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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

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



-

42 -  
 וחכמיהן פרבנצה קהילות יושבי על רעה דבתם שהיציאו הדברים מכלהרשב"א
 הלא , הדימועה וספי אחרים מפי הכל ירע רק עיניו שראו וטסה עצמו מדעהמאוסה
 אליהם פנה אשר הגבירים . ושואל מסתפק היה עוד כי רואים אנו המכתבבכל

 הנה ? העידו ומה השיבו ומה . בתשובתם פניו קדמו מהר הם אף , ובקשתובשאלתו
 , הנחשרים ימשכילים מפי אזנם ששמעה ומה עינם שראתה מה על העירו לא הםגם
 שמפיהם האחרים הם ומי אחרים, מפי ששמעו מה על רק היהה עדותם אםבי

 , הישיבה ומבחורי ושבים מעוברים קנאים מפי עד מפי עד 1שמעו

 הוא . מכלם יותר מרי אבא רבי הקנא לחצי מטרה היה פרבנצה מחכמיאחד
 בהה,ץ מגער י"א פראנקא ואלא איש חיים בן אברהם ל1י.כן רביהיה
 פי על דופ' של דרגות דורים שהיה אסרו עלי ו בו תלו הארם חטאות כלח"ב(
 לחייו עמו יידו כי ער הקנאים כל וישטמוהו ורונו וימררוהו הפהילומופ.א.חכמת
 המיד היא הזה היום ער מאז המסכן גורל זה הלא . הזה העני את מות ערורדפו
 הזה רעני ~IDr' מפגעי הנרדף את לררוף הוא קל כי , בו כל ויד לעזאזלהשעיר
 באיש וקנאהם שנאתם גדלה כמה לדעת נרצה אם . לרעה עיניהם את הקנאיםנהנו
 לוי רבי על חסל אשר על ההוא הדור חכמי מגדולי אחד ננד שעשו מה נראההזה
 ל א ו מ ש י ב ר הרב היה הזה הגדול החכם ופרנסו. ביתו לתוך והכניסוהזה
 בכל כמוה. היה לא כי עליו באמרם ובארצו בעירו הטוב שמו יצא אשר י, מ ל סה

 בין הקול נשמע כמעם יהנה , סיבים ובמעשים ובחכמה ובחסימות בתורההפרבנצה
 מהרו , המיר ארוחתו לו ונתן ביתו אל העני לוי רבי את הכניס כיהקנאים
 שטנה. עליו גם וכתבו הסלמי שמואל רבי הצדיק החכם על חק לבלי פיהם אחיפערו
 של אמונהו בעל היה אשר וידאל קרקש דון החכם ערות את ונשמע נא נראהואמנם

 זה לוי רבי החכם על ונם הסלמי שמואל רבי מעלת על העיד אשרהרשב"א
 ברבי קנאו מאז הארץ דבה המוציאים הם : דבר וכה העיר כה , והנרדףהמחורף
 העני ;ה הכניס אשר על בעיתו להבאישו מקום מצאו ועתה , וישממוהו המלמישמואל
 המים כמוהו מאין ובחמידוה בתורה גדול שמואל רבי ירעו כי אף , לביתו לוירבי

 להרשב"א וידאל קרקש דון ויספר . עת בכל צדקה ועישה ררכיו בכל צדיקבמעשיו
 מה כל כי ענהו והיא , לוי רבי אודה עי שמואל רבי עם משפטים דבר כיעיד

 טיבים בדרך הולך ראהו בעיניו הוא כי שפתים לזות אך הוא לוי ברבישמדברים
 , אפיקירסות לעז עליהן שה.ציאו הדרשוה מן עצמו בהענין שנוגע ובמה .וצדיקים
 הרפום אשר המתחכמים דרשות שלש גם פעם'ם באזניו שמע שהוא קקקש דוןהעיד

 הזאת עדותו . י"ב( סי' )שם ואשמה פשע דבר מפיהם שהוציאו שמע ולאהקנאים
 הוא ,ה, אחר דורות בשני הנכבדים מהחכמים מאחר מקוימת היא כי אמת ספקבלי
 בן לוי רבי היה כי ציון ם בחבורו כהב הוא , ש א מ ל ד ק ח צ י י ב רהיב

 חן לוית ספד ומהם ונפלאים נוראים חבורים וחבר החכמות בכל גדול חכםאב-הם
 ככתבים לנו מאומת הזה ומשפטו . ליחידים אם כי מעלתי נודע לא מאר ינכבריקר
 חכטי ככל הדת בעניני ומפלסף. חוקר היה כי נראה מהם כי , ממנו נתקיימואשי

 אם דבר סיס , כופרי( ולא תמים חבם מתעה ולא הוקר אבל , ההוא בדירהכפרדים
 בענין נבהבו אשר המכהבים את נקרא זה לצד או זה לצר נמיה בלי : ובהמיבאפה

הזח
 לגיח ס' שחבר אאטום בן לוי י 1fi1W חיל בההלוץ געגעי הוכחת לפי היא ה:ררף לוי ר'י(

 *'רים ע12ה יבנעוריו הספר.ם באוצרי כ'י בכסה ונמצא ההציניות ההכמות בכל העוסק גדול ספר והואה:
 במאמר חזב :חמד אוצי ובספר "נ.ל בחחלוץ ע.' והלחשים נפש בתי קשר בשם וקראט אטמות שבעשל
 . לדבריו ראיה צ.ין שערי בשה שהבאת. שטה ונראה . ג.י:עךשל

 42 ח"ה()דויד
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 לא לאספה ,אספם הקנאים ראש ,מרי אבא רבי אשר המשכילים נגד הקנאים מאתהזה
 היה שידעי מה הבל רק באזניו שמע או בעיניו זה או זה שראה מה בפור רברנטצא
 מה או, / ובשקריהם בפחזוהם לזה ,ה הבטלנים שספרו מה אם מאחרים השמועהמפי

 מתלם"דים או , באויר פורח פיל שראו ומאמינים המפריזים אוילים ממתחסדיםששמעו
 אינם אך דרשות ושומעים לישיבה מישזבה ושבים העוברים צרכם כל שמשושלא

 נדי5י בין שנתפשטו הרעות לשסועות ומקור שורש לרוב היו אלה . ששמעו מהמבינים
 במקים היה אשר הרשב"א שכן כל . הזאת החרדה כל חררו ועליהם הדורחכמי
 ששסע מה על נסמך רק הדברים מכל דבר ידע ולא ראה לא כי בעצמו והורהרחוק

 צדיק איש על טאד נתטה גם אם ואמנם .מאחרים
 ומתיי

 טאפט יגזור כי כהרשב"א
 טקנאח מונהג ומתנקם אויב רברת על ונכברים רבים וירשיע , בעיניו ראה שלא מהעל
 הוא כ. והמבוהל הנחפז מרי אבא רבי האשמה.על הסאת, עליו נשח לא זאתבכל
 הארץ גדולי כל לפתות יגע ולא יעף לא סועפו נח לא הקנא זה אלה, כלפצל

 ייט אש- הקהילית בכל הקנאה אש את הצית היא , המשכילים אח לררוףבמכתביו
 על נירא גם סכיביו כל על נורא היה הוא , הפהיל!סופיא חכמת פ.רה שורשבהן

 ובדבריו בהלשנותיו הרשב"א את הציק הוא גם ואף , קנאתו בגחלת יבזו פןהרחוקים
 נגר טלעמוד עור להתאפק יבול ולא סכלו כח וכשל הזקן כח רפה כי עד זםיום
 קדושיו וכל הוא והתעודד מפתהו אחרי נפתה כי האלה אחרית ויהי , אותו המציקרוח
 ובגזית חמור בחרט צו ונתנו שבפרבנצה ישראל קהילות בקרב החרם רשפי וירועמו

עיריי
 לא וער שנים והמש לעשרים הניע טרם יונית בחכמת עסקו איש ישים שלא

 . פה שבעל ובתורה שבכתב בהירה רוחומלא
 כבא כ. . בישראל עשה ישערורה , אחריתו היתה מרה הזה המעשהאמנם

 הגדילה המריבה וא, היהורים הארץ חכמי כל לב הרגיזו הקהילוה אל החרםנתבי
 אשר על הרשב"א ;ם משפטים לרבר התעוררו אשר יש . כמגורם שלום ואיןמדורתה
 הדבות כל כי ואמרו , אמתהו חקור ובל הדבר דרוש מבלי רעות רבות על.הסקבל
 .כובי בלשונם המלשנים וכי הנה כזב ורבר שוא כלן המתנגדים עליהם הוציאואשר
 אה עשו הם להפך ותהי החצוניות החכמות מפני התורה מררך לתשת להם הלילה .לו

 עסו ואש- הרשב"א מן ~נעו אשי ויש , ב"ר( סי' )שם להורה מעוז בחנמוההאמיתיות
 את החרם עלמהחתיסים

 הרשיי
 משפט לסור כי אף ובריבם בעניניהם להתערב

 נאבה ולא נשמע לא ובינם גינינו ה' נתן גבול , ולנו להם מה באמרם ,בארצם
 העזים המתנגדים מאת יצאה לא הזאת הקשה וההלונה הטענה . כ"א( מי' )שםלהם
 אחי אם כי , שם בלי בני הצעירים המשבילים מן ולא כעזותם כל פני יהדרו לאאיטר

 בעל ג2 היה אשר איש , ככה רבר ובחכמה בתורה גדיל בעמו המופתמאנשי
 סמר סגולה בהוכחה כננרו ודבר רוחו כל את עליו הוציא הוא , א הרשב שלבריתו
 דבש בצוף לוטים היו אם אף כלענה מרים דברים , קשים תלונה דברי אליובאו
 ל. . נ לו מ ר י ב מ ן ב קב ע י י ב ר הגדול החכם הרב היה הזה האיש . נועםאמרי
 ? לזקנ.ם התרתה למה חטאת חכמה אם : ושאלו הוכיחו פניו אל חכם כמוכיחהיא
 לקכלמ ולא , הדברים ;ל לדרוש לך היה העקרים ס.תרים יש כי לך הגידואם

 וטגעיס בטן חררי יוררים דבריה ;ליו העתר מאלה יותר ועור 1 מסמורם בםולקבוע
 יפוי ומי מ'(, וסי' ל"ט סי' )שם נפשעד

 גרול טפ. יצאו כאלה ונאמנים קשים דברים כי
 לא הם כי מאר עד בעיניו ונכבד הרשב"א של א.הב. היה אשר איש מפי ,בעמו

 גס אניות 1DY והחליף הרשב"א אוהב הוא נם א'טר ל! והשני ו וינאיבוהויעציבוהי
 בן מנחם בי ר הרב הוא ובקנאתי, מיי אבא ר' במעשי תהלה שם כמזהוהוא

 שלבנך ה-ה()ד!-ד

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



-

44 - 
 אשר ההלם'ר בחכמת המעלה נדול איש . פפרפיננאן רמאירי הרב הנקרא ח מ לש

 משלם אין כמעט אשר התלטור סחכטת ימיית פתנים הם בהלכה הרביםספריו
 , החכמות בכל פעלים רב גם היה הוא , החדושים ספרי בכל חבורם ובנועםבפגנינם
 ומשך סרי אבא רבי הקנא זה חרחך אשר המחלוקוה לו היו חסתי ועל אפו עלאבל
 הטריבות על מר לו מי היה באזניו התרנזו כעלות ויחי ברשתו. הרשב"אאתז

 לרבי כהב אז , והאמת הצרק גבולוה עבר בקנאתו אשר ועל השלום אחהמפריעות
 דעתו לו כתב גם הריב אוית על דעתי לו יודיע בו אשר בקרת אגרת מריאבא
 גם האגרה מתיך הנראה לפ' . פנים משוא כל בלי הרשב"א שעשה החרםבענין
 הדורשים ננד התורה קנאה את קנאותו על מרי אנא רבי לקיאת בהתלה שסההטא'רי
 עליו רע כי אס- אבל , הריסה בהם שיש בדברים פנים ומגלים דופי שלדרשוה
 ופצמה ארץ הרעיש לשעהה עצהו ~עשתה לא כי כראוהו הקנא זה כי בשמעיהמעשה
 הבאיש כי אצלו זר ומאד למתהה ולומריה לבוזזים החכמה להת הרשב"א אתופבב
 במעלה הנורעים הארץ חנמי מגדולי נם והכנים הרשב"א בעיני הקהלות ריחאת

 אתר נמצא לא בארץ החכמה התפשטה מיום כי הקול והוציאו החשש הוךובחסידות
 חטא אשר עזן מצא לא הוא כי , בפירוש עור ואמר , מנעוריו ה' את יראס'ודעיה

 מה בכל התועלה ורבת בעיניו יקרה החכמה כי החכמות בדרישה התורה דהננד
 נניח לא לדעתנו תקון שצריך רבר בקרבם נמצא אולי ואם , ישראל חכמי בהשהברו
 היונים מפרי גם . כן לא לרעהנו אשר דביים קצת בשביל מרנליוה מלאמפר

 ם א 1 . המושכלות הפנות מיני בכל אתנו הם שלמים ישראל חכמי מפיטיעתקים
 והתכמה ונצמת נכרת יהיה בעיונו איש יכשל ופעמיםפעם
 נאבד אנו כהוגן שלא עשה הזה שהשוטה מפני וכי תוסתלמה

 סרי אבא רבי עשה באשר נפשי ישרה לא כי מאגרתי נראה דבר סוף . ו ה נ ו מא
 , החכמה מן ה' עם להעביר ורצה החכסוה דרישת על העילם  את  שהרעישבקנאתו
 שכשלו אחדים בעבור הקהלות על הרשב"א הטיל אשי התדם מעשה עליו רע יוהיועוד
 הפרדס שערי הננעלו באס": מש4 יפה ומה בדע"יהם. והשתבשובעינם
 והורגלה יוצא ויודד מפסנ אבויה בן אלישע ממנובצאת

 בטליצות עליו בא לא ואשר , בעתר הרשב"א על הכביד אשי האישאמנם
 ונזקן המחלקות מעשה על יקרות אור לפניו בפישו , חזקוה במענות אם כיריקיה
 , ההנצלוהן בכתב , י ש ר ר ב ה ם ה ר ב א ן ב ה י ע ד י י ב ר המפואר החכםהיה
 , ובהגיון לב בשום ודעת במיעצות ובהכנעה בענוה , ובמתינות בנחת כתוב המכתבזה
 עצר לא זה כל אם אבל , וגההנונים רכה בלשון ידבר אך עטו משפטים בדברוגם

 אזן להטות בעמיו הרשנ"א עשה טוב לא כי ברורה ובשפה חנף גלי לו לאמרבנפשו
 בפה . שקר בדברי ולשעות , טפיהם עהק הוציאו ומשנאה מקנאה אשר למפתיוקשבה
 הלא אז כי הדבר לו ירע לא אמה לאזניו הניעו אשר השמועות היו אילו כי יודהמלא
 ומשפט עושה היה ה' צדקה בי עשה אשר המעשה בדין ויהיה פיו אמרי כלבצדק
 יעשה מה בארצם שנעשו הרעים הדברים מן באזניו שנאמרו שאח-י , ישראל עםצדק

שלא
 בין הו"ל שנה תשעים לו מלאת ליום צו:ץ טוב יום ר' החכם לכבוד הפרפו שיבה תפארה בספר2(
 עליה תשובות עם הטאירי הרב של האגרת זאת כולל משפט חשן קנטרם קויפמא:ן ריר החכם 'דידיהכאמרים

 הציג דבר על בחכמה ידבר בה אשר יקרח בהקדטה עטרו הטויל והרב . אנדוראן שקרא יוסף בן שטעוןהר'
 צ.: פי' בהירח ועי' . בטהלוקתו 1ע11רו טרי אבא לר' נאטן חבר סיח אשר א:רוראן החכם אורת ועלהרפא
 א:. . שמנרו סי דברי על בשתיקה לעבור הט,ד דרכו שכן , מביאו אתו אבל המאירי של מכתבו עלשרימז
 סעפם. שהוציא 'ראה הט:הב ברברי האעיין אבל . עטו מסכים המאירי שבקצת לאטר הדרך את עלינוהעקם

 עשת אשך מעשין כל עם טסכם אינו אבל , האפיקורסים נגד ה' קנאת לקנאות שראוי טסכים בנח .בההבילח
 . בעיו:ס שכשלו אחרים בעבור החכסח לטור על חרם ולתת בכלל החבטות בעלי ריח אתלהבאיש
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 ררוש מבלי לשמועות האמין כי הדבר טוב לא אבל 1 השמועות מז מעט יהפעלשלא
 קהילות על חרם נמל בחפזו והוא , שסע אשר הדברים כנים אם היטב חקורומבלי
 אשר להעיר לא וגם יראג לא לעצמו הוא כי - יאמר כן - אמנם הן שבפרבנצה.קדושות
 , בכללו הם לא כי שלעתם החרם על וחכמיה עירו יושבי חרדו לא גם , בה יושבהיא
 כל על מרשיע משפפ החואך ספרד גלילוה נבל הנשלח הכתב החרידם מאדאבל
 אשר 1 החרם אלות ככל בספרד הם אשר ישראל סכל לרעה והבחילה פרבנצהארץ
 אלהים וביראת בתירה ארצם מעלה ידעו לא אשר הארץ יושבי ואמרו , בספרכתוב
 , ולענה ראש פירה שורש וכלה ישראל קהילות מכל לרעה נבדלה פרבנצה ארץכי
 'אחר* .עתה . חטאו לא הקהילות כל חטא האחד אולי שאם כזב ודבר שקר זהוכל
 ומונה סופר , הדברים בפרמי עמו נכנס .כלל בישך הרשב"א על בטענותיו באאשר
 העוסקים חכמןה ועל ארצם על מלינים בסתר ומלשני הנרגנים אלה אשר התלונותכל

 לא אך . שקר עליהם טפלי כי ויראהו  טענותיהם כל לאל ישים 1 התצוניותבחכמוה
 וכן כן ואמר האטת על הודה אם כי , המעשים ובהכחשת לפניו בא ריקיםבדברים
 שוא אך ואת בגלל עלינו עתק הדוברים אבל , בחכמות אנחני דורשים ארצנוסעפם
 אמרי קשט הודיעו לא לפניו אוחם המלשינים כי הראהו בע.ן עין . יפיתי כזבודבר
 המוציאים כי יוייעהו ן חמתו כל הרשב"א העיר עליהן אשר הדרשות אודה ועל .אמת
 משפט הוציאו כן ועל איחם הבין מאין או בזדון דבריהם ושהתו עקשו אך רעהדבהם
 בהורה משלים משלם על הדורשים קצת על קובלים שהיו מה כל כי הודיעהו .מעוקל
 ימודוה הא-בצה על משל מלכים ארבעה , וצורה כהוסר משל ושרה אברהםועשו
 , ככה הקובלים עשו ממכלוה או לצ מרוע אך , באלה כיוצא אתיים משליםועוד

 טריבה רצות ובלי לב בתמימות בהן המהבונן כל אשר כהוייתן הדרשות ענין לווהעהיק
 אך אמת יסוד לה אין הקנאים עליהם שהחרידו החרדה וכל פשע אין כי יביןומחלקת
 , הלט אח המשככים הדברים אלה כל כהתימו ויהי . פתלהל ורודפי לב מעקשינסבו

 לא בי , החכמות  למוד את אסר אשר עצמו האסור נענין נם עמו להתגנח יוסיףעיד
 י"צנ , ישראל בנחלת מהמתפח ולהדיחן החכמות את לדכא עושה הוא אשר הדברטיב
 אשר הטובות חועהותיהן ואת הרחיקה אשר החכמה מעלות כל את ומסודר ערוךלפניו
 ; ולנופי האדם לנפש , קרת להורה , היהודים לאמונת שמועילות מה כל . לנוהביא

 בחקירהם, בם ילכו אשר הדרכים באמונה יוייעהו כן ואחרי . והדהיים המוסרייםלחיים
 וכל הגרולימ ספרר רבני וכל הגאונים הקדמונים בהם הלכו אשר הדרכים הםוכי

 עיד , לבו כל את לו וגלה רוחו הגיוני כל לפניו שפכו אחרי אז , מחכמיההידועים
 ארצם ,לנקוע ממנו האמת טענות לקבל היא קדושה חובה כי לאמר בחזקה בופגע

 יעשה , הולכיך הם בעקבותיו אשר הרמב"ם לכבור ואת יעשה . אשמה מכלהקדושה
 )שויה שם ענשי מעולם בה אשר הארץ לכבוד ויעשה חכמתו, ומעלה עצמולכבוד

 שטענו, ולא ירעבו לא ~שב"א "%  הזה הנשגב המכתב שפעל מה . תפח( סי'הרשב'א
 שלא יהבן לא אבל , לא  או  השיב  אם נרע לא  וגם  עליו שהשיב מה מצאנו לאבי

 על הרשב"א השיב כי נמצא קנאות שבמנחת המכתבים  בקובץ  נראה  אם הלא .השיב
  מבתכים  וא, בענין קטנים עם גדולים וחכמים מרבנים לו נכתבו אשר ומכהנ מכתבכל
 חדל בי הדעת על יעלה ואיך . ודליה ריקת ומליצות רוח דברי מלאים  לרובאשר

 אי; אבל י כעת ואמרי חכמה מלא כלו אשר הזה הנכבד הטכתב על להשיבהרשב"א
  זה את ונודק הבוהן בי התשובה נעלמה מרי אבא יעי הקני במשמת כי ספקבל

 ברמיה והעלים באמונה שלא הקיבץ בעל נהנ שהים ולא אחת לא כי ללבו יביןהקובץ
 ירעיה לרני תשובה הרשב"א שהשיב מאר אפשר כן ועל , כרוחו לא אשרכתבים

 יהמאסף חיה,)ריש
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 החכמים דברי עליו חזקו סוף סוף כי טאד הדבר וקרוב , השובתי העליםוהנאתה
 .הלא . עשה אשר על ההחרם נם ואולי בחרמותיו דופי ונתנו החכמות בעדהמל.צ"ם
 התקוה מן והתיאש הנעשה כל על לבו אל התעצב לפעמים כי מכתביו בקצתסבאני
 אליו וכתב . המציקי מרי אבא לרבי גלה גם האלה תצלבו העלום , מעשיוש.ועילו
 להם עצתינו שאין גלוי ולפנינו . . . שלנו את עשינו אנחנו : אחד במכתבהרשכ"א
 . ל.'ב( )סי' השכי על מרובה ההפמר יהיה מזה עמהם נתעצם ואם . . .מקיבלת

 גדולה בענוה אחו וידבר , במכתבו לו עשה גדול ככור כי עם הנדרשיהחכם
 אודות הרשב"א על לבבו יחם כי להבין נוכל שירוה'ו מבין נאה בכל , רבו עםכהגמיד
 בההב,ות שמו יתחלל שלא הרמכ"ם לכבוד "שיעשה אליו שכהב וממח . החרםמעשה
 והאיס.ר הלונהם הכינו כי מכללם ורשב'לא המחרימים את חשד בלבי בי נראהדעותיו"
 רמי שהבדרשי מה אמנם . ומפריו ודעיתיו הרסב"ם ננד גם החכמוה את אסרואשר
 כשופר הרימו המשכילים טן רבים מפורש מפיו הדבר הוציא ובלי מלין במעטרם

 הם אמנם דבריהם כי עמו ואשר הרשב"א את מפורשים בדברים חשדו הם ,קולם
 נגר כונתם טמונה דבריהם מסוה תחת אבל הפהילומיפיא בחכמת העופקים נגדנכונים
 . ורגז רב ועצב הרמב"ם לכבוד קנאה בלבם העיר וזה , וספריו חקירהי ודרךה-פב"ם

 להיות ההימרו ומאז , דגלו על נסעו הרמב"ם בחיי כבר אשר פרבנצה אנשיהם
 להם היה מפיו היוצא וכל אלהים כמלאך כברוהו הם , בארחותיו והלכוסהלמידיו
 חרם בנתנו הרשב"א עשה אשר המעשה בעיניהם רע יהיה לא איך ולחומיםלאירים
 הרמבים ששה על גם ניפל בהכרה אשר בספריה ההגיון ועל תפהילוסיפיא לם.דעל

 לא מלוניל מכיה בן יעקב רבי החכם הוא התורה מגדולי אחד גם ? ומפייוודעותיו
 משכילי כל ובין ל"מ( סי' ),8ם הזה הרבר אודה על משפכים אתו מדברהתאפק
 המחשבה עקר החרם ומן הגזרה מן נעשה אשר בכל כי וחזק הולך הקול היהפרבנצה
 המחרימים אח השרו אשר הזה והתרד , ע"ג( סי' )הירח וספריו הרמב"ם ננגדכבינה
 שסו לא מצדם הם אף המשכילים כי . ולאלה לאלה ולמארה בעיכריהם היה הואאה
 על וכעס רגז ומלאים , קנאתם כאש בערה החרם מן שמעו כאשר כי פיהם לסויד

 כלפ. יטיח אשר מי כל ועל מחרימיהם על חרם והטילו כמוהם הם גם עשיהמהיימים
 אשר וכל הרשב'א המחרימים נם .אמנ: . פרבנצה קהילות בכל שלום ואיןהסהלכ~ת הוכפלי ההיא ומעה . ע"ח( סי' )שם מיימון בן משה רבני הגדול החכם צדק סורההרב
 זה נגלוה ובהגלות בספרד הרטב"ם שם גדול כי בדעתם הדבר על מאד חרדועסו

 הכיר הרשב"א נם . הרודפים א5 העם ונהפך המלחמה החזק יותר עוד בעםהחשד
 בן יעקב רבי לפני זאה על לההנצל אחר לא כן על ברעה יביאם החשד זה כי,את
 הריצו הקנאים כל גם , מ.( סי' קנאות )טנחה דעתי על כן עלה לא כי ואמרמכיר

 ספר. להכניס לבם על כן עלה ולא השבו לא כי והבטיחו הקהילית אלאגריתיהם
 . ההנצלוהם להם הועיל לא אולם . פ"ו( פיד פ"ב פ"א סי' )ה.רח החרם בכללהרמב"ם

 כפנימית ומביט הצופה , לעין גלוי הזה דעהם לפי אשר דבר להכחיש יסכן מהכי
 בכל אשמה ימצא אש- האיש כי , דברים התנצלות רק זה אין כי ידעהדברים

 נסורה גם תפלה ישים בהכרח הלא בחכמות העוסקים על עון וישת דתיהפהולוסופיא
 אלף יחן אם ואף . מופתיו וממנה יסודו יונים ובחכמת פהילוסופיא כלו אשרכביבים
 ועל . יאמנו ולא בעינינו הוא עמל הרמב"ם ספר על נכינה מחשבתו אין כיהבטהית

 בנושא הפכים שני הם נבוכים במורה לעסוק וההיתר בפהילוסופיא העסק על ההרםכן
 לא , אין אם במעשיהם הפכפך יש אם זה אל שעי לא כי סידים הייט אם ונם ,אהד
 ה-מב"ס התיר טאשך יותר יתירו , החכמות ומחרימי האומרים הם כי להידיתיתכן

עצמי ח'ה( י)ר.
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 נביכים מורה ספר אה שה-ציאו הוא כן כדבריהם אמה אם כי , הזה' בעניןעצמר
 ואיש איש לכל מיהר נביכים בטורה וההגיון העיון יהיה לדעתם הלא הת-םטכלל
 התיר לא וזה שנה וחמש עש-ים לכלל הני; לא אם אף תנאי כל בלי כקטןבגרול
 ובמרותיו בדתו ום שש לס. רק בספרו שכונת- אום- היה מפורש הלא . ;צמו מהרמב
 הפכן אשר החרם ואולם . לנערים יחרו לא כי מאליו הדבר וטיבן בחכמ.הועיין

 ספרי בבחינה ה"חרימים כונת לדצת בוחן אכן היה הוא מח-ימיהם עלהמשכילים
 הרס בלפי המם'ח.ם על אם כי היה לא המשכילים נתנ. אשר החרם כי .הרמב"ם
 היא חרם? נהנ. הם כי יען המשכילים על התרגזם כל היה מה ועתה צדק,מורה
 הימב"ם ספ-י על מכיון אינו סיעתו וכל הרשב"א שתרם כדבריהם הוא אמהאם

 כל ומה חרמם. על מתיגוים היו ולטה המשכילים חרם. בכלל אינם הם הלא 1ודעותיו
 המראות האלה והאטת הדברים מתוך ה.וצאותל הוכחות לעוסה ועהה ? הזאתהח-דה

 שהבטיחו התנטחוה הן מה לאתרה הרמנ"ם של הפהילומופיא נין שהבדילו .תכן לאכי
 . ? הר0ב"ם ספרי על כונתם איןבי

 אשד והאמתי העק-י ספק בל הוא ה-שב"א השיבות בין הנמצא החרםנוסח
 חכמת ספרי כולל הוא כי ברור נ-אה איהו ובידק הבוחן והנה . מוייף ידי בו חלולא

 כלל מקיף הוא כי יראה יעור הקידש, כלשון הכתיבים בין בלשינם הכתיבים ביןהיונים
 לשון שטחית לפי ועונה . לברון הרפואה חכמת אם כי הכלל מן יוציא ולא החכמותכל

 מירה ספר גם בהכרה כי ולב לב בלי משכיל לכל יתפרר ! הל הפשוט ומוננ.החרם
 אפלטון טספרי העתקוה נמצאו בו שגם אחרי , מ18רש נזכר לא אם אף בכללוננוכים
 בין ומה , למתקריו יסור ישימם לרוב אשר , אה-.ם ומפהילוסיפים מספר לא.ןוארים:ו
 בלבם כן ה.ה מראשונה ואולי , אחרים מיד יונים ספרי להעתקות יונים מספריהעהק.היו
 הלא , וספריו ה-מכ"ם על בחרמם כונו לא כי והתנצלו בפיהם דברו באחרונהכאשר
 טן שהוציאו כמו ההרם מכלל בפירוש הרמב"ם ספיי את להוציא להם היה הדיןמן

 מורה מפר את גם העם בבלל שהכנים. הרואה יחטוב לבל  הרפואה חנמה אתהכלל
 דברו ולא החשו ולמה ? כונתם שכן באסת מראים פשוטם לפי שהדביים כמו ,נבוכים
 ההנות גם עליהם רע קנאהם בעצמת בראש-נה כי נראה הדבר אמת אכן ? טאימהמזה

 היו אולי לבם מחשכה אחר להטשך יכולים היו ואלו , הפהילוסופיים הר0ב"סבכפיי
 . שאסרנו מסיבה כן לעשוה התאפקו אבל בפירוש, החרם לתוך אותם נםמכניסים
 ראשם ומ-ים כבודם היה כי גבול מאין וכבדוה. בספרד ה-מב"מ גדיל כי מאדידעו

 עברו עשו ומה . בנחלהו יכוו פן פחר יפחדו לא ואיך . מאלהים מעט חסרוהווכמעט
 דבר יבין והמכין ישם; הע4.טע היתי ולא סור א לא אמרו ולא בשתיקה ס2-יועל

 הביני שהמשכילים ירא. מלפניהם והת-ם המרה יצאה אשר אח-י .יחי . מעצמולאשורו
 באו אז הרמב"ם עלבון את יהבעו , מלא את-'הם יקראו חמס וצפק. הדבראח

 הטאירעות יזל משרטנו הוא כן ם. הרמב ספ-י על דעתם תה ה לא כי וההנצלוהמחרימים
 לא כי לאסר דעתנו על יעלה לא . כ; ישפוט פנים משיא ובלי נצדק שופט וכל ,האלה
 ובהמים באמה כי נאמין אמנם , שדבר מה דב- ולב לב וכי א הרטב התנצלמלב'
 ממנכרי היה כ' "נאמין אלהים למלאך הדומה הרב את לגולעי: רצה לא כיהתנצל
 כמוהי ב-'ת ובעל ואהוב חכים הנניד( דוד )רבי בנו ב; והנגיד הרב ביה ואיןהרמב"ם

 נשא ספריי ננגר לא החרם בנתנו לעצ10 היא כי לדבריו באמין 03 . ( מ סי' ק)מ
  בי  העלמה כל בלי  מהגיר  תעצרבו לא  הזאה אמונתנו אבל , בו 2, סי' )הידהנפש.
 את בפירוש ה.ציא שלא במה , משים וטבחי רצות בלא אם אף , הרשנ'.א  אשםאשים
  שיצאה  שגגה היה וזה . הרפ.אה חגמת אה שהוציא כמו הח-ם טנלל הרטב'.םספר.

 י~לפני ה"ה()ד"ר
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 י אח הגזרה נוגעת בספריו גם הלא , כשהיקה עליהם מעכרו כי , השליםמלפני
 המחלוקות ההחזקי הוה הדבר בגלל כי יגרם , הפילוסופיא בחכמת הניון כל עלשנגזרה
 . לקרעים הקהלוה ונקרעו הלבבותונפרדו

 ספרי מאחרי העם את להסיר מבקש היה כי הרש:"א ?ל ח-בו אשרהמחשבה
 נגרש כים הם רגש אשר המשכילים הם כי . בעינינו היא נפלאת לא ורעותייהרמב"ם

 0ררכו קטנה נטיה בכל הם הרמב"ם, חכמת הם לדעתם אשר ומדעם חכמתם עיונינגד
  מה ועם , הרמנ"ם את שאהב מאהבתו שהבטיח מה אם ובאסת . וקנאה איבהראו

 נעל היה לא כי מאד הבינו הלא שבח כל על נעלה ומשבחו מלא בפהשכבדו
 ונחלה בחכמה חלק לו שהיה אף כי : לא בחכמה . בתורה ולא בחכמה לאשטתו

 ם. הרמב ממדוה לחכם יאות ייקשר החכמך ממאהבי בעיניהם היה לא זאת בכלבמדעים
 אותה להכחיד אוהה ונפשו לשראל ' אדמת מעל כלה לגרשה אותו לבו נשאו הואבי
 האי רב דברי את תמיד נגדו ישיה כי דעתו הוריע ובפירוש התקלה, מיראת וכלסכל
 תמצא לא כי החכמיה ולא ההורה למיד אם כי לישראל טוב שאין : אמר אשרגאון
 צ'(, סי' )הירח ובגמרא במשנה המתעסקים באותם אלא וקרושה וטהרה ועוה חטאיראת
 בהורה וגם . ארץ עלי האדם הכליה ההורה עם החכמה אה עשה הרמב"ם זהוכנגד
 חכמי תלמיד מטעי לנטוע בתלמורו הרמבים משטת הרמב"ן שנטה סמה יותר כילא

 אמת גם ואם . הצרפתים שטת אל משטתו הרשב"א נמה הלא ספרר אדמת עלצרפת
 חדוש.ו למחקרי החמר מקים בכל והיו הרמב"ם בפסקי ובאהבה באמונה הגה כיהיא
 חפשי שלח הרמב"ם . היה לא הרמב"ם שטת בעל כי הדבר ברור , ותשובותיופסקיו
 אותו הביא ואשר העלה אשר האיש היה והיא , הפלפולי ומהן המשא פניומעל

 עצת להפר עזר זה ובבל , מרבותיו יותר עיד ראש למעלה וינשאהו גרולהלמדרגה
 ומהימרים בשמו הנדגלים נפשם בכל בו הדבקים אלה איך ועתה . ישראל עלהרמב"ם
 'ם. הרמב ננד גם נכונה ההכמה לדכא בקשתו כי עליו, מחשבות יחשבו לא איךבכבודו

 הישב"א ובין הרמב"ם נין ההנגדוה היה ישראל חכמת מפנות אחרת נפנהעוד
 איסורו הכין כי המשכילים אוהו חשדו כי סבה זה נם היה ואולי . הקבלה בעניןוהיא
 אודית על הרמב"ם דעת ה.תה מה ידענו כבר הנה , ודעותיו ה-מב"מ ספרי נגדגם

 בהזיותיה. ת ה-וח את ומבלבלת אדם בני כמתעתעת בעיניו היתה כי . הזאההקבלה
 אמתתה על הודה ימיו בסוף הרמב"ם נם כי אומרים ודורשיה ממאהביה רבים גםואם

 כהרוב"ם דעים תמים איש כי יאמין זה מי כי , להם נשמע ולא נאבה לא כהוהאמין
 נ- ושיבה ,קנה עד מנעוריו נהנמה ודרש וחקר און אשר לכל יהכחש חלדו ימיבאח-ית

 הנה ער לבו מחקרי וכל שקר ספריו ויעשה , מלפנים ודעותיו מאסונותיו ישוב הואכי
 בקבלה מאמין היה הוא הנאהד בפנה הרשכ"א דעת היתה מה ואולם ותהוושיא
 רבו סהרמב"ן קבל אשר קבלה דברי לתלמיריו מסר הוא , האמת דרך לוותהי

 אף ינאהד בחכמת אמונות יריו היו כי נראה תשובותיו יסכמה , פ'יד( אלהות~מערכת
 , בה מההעטק אחרים הזהיר לא זאת בכל ; הזאת"" כחכמה בפ-מום לדבר אהבשלא
 . ממנו שקבלו מה פי על בה ספרים ועשו בעניניה מאד התעלו אשר מהלמידיוויש
כ. בפיוש אמר הש הספררי, אברהם בן טוב שם רבי המקתל היה מהםאחר

 לו אפסר שאי אלא נרמז הסיר לשלי 'טיש הטצות טמטמי 'טטדבר צ.ד סי' ח"א רש:"א בשויה ע"18
 השמוש וט; הקד.'ט.ם ה'טמית מאנין טדבר ר.כ ס.' 'סם . ע'"ט וב" קבלה לבנלי להט ש"ט הטעמיםלזלות
 טכתב.1 בקצה קנאנה .במנחת ת"נ, :סי' קב'; בא' נטו בת'טובות.ו סקיצות בכסה ברגריו הדש-ק ואםבהם.
 הכדע שאין מתמיהים דברים כמח NYCr ויה,שות :שדים :קטיעת נשפים יבענין לרטואה האריה צורהכעני,
 התשובח נם ואת בכל , בו ובנייצא ב. טלהאט.ן 'טטזה.ר אף כאילה הנביא דבר על הקמ.ח במי ועי' .כובלם
 . בזח ידי ל.טטעם 'טק'טה ח'טוכ.ם כרגר.ם נקה א.נהההיא
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 )עיי הרעוב"א מרבו קבל התירה על בפירושו הרמב.ן סודות על טוב ש( כתר ספרובי

 בקבלה ישן יד כתב ראה היא בי תעיר )בשה"ג( האחרונים המחברים מן ואחדלקמן(
 של הפוכו הקבלה מקעלי הרשב"א היה בי זה סכל ניאה ועתה , להרשב"אמיוחס

 טנגד הדשב"א כי החשמלים חשבו אם פלא אין כן יעל טעריה. היה אשרהרטבתם
 הוא אשר החכמה כאהבת מננדו . הורתו בתלמוד מנגדו , הצדדים לכל להרמב"םעז
 ננד בקנאתי הרשביא כי יתכן כי בקבלה, האמונה בבחינת וסנגרו לדכאה,רצה

 ספרי ככל בחרמו ויגורפ הכלל מן הימב"ם ספרי גם הוציא לא ובעליההחכמות
 בדור הכתירים המשכולים מן אחד תלונתו נשא כבר הפנית שלש א5ה על .חכסוה
 אמר שם התלמידים מלמד במפרו אנטולי נן יעקב רבי הנעלה החכם הואהוה

 מ-כבה מעשה גדול דבר אומרים הגןן5ים היויהחכמים בישראל לפנים : ספרובהקדמת
 קטן דבר ורבא אביי והויות , אליו מכוונות החכטות וכל המעלה גדל הואכי

 העסק הוא הגם-א בעלי בעיני היום הנדול 'הדבר אבל מםפיקית פסוקוהשהלכות
 הוא קטן ודבר ותירוצים בקושיות אלא ממנו הנברר בפסק ולא , התלמודבסיניות
 מהדברים קטן רבר בעיניהם ואינו האלהית. חכמה שהיא מרכבה מעשהבעיניהם
 בלי בני מלבם שברו השמות להבלי סרכבה טעשה שקראו וסר רע דבר אבל םהטוב
 . לשונו על ומלתם גרונו מתוך ירברו בדורו המשכילזם כל ספק ובלי .שם

 להאשים אין לכן , לבבו בתומת שגג אשר שגגתי על אדם להאשים איןהנה
 אשר ועשה הקנאים לו אמרו אשר לכל אזן להטות בחפזו שגגתו על הרשב"א אחגם

 איש יחליף כאשר החכמות לעמת מצבו את מהר החליף איך נתמה מאד אבל .עשה
 השלמים ספרד חכמי כרוב הרתית הפהילוסיפיא בחכמת דרש מנעיריו הנהלבושו,
 ע5 , לאויב לה ונהפך נעוריו באהובת בגד נקלה על איך ועתה , ולפניו ההואבזמן
 קנאה רוח עליו עבר בי ער לקחם ברוב פתוהר אשר ונרגנים מבוהלים קנאיםדביה
 רק ירע לא והוא ן הזאת בחכמה העוסקים כל את בחרם וקלל וקצף ורנו היאגם
 ההן הקירות בכל נתנונן ואם . חטאתם ומה פשעם מח עינים מטראה לא השמועהמפי

 יש כי לפניו ספרו כי בעבור האם 9 בם מצא עולה מה נדע לא ובהמיםבאמת
 (שחתו עקשו אשר פהילוסופיים רמזים בהורה מעשים בקצת שהניחו אנשיםביניהם
 על מלכים ארבעה , וצורה חומר על רומזים ושרה אברהם שדרשו מה כמודבריה.
 על החרם ונגזר הקצף יצא כן ועל , אלה'( כסו אח-ים .והבלים יסודות,ארבעה
 כי הזה  בענין כתב אשי האגרות סכל יצא באמת באשר , בכלל בחכמותהעוסקים

 הלא  הת-ם נטל  טרם  אמנם נפש. ער הרשב"א ההעירר  בעבורו אשר הבל היהזה
 ושרה  אברהם  ואומרים המעשה עקר  מבתישים נכה  הרורשים אם לשאול  חובתיהיתה
 ובצרף ,  כזה עליהם שהעיד אחד נאטן מעד אף שמענו לא ואנו . נבראו ולא היולא
 ,  ורורשיה הקבלה את מחתן אחה  אשר אחה  בעצמך הגע , להרשב"א  לאמרנוכל
 הקנאים לב חרד כי שטענו 5א מעולש הנה 9 הפהילוסופים טן  המקיכלים הם טובהטוב
 בארץ ט5כו ם המלכים שואלה באמרם כ10 , הטקובלים רמזי על הרשב"אועמם
 שהתנינים או , התורה( על )כחיי ספירות עשר סוד היא האחרון אשר טהטבאל עםאדום

 מן מאחת שפע מקבל מהם אחד שבל שכינה מחנות ארבע הם אלהים שבראהגדולים
 וכמעם הזוהר בספר הכתובים הוה מסיי הרמזים כל המון ועל , )ריקנאטי(המדות

בכל
ן

 אלח שפי' הבאורים סיני  גל קויפטאנן דור ר. ההעם 'ר על וקבץ .אטף הנ"ל שיכה תפארת הס' 4(
 סחטה שיותר הע.ר ושם . וסדרם טפסרים בסק:מות קנאות מנחת בם'  שטצא  לחט וציור 1סשל פי שלשמשכילים
 אשר המצות טענני גין חספורים מעניני בין בתורה דבר אין שכמעפ עד אנדוראן של הקונטרס מתוךמבואר

 משל חבל תירה טחן עד טבראשית כי שאומרים החרם בכתב שכחוב noe טוה יסבואר . הדרך זק על פ'לא
 . חיריק של זבטאטרו בקומפרס היטב ועי.ש השטועח יצאה כן אלא גוזטא אינו א( פ סי ה'רח1

)רוש
  ח"ה"

ו-לדוץ
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  שחררי  הזאה -רה הה כל  מה ועהה  הקבלה, ספרינכל

gy  בארבעה שמצאו הפהילוטפים 
 , שעשה מה הרשב"א עשה השעה מצרך כי אמנם הן 1 ימודוה לארבעה רמזמלכים
 והשעה , הטמונה ורפהה ררכם השחיתו המשכילים בין הצעירים מן אחדים באמתכי

 מחוץ הנה 1 ליהודים היתה רעה עת העה בי , בפרץ ולעמור גדר לגדור דורשתהיהה
 הוא והלא . והישמעאלים הנוצרים מן , עליה ומענו היהודים דת על הקמיםרבים
 נלחץ שלש גם ופעמים הנ"ל( הרשב"א )הולדות במענותיהם מהם נטרד היהעצמו
 קרושה חובה לו ,את היתה כן ובהיות הקונטרס( בסוף )שם עמהם ולההוכח להםלהשיב
 לנף השערה כחוט עמהם מדקדק ולהיות עמו בקרב פנים כל על משמרתו עללעמור
 נגד להתעודד סבה כן כמו לו היה הלא הצדק מדת לפי אמנם נדח. מהםידח

 הפילה בימיו כבר היא גם הנה .הקבלה
 חללו"
 השערורה את בעיניו ראה הוא ,

 אחדים עשו אשך הגדולה ההרמיה את ראה , ארצו אל הביאה אשר הרוחותובלבול
 המגךבלים הענידו שם אשר באוילה היה אשר השנעין מעשה ואת בה הדבקיםמן
 מסתרי כתבים בידו ונהנו לנביא מארם נבער הארץ ועם וסכל פתי איש העםאחד
 אלה היו ומה , לו נמסרו אלהים מלאך שמיד לאמר שקר דבר לשונו ולמדותורה

 היו הכתבים' שאלה ספק אין כי בראיית הדבר מוכח כבר 1 קדושים המכוניםהכתבים
 את ראה רוא הלא כן וכמו . ההיאי( בעת לההפשט החל אשר הזהר ממפרקונמרסים
 . בקבלה רבים ספרים כהב אשר , אבולעפיא אברהם ר' את בדעתו והמבולבלהמבוהל
 הרמיה מלא איש מצא כי אודותיו על וספי שיחו ואת הזה האיש את הכירהרשב"א
 לפניו הדלת שסגר ולולא . מישראל רבים בכזביו ופהה ומשיח נביא עצמי ששםורשע
 לאויל, רמות כחכמות שהי: והכו,בים הדמיונים דבריו מכלה מהיה כמעה נבלותווגלה
 סי' )שו"ת חכמה מספרי לקוחים אפתיים סעפים דברים הבליו בתוך שערבמפנ'
 החכמות על חסתו כל להעיר הרשב'.א ראה טה כאלה מראות נגר תהה . ח(תקם
 אחדים בעבור בהן הרורשים כל על חרם שהטיל ער , עברתו כמ.מ עליהן רקלשפוך
 גם התעורר ולא , בדרישהם האמונה מדרך וסרו בהן ההעסקו אשר ישראל בנימנערי
 ראה ובעיניו , כוזבים בדמיונים הדעות אה החשיכה היא נם אשר הקבלה למודעל

 ימצא לבב בתם הדבר על משכיל כל . התמימה להאמונה מקרבה האורבתמסבנה
 והקבלה החכמה , האלה הפנות שתי אה מדד אשר א הרשב. על צודקת טענהבזה
 ההפכפך על כי מאד הדבר וקרוב 1 בתירה פנים משוא האמת לאיש היש מדותבשתי
 אלו שבענינים ידעה כנר : מרי אבא לר' באגרתו באמרו נסתר ברם, המאירי כווןהוה
 הפהילומיפיא עניני ורוב הקבלה בחכמה לדעהם מנה להם בררו שוות הדעוה כללא
 . )11( צד משפט )חשן חבלה ומלאכי ושדתין שדהצלם

 הרשב"א במעשה האלה ההפכים על לחפית יש טעם עוד אלה כל אחריאולם
 בחכמות הדרישה הביאה אשר כהפסד הקבלה לרגלי בא אשר ההפסד לא ביונאבר
 בהורה ומהבילות ורוה ואמונות דעות בקצתם שהולידה אף הקבלה . ההיאבעת

 נם היהה ההיא הזחן משפט לפי בהלמור והחקירה הדרישה גם . נגעה לאהמעשה
 -__ כבר אשר אנשים היו בהם המהפלספ.ם. משפט היה כן לא בו, לענוה ענין המקובליםלריב

 מלאם
 הוכיח כן הניהר מספר קונטרסים היו הפתי אותו ביר שנחם שהקו:מרסים נפנים שכתבתי מה5(

 לא ואת בכל אשר הרשב'א על תטיהתי צרקה ולפ., "ק-מה. צר 1,י כ,' כ'א הטל במחברותיו יעללי:עקר'א
 ההיא בעת שכבר אחרי וגירס בחבטות. המתעסקים )נר עשה כאשר הטק:בל'ם פרציה בער לגדר לבוסלאן
 . בהט  ועור פי: חאלהית שערבת בס"  ~Qnp  שהגיא כמו אלהות הן שהספירות סהמקובל,ם אחרים 'שכה:ויעה
 לחשוג וחלילה 'כן'. האמ.ט הטקובלים מן שיש מבואר עכזפ הנאת השטה ננד ראיות פביא ריקאנטי מטםוו.

 ק"ו סי' בתשו' הריבזש שראה כמו , הבורא באהדות כפירה כנאת :פסדה בדעת ראה (א,פהרשביא
 . המתפלסף עם שהםכ.ס שם תראה , העשיריות מאספים המקובלים : זה על שאמך טהסהמ"פ'ם אחרכשם שאמ-
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 היו הרבנים בין המאמר שהלך מה ולפי הטעשה, במצות קצת להקל לבםמלאם
 נרולה רעה ועוד , באישרים מאר דקרקו ולא במצות מזלזלים החקירה מבעליאחרים
 לנו מה ואמרו הלמודית התימור בחכמת תפלה נתני כי ביניהם חשמועה לפיעשו

 והתמידו , החכמות לשאר זטננו ונניח הדין פסק לרעת לנו די הלא הפלפולולחכמת
 נתחם מריקנאטי טנחם רבי שהרב ומצאנו 1 המשכילים בין דור אחר דור האלההטענות
 : אומר היה וכן ובקללה, באלה הדבר על ~מנו בני באזר רע מתאונן פ"נ( יהודהבטנחת
 סדרים ששה כל ללמוד הזאת ולצרה לנו מה : האומרים של פיהם לתוך רותח זהביוצק
 , אתרוה בחכמות כך אחי ילהתעסק הכמקות ללמוד 8וב ייתר , שנותינו בהםולאבד
 הסבות מן אחת היה הוא נם הדבר זה כי ספק כל אין הזה הדברים במעסיועתה
 המשבילים נגד ורק המשכילים ננד יד ובהזקה עז בכל להתעודד הרשב"א את הניעואשר
 החרם זה הזמנים במשך כי נראה אם והנה . ולתורה לדה הסכנה תצא שמהם דאגבי
 , פרי עשתה ופעולתו יצלח בידו הרשב"א של חפצו זאת בכ5 תכונתו עד נשמר5א
 הררישה טן ידיהם משכו רבים . רבריו מאר חזקו , כ5ם על לא אם אף , רבים עלכי

 מאד ותזק הולך בהלכה ומתן המשא ההיא העת ומן היוניה, הפהילוסופיאבחכמת
 ילא אשר אחרים ועוד , תבלה לאין ער בספרר צרפה חכמי פלפול והתקדשוהתגדל
 לענות ענין לאיזה מבמזוקקת ונפשם , לבד התלטודי בהתהכטוה תשוקתם די ידםמצאה
 ותהי וחקרוה ודרשוה בה והתעסקו הקבלה חיק חבקו נפש בתאות הם , דמיונם כחבו
 עליה, הקמים היו ורבים מעטו הפהילוסופיא דורשי מעתה והנה , האמת לחכמתלהם
 הקבלה וחכטת הפלפול ובכן , המקובלים ידם זרע ומוזו , הפלפלנים מאד ויעצמווירבו
 . וחמור הלוך הלכה והחכמה עולמם של ברומועמרו

 חמישיפרק
 * ההוא הרר וכל הרשג"אתלמ.די

 המריבות כל אז מחוץ רעה עליהם באה אם , היהודיה באומה זה היה קדםסיסי
 התאהדו , נפש עד tul~rn המים ובאו משונאיהם נרדפו נעת . נכרתו גס תטובגךבם
 עת בכל כי הורם הנסיון בקרבם. הדעות התנגדות עוד וכרו 51א אחר כאישכלם
 להם זה היה ערתם בקרב מריבות עור מחוץ אותם הצוררת קלרה על ספואשר

 והמחלוקת המריבה התלהטה אשר בעתים כי הוא פלא ודבר . ולמארה עוןלמכשול
 רעוהיו על הטתקוממים הריב בעלי . היה כן לא יספריו הרמב"ם וננד החכמותנגר

 בעור בקרבם השלום מררך ותעו הראשון משפמם מאחרי נטו החכמות על סודוהערימו
 , היים בעודנו מראש כבר הנה , לפוקה להם היתה ,את ונם , מחוץ להם אורבהאויב
 הקהלות ונקרעי העם לב חלק , ובחכמה בתורה שטתו על רבים בק.ם אחריו בדורוכן

 שעו לא כי גדולה חטאה חטאו יבנה , בפנים השלום להחניק כה עצרו ולאלקרעים
 סביבוהיהם אשר ומנדיהם שונאיהם מאת סהוץ להם ארנו צרוה כמה אשרבדבר

 הזאת החטאת על . בקרבם הפרצים את לב בגילת ורואים לאידם עת בכלהשטחים
 הצר אל האויב אל מנומם לקחה עשות השכילו המלהמה בכובר כי . חטאת ספועור

 רעה 1 אלה אחרית היה ומה . בדעות מנגדיהם האחים נגד עזרה ממנו לבקשהצורר
 אחרי הנמשכים הם , האויב אל הנמסרים על בכללה צרפת על אז באהגדולה

 ההר מן שלמה רבי אחר הנמשכים , המוסרים על כן וכמו , בו ודבקינוהרמב~ם
 בפבת כי , ישראל לכל נורא אסון נם היתה הרעה זאת . הרסב"ם מריביותלמידיו
 בפוקדה באש נשרפו ספרים מיני וגל ומדרשים תלמור קדש מפרי רב המוןהמסירות

 הממשלה חיה()ד..י
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 זאת א.ן האף , יחד נם נבוכים ומורה המדע ספר עם קרת מרומי גפי עלהממשלה
 היא ספרוהה , בגיים יחיה ישראל בו אשר הצל היא ההירח הלא ? ישראל לכלאסון
 התלאה . מעליהם צלם סר הלא הטשפיע באבדן ועתה הצל זה ישפו) אשר החייםעץ

 הפעם גם כי . מוסי למדו לא זאת ובכל , נ~כיונם 97רה ' עור מצאתם אש-הזאת
 בהם ועמדו בחכם:ת העסק בעבור ביניהם המריבה התלקחה כאשר הרשביאביטי
 סביבותיהם אשר בגוים היהידים מצב רוע אל לב שמו לא נחת ואין וקצפ- ורגזוקנאים

 נרדפו אשר הרריפית שערורת היתה גדולה כי הרבר על השגיחו לא .יתקוטטו
 אל טנולה הלכי רבים וגם ס"ה( )היא ההיא בעת פרבנצה ובקצת בצר=תהיהירים
 מ"פ וקרח )כפתרנולה

, 

 לראות הוא ופלא הפלא . רבו האחזם ועוד יהודה( שבט נ"א
 נולים בראש גלה הוא גס אשר אבא,.מרי ר' המקנא גם , הנאנחים הגולים טן יש גםכי
 הטחלוקת להחזיק עור אם כי אסרת 'דאגה אחיהם ובצרת בצרתם להם היוזהלא

 אחיהם ועמל עמלם רב על מהם- תולה ואין , ק'( סי' )הירח טרורתהולהרחיב
 התולדות את לראות עיניהם פקחו שלא שכלניתם ואיה חכמתם היהח איה ,האמללים
הרעות

 אש-
 אש ותכער המחלוקת חרב האכל לנצח שאם , מזה שתמשכנה אפשר

 רבים יעזבו כי עד נפש לנעל הריב להם יהיה באחרונה פן , סכנה ואיןהקנאות
 הדעית בעבור והשנאה הקנאה , כזאת נהיתה ובאמת . אבותיהם נחלת ודתםעמם

 היו ולסוף , אבותם מנקלת החכטים מן גם אפקים ונדחו בישראל פרצים פרצוהחלוקות
 ראו  וה כל . ופ"ב( פ"א )לעיל מביבם כל על נוראים ויהיו להם ומצירים עטםבעיברי
 בסנורים עיניהם הכתה היא ולענה ראש פורה היתה הקנאה , להם שוה ואינובעיניהם
 זכרו לא , איבה על איבה הוסיפו קנאתם באש הקנאים , טובה עצה כל סכלהוהיא

 בארץ להם היו אשר החכמה מחמדי כל את זכרו לא , מקרם מפרד חכמיאבוהיהם
 בעבור תנופה ובמלחמות מייבוהיהם בקרב . אחריתם זכרו לא ואף , הזאתהמבורכת
 בחכמה ולא בהורה לא לפנים היהה אשר אינה ועור טעמה את שנתה ספרד ,דעות
 חכביז בררש2 האמונה גבולות עברו מפה אלה . והרעוה האמונות בטהרת לאגם

 החכמה אח גם גום אחרי והשליכו דעה בזו חכמה בזו ואלה תורה עוברתיוניה
 ידי על הזכית האמונות משהרן השביתו ואלה אז, מני ספרר קהלתי מורשםהישרה
 עוד נכרי לא הורתם תלמוד בדרך גם הארץ, כל רוחב במלא התפשטה אשרהקנלה
 , אנותיהם שערוג לא אשר החריף הפלפול ארח'ת והלכו הישנה ספרד הורהרושמי
 ותלמידו הרמב"ן בהם ואשר עליהם עברנו' אשר האחדים הדורות ממעשה ראינוכן

 בדורות גם ואמנם , הארצות באלה נתיבית ומשובבי המדברים ראשי היוהרשב"א
 הרשכ"א תלטידי מקור , והלאה טעתה מאד התעצמו הדברים אלה כל כי נראההבאים
 הגביר הפלפ,ל 1 הישיה מעשות תרפינה מעט מעם החכמות . הדורות אחרוניער
 . הארץ ככל שלטת ותהי עצמה הרבתה והקבלה , לרביםבריה

 שיקקה נפש כל ישמח. פלגיו אשר חיים Q'b מקור נובעלמעין
 התורה חכמה שאבו ממנה , ההיא בעה בנרצלונה הרשב"א ישיבתניסתה
 והשואלים , לפניו הי,שבים ומקרוב' מרחוק רחיקים.תלמידיו וים ארץ קצויכל
 הלכו בלם , דרכו פי על נחנכו התלמידים הארצות. מכל וחכמה הלכהדברי

 מצאו יכמוהו ן החכמוה בררישת. למעם פיו מצוה ושמרו , תורתם בתלמורבארחותיו
 לא הנודעים טן וגם בשמותם, לנו נודעים מעט אך , הקבלה בחכמתחפץ
 אשר_- ן ב חיי ב י. רב -הרב היה הראשונים מתלסיריו אחר בארץי(, שם להם עשוכלם

 אלשקאר סהר'ם ובשיית בשהיג עי' ירוחם ר' של רבו א.סמעאל בן אגרהם ר' היה סתלטידיו אחד1(
 הספרית אוצר ספר ש' ממונות בדיני הכסף וצרור ושים בדתי החייב צרור ס' מחבר דור בן ח"ב גר' . ל"מסי'
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 של פרסומו תחלת בימי בחכטתו מפואר היה כבר החכם זה , ה ט ם ק ר ם מ ר שא

 סמנו לנו אין . המחברים בין. ולתהלה לשם נרע נ"א 'א ה בשנת כבר כי הרשב"ארבו
 בי נראה ממנו אשר . ..עמירה כל על פירוש חבר אבל אחד, ספר אף הלכהבעניני
 הם ביחוד חבורו את ש6-פליא מה אבל . בתלמוד מאד בקי והיה בהלכה כחורב

 , ופדרש , מפשט בלול הוא אמנם הזה בדרך כלו אין אבל , קבלה בדרךפירושיו
 . הרשב"א הוא והוא רכל( שלמה ר' את מביא מקומות בקצת . וקפלה השכלוחקירות
 חדל לא , ממואסיה היה לא אבל המחקר חבטת בדרישת המתונים מן היה בחיירבי
 להביננו בפירושו מכןם , פהילוסופיא בשם קראוה הם אשר , הזאת לחכמהלתת

 לפי הארם נפש מתכינת ידבר אתר נסקום גתוהה.. מאמרים כונת פיה עללפעמים
 ובחקירה דעותיהם חלוקת כולל מאד ארוך מאמר שם ומביא , המחקר חכמישטת
 ומופתיו דבריו כל כי טעמנו לא אשר חכמים ממקורות לשאוב גם הדל לאההיא
 עגולוה ממפר במלה מלה לקיחים הם הסות אחר הנפש השארות ענין על שםשכתב

 התורה מן דמיונים למחקריהם ומביא , אלבפליומי5( הערבי החכם חבר אשרהרעיונות
 ואמ- . החכמות כל אוצר היא התורה לדעתו כי . ובמדרשים שבתלמור חכמיםומדברי
 ראיות והכאתי הנפש בעניני הןף המעט שדברנו פי על ואף מאמרון בחתימתשם
 אין , הלב אל מתישבים הנחתכים'והנראים ממופתיהם הפהילוסופים..וקצת מדבריאלו
 , בחנטה מעמיקים כל שאבו ממנה החיים מקור שהיא הקדושה הורתנו אלאעיקר
 החכמות כל כי , הזה הרעיון . ב'( )בראשית תורה של פירותיה אלא חכמתם כלואין

 , הזה בכלל היונים חכמת וגם קדמוניות, משנים ישראל ממקור הןהפהילוסופיות
 הראשונים החכטים ורברי התורה את בארו אשר הספרדים חוקרי לכל משותףהיה
 ההוערם מן בם; )עי' מפירש זה אסר מקומות בכמה והרמב"ם , החכמה דרכי פיעל
 הסרברים ננד גדולה התנצלות להם היה הרעיון זה . והלאה( 18 צר ק,יפמאנןלר"ד
 להם דרושה יותר עוד , עליהן הסיענים מספר גדל אשר ההיא ובזמן החכמותעל

 הזה, הדבר אורת על להצטרק ככה על בחיי ר' ראה טה נבין ובזה הזאת.ההתנצלות
 מקיטוה בקצה חקורה בדרך ללכה יחדל לא כי הודיע ככר פירושו ספרבהקדמת
 המשכילים של והאלענאדיא המשל דרך גם החכמות בכל בלולה תירהנו ני ,התורה
 אחד במקום ומצאנו , ויבחרהו מאס לא אותו נם העולם את הרעישו הקנאים עליואשר

 כל על פהילומלו'( חכם בם היה אשר התורה מחכמי פאחר פירוש'פהילוסופישהעתיק
 האלעגאריים דרך על כלו ההוא הפירוש וכל יבק במעבר והמלאך ירקק מעניןהפרשה

 ובמננון ובבנין בענין בזה לו והיה חלק.ם, לארבעה חלק פירושו אתהכפירים.
 הרמז והדרש, הפשט העמיד אשר הימב"ן כדרך , לעינים התורה על הרמביןפירוש

המחקרי
 השיגו לא אלח כל אבל אחרים עור מזכיר הדורות ובקורא . בספרו ירוחם ר' שטוכיר הכהן דור ור' . צרורע'

 . הפוסקים בין נדזלפרסום
 נטעט הם שט הדברים וכל שלטה ר' טרבו ארוך פי' טגיא גראס ונקבה זכר י"ח ב' בראשית2(

 יבא כי ער פסוק על פי' ג"כ הביא ס,פ בויחן . ס' סי' ח'.א בתשוגותיו הרשב-א שכתב ממח במלהסלה
 עמו חמתוכחים נגד בטאטרו שנמצא לטה קרוב הוא וזח עלינו חפוענים על ריש רגו שהשיב כהשילה

 מן קצת שם שטצבים מאטר איחו בסיף ערש כ" ע"פ שלו הרשב'א תולדות בסוף פערלעם ד"ר החכםשחרפים
 ר-ש סורו בשם אחת אגדת על פי' מגיא חקת ובסוף . באמצע ונפסק קטוע שהטאסר אלא בחיי ר' שלהדברים
 . זו ראיה שהביא בשה'ג ועי' יעקב . בעין שנרפס שלו אגדות בפר נטצא. הפי' וזח שחכר אגדה:פי'

 54 צד ערש לספר ,קרות הערות ונתן קויפטאנן ר'ד ההכס ידידי הדל הרעיונות עגולות ס'ע(
 ס' מתוך ארוך כמאטר גחיי ר' השתטש הקמה כר בס' נט כי 43 צר שם עור העיר, הזהחתכם
 . הרעימותעגולות

 הרסב'ם תלמיד עקגין יוסף ר' חחכם תוא פהילוסיף חכם גם שהיה חתורת סחכסי החכם זח4(
 ברשיטתו האלבערשטאטם רשת החכם והודיע מצא בן . השירים שיר על בפירושו זאת תתבדכא
 . 24 הערת 40צד
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 בפגיה מהפרשה דיבורה כי הקדמ-נים מאמר על מטוך , זה אצל ,ה והסורהמחקרי
 עשה כן ה( עה היימב"ן פי' )הקרמה מסיני למשה נמסרו בינה שערי שחמשיםשונים
 ובין השכליה החקירה בין רווח נתן היא גם כן הרסב"ן וכסי : בפירושו נחיי רביגם

 אחר לכה לבלהי , זה אי זה קיב ולא הן חומרים שני האלה הפנות ששתיהקבלה
 החכטה, אח והקבלה , הקבלה את תומכת החכמה כי חשבו אשר בזמנו מקובליםקצת
 עמר רשב"א כימי ההיא בעת . אחת לעש!הן האלה הפנות שתי מערבים שהיועד

 דרך על נבוכים מירה ספר על פירוש ועשה אבולעפיא אברהם ר' הנודעהמבוהל
 זה בדבר היחיד הוא היה ולא . 'הודה( מנחת הקרמה )ע" המורה מורה וקראוקבלה
 נבדל אחד בענין אמנם . בוטריל( להר"ם יצירה ס' ופי' )שם המאוחרים ברורותוכפרט
 הישב"ן הנה . התורה ממודות קבלה דרך על שפירש הרמב"ן מפירוש' פירישומאד
 ח'הה מנמהי כל להפך אמנם קבלה לרברי פרסום לעשות המשתדלים מן היהלא

 בספרו המעיינים את מזהיר ההורה על פירושו ובהקדמה , ההורה בס.דותההסתר
 ; תורה מכהר. בפירוש. שהעלה בסה כלל יסברו שלא רב מפי קבלה להם איןשאם

 לש.נו מדרך גם נראה הזאה הבקשה . ולהסתירם הדברים להעלים בקשחווהיהה
 אך . מקובל וחכם רב טפי המקוכל'ם ליחידים רק מובנים בלתי דקים ברמזיםשנלו
 כפגרן הקבלה מסודות שהוא מה אף התורה מסודות פירושיו בחיי ר' כתב זהכנגד
 זאה בההחלוה יודע טעט רק אם אה משכיל קורא כל אשר סיבנת ובלשוןסב,אר
 הבאור ומרחיב הרמב"ן סודות פירש שה.ם ילא אחת ולא כינתו תוך לחתור יביןהחכמה
 שכתב על הרמב"ן על מוען אחר במקים אשר החכ: זה על נפליא מאדעליהסי(.

 דרך פי על , שמה" ובכל לאברהם היתה "בת החכמים מאמר כינת מבוארקצה
 מדאי יזהר הבאור בו והרמיב הפירוש שגלה עשה טוב לא כי עליו ואומרהקבלה

 אשר האחרון הוא בחיי הרב . במומי שפוסל כמי דומה הוא והנה שרה( חיי)פ'
 יסודות קבלה בעניני הביאור הרתכת דבר על הרמב"ן על לטעון הצרקה ל.יהיה
 הקבלה את עשה אשר האיש היה בתיי ה-ב 9 ממנו יותר הבאור הרחיב מי ,התורד
 גדר לה עשה הרמב"ן אשר תתה . בה לעיין הרוצה לכל הפקר חומה אין פרוצהעיר
 ומושרה לקחה ושוחרי ההורה מאוהבי ההמימים כי רואים אנו וגם . מזה וגררמזה
 אשר והטוס- הלקת אם אכן , באהבה בי והגו בחיי רבי בפירוש חפץ מצאו עתבכל
 נרם מעט לא כן ועל , בסודותיו והסו;בכו קבלה דברי גם בירם עלו ממנושאבו
 להכניס נקיאו לא אבל לתומם ההולכים אנשים בין הקבלה ההפשטות הזההפירוש
 "פרק.ם אך בו , הקמח כר וקראו מוסר ספר גם חבר הזה התכם , מהד במופלאנפשם
 נעימים רעיונ'ם נדותיו כל על מלא השכל מוסר רובו אך . קבלה מדברי דברנפגוש

 . בו הקורא לכלומועילים
 ממנו נרול אבל הקבלה חכמת ביריעת לו ורומה כחכמה בחיי כרביתשוב

 היה הוא גם אשר י ד ר פ ס ה ט ה ר ב א ן ב ב 1 ט ם ש י ב ר הריך היהבהלכה
 הירה משנה ספר על 1 ע ל ד ג מ קראו ספר חבר הוה החכם . הרשנ"אתלמיד

 ולפעמים , הראב"ר טהשגות הרסב"ם את להציל היה החביר זה מטרת עקר ,להרמב"ם
 הכללית התלונה להסיר השתרלוהו החלת . אחרים חכמים עליו שטענו הטענות מןגם

 הראייה- בהעדר הלכוה התורה עשוהה על מראש התלמודיים החכמים רוב עליו נשאואשר
 !ד"א בפירושי הרמב"ן טרמזי הוא דבריו וערן קבלה בדרך שפי מה הכצעקתה פ' בוטא ע"5(

 הוא וכתב קבלני דרך על כלו בלשונו הרמב'ן פירוש שהביא שסו מה לי ואסרו בה' ובשפות . חביאורחרחינ
 על חרסב.ן על שטוען חבת" על תמיהתני וצדקה הרב על באור טוסיף אני עוד ואומר וכו' דבריוביאור

aln~nrביאורו על ביאור מוסיף עוד שהוא רואים אנו והרי טרי יותר הביאור . 
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 עליו תואנות ומבקשי עתק דוברי פי ימכר למען . מהן הלכותיו היציא אשרהראיות
 מאד מאד . בקצרה דיניו את הרטבים הוציא מהן אשי ראיוהיו דרך להורוה עזהתאזר
 אוהבי מרת פי על הרטבים בלשונות ולהתחכם , הפלפול בעלי בדרך מלכתהשתמר
 תלמיד הלא , כמעשיהם הוא- גם לעשות ידו לאל הדת מבלתי לא . בהלכההחדוד
 אבל . ההלמור בעיון רבו פלס אשר הדרך פי על מדרשו בבית ונחנך , היההרשב"א
 כונתו סיף אל ולרדת הרמב"ם דעת על לעמוד עליו קבל וכי לפניו אשד אחמדעתו
 על ואיך הר0ב"ם דרך היה לא הררה זה כי , בקשתו ישיג לא החדוד בדרך כיהבין
 ולא חשב לא למודו משפט לפי אשר כונות בדבריו ישים ואיך , דעתו יפרשפיהו
 שהקשה מח לתרץ החבור בזה באתי לא אני : בפירוש אומר היה וכן . לבי עלעלה

 מזיהן ה' סיף עז )מנדל הרמב"ם על קרקשו מה אלא הגמרא על אחרים אוהראב"ד
 התוספית בעלי מרבותינו רבות שפית לנו יש ומתן( המשא בענין )כלומר בזהבי
 למעון אלא החבור בזה באתי ולא ציצית( ה' )פ"ב הכל להרץ טסברהנ, גם( לנו)ויש
 בינות ה' )סוף סובאו ולאין טוצאו מאין להעסיק לרוצה ולהראות משה רבנובעד
 טעלתו בכבור ומדבר הרמבים משבח פיהו מלא בספרו מקום בכל . naw) םה'פי"ז

 בכל ומאמונתו הרמכ"ם ננד הכבור מיראת פ"ב( ציצית )ה. ענותו וסדתהגדולה
 בבוז ירבר אם הראב"ד על נפש במר למעון לפעמים ברוחו למשול יכול לארבריו
 עם כל ובעיני בעיניו אשר איש על חרפות דברי יסביל איך כי . משה רבני עלוקצף
 לא ומעלוהיו טרוהיו אשר החכמוה בכל וממולא מסולא , ורם ורב גדול נחשבארצו
 בשלשה . פ"ב( ברכות )ה; חיים אנו ומפיו נקטנים בגדולים הגולה עיני המא"ייסופרו
 * תורה משנה ספר את לבאר עמדו אשר אחריו המחברים כל את החכם זבהדברים
 הלכוהיו שאב מהם אשר המקורות את להראות ויגע עמל אשר הראשון היההוא
 דבריו להבין דרך שהורם לדורשים גדולה סובה עשה ובזה . יצלח בירו חפצוולרוב
 משנה מפרשי עם צדקה עשה שנית . החפש מעמל גואלם שהיה ולמחברים ,וחדושיו
 על לוניל לחכמי השיב אשר הרטב"ם תשובות את לפניהם שערך אחריו שבאודברה

 . הן רבות התשתות אלה . בחבורו שיסד הלכות בקצת כונתי להם לבארו~אליתיהם
 ולא החכמים כל ביר היו לא סרובה זמן אחר ועוד ההיא בעת כי הדבייםונראים
 התשובית מן ידע לא משנה כסף מפר בעל קארו יוסף רבי הרב עוד והלא . טחםירעו
 ואמנם . בחבורו מקומות בקצת הודיע כאשר ע, מנדל בספר שראה טה פי עלרק

 הנוסחאות לבל והודיע קיים אשר וכא הזה הרב הנחילנו אשר נכבר היותרהדבר
 הרמב'ם שהגיה הספה נוסחת היה בירו בי משה רבנו שבספר והמתוקנותהישרות
 לכל זאת טודעת כי קטן דבר זה ואין . ופכ"ז( פ"ז שבה )הל' ידו בחתימתעצטו

 כי מחלוקהו מבעלי הרבה עליו השיגו "שר ובהשגות הורה משנה בספרהמעיינים
 מלאות העתקית המשיגים לפני שהיו . מוטעות נוסחאות ידי על רק נעשו השגותהרבה
 . המש.נים אחריו וטעו הסופר שטעהתעיות

 הושב ולא טובתו מנירים היו לא עשה אשר האלה הצרקות כל אחריאטנם
 . דופי בו ונתנו בו ודברו עליו הקמים רבים ראינו . אלינו מחשבותיו וכישרת נצדקולו

 . מלא אחריו וקראו חבורו אחרי מרננים היו הימים באחרית תלמודיים חכמיםמקצת
 הטפולפל הרב . כרוחם לא אשר דברים קצת במפרו .מצאו כי יען 1 בו ראו עולהומה

 לענו לחצי למטרה עשהו אתריו שנה סאות כשתי חי אשר לוריא שלמה רביהחריף
 בדברי וננהו רוחו בל את עליו הוציא היא . ט'( סי' ס"ה )ב"ק שלמה של יםבספרו
 עליו התעורר כי ככה על ראה ומה י בעם הבוערים מן אחד היה כאילו ובזיוןתרפה
 על השיב אשר מתשובותיו במעם או ברב נפשי ישרה לא בי בעבור 1 אףבחרי

 השנות ח"ה()יי"י
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 לא אשך האיש , ם הרםג את והצדיק , ומכובדו חפצו איש היה אשר הראב"דהשנות
 כל אח זכר ולא . כפרה יכול לא אשר לחטאת שגיונותיו קצת לו חשב . כלבוהיה
 עז מגדל בעל הרב היה מקומות בכסה כי אמת הן , וישכחהו בספרו הנמצאהטוב
 נקית" יאמר מפר מחבר איה אבל , הראכ'ד על שטענותיו והשתבש המטרהמחטיא
 ולעשוה להצדיק פקודתו ישים אשי במחבר כי אף ? משגה מכל אנכ' חף מיםמכל

 יבזה כזה עז מגרל לבעל גם קרה ובאסת , ביקרם חפץ אשר וספרו איש בעדסנגוריא
 והיא אורות כל על הרמב"ם בער מניגיר ולהיות הכל ולהצדיק לפשר תשוקתומעצם
 והל' פכ"ה שכת )הל' לבנות אלא לסתור באתי לא אני : מלא בפה כן איפרעצמו
 . השגיאה לפח ויפול לפעמים האמת מן יתרחק שלא יהבן לא בן ובהיוה , "ח"ו(סכירה
 ויביאם האמת דעת על יעבירם הכל להצדיק. החפץ כי . סנגוריא בעלי כל גורלזה
 כמים לעג עליו לשפוך הראוי מן ואין הצרקה לנו אין זה בעבור אבל , כשלוןלירי

 על תאבל ונפשנו שגיאותיו על נתעצב נעשה ואת אך , הריקים כאחדולהשפילו
 אכן . יפות פנים ובסכר בהודה ממנו נקבל הטוב ואת . בשגיוניו השכל מדרךתעוהו
 לרון יש עוד באמה שגיאות הן לו נהיחמו אשר המשוגות אם , הדבר עצם עלגם
 מצא לא לעצמי הוא , התלמוד בדרישת רגו דרך למד ספק ובלי 0ק,מ.ה בכמהכספיו שהזכ.י כמו הרשביא תלמיר שהיה אף , הזה החכם כי מעינינו נעלי: לא .עליו
 הדקדוקים מן מאד הרחק הפשית הרמנ"ם למוד אחרי נימה ולבו , הפלפול בחריפתהפץ

 הרינים לשר רק משה רבנו בא לא משפטו לפי כי ואום- . בספרו הכמכ"םהשתדלוה יכ- ;ל דעתו יודיע בהם אשר המקומוה לכל מספר ואין , הבדויותוהמברות
 ושאר והתלמודמהמשנה

 ספ-

 מה כתב ולא פשוטם לפי פה שבל התוה
 אישת )הל' ופסקי דינת הודא מאק השכילה כלשהו , ק 1 ד ק ד ך 1 ת מ א ו הש

 ליסור נס אותו ו,ף8ה ע, מגדל נעל החכם בעיני חן מצא כי יען היסור זה ,פ"ב(
 מהשגות אחת על בדברו מפירש אסי וכן , אחריו נמשך בחבורו גם כי עלתלטודו
 הקרסתי וכבר מכרה, הם הראכ"ר ודברי מפורשים, עקרם הרמנ"ם דברי :הראב'.ר
 ולא ;רוך כתלמוד ולעשות. הארוך לקצר זה בחבורו משה רבנו כונה כייפרסמתי

 סכירה )הל' אני ולא הבחר אהה נסכרות ואם , . , המהחרשוה בסברות להאריךרצה
 ימהקישיא מדקדוקים להתחדש שיגולים הדברים חבר לא הרסב"ם : עוד ואמרפט"ו(

 בו המבוררים התלמוד דברי לקצר כוון אלא , מדה מארץ ארוכה שוו לפיוההיריץ
 ודקרוק סברה בעלי בעיני שגיאה שנראה מה בל לא בן ועל , פכ"ה( '2בה)הל'

 התמכרו כבר הדורוה הכמי ואולם . כפשוטם הדברים שיקח למי שניאה גם הואופלפול
 ניח היה לא בספרו ההולך הרוח וזה , הפשורים בררך הלוך אבי לא אחיתלררך
 מעט אך הפלפול בררך ההולכים התלמודיים המחברים זה ולבעבור ,להם

 . עליוהשגיח.
 תלמירי בין מיוחד אחד ה.ה הוה טוב שם רבי החכם כי זה סכל ראינוהנה
 ליראה לבבו מיחד היוהו ועם חפצו, כל טצא כהלכה הרמנ"ם בררך אשרהרשנ"א

 , הרמב"ן של תלמירו את מקום בכל מנשא היותו ודם , תירתו ככבוד ולהתימר רבואת
 מאר כלם על יותר זאת בכל , התוספת בעל רבותינו מפי היוצא כל את קדשוהקדיש
 כסברות הטפל לבל , נררכיו הלוך היה חפצו וכל ותורתו הרמב"ם דרך בעיניונעלה

 חפצו הרברים בפשטות אם כי וההויוה, הדקדוקים עקר לעשות ושלא ,המחודשות
 כטוהו אין כי לב. בכל ומהאמינו משה רבנו את שאהב מאהבה . הרמנ"ם רצהכאשר
 הראשון על . נסוכים-; ומורה המדע : בחכמה ספריו אחרי גם נמשך ישראל חכמיבכל
 ודקר הנה אם אמנם , מקומות ויכטה לתהלה ם,כיר השני את וגס . פירושי עשההלא
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 כי נדע זאת את אבל , ספרו מתוך להוכיח נוכל לא הפילוסופיא בחכטת הרבהודרש
 טוב" שם "כתר וקראו מיוחד ספר חבר בה , נפשי בכל בה ודבק בקבלה מאדהתעסק
 בחבורו ומעיר פ"ב( ק"ש . ש התורה על בפירושי הרמב"ן סורות לפיש ענינואשר

 שה בלח לו אמרם אשר הרשכ"א רבו מפי קבל בספר הכתובים הדברים בל כיה,"
 דברי לפעמים ערב עז במגרל גם ע"א(, ל"ר ז-ף לחכמה ומצרף . בערכו שה"נ)עיי
 שהרמב"ם מה ירע נם ראה ספק בלי הלא . ברעתו גדול הפכפך בזה ונראה .קבלה
 כו , הקבלה חכמת בעליה קראו אשר הזאת הדמיונית היריעה את סקזטות בכסהמגנה
 האוהב הוא כן אם יאיך , בשכלם הבריאים האנשים מן בקבלה העיסקים היו לאבעיניו
 9 במפריו לב בכל ודורש הרמב"ם של בריתו יהיה;בעל , מחשבות בה וחושב הקבלהאת
 אמונה להאטין עצמו את פתה :דעתו הפיס ולמען בזה הרגיש באמת הזה החכםאבל
 וסעיד . בקבלה והחזיק והאמין הראשונה מדעתי חזר וקנחו בימי הרמב"ם כישלמה
 מיימון בן משה אני : בה וכתוב ומעושן מיושן ושן קלף על סגלה בספרדשראה

 . המקובלים לדברי דבריו הם וקרובים וכו' הקץ בענין בינותי המרכבה לחרריבשיררתי
 המנלה את נכזיב אבל המגלה רא: שלא ולאמי ה-ב דברי להכזיב סכה לנו איןוהנה
 הדבר קל בעיניו בהרמכ"ם גם ודבק .והאמין בקבלה ודבק שהאמין הרב אבל .עצמה
 שהאמין אלא עור ילא דעתי ותנוה אמת דברי :במגלה הכתובים שהדבריםלהאמין
 . ( המקובלים רעית על מלין בקיצי- רום,  האטינה ביסורי מ הרסב שכתב רבריםשבקצת

 ושם הצבי לארץ והלך ספיד את עזב כי בספרד השלים לא עז מגדל הספראת
 ההוא  הפירוש שעשה יכתב  פירוש טביא  פיז( לולב )הל' אחד במקום כי .השלימו
 בשק  שאלוהו  טצרים מארץ  מטנו  שנשאלה השאלה  גם  ואולי . הצבי  לארץ  בואואחרי
 טרם בספרד חברו טוב שם כתר כפרו אבל ח( פב  )שבה  ישראל בא-ץ  טישגישהיה
 . עז  במגרל  פעטים  כמה  נבכיר טוב שם כתר מפר את כי , עז מגרל ספרהשלימו

 ב ר ה היה רבו בריגבי  עועיו בבל  הלך  אשר  הרשב"א  הלסירי  טגייליאחר
 בשםריטב"א, בסצנה צמנה אשבילה בן אברהם יוםטובבןיבי
 בזטמ הספרדים הרבמם כרוב אטנם , מעימו כל ובגמרא האמיתי התלמודי וזהודא
 המחקרתה דעותיו בעבר הרמב"ם על הטיעונם סן היה ולא עימות בחכמות הוא גם*דע
 חבר אשר  הברון מספר נראה כן , רעיחיו ובער בערו  לדגן השהדל כי להפךואך

 ה. ח.  ז. ש. החכם )הויל הרמב"ם על שטען התורה על בפירושו הרמב"ן טענות- עללהשיב
 במקצת נראה כאשר ידיעה לו היה הקבלה בחכמת גם , תרכ'ח( וויען נרה חי'בסוף

 היה כי ברור מופת אין זה בכל אכל ב,( תענית כח. סובה חיו )עי'  בחרושיוסקזסות
 אהרן רבי הרב ה"ה בהק הם רבי . בתלטוד היה עסקו רוב אמנם , האלה ברבריםעסקן
 בחרושיו דברים מביא ומשניהם הרשב"א בישיבת גם ולסד , הבית בדק בעלהלוי
 שם הזכרה בלי מסורי"_סתם שם,כיה במקום . "מורי" בתאר ומזכירם התלמודעל

 רוב על מחדושיו חבורים חבר הריפב"א . הלויי( רבו על שכונהו הדבר ברורהפרטי
 )עי' אחרים חכמים לחבורי נספחים או עצמם בפני מיוחדים בספרים ונרפסוהתלמוד

קונסרם
 יסר בסיף עסק שהרמב.ם ודעתו ככ"ט שבת והי' פיח תשובח הלכות עז במנהל ות לכי חטקורות6(

 בנסתרות מקובל היה טשה שרבנו פזב שם שכתב סטה )ם וא . התורה 'סידו הח' פזא במ"ע מבוארתבקבלה
 לרבותינו קצר במאסר טביא ולנטוף ומגרתו חכמתו פי על תחלה לבאר הרמצים. שדרך השובה מהל'ובפזה
 . מעיקרא טקובל הרטבים את שעשת נראח טוה חן ליודעים לרמוז1.ל

 החכם אחיו בשם שאסרה סתם רבו בשם סברה שטביא .י"ג.( ובעט )כו.( לקדושין בחדושיו עי'1(
 וטוכירו תקטן אחיו הראיה של רבו והית פנחס ר' ושמו גדול חכם אח לו שהיה ספ:ררא,ה בלי וגחתגדול
 שהיה שטענו לא אנן , בחדושיוגכ'ס

 לנשבז"
 הית סתם רבו שכל מבואר וטוה גדול חבט שהיה אח

 טמנה טאוטח מצאת' לא סתם רבו סברת בחדושיו הריטב'א שהזכיר שבמקוטות ראיה ואת ועורחראקה.

 . הרשב'אבהרזיתי
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 . ספר על חדושיו לבהוב החל בהיים רביהיו היו עור . יעללינעק( לר"א הטפרשקינטרם

 שסם על יוסיף , מהם או בשם רבותיו בהזכירו כי . ספריו מלשוניה לנו יתברר1ה
 אשר הדבר ממנו יפלא אם ואמנם "יצ"ו". או "שיחיו" ולפעמים אנר"ו' חייםברבת
 ידענו ואנו ו" "נר עליו וכותב הרשביא רבו את שמזכיר ע"1 למסכת בחדושיונמצא
 לעולמם הלכו זה לפני רב זמן כבר רבותיו הלא ואז ק"ב בשנת השלים לעף פירושוכי
 כתב לפנינו שיבואר מה לפי כי ככה על נפליא לא ? חיים בברכת י1כרםואיך

 המהדורא על רימז מקומות ובכסה והגיה וחזר שהגיה מהדורות בשתי חדושיוהריטב"א
 אבל הפירוש מענין שהם עקריים דברים רק הגיה כשהגיה ספק בלי אבל ,חראשינה
 נמצא אם הדבר מובן כן ועל , ראשונה במהרורא שהיה כמו הניח טפלייםדברים

 הדברים מן זה כי סתו שכבר אף החיים ברכת רבותיו שם בהזכרה השניהבמהדורא
 הניעתהו אשר הסבה ראש,נה, בטהדורא שהוא כמו טשים סבלי ונשארהכפליים
 הספר עווה אשר השניאות ולסלק להגיה מרצותו רק היתה לא שניה מהיוראלעשות

 הגיעו מזה גדול אחר דבר עוד אם כי מחפזון ובמשפטו בעיונו טלפניו שיצאו שגנותאו
 בטבעו השכל חד המתגבר כמעין היה החכם זה הנה . הרושיו על שנית ירולנופף
 הנריל אבל למורו בסגנון רבותיו בדרכי והלך חריפים מאר חרושיו , בעיוניוומעמיק
 דבריו על עבר כאשר ויהי . קץ לאין פלפולים ואריכוה מחידשוה בסברות מהםלעשוה
 בלהי כ. ומצא המופלנת אייכיהו מעצמו הכיר הפעם עור אותם ולהכר לזרותומחקריו
 והחדושים הפירושים מאריכוה יוהד הקצור אוהבים התלמידים כי בזמנו עודנאותה
 ועשה הראשונה במהרורא והעלם עשה אשר פירושיו מכל המיטב את ברר כןעל

 כן . וארוכים נדולים פלפולים לאוהבי והניחה בטל לא הראשונה את נם אבלשניה
 בהלכה וסתן ומשא פלפול שהצי; אתר דבריו הם ואלה . בחדושיו עצמו הואהודיענו
 אחרי לתלמידים לקצר כדי לכהוב נהנו ולא מאד ארוכים הדברים ואלה : אמראחת

 ראשונה במהרורא יראה להאריך והרוצה הרכרים תרומת וכתבתי הלבבוהשנתמעטו
 אולם ת מסכת עשר תשע על נדפסים בידינו נמצאו חבר אשי מחדושיו , ס"1:()ע",

 עצמו הוא רום, הנדפסים בתדוש'ו אשר אחרות מסכתוה על גם הבר הנדפסיםמלבי
 אינו שהוא ברבונו הלכוה ספרו גם יש נדפפים שחשבנום אלה בכלל ואטנם ,עליהם8י

 כי בידינו אינם סנהדרין על וחדושיו . בערכו( )שח"ג לפרקים ומסורר טמש הגמראעל
 כי טאר ונראה האלפסי הלכות ;ל באורים הם נדרים חדושי וכן . חלק פרק עלאם
 כן הריף הלכות על אם כי הגמרא על אינם תענית ממכת על הנדפסים החרושיםנ:

 בשם ג שה סוף הנהוה )עי' והסדר והסגנון הלשון לפי היטב בם מעיין לכלמבואר
 אם כי להריטב"א אינו ההוא שהפירוש ערעור יצא חלק לפרק הפירוש על .רא"פ(
 מהריטב"א( נדה להי' בפתיחתו שח"ה )החכם . הרמב"ן הלסיר בונפיר דור רבימהרב
 עליו רימז עצמו הוא אשר סנהדרין מסכת לכל פירוש עשה שהריטב"א ברור זהאבל
 סמכתות לשאר חדושיו מסגנון נבדלים הם מציעא בבא למסכת חדושיו . בז:( ז)ע

 שם להם יאות ולא וסדר חבור בלי שונות הערות רובי רק ומתן משא נהםשאין
 .העלם אחרים תנמים בשם דברים קובץ הוא הפירוש כל אם כי מובנו בעצםחדושים
 הפ-ק אך . ספר להטת הדברים יחבי אשר לעת לפניו לזכרון להיות ספר עלבכתב
 רק מחדושנו בהם אין הפרקים ובשאר . אריכות בו יש כן ועל סדר כברהראשון

מעם
 עליו שרטז בחרא נבא למסיף ויש טסבהות י'ט על חדושיו מוגה היטוש בקונטרס יעלליגעק ר.א8(
 רוטז ב"ק ועל .. לנזיר חידושיו בכ.י ראה ונשהה , קם-ז סי' בריב.ש ומובא וגכזם )לא.( גע'זריטביא
 :אריך ובאשה )קס'א.1 בחולין וכתב ,ט.( בכ"מ ב,צח חי' ועל . ח.( גמבות וכן )לד.( כתובות בחי'הףיטב'א

 חי' י ח'ט.ס כל על פ" לחבר שרצה ונראה .ב1ה
 חולי

 וב:הוב,ה טיק. ואילך וטסם סיב הם פיח סוף עד
 . מכית זצ"ל ט'ס והוא יותר ב1ח הארגתי מדות ובמס' כהב)לח.(

 חיהןןדו'ד
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 שלמיה והר"ר והרא"ש ורבניו הראב"ד מפירוש מאחך'ם רבות העתקות אבל ,טעם
 בדבריהם ונותן נושא ואינו אחרים ועור ותוספות ור"מ יצחק בן מאיר רבי רשב"אומורו
 שהשלים מפק אין ואולם . לזכרון הערות קובץ שהוא שאמרני כמו לשפוט ישמזה

 הריפב"א חדושי , ,מסכתות"( בשאר מציעא בבא חדושי על רומז כי אינו ועודפירושו
 בהרהבת זמנו חכמי בכל ל4 דומה אין וכמעם ועצום חריף בפלפול הםמצויינים
 כן על ומתן ובמשא חדורות סברות בהמצאת הכלנגבר במעיין דרה בי ויען .פלפוליו
 פן מיראה לקצרם מוכרח שהיה עד גדולה לאריכוה חדושיו נתנלנלו הדבר טבעלפי
 והתכו עיונו לעומק חקר אין גם אם אמנם . האחרונים הפלפול לבעלי ונעימיםאהובים חדושי היו הנפלאה חריפותו בגלל אף . קצרה דרך אוהבי התלמירים על לטורחיהיו
 בבחינה . מעט אם כי למעשה בהוראה עזרה מכל'4לה לקח לא הלכותי חדושי יםסני
 ומברותיו דמיונו על תמיר מומך היה לא כמוהם הוא גם , מרבותיו היה נופל לאהזאת
 אין והנמתו משפטו ולפי לדעתו אם אף הקדמונים מדברי לסור ירא אך ,למעשה
 בענוני לא בכתב ממנו חבור עמנו נמצא לא שהוכרנו המפרים מלבד . עמם0ן(הדין
 יש אשר קורניל( נתן נתמן ר' )הו"ל הנדפס הדינים חקת ספר . הלכה בפסקי ולאתורה
 באר מבואר המפר ובהקדשת )יוחסין( ממנו אינו )בשה"ג( להריטב"א אותומיחפים
 במחלקת . הרשב"א11( מתלמידי אחר נקראת בן אברהם רבי היה שהמחברהיטב

 ונרחטוב שמו נזכר לא החולקים ראשי בין היה הרשב"א רבו גם אשד הקנאיםהרבנים
 הוא וכן , ושנאה מקנאה ינרוים בחרמים נפשי רצתה לא כי עמם ידו היהה לאבי
 פ"ז.( )מ"ק בפירוש ואומר חרם או נדף להטיל שנוהגים חכמים קצת במנהג דופייתן

 בזה כוון כי הדבר וקרוב . איבה משום ולא שמים לשם הדבר לעשות החכמיםשיזהרו
 e~ff החכמות למוד בענין , הכתות בטחלקת- ההם בימים העשוי כל על נסתרברמז
 . שמים לשם ולא משנאה אי , מקנאה החרימו או נדומהם

 בדורות היו עוד ומעשנתם משפטם על ודברנו שהזכרנו החכמים אלה כלמלבד
 לתחלה שמם יצא בזמנם אשר במפרד ושלכרם. רבים גדולים והכמים רבניםהאלה

 הספדות שרה על מפעולתם נדע לא אבל . בתלמוד חבטהם בעבור , בארצםולתפארת
 נשמם כה עד סינרנו אשר אלה אך . אינם19( ועוד אבדו חכמהם רובי כימאומה

ודברנו
 נלאנטי טהר,ט חשיבות בשף בשמו הנדפם עם מגוון א' פרק על ברפוס טציעא רחף בשח.ג כחב9(

  שה1'ררע הסתכר ביי הגערת ראיתי הנ"ל המפרש ובקינטרס . שסו על אחרים פירושים מכ"א טקונצתוכשטה
 להרחף הר'ן פי' Qp מסכימים מאמרים הרבח בו ומצא ביט על בהריטב"א שדקדק שטיינהארד יעקב ר'החכם
 הר,טב,א חרושי בענין ארוך טאמר נם כתב החכם וזח להרי,ף גחר,ן נם נמצאו דב-מ לפ-ק חפ'רושיםוכל
 שכקב טה . ברבריו נפלו טעיות וכמח , זו להשערה ראיות 807 עד 02? טצד ג' שנה תלמוד בביתלב-מ

 , השערתו כל נסתר ונות יטף נטוקי טכעל אלא מהרן אינו הרחף אצל הנדפס שהשי מעה להרי"ף',סהרה
 שכל אוסרים יסת , מתם ופעם שמו בחוכרת פעם חריטבזא מן דברים רב מספר מעתיק י שהנ היא ידועכי

  שכל שכתב טח וגם . בנ'י דברים לב"מ ריטב"א מחי' נמצא אם ,פלא לא ועט הריטב"א מן הם בנחהסתמות
 שהרי ותו . שאמרנו במו ותטעם קצתם אלא מצאתי לא שאני נכון אינו בג.,( /כל' ברק נמצאי לביטהשירושים

 שקבלתיחטפי  וו שסועה טפי' ע"כ זז-ל כהב ע"ב ע' ביף חרשג'שושפ וחש שלטה רבנו טורו את טכיאבגלם
 זאת בטלה ולפ"ו ש'ח'ח רשב"א מפ' שקבלת' כמו גלשונו אפרש כתב ובם'א . אבטחם בן ישי שלמהרבנו

 . ת'כח וזח הר'טג4א גפ'רוש טצאת' אהרג : בו מ"כ אחד שבסקופ צ"ע אחד דבר אך .ההשערה
 בתלמיד יפה נתברר שלא כיון ואעפ.כ )לג:( שם: . הרחף טדברי לזוז לנו שאין כתב )ג.( בסוכה10(

 . הראזח טורי גרעת להחסיר ראוי ולטעונה שט עור . זקן  שחורה טה אלא לנו שאן )ל"ג: ע,ו . לחוש לגז,ש
 . נגוהי מרברי לזוז לגו אין  ,יב.(הענית

 . . , אנתוב : Pw9n בזח כתג תרבי(  )וזיען קורניל נחמן ר' שהמל הדיינים חקת ספר של בהקדטח11(
 באוצר ועי' תם'ך אדרת בן  שלמה ר' הרב . . . טורנו מרבנו "יאת בן יל  שלמה בר אברהם אני שקבלתי יהבפי

 ירירי חוך'עני עכשו . קאבאק  הי"ג של בישורון שוח-ה חתנם שכחב מה על שם  שרמז וסח חקת ע'הספדים
 הנהם והתחבר חרייניט חקת ס' את במינוען ז"ל  מערצבאכער אברהט ר' ספרי  באוצר גע שראה קויפטאןהר"ר
 . חטפר שם כנוי בו מצא שלא אלא פזרת, בן וזל  שלטה בן אברהם אני בפתיחתו שמואח

 תחפץ זחקורא . הברורים אלא חדירות חנמי כל לסדר (ח בחבור מתכייה' ואין . התימוד בחכמתגת.נות טעעגכי היו ולא לצדדים אלא פעולתם אין אשר חכמים בחבורי להאריך נוכל לא כי מעצמו מובן12(
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 שם אנשי הגבורים היו הם , הששי לאלף הראשונה המאה בכל כטוהם מאיןפנים ונשואי התירה בחכמו; בספרד המדגרים ראשי היו הס וחכמתם פעולתם עלודברנו

 המצויינים הסופרים גם היו הם , תורה שלב0לחטהה

 אש-

 ורחבה נרולה ספרות בראו
 מאר כי , וטקימם זמנם מגבולוה הלאה נשואה הזאת העטרות . פה שבעלבתירה
 אם כי ובארצם בסקוסם לבד ולא . האחרונים הדורות בכל ההוראה מצב עלהפעילה
 . בארץ חדשות ובראו התלמוד בעיון מעשיהם הגדילו כלם , נפוצותיהם ארצותבכל
 בסתר. במופלא ובדרישה המתקר חכמה במדרש , המקיא בבינת גם הצטיינוקצתם
 סרו התלמודיים החכט.ם , הקדמוניה ספרד עוד היתה לא עתה ספרד אמנם .תויה
 והלכו , למודם ובאו"ח בתלמוד בהגיינם , הקדמונים הספ-דים רבותיהם סדרךמה-

 עוד הם כי , פלפולם על פלפול הוסיפו וכמעט , לב בתאות צרפת חכמיבעקבות
 אש- החה . התלמוד אחר החכמים תורות כל על וטתנם משאם גבולותהרהיבו

 רבותינ.
 ונמשך , תוספותיהם על תומפוה עשו הם עוד . המלמור על הוספות עשוהציפתים
 ; בארץ נבראו אשר ובהוראה בתלמוד החדשיה לכל ממפר אין כי . קץ לאיןהדבר

 גדולי חדלו לא גלנה עד עוד כי נראה כ. ואף . מצרפת הרוח הביא אשר הענןבסה. במדעים החפץ גם מפרד נפות בקצה , הזה היים ער העתידים הזמנים בכל ההמירוזה
 r~re טעם ולא , ההמעטה מאד ההכמוה אל האהגה זאת בכל הארץ בקרב לבחקרי

 , החכמות טאחרי רבים לב להסירהקבלה

 ששיפרק
 , כסס-ר האשכנז' 'ת.אל בן אשר רמוהרב

 אשר סקרה ידי על והמהלמה ההחזקה עוד הלמור בדרכי הזאת הגדולההחליפה
 . החמיש. אלף אחר הראשונה הסאה בחצי הזאת לארץ אשכנז רבני מגרולי אחדהביא
 בצרפת ליהירים צרה היהה אשר העת היא , קודם מעט או ושש ששים בשנתויהי
 מפירסם מאשכנז אחד ארם בא אז , באשכנז המכאובים ורבת פרבנצה בקצתינם

 נשמע מולרתו-הקול ארץ לעז:ב הוכרח עלילה לסבת לספרר-כי וכתורת.בצרקהו
 , ומופרים חכמים מלאה לאלהים הגדולה העיר , טולטילה אנשי ויתאמצו ,מביאהו
 שמה בואו מרי ויהי , לבקשתם נרצה החכם . עמהם לשבת יואיל כי מלפניולבקש
 תלמירים אליו ונאס16 ישיבה שם ויסד , עליהם וקצין לראש וחכמיה העיר ראשישמהו
 המכונה 9 א י ח י ן ב ר ש א 1 נ נ ר כ ר ה היה הזה החכם . ספרי ארץמכל
 מאד משפחה היהה אבותיו ביה ומשפחת , מסולדתו אשכמי היה הוא . ש " א יה

 ב.מ. חי אשר נתן בן אליעזר רבי הוא הראב"ן מגזע והיה , בישראל וטפוארה.קרה
 רבנו הרב הלסיר היה הוא ובחסידות, בתורה מ.פלג היה יחיאל רבנו אביור.ה,
 אין כי עליו אמרו אשר ובתורתו בצדקתו דורו חכמי כין המצויין סרוטנבורגטאיר

 בתורה מאד הגריל בי עד חכמתו הרא-ש שאב זה נאמן ממקור . כמוהובאחרונים
 רוב לפי אם ואמנם . לב"ק( שלמה של ים )הקרמת רבו טקום מלא כי עליוינאמר
 כמה ונראה בחבוריו ונתגונן נשפוט, חבר אשר החבורים כמות ולפי , נדוןהטעשה
 הגריל התלטיר כי נאמי אנו ינ לשונם ובנועם סררם ביפי רבו מספרי לטובהנבדלו
 . רבו עשה מאשר לעשותעור

 החביי . ברכות ממסכת חוץ ,רעים מסרר ות מצג על חכיר בידינו ישטהרא'ש
הוה

 :ב.טערי הדורות קורא בספר ויעיין נקצרה החכמים דורות בסרר רהיינו לכד שסטרהם בספרים יסצאםעדניהם
 . זולתם אחרים ועוד הגחלים ובשם הדורית ובסרר ובייחסן ,צ.וו

 ח"ה()דויד
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 יבנ. הרב 'פירוש על והערות הנהות ענינו. אם בי מיבנו, בעצם אינו.פירושהוה
 כהב , פ"ה( )%,ג כלאים -ממסכת פרקים שני על ירק קצרות לרוב והן משאנץשמעון
 לא,,,בלש.ן אף לטשניוה הרסנים פירושי גם מביא מפוזרים במקומות . ארוךפירוש

 ארוך והוא- פירוש כהב טהרוה מסרר משניות על גם , . .שבירינוי( .הערבית טןההעהקה
 .מפירוש 'העתקותיו בכל . עמו מסכים ולרוב הרמב"ם פירושי מביא .מתמוהובהרבה
 לרובי ' הרגיל .ללשון הדברים פני הסב אם , כי ממש כלשונו מעתיק 'אינוהרמב"ם

 יכיר בלשונו- זאת.המעמיק בכל ואמנם , הלשון ובצחיח בקצרה .הענין .וכה:התלמידיים
 -כל את ממנה ומחה תקנה שה.א אלא שלפנינו ההעתקה לשון עלמהר.כי-לשונו.גוסד

 בלשון שבקי סי מיד אחרת , העתקה להשיג .להשתדל התעצל לא ההעהקה לשוןלהבין 'טמני יקשה 'א2 לפעמים המפררים. המעהיקים בין 'הנהוגה הערבית העבריהרושמי
 ההמבים הגרי שטערגיק 'בפירוש מצאנו זה כנגד אך . התלמוד2( בחכמת ומופלגערבית
 . שלפנינו3( ההעתקה לש.ן עם דמיון לו ואין ממש- ולשונו נוסחו כן כי מפורשואומר
 לא ואולי על.כל.'סרר.טהרות. פירוש הבר ,מהר"מ כי ירענו ואנו מרוטנבירג,טהר"ם רכי פירוש את מזכיר אינו מהרות פירושיו-למדר בכל בעינינו:כי להיא נפלאתמאד

 שלא טוב בלבו אטד כן על כרעתו שלא ופרש. חולק טקומות בקצת כי יעןיזכירהו
 אין וטהריה זרעים לסדר פ.רושיו מלבד . רביי( על כחולק -יחשב שלא כלללהזכירו

 . ומדוה קנים והן ממכות לשתי 'אם ני המדרים שאר של למשניות פירוש ממנולנו
 מסכת על .פירוש אם כי ממנו לנו אין .ואנו לגם-א פירושים לי היו כי עליוואם-ו
 על ש-ומז שבירינו בחבוריו 'מקומות בקצה ונמצא . ,ג( שה )עי' תמיר וממכתנדרים
 הרא"ש היספי ונקראו תוספות גם חבר פירושיו מלבד . אחרוה מסכתית לקצתפירושיו
 חברם לא ולעדותי יעללינעק( לר"א המפרש )קינטרס ממכהות שמונה על נדפסיםוהם'

 בלשון כהב המפרים אלה כל , ב'( סי' נ"א כלל הרא"ש )שו"ת התלמודעל-כל
 אחרים דברי כשהעתיק ונם במליצות להאריך שלא מנהגי היה כן כי וקצרהברורה
 . דבריהם לקצרדרכו

 מעט גם ובאמה. , גדולתו פרסום הפליאו הוספותיו לא גם פירושיו לאואולם
 והר"ש ורמבים רש"י בפירושי שדרשו כמו בשקידה בהם ודרשו הגו אחריומהנאים
 הם פרסומו ש'סר מה אבל , הספרדים גדולי ובחדושי הצרפתים ובתוספותמשאנץ

פסקי
 אלח-יני שהעתקת-ר'י נראה מקוטות כב' אך . פיר מ"ש ופ.ט, 'ג פ שביעית , ופ'ו פ"א פאה עי' ,ן
 בהשתדלוי; שהעתיק אלפואל בן יצחק ב"ר 'וסף ר' וחעהק ההומות ער טרשיליא אנשי בטצותשהעתיק
 סדר וכל והלאה מתרומיתחרשב'א

~ple 
 מב.א פ"ר ומ"ש פיט לשביעית בה:ה.תיו כ, הראתן לפני ה.תה ,

 . שלפנינו כהעתקה הרסב'םדברי
 הבק. ישראל ששמו אחר מחכם בקש ן וחשב ושזכינה לחכמת שצהיבה בכלאים ",rr משנה בסי'2(

 היאיש פי' סוף עי' שאלתו על לו והשיב הערבי מן הרמב'ם פ" לו ויעתיק דעהו ל. שיודיע ובערביתבאלה
 היא ואול. ייסף בן ישראל חשם הצעתו ולפי טב.או ה'ב פ.י כלאים ה' בכה גם השו"ת מיבא ~owלכלאים
 נ,~ז כלל -הדא'ש שו"ת ע" בחבטות מלומד ישראל ששמו אח לו היה וז.וחסין שלפ. הישיאלי 'צחק ר'אחי
 ר' ה.ה י' סי' ד' ובגלל ערבי בל' בקיאותו ושבח טולמ'לה הקנת בענין עמו ם רין לו שהיה ט'ס.'

 , הרא"ש על חלקו שרבים גשמים שאלת בענין חרא"ש פכק על שהסרכו החתומים מן יוסף בן'שראל
 ולא ,עכ"ל' וססי,ם נוסחו' .וזה : וכתב א בתעניה.פ הרמבזם לשון הצוציק ד' שבכלל .הנ"למ(.נתש~'

 . לפנינו כן ואינו היטב'ם הקרסת שהביא 'רים סם' החלה פירושו גם ועי' שלג, המשנה בפי הלשון בזהניצא
 . השנויים באו ומזה ריולמוד.ים לרוב' הרנ.ל ונלשין חלזון קצת לשניה הרא"ש שררך אסרנו כברואמנם
 הנוסחאית ששנוי גה צר נינ?בורג לכ"י ברשימתן זאקס שניאור ר' טש'כ על הערני קויפמאנן ר'דוידידי
 והיה הלשונות בב' הבקי ומנ"ל וול:'דו ישראל ר' תקוני ע.פ לו באו הרטב-פ מפי' כשהעה.ק הרא,שנפי'
 , בצלה וכבר נבואה דברי וחב . הלכהבעל

 מסכימים ומצאתי בהעתקות.ו וברקתי דברים קצת טמנו ומביא יו.ט הים' בעל ביר היה מהרגם פי'4(
 הנעטית וביצת תעוז מכנף חוץ מי'ד פיט כלים עי' חלוקים פירושיהם מקומוה בקצה .אך הרא.ש פי'עם

 מלה הרא"ש פי' ' מ"ט פכ"ד שם . הרא.ש נפי כן שפסע ולא אתרוייהו קאי דמצופה טהרים פי'המציפה
 . כמהר.ם שלאפילהץ

 ח"ה()דויר
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פסי
 לפומקיפ היו הם , ושם יד האחרונים הדורוה  ובבל  בושנו לו עשו הם , הלכותיו

 על הם הרא'ש פסקי , הוראותיהם שאבו ממנו אשר נאמן מקור אחריו באואשר
 היה חבורם מקום . זמן ובכל מקום בכל הנוהגים בענינים העוסקות הממכתיתכל

 מנהני את מזכיי שהוא מקום בכל כן ועל , חייו מימי האחרון בפרק היה יזהבספרד
 עתה5(. לו רחוקה היא אשר מארץ כטדבר מלשונו לנו ירמה אשכנז סולדתוארץ

 ר"ה מ"א סי' פ"א )קדושין מנורתו ארץ עתה שהיא מפרד ממנהגי ידברולפעמים
 סולדתי מארץ יצא טעת עליהן שעבר בארצות שראה סמה נמספר י"ר(, ס"פ"ר
 לעמוד ומהשתדלו והשבועה הנדר בענין פרצוה כטה שראה מה , ספרד ארצהללבת
 נשמים שאלת בענין מנהג פרבנצה בארץ שראה וסמה , ב'( סי' פ"נ )נדריםבפרץ
 מולדת ארץ כי בצדק נשפים זה סכל ועתה , ד'( סי' פ"א )תענית בעיניו הדברוישר
 כל כהכלית היא פסקיו ת י ל כ ה י כלה ושם לעשוהם התל שם ספרד היההפסקיו
 לכל מנהינ להיוה ומבוררה פסוקה ההלכה התלמוד מן להוציא פסקים אסופותבעלי
 לא אבל אלפס, רב הלכות פסקי היו ספרו בנה עליו אשר יסוד ה הלכה.מורי
 , ענין בשום מסנה לסור אין אשר מקוימה וכהלכה יעבור ולא כחק הרי"ף הלכותעשה
 נפשו ישרה החקירה שאחרי מה ורק , אוהן ולהבר לזרות עיונו בהן העמיק אםבי
 וראיותיו וסברתו דעתו , לפי אם דבריו בטל נם אמנם להלכה ויסדו קבל אותובו
 צרפת הכמי תורת הוא עליו נכונים פסודו אשר י שנ ה ד סו י ה . טעסד להםאין

 ורבי הזקן יצחק ורבי ר"ת תוספות יבפרט התוספותו בעלי תורות ראשונה ולכלםואשכנז
 גם לו, נחשבו מקוימת ברורה וכהלכה קורש לו היו דבריהם כל הלמירטי משאנץשמשון
 זקני ספר כמו מקרותיו היו ההן בארצות היו אשר זולתם הגדולים החכמים ספריכל

 הראבי"ה בנו וספר הלוי יואל ר' פסקי , מגרמייזא ברוך מרבי התרומה ספרהראב"ן,
 לעינים לו היו ומערב ספרד חכמי תלמוד . מרומנבורנ מהר"ט רבו כתבי כלםועל
 אם אף אשר , חננאל רבנו על ובפרם , עליהם וסומך מקום בכל דבריהםוהביא
 דברי כי יען להקל מדבריו לסור לבו מלאו לא כדבריו שלא הסוגיא מענין לונראה
 בעיניו חשוב היה רמב"ם מפי היוצא בל גם א( ספ )נדה הם קבלה דברי חננאלרבנו
 עם דעהו לפשר למעיין שיקשה ובמקום , דבריו מביא פסקיו בכל וכמעט , מאדעד

 לא אשר במקום ואף . משיגיו מפני בערו מנן ולהיות להצדיקו מתאמץ הנמראמוניות
 שאין האמת אל מאהבתו שיאמר עד הרמב"ם מדיני דין לאיזה המקור למבוא לויצלח
 היינו . . , ראיות כתב ואלו הסתבר שכתב טסיני למשה הלכח לקבל מחויריןאנו

 : אמר אם כי הרמב"ם כדעת שלא הדין להחליט מלאו לא זאת בכל , לקבל"צריכים,

 ק' כלל רא,ש )שו"ת בתבתי בלבבי אשר את אלא הגאון דברי על בחולק איניואני
 יצחק רבנו דעת שגם והוכיח , ה-מבים דעת נגד הדין מברר אחר ובמקום . ב'(פי'
 1 ואמר ן דעתו את בטל לא זאת ובכל הרסנים שמת ננד מראה תוספות בעלהזקן

 . ( א סי' מ"ו )כלל התמיר שהיטב'ים ראיתי כי להקל לבי מלאני שלאאלא
 כי יבין פסקיו על המשביל . ונאמנות נשגרות בתויה בדרישתו נפשומדות

 מה אל ורק רוחו הכרת אתר הולך איש , .אשר רבנו היה למודו בחקרי אמונותאיש
 . בתורה גבר פני ישא ולא נפשו את נושא היה אליו אמת הוא כי בלבושתשב
 חרף לא כן ועל ם'( סי' נ"ה )כלל בתורה" אדם לשום מחניפים וישאין : כללו היהוזה

 היה._ אשר הראב'ן על חולק שהוא ומצאנו . לו שקדמו גדולים כנגד אף דבריולהעטיד
 רבית בחלואת איסור נוהגין ה' דבר הירא ובאשכנז י" סי' פ"א )שבת ראיתי ובאשכנז כתב ב"מ5(

 טוכיח זח כל י'ט( סי' 1,א )כתובות וצרפת באשכנז שנחגו טה על ותיטה . כיר( ס' פ"א )מ"ק נמועדלנכרי
 . בספרר בןשכהב
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 מאיר רבי של מהוראותיו אחת על .וכהב , ז'( סי' ar~t )פסחים היראתו ובטל  ויניהיה
 )כתובות מינש אבן יוסף רבנו בשם שכתבם אף לי נראים דבריו ואין אבולעפיאהלוי
 פ"א )ב"ב ראיתו בדברי ממשוה. שאין ויאמר הרידף רעת נם וטבטל י"ס(. סי'פ"א
 סי' פ"ב )כתובות' הפוכו כתבו הזקן, ור"י והרמב"ם הרי"ף אשר דין והורה , כ"ו(סי'
 לקולא השאלתות בעל משבתא אחאי רב על לחלוק לבו שמלאו אלא עוד ולאי"1(.
 עצמם הגאונים. אל גם , בבל גאוני במררנת אחא רב שנחשב אף ו'( סי' פיה)חולין
 עליהם סלתלוק נמנע ולא השגיאה עלולי אדם בני רק הגאונים נם כי , פנים נשאלא

 ומביא הנאונים דביי חכם בעיני ישרו לא אם : מפורש אטר וכה . מקומותבכפה
 השופט אלא לך אין בדורו כשמואל בדורו יפתח . דורו לאנשי המקובלים לדבריוראיות
 מבוררים אינם אשר הדברים 3ל כי . דבריהם לסתור ויכול ההם בימים יהיהאשר
 . ו'( פ"ר,'סי' )סנהדרין הגאונים דברי על לח~ע אפילו ולבנות לסתור ינולבש"פ
 למדות קרובות יזהר האלה מדוהיו כי ברור יראה המעשים אלה כל ובודקהבווט
  האשכנזים, מולדתו ארץ חכמי מסדות לו והקודמים הרמב"ם כסו הראשונים ספררתכפי
 רוחם מהכרת גדולה עליהם קדמוניהם ומורא המרה על יותר הוראה מיראי היואשר

 כמשפט משפטו היה לא אחרת בבחינה גם זה מלנד , בעיניהם והישר הטובומרעת
 חוץ חומרא על חומרא והוספותיחם הנפזרות חששתיהם לענין הוא וזה . אשכםתכסי
 : מלא בפה הגיד כאשר , ראיות בכח אם כי החמיר לא אשר רבנו , הדיןמשורת
 ב' כלל. )שו"ת ישראל של ממונם על חסה שהתורה ברורה ראיה להביא עליוהאוסר
 קטנות חששות בעלי אשכנז חכמי כטנהנ נהג שלא הוראותיו בכל הדבר כן . י"ז(סי'

 שטבעו טטבע לקיים לבו נתן שמעולם עצמו על ומעיד . יסוד"( להם אין אשרומנהגינו
 הממבע על רק המנהג זה הגביל אבל י"ט( סי' ד' כלל )שו"ת ויהיר חסור בליחכמים
 היכית, ההתבוננות מתיך לנו יוצא אלה כל אחרי ועהה . %:ז( סי' פ"א )ברכותהברכות :ממטלתי משנה נקרא אין הנאונים מתקנת שהוא מה אמנם , חתלמוד הכמישטבעי
 פסקיו בחבור כללו היה בי ,בפסקיו

 לבלה-

 יסוד: .להם אין אשר דברים בתוכם העלות
 בברת שמקורם ברברים פסקיו למלא אהב לא כי ונוכחנו , בסברא ולא בתלמודלא

 אחת פעם השיב יפה ומח . בתלסור ויסוד ברורה ראיה להם היות ומבליהחסידוה
 בה .להפריז .התשוקה ורבת אהוב ענין להמידים היתה מאז התפלה-אשר דברתעל
 תפלה להתפלל' במחשבתו שעלה שמו מצליח ורבי אחר חסיד שם המדה-שהיהעל

 הפוסקים ומן התלמוד מן' טעותו הרא"ש לו שהראה אחרי והנה , ביום פעמיםטנתה
 ביום הפלות- בשלש יפה לכוון שנוכל י א 1 ל ה : דבריו בסוף אומר הוא , הסביהומן
 )שו"ת כלו . היום כל אדם שיתפלל י א 1 ל ה שאמר יוחנן רבי של י א 1 ל ה הכנגד
 - . ייג( סי' ד'כלל

 בואו , מיום הארץ בכל שמו תורק כשטן מרותיו ומעלת תירתו גדולתבעבור
 ויתאכסן הרשב"א של מושבו שם אשר לברצלונה דרכו הוליכו שם בבואו .לספרר
 איו ,כמעט אשר בתורה .גרולתו בו כהכירו ויהי . אחדים ימים אתו וישבבביתו
 לקבלו אחרי: לא הם ונם עליו טולטילה אנשי את להעיר אחר לא הארץ בכלכמוהו
 מסה יותר עוד כי העם כל ידע, במנוחה בפקירתו ישב וכמעט , הראשי לרבעליהם

 שבתם ,.,
 מדבריהם לחור שרגילים ב.המרת בזכרי פ"י לכלים בפירושו מזח עי' . תיסח ווח' המחמיר את משנח שהראוש מצאתי אחד במקום6(

 הראוי גדול מוסר ונח הלשון: בזח וכתב . לחומרא ב"ש כדברי ולחורותי
 ב"ה שהרי . המופר ות מנאן הוציא איך הדבר בעיקר תמה ואג' . להפך האמת שהיה אע"פ להחמיר אדםלכל
 שנאמר המשניות בכל מפורש כן כמש להורות ב"ה חזרו וע'ג כמותם שחאטת ב"ש לרברי ב"ה :הודוב.ה דברי על חוייבו שבזש מפני אלא , כן האטת שאין אע"פ להחסיר שרצו מפני בזש כדברי להורות חורולא
 ח"ה(יו"ר . וצ.ע כב"ש להורות ב"ה חיייכח!
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 לבה לא כי ;ד החמידוה, ומן בהורה החכמה טן בו היה הושב"א עליושכתב
 חוץ גם אם כי לסשמעהי. וסרים אוהו ומכבדים אוהבים הכל היו עדהובקרב
 על גוזר היה שלפעמים מהוךיהשלביתיי. נראה כאשר . נשמעים דבריו היולגבולה
 בטולטילה יסד אשר ישיבתו . בתשובוהיו( )בכ"מ כהוראתו שיעשו קהלות בקצתרבנים
 מקצות רבים הלסירים אליו נאספו כי עד התורה דורשי מכל ומבוקשת נדולההיתה

 נ"א )כלל מפיהו תורה לשמוע תלמירים אליו נהרו. וביהם מרוסיא וגם ,הארצית
 ימישרים עשה צדק משפט כ' כ5.. בעיני מאד נכבד ה.ה דיני ביה נם ב'(,סי'
 לפעמים . למשמעהו מרים היו כן ועל לפניו המדיינים כל ולב אזן פתחו והם ,שמר
 קשים אנשים בין ריבות דברי הממשלה מטעם השופטים מאת גם אליינשלחו

 עם אמנם . ו'( סי' ק"; )כלל הזה הקשה לדבר דיין הוא להיות בדיניהםשנתעצמו
 אנשי ונכלי מנרגנים בעולם ופרסומו מרותיו וטהרת מעש.ו וצדקת תירתו גם זהבל

 אשר ריב אנשי בעירו התקוממו שהים ולא, אדון ולא הצילוהו. לא הצלמריבוה
 ובישר באמינה עושה היה הוא אשך ה, במלאכת להפריעו הואנה מבקשיםהיו
 העם. תקון הן דעהו לפי אשר תקנוה להקן נתנוהו ולא לרצונו לפעמים_ והתנגדו ,לבב

 אם כי כמוהם במחלקת ה.א גם להחזיק התפעל לא כאלה לו קרו אם ואולם.הרה,
 למען השלום להפריע ממנו רחוק מאד בו צרק ובענות עמם הלך ובמיסויבשלום
 הראה כן , אחרים רצין מפני רצונו ובמל הדבר על פקח ובנחת במתינות אך ,כבורו
 . לתקן רצה אש- הקנה רבר על עם: ריב חרחרו עירו מהכמ' אחרים כאשר אחהפעם
 , הפסח חג יימי באר,. גשמים עצירה היה ושלש ושבעים אלפים חמשת בשנתויהי
 בכל ;צרה עד גשמים ,באלת להזכיר ומקומו שעהו לצרך לתקן לבו אל הרא"שיישם

 הגמרא, מן בראיית ה-בר ויעצם) , לנשמים צריכים ההוא הזמן עד אש-המקומות
 אנשים גם כיניהם היו אכן , עמו הסכימו החברים מן אחדים . הסברה מןובמופתים
 היו ולא פיהו אח ממרים היו והם צודק בלתי בין צודק בין ,rw מנהג בכלהדבקיה
 יבמל שהק . למחלקת 'ד .נחן ולא , ביו מר את רב לא ? אשר רבנו ;שה ומה .משרשה הזי" לעקור רצה כאילו הקהל כל את ה"ה הדבר אודח והרעישו עם, להסכיםעוצים
 דברי יקובלו לבל הקהל המון לב אה מנגדים הטו כי מראותי . רצונם מפנירצונו
 סי' ד' כלל )שויה אגודות אגודות הקהל יעשו שלא השלום מאהבה טהק:ת. וחוראמת
 לפי אטי בדבי היהר נוהגים היו שהעם ראה א: , הימים כל משפטי היה כן ואף .י'(

 פן אמר כי לאכזר לבו מלאי ,לא סכלותם וסבל נשא הדין מן אמור היארעתו
 בעין עושה היה כן וכס. . ט".( סי' כיב כלל י"א סי' ב' )כלל לו ישמעולא

 כל בו ויסכן לעם הוא קרש , שמות של הוא אם אף המנהג כי מאר ידע .המנהג
 מנהג שמנהגם בלבו ידע אם. 1.וף במנהג יד לשלוח נזהר היה כן ועל בו,הנוגע
 מאהבת זה יכל , א'( סי' כ"ו )כלל לשנוהו רצה ולא בטעותם הניחס הדין לפיטסות
 לכו חם כי . מחגוה לשני העם יחלק המנהנ. שנוי לרגלי פן מדבר ומדאגההשלום
 שלפעמים עד , וטובחם לש5ומ: ק-בן והכרתי רצונו והקריב עמו א5 מאהבהובקרבו
 סי' ג פ' שנה )פסקיו כנגדו ההלכה אם אף בו מחזיקי: היו אשר מנהגם ;להניהם
 נחשב יכהלכה כדין שאינו טעות מנהג הנוהג העם. זה יהיה לא למען ואולם .א'(

 המוטעה למנהג דק סמך פנים כל על למצוא והשתדל וחקר אזן , דת על כעוברבעיניו
 היה אם אף כן ועשה , י"ג( סי' ק"ח י' סי' ע"ז , ד' סי' סיד כלל א' סי' כ"ו)כלל
 כהיראה דרכיו קציה הם אלה . רהיקיםל( ודקרוקים בדוחקים עצמו להכניססינרה

הנודעים
 וכתב. המה.ר, הרי'.ף על ~חלקו צרפת הסטי שאפר, פ'טתן 'טל טלית בשין ח' סי' ב' כלל עי'7(
 . כהרי.ף טרה): על וה?ההים אסרי?. ~לא פשתן מליו; ליבשן שזלם רשתי הנאת הארק אל בבוא. ושיהיאיש

 חיה(,ריר
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 בפסקיו, ממחשבוהיו , בתשובותיו מחשבותיו נחדלו ב,ה וגם , תשובותיי טתיךהנורעים
 הכין בהן בהשוביתיו כן לא ועקרו, הדין שורת אם כי עיניי נגר היה לאבפסקיו
 כן על ומנהגם, משפטם אל בקיבם ישב אש- הארץ יושבי מרת אל לפעמיםלבו

 התפץ על נתמה לא ועתה . דעותיו נחלפו משים מנלי או בדערן רצות בלא אוברצוני
 מה מכל ואמנם ברסקיו, שכתב נומה-סמה בהשוביתיו שהרא"ש. לפזמים נראהאם

 להוכיח נוכל בלמודים וררכו הזה,ופעילותיו הגדול האדם ממחשבות הנה עדשראינו
 בי זאהנם

 חפשי היה הוא הרוח, לפי לא אבל מולרהי לפי אשכנזי היה אך ש הרא.
 אשר הרעת', מן רחוקות מחששות חלושים מדקדוקים חפשי , במחקייו הדעתסקמנית
 בהורה ישרה דרך לעצמו, דרך לי פלס הוא , בהם מצוינים היו אשכנזחנטי

 ה.ה. הוא חייו,ובמשפטי
 לאמתו ספררי היה אבל ; פלפ'לו בחדוד לאמהו צרפתי

 . הגיונובסרר
 הנרול'ם על ואמר , התוספות בעלי מלציפהימ אשר, רבנו דבר הכנודביראת

 כלל )שייה מפיהם תירתנו. רוב אשר הם שמשון ורבנו יצחק ורבנו , חם רבנובהם.:
 מחזיק אני : וכתב העופ.ת סימני ,על הטס.רת כענין מדבר אחד במקום . ג'( סי'פ-ה

 מימי טאבות.הם להם 'רושה רה דה שהיתה "שכנו חכמי אבותיני וקבלה שלנומסורה
 , נומנ! בספרד שנהפשמו, חכטים קצת פ.רושי מגנה היה כי .בן גם ומצאנו , ב"א(כ. סי' כ כלל הזאת.-)שו"ת הארץ בני מקבלת יותר שבצ-פת רבותינו קבלת וכןהחרבן,

 תלמידימ,שלא. פרישית הן הזאת בארץ הפרישות כי לך ודע ! משואליו לאחר כתבכן
 רבי הרב לפני פרשום ותלמירים נרול. באילן ונתלו ליחנק !רצו , צרכם כלשמשו
 היתה גדולה כי מזה ונראהל . כדו( סי' כ' כלל .)שו"ת עליהם לסמיך ואין . . .פרץ

 כל 1eew שלא תלמידים שאף ער , בתלמוד חדושים' לעשיה ההיא בעתההשוקה
 נגה גניתו כוון לא אבל , הזה בדבר הגרולים להחכטים להדמות כאלה עשיצרכם
 במקום' ואף , יהרה כבור ביראת רבר הרמב"ם על , בספרר החרוש.ם, בעליגדולי
 .ירא היה  הרמב)ם על דולקים , ומכוכדיו חפצו  אנשי , הזקן יצחק ורבני הםש-בנו
 פלוגתא ראוכא "כי'ן ואמר , הכרעה בלי הדבר והניח דבריהם מפני  דבריולבטל

 כה-סב.,ם שעשה "מי לאמר מוסיף וגם נרולים" הרים בין ראשנו נכניס למהדרכותאי
 את הרא"ש השלך, לא כי מזה רואים ואני י ל( סי' מ"ג כלל )שויה עשוי" שעשיימה
 ואמנם . לדעתו מנגדים וריי שר"ת מ במק אף עליהם שעות סבלי טנגד הרמכ"םדברי
 רבנו בש[ כזהב. לבוק( ש יש בהקרמת )טהרש"ל האחרונים המחברים מן שאחרמצאני
 החכמות בכל היה גדול מיימון בן משה ר שהאיש בשמו: ואומר מזה, להפךאשר
 שר"ת בידו קבלה כי אליו לשמוע א של וריי ר"ה עם חולק כשהוא. מקוםסכל
 כחכמה גדולים היוור"י

 ובסניי
 פלא יהאלה הדברים הצעת- לפי ועהה ,  ה-םב"ם מן יותר

 בהשובותיו מצאנו לא באמת אבל .  והפוכי רב- רבנו ברברי שנטצא יאה יהיהנריל
 ו-ע שמ ל לא ש ור"י ר"ת עם חולק שכשהוא ממש: הנה בלשון כן שכתב הרא-ששל
 והיה ביניהם, מכי)ע ההא"ש היה ינה , התיספות בעלי אחרי לילך אלא 1 י לא

 אמתלשמצאגו הן עליו-. חולקי[ ור"י ת שר במקום הרמכ"ם פסקי כל גוו אחרימשליך'
 קבלת ,על סיטך-יותר הוא כי אמר כלל ובדרך , ור"י ר"ה גרולת טאד מפלינ ה-א"שכי

רבוהינו
 כשבטל. אף להתירו אחר מנין צריך כאטר בתקנה רוקא בחב החולקים לשטת  אף  למשג מעם הטצ.אולטען
 דקרקתי זה כל . טטילא שרי נורת חך ש.יך לא רהשתא. !כין גזרה טש!ם איסר,ן שב"ש הכא אבלהטעם
 אם . עי-ש שזרה גם טרבר ג' סי' פ"א ביצה בפסקיו ואטנכ . 1r~e של מלית הזאת הארץ לכני לאסירשלא
 שגזרו היא רה:א גזרה אבל תקנה הוא שם שבאסת נקיט בעלטא לשוא נזרה שם שאטר שמה שנאסרלא
 . קציה. כ. בזה !גי' הא אסוהא

ן%4 ה( ח)ר!יר
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 אומר יהר"י הר"ת גדולת מהפלגת ובדנרו , המפררים קבלה מעל הצרפתיםרבוהינו

 ולא בפירוש: טסיים אבל , ובמנין בחבטה 'יותר לי'ם פ ל ו פ ס שהיו בידו קבלהכי
 עלה לא אבל . וקבלנו ששמענו עה השם לפי אלא נדולהם בין להכריע כח לישיש
 אחרי לילך אלא 1 י ל א ע ו ם ש ל א ל ש , דעתם שפני דעהו לבשל בהחלה דעתיעל
 שהיו אף ור'.י ר"ת דעת הומב"ם.מפני דעה לבטל לבו טלאו לא אלא התוספות,בעל
 הרסב"ם על ש הרא טשפמ אמנם . שביניהם במחלקת ראש להכניס רצה ולא ,רבים
 להנן עז בכל משתדל מקום בכל כי ימצא בהן . בתשיבותיו לב בשום המעייןימצא
 . לעיל( )עי' למעשת ענין בשום עליו לחלוק וירא ולהצרידןבעדו

 לא כי ושפטו כן לא אשר דברים הרא"ש על לחשוב רבים טעו מזה יותרעוד
 מתוך המורים על הלונה נושא שהיה בהשונותיו מצאו כי יען חפצו איש הרמב"םהיה
 ולאסור איסור להתיר טועים שהם עליהם ואמר בתלמוד בקיאים ואינם הרמביםספר
 הרבר יבין לא בתלמור בקי שאינו ומי פעם ובלא ראיה נלא מפרו כתב והיאמותר
 בדברי והניחו ברואה אלה שגו ומאד . פ'( סי' ל"א בלל )שו"ת בדין ויכשללאוצרו
 ספר על תלינה נשא לא מעולם היא . לבו על עלה ולא חשב לא אשר כונההרא"ש
 אחרת לכונה בינתו לפעמ.ם וטהפכים כונתו הבין מבלי המורים על. אם כיהרסב"ם
 אחד חכם על שטען ענין ובאותו מקום באותו בפירוש כן אמר והלא . הפיכהשהיא
 ונכשל משה רבינו כונת הנין ולא הרטב"ם פי על הוראה הורה אשר מצליח()רני

 לא מקום ובכל בתשובותיו טקומוה בכמה ומכופלת כפולה התלונה וזאת .במיראתו
 בדבריו הבנתם מחסרון אשר בקיאים שאינם הסורים על כי תלונתו הרמב:'ם ספרעל
 ובר עניו איש שהרא"ש יתכן לא גם . חשבה לא אשר אחרת לדעתו דעתו להססשנו
 בכל מתאמץ היה אשר איש , שלום ורודף שלום אוהב אדם בני עם טשפמיו בכללבג
 טתוך נראה באשר - בקרבם עתה ישב אשר הארץ יושבי עם השלום המיד להחזיקש

 לבלתי בספרר המושלות לרעית ודעהו רצינו שעבד לפעמים אשר איש -תשובותיו
 ננד מלין מפיו יוציא כזה איש איך , אהם חי הוא אשר העם רגשי אתהעצב

 דהכרבו בו , ספיד ארץ כל גאון הפארת היה הזה הנרגל האדם כי , בדעתיהרטבים
 1 ם והתום האורים להם היה אשר ספרו נגד ובוז בגאוה ידבר היא איך 1 התהללוובי

 ראשי והרמב"ם הריה ספרי לו היו בי בהשיביהיו יותר ועוד בפסקיו.. נראהובאמת
 ..יסודותיו

 הן גם אשר האלפסי בהלכות עסקם כל שמו הזאת הארץ חכמי ריב ,כי
 הגדולים עצי היו להם , תורה משנה במפר מעיינם כל ושמו , אדמתם לפרי'נחשבו
 את , הוראותיהם בכל נמשכו אחריהם אשר ופלאו הדור מופתי ההורה עטודיהאלה
 לנגוע לבו מלאו ולא קדש לו ה.תה רוחם ונמית , בעיניו הרא"ש ראה הלא אלהכל
 ש.מה פי על מבעלה אשה הוציא אחה פעם , מפורש זאת להגיך חדל לא גם .בה

 ולמה , היתר לה למצוא יכול היה אחרים יוחם שלדעה אף , והרמב,םהרי..ף
 דבר לכל והרמב"ם הרי"ף אחר נמשכים ההן הארצוה בני כל כי יען 1 כןעשה
 .... . י"א( סי' ל"ב)כלל

 הרא'.ש העיי לא ההיצוניוה ההכמיה ובעל הפהילומוף הרמב"ם על גםאמנם
 טואסי ט,לדתו ארץ בני כמעשה ולא , פרבינצה "נשי וקצת הצרפתים כמעשהקנאה
 מ-הק היה הזה בדבר כי אף , בעיניהם לצנינים הרמב"ם דעוה להם והיו חכמהכל
 הרא'ש גם כי ידענו הלא . ומערב טזרת כרחוק ימחשבותיו הימלם מחשבותבין
 , בהן מאם גם אחרות בחכמות מעולם עמק לא , האשכנזים , מולדתו ארץ בנינכל
 4א כי י עוד ואטר , מינה" דשזיבן רחמנא מבריך העלמה כל בלי אומי היההוא
 לא כן בדגרו כי ראינו אבל . ותורתו ה' מיראת האדם אח להדיח והסופההאות

 קנאת ת'ה()רוץ
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 אם כי , בפיהו דבריה תשים מבוהלה חטה הוכחה ולא בלשונו, דברה אמונהיצת
 כחכמת לא : בפנה,.הזאת דבריו הם ואלה . לשינו על ומלתה בו דברה המימהאמינה
 !דרוש והחכם , לסשה,ססיני קבלה היא התורה חכמה , פיא הפהילוס חכמההתורה
 נמשכים הדברים שאין פי על אף , לדבר דבר וסדסה בהן לדרוש שנהנו במרותבה
 היץ-מבעית , הפהילוסופיא, חכמת אבל ג הקבלה אחרי הולכים אנו הטבע חכמתאחרי
 והוכרחו .שחהו העם'קו חנטתם וסרוב , מבעו על דבר בל והעמידו היו גרולשיחכמים
 ראיה להביע. אין לכן , .קבלה אלא פבעית התורה שאין לפי משה בתורתלכפר

 אטר ועל.,זה , הישרים ה' משפמי על ומשלים וגזירות ומופת אות לעשותמרבריהם
 לא זו לחכמה ה ל ח ת ב נס כ נ 1 הבא כל לזמר רוצה , ישובון לא באיה כלהחכם
 הטבעית מחכמה,, לשוב יוכל לא כי התורה חכסה בלבו להכניס סטנה לצאתיוכל

 לעם'י יובל לא זה ומחמת אחריה, להמשיך תסיר לבו בי בהשהורגל
.gv חבטת 

 שתי  להשוות רוום על ויעלה , המבע הכמה על תמיד לבו יהיה בי . , .התורה
 דהם  הפכים שגי בי טשפט יעוא זה  ומתוך ן אל טץ ראיה ולהביא יחדהחבמוח

 בעניו שימתו, לפנינו הנה . ם'( סי' ניה כלל )שי"ת אחי במקם ישכנו HS1 לי  עצרוח
 הפהילוסופיא כי יכחיש לא הוא כי נראה האלה מדבריו . בפהילוסופיאהדרישה

 כי יען הקבלה', אל ישוב לא האמהי הפהילוסוף כי יחשוב אבל , ה ל 1 ד ג ה מ כח
 אלה רק תחלה"כץ ב אם ק של הולכשרבה, הבריח בעית הםחכמתו

 הפהלוסשיא מן להמלט רכל לא כי , לעלם באסת התורה אל לפטת עכל לאלבבו
 ודקדק . לעולם יתאחו שלא הפכים הן אשר והחכמה התורה להשוות עז בכלויוזאסץ
 ' נדולים "חכמים לבעליה וקרא הזאת החכמה את ומשנח . ה" ל ח ת "ב מלתמפורש

 אותה הדורש על אשם  יותז ולא , עצמה מצד ישנאנה לא ני נאמנה יודיע בזהאשר
 ועתק , ישראל מאמונת נפשו את והרוה , התורה מחכמה רוחו אח מלא שכבראחרי
 בעביה הרמב"ם את עוין איננו, היא לבו בקרב צרורוה באלה סתשבות אשרהאיש
 . העיוניתחנמהו

 ההיא בעת התלהטה אשר המחלקת כבחינת מצבו היה מה לדעת נחפשהעתה
 כמעשה דרכו בסערה היה לא הזאת בפעם גם . וחכמוה העוסקים נגר למפרדנשואו
 בריב לההערב רצה לא רבים )ימים , הזה בדבר דבר ונחה בשובה אם כי ,הקנאים
 .לעס פנים מנשוא במחלוקת להכנס הצדק מן אין כי להתנצלוהו אטר בראש.נה .הזה

 השדי לא מיא סניה  דומעיה בירא : ואסר . ובמח שלום בה יושב הוא אשרולארץ
 הטציק מפני לעמוד הושבתן נפש קצרה נאשר אמנם , צ"ם( ס' הירח )ס' קלאבה
 לקחו ברוב הרא"ש את גם פיחה ונקנא זה להראיש. גרה גם כן , הקנא סרי אבאר'

 שנאה טקנאת.  אשר כאיש  התראה לא או  גם אולם  הזה, בענין דעהו לדברויפת
 מן לההרחק לישראל טוב אך דעתו לפי כי אסנם הן , וטרשיה  החבטה אחעוין

 לא  גוירתי אבל , ביסים לבאים .גם אם כי לצעירים לבד ולא , וכל םהפהילוס.פיא
 רברי  לטרחן לחפאח בה  המשהטשים נגר  אם בי עצמה החכמה נגר נכונההיתה
  נשברים בירית.  להם וחצבי  חיים  טים מקוה  "עזבי. רבים  ברורו ראה בי . והרההתורה
  בגזירתו בפירוש רקדק ואף , בהגדותיהם" דופי של הנדות ודירשים בהורה פניםוסנלים
 וער זום שיקנעו מסט היעיצה העצה ייאת 1 שם(  )הירח  הזה".  "ברור אם כי נורשלא

 כאיש לבם להטות בה המחזיקים מן וגם לחכמה המתנגדים מן עם ראשיויתאספו
 צוה ותורה יד:עית לעתוה ידיהם ירפו לא תכסית משאר ונם nWD, בית לאוחזאהד
 אך כן הרובר האיש והנה . נ"א( סי' קנאנה )מנחה וגבית עיקר תר,יה משהלנו

 : החכמ אותה רק הוא , התכסות אל כבושה שנאה לא בלשונו דוברה ה' תורתקנאת
 לא ד'ח"ד0)ח
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 ר האם מכל אם ואילם . לתירה צרה היא ם א ו להורה צרה היא ר ש א יאבהלא
 ה החכם ביזי העזרים הקנאים מן רבינו היה לא כי משכיל כל יבין כבר הנהער

 לנו ודי . בתלמידי: נכינה אם ברור יוהר עיד זה נראה , הס-עים וכלהחיצוניות
 . הישראלי יוסף בן יצחק רני הנעלה החכם ה.א , בהם המיותר ,אחד עללרמון

 התכינה בחכמה . חכמה בעניני כלי אשר עולם יסיד ספר חכר הזה הטובהקהתלמיר
 שרבי בו מבואר כן כי , ולבקשהו ה-א"ש רבו לנבור הזה הספר עשה והוא .והחשבון
 בכלל החכמות שונא היה הרב שזה הדעת על יעלה איך ועתה . שיחברהי ממנוביקש
 בעיניו ה.הה ה ל 1 ד ג ה מ כ ח החיצונית החכמה . הוא כן כדבייני אבל ? עניןובכל
 להחמרה רעבעעע עם התרה, לחכמת נברת שתהיה לא אבל עצמה,מצד
 שברת, עקרת התורה היחף ליש אבל ל11, זו צרית הן כי התעה חכמתעם
 לא אבל יצה. לא תא פתל "זרתי ה' מיראת ממנההמדיחאותו חלקעל
 היא הבכורה משפט . לחכמתו ידמה הורהו אשר באיש החכמות את שקץ ולאבזה

 גם להחזיק יש ידועות לעהרם אך וחשקת, רובזממולתירה9(,להנקריש
 ובדור שעה לצוך רק הזהו לא וכל מכל ממנה יר להנח הזהי ואם . מותבחכ
 עקש דיהזה,

 ופהלתי
 יהכמ לא אשר משלים בה וממשל התורה דרכי מעקש

 הזה ברור התפלספותם פרי כל היה זה כי . חשבה לא אשר לרעת דבריהומהפך
 לעוסה הרא"ש מצב את נכיר כס אלה בכל  מההבינן  כן ועל . א1הרהו  נבובה זהועל

 . הפהילוסוףהרמנ"ם
 אלפים חמשת ובשנת , שנים ושלש עשרים היה במולטילה שבחי ימימשך
 ישיבוהו החלת כי מזה ויוצא ימים ושבע זקן עטיו אל נאסף ושמינהשסינים

 נופלה מולרהו ארץ את עזב אשר הצה אבל . וחמש ששים בשנת היתהבטולטילה
 שם ארכו לא אך שם לגור ו ר שא למרינת הלך שבהתלה מצאנו כ' . לזהקידם
 שקבלוהו עד במונטפיליר נם וישב פ-בנצה למרינה משם נסע כי טנירוימי

 ואמנם . מותי"( אחר מקומו ממלא היה  אשי 'הודה רבי בנו לני הודיע כןבטולמילה
 קהל שקבלוהו ער ספרד אדמה על רגלו כח הצינ אשר מאת בינתים עבר זמןכסה

 כל אין מ.תו שנה בענין גם . בבירור לנו נודע לא עליהם וקצין לראשמולטילא
 מוסעה ודאי הזאה ורעה הששי לאלף פ"א שנת שמה אמרו יש כי שוותהרעות
 או פ"ב בשנת כתבה אשר י"א( סי' ח' )כלל תשובותיו בין אחת תשובה מצאנוכי

פ"ג
 ישראל ר' תלמידו דברי מתוך ביחור לי נתבררה בפעם שגררתיה לס"מ חחכמ.ת בצנין היא-ש כונת8(

 ריר  יד.רי  מאת גליהם  והתעיררהי %1 צר חי"ל  ברשיפתי ,אקם שנ,א.ר ר' הביאם ה,שיאלי יצחק ר'אחי
 לארם ראוי כי הלסור ררך לנ: לחורות , לאפיקורם שתשיב מה ורע תורה ללמוד שקוד ה.י 11.ל .קויפמאנן

  וריניו  זפ-תיו גלליו וירע  בלגו  שישקע ער בו ולהגות והלכותיו והתלטור ת.רח לסוד ה ל ח ת ם י ד ק הל
 מן בניכם מנעו ל ארז לכן בטענ~היהם וינצחם ייו תשוב.ת לדעת כרי חצ~ניות הכמות ילמוד ואח"כוטשפפ'1
 והוא ההגיון מ"ר ילמדו ואם ובתלסור נתורה שכלם צמאה רוו לא סחבנים לפי עצטכס משו אמר ולאהחניין
 חכמה בנו שילמד ארור אסרו וכן . הכלל סו טהרה ויצאו .בפברתם "1elnu אולי חכמות שאר ללמודהקדמה
 השוכה שזה תשב ורש'ז . הרא"ש ברנרי שהנתנו רגינה וזה , שאמרנו טטעם ח"י שחסיד ארור ולאפנית
 . הרב רעה ה" היא התלטיר  שרעה להפך הוא ולפ.ר מנח דשזיגן רחטנא בריך הראש שאמרלמה

 זלמן ר' החכם שהו"ל הרא.ש בן ר.' צואת גמאמר 14(? צר ח"ה  תלמור בית עי'9(

 שעכטע-

au 
 המובאים כהבים ג' על ולהעיר , ולזעקן , לה.ם'ף לי 1.ש . דברים קצת לקחתי וסטם משארת והקדמההערות
 מכהב.ם וב' ק'. ס"  שם  בסובא 1QD  בטוח כתיב החרם על הסכטה צ'ט סי' בהירת א( מרי אבא סר'כשסו
 ולפי . החרם קורם כתיבים נ"ב סי' משה בן יצחק לרבי ואחר נ'א סי' קנאות במנחת מרי אבא ל-'אחד

 להרשב.א( )כלומר לחרב וכהב יהודה בן יעקב ר נתחרר גן אחר : שכתב ג.נ פי' רא.ם מרגר'הנראה
 נכתב נ'ג סי' שחכתםטבואר

-nlao 

 שבט כ"ג כחוב יעקב ר' שכתב ובה,וה . ונ"ב נזא ם,' הראים לכתב'
 וכן  בט:לטילה כחב לא הבחבים  שאלה ובהכרח , ם,ר  לשנה יאוחר לא ;כזפ הרא.ש כתג טסייא פ.דמשנת
 , בפרבנצה שראה טה ואח"כ , בשארו החלה לארץ בואו סיום קורותיו קצת בו שטספר נ'ב סי' מתוךמוכח

 סיר שבשנה נראה ולפיז ממונפשליר כתב שהכתב משסע פולטילא הכיר ולא למונפשליר מבואוולבסוף
 . בפפרד חיהכבר

 ח"ה(נדנד
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 :עד התירה על היה נאמן שומר בספרד, מגורו שני בימי הרא"ש פעל רבותפ"ג(0ן(.
 הורה 'ש עוד חי עודי לאל ההלה : לאמר יכול ובצרק חסדים גמילות ועלהעבודה
 ומגי מה בלבבו והבין בעיניו ראה הוא %( סי נ"ה )כללבישראל

 אשר האיץ ומה.
 על , חרושים בהרבות החפצים התלמידים ההמעטו כי ראה , מעמו רורשים בהישב
 מתהדרים היו מאז הספרדים . מבקשים היו איתם רק כי הפסקים רק למידו עיקר עשהכן

 כעל האשכנזים אחרי והביסו ן מכסיהם ובחכמת ביחוסם , יהם ח בנימוס. ,במעלתם
 אשכמ חכמי בין גם יש כי ראו בגכולם הראיש בוא מעת אכל בערכם מהםפחותים
 האשכנז' היאיש את נבורא כביו כן יעל , ומעלה בערך מהם נופלים אין אשראנשים
 היה כאילו למשמעתו סרים היו הארץ בכל כי עד , אלהים מלאך איש יכברכאשר
 בה דרכו כי :ביען , נהורה גר:לתו בעבור לי עשו כבור הרבה . לכלם וטצוהנגיד
 העם לב את אליו הטו מע2 לא גם אמנם . מעמם ולפי לחפצם דרושההיהה
 השלום ובקשת הענוה מדה המוסריות, וסדותיו הרם.ת מעלותיו הארץ חכמיירצון
 מן השמירה , בעם והרוגנים המלעיבים נגר לרוחו מעצור לתת מדתו , אדם .כלעם

 פזור , חסר ואהבת משפט עשות ן בצע דבר מכל הרחקתו , והשנאה והקנאההכעס
 אשר המובנה הסדות ה.ו הן תולד:היהם ותילדות ותולדוהיהם אלה כל לצדקהמכספו
 אשר העמודים היו הן ואף , .חד הלבבות כל לו קנו והן מעשיו בכל מבועותהיו
 בי רוחם להעיר :לבי עיניו הכין עליהם גם לבניו בצווחו ויהי . עליהם נכון היהכיהו
 בארץ עור בהיותו , משפחתו בקרב לברכה להשאירם אלה בבל ארחו סני יטולא

 על מכוהיו מהלואת היתה פרנסתו )יוחסין( בעושר אמוד איש היה באשכנזמולדתו
 גם אבל . התעשי ומזה . 'ל"ב( סי' כ"ח כלל ושי"ת כנא סי' פ"א p"o )עי'משכנוה
 בשעה כן ועל . הורה ולתלמור לאב,וניס ופזר מכל מעשר ונתן ממינו מבזבזהיה

 בן ר:'י )צוואת צוואתו להשלים כדי ביתי כלי עם אחריו הנשאר סכל .היה לאפמירתי
 מכביו, ימנעהו לא מי אלהק אשר איש ועתך 875-872(, צד נביתהראיש
 לעולמו ים הרא הלך אשר אחרי כי , במ,תו עשו כן אף בח"ו כבור לי עשוכאשר
 נחסידוה רק אשר איש , אביו מקום מטלא להיות ה ד ו ה י י ב ר ב ר ה בבנו.בחרו

 כי למדרגתו הגיע לא בהורה אבל מאביו, היה נופל לא הצדקה ונרעשהונסד:ח
 כי עיניו מחולשה כי אמר עצם: והיא מנעוריו יהירה רבי היה יח ורפה חלשאיש

 ש הרא אביו זכות אכן 34,3(. צר שם )בית חבורים לחגר יכול היה לא הנהאפילות
 , אביו תחת ומורה לרב נשאוהו כי לו שעמדההיא

 ההפעלו מאלה אלה . אחד היו תרתם כתלמוד והספרדים הצרפתים דרכימעהה
 , נם..בפסקיהם נפלפ:לם צרפת סחכם. הלמיד סגנון ימת פנים בסבר קבלובספרד
 משנה :מפר הרי"ף הלכות , בו לענית ענין ספרד בני תויות עשו בצרפת כן:כמו
 התירות גם ומה , פלפוליהם ולהגדיל להצמיח לטעיינים הזרע היו להרמנ"םתירה

 הר0כ"ן כמי והרמב"ם ף הוי אחרי היו אשר בדורית ימת של והחדושיםוהעיונים
 היה אשר רבנו. למורם, וכמגנון בדעות: חבריהם היו כבר אלה הלאוהרשב'א.
 לכלם. היה אחד דרך מעתה כן ועל הדרכים, כל התאחדו :בו הטחנוה לכלהמאסף
 עשו יגם..הש בדרכ.ו הלכו ,ביחוד הראיש ותלטידי . פניהם מגמת. שמו אחתולמטרה
 תלמודם ליפות בקשו ושם פה ברבמ11(, בקנאתם שונים דינים:בענינים פסקיכמוהו

בצ.צים
 לטנין וצ'ח מאות ושלש אלף בשנת נספרד שכהבת טסנה שטבואר ח' סי' .'ו כלל בשיית0;(

 טש.כ על :העירני קויפטאנן ר.ד לירידי חן ותשואות . בנה אירון טאי ידעתי ולא אלצפ.ר שקיריןחגוים
 בטקים גיח להגיה :יש הנחג טטנ,ן ליח rlnD חוא אלצפר שקנין 117 צד ט"ו ש' בהטמיר רסש"שהחכם
 . לדברי: ס..ע היוחם.ן בס' ועי' . ורפח'ח פ' ח"א חתשיבח כתיבת ,שנת ולפט נוסחאות בקצת גסצא שכןצ'ח

 'האג ר' . להראיש לו היו בנים ששט.נה נחג זרח בן טנהם לר' לררך צדה משר נחקדטת11ן

 ן ח.ה)דויד
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 יזהר עור אצל , למודית בבהינה היה זה חדשות, לחרש ומנמהם ו8-חים ,בציצ.ם
 רבו הרעות וברבות החדשים הררבים על..ירי כי ; מעשית בבחינה מעשיהםהגרילי
 בצרפת התלמודית הספרות בכל איהות אוהותם שמי כלם .אשר והמנהגותהדינים
 ., הששי האלף מהחלת בספרר כסוואשכנז

 . ואחר עשריםמפר';
 שסטון רי , הסמ"ק וגעי הטררכי , הראשונה בטאה וצרפתאשכנז)

 . הראשונה במאה איטאליא , הגטרא בדרכ' ור~זקידהטקיגון

 תנביעיפרק
 הראשונה במאה וצרפתאותז

 באשכנ, ומר רע היהודים גורל הבינים ברורות הזמנים פרקי בכלכמעט
 לכ5 נם ושפלים נבזים ויהיו , ושרים ממלך וחרפה בת נפשם לה שבעה רבת ,וצרפת
 קנאהם לחצי  סטרה ירמי והשפלים הנבוים אלה אח זאת ובכל ,  הארץ מעםשפל

 מרנים  עוררה השגאה וזאת , שנאה יצאה הקנאה טבחן . אח-יהם הביטי עיןובויני
 היה לא ושנים ימים מעט הרדיפה שקטה נחה אם . מות חשך-ער בלי רדפום כיער
 מנואץ, שטו הזום בל אשר ונענה נגש מנוחת מניחה יקרא א.ך כי . תס'טה מנוחהזה
 היו תואנות אך הרף ובלי תמיד הלא - ? פתאום יבוא כי 5שיד יפחד רגעוגל

 להם היה לא וכמעם , מוגבלים היו נפשם את ות 5הת מחיתם מק.רי .מבקשים
 , בנשך כספם לחת :  הטטשלה  להם קבעה אשי המאוסה השוה אם בי אחרסקור
 ההזה הזכות זאת גם כן ועל , ק ד צ פט ש מ א ל ב ת 1 כ , להם יסכן מהאך

 אם כי לטובתם היהודים את לזכות בלבם חשבו לא הם באמת בי , בעוכריהםתמיד
 בתהם שקר טחת רק היהר ליקי הניחי אשי  המניחה  זאת ולהנאתם.. עצטםלשבת
 לעמול ידם 5אל יהיה ולמען , נפשם מעמל מה זמן רוחם ישיבו בעביה  לשליהסארבה
 מחדש עליהם להתנפל רק אפיהם ובזעת יריהם בחריצות קנינים ולצבור הוןולעשות
 . רכשו אשר את מידם ולחמוס לגזול אכזריות תואנות ולבקש ברשע עלי5והולחרש.

 הלאות לטוד' האימללים היהודים אסנט . ההם בזמנים מאורעותיהם תהלוכוה היובן
 מסכית ותחת הזה המר נורלם למרות ועור , עליהם נם5 כי סבלו נשאווטכאובים
 בתלמירים נבולם 5הרח'ב חפצם כל ה' תורת לעשית נלאו לא כאלהמתהפכית
 ו איש ככף קפנה עב גם אין חייהם שני .בכל כאלו ולהאדירה, הספרותולהגריל

 שמים דין הצדתך ועל הרריפית בעת הדת על נפשם מסירת על ככה נפליאלא
 מסירה על נפליא נאשר ,  ואמויין  נכפין לעבש הן לשישי הן לטוה הן  הגזרהבשעת
 אובד טנוחה מרוטה מנוחה רק היהה אשר הטניחה בעת  ותלמירה ההורה עלנפשם
 באשמנו  הצריח ימי בקרב .  היה  כן  יאה ובכל . להאבירם השורד יבוא כי רגעספחר
 תמסירים והעמידו תורה לתלמור וזמנם כחם והקדישו עטרו לב חקרי גרולים במהוצרפת

- -  הרבה-
 שלטח ר' חב' . חרא"ש בן הרח טת.צוכית שנראה כמו חצעירים אחד שי רבם והיה בתורה טאר גחלחנכיר
 אביו טקוש טטלא שטיח יחורת ר' הר' . חרורים געל יעקב רבני הג' . אביהם בחיי מתי ושניהםחחסיר
 11YCW ר' זהח' אלעזר ר' הו . טעה ר' חג' . אליקים ר' הח' .ברבנות

 ח( ם)דויר
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