
 . . . פשט אלא ובתלמוד בתורה שאין ואומר . , . טה תבעל ותורה שבכתבמתורה
 פה ושבעל שבכתב התורה זאת לומד היה ולא בעולם נברא שלא לו וטוב לואוי

 האחרונים המקובלים מן ואחד אחרימי( מקובלים דעת גם היא וזאת , זוהר()תקוני
 התורה את בספרו ומנשא מרומם המחבר , מקנה" הנקרא שלם ספר הזה לעניןנדב
 בעלי ועל . והתלמוד המשנה לו הם מביבר ה' וקדוש , ראש למעלה עד פהשבעל
 הם , הנביאים מן המקובלים האמתיים החכמים הם : אומר הוא והתלמודהמשנה

 דבריהם וכל הס כי הנבואה ובכללה הקכלה הכמת נדע ומהם ד 1 מ ל ה ה י ר ב תמ
 שקבלו ההלטוד חכמי ואילולי , ע"א( ט"ב דף קארעץ דפוס הקנה )ס' עמוקיםסודות
 בסתרי היום היינו הגבורה מפי ומשה משה מפי והנביאים הנביאים מן הורהמהרי
 ואמר ; 1yy) נ' )שם תורה בסתרי החשכים עיני האירו הם אבל . . , פהאיםתורה
 תורה במתן סיני בהר ובאו דרקיע במתיבהא למרו כלם והאמוראים התנאיםעוד

 מסה למעלה דבר נפל ולא אמת ות:רהם אמת והם השפל בעולם הקכ"הוהביאם
 בבל הזה המחבר ידבר ע"ג(,כן ע"ב , ע"ג ע"ח , ע"ב ע"ד )שם למשה אלושאומרים

 בהרבה ואמנם , והתלמוד המשנה ומכבוד ומקדושתם והאמוראים התנאים מגדולתמקום
 על המס וצועק , והויותיו התלמוד דברי עם קטם משפטים מדבר המפר בעלמקומיה
 עין למראה נראה שכמעט עד , החלמוהיו נגד עצ,מיה בקושיוה ומרבה ומתנומשאו
 להוליכו בו יהתל הה5 וכאלו , בם היסוי ער ודיניו משפמיו להרוס רוצהכאלו

 כמדקרוה עז בפלפול דברי: כל אם כי מלהטה יעטה שוא בההבולוה לא 1ח51ט ,בההו שו~
חרב -------  נ;; 2 בב7,

 הזה-

 צטיר קן יקרא כ' ט' יב;'ק:;'ם :כלבנים בת:.- פ' ע,' הת'2ב'פ על לקטנה :;,ח
 . :בט'אלפיך
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 המחבר אה החזיקו הזה הרבר בגלל אשר המחברים מאחרוני חכמים היו וכבר ,חרב
 התלטור. שטת פי על הנהוג ישראל דת . _להרוס ומתאמץ לתלטוד עז מנגדלאיש
 לבטל לבו על עלה ולא השב לא מעולם הזה הממבר . הדברים כן לא באמהאמנם
 ראיה רק ראו לא כי מעו להפך עליו והאומרים . השערה כחוט אף התלמודמכל
 העלימי או ראו לא אבל משפטם לאור הוציאו ומיד, וקושיותיו מענותיו רק ראואהה
 הנזכרים הדברים מכל ראינו כאשר התלמוד מן ירבר במורא אשר המקומות סרבעין
 הפירושים געלי נגר הן הטחבר זה טענית אבל 1 וסננה מנגר יהיה ומכבד אוהבואיך

 כי להם ומ-אה היא בא כן על , בפשם רק ורוצים הפשט אחי ההולכיםוהחדושים
 בדרך רק כי , בתלמוד הנופלים והטענות הספקוה להמיר יצלה לא הפשטים כלעם

 חכמי כי ימשוך, אדם כל ואחריו הוא צרוף כסף בתלמוד ודבור דבור כלקבלה
 דבריו בכינה הם עזרים ה ר ב ס ב אחריו והמהרהרים אכצז ודבריהם אטתהתלמוד

 , ע"ר( י"א )שם בקבלה בקיאים כלם היו התלמור אה שיסדו החכמים אבל ע"ג( י')שם
 . ע"ב(8( י'ז )שם עמוקים סודות כלם . . . דבריהםוכל

 יביא פן מראש דאג ספר על הדברים בכתבו הזה המחבר כאילו הדבריםנראים
 אשר האמוראים ואת התלמיד אח שולל להוליך בדבריו רצה כי ייחשדהו אושידור
 רק ומשפטיו שדבריו האמתית כונתו מקומות בכמה באר כן על ונושאיו מימדיוהם

 משנה כרשו מלא שלא מי : ואמר . ישפיק. בפשטים רק אשר החכמים נגדנכונים
 עוורו וכמה . , , נסתרו בתלמוד הנסתרות כל כי הורה כסתרי לרדה יוכל לאותלמוד
 וסיעים דבר יועילו לא כי הבל והכל ונותנים נושאים שלהם בעורון הטתפאריםהשכל
 הכמת אלא הפשטים ללמוד אינה חכמה אבל , חכם נקרא וליתן לישא שאםלזמר

 בעלי נכר רק תלונתו הכין לא המחבר כי בשן עין רואים הננו ע"ב( ג' )שםהקבלה
 והלמוד במשניות הלומדים בתלמוד( המעיינים )כלומר התלטוד בעלי שהםהפשטים
 והתלמוד המשנה בהבנת האמת דרך הוא ומה אמתתסל( דרך על ולא ובסתןבמשא
 הסברה שאין אף כן ועל , והנפתריה הסורות דרך אם כי זה אין 1 המקובל אמונתלפי

 על דבר וכל אחד דבור אפילו בסיני שקבלו מסה שנו לא הכי אפילו דבריהםמקבלת
 קבלה בעלי דעת על נשפום אנו הזה המקובל מדברי והנה ע"א( )צ"ג בארוהו הסורפי

 פה שכעל התורה את ולנשא לרומם יוסיפו כאשר כי - כלם על לא אם אף -אחרים
 והפשטים החרישים בעלי מאחרי סורם בם ירבה וכן יומיף כן וההלמוד המשנההיא
 ובבחינה ותלמוד במשנה ומתנם ומשאם פלפולם מפני ויקוצו החדודה המכרה פיעל

 בתלמוד הררישה מדרך מהר סרו המקובלים רוב כן הפהילוסופים ברוב כי נאטיהזאת
 מגדולי אהד שהרטב"ן ראינו כי "הרוב" בכונה ואמרנו . הפלפלנים מדתלפי

 לעשות מאד הגדיל אשר מפואר טפולפל והיה , המחסר בחנמת חנם שהיההמקובלים
בחדושי.

 אביגדור בן ירוחם בן אלקנה או אביגדור ששמו להם אותו שחסים הוה הספר8(
 ולטת-

 לחקור
 שענין שכמו אודותיו כלעל

~eDn 
 פליאה ע' ו,גדול,ם בשם ועי' א.דית,ו. על שאמר מה כל כן ומעירת מבולבל

 זה על מורים ומחיר . דבריו ונראה ספרד שה.תה גרעת כתב ט,לדתו ארץ ובע:.ן . חבטה קנה וע' קנהוע'
 לפרש ההילכים ועל ע"ב ס"ה ברף עי"ש מבע ע.פ התירה מפרשי ננד ספק בלי הככוונות ריבוהיודברי
 הורתנו בני דעת נ,:ב,ם שהם וננצה ההל אלא זה אין בשם נדבק שהשכל יאומרים הסת ע"פהתירה
 גבל אין .אומרים וכו' הגדולים הרבנים ריאה האגדות הדברים אלה : כתב ע"א פ' דף ושם .הקדושה

 . הנמדצ~תקללותיו נשני נפש כנעל העתקה'ם שלא דבריו כיף עד ע,.ש וכו' אצלם הלום חיו שכלם שאומרים וכו' דבראלה
 . הקהילות( טן שכר ה:וסל.2 )כשכר הנימלט ה-בנ.ם נגד והוכחות תלונתה ע"ר ע"ח שם ראהל(

 מרבע. אחר ::ר דבריו מכוין שביהור :ראה הררו'2 ובהוך . :וראות היכחוה מלז: והוא מאד ארזךהמאמר
 ל" אךומנו

 בשש תטיס '2,א :!שך את 2.1ט,ר לך השמר הלשון בנה כתב ע"ב פ"ב בדף 1ש2 . ב'22 .כנה,
 עטך טכ3.כ'ם או כ. עמך הש-ש להבת לא אם ההלמוד טן גדול שובע שכע שאתה e~YN ההרה סדינידין

 . אחר שרש שלכלם .בה..ת הא-,כזז 1irQ הדברים העהקתי ולא ע"ד ל"ג ע"ר ג'ו שם תמצא וכהב .מעלה
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 בטתקר לו רב ידיו היו "שר אררה בן שלמה גמרבנו הלא כמוהו הרפב"ן,הדוש. למדו ותחהיהן  הצרפתים  בהוספוה הלמיי 'כן התישלי שבארצו עד ובפשמיובחדושיו
 , הבא בפרק נר4ה כאשר בחדושיו הרטב-ן על הוסיף ועודובקבלה

 שלישיפרק
 . וזמנו אדרת בן שלטה רביהיב

 נחלת ארץ אל לעלית נפשו כלתה גם נכספה הנחסני הרב  וקנה לעתויחי
 גם התחבר הזאת התשוקה אל . השמם ה' בהינל לבקר תבל ארצות צביאבותינו
 הטוענים המומרים את ושריו המלך לפני בוכוחיו הרמב"ן נצח אשר אחרי כי .ההכרח
 לב את שהסי ער הנוצרים כהני  קנאה  זה העיר לאל פענוחיהם ושם ישראל דתעל

 כי לבבו את קרע הזה האמין כי אמנם הן מולדתו. מארץ ולגרשו לרעתוהסלך
 בצרחו התנחם זאת בכל , שולחני מעל ולגלות  ביתי את  לעצב  וקנחו בימיהיכרח
 חמד:ת שכיות כל ומקים והמקדש הקדש מקום והוא  שם גלה  אשר הטקום כייען

 רצונו תחת והתענה ה' על יהבו השליך אז . הכל בעד שלימים לו היה הואישראל
 ארץ אל לו וילך מולדהו ארץ את וימוש נפשו מתמד. מבניו ויפרר ביתו אתויעזוב
 מלא כספרד הייו פקורת כי בנפשו רעתו . הימים כל שם ולבו עינו היו אשרהקדושה
 הגדיל הורה הרביץ . עמו לבני פעל רב מה טאד ידע . לבבו ותאמץ חזקתהובאסונה
 והבין בעיניו וראה , בעקבותיו הלכו אשר הלם.דים , הרבה הלמידים והעמידדעה

 הששי לאלף ושבע עשרים בשנת . ממנו הארץ תעזוב אם טושבו יפקד לא כיכלבבו
 אחד ובחכמה. בתורה גדולים מתלמידיו אחדים היו 'כבר ההיא ובעת , לירושליםבא

 בן אברהם בן שלמה רבי הרב היה מאד מעשת הגחל אשר מכלםהמנוחד
 אלף סי' רשב"א )שו"ת טותו יום עי שם וישב בברצלונה ישינתי היתה עשר ת ר דא

 מנירונה יונה רבי החסיד להרב מובהק הלסיד גם היה הזה הטפואר החנם .י"א(
 רומו  הוברה בלי סתם רבו את טזכיר הרשב"א אשר מקום ובכל , הרמב"ן שלקרובו
 אחד עוד מזכיר - יונה ור' רמב"ן - האלה רבוהיו טלבד .  הזהי( יונה ר' עלבונתי
 הכסי מגדולי היה הוא נם אשר אברהם בן יצחק רבי החכם והוא ממורי"בתיאר
 והיה , אחד בפיק בנירונה הורה והיביצו ישבו האלה החכמים שלשת כי ,נירונה

 רבנו בישיבת היה למודו עקר כי הדברים ונראים , התלמידים מן אחר אזהרשב"א
 הלמיד היה הזאת ובבחינה האחרים השנים מפי תירה גם לקח לעתים אבליונה

 היו כי יען המובהק רבו הרמב"ן נם היה כי לאטר נוכל האחר מצד אמנם ,סמנו תורתי רוב אשר הטובהק רבו היה יונה רבנו אבל , רבותיו כלם את וקראלשלשתם
 הלמידי מכל יותר כי לאמר בזה הרשב"א מתפאר לפעמים ואף , בספריו מעיניונל

 . ובס"א( נ' שער ג' בית הבית )משמרת בהם בקי והיה בספריו הוא הנההומב"ן
 . הקבלהי( בחכמת רבו נם היה התלמוד בחכמת רבו הרטב"ן שהיה יותר כי עורינראה

רבותיו
 כותב אם כי "סרי" יכנהו לא הרב לפי חבית ובשרת בחדושיו הרמב-ן את הרשב.א כשמביא((

 שער א' בית :בתיה . קנ.א ודף קליה שבה חי' ע' הרמב'ו עם במחלקת סתם שרי לפעום ,חרמב'ן'בתם
 מקום בכל סתם טורי אבל . הרטבך אינו סחם ושרי פזה טבואר . הרב' ומירי ,הרמב'ן כתוב מצאתיב'
 . חזה בתשר נקרא היה שר.י וירגע החפיר הרב בהיאר סתם הכזהו שלפעמים וראית יונה רבנוהוא

 שלמה ר' שזח וידוע רבו אברתם בן שלטה ר' טפי שאסרו פתם טור: בשם דבר שהביא )ט'1:( בנדריםימצאנו
 החר טן ריש חואב'א

~ffa 
 . ענה רבנו של רבו היה

 וכלו' חטרה זאת שנקראת הרחב, טן שקבל אמר והרשב.א והל כחב פלד אלחות מערכת בעל2י
 . הלז ציון סיטן ונתן ציוןשוד(

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



-

38 - 
 בתלמור דרכיו היו כן בלמודם כררכם . עליהם אש- הרוח טן עליו נתנו האלהרבותיו
 ש:תלטוד מסכתות הרבה על וחקר אזן אשר בחדושיו לב בשום נתבונן אם .תירתו
 הצרפתים התוספות כסגנון היה למודו סננין אשר הרמב"ן בעקכוה הלך ביחוד כינמצא
 מלאכת כלם , תלסורו מחקרי ב% לעינים להרשב"א גם היה הזה הסגנון . רברלכל

 . הראשונים ספרר חכמי סדרך טאד הרחק , ופלפול ומתן משא מלאים חדודהמחשבת
 נבדלה והויותיו פלפולו מררגת כי . רבותיו מדרך מעם הרחיק גם כן על יתרועור

 במחקרים כך כל מבונים היו לא עוד ופלפוליהם חדושיהם הנה . פלפולםממדרגת
 נמצא כאשר חריפות וסברות חרשות יבהמצאות חלודים ופרוקים בקושיוהטתחכמים

 . חדושיו בקרבנכה
 ולהרהיב . הרמב"ן פלס אשר הדרך את עור להרחיב תשוקתו חזק כל עםאמנם

 , בהלכה זה את זה לחדד האוהבים פלפול בעלי בתלמידים גבולו את זה בעבורנם
 מנגד נעלם היה לא , ההריפים צרפת חכמי דרך לנחוהם לפניהם ויבא יצא הואאשר
 שחפצם אף אשר רבים גם יש אכן , שוות הדעוה כל היו לא הזה בדבר כיעיניו

 מדורשי רבים היו הנה . חמתם ועל אפם על הזאת הארוכה הדרך להם היתה ,בהורוזו
 ולצרה לנו מה אומרים היו והם אחרות חכמות בלמוד גם נפשם השקה אשרדיבורה
 הפסקוה ללמוד מוב יותר , שונתינו בהם ולאבד סדרים הששה בל ללמודהזאת

 וגם . ל"ג( דף מריקנאמי יהודה במנחת )חייט אחרית בחכטות כן אחייולהתעמק
 ילכי אשר הדרך את לדעת רק חפצם אין אשר הלומדים מהמוןרבים

 בה.
 בשמירת

 אמר וכה , פק ושבעל שבכתב התורה פי על יעשון אשר המעשה ואת והמצותהתורה
 להם 'לפתוח תאוה התאוו מקצתם ; הארוך הבית תורת למפרו בהקדמתו עצמוהיא
 אור ישכון דרך איזה ולהודיעם . . , והיתר איסור בענין שלחן להם ולערוך , . .שער

 התלמוד ל והצריכים המבוקשים הדרכים בשני חובה ידי להוציאם כדי ההמהההלכות
 חפץ למלאות לבד והחדוד הפלפול יספיקו לא כי והתבונן טאד ידע הנה .והמעשה
 הזאת הנתינה לרגלי והנה . להם הדרושה ההכלית אל יביאום לא שאלה בהיותלנם
 הדרושה הזאת התכלית את למלא מיוער יהיה אשר מפר לחבר לבו אל הרשב"אנחן

 ת ר ו ת ספר יצא הזאת מטועצתו ועהק והיתר, איסור דיני יכלול אשר ספר ,לרבים
 . הארוך( ה"ה )"קרסת תמיד אליו יצטרך לא אשר בית אין כי לאמר: ,הביה
 בגללם אשר הדורשים בקשת ואת בחבורו בקשתו את המחבר המלא נשאלואמנם
 ובעמק פלפולו ברחב הבית כבוד נרול כי נכחיש שלא עם , לא נאמר ? ספרועשה

 הספ. בהקימה ומביט הצופה . השיג לא יעדו לאשר התפלית את זאת בכלסברותיו
 בלבו גמר )אשר בעת , פקוחות עיניו היו כי מהר יבין הלא סוף וער מיאשהזה
 ועלה , החזקה יד ספרו עם הרטבים 4ת קרו אשר הקורוה על , הספר זהלחבר
 כהב אשר על ספרו על שטנה וכתבו עליו הקמים היו רבים מה לפניילזברון
 השתמר ולמען . מוצאם מהן אשר רעיות בלא וקצובים חהוכים הדינים פסקיאת

 הרטבים של החזקה יד ספר מסגנון ספ-ו סגנון את שנה ? עשה מה אלהטכסו
 המים מוצא סקור המעיין שימצא כדי הענינים באו צד מאינה ומתן משא "דרךוכתבו
 ירי הזה הדרך פי על ויצא הראשונים' מצברי או הגמרא מן נאמנים מ.מיוויהיו
 על "הבית" את בנה כי ? אלה אחרית היה ומה שם( )נ"ז והמעשה התלמודחובת
 ראיות בהבאת ושמורה ערוכה והורתי איוך הבית ויהי . פלפ.לי ומתן טמאיפוד.

 בשאלות קלועה וגם , ופרוקים ורקרוקים קושיות יבעורת  והסברה הפלפולבמלאכת
 ברורה הלכה ולהודיע להגיד התכלית אלה בכל אבל , והצדקות והשניתותשובנה
 הפחת מן העולה לאיש רומה הזה דלדול המחבר בעינינו והנה . הוצנה לאוקצרה

אפל ני1 חיה(,ח"ד
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  פסוקות הלכות סנרי על המלינים שפתי לזוה ממנו להרחיק בקש הוא . הפח אלונפל
 אלה כי , קצרה וררך ברורה הלכה המבקשים חלונות עצטו על וטען , הראיותחסרות
 מתיך להשינ עליהם שיקשה מה הלא . הארוך הבית תירת ידי על מאומה ה-ויחולא

 עיר הבית תירת עם עליהם יקשה הפלפול ובלבול ומהן המשא ארך מפניהתלמיד
 ע4 הענין את לרעת המבקש את המבלבל.ם הפלפולים והמון האריביה מטורחיותר
 לאלה נאות לא עמ.קק בחקירה החפצים למעיינים הזה הדרך נאות אם כי .נקלה

 עצם: הרשב"א ובאמת , העיון וטורה יגיעה בלי הרגע לצרך למעשק הלכההמבקשים
 הלכה בקצרה לה.דיע ממני והבקשה פניו נוכח שם אש- התכליה כי סהרהבין
 פ. על המולא לא ההן-ה דת לפי האדם יעשה אשר המעשה את רעת למעןברורה
 ר ו ר א ה ספרי מהיך להוציא בלבו וגמר ההאטץ כן על , ך ו ר א ה הבית הירהמש-1
 מבקש לכל נכון ר צ ק ה ת י ב ה ת ר ו ת מ2- ועשה ההלכוהי"ת התולדות כלאה
 ראיית ומהבאת הפלפול ומא-יכות ומהן משא מכל מפשטים הדברים עקרידעת
 . הלכותיועל

 עשה אשר המעש': צדקת את הרשב"א הכיר בלבו כי נשפיט גם הזהממעשהי
 תירה במשנה משה רבנו עשה אשר את הלא . תורה משנה בחמורו לעמוהרמג"ם
 בהעדר מפשטות פסוק.ת הלכות רק וזה זה , הקצר המית בתורת הוא גםעשה

 היה זאת בכל איל[ , יהסדור והמליצה הלשון טיב אם כי ביניהם הבדל ואיןהראיות
 . הימב"ם הלכית לו הספיק- לא כי יען , הקצר זה מפרו לחבר דעתו לפ. לונחוץ
 ענינים :תקן וחקר אזן נו אשר הארוך מן תולרה הוא הלא הקצר הבית תורתהנה

 כי מאליו ומובן הראשינים מדברי הוציא אשר שונים מרינים ודינים מסברתוהדשים
 רבנו כתורת לא כי לאם- נוכל ובאמת . תורה משנה ספר לו הספיק לא זהלבעבור
 הענינים בשיעיר מזו ,ו נבדלו אכן הספרדי שלמה רבנו תורת היתה הספ-דימשה

 דינים נם והביא העלה הרשב"א אבל התלמוד מפשוטי דיניו הוציא הרמב'ם .והדינים
 שערם לא חרשים והיליד ידו תחת הדינים ורבו פ-ו כן על ההלמודמדקדוקי
 ההוראה במשפט ספרד גדולי אלה שני בין אחר גדול הבדל גם נראה ואולם .הרמב"ם
 הפינים לק-ב ירו יכלת ככל להשתדל חבורו בכל הרמב"ם שטת הנה . הדיניםויסוד
 אתי ענין בכל הלך היא , קם"מ( סי' הרמב"ם )שו"ת קרוב היוהר לענין או השכלאל

 מנגרת דעתו אשר דבר וכל , לאחרים פנים משוא בלי שכלו וסברת דיהוהכרעת
 מוכית לו ניאה אשר הדין עיקר . שיהיה מ. יהיה שאמרו מי מפני לו חש לאאליו

 אח-ים דברים הגאונים שאמרו למה שעה ולא , מדתו היה הוא התלמוד לפיומיושר
 העם על משא להעמיס רחוקות גזרות לעשות מואס שהיה שכן כל נ"ה( סי')שם
 ישראל ממון לאבד המורה לדיין ראוי שאין ויסודו כללו זה כי , ס"ד( סי')שם
 אמנם . ע"נ( סי. )ש[ סוף לדבר אין כן שאם חכמים גזרה אח- המיתר דברלאסור
 הדינים ובמסד בהיראה לעינים הרשב"א לו אוהה שם אשר המדה היתה כןלא

 היוצא :לפי .וסברהו דעתי לפי , ההלכה פוסק היא הלא מקימות סכמה הנה .למעשה
 להכרתי לב משים ומבלי והכרעתו רעתו נגד זה ובכל , להיתר התלמוד, מןלו

 להתכחש ככה על ראה טה ואמנם . לאסור מחליט הוא הנה בדבר ולהשכלתוהפנימית
 אחרים פוסקים רננים א: התוספית בעלי שרבותינו ראה כי יען ? עצמילדעת

 כ' משכיל כל יודה הלא כן על , כרעתו שלא הדבר החליטו או פושושקרמוהו
 בינתו אמרי כחד עליו גר:לתם מאימה כי , הדעת מהכרה ההנהג לא הזהבאופן
 אמת דברי אלה יקובל. שלא מעצמו והחלים , אמת שהוא בדעתו שהכיר במהויבגוד
 להלכהרק

. 
 הספק מפני אף אלא עור :לא ש"א( סוף ב"א הארוך )ח"ה למעשה ולא

 של חיה(ט.1.ד
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 ב' בית )שם ובסברה בראיות העצים אשר שלו וצדאי את במל התוספוה נעלישל
 הרכה וטשתבח , וכן כן ההלכה את מכריע שהוא אהד במקום מצאנו נם .ש"נ(

 היין מן הלא , וברור נכון הדבר ואם , וברור נכון נראה זה : עליה לאמרבהכרעהו
 כן לעשיה חדל כן פי על ואף , להורוה ראפ גם שכן השבח על להוסיף ראייהיה
 לא מדמה 'טאני שבשביל למעשה כן אוטר אני שאין אלא : ואומר מוסיף :אתאבל
 חית בספרי מצאנו מפיזרים ובמקוטות , שם( )ג"ז רבוהי ברברי שלא מעשהאעשה
 וראוי עליו חולק שמצא אלא וכן כן הדין בתלמור ופירושו דעהו לפי כי שאמרהביה
 , היה מובהק שרב מפני פלוני רב לדברי לחוש שצריכים או החולק לדברילחוש

 מנרעוה שעשה נראה אלה בכל . בם2רץ ממפר אין במק.טות נמצא האלהוכר'2.נוה
 הפנים ומשוא ההששוה אלה תולרות ואמנם , לאישים פנים ממשוא אמתלדברי

 ;ר , ההורוה והחלבת הדינים ה-כוה היי ההלסיד נזרות אחר והגזרותלראשונים
 נעשתה לאילו בשנעו כמעט יחשב הימב'ם הורת לעמת הרשביא הירה נעריךשאם
 פנים בפיר קבל אשר הרמב"ן רבו לפניו בו אתז הזה הדרך . הורות לשתיההורה
 הראשינ'ם רכרי מהיוהס רק קבלם והוא נכונים שאינס בנפשו יסע אשר דבריםיפות
 . יותר ;ור יהרהיבו הלמידו הרשב"אובא

 לפנים היה לא כמזה אשר עזה פלפול רוח מרחפת חדושיו פני עלכאשר
 משפט. כן אף מונים עשרה הרמב"ן רבו של פלפולו על בזה והגדילבספרד,

 כשאר יהלומה פסקי: קוב'ן איננו הספי זה , האריך הבית הורה במפרו אסףאשר כהלכותיי
 לא . יתכינתו משפמו זה לפנ. לרעה הראנו וכבר , בספרד לפנ.ם נעשו אשרקובצים
 למנסת שמו הרא.יה מן מפשטים פסקי: לקבץ רק אשר הק:כצים מן נבדל כילבד
 שאר הבה . יהראיות המקורוה בחבור דני: פסקי המחברים מן גם נבדל אם כיפניהם

 מלההבלבל מאד טשהמ-'ם היו המקורוה מן ראיות שהביאו אף הספרדיםהפוסקים
 .כתבו הראית וקצרו פשוטים עשום אם כי , שבתלמיד ההויזה כאותן ופרוקיםבקושייה
 סו-ח בלי לכל מוכנים ויהיו בהן הקירא ירוץ למצן , ורחב נרול ומהן משא בליאותן
 והריצימ קושיוה הויות מלא כלו הארוך, הבית תורת ספר הוא כן לא : ועמיק רבועיון
 דפל2.לים רב לפי לתלמוד מטש דומה והיא , ומהן משא ואריכית יפייושיםמברוה
 גמרא רק הספר זה ואין , ברורה הלכה לדעת ממנו יישג נקלה על לא ואף , בואשר
 ;ל ייהר יקשה עור כ. נרם אשר דבר אירע יהנה הימים ארכו ולא . אחרבטופס
 כי . ברור רבר למצוא החפוש טורח הלכה טבקשי ועל , בו העיון טורח םהרורש
 והקרמת הקצוות בכל וההפשט לאור הספר צאה אחרי ק-וב המחבר בזמןעוד

 אשר ית ב ה דק ב נקרא אח- ספר אריכית אריכותו על נוספה עוד הבית(טשמרת
 הורת ברד להגן בא אשי תשובות ספר אריכות יגם , הבית הורת על השגיתענינו
 רעען היה ל הדבר ומיכן ת י הב משמרת ונקרא העשנות מן ולהצילוהבית

 גם ואלי סופרים בקנאה . הספר מן הלכה לדעת שרצה למ' מעתה נחוץבשלשתם
 הרב הוא ההיא בעה הע אשר הגדועם ספרד מחכמי אהד קם מרעהו אישמקנאת
 ספר בעל הלץ זרחיה רכי הרב ממשפחת נצר הלוי ף יום בן רן ה ארבי

 ת י ב ה ק ד כ בשם וקראן הארוה הביה תורת מפר על השגות ועשההמאורוה"(
כמעט

 טמא 'בשה.: הנאוך געל רזיה :כר רא.ה שהיה האוסרים ברגרי מפקפק הצורות קורא כעל"(
 בהר!ש.ו .טהרא.ה רא. לא ובשה"ג קוה.ד שג.הם אך נכרו. שהיה רהבו ש'טניהם והריטכ.א הלקט משבל,ראית

 . ע"ב ע.ג , עיט נ"א , ע"א ל.ג לדף בה.' ע,.ש המאור נעל רו.ה זקני אדוני הרזיה את קוראלכח~ב,ת
 , מ!-י קרא הרטטן את גם . הצל כהרוש'ו בג'מ דבריו והגיא אחי טורי קיאו אשר אח '.1 ה.הראיה
 עוד , ג.ז ירטט א' בית טוף הכית ג:'טטרת ו;,' . הרמכ.ן יה'א מטה ר' וטירי פתטים כטה נתב החתובנדק
 שראה ג'טה'ג תתב . ס'( רף גוהוגוה ח.' מירי וקראו הלי הבנשקי ר' אחי בן יצחק .-' את בחדוש.וטמא
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 חסודות השניתיו . המשיג ידי בו חלו לא אשר בספרו טובה חלקה לו הניחו לאכמעט
 בעקבות וילך והיה הרמב"ן מתלמידי היה המשיג ראיה היא גם כי , ובסברהבפלפול
 הזה החכם עליו עטר כי , נעשה אשר בל את הרשב'א כראות ויחי . בהלמודורבו

 לסבול כח עצר לא בי כחי בחמת אליו ויהמרטר 1 הלכוהיו קצת לבטל לבוומלאו
 וקרא השגוהיו על השיב  שפוכה ובחימה גדולה בקנאה , מרורוה עליו ויבתוב ,זחה
 מה ועתה . סאד~( עצום בפלפול בו והאריך , ת י הב רת מ ש ם בשם התשובותאת

 הזה השלחן טן הלא 1 והיתר איסור בעניני הרשב"א לפנינו ערך אשר לשלחןנעשה
 לדעת חפץ אשר האיש סי , הלכה דבר לשמוע הרעב לחטו יאכל אפים בזעהאך

 אשר ער לאבד צריך נסן כסה ליגע צריך ימעית כמה זה או זה דין הרגעלצרך
 הרחבים הבית הורת בפלפולי עיונו להעמיק צריך בהחלה , יבקש אשר התבליתישיג
 עיניו יפקח פתאום בי לנפתן, מרגוע ימצא לא עוד בו והעמיק יגע כבר ואם ים,מני
 מהפך הביה שהבדק אחרי יגע לשוא כי בראותו רוום ותפעם הבית בדקעל

 לאשר יבר פש- ולרעת ממבוכתו לצאה לו יצלח ולא . הבנין כל אתבתחבולותיו
 שט ואשר הבדקים את החזיק אשר הראשון אישו אל ישוב אם עד חפץ ואשרבקש

 לו יועיל וטה הביה" "תורת המפר זה הוראה למורה יסכן מה ועתה , לביתטשטרה
 רק , לרגע לו הררושים חפץ דברי ימצא לא בזה כן בזה כמו ? התלמוד מןיותר
 ובלי הרשב"א עיני מנגר זה נעלם לא כי הדבר ואמת . זמן ואבוד רבה יגיעהצריך
 על אשר הקצור יותר טוב למעשה ההוראה לתכלית ני הכיר עצמו היא גם ספקכל
 תחומין מדיני הלכות פסקי הוא גם אשר ש ד ק ה ה ד 1 ב ע בספרו ירכו שנהבן

 משא כל בלי פסוקות הלכות העלה ורק קצרה דרך בו בחר אכל טוב יוםוהלכות
 מתוכו שהשמיט כן עשה עצמו הבית בתורת נם כי ראינו וכבר דברים ואריכותומתן
 ,1. , ההוראה לצרך וקצרו הפלפוליםנל

 ברוב גם טביעה היא , בפסקיו גם בחרושיו ההולכת החדודה הסברהרוח
 אחריו הרשב"א השאיר תשובות גדול מספר הנה . רבר לשואליו השיב אשרהשובותיו
 שאלות אליו ושלחי עמו נועצו בעולם היהורים מושבות מקומות מכל נטעט ,ברנה
 במשא הש.ב וברובן , חכמה בעניני דעתו ממנו דרשו מעט לא גם , הלכה עניניבכל
 החדורות סברותיו 6  עמדו שלא בפסקיו כמו אמנם . עמוקות ובסברות ארוךוסתן
 , סאתם ולהגדיש להרחיבם אם כי החומרוה ולהקטין הדינים להגביל , באיסוריםלהקל
 משפטו היה כן אף , מלהקל להחמיר יותר נוטה הוא כי נראה מקוםובכל

 הישב'א העמיד אשר אחד כלל פה להזכיר לנו די זה ולהעצים .בהשובוהיו
 דבריהם נרחה ולא דבריהם לקיי: טענות אחר נחוור מוטב מתשובותיו:כאחת

 בכל לבקש לבו נמיה לנו הראה בזה . צ"ח( ס' ח"א )שו"ת והמקוימיםהמקודשים
 פעם . בירו צורקות טענות אם אף לדחותם ולא הראשונים דברי לקיים טענותענין
 זה והנה לאיסור בדבר יאיס הרטכ"ן כי השואל והוריעו . הלכה בדבר נשאלאחה

הש.אל
 .הפי' לחרייף פי' שעשה כתבו משבת פ"ב משנה ומגיר סמגילח פ"א וחר'ן , כ.י כשתות קצת עלהרושיו
 פירוש.1 שמכיר כתובות בח.' ומצאתי . מברכות פ.ב יעקב בעין ככתוב alan בן מהריי ביר היה עודהזח
r'msiכהב ויפה לראית שאפו ראיות מב.א ~בשה.ג החניך מ' גם לו ומיחסים . לח.לין חדשיו ובג.ה . זב.ק , 
 החגוך ס, על בחבורו ראזין דוד הר.ר החכם שכתם כה על קויפמאנן דור הר.ר החכם ידידי העירניעכש.ו
 . בברצלונה תיו ראיה ושני החנוך ס' בעל ענין בשום אינו ביה בעל שראיה ברור והוכיח והלאה ל8צד

 פייה'סי יעקב לר' האופנים מראה נם' נרפסו ביצה על חי' עור לו יש שהבאתי ~rb" שמלבר עורוהע.רני
 רא.ה מדברי הוא רבו בשם מהריטב'א לביצח מקיבצת בשפה מכ"ם שכחיב שצח ~נ"ל . הקיע()ל,11רנא
 . בפירוש בשמו פ.רושים בש"ט מוניר מקומות ובקצה הריטב,א של רבו שחיהבחדושיו

 . שה.ג הס' גי'הסחיר :ה:* והירה הסוד גלה בתשובותיו אבל , שמו המחבר הסת.ר בפנים וגם הבית למשפרת בהקדמה4(
 חיה( ד)דו'
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 הם הרמב"ן בשם ששמע הדברים אם , הדין עיקר ממנו לרעת רצה ספק בליהשואל
 אח לשאול צריך היה לא הרמב"ן לדברי לחוש רק רוצה היה שאילו ברורההלכה
 1 הישב"א לו השיב מה אטנם . גדולה לחכמה צורך אין לחומרא לחוש בי , הרשב"אפי
 טפירוש לו הראה ונם הימב"ן דעת הפך סברהו לפי והוכיח בדבר ונתן נשאהנה

 האמת ומטרת הדין מן הלא כן ובהיית , הכמבון סהיראת ההפך והראב"דהרמב"ם
 לא זאה , ובכל , בהורה פנים משוא אין כי הרמב"ן דעת נגד שיכריע ראוי היהוהצרק
 אלא עור ולא . רבו כדעת שלא להוריה מטוראו דעהי בהכרעת להורות ,לבימלאו
 גם זה כל ע6 סמנו כן שמע לא הוא כ. רבו, מפי יצא שכן לו ברור היה שלאאף

 אם ן וגמר ; מרעתו להעבירו כח לו היה כן הרמב"ן הורה באמה אוליהספק
  הארי אה משיבין ואין זקן הירה שכבר אומר אני כן( )שהורה ז"ל להרמב"ןמצאת
 )שם אחרים במקומוה ומנהגו  דרכו  כן  ואף חי"ר( סי' )שם בן מצאתי לא שאניאלא
 ארני כהרשכ"א בהיראה גדול מפי לשמוע בעינינו הוא גדול ופלא . תמ.'ד(ס'
 שאלו רחוקן6 וים ארץ וקלוי מכל ואשר , התלמוד בחכמה לו אניס לא רזכל

 שתשובהו לשואליו יאסר כי . אלהים בדבר איש ישאל כאשר הוראותסטנו
 זמן ינדב כמוהו שאיש , ם( התקם ס" )שם למעשה ולא להלכה רק תוקחלא

 עמירים בארבעה בביאורו מאריך אחד דין ולברר לזקק ורוח בשר ויגיעתועיון
 נראה זה : יאמר סוף כל וס.ף , הזה בדין מפק כל ישאר שלא עדגדולים
 . הש"ל( סי' )שם מיק5 שאני שכן כ5 אוסר הייהי אם דברי ע5 לסמוך ולאבעיני
 לא אבל מלך מערני מלא ערוך שלתן האורח לפני שנוהן למי דומה הדברלמה
 השואל זה , ;יניו ראוה אם כי יתרון בהם לו ואין טהם לאכול רשות לויתן
 ! לא 1 דברים בשעשועי עמנ להשתעשע האם 1 בשאלהו אליו בא הואלטה
 ,ן לנשובי לאחרים יורה או יעשה אשר המעשה לרעת מפיו תורה לשאול באהוא
 תשובח ואמנם הגדולים. אל לי אלכה ואמר עצמו הכרעת על לסמוך רצה לאכי

 ירי על איסוה הערובוה היהר בענין שכתם ומצאנו ? שאלהו לתכליה תועילנו מהכזאה
 אלא פיהו ;ל לההיר שאין )רש"י( הזה בנדון שאום- מי שיש ארמאה""קשילא

 להש.ב שאן ובסביה נכוחיה בראיוה דבריו מבטל והוא , הומו לפי מסית הואאם
 אם , ו( תצ מ.' )שם לתיש ראוי מקים וסכל לבסוף אומר כן פי על ואףעליהן:(
 , לאומרם ~נים. ממשוא להם נחוש למה והסברה הראיות ככה ימבוטלים בטליםהרביימ
 מקום מכל אף-לכהחילה מותר הדבר הדין שלעקר אף מהוראותיו באחה עודואמר
 שעלוה לא חדשה נזרה וזה , קמ"ג( סי' )שם האיסור מן להתרחק כדי להזהרטוב

 שאין לאמרו הזה בדבר ה-מב'ם משפט את שטענו וכבר , התלטור אח-יהקדמונים
 "כקים אחר.נזרת המותר דבר לאסר ישראל של מסק לאבד המרהלד"ן
 הרשעה בורא הר,טב"עי ,צהיה מסה יתר ואמנם , ל/יל( )עי' סיף לדבר אין כן,שאם
 והכרחו דעהו שלפי אח אחר.ם גדלים ם תשש העתו יען וחומרות מחששותבארץ

 הדיטים דינים מקימות בכמה כהשובוהיו מצאנו עוד , היין מעיקר יהכנו לאדבריהם
 הקולא'( מרת על הרה החימרא מדה המיד באלה וגם בתלמוד דקדוקיו פי על יסדאשר

ומגתה
 היזר: לקפילא להאטין ראוי יותר דאררבה . מהנגרים מושגים שכ' הס תומו לפ' ומחח קפליא5(
 צ'ח ס' ב.'ד ועי' הומי לפ. מסיח היא מאילו , אום:!;! מ-ע רלא אמת אוסר 'טא! אושיה! עלשס,יכ'ן

 ויצה העוב המחדיר :טעם להחב.ר ה'-1 .טיש לכבד שלסריה בך'אה כ"א ס' היא בהשי' ע"י,(
 היסרה זה ואין טדי:א אלא מדיטרא 1,א .המר.ף ה-שביא ותש.: . r~tD-Cn על להוסיף שאץ להכשירהשואל

 ס.1 ~גסי . כן !ה !אף לינקב 'טס.פה מפ:. הטקט :אסרז ב:נ!' :זב-' שלא אסרו כרנוה ככה .טסם הטרפיהעל
 ביד והיא חותם נח וקגע עשיתה ב'ט:ז שב ישראי ששד :כרי 'טל בנבאה סההכסת בסברה יתקל חורהשם
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 המצות, תנאי והרחיב ישראל דיני הרמב"ן הרבה מאשר יוהר עוד כי נראהומקהה
 , הרביתז( בתשובות וביחוד א הרשב' בנה לעשותהגדיל

 בחדושיו בפלפילו ההריף התלמידי, הרשב"א עינינו נגד היה כה עדהנה
 ברוחו האמיץ האיש בי וראינו , ובתשובותיו הלכותיו בפסקי הנפלא המעירק ,לנברא
 ראים . בחכמת. ולבטוח בעצמו מלהאם'ן כחו רפיון זה כננד ראינו גם אבלהכביר,

 מצד היה דורו חכמי כל על ובעיוניו בטחקריו ב ל ב ח ר ב מאר נעלה היותו עםכי
 הרשב"א תבונת טבעה הסדות אלה כל בתבור , בהוראתו ב ב ל ך ר 1 ירא אישהשני

 משפטו מה ונראה הספרדי החכם הרשכ"א על עיניני נשימה עתההתלמודי,
 בהבונן אם הנה * החכמות בשאר סיבו ומה , הלכה של אמות מארבע חיץומעשהו
 עליו צרפת חכמי מרוח היה הרמב"ן כרבו כי טהרה עד נכיר הלא תלמידובדרכי
 לכל כסחשביתיהם מחשבותיו היו כם;ט חייו במנהגי גם כי נראה כן וכמו ,בלם,דו
 טשפטי כל פשט כי , אתר לאיש נהפך עניניו בכל כ' לחשוב נוכל אולי ועתהדבר
 כמוהם כי עד , ותקיתיה משפטיה לכל צרפת חכמי רוח את כמיו ולבש מפררארץ
 לא גם .דע ולא , וחנוכו יסכורהו מוליהו ארץ ספ-ד חכמות כל את הלאה זרה , ווכס
 ויהרון שאת יהר נספרר ליועדים נתנו מאז אשר ומחקרים חכמות , בסתקר'הםחפץ

 ספרד חכמי שם אה הנדילו הם ואשר , אחרות בארציה היהורים על חכמההבשיר
 לא הרשב'א הואו כן לא רוצקיס. זמנים ער ולההלה למעלה וינשאום וינטלוםבעולם
 הוא . ההבל מדעי בכמה בקי והיה , ארצו חכמי משאי החכמות בידיעת היהנופל
 הגדולה המחלקה בעה ויחי . לו נחשבו כנכריות לא החכמות כי , עצמו על כןמעיד
 כתב שיבוא( במה יתואר ענינה )אשי בפקילומיפיא העסק אודה על במפרד היההאשר
 , המחלקה בענין דלטאש יצחק רבי החכם הוא דורו מחבטי אחר"ל

 ואמ-

 עם שם
 ידענו הדב- כן לא , בבתה חלק לנו שאין המהנגדים( )של בדעתם עלה :הספר
 אם כן וכמו , מ"ג( סי' קנאות )מנחת טיבן מח וידפנו הרמזה החכמות אותןושמענו
 גי נראה חביב( בן 'י להר י בע. )נדפם. שבתלמוד הזרות האגדוה על בפירושיונבינה
 הספר לו היה מקומות בהרבה וכי . המהינים ספרד חכמי של החקירה מררך סרלא

 שבמקרא המלית בביאור ובפרט , דרך ולמורה לעינים הרטבים .של כביניםמורה
 הנבואית הנפש מיתרון אהר במק.ם ידבר האגדות על ובפירושו , הגשמה עלהמירות

 ענולות מספר במלה מלה שהעתיק העהקה הם רבריו וכל הפהילוסופיה הנפשעל
 . לעברי"( מערבי תכון אבן משה רבי העתקת פי על אבטליוסי הערבי להחכםהרעיונות
 השיב אשר בתשובות.ו מאמרים כמה מתוך גם לנן נודעת וגמדע בחכמוהבקיאוהו
 חכמה אוהב איש לו אלה אשר איש איך נשאל %ם אמנם . חכמה כדברילשואלים
 הוא אשר בעת כסופה וירדפם ושוחריה חכמה דורש. נגד כצר יהיצב דעהומבקש
 צ חרמה ער ריופם הרשב'א היה כי נראה הלא שיבא ובמה , ממבקשיה הנהועצמו
 עד והבירה הספרדית המחקר הכמת בספרות בקי היה כי וביען יען : התשובה זהעל

 צריך נסה מאד ידע היטב אותה מדעתו הבה . עשה אשי את עשה כן על אףיסודה
האדם

 ;כשיו ששש.; אין נכרי של היא ואפילו 1כ1, תוששין אין והשיב הזיר בשומן טחה ~aa חייש,:ן א'הפכיי
 .כאין ברבר  בשר באכילת להם שאסורין גיסים אשח .טאוכלין מפני עליו ועונשין להם הואשאסר
 . חוששין איןדרכם

 . מיוכ:ב:רג ממהר-ם ה.טוביה קצת כמו ממנו שאנם :ספהוה השובזה כמה בתשובותיו יש7(
 ה71דות לידי ראתי ומצאהי . כהרמב.ן השובות קצת יש 21-שבי'א השיבזה באמה הם אשי לרמב.ןובמיעשוה
 .רר.2ם ומקוקותם השואלים הרבצם רוב ושמיה ~7-ב ספרי יפה פדר ובו פערל:ס ד-ר החכם מהרבהרשב"א
 המלאכה ולרגל . פשםחקווא

 אש-

 . תכליתי עקר הפרפראזה א.; לפ:.
 שט מה:.2ית הערות ;ם קו.פמא:; ריר תחכם שהול הערכי להחכם הרעימות עגולות בכפר ע"8(

 נשים הדברים כהבתי הערתו טיפ הוה הדבר על הש"ל חחכם בצדק העיר 41ביוד
 חזהו)דו"ר

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



-

89 -  
 ביראת ואמיץ באמתהו חזק להיות צריך וכמה 1 בה בדרשו ונזהר מתון להיותהאדם
 הפילה אמונה הללי .דע.כמה ישראל, דת אירח מגי נדח ידח ילבל בה יבשל לבלה'
 בעם הצעירים טן וכטה , הטהורה האמונה מן רבים והעבירה בעמנו החכמהזאה
 כן ועל , האלהי: את ביראתם התמימי: אבוהזהם מנהג מאחרי ונדחו לקחה ברבהוטו
 אשר בסנורים מוכה כשונא לה היה לא אבל . מעריה היה הוא אף אותה הדורשהוא

 , הבאושים עם הכנבים החכמה מכרם יכלה אשר , יכלה הטוב אה גם הרע עםבקנאהו
 הצד את רק אם כי המזיק עם המועיל יחד , הקוצים עם הפרחים את המדעיםמנן
 מום-'ת תועלת המביא הטוב הצד אבל מאס ובו נפשו שנאה אותו האדם בו יסכןאשר
 . ויקרבהו ויבחרהו אהבאותו

 ההה דכאה אבל בהכמוה החקירה אה ויוהב הרשב"א היה ספרר חכמיבכל
 נבדלת שטה , מכחדת 'תטה לו היתה הזאת החקירה כבחינת . כעם מקובל בלרגלי
 משטת וביחור , הדתית בפהילוסופיא עסקם רוב שמו אשר ארצו חכמי שאר משטתמאד

 הפהילוס-פיא חכמת כי ההנחה מן יצאו הם כי צאה בדבריהם כשנתבונן ,הרסבי'ם
 הפילום.פ.א לדעתם , ענין בשום קדמ.נינו חכמת תכחיש לא הגיוניים כמופתיםהמקויטת
 ממנה נשארו ורק מכינינו אבדה העתים נצוק אמנם ישראל. ממקור היאדאמיהית
 רושמים עוד ימצאו בהם . והמדרש האגדה בעלי היהורים חכמי בדברי יקיםרמזים

 בסמק יכירם הפהילוסופי החוקר אך , כל לעיני נכרו לא אבל ההן החכמותטשארית
 שונים .עניני: דע,ת ובמדרשים התלמוד באגדת תכמיני בדברי בהמצא ואולםעיונו.
 סונח'2.ם 'טים להפך אם כי הישר השכל עם להתאימם אפשר אין ענין בשוםאש-
 מקבלה נאסר- כאלה שדברים אפשר אין כי הפהילומיפי החכם יחליט אז השכלמן

 עיני למרוה לקללן מחויבים אנו אין אשר יחידים של יהירות דעות הם אם כיאמתית
 ולהאמין לקבל אוהני מהיינת רשימהן אין , בהלמוד בכתב רשומוה הן אם ואף .שכלנו
 היתה שטחו . הזה בררך הלך לא הרשב"א ואולם . והדעת השכל מן מוכחשיםדבר,ם
 1 קבלה ככלל היא מה איפוא יורע וכמה . החקירה" תנצחנו לא הגחתו שהקבלהאכל
 אין אם בהלמוד יחידית דעה אין כי . יחיד בשם נזכר אם אף כתלמוד שכתוב מהבל
 בהלמוד אותה והעלה הגמרא בעל שקפל יחיד רעת כל כי , בפירוש עליה חולק.םרבים
 נצחית דבר ;ל נשאל אחת. פעם , לקבלה אנו ומחוייבים ממנו ומקובלת מוסכמתהיא

 לפי כ. לנצח קיים שהעולם החכמ: מרת פי על החליט שהרמב"ם . לער וקיומוהעולם
 אשיה שבתלמוד האנדה נגד הוא יזה . כלה נפסד שיהיה אפשר אין הטבע הכמתיפודי
 אנו שאין יחידית דעה הדעה נאה הרמב"ם nwrl תריב" וחד עלטא הוי שגיןאלפי
 הדעה על ראיה יש אם : השואל ושאל . השכל מותרת היא אם עליה להשגיחחייבים
 קצב שאין הוא אמת החקירה "לפי הרשב"א ,ה על והש"ב ? לא אם שבהלמורהזאה
 טשגת אינה שהחקירה וכסו , החקירה תנצחנו לא הנחתו שהקבלה כל אבל ,לעילם
 לההחקם אין בן - השואבת האבן בסוד כבר בא וסי - הנמצאות כמבע דבריםנמה
 המבטלת החקירה על נסמך למה ועוד . באומה המקובלים הדברים על החקירהמצד
 ויגלה אחר חוק- יעמוד ואולי , החיקר ידיעת. ממעוט כוזבה החקיהה אולי הקבלהאת

 הקידמים" שטה המאוחר שבמל הפהילוסופים בשטות שקרה כמו שקדמו מימהירת
 מפני משל בדרך כתיבים קצת יפרשו אם ישראל חכמי עם שמסכים : אמר דברסיט

 שהקבלה מנגדת הקבלה ההיה שלא מלבד השבל הנחת לפי אצלם רחיקשהענין
 . החוקר הרשב"א אל.נו מדבר שמענו האלה ברברים והנה . החיקרה מןלמעלה
 הש.אל לב את לשכך מספיקים דבריו אין כ. מאד הרגיש בחקירתו הוא אףשטנם
 עד . מתכנהה על עומרת עוד השאלה כי , הדעת מן ומוכחות נאמנות ראיותהמבקש

אנה ח.ה()דויד
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 ז ולהכזיבה החקירה מפניה ולהיחיק עליה נסמוך אשר הזאת הקבלה הניעאנה

 הרשב"א השאלה על והשיב העצמית תכונתו אל החוקר הרשב"א שב זאה עלולהשיב
 של ומהן כמשא ידבר ובאלו הזאה הנעלה השאלה ברבי משפטו ושפטההלמידי
 מוכח ברחנו בעל הנה . הגיונו תהלוכה היא ראת . בחלב בשר או שבה בדיניהלכה
 בכלוו; העולם מהרבן הדעה בעל הוא אש- - קטינא רב דברי כי , הדבר01וכרח
 סוצאיפ אנו שאין מפני , יחידית דעה ואינם קבלה הם - לבריאהו הששיהאלף

 רבינא אות: כותבים היו לא בטלים דברים היו ואלו , הדעה ואת על חולקבהלמוד
 המדרש את מפיטים ההלמוד בעלי הם הלא ולהפך , מחלוקת בלי בתלמוד אשיורב

 קטינא רב של דעהו פי על שבת" שכלו ליום השבת ליום שיר ממזמורשבברייתא
 מבואר הלא ועהה . ט'( סי' ח"א )שנה להם מוסכמה היוזה הזאת שהדעהומוכח
 אגדה כל לרעינו וכי , הזה ברבר הרמב"ם בשטת הרשב"א הלך לא כילפנינו

 , באוטה קטלה היא כי יען טמנה לזח אין השכל מן מוכחשת שהיא אףשבתלמוד
 . קבלה היא כי לדער,1 היא אוה , בתלמוד העלוה אשי ורב שרבינא שנמצא אחריבי

 הגאונים פני למרות גם יחזיקנה אם כי הרמב"ם נגד לבד לא הזאת בשטתוהרשכ"א
 . היתירית הרעה נענין הרסב"ם שטת בעלי הם גם אשר בנו האי ורב שרירארב

 רק אגרה( ממדרש. )כלומר מהם שהרבה שרירא רב אמר עליהם האגרות ערךובענין
 1 האגדות על סומכין אין לכן , כן שאינו ויש כן שהוא מהם ויש , הםאימדנוה

 הרבר מפורש יותר ועוד . מהם נקבל המקרא ומן השכל מן שמתחזק מה מהןוהנכון
 נקבע שלא סמה הוא מחוור בהלמוד הנקבע כל כתב אשר גאון האי מרבבהשובה
 ך ו מ ס ל ן י א ישתבשו או יכונו לא אם בו הכתובוה האגדות כן פי על ואףבתלמוד

 כן לעשיה לנו יש שבושו להסיר מצווין שאנו בתלמוד הקבוע בל אבל . , . ן ה י לע
 נעשה שבושו להסיר מוצאים אנו אין ואם , בתלמוד נקבע לא מררש בו שיש ' לולאבי

 מעיין לכל יבואר והנה . 178( וצר 171 צד ח"ד דדו"ד )ע" הלכה שאינונדבר
 א הרשם שטה לצמצם נובל עתה והנה . הרשכ"א מרעה להפך הוא זה כל כימשכיל
 ידביר רבור כל נגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין : אחדים בדברים הזאתבפנה
 . החקירה מן למעלה והם קכלה כלם שהםבאנדה

 ההלכוהית בחקירה הרשב,'א של במנהגו כי ברור נראה הנה האלה הדבריםמתוך
 דבריהם לרתות ולא . הקדמונים דברי לקיים רק הטענות על "לחוור בתלמודובעיונו

 בהשהטשו . הפהילוסופיה בחקירה ודרכו משפטו היה כן אף והמקוימים"המקודשים
 על ולהחזיקם להעמידם החכמים דברי לפרש בקש רק תוריים בענינים בה ונעזרבה
 עמהם הסכים שאם , בהסכמהה דבריהם אמתת לתלות לא אבל . ההכמה מדותפי
 בעיניו חיו וכלם לו יאמר קרוש מרבריהם יבור כל אם כי , לא , לא ואם אטת הםאז

 הקבלה עם מהאימה החקירה אם אמנם , החכמה להסכמה צריכים ואינם אמהיהקבלה
 מכל למעלה עומדה הקבלה אז לא אם אבל , זה על דעהו ותנות לו ונעים טובאז

 ואנדה אגדה וכל חכטים דברי לש-ת כלי בחכטה החקירה לו היתה כן ,חקייה
 מצאה אשר אגדה מאיזו אחד אות ואף , האדונים לה הם אבל , בתלמודהכתובות
 עשו הרבה , הזה החפץ על נתטה ולא . כגללה לבטל יתכן לא בתלטודסקוסה

 מלסדו היא בזמנו הנסיון תורה , הזאת דעהו בקרבו להעצם בדורותיוהטאורעות
 אנשים קצה דעות ונגד עם פריצי נגד לעמיר לו ררוש היה מאר כי הורתהווהיא
 אשר הגבר היה הוא . ישראל ופרת לתורה סכנה לו נחשבו אשר ברורו המשכיליםמן
 ועור בספרר ישראל בבית פרץ פרצה אשר הדתיות בדעות הגדולה השערורהראה
 . טעוקשת פהילוסופיא ידי על השכל מררך בתעוהם , פרבנצה קהילות בקצתיווסף

 אין ח.ה()יי-ר
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 בעת פרבנצה ארץ יושבי על יצאו אשר הרעיה הרבוה רבו טה לרבר יכול הפהאין

 הפהילוסיפיא מן נהעים בי , בתורה בוגרים קשר בלם בי הארץ בכל נשסע הקולההיא"
 אלה היו; כי עוד , משל המצות מעשה גם , משל בתורה הספורים את עושיםהיונית
 , שמו וקושבי ה' יראי בעיני ולשנינה למשל , משליםמושלי

 כל אשר הקלה הדבוני
 לבנו יחרר לא בשסעם ואיך הרשכ'א, לפני הובאו אזניו, שתי תצלינהשומעיהן

 ? אלה אחריה יהיה מה מדבר מדאגה בקרבו נפשו הרעה על העגם ולא השמועהעל
 ועתה 1 בפרץ ולעטור נדר לנדור למתות, בידו כח אשר , הוא יהאמץ לאואיך
 על מפריז האחר מצר הרשב"א את נראה אם פלא גם אין כאלה מעמדיםנוכח
 המדה על טפריזים כן נם האחד מצד ז,ם אשר , החקירה געלי נגד בגדריוהמדה

 , יבהשכלהםבחקירהם

 רביעיפרק
';' ומתנגדםקנאים

 הקנאים . שבפרבנצה קהילוה בכמה פרץ פני על פרץ פרצוהמריבות
 הקנאים מאלה אחר , תאכל אבדון עד נעכלה אש ללהב והיתה מרורתןהגדילו
 ענד מלוניל. משה רבי בן מרי אבא רבי הצם היה עמהם"יאש
  הומלם- אה הרעש הזה האיש : הפהלופשיא בחכמת "רע גם תלמודו חכםבערתו
 סגלם הס מ מלא אחריהם וקרא שבפרבנצה המשכילים על ובאיבה קנאהבחמת
 בקצה בברצלונה היושב המהב"א .. הימת הפהילופופיא חכמת פי על בתורהפתם
 ככר למשסעתו סרים היו והכל המרינות בכל הולך היה שמעו אשר . ספ-דארץ
 בפרבנצה נעשה אשר מכל ידע לא כי אף מאד, בימים בא זקן ההיא בעההיה
 לבו לקח מרי אבא רבי האיש זה כי , במריבה להחזיק התעורר ואתיבכל
 ובקש , בארצו נעשו אשר המעש.ם אה לפניו האר ונוראים שחורים בצבעים כייען

 )תנחת , הדחייה גרר ולבנוה הפורצים אלה נגד במלחמתו לו לעזור לפגיווהתחנן
 מאן רבים וימים לקראתם יצא בחפזון לא א הרשב. כי אמנם הן . א'( סי'קנאות

 . עיניו ממראה ענינה ידע לא אשר במחלוקת נפשו ולהכניס לו לא בריבלהתערב
 רצה ולא פניו השיב לבקשתו ת,טובה מיי אבא לרבי כתב אש- הראשון במכהבוגם

 עטם ואשה קמשכילים הם כי לרוח יעמול פן מדבר סראגה בקש אשר אתלמלאיה
 מאר ואמנם . ב'( סי' )שם ביהנו" בתוך לרדיתנו בא ןה מי אליו "יאמרובקהילתם

 ובלי . עוד לו מלהתנגד דעתו רפתה כי עד בו והפצרתו העז הטקגא דברי עליוחזקו
 יהיה שלום אך האומרים האנשים סן הוא כי עליו יאמרו פן בלבו הרשב"א פחדספק
 נתן אבל מנגד עוד עמוד לבלתי התאמץ אז , ימחו ולא למחית נידם יש אשר ,בימי
 נכבדי אל לפרוה וימהר . הטריבה דבר את אמת מאנשי ולהזרע לידע לבואל

 וראוים אמת ואנשי באם'נהם המימים הם כי ירעם אשר המכשלה אל הקרוביםהאיץ
 כתב אשר הדבוה בכל נמצא דבר שורש מה מפיהם לשמוע , דבריהם עללסמוך
 ניראל קרקש דון החכם לנ5.% "ל סכתנים שלח אז סרי. אבא רביאליו
 על בפיהם טה לשמוע וידאל, בונפש דון הגביר אחיו ואל פיפיגגאןבעיר
 המתפשט הלעז יירא על שיעם.דוהו אליהם דברו ראשית ויהי . ששמע ת הדבא'דוה
 אטת שאם . לא אם הדברים אטת אם ההורה על שטנה כיתבי שם נמצאו כיבסדינה

 וחייבים , להשרף הם וראוים קוסמין כספרי מפריהם לדון צריכים אנו אז היאכן
 ידע לא בי מזה לני יוצא והנה . י'( סי' )שם ולתורתו לאלהים ולקנא נגרםלהתעודד

 הרשניא ","()יי"ד
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