
 רינים וקבוצות אסופות בעלי היו כלם כטעם כי ראינו הדביים ומגלגול ,הראשונה
 .המעינים . ורוחם סחשבוהם מפרי אלינו הניע מאשר הוא זה ואך , שונותבצורוה

 בוטנם מדתם לפי התורה וחכמת , חרבו ותלמידיהם הזקן ור"י ר"ת בימיהמתגברים
 ארץ ספרד.ה'הה . תירהם נתלסוד הנונתם החליפו וספרד צרפת . ( אהורניתבהלכה

 לא .אם.גם . ישפיקו הקד6ונים ובילדי אסופות בעלי היו אשכנז גם וצרפת ,החדושים
 הראשונה בטאה ולמדו חיו אשר והמורים החכטים כל במספר להביא בידינועלתה
 והייתר הברורים בפעילות מגהינהנו הלא 1 עושה זה מה מחשבותיהם פרי ע5 עיןולש.ם
 חכמת מעתה כי יהכרנו . הזאה המאה בק-ב ההולך הרוח דרך את הכרנו כברייועים
 אהזה בעינית-כאילו ירמה וכמעם . , האלה האוצות בקרב רותה ואת פניה שנתהההורה
 נפלאה למראה יחשב כזה ירידה בזמן והנה דיכויה: דורשי כל את וההרשלותלאות,
 מדעי ולחבר.ספר היבש.ת העצמות את להחיות מתאמץ כחו ברב אשר אדםבקים
 והגאונים סבוראי רננן ודורות דורוהיהם וסדר והאמוראים התנאינו ובדרכי הנמראבכללי
 הזה החכם האיש . קמשונים כלו עלה אשר כשדה ה%4, ואשכנז כצרפת אשרדברים
 . מקינון יצחק ב"ר שמשון רבי הרבהיה

 תשיעיפרק
 . כגמרא בררכי וחהקירח מקיטן שמשוןרו

 סדרי בידיעת בחכמה ולתור לררוש לבם נתנו קדם מני חכמינו סנדולירבים
 את ויסרו הכינו ואשר פה שבעל התורה נושאי היו אשד והאמוראים התנאיםדורות

 אשר הסדות את ולהבין הכללים את לדעת דרשו . הקבלה מקורי והתלמודהמשניות
 . חכ0הם מלאכת בהכינם בהם לשרת טעשה לכלי והנמרא המשנה בעלי לראשוניםהיו

 . מיוחדת חכמה למדרגת אותן העלו שהם כמעט , האלה בחקירות גדולות עשוהגאונים
 אחרי . דלתיה הציב באניתו שרירא רב הגאון יסדה ואמוראים תנאים סדרמחבר
 רם , מקירואן יעקב רב בן נסים רב , הראשונים הרבנים גדולי התעוררוהנאונים
 לארהיבה עוד והשתדלו מיימון בן משה רבינו הרב ואתריהם , הספרדי הננידשמואל
 והרגישו בלבם זאת הבינו כבר קדמוניות בשנים הגדולים "חכמינו כי . ידםכיכלת
 הרוה ודרך מיסדיו זמן לרעת מאד נחוץ התלמוד חכמת לרורשי בי , בינתםברוח
  והדבורים הלשונות , במלאכתם  מעשיהם כלי היו אשר המדות לדעת . במחקריהםההולך
 אך כזאת למלאכה התשוקה . הזמנים" במשך מתחלפים היו ואיך , בהם השתמשואשר
 מדע ערך ומכיר החכמות טעם מעם ואשר בקרבו נוססה מדעית רוח אשר באישתמצא
 גלמוד ונתחנכו מדע בעלי היו באלה ספרים יסדו אשר החכמים רוב ובאסת .ההגיון

 המדעים בשאר נכון ומדר ערך לשמור רגילים היוהם ויען , בכלל והחכמההלשונוה
 אמנם התורה, בדרישת גם ההרגל זה עליהם פעל הניון גדרך במחקריהםוללכת
 אך כן ועל , החכמה מבעלי היו לא רובם לפי ומקדם מראש התלסוריים צרפתהכמי
 , הזאת המלאכה ערך את הכירו לא כי נאמר לא כאלה. למחקרים לבם שמומעם
 מצא הראשונים צרפת הכמי מנחירי אחד עלם טוב יוסף רביני כבר כי ידענוהלא
 וגם הנאונים של ואם.ראים תנאים סדר את דרכו פי על ולתקן ולברר לזקק לפניונכון
 בענינם קרובים צרפה ילידי אחרים חבירים גם ונטצאו . גאון שרירא רב אגרתאת
 צרפת . , '".. חבש בעיני השת החק.רה היתה גדולה כי נאמן אות זה אשר אזאתי( הספרותלמין

 . והלאח :8 צד ח'א נ,דעמאנן טעה ר' מהרב תו' היהודים חנוך תילדות בספר עיין12(
 . לתלטוד ערוך נעין שהוא סטר שנתב מהזג דיג אחי סג'ר ר' על העירני קויפסאנן ר'ד שידי1(
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 לא החכמה נאה להשתלמות אגל ההלמ:ד לרורשי ה'א נחוצה כי מאד והבינוצרפת
 כולל. דבר ולא ממנן דלים חלקים רק היה לא שחברו ומה מאומה צרפת חכמיפעלו
 אסופות בעלי 'הוו והאחרונים, ופלפיליהם לתוספ,ת.הם זמנם כל נדבו הראשוניםהנה
 כרב- מאלה שחיץ מה וכל להם שקדמו החכמים פסקי יד על לקבץ חפצ[וגל
 - .ד' . נחשבטפל

 שמור הדבר היה הראשונה במאה בצרפת חי אשר לב חקיי מבדולילאחר
 ורבנן והאמוראים התנאים דורות סדר ובידיעת התלמוד הג'ון בחכמת ספרלעשות
 ה.ה הוא יצחק ב"ר מקנון משון ש י ב ר הרב הזה.היה החכםסבוראי.

 החכמים עטרת בן שמשון : ספרו בראש שם חתם וכה , בצרפהממשפח:ך.סזוחסת
 ר' הרב )כן . . . יקותיאל רבי הרב ,אבא, ו,קן יצחק רבי הרב וזקני . , , יצחק רביהרב
 ימושו לא מלא ברוח אלה אבותי שלשת רמזתי אולם , ירביון מחיל אתפרם ואםיצחק(
 יצחק ר' אוהו הוא יצהק רכי אציו כי הדבר וקרוב . 2( זרעי זרע ומפי זך;י וספימפי
 יתוה, ר כ ר פ מ חבר הזה ,יטמשון רבי והנה , פן:( )נזיר התוספות מבעלי יצחקבן

 . הסוגיות להכנת הנחוצים הכללים וכל בתלמוד העיון דרכ' ולהירוה להבין ;פנואשר
 מדוהי בהי בשם קרא הראש: החלק חלקים, לחמשה הספר אח חלקהמחבר

 ישמעאל רבי העמיר אשי , בהן נררשת שהתרה מחת עשרה הש"ש ק ירברגו
 שנתפרעה הפירושים ולפי- , בגמרא עליהן הנמסר לפי בהן הקשורין התנאים כלובאר

 השני ההלק . ומחכמתו מדעתו עצמו הוא בהן ששרש ומה צרפת, חכט'מקדמוניו
 מדות פי על הדרישה נברלה בהם אשר אופנים קצת להורות ענינו המקדש" אביתקרא

 בי עולם" "נתיבות נקיא השלישי החלק , אה-ים בענינ-ם מדרישתם קרשיםבעניני
 . אותן וביאר הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר רבי של מדות ושתים השלש.םהעתיק
 וראה הרבה הברייתא זאת נתפשטה לא בזמנו כי יען היתה וביאורן בהעתקתןוכונת'
 יען ועוד . תירה נופי בהן יש וגם אגדה מררשי ימידי הן הרוב שלפי לדעהה נחוץכי
 לדבר לבו נשאו אלה כל ועל , המקראות לישב רבי: דברים המבין ילמוד פיהן עלכי
 ומנה המדוה אלה רוב ישמעאל רבי הניח למה הטעם לבאר מרצותו המדות אלהעל
 ירבר בו כי . הוא כן כשמו ואף ע1ל%' "ימית הוא הרביעי החלק . עשרה שלשרק

 מההלכות גם דבירו ויש.ם . סבוראי רבנן מסדר וגם וזמנם ואמוראים תנאיםמסרר
 מכרעת ההלכה ובתלמיד בטשניות ההנלקים החכמים מן כמי ולדעת להודיעהפסוקית

 אשר החמיש' החלק ואמנם . ספרו לתכלית הכרחית היותר הוא הפנית אלה יריעתכי
 לפי המקרא פירוש דרכי יודיע בו אשר הספר עיקי הוא למודים" "לשון בשםקרא
 התלמור ודרכי והברייתא המשנה דרכי עור ויודיע , התורה מדרש הנקיא חכמינומרת
 היקרות ההלמוד "נתיבות ידיעת ידי על כי . ומשפמם מנהגם ולש'נותין ומתנומשאו

 גבר ילין בהמה מפורקות וקושיותיו הספיקות כל יותרו בהן אשר הישרוהומדוהיו
 . . הלכה" שלבעומקה

 מאד נבדל הזה הטחבר כי ימצא ומחקרו ולשינו וסגנינו בסררו המתבונןכל
 , הקדש לשון בדקו-וק לו רב יריו . ובאשכנז בצרפת רורו חכמי מכל המדעיתבהשכלתו

וביתרון
 מטנו ויש והאסורא.ם ההנאים על משמירא טאיר ר' אחיו החטישי האלף לתקוטת סביב שחבר סטר עלעוד והעירני סטשית. נגיעה בענ.נגי נוגעים אילו שאין מעצת מובן אטנה עתיקים דברים ע' הספרים באוצרכסובא זטני עד לו נודעו אשר הנדגלים שטות על קמן חבור חבר שליצשטט שטואל ר' של נכדו אברהם טר'וגן

 הסור רונסת אינ:וינעין אם וטי:,ורע ראיתיו לא ואני "6ן צר געשיכטע צור צ,נץ עי, אוקמטורר בכ"שריד
 בקהל לבא יאע שאינו לנמר צריך איני היא כן ואם נררסים מק.צי חברת ע"' מקרוב שנדטס הי"א עלגזע
 י'. "ף . כלליםספרי

 . אבות שלשה רק מביא שהוא בעצמו אוטר גי יצחק ר' הרב גן הטלות אלח סגרתי2(
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 , כאד הקרמותי.שהיא.זכ: ממליצת נתראה כמו ובשיר במליצה חכמה הכשייוביתרון
 164ר 5*4 ' הספף'ולכל לכלל יקדים אשר המפררים במשקל השקולים הקצריםוטשיריו
 '5ק. "(ה בי , כ"ט( כ"ח כ"ז סי' ב' שער למידים )לשון נמצא-בספרו גם .ממנו

 לפרי ב4 מצויינים אשר הרושם הוא אשר ערבוב כל בכלו ואין ומרעי הגיונינסדר ספרי סדרן4ת כי עוד 1.ונראה' ההוכנים ובדבוריה במלוחיה לרעת .ולסיד ההמוןבחכמת
 אמר ו455ריש . קצרה דרך שבחר במפרו החכמה מדרך זה נס . אחרים יאשכנזצרפת
 , החברים על .להקל הקצור בדרך והלך , האריכות מן בורח הוא כי מקוסוהבכמה
 הזה הקטן חטי.: מגדר חוץ יצאתי : ואומר מתנצל אז קצה להאריך הענין יציקהוואם
 והקף-ה"ימייניליט הקושיות שמתוך אלא .. ופרוקים: בקושיות להאריך ברעתישאין
 5הב "נראה לפי . מתלונה להצילו נוכל לא יכל:זה אחרי אמנם . המרוה דרכיללמוד
 כן על אשר והניה וחזר הגיה ולא הראשונה הכתילה לפי לאור והוציאם הדבריםבל
 בו נשארו זה לבעבור ואף בספר אחר במקום כהב שכנר' מה ושנה דברים במהכפל
 5תינה צלי אחריתך ונטשך במקיעות .לפעמים בן"משהמש וכמו . וטעיות5( שבושיםבמה

 או אמת'ה לפניו אשר הנוסחא ואם ממנו שאב אשר סקורו דברי כנים אם .ובק.רת
 יתכנו'( לא דבריהם אשר מקורנת יסוד על לפעטים בנה ובאמת . מוטעת היאאם

 ומן . וה.רושלמיה הבבלית והגמרא והברייתא המשנה הם מהם שאב אשרהמקורות
 . קהלה ומדרש רב דבי וספרי ישמעאל דרבי ומכילתא הורת,כהנים ספרהמדרש.ם
 בעל י ר , ר"ה , הרשב"ם , רשיי פירוש , גאון עמרם רב של מהזורו , הגאוניםהשובית

 וכן , מהם ותוספות קלונימום ב"ר מאיר רבי , מקינון נתנאל ר הקרושהתוספוה1
 גאון שיירא רב ואגרה 1 תנאים סדר כמו , בשם הזכירם לא אשר במקירותהשתמש
 חוץ , אומרם שם הזכרת בלא 'אבל , במלה מלה לפעמים , מהם לקה דבריםשכמה
 הוא כלל ובדרה . שמע ממי פירש ולא ששמע דברים מקומות בקצת ניתב אלהסכל

 פליאה אבל . מלבו לא כי הקוראים ידעו ומהוקן נאה דבר בספרו ימצא שאם :אום-
 , ספרד הכמי סכל אחד אף יפקד ולא יכר לא ספרו 'בבל כי היאכשגבה

 דברי קצרו בזרון כי , רמיה מלאכהם עשי אשר המעהיקים על אנוקובלים
 מעט מעליהם 'הקל למען רק הנעימים דבריו ושתהו ועקשו טקומיה בכמההמחרר
 היידעים ההלמודיים מן המשכילים סאת תהלה לו יתמר לא זה כל עם אמנם .טויח
 כל . ובארצו בזמנו נפלאה ומראה מאר יקר היה הספר זה כי , כזאת מלאכה'לערוך
 רקדקו רבים . בהם והפנו בדבריו הפכו יסודותיהם בנו עליו אחריו שנאו הבלליםבעלי
 דרכם טורה היה ה.א בי בו תלויה זכותם סוף סוף אבל והרתיבום ופרשוםבכלליו
והלוטד.. הקירא לפני יתיצב לא . ענותו נמצא שם גם גדולתו במקים ואולם : פנה ממנו יהדמטנו

 סביאות גטאטרי שזב הלמוד ובבית , מק'נון הרזש אורת כפרת' תרכיז ש' להטג'ד בחצופתה(
 הנה  ואעתיק . סה'כ דבר עי חקירות בטח ועור פה שכתבת' סח כל על חראיות ושם 1-" צדחתלטור
 טחבר בשום ולא נגטרא כן נמצא ולא . ופליג תנא יוחנן ר' קט'א( סי' ש.ג ה ח כתב בסה'כ . חעתתהעט
 לא תגאש.שחרי שאינם ,פשיטא ופליגי תנאים שהם ח.יא ורבי רב על שנאסר טה : עיר וכתב הראשונים.טן

 . רב חוא בברייתא אבא רבי שכל אכר באגרת רש"נ שהרי וחיטה . בברייתא' ולא במשנת לאותזכרו
 תנו כלשין השנייח בברייה" ובין ג'ז.( ,חולין תניא בלשון השנויח בברייתא יבין מצאנו שיא רביואת
 .( ל'1 )חוליןרבנן

 טעות ספק בלי כאן י,ש מהגים בתורת שהיא למד אתה סמנו ותניא תיר כל ע.ג סי' ש"ג בחוח4(
 ובודאי כן שאיני יורע טתחיל וכל כן שכתב הו*א בסרו' חנא והמקור . הדברים העתיק שטטגו בסקורדטוכח
 תשגייה ברייתא טפל מדברם ופי בת"כ בסקופ טכ1נת רייתא :ב צ'ל יחלי ט" כהנים תורתטלות
 ואינה טתוקסן פי' מכוונת ברייתא שהיא יען ללמוד ברייתא-תוכל סאותח ות'ר.סמנח-כלו,. הגיאבלשון

 . ותא ריח בית רמתניא כלו'טשובשת,
 גדפופ דנייך כסה שחסרים שלם אינו שלני שסה.כ שכתב יעללינעק לר'א הכללים קינטרם ו"5(

1%"fiכתבתי ואני כשלטות ראיותיו העתקת' שם 7 צר חיב גבית עיין אבל . בפנים שכתבתי כמו נטת דין 
 . סי.טי ראיותי על לפקפק שיש טהשם

 ח"ה( רדדי
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 לא כי אומר בפירוש כי ונצורות חדשות לפניכם נותן הנני לאמר בגאון כספרווהלומד
 לכל ודרושים נחוצים הם כי לאמר ספרו דברי יהלל לא נם * הכסתו הוציאמלבו
 בה ילכו הררך להורותם התלמידים על רק יביטו עיניו אם כי , תלמיד עםסבין

 נתיבות )הקדמת ממנו שקמן מי להחכים רק הזאת במגילה רעתו וכל ,כלסורים
 ופחוהי בדעת יר קצרי אח אם כי גדולה שמעלתו מי להשכיל כונהו ואין ,עולם(
 כוללים כללים קצת על לדבר גם משתדל הזה מטעם . מרוה( בתי )הקדמתהמעלה
 . לתלמידים, דעת ללמד יחד קבצם כן על בהלטוד מפיזיים והם מענינו אינם אשרבהלכה
 ; הדין מן עונשין אין , לעשה הניתק לאו , שבכללות לאו על לוקיז אין : הכלליםכמו

 , מחצה על כטתצה קבוע , טינו דיני כל ן תעשה לא דותה עשה , הדין מן ס;היריןאין
 , התלמידים אל מועדוה פניו כי , האריגות מן בורח הוא מדוע נבין הלא זהטבל

 איזו כללי לפניו לשים ירצה אם וביחוד . קצרה בדרך לתלמידו ארם ישנהולעולם
 יהיה ולא וקצרים וברורים מפורשים, דבריו שיהיו אליה, כטפתח הם אשרחכמה
 החכמים מן הכללים מפרי ברוב נתבונן אם ואמנם , ומתן משא ולא בלבול לאבהם
 הזה העקרי בדבר כי נמצא , למחקריהם פנה אבן ספרו ועשו בעקבותיו הלכואשר
 והחמיאו ענינים ולרוחב לאיך בלכתם מדרכו מהר סרו - הקצור בענין רצוננו-

 . המטרהמאד
 היו מיאש אנשיה אשר ספיד היתה הנמ-א כללי מולדת ארץ כי הדבראמת

 התורה חכמת מלאכת אל לנסת אין כי הכירו הם . חכמה דרך ולמוצי הגיוןבעלי
 לחקיך בראשונה לבו ישים אם בלתי הראשיים במפריה ולדרוש ועניניה פרטיהלדעה

 כמשפט עמה משפטו ויהיה כלל דרך ונושאיה יהנאיה וגדריה התחלוהיה ולהביןבדרגיה
 . 811( צר המפהח קונטרס יעללינעק אצל הקורא עין )הקדמת חכמות בשארהדורש
 ה2 ספרר חכמי ממקור האח-ונים מן בידינו אשר הכללים ספרי רוב כי אמת !הוגם
 הקצר דרך אטנם (. בניהם ומבני הגולים מבני חביו אשר או בספרד חברוםאשר

 , מקינון שמשון ר' לו בחר אשר הדרך מן מאד היו ורחוקים דרכם היה לאוהפשוט

 רככי בי ראיני כבר , עיניהם מנגד נעלמה היא נם לתלמידים דעה להורות טטרתו03
 לפלפול מעון ספרד היה ההיא העת שמן פניהם שנו מאד הרטב"ן מימ' בתלמודהעיון
 הפעילה החדשה המדה זאת והנה , דור אל מדור הארץ בקרב לרוב ויפרוץהלכה
 למעניהם האריכו כלם כמעט , להם לטיב לא אך הכללים ספרי מהנרי על גםמאד

 האריכוה ולפעמים . תועלת ולא צויך לא בהם אין לתלמידים אשר ופרוקיםבקושיות
 . לנו !את חלילה מלאכתם ערך להשפיל כזה באנו לא והנה , מק נם תביא סדייוהר
 חכטת בעד להם קנו אשר לזכותם ערוך ואין עשו גדולה מלאכה כי ידענו גםידענו

 ישוו לא הבל של ובפלפולים חדודים במעשה זמנם המוציאים פלפלנים ואלףהתלמוד
 בין מה פה לתאר לפנינו אשר המלאכה לרנל ההכרת יציקני אבל , מהם אחדאל

  רבוי דעתנו לפי ואם . הזה הנכבד כענין האחרונים דורות יכין ה*אשוניםדורות
הטובה

 חטעיין 'מצא בהם אשר אחרים פה הכיר רק . הכללים בקונטרס 'פה ומסודרים רבים שבללים ספר'0(
 לר' שמואל כללי . לחלן אורותיו שבחבנו מה עי' ן 1 פ נ פ נ ק ק ח צ י ר' ל שגמרא דרכי : דברינו כניםכ'

 כוללכללי וירפא יוסף ונרפסגעוםתישרי0.שאריתיוסףלר' ספרד הירפא. אבןם'ר סיריליושסואל

 כל חוח; יעקץ ב.ר י לאב ס לר' מלאכי יד טפר את עוד :אזכיר ג:4ב מג צן~ןכןטזב
 לחסדא חרור רגני את אחזת עות תשוקת שכמעט נראה חאחרון ביה . רב בפלפול כהוגים חראשון טלבדאלח
 הקצור טנדר יצאו כבר האחרונים כללים שבעל דברנו אשר הדבר והוא . חדשים כללים פלפולםבדרך

 הגריל ?nama הדורש כרב דגללים ע0 שעשו ל,סננו חקרובים גררות יותר ועוד תצטרח.וחחט'או
 ח'זו()יזיד . חריפתאפלפלא
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 , עליני טובתם פנים כל על הלא למחסור אך הוא עטנו לעשות חשבו אש-הטובה
 נמנעם ולא ובתלמוד, במשנה התבניים והדבורים הכללים עיקרי כל יד על קבצוכי

 , בגללנו יגעו אשר יגיעתם ע5מתודתנו
 הועיל לא התלמיד חכמת נושאי היו אשר החכמים דורות סדר בבחינתאמנם

 שלם אינו עולם" "ימות הנקרא מחבורו הרביעי החלק כי . מעט אך מקינוןהר"ש
 הזה בדבר כי ואמת . להאריך לו שהיה במקום קצר ומאד , עיקר כל מרוקדקואינו
 המדברים המפ-ים טובי . נהנו לנו מידם שלמים ודברים גדולות עשו הספרדיםאך

 הספרדים מחסירי אחד עמד הראשונים בדורוה כבר . פפרד ילידי הם הזאתבפנה
 התורה חכמת לדורשי מאד נחוצה ישראל חכמי דורוה ידיעת כי וראה חכמיהםומגדולי
 ומונה סופי בו . מהקבלה" ספרו והוא , הזה בענין יקר מפר חבר כן עלומפרותה
 ומושך בישראל החכמה ונם פה שבעל הקבלה נושאי כל של הקדמונים דורותומסדר

 ומלבד הגאונים שחברו הקדמון ואמיראים תנאים סדר ספר מלבד . זמנו עדהשלשלת
 סקורות לו היו עוד . הנגיד שמואל לרב התלמוד ומבא גאון שרירא רב שלהאגרת
 רש"ג ממדר מאד ונוטה , ומדרס והגאונים סבוראי. רבנן של זמנם בבחינתאחרים
 טובים דברים למשנה בפתיחתו דבר הוא נם אשר , הרמב"ם בא ואחריו .באגרתו
 בטאה ואולם . הדבר לשלמות הצורך לערך מעטים דבריו אך . הזה בעניןונכבדים
 והוא תאה בפגה ארוך מאמר וכתב בפרפיננאן אהד חכם קם הששי לאלףהראשנה

 ב"ר ם ח נ מ י ב ר הרב היה הזה החכם . לו הקידמים שכתנו מה מכל שלםיותר
 על יקרים פירושים חבר הזה הרב . המאירי הרב המכונה ר י א מ ת י ב ל ה מ לש

 כי יען "פירושים" בתאר תבורו ותארנו . התלמור מררי ששה טן מסכהוה ושששלשים
 תכונתם אין כי הסלה מובן בעצם פירושים איפם באסת אבל . עצמו המחבר קראוכן

 ומתן משא מלאים צרפת חכמי דרך על שהם ההוא הזמן חכמי פירושיכתכונת
 כי נאמר אם טזה טיב או , האלפסי דרך על חבורו עשה אם כי , ופרוקיםולנשיות
 כל יחד יקבץ כמוהו הוא גם אשר , בחבורו לעינים לו היה מיגאש אבן יוסףרבינו
 ער ביאור ליתרון דברים ובהוספת ברור בלשון לפנינו ויציגהו הגמרא של ומתןהמשא
 בלשון , המאירי בפירושי יוניון יש אך . פשוטה לפי נכון על מתפרשת הסוגיאשכל

 טסכת לכל להקדים היה דרכו . לכל המובנת ברורה בשפה כתובים כלם כי ,ובטליצה
 גם ומצאנו , לסשנהל( בפירושו הרמב"ם כמנהנ כלל ררך ושרשיה וסדרה ענינההוכן
 כמפרש תמיד בא ולא , שבהלמוד ההגדה אל לב שם בי בפירישיו מקנסותבכמה
 הימב"ם אחר הלך גזה וגם מקיימה. הלכה לעשיתן והברורות הנכוחות אל עינו אםכי

 ההלכה שאם חשב כי , החייבה הלכה והמושכלות הנכוחות האגדית נחשבי לו גםאשר
 היא כן כמו הלא , מחייבת הלכה היא הנר לאור קורין יאין הנר לאור פוליןאין
 כל והנה . האנדה חכמי שאמרו טובוה ובסדות במוסר המאמרים כל מחייבתהלכה
 ראה כן ועל . מדעית רוח אות נום התלמוד תכמת בחקור בהם הלך אשר הררכיסאלה

ונהי
 לרעת נחיץ ,ה נם והחכמה האמה דרך על התלמוד תכונת עד 5בא כי , לב על

 הזה מענין ספר כהב זה ובעבור , הזאת החבטה נושאי היו אשר האנשים רורותסדר
 הזה בספר . אליה פתיחה כדמות והוא אבות ממסכת הבהירה בית לספרווספחו
 בקבלה ודתה הישראלית האוטה יסוד ער שמבראשית עולם ימות דורות עלידבר

התורה
 5 אשר פ5פי5ים גסת בו יש וגם פירושיו בשאר לשונו מסגנון שנוטה ביצה 0ס' פי' ע5 5חעיר יש7(

 ביצה טפי' דברים מעתיק הסכתות שבשאר שמצאנו כן אינו באסת אג5 . טשו שאינו ונובלס5חשובכפנחגו
 השי זח שנם הטראים רסנים כטח גו גטצא וקור הבחירה ניח ספרו ע5 רוגז שם שבפ'א ראינווגם
 . מטנודכא

 ה( ח.דויד
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 הבמי על וידבר ; בראש.נה הארץ גלות עד והלאה שמשם הדורות ועלהתורה,
 אחר דור אחריו הנאים. כל יעל , מרא היא מהם הראשון אשר ומנהיגיו וראשיוישראל
 באצת ם י א נ א" ;מן ראשית היה דעתו לפי ואמנם , השני הבית .חורבן עדדור

 :5א למה הודיע ולא זכא' בן החנן רבי בהם הראשון והיה וו;לאה השני .הביהמחורבן
 מן ' החרבן שלפני אחרים ורבים הזקן גמליאל ורבן והלל שמאי שטח בן שמעוןמנה

 . ההבאים" סוף הקרוש רבינו "והיה דורות לחמשה ההנאים זמן מנינו לפי חלק .ההנאים
 ההם המנים שנתחברו הספרים על לדבר יוסיף התנא.ם דורות על דבריו כההימוויהי

 ופעולתם השתרלותם האמוראים גדולי יכיר כן אחרי . ואגרה מדרש , הלכהבעניני
 לבו אל נתן ואז , האמוראים מחגוה כל למאספים יהשבם ז"ר אשי ורב רבינאער

 בין ממוצע דור וקראם אשי רב שי דורה אחרי שהיי החכמים אה במם2רלהביא
 מן כן ואחרי , י-ורות בחמשה וגדרם הסבוראים מדורוה וידבר , יהמבוראיםהאמוראים
 'מבספרד הרבנים גדולי על וירחינ:דבורו ,. נאון האי רב והוא בהם האחרין עדהגאונים
 בדורית שעשה כמו אך ער'ן;מגו, השלשלת ומושך ארציה יבשאר ואשכנזציפת

 בכל עשה כן אף מפורסמים. והיותר בהם הברורים רק ספרו על העלה שלאהאמיראים
 . ולההלה"( לשם והנודעים אנבח-ים רק הזכיר שלא שאחייהםהדורות

 ;את בכל הדברים לקצר ומקש חקירתו בדרך נחפז המחבר היה כי אףואמנם
 Qp כי , שמות לוה רק לעשות ירצה לא אשר וכאיש לכר פטמין כמוני רק נחשכהולא

 בראש כבי , מאמרו חלקי בכל ומחכטהו מרעתו הערות לפעמים לעשית חדל לאקצורו
 יען : ואומר . "אבות" נקראה למה הממכת שם בביאור מאד נאמנו עדותיו:-בריו
 לכל ושביל ודרך ומצוה חכמה לבל  ועקר ושגוש ויפוד "אכוה כיללשענינה
 כמה יעיר מ-אש הקדמונים הדורות מן כדברו , ממאמרו הראשון ובחלקמעלה".
 , בוראו את והכרתו אבינו אברהם ובענין , בעולם האמונית השהלשליה בעביןהערוה
 הרמב"ם דעות אח-י אלה בכל ונמשך טושכלות, כלן אשר והקבלה הנבואהובענין
 נלחם עוז ובכל הטאירי היה הרמב"ם את ומבכד אוהב כי עינים למאירת לו היואשר
 ואמר . פה שבעל רברים כתיבה בענין ו'עהו היתה מאר מושכלת . מנגדיו"( נגדלו

 כנמת אנשי מזמן כן זה והיה מסבו" ששמע מה לעצמו אהד כל כותבים "והיו :כספיו
 מאמר בחבורו ויש , מזה" זה שומעים שהיו מה לכהוב "התחילו מא; שכבךהגדולה
 מה מכל שלם יותר הוא שם שכהב טה יכל , וההוספהות הכרייהות דבר עלארוך

 סררי על דבורו בההלה בי נמצא מושכל מאר מחקר . הזה חנכנד בענין לשניושנכתב
 , גהם רגילה ספרים כת.בה היה לא הגאונים ימי כל למה דעהו יודיע בו .הרבנים

 גדול לצרך רק זה היה לא כהבו ואם מפר שום כתבו לא הגאונים של רובםוגם
 והקת ידיעהם ,כח הגאונים ביטי ה.ה לא כי הדבר שטעם וכתב הכלל. מןוכיוצא
 מפי ומפורסם בקבלה נורע סיכם היה לא שאם עד , בחבוריהם וראיוה באוריהםמעלת

 הרות דרך כן . חבוריהם.' מצד השלמות בתכלית כך כל מחזיקים היי לאהשמועה
 בטוב הערהו ויעשה יפסיק דבר להעיר לו שיזדמן מקים שבכל הספר בכלההולך
 שמות כל יזכיר אלה כל על ניסף עוד . בהם שפסק לרברים ישוב וא; ודעתטעם

התנאים

 לרוב במנופחה ושנים בעיר אחד אם כ' מהם לי.ו נורע שלא הנאטים גסן שכן וכל , ולרבבות לאלפיםשחם
 הנכתבים החכסיב וכל : לאמוראים דורות בם'ף ואטר וכו'. כלל דרך פענחם יודיע אם כי מעלתםורסנם
 ינול אתה וכרגזם שלאבתלט.ד

 להני
 . היה  נסן -באיזה 1DY  הא".:'ש:וכר מן או גו שהכר טהענין

 -'- ' אטה. כללוהוא
 הרמכ'ם קפח ע5 הריב ע"ר המאירי אגרת שבו שיבה תפארת בם' קויפטאנן ר"ד של מאסרו עי'9(

 . ולהצדיקו הרכב'ם בער להגן תט,ד השתרל נסה:תראה
 היה(ידו.ד
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 בפהיחתו ההמבים שעשה סמה .שלמוה ביהרון ובברייתא כמשנה המיבאיםהתנאים
 כל על רבר:':נראה:,בי :וטל תומו,..:כללי ער השלי[ן:ההבר! לא ההא שגפכ אףלמשנה
 ,ובעור 'לפניו, עשו מאשר יותר האלה הפנות בכל לעשות הזה המחבר הגדילפקם
 לחדש ומנמתם :עיניהם: ,הפלפול, על הק ההיא כעת ספרי בארץ אשר הגדוליםאשר

 בכל הרמב"ם בעקבות והלך' מאלה לבו המיר' אש* ה'היד כטעם המאירי היההדוותם
 . , .ן-:. התלמודיי( נחבטהאורחוהיו

 ששים וכמו , ויאש?וה חכמים ראוה הלומרים לפני נכבדה היהה חזאיהפתיחה
 ן ב חק.י י'צ י ב ר ב' ר -ה ההוא הדור 0הכמי עמר.אחד קל"ב( היא )שקיה.אחריו
 -תורה'וחכמה ובעלז מגדולי:היחש:, והיה בו רוחו אשד איש ש, א לאס יייעקב
 הערות לפעמים הוסיף וגם מקומוה בקצה המאיהויותקנה מפתיחת קצור ועשה ,במפרד
 לשון במליצת. ירו ואומנות בחכמה נכחו תקחהועצמת כל את ובדעתי מנפשו,קצרות
 או מלות לפעמים השמים רק וממליצותיו, מלשינו ושמאל ימין נטה .לא כן עלהקדש
 סדרי ידיעה לרכלית.. 'צורך בהם אין. דעתו לפז:' אשר שלמות הערוה גם אורבורים
 )לו וטיחסים ; התתק בחכמת, ובקי חכם הזה:ה:ה האיש , ישראל חכם. שלהדורוה
 הזה לספר שתיתה. וכעין התורה, כסרר המצות על: פירוש והוא יצתע' "תולדותספר
 צד געשיכמע צור )צ.נץ ..ציון" "שערי בשם וקראו המאירי מפתיתת הקצור זהעשה

 מפליג שיזדמן מקום ובכל , מאוהביהן והיה חכמות בשאר גם-מלומך היה אולם478(,
 המעשה עליו רע היה כי ונראה , החצוניות החכמות מבעלי .שהיו ישראל חכמיבשבח
 בעה נרדף הייהר הז בחכמה. העוסקים כל ח-מ" עד שרדפו שלפניו בדורשנפשה
 באמ:3ה.ישיאל בונד לאיש חשדוה. אשך .חיים בן אברהם בן לוי רבי אותו היההרפא
 .את יבקש הזה יצחק רבי איך נראה אמנם , פ"נ( לעיל )עי1 והמצות התורהומעקש
 הרשב"א- בימי היו אשר המחלוקוה מכל אחת במלה אף יזכיר לא כ. האמנם ןהנררף
 עליהן משפטו ירענן עמנו-אכל לבשת היו לדעתו אשר שעברו מחלוקות אכירולם"
 על השגיח לא . ביזה- והתשיר  הנררף לוי ר'  החכם את בו הואר אשר המתוארמן

 בכל היה : חכם : דב-ין ה[ ואלה . שבח כל על וינשאהו ומשנאיו רודפיורברת
 נודע לא. מסר יקרנונכבד חן לוית הספר ומהם ונוראים נפלאי[ חבורים חברהחכמות
 ענד ענדו נעשה אשר בל כי  לשער יבול מיטכיל נ%  מזה. ליחיעם. אם כימעלתי
 מדע טיני כל .  ויודע וחוק" חכם  בזה איש ועתה כרוחו. היה , לא.. אשר..כגילוהחכמים

 של הדור:ה' מדרי יריעה התלמורית החכמה לרירשי נחוץ כמה נכון הכיר-על הואנם
 המאירי מפתיחת קצור' לעשות . שהתאמץ למה סבה היה אשי הדבר והוא .ונושאיה
 הטאירי וזה-'הרב זה 1 אלה כל עם אמנם . נומפות:1( עליהם לשית לפעטים וגםולהקנה

 הנכניח במלאכה לההנדר ומקומוה דים עוללות השאירו עיד ציון שערי בעלוגם
 התלה בחטטת- חכם מפרד מבני לאחד שמור היה המלאכה תשלום גם אך .הזאת

 . ו: -. - לעתים. בינה .ויודעובהכונה
. . . 

  זכות:,-חלםיר"רו1:  ב-ן.,טמראל אברתם רבי הרב היה  ,זזה החכם.
 הכמהו ושרים.ספמ.רוב  מלך בעית תכבר מתשובי,אראנט איש אנמהם. יצחקרבי

----ד------
ך   ט'והשלים ה"א ש' תלד הפאיר,10, והיה 

  חגורוה"
 לחגרה  התחיל ליח בש' גי שגח יג בו ועשה יששים

  שצחרי ברור. גורע לא טותי שנת חטם.  גיר  ראובן ר' רבו את מימיר ושק לאנית הפתיחה  בסוף נתבבן
 סגיאו. יטף  רעיסיוהרגבית  r1'P סוער ס'אהל גם לו מיחסים  תה. עוד,-ה מץ ה'א שבש' כחגגדון

' : . סגן-אנות ס' aa יטחבר כתבובשה,ג  
 , י'.

'. 
 על קוגל והמיל . תרמ'ה( ~אריסלא הערות עם באבער ר.ש החכם העל ומע שערי הקנטרם11(

 רבריס. טסמבי  חשרו'שחוא נצדק ולא . הקנטרם )ק כל את לקח ~סם אשר המאירי אח טמיר לא ביהמחכר
  לתמם פטרים  סחבתי ישראל וח"י , בסם ולתקר  טספרו קיור לעשות אלא בא ילא מה דעת' על צלח לאב
 . כבור לשם ולא שטים לשם מעשיהםגל

 ח"(רוס
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 ויהי לפורטונאל ברת אז , רנ"ב בשנת היה אשר בשמד מספרד הנולים בבללוהיה
 יסורי פי על בתלמוד ולדרוש להגית החפץ , רנ"ג בשנה טת אשר הנזכר רבו עםשם

 הרב של מדרשו בבית גדל הזה רבו כי אבוהב יצחק רבי מרבו ירש ההגיוןחכמת
 *מר שהיה בזה מצוין היה הזה והחכם מקשטיליא נאון הנקרא קנפנמון יצחקרבי

 היו הזה ובדרך . שחבר הגמרא דרכי ממפרו נראה כאשר ההגיון חכמה פי עלהתלמוד
 רבי הוא הלמידיו מתלמידי ואחד שחברו מספריהם נראה כאשר , מצוינים הלמידיוגם

 זה אף כי הכיר אברהם רבי החכם נם כן ועל , הגטרא בכללי ספר חבר דאנוןמשה
 מפר הוא גם לחבר לבו אל וישם התלמור לדורשי המאיר איר ישכון הדרךהוא

 כל של הדורות סדרי לדעת המירה "יוחסין" ספרו ועשה התלמוד דרכי לרעתהמועיל
 חכמי כל סדר הוא כי ממנו שלם אבל הפאירי של מאמרו כדמות והוא ישראלחכמי

 יקדים הזה הסדר התחיל טרם אמנם בית"א, אלפ"א סדר על והתיפורהמשניות
 לפי ימיהם דברי :על התנאים דורות הם עד הראשינים חכמים חבוריה עלחקירותיו
 פירושים כמה דבריו כתוך ומכניס אחרים במקורות לפעמים ישתמש נם . הנמראמקורות
 ובפרם . להעצים ופעם לסתור פעם מהברים שאי דעית על ומתן משא גם .ובאורים

 א אלפ' פי על התנאים סדר לסדר יהחיל כן יאתרי . המשנה בפתיחת הרמב"ם פרקיעל
 רבנן סדר בספרו גם וסדר ב, א. כסדר כן גם האמוראים כל שמיה ואחריהםביה"א
 בהן ישבו אשר הארצות בכל ופעלו חיו אשר והחכמים הרבנים וסדר והגאוניםסבוראי
 אל נס וספח , לו מפרו אחרים ואשר בעיניו ראה אשר השמדות מן וספי ,יהודים
 לספר נוספות המהבר שת עוד האומית. למלכי הימים מדברי ספורים קצתספרו

 הארוך המאמר כסו ספרו לענין קצת צריכים שהם בעבור ארוכים גם שלמיםמאמרים
 והאמוראים התנאים הארי בענין גאון שרירא רב תשובת העתק וכן הכהניםמענין

 רב של הערוך ממפי והעתק'ת , אביי( )ע' סרומ' נחן סרבי הערוך במפרהכתובה
 גוריוןן בן יוסיפון ומספר , להךאב"ד הקבלה ומספר להנגיד התלמוד ממבוא , גאיןצמח

 ממחברים העתקיה כמה ועוד עולם יסוד ומספר , אלהרי,י יהודה לרני תחנמוניומספר
 תכלית לעיקר צריכים א.נם אשר מאמרים גם בו ויש . אחרים יהודים ואינםיהודים
 אורת מאמרו וכן הנוצרים דה מיסד בענין מקומות בקצת ונוהן שנושא מה כמו .ספרו
 משף שרבי שה.ה ומעשה מכונה ערות פי על שמספי חברו ומי חבורו וזמן הזוהרמפר
 כל והנה . אחרים ענינים ועוד בחבורו חלק לאחרים ואין יסדו גם הכינו ליאוןדי

 כבר אמנם מחברו ידי מהחת שיצא מה כפי הספר עניני הן שמנינו הנקודותאלה
 נהפך שולם שמואל רבי החכם ידי על שכ"ו( )קונמטנטינא ראשונה בדפוס לאורכצאתו
 הגהוהיו על לו ולהודות הזה להחכם לשבח עלינו כי אמת הן , לטשחית הודועליו

 אבל . לדעתם ראוים אשר דברים והוסיף מקום.ת בה-בה ותקנו היוחסין אתשהניה
 מנוסחת רבים דביים שקצר והוא אחד בדבר הזה המגיה החכם עשה מובלא

 ה' אום- האמוראים מן ב, א. סדר תשלום אחרי . זאת מודיע עצמו והוא ,הסתבר
 אנחנו אשר הזה במקים המהבר דברי כל טהדפיס יד קצרנו אשר יום יכפרהטוב
 אגרת במקומו והדפיס במפר הבהובים והגאונים כבוראי מדר כל השמים וכן .בקרבו
 ובכל . רעהו במלאכת יד כשליחיה נחשב זה כי יעשה לא וכן , גאון שרירארב

 על המחבר כתב אשי המאמרים כל שהחסירו לעשות הרעו עיד המאוחרותההתאוה
 והמוציא יד כתב פי על היוחסין ספר לאור יצא זה בזמננו אכן , הזוהר ספרדבר
 ואם העקריו:  הפסחא  היא יד הכתב ;ה כי הדברים ונראים , השלם יוחסין קראולאזר

 שולם שמואל ר' פניה שנה כטה נראה אז הקידמות שבדפוס ההוצאות מולנעריכנה
 ר ת נ 1 כ טיב cy כן ועל , ובמליצה בלשון עשה אשר והחליפים השממותיו ירי עלהוה

 לא חזה(,רו.ר
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 לכל נאמן -מקור יוחסין הספר זה היה זאת כל עם ואולם . בעמיו~ג( עשה טובלא

 הרורות קורא בעל , הזאה בפנה ספר לחבר חפץ שמצאו אחייו באו אשרהמחביים
 בסדר ובפרט למדרו יסוד עשהו הדורות .סרר ובעל דבריו ברוב עליומומך
 . ואמוראיםהנאים

 נושאיו -דורות ויריעת ההלמוד חכמת בללי שהם האלה החקירה סיניבשני
 השוקתם , ערכם הבינו -כי לעשות -הספרדים הגרילו בישראל המחכרים גדוליושמות
 בצרפת , הספרדים בין הלקודים דרכי. נשתנו כי אף , הזמנים במרוץ רפתה לאאליהם
 וכללי מדעית חקירה בקשו לא למודם, בדרך לתמם הלכו שם היה. כן לא.באשכנז
 זה בעבור נאסר ,לא ואמנם . באלה נמו לא רבותיהם גם בי בתלמוד בדרשםההגיון
 אמרי מקשם בעיונם המיר נטו זאת על השניחם ומבלי המלע טדרכי סורם עלבי

 יריעת חסרון לפעמים כ( הנסיון יורנו הלא ! זאת לא זאת , ישר ארחות ועזבואמת
 ידי על להמנות יוכל החכמהבללי

 בלמודים ההרגל ידי ועל המבעי הישי ,השכל.
 יפות במליצות הנותכים הלשונות בכל נכבדים כפר.ם מחביי ראינו מעט ולא .ובעיון
 הרבר כן אף . נחשבה וכאפס דלה הלשון רקדוק בחכמת ידיעתם מי אף טעםוטוב
 ,אשר , ואשכנז צרפת מצאצאי האחרונים לדורות נזק מזה הגיע זאת בכל אבל .הזה
 . ההגיון כללי פי על התלמור בעיון ללכת למרום לא ורבוהיהם אבותיהם חנכוםלא

 הפלפול הימים באחרית הניע זה ירי ועל , התלמוד 'בדרישת פרעות נרם הזההדבר
 לשעשועיהם אם כי כן עשו לא ואילו . הדעה לבלביל .קיובה היא כבר אשרלמדרגה

 מפלפוליהם הוציאו אשר התולדות את חשבו הם אבל , כך כל גדול האסון יהיהלא
 האמת חרבן היה וזה שונים מדינים דינים פיהם על והצמיחו ,והולידו שלמהלתורה
 . 'ישראל לביתולמארה

 עשיריפרק
 הראשונה בטאהאיטאליא

 ישראל גלות מעה , ובחכמה בהורה היתה ה' מבורכת ארץ א, סניאיםאליא
 הגאונים בימי ההורה. שם פסקה לא ביומי התישבה גרולה וקהלה אדמהומעל
 הזכירו ספאביאה משה רבי . מכבודה הארץ והאירו לצרפת התורה את חכמיההביאו

 עם עשה אשר הערוך בעל רב,נתן מעשי גרולים וכמה , הגאומם .במרהגתהמחברים
 רבני בימי שעוד עד וסופרים חכמים מלאות ערים היו ואוטינטו בארי . בספרוישראל
 החמישי האלף ובסוף . מאוטרנטו ה' ודבר תורה תצא מבארי כי : המאמר הלךתם
 ארצו חכמי מכל אשר מלי בן ישעיה רבי הרב החכמים מופת .גדול .אדם במראניחי
 ונראה . כמוהו ופסקים ברכה-פירושים אחריו הניח אשר ולאחריו לפניו אחד גםאין
 גדולי וסופרים חכמים בא'טאליא היו החמישי האלף תם עד ודור .דור בכל כי זהסכל
 גדולתם -עם בי עוד נראה איפאליא חכמי על לב בשום . נתורה .ומופלגים .שםאנשי
 היו באימאליא כי ספק ,כל לנו ואין . ההכמוה למידי אנשים גם בהם היו.בתורה
 ירו הניה לא לתורה וכחו זמנו שהקדיש ומי אחותה אל אשה קשורות :התכמההתירה

 דבר מהם אלינו הניע לא אשר החנמים כי להפך נם לשפוט נוכל ומזה , החכמהמן
 ובזה , פה שבעל התורה בחכמת ושם יד להם היה זאת בכל המחקר בחכמתדלתי

היו
 הדפיס לא הוא תם , טהילאפא.:סקי צבי החכם ע"י תראו ש' בלונדון לאיר 'ם השלם 'וחטן ס'12(

 להקל למאדרים הפטר וחלק המחבר שקצר טה והשלים הכרר טקומות גכטה שנה כי בב" כהטייתוהספר
 . המעיין;ל

 ח"הןנד:"ד
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 לעתים גם הוגים אומנוהם ההלמוד איטר הרבנים רוב שהיי , מפיד לחכטי דומיםהיו
 . בהלטיר נם הני זאת בכל אומנוהם התימוד אין אשר החכרות בעלי וכלבחכמות
 כסוף הי אשר טטראני מלי בן ישעיה רכי הרב אם וראיה סופת כל לנואין
 מענין אחו גם אין חבר אשר מפריו בהמון . החכמות מבעלי היה החמישיהאלף

 לשנות יוכלו לא ח'ד"א( להרכ כור )כפני לחומש נמיקיי גס , הלכותיים כלם ,המרעים
 רהי חכמה דברי משמיע אזנו אטם כי מופת אין גם אבל הזה, במשפטמאומה
 ההוא האיש היה כי לאם- נוכל פנים כל ;ל בחבוריו היטב נתבונן אס אטנם ,טעריה
 בהשכלתו, לי ישוו לא צרפה חכמי וכל השכלה דרך היה דרכו תלמודו בארויות וישרתם
 ואיש , בלמודו התחקה כוללים כללים שרש' ועל מחקרו סרה היתה נאמנה נקרתכי

 בהו בן נכדו גם הלך הזה נהיבהי בררך . אמהתי( השבלה מבעלי הוא לו אלהאשר
 זקנו . האחרון ישעיה רבי המחכרים בפי הנקרא ה לי א fa ה י ע ש י י ב ר ב רה
 כמו חכם והיה , אותי" יורש כהי כן "והנה מוהו כשעת עליו אמר הראשין ישעיהר'

 הלכות" "פסק. גדול ספר כרכה אחריו השאיר הוא )שה"ק( ;קנו מיהה אחר שנהשלשים
 "קונטרס כתב ולהשלימו הראיות, בהעדר הלכות פסקי והם כלוי(. נדפם לאאשר

 אשר גבורים שלטי בעל . ואיננו אבד וה,א , בפכקיו תמיר עליו רומז אשרהראיות"
 . עליהן ה-איה יזכיר במעוטן אך אשר רבות הלכות פסק.ו מהוך העתיק האלפסיאצל

 : לאמ- תמיד דרכו אלה ובכסו . ומסנרהו מדעתי הוא rcw באר מהן גדול.ובחלק
 צרפת מפרי בכל לה דומה ואין וצחה ברורה לשונו . אומר ואני , לי ונ-אה , נראהולי

 סובבים היו פסקיו כי נראה נכורים שבשלט- ההעהקית מתוך המבואר לפי .ואשכנז
 והיה . הזה iDr1 הנוהגים בענינים העומק,ה התלטוד של המבכהות בל עלוהולכים
 ולא , לשונו כמליצת ההלטור עניני להעה,ק המפרדים מחכמי קצת כדרך בפסקיודרכו
 מלא אחריו וקרן: הזה הדבי כגלל הרמב"ס על ד הראב נשא אשר התלונה אלשעה
 : אחר בסק.ם עוד ואמר , המשנה לשון ומשנה הזה העם אל ידבר אחרת בלשון.,כי
 )דרו'ד אח-ת ובמליצה עבריה לשון אל הגמיא דברי מעתיק עצמו עשה המחברזה
 ועשה הראב"ד תלונת אל ישעיה רבי שעה לא כי רוא.ם אנו והנה . )(30( צדת"ד
 המיר וקראו ישעיה ר' היה הבמכ"ם את מכבד כי הרמב"ם אחר בהמשכו כן הואגם

 המיכו אמנם . מהלכותיו לדבריו ראיה והביא בהוראותיו עליו וממך סשה רבנובספרו
 ולא ישעיה רבי היה אמונים איש כי . לפעמים עליו לחלוק עצרהו לא אחריולרוב
 ואת יותר ר"י אהב כי את הנה . בתורה פניםנשא

 מי,
 'שעיה עגי מזקנו יותר כבד

 ובכל עליהם וממך בחבורו ממנו הניא אשר הרבויים לכל מספר אין וגם ,הראשון
 ההלמוד שטה שאי, השג כי נכינה ,קני רנר לא דעתו לפי אסזאת

 כדבריי
 נשא לא

 , ההלמ,ד שנתן ההלכה מטעם נוטה שהוא מצאנו מזו וגדולה , עליו וחולק פניםלו
 בעיני נראה הגמרא שטת שכך פי על אף : כפ.רוש ,אוסר , מסברת, אחר טעםואומר
r'NWמלנטות נמנע לא וכן . הנזלתית( את שורין אין פי' פ"כ 'טבת )עונג כן ההלכה 
 משתול ספר: כרוב . רפ"ב( )ביצה להפך מכרעת שדעתי פסקים כהלמוד הלכהמפסק
 ולאמור יהרה מחמירות להחסיר מרצותו לא אבל , ההומרא צד אחרי לנטוהתמיד
 הרין שורת על סועד מהמיר הוא אשר מקום בבל אם כי אשכנ, חסידי כמעשיהמותר

ולא
 24ה-825 צר בה:רוה הספר בסיף ג,רעמא:ן ט.טה לר' בא,מאליא ,ההשכלה החזיר תולריה בס' ע'11

 שכתבתי מח ו 09 צר ח"ד בדדו"ד וע.ע המכריע בז' ובפרס הראשון ר.י שבסטז' ה:מ' כלא'שאסף
 . א,ד:היועל

 ההעתקות רק אהר סקור לי ~א.ן ראיתה לא ושי גירגכא:ן ר'.ט חרב בירי בכ"י ה.ה כלו הספר2(
 הגבירים. שלטישבס'
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 . הדין חן ל.י,קל שיש אף להתמיר לחוש שיש שיאמר בספרונמצ-אולא

 בחר כי בזה נם מאר נעלה במפרו המושלות ברורה ושפה המליצה צחותמלבד
 פירושים נם עשה הזה ישעיה רבי . ס4שכלות5( גם ישרוה וסברותיו קצרה דרךלו

 איוב ומפר מלכים וקצת ושמואל שופטים לספר פירושיו ממנו לנו ונהקיימולמקרא
 על ובנוים ופשיפים קצרים פעם טטיבי והם , ג'( הערה 189 שם נידעמאנן3ר"ם
 המעטות הנקודות מאלה , פ"א( ר"ה )ש"ג התקופות בחשבון בקי היה גם ( הלשון'דקדוק
 אבל עיונם, בדרך למישרים ההולכים המשכילים התלמודיים טן היה כי לשפיםנובל

 מופלגת בהזהרה מזהיר שמענוהו כי , להפך ותהי , חפץ מצא לא הפהילוסופיאבחכמת
 הפהילוסופים ושאר אריסטו ספרי 1 לדעהו מינים מפרי הם ומה . סינים בספרימלעסוק
 מעניני שנראה מה שבל ואומרים ה' ובהשגחת בראשית ובמעשה בהורה כופייםשהם
 כל האדם מדעת הנשנבש האלה ברברים לעסוק שאין וטוב הוא מקרה מכל אדםבני
 הגדולה התועלת אטנם , הפהילוסופיא בדרך למינות ימשך עליהם בהכלרתו פןעיקר

 במר כן דבר ספק ובלי . פ"א( ע"ז )ש"ג ובמצות בתורה העמק היא לאדםהמועלת
 בארץ גם כי ונראה . בספרר ההיא בעת הנעשה כל עיניו נוכח היה כי יעןנפשו

 סדין בדברו פפסקיו באחד מבואר כן , הפילה חללים רבים הזאת החכמהאיטאליא
 על המלגלגים עמנו מפריצי ראה בי אמר שם . ישראל לאינם הורה המלמדישראל
 דרכו חכמינו מדרשי ובענין , )שם( תורתנו על להלעיג אותם ומלמדים חכמיםדברי
 רעות פי על לפרשם שיש דעתו על עלה לא מעולם , ספרד חכמי מדרך מאדרחוקה

 טהם יש גדרים בשלשה המדרשים את גדר הוא אבל . וציו: משל ובדרךהפהילוסופים
 הענינים בכל כי נראה אלה סכל שם( זה )גם רמז מהם ויש נסים מעשה ויש ,טזטא
 בלכתו דעהו נוקשה טפליוה אמונות בקצת גם . לאטתו תלמודי החכם זה היההאלה
 מעסקיו ונמנע בלבו שהמחשב אסר הנחוש בענין כמו . התלמוד פשוטי אתר'להעמו
 נ )ש הבריות שחוששין חשש על .לחוש לאדם שראוי מותר ,ה הרי נתוש.ם ידי.על

 ואם03 . פ"נ( ע"; )ש"ג להם וכדומה והכשוף הלתשים בכח האמין וכן , פיו(מנהררין
 איש כי בעינינו הדבר יפלאלא

 ב-

 , כאלה בדעות ההשבור; יחשוב הרעיון וזך הדוח
 פשוטי אחר. מעשיו בכל והלך , לאמתו תלמודי היה הזה החכם כי אמרנו כברהלא

 משלר הדעוה אלה אשר.'בו זמנו בן היה הלא מזה ותוץ . ודעות'( באמונותהתלמור
 משפמו כן כי מפורש אמה וכנר , הי בו אשר הזמן ברוח שליט אדם ואיןטמשלה

 האלה מנהגיו על יהנה . הבריות בו שחוששין חשש על לחוש לאדם שראוי היסיםכל
 אלה ארל , כהשכלתו והמשכיל כחסידותו החסיד שירצה כמו לחשוב אדם בליוכל
 ארצו , חכמי טבחירי היה האחרון ישעיה רבי כי אחת ודעה אחד פה יסכיטוואלה

 . לסדרגהו הניע איטאליא מחכמי אחד ואין התלמודבחכמת
סביב  מברך ואינו בשופר לתקוע תוקע ומברך כתב שיפר סכת ברכת בענין . מסברותיו קצת פה נכיר8,

 על בזה וחולק ש-סר תק.עת על לברך שיכול מוסיף פ"א( פסחים )ש"ג וכטיס פ"נ( ר"ה שזג פרפר קוללשסוע
 שסים לשם שנהגו מנהג כל אמר המנהג ובענין . התקיעת לשתי חיא המצוח שעיקר הפוסקים ורובהגאונים
 כענין פיד( clr7cc במנהנם')ש'ג עוטדין אזן איסור נרניד בו וכשיש בו לעטוד היינן איסור נדגור נוואין

 פ"א( תענית )ש.ג לגשמים שצריכין ובטקום בשעח' ומטר טל יתן המוז בתקופת אפילו אומר : נשטיםשאלת
 . הדברים כונת לסיף שירד בפג. זהוכל

 דעת ננד האחרון לרז, הפירוש.ם אלה שיחס 189 צר גידעמאנן לר.מ יכו' היחורים חנוך oa' עי'4(
 לח,כש נמוקיו לעסת נערינם שאם הפי"ושי6 טתכונת וראיתו , הראשון לריי אותם שיהסו אחרזםטחבריכ
 אין לחימש והפי' לשה"ק דקדוק וע"פ וקצרים פשתים הם שאלח טם;רב n~?c כרחוק ביניתם טרחקנמצא
 . האלה חטדות כללו

 סלת עיי שתוציא א"י עתידה לטדרשם פירושו השכלה בשבח המהבר כתב 192 צר הנזכר בספרס(
 זה לקח שר.י אני וכסרוסה לישראל. גדולה סובה לחרש עתיד שהבורא ללטר כוה שרצהזגליסקאות.

 י ח.ה()דו.ד מצויין יהיו חטעדנים וכל הרבה ששפעת תהיח שהטובה שכתב טלכים רוכזת סוף שרכזם טרבריהפירוש
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 ם ה י ב א י ב ר ן ב ה י ק ד צ י ב ר הרב ברוסי חי הזה לוט!טביב

 על צונץ )עי' בישראל מיוחפת משפחה היהד והיא הענוים טמשפחה פא והר
 שהתלמידים ההיא הזמן כמנהג הלקט שבלי ספר חבר יהוא , ~85( צדהפייטנים

 הזה צדקיה רבי עשה כן שונים ממורים תורה לקחה לישיבה מישיבה הולכיםהיו
 י ב ר היה אחד , "סירי" בכניי ואחד אחד כל את וקרא חכמים כמה לפניטשטש

 ש2 הזכרה בלי מאיר ר' מורו מזכיר 03 . רי"ג( סי' פסח )סרר ה ש מ ן ב ר י אמ
 אחד היה וכן "(ן לא או הנזכר משה בן ר"מ עם אחד הוא אם נהברר ולאאביו

 ר"ח )ענין' סחם נתן רבי יזכירו הלקט ובשבלי )בשה"ג( מנחם ב"ר נהן רביסרב:היו
 על אשר אבע, אי חדו בנימין ב"ר יהודה רבי תראהמ ק"(.ס"

 קבלתם המא ממת מ השנהק, רם הו טא השם, אי 'חרה רבי אתקוא
 בכמה השף אהה בנימין ב"ר צדקיה רבי את גם ומציר הרבה.במקשות
 "שכלי הספר עמן . בתורה גדולם משפחתו בני כל הע כי נראה זה מכל .טקזשת
 טחכמי ולרוב לו שקדמו סהפיסקים הלכוה לקט שבלים כמלקט הוא כן כשמוהלקט"
 בחינה מבלי בילקוטו ושם פסוקות הלכות רק מלקט היה לא ואמנם . ואשכנזצרפת
 ולהכריע הבר מן ההבן לבור לפניו אשר הענין על ולבו עינו שם אם כי ,ובדיקה
 קמועוה הלכוה בעמק די יאמר אל ונבין משכיל כל : אמר כי , הדעות ביןבשכלו

 לכוון לו ראוי כי חובתו ידי יצא לא כן יעשה יאם , קבועות ומנהגיה יריעותותשובוה
 כוון האלה ברבריו ואולי , שבה'ל( )הקדמת לאמתו דבר דין כל להוציא דעה.בשקיל
 ספרו בכל כי ! הוא דבר והלא , פסוקית הלכוה רק שכתב הרמב"ם נגדמחשבהו
 מזער. מעם רק פה שבעל ההורה עניני כל הכיללים הרמב"ם מפסקי יזכיר לאהגדול
 טעם להה מבקש ישראל מנהג לכל ובפרם מקים בכל , וברויה יפה בספרולשונו
 הראשון ישעיה רבי בדרך בלמודו הלך כי יראה לב בשם כספרו המתבונן .לדבר
 החכמה מאוהבי היה אם , ישעיה רבי מחבורי יארוכים רבים ענינים מעתיקובאמת
 הוא החכמים מן בספרו הבאים נתוך . רט, הספר בכל ,ה על אין מעדיה אוהחציניה

 . קנ"ז( סי' ברכות )מדר המזון ברכה בנוסח דקדוקו ;ל וסמך מזרא אבן אברהם רביגם
 בענין , קצ"ח( סי' פורים )ענין ההלכוה מן להלכה מעם למקרא פירושו פי על נתןוכן

 ;ל קשים דברים שדבר לקהלת בפירושו הראב"ע דברי כל את הביא הפיוט.םאסירת
 כל הרב סדר זה וכנגד . לאמרם ואסור כלל פיוטים לאמר שאין והחליט הקלירפיוטי
 חזון להעמיד יהנשאו ?טנו פריצי ומבני : וטס.ים , לאטכם שהסכיטו החכמיםדעוה
 הוא חדוה כמליצת הסיום שזה אף והנה כ"ח( )פי' הטה לא כי שטם ירקבונכשלו
 נכונה כונתו בי נקל לנבון דעת פנים כל על , עמנו פריצי אלה המה סי בארןלא

 המחבר הביא אלה כל מלבד קנאים. מכת אלא ;ה ואין הראב"ע על רם;יובסתר
ומזה- ן. י מ ני ב י ב ר מאחיו ובפרם אחרימז( איטאליא מחכמי ותירוה פמק'ם עידבספרו
 מלת הכלי מן שבגמרא המדרש אותז כונה גוה לפ-ש הרמב"ם שרצה טראים הדברים 'שאלה .נעפר

 . להוציא א" שעתידהוהנלוסקאות
 הורה ל ' צ ז סשה בן מאיר והריר שכתב י"ג סי' תפלה ע' בשבה"ל שמצאה. יען בזה ספק' סבה6(

 בשמו הוא שכהב שמה וצ"ל 1 " ר נ כאיר ר' לשרו ששאל בנימ.ן רבי אחיו בש: כתב הס,' ובאות:וכו'
 דבריו והעתיק אתיז מכתבי העתקה הוא נר.י ממורו ששאל אחיו בשם שכהב ומה זצ"ל וכהב מותו אחרהיה

 . ש11ת והתשובה ההוראה ביהיר קדוש אומרים שאין הרבר ובעקר ובאמת נרם, וכהבבלשיג:
 הר"ר בס"א. נכצא ולא מנו ירעתי ולא וצ.ל נאכן ציר איר מ ר' את מביא ע'ו בסי'7(
 ממיסרו אגרהם רבי מובא a'p סי' ושם . צ.ג( )סי' ת'מובה לו השט יוסף ביראברהם
 ן י ט י נ ב י ב ר ן ב ה ש מ י ב ר . בזה .היש ה' שכהב טה ציון במ"ע עי' . אחד שניהם ואולי לושהשיב

 על כתב לא למה דורו בן היא ואם וצ"ע . תרו בנימין רבי שאינו אוכר בציון יה.ש והחכם . דורו בןהוא
 נשא י נ א ר מ מ ה ט ל ש ר' . בנ,טין ר' בני צדקיה ור' .הודה ר' את בהזכירו כחרכו השני אחי משהר'
 ה ש ם ר' . השלם לשנה"ל באנער שלמה ר' 1בהקימת בערכי שחיג עי"ש . השני אחיו יהודה ר' רבו עםונתן
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 ונכבדים:; תלםודיים..גרולים- ,חכמים איטאליא נחרץ ההיא" בעת היו כי. רואים אנוומיה
 הנזכרים: 'מכל- מפיים.כו מחמרי סופרים. לא.היו החכמים רוב:אלה לכ,כי נראהאבל
 בו עוד' ונראה. , התלמוד בחכטה- שלם.. ספר ממנה בידינו נמצאי אשרי אחר גם. ,אוןשם

 אם : כי אין.'ענינמן ההוא. מזמן הפליטה שאריה איטליא. ילירי' התלמודייםהמפהים.
 המחקר הלך. באיטאליא' פה גס, כן ואשכנז בצרפת כסו כי כד על ונדע: הלכות,פסקי,

 עיניהםקורק הלכות לפסקי ורק אחירנית מעט..סעם בשוספות. בעלי ררך עלהתלמודי
 . מנקשום היוצתתם

 על ואשכנזי, צרפת עם:בני אחד דרך באיטאליא התלמוד הלנהטורימאז,וסקדם_
 הלכותיהם בתוך. העלו באיטאליא הלכות פסקי המחברים כי נראה אם. יהם!הנו לאבן

 כן'הלא לא אשר יאמונות רעית עליהן יסודם,ובנב וחשוכות ,רות בהגדות אשרדברים.
 ענינים כמה בילקוטך שם- צרקיה- גם:ה' הזמנים,. בכל וצרפת אשכנז רבנ? מעשהזה,גם
 בעינינו .נפלאת אשר היא אחת אך , מסית כנתונה מקויימת הלכה אותם ועשה.באלה

 אשר ממריוש יעקב רבי החמיר את מבנא אחדים: במקוטוה הנה , סרותיושלא:השוה
 לא הלקם. שבלי ובעל , לו והשיבו ) השמים מן בחלומו שאלות שאל . - דבריי לפי-

 על מלסמוךנטנע
 חלוסוהיי

 ותשובה. שאלה ממני מביא אחר במקום. ושוב- , דבריו ועל
 ואין לפתרונו ולא. לחלומו צריכים אנו אין עליה ואמר השמים מן לוגחלומושגלו

 ואין ההוא הזמן רוח הוה כן כ? אמרנה כבר אבל ,, קנ"ז( )סי' הלומות בדברימשגיחים
 באשכנז הן . יפלא לא בעיניהם יפלא היום שבעינינו ימה , זמן מרוה להמלט יכולאדם

 עסהו. אשר דעות היו אותנו מתמיהית ודעוה ישפיקו כאלה זרות. באמונות מאזוצרפת:
 . ואמונתם. בתורתם: הלכה בררכם. היא גם הלא ואיטאליא , עולמים שלברוסו,

 גדלוהו אחריו הבאים ונם דורו בני בעיני חשוב היה הלקט. שבליזה::המפר
 וקראו טמנו קיצור עשה. איטאליא: מחכמי אחד והנה הימים ארכו גם:לא:וירוממוהו;

 , הצדק ממדה אם כי טענוה רק לא , הספר על שמו את קרא לע והמחבר "תניא"3שם
 כנתבם' ' הלקם משבלי לקוחים דיניו ורוב. אחרים, דברי מקבץ רק אינו כימדעתו

 באחרית לאחור.שיקומו האותיות ראה המקצר כי.זה בע?נינה ירמה וכמעםוכלשונם.,
 אשר המקיר את: העלים המעתיק האיש זה ראו לאמר תלונה עליו וישאו אנשים:הימים

 את ראה בעצמו והוא , ויכוננהו הספר את הוליד הוא כאגלו . ועשה-עצמומטנה:שאב-
 כן ועל . באבער( לריש השלם שבה"ל )הקרמת בו .והקדמונים:-המובאים ,הנאונ?םדברי
 , קצרו ומ' המפר אה סיר מי הודיע ולא שמו אח התלונהלהזאת:העליםל עללהשיב
 את היליד הוא כאילו עצמו שעשה מספרו שמו את שהעלים איש על נאמר עתה.ואיך

 שהשמיט במקימות ויתבונן , ומדורו הספר בעניני לב בשום. המעיין ואמנםהמפרי(,
 או אחרים ממחברים דבריו על שהוסיף ובהוספזהיו , הלקם שבל' בעל דברימקצה
 נראה בראשונה , הזה בספר המחבר רצה אשר החפץ, את לדעת יבין הלא עצמומדעת
 ' הראיות אריכות וישמיט לשונו 'תקן הלקם שבלי דברי שמעהיק מקומות בהרבהכי

זה
 בכל הנצרכים דינים קצור התדיר ספר חבר שטו על השובה רמ"ח סי' במבהיל שהזכיר ל א י ת 1 ק ' ר י2
 הפייטן הוא נאטן ציר טאיר ר' כי קויטטאנן ר'ד ירידי והעירני. 195 צר בספרו גידעמאנן ר"מ כתב. כןיים
 כהערת 610 וצד והלאה, 145 צר הפייטנים על צונץ עי' נהוראי המגונה שט,אל כן 'צחק כ! ש'ץר.מ
 , נאטן ציר : הכנ~'על

 שבשבה'ל הדינים רוב ג' . שבה.ל בעל ורברסס דבר כל על להזכיר התניא בעל על חובה היה לא8(
 חעתיקח והתניא עצטו דעת בשבהיל שהביא בסק,מות ובאמת . בספרו וחברם ; שלקט דברים העתקות הםהלא

 שרט!ו טה בתלטוד דבר איזה על רומו אם דברים כגננת טהבר איזה לחשור הרע .  השחג וזה . נשטוטונירה
  לבקיאים  אשי  בתלמור מצטוח חטיר הטוצאיט  באנשים ולרוב שונים טחברים אצל ראיתי כבר , אחריםעליו
 ח-נ ררו'ד בחבורי ועי' , הזה מענין נאלינ~ם נגד במאמרו תרטב-ם שכתב מה ועי' . בקיפפא נסונחיםהם
 . לחכם מפרשים וא.ן יבין והמשכ.ל , אבל המתה"ל דביר 6דצד

)רו"ר
 ויון חזן"
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 בעיניו הן מצאו לא אשר פירושים ישט.ט שנית . טוף עי מראש מעיין לכל מבוארזה

 היא  הנה שלישיה . הלבט( על מתישב היות;,. בפירוש ובחר תרים רחוקיםטהיות
 ובפיט , הלקט בשבלי יבר  להם אין  אשר שבברים  טובים רברים הרבה  בילקוטומוסיף
 הן שוא תלונות כי זה סכל וראינו  ומקוטו10(  וטנו מנהג הוא כיצר להוסיףדרכו
 ר ם א לא וכי , שלו שאינו בטליה מתלבש היה כי "הניא" ספר בעל על מליניםאשר
 )הקרמה המיקרם את ואיחר המאוחר הקרים וכי , 1 ם צ ע ם ר ב ד י צ ח א ל 1 ר בד

 אמר לו.הפץ היה לא התניא הדבר אמת אבל ושירש, יסוד בל לו אין זה כלשם(,
 שבלי הספר את לו ולקח , הקרמונים מיסור והם נפש לכל השתם פסקים למרר אםכי

 לקצר יכול שהיה מה כל  קצר כן על קצרה ררך לו  בורה ובהיוהו , ליסידוהלקם
 . האומרים שמות גם ולרוב , שעה כל צריכים נם שא רינים וכמה , הראיות רובוהשמים
 משלו הוסיף הרנה אם כי , הלקט משבלי הוא בספרו לכל כאשי שהכל אמתואינו

 עשה  זה ולהפך המאוחר שהקרים ומק בספר, מעיין כל ימצא כן אחריםוממחברים
 כי  הלקט בשבלי היא  מאשר הענינים  סרר  היטב  וה ירי על בי רצויה  ובונתיבבונה
 אחת פעם שכח בכונה שמי אח העלים אשר המחבר , למשנתו סרר אין לפעמיםשם

 אך י , י"מ( סי' )תניא הסופר" יחיאל "ואני וכתב סודו גלה תוטו לפי וכמסית ,כונתו
 . באיטאליא היו ,;יחיאל" כמה כי היה יחיאל רכי איזה נרע ולא אביו שם לנו הנידלא
 יקותיאל בן יחיאל רבי היא כי ונמרו נמנו האחרונים המחברים מן יש.אך
 מקצת ובאמת . ה 1 ד מ ה ת ל ע ם ספר חכר אשר , ושה"ג( )קוה"ר ן י מ י נ ב ןב

 הספר זה . אמת ההשערה זאת כי נראה האל.: הספרים שני בין יש אש-דמיונים
 המדותמעלת

 השכל מוסר עטו בני ללמד מאד ונעים נחסד ספר הוא כ"פ( )נדפם-
 מטה מוסר דברי גם מהביא נמנע ולא , והמררש התלמור הורות יסודות עלבנוי

 לצורך רק הזה בחבור כונהו עיקר היה דבריו לפי , הפהיליסופים בספרי,שמצא
 כל בן ועל , הספר( )בהקדמת ארץ ודרך שמים יראה ללמדם וההלמיריםהבחורים
 קצרה ובדרך קל נלשון וכהב , האלברשטאמם( בכ"י )שיר בקיצור כתב .בספרלמעלה".
 מחכסהי בספרו מאומה פעל לא כי נאמנה ומזריע . )הקדמה( בו הקורא ירוץלמען
 לפניו היו אשר מחברים חברו אשר ספרים וטפי סופרים מפי שקיבל כמי הנ5 אםכי

 ספריו בשני המחבר מחשכת היתה כי בעינינו ירמה אלה בכ5 נתכינן אם ועתה ,)שם(
 בדרך קובץ כן כמו המדוה מעלת וספר , בריניס קצר קובץ יהיה הניא ספר .אחה
 והמון וההלמירים הבחירים אל רק  עיניי היו  בזה  כמי  כוה , ארץ ובררך במוסרקצרה

 לרוב רצוי היה הסרות מעלות ספר . הגדולים המירים אל לא נספר קרואהיודעים
 , 1278( סי' ברשיסות'ו ש רמש )עי' פעמים כמה ברפים לאור הוציאוהו כן ועלהחכמים

 ומעיר , בו השהטשי האחראים מן הפוסקים וגרולי וננבר  חשוב תניא ספרו כןואף
  מהייטק בשו"ת )הש.אל  פיי על  ענעיהם בל  עושים  שהליעוים  החבמים  מן אחרעליו
 . קמ'.ד(י~(שרש

 ו_.

 הפייושים וכל ארמי בלשון קדיש איטרים למה הרבר בטעם בפירושים נואריך הפלה ענין בשנה"ל9(
 רק כלם התניא געל והשמיט לשמוע קרוב הוא בחטין רבי אחיו בשם שהביא אחר פירוש רק כריםרחוקים
 בגיטין. ר' של אותי לוביה

 בשבה"ל כתיבים חריגים שרוב ואף התניא של טסררו הוא רובו ה' סי' כהנים ברכה ענין עי'10(
 ורא.תי וכו' y"e5 ומנהגנו וכו' לקדות וטנהגנו ז' סי' ועי' . יפה והסדר יריו מעשה הוא הדינים סדרענ.פ
 הנא וכן בשנה"ל ליתא וכו' לדקדק.טנאן ויש בסיפו ה' סי' . עצמו רלרי הכל סנף ער וכי' הכ.בי הרבלסורי
 בוגוטה חולח נענין פ'ג בסי' נטלתם פה על ארטוו אך . דונטאות עור להביא 'היה ולסוחר , הספי בכלהילך
 . שורות בשלש מסלקו כשבחיל אשר מאר נאה טאטר שהוא בחפאו עומר ער וכו' 'שתעל לשלט : מןלטית
 לא התניא בעל כי לאכר רקיע ומאן יכין סאן ועתה .  התניא בעל פן שכלה התשובה מענין ע"ב ס"וטס
 . עצמו מדעת רגר חצ' ולא רבי לאהגיא

 גידעטאנן ריס של וכספרו קוה"ר בספר כתובים הם הלא הזה בענין לרעת שראויה הדברים יחד11(
 חג.ל ר( ח)ח-ר
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 י ב אילף הי6 פפרד: עף , דע5ך ושטם 6אי6אליא ופעלו חיו- אשך החכמיםמן
 '6בר הוא ו6ק)צל';" %אודי. 6יא. הזה הא,6 נ:פ'4:,מ יק~א ר ן סי גי ב ב"ר םשבח
 ת;:' ו הלכ י ק ס פ ונקרא בדיניםטפר

"~-iihbri 
 כממפר לא65ל רצ6,

 כל.
 *שראל לילי

 .על רק משנלה- אפיפתו א~ל' דיגים שאינק והשינות קרמונים- פסקי קצת אסף אםני
 'ורינימי'הם הלכות מסי מהם. אשר' ההכסים. . בספר לזכרון כתבן אשר הלכותמעם
 אבל , הקדמונים הגאונים 6ן: תשבוה - "רבה והציא . ( ואשכנזג צרפת חכמילרוב
 . 6דמב"ם את:הלכות לעטים כטה הליש ובי46ף , אחלים רק בספרו נזכרו ספרדמחכמו
 ישעיה רבי ואת פ( קפ )סי' יקותיאל ן ב שה ם רבי את מניא איפאליאמחכמי
 )מזה ולעדני , לברכה" "זכרונו המתים ברכת לסיף ישעיה ר' ובהזכרת , )רצ"נ(האחרון
 .6תן סלא כל בו ואין וקצר , ברור קלשון מצויין הזה הספר בקירוב8'(. ,מנולשער
 . וערך סלא, בלי דבריו להרבות אוהב בהם כ4 הבוריו פשאר בזה ונבדל .ופלפול
 לוב ה'. ר ו ה,ה ל ע 1 ש ד ר י הוא-פ המקובלים בין שם לו קנה בו אש4 ספריוראש

 .עם 4 פשפ הוא' שקרא מה - הפשט דרך על מהם ימעט קבלה דרך על הםפירושיו
 , באלה ואלה באלה אלה ומפרש המררשים- פירושי מרכיב קבלה ררך עלפירושיו
 בעלי עיני למרות היתה כוונהי כי ונראה . קבלה דבר* ירו תחת הסררשיםונעשים
 בפירושו נכינה אם . והשכלית העיונית הליקירה פי ע5 המדרשים את הטפרשיםהטחקר
 בדרך והלך הראשונים הקנלה כעלי דרך עזבו .אשר המקובלים מכת היה הוא כינראה
 הניח כן ,על אשר , התורה נונה לעיקר ומורותיה הקבלה רמזי שם אשר הזוהרבעל
 נס שלדעתי - מעצמו סיבן זה ולפי , קבלה פי על רק התורה את ופירש הפשתיםאת
 אחר נספר ננלתלו אזאה ורעתו . הקבלה יסידי פי על אם כי יובנו לא המצותפעמי
 דרך על הם למצות נתן אשר הטעמים רוב . ות צ הס י ט טע ספרו והואשחבר
 ועללן אחרום דעות לסביל יוכלו לא אשר עין מצרי להיות לנו יאחה לא והנה .דבלה
 , המצות למעשה נזק יביאו לא אם בהזיותיהם המשתעשעים בהמגדבלים עיני הרעלא
 אח להביא יוכלו וטעמיהם שפירושיהם לפעם'ם נראה אם המעשה עליני רעאבל

 "מצות טעמי שספרו ובפרם , המצות מפשוטי לנטות נסיון לירי לתומו בםהמתבונן
 והתנצל בזה הרגיש ככר עצמו המחנר ובאסת . החכמים הסוני לכל השבן בלשוןנכתב
 ואלפיה פ6 שבעל נתורה, ניתן פשוטה כפי המציה פירוש כי נאטנה והופיע , ככהעל
 הקללה עוקפי הלירושים לרעתו כי נדע ומזה . עין( תחת עין פסוק משפטים )פ' .נלך
 שנעל ההורה חכם, הורה רק ובהן המצוה מעשה יניאולא

 פ~
 אף . טדה]1"( ההיה

 את,חקת( קרושי6,פ' )פ' וכתך .לקצות, טל6 נתינה בענין הנהיגתהו הזאתהדעה
 . מדותיו אחר( להרהר לאדם רשות שאין היא, סלך גזירת חקה שנאמר מקום כלשבאמרם

 התנצלות זה וגם : -הש"י חקי אדם ישנה. שלא אלא לדבר טעם יהיה שלא הכונהואין
 נגר מכוון הזה חבורו עיקר כל לא אם יודע ומי . המצוה בטעמי ספר שכתבלעצמו

 המפררים.
 גאכערלשבה.ל ש ר החכם ובהקדטת ווארשא דפוס להקיא ה. ח. ז. ש. החכם ובהקדמת 4ח201-1 צדחסל
 ._;.. . יבחר. והבוחר ווילנאדפוס

 שניאור ר' דברי לפ. , בפסקיו תנוכר ב:ר'-לפרים אברהם ר' כי אלי בכתבו חוריעני קויפמאנן ר.ד12(
 טבורגנייא. טוגיח ר. של תלסירו והית בכתובים עודנו והיא קפן מצות ספר חבר והלאה 3 צר ברשימתוואקס
 . בערכם ש"גוע'

 לגג היא שבשנת ברור ,מנו וזה היא, אחר הא. לסאה הא' בשלישית %r הראשון ישעיה ר'?1(
 וקש סיתת אחר .שנח ,שלשים חכם.כטי היה לעיל,גי כתבנו כבר בתו בן חאתרון ישעיה ר' סתם חיהגבר
 . הששי לאלף הראשונה המאה .גחצ, הר,קאנט. ח.ה שעכ"פ טבואר המתים בגרבת טזכירו שהייקאגמי,חרי

 1 לרדות .לטינים מקום לתה_ כך. נכתב לטה תשאל ואם ממון וארעל כתג עין תחת עין בפסוק14(
 סופנים היו שלא האחרים.. הפנים בו שיובנו אחר מענין חכתוב לשון בא אטש להורה פנים ע'התשובח
 ההוא. הלשוןגלתי
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 ונתון ראה כן ועל . דרכם פי על לטצות טעמים נתנו אשר בראש[ והרמב"םהמפררים

 אם : ספר. בפתח .מודעה מומר אבל . דרכו לפי המצות בטעמי היא נם לדרוש לבעל
 כונת הס כי שתאמר לא . טוב ות ה-אשון ליסודם להשיבם בטצוה מעם לתתתוכל
 הטעמים קבל שלא בפירוש עוד ואומר , לעמקם מעולם יררנו לא כי הטצוהנהינת
 1 חדש[ מרעתו הוא רק מקובל חכם מפיהאלה

 מחק-'ה וקיא .הרעית את שמשבשוה הפחילוסופיא לרעות מתנגד היה כיאף
 אנל , חרסב"ם כבוד נגד אחד דבר אף ספריו נכל אין , בספריו( )בב"ס עיניםאה'זת
 ממנו הביא כי לבד ולא , עליהם לסמוך ופעם לחלוק פעם טקוטות בכמה דבריומביא
 ההפל.ת )פי' נבוכים מורה פפרו על גם רומז אם כי המדע בספר שכהב מסהדב-ים
 , בדעהו וספריו הרמב"ס על המלינים עם חוזה הריקאנמי יעשה איך כי . המצות(בטעמי

 ודנו בספריו והעמיק והתבונן אלהים מלאך איש ינבד .כאשר וכבדו הוקירו הרמב"ןכי
 , הרמב"ן היה הריקאנטי של חפצו איש והלא , מאחריו סרה המעמיקים נגדלנכוה
 בכל הרסב"ן שאהב מי את ישנא ואיך , נפשו דבקה ובתירוהיו לעינים לו היההוא
 זה אין להרמונם לפעמים מנגד אם ? ביקרו חפץ הרמב"1 אשר באיש דופי יתן ,נפשו
 ובאור הגשמוה הרחקת בענין והוא הכללית בשיטתו אבל , דעותיו בפרטי א[כי

 יטין הרמב"ם מרעת נטה לא בה מכינות היו חקירוהיו כל אלה על אשר הש[הוארי
 טאמרים מתוכם היציא , התירה על לספרו ערי ערה רסב"ן פ.רושי את . ( שמאלייאו

 טזכירו פעמים הרבה . יפרשם מהוטים שדבריו ובסקוסות מקוצרים או ארוכיםשלמים
 שמזכירו הראשונה בפעם וכבי . ז"ל" הרב מהם לפעמים "רמכ"ן" במילואובשמו

 . הנויל( "הרב יכנהי  הרבה במקומות ן הפרמי שסו הזכרה בלי סהם כ, כתבבפירושו
 פירוש' והם האומר שם הזכרת בלי פירושים הריקאנמי שמביא מצאנו  פעמיםבמה

  לא אם אף ממש ענינם לפי מעתיקם לפעמים גם . ממש במלה מלה שהעתיקהרמב"ן
 ומביא  להרמב"ן  המיוחם  והבטח-ן האטיבה  בספר טשהטש מאר  הרבה . 'י( טטשבלשונם
 יש יכבר . עליהם ן הרמב' שם הזכיר אשר מקום ואין וארוכים  רבים  שאסריםמטנו
 מנהג שידענו אחר' אמנם , מהרמב"ן אתי הספר  זה ב' חשבו בן מראותםתכטים

 ,  שמו  היכרה בלי ממנו דברים הרבה מביא כי שראינו ובפרט בהעתקותיוהריקאנטי
 בהעהיקו גם בי ספק עור  אין מתם הגרול היב  בשם בוחב  אשר  רברים  העבהוגם
 כתב הגדול והרב יאמר או העתקתו על היטב"ן ש[ יזכיר ולא  והבטחין האמונהספר
 יסוד כי מזה לנו ויוצא . לרטב"ן11( איני שהספר מטנו שנשפום עד ור דבר זהשאין
 על לחלוק מאד וירא נסמך ועליו נמשך אחריו הכמבין קבלת היה הריקאנמיפירושי
 . אמרת( ואתה פסיק השא כי )פ'דבריו

 . למעשרו כלי בזטנו' המפורסמים קבלה מפרי לו היו הרסב"ן קבלתמלבך
ראשונים

 בירן דעתו בו יודיע אם כי הפירוש מענק שאינו ארך מאמר שכתב פורת בן ט' ויחי ש  עי'15(
 דעהר קרובה הדבר ועקר שבעצם וכחב אלהים צלם אזן רגל עין יד כמו במקרא הנמצאים ההגשמההיארי
 . קבלה דבר' בה שערב אף הללו בענינים ההסב-םלדעת

 פירושו כל אברהם :יגש פ' וירא ובפ' . אחר' בפ' הרמב"ן מדברי שדבריו זכר :ערל פ לך לך פ' עי'16(
 תגואל מלאך הוא הזה הטלאך אחר שין שכתב אלהים מלאך וירא פ' nlaw11 . במקומו הרסב"ןמדברי
 יראה הריקאנטי בפי' שהמעיין לרונמאות צורך ואין . האמת ררך על שפי' הרמב,ן מפי' דבריו ורובוכו'
 . מקושת בחרבה הוא שכן בעין7,ן

 בצדק מיוחס והבטחון האמונה שספר ראיות nsp שם והבאה' בפ-א זה על דעתי חויתי כגר (17
 שמצאתי טסה היא נשלה וראיה . טמנו שאינו שהחליט יעללינעק ר"א החכם עם להפכים יכלתי ולא ,לרמב'ן
 ארוך פירוש הריקאנט,( שמעתיק בפירוש מבואר שבו הריקאנטי גשם טאמר שתביא העט לר"י יהירתבמנחת
 את בענין פירושו מדברי סתירה גם שם זכרהי אפנם . היסב יעפש והבפחון תאמונה מספר וחנא חרמב.ןבשם
 שן fi~Dn על הממטה סלאך שזה כתב האוה"ב ובם' בב-ם ר0ז וכן הגואל סלאך זה שכהם אשלחמלאכי

 בשני טשרשים שכש המקובלם אצל זר דבר זה אין אבל בצזע והגהתי האכת דרך על כהוביבואניהם
 . קבלה ע.דאופתם

 היהדויר
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 מעאזסש' היה בהם אשר רות'הנעלם הזוהר,.וסררש וספר' הבהיר להם,היו,ספרראשונים
 ; יצירה 'ספר כמ' קדמונים, לקדמוני שנתיחסו קנלה ממפרי גם ושאב נרושת.במדה
 הסיותסל התטונה. ספר , היכלותיי( שבעה- ספר. ק~דבא., דרבי. ביתא. אלפא: ,היכלות
 בן'עוזיאל יוסף דר' ברייתא' , קומה שעור , הקנה נחינוה*,בן ביאיולר' ישמעאללר'

 נהור מגי יצחק רבי בהם. מהם'.הביורים הקבלה.'טזכירךהרבה- טכעיי , זולתםואחרימל
 אליעזר מרני' דברים. ' כסה ומ,כ-ר. עזרא"; והנון ,. עזריאל רב?' ותלמידיו , הראב"דבן

 הזיהר ספר : יוסף:נן.שמיאל ורבי החמיד., יהודה רב* וליקומי בליקוטיו.,סגרם!יזא
 המצהל. טעמי. ובספרר גדול'. כמטפר -דברים. .והעתיק:מסנו טאד.:. עד בעיניי נכבדהיה
 גרטזו, כינהו. גי לזוהר מיוחד פירוש חבר לא כי יתכן. אבל הזוהר. מפר פירוש עלרמז

 ,)ר"א הזוהי" על מפ.רוש ,קרא. ואותו לתורה פירושו על _כונרה שעשה הזוהר פויושעל
 פירושו יקרא איך כי , הוא כן לא, כי הדברים נראים אמנם .. בטחכרותיו(יעללינעק

 , הזוהר עם יבר' להם אין. פירושיו שרוב בהיות הזוהר על פירוש: בשם- ההוההעל
 אין'בה' אשר ויש' הזוהר, דברים:טן שלשה או שנים. אם ני אין,בהםוכמה.'פרשיות.
 משיששו המצות בטעמי שהביא דברים שקצת נראה וזולת"ה מדהזוהר;אףעדבר,אהד
 על. ש~רושר להחלים" הדבר קשה כןל ועל ההורה; על' בפירושו נמצאי. לאעל-הזוהי
 למקום נמצא. בפנימןהספר הזוהרם(:. למפר שעשה-פורוש' באפרו הוא:המכווןהתורה
 אשר הגהה, בהן. ויש. הנהות, בו נמצאו מקומית ובכסה ויצא( )פ' המעתיק תוספתאהד
 עצטו. הואהגיה

 .הנוהו ההנהות רוב, כי נראה' אבל , לשינה מתוך נראה .כאשר בספרי
 פקודי. ויקהל מדרים בקצת , שלם אינו בדפוס לפנינו שהוא מה' כפי הספר .אהריסק2(
 הכרכה וזאתי , דברים מדל ועל מעפות.. שורות אם כי כוללים אינם הפירושים.ספעי'

 היותר."זרות- אף דעותיה כל. והחזיק ונקרת בהינה בלן ,האמין היא עד.נפשבהן. שקוע היה. גמןהוא. כן הקבלה דעות בספד נאחזו אשר החכמים, ככל .' כללאין:פירוש
 'מם,ני למשה הלכה הוא. מקובל חכם. מפי שקיבל דבר וכל מסיני_, טמעה,כסקובלות'
 )עקב בו נדולים)'תלוים הררים, שאזן אחד אף:אנת שאין.בתורה , המצות( טעמי)הקיטת

 אחד'-םהםרכב"",העליולה. בחלק: תלויה ממצות,התורה אחת, וכל . אלהיכם, ה' כיפ'
 וטאמין בניממריאות"רחוקות'ובהויוה, דורש היה, מאר' הרבה אברם('. ייהי פ' לך)לך-

 הנ"ל במפרו  .3ירעטאנן )הראיות:;ר"ם ובחלומות ' השסים מן מורות, לו. שנתגלובעצטי
 , ובכ"ם(ל לא,תלין' פ' תצא. )כיל הנשמות' בגלגול האמין הקבלה בעלי וכרובן, , 1,( 85צד
 המקובלים- דעות הרכיב. כבר האיש:הריקאנטו זה בי לבו הנקויותע,בגלה אלה'מכל

 חדשוה- אשר,היו המקובלים דעות עם הרמב"ן בקבלה מקום עלו_ומצאו. אשההראשונים
 העלה הריקאנם? כי נאסר אם נפלינ ולא , עולם לאור הזוהר ספר סעת,יצא באומקרוב
 עוד הזה החכם. מבלעדי. היו אם , בדור לפניו היתה מאשר אחרת למדרגההקבלה

חכמים.
 שלג! וכדפוסים לי הניחת ועתה פ' תשא כי פ' עצרו בפני יספר טוכיר. ה.כלית שבעה הס' את18(

 . גרפיט מםורר.כטו:.שחוא, הזהר ה.ה לא הריקאנמן שבימי נראה וטוה בהזהר עלה הספר זה הזהרטן
 גפירו'ט הטיפחת שתי אלו  פרשתי ~בר וכתב הוהך טן. טאטרים ב' מביא רסוטח עשה במצות19(

 . ולא,סצאת,.שפרשן.באה'היטב התורה , בפי סובאות .גאתה .. מקומות כב' היפב_,א.'צ...להאריך באר, הזההס'
 וכוי,ששם)חפסתי בפנים.אהרים הזהר ס' בסש'כ.גפי, יקשה.עליך אל ואמר החביר, כווןובט,1.פרו:ורבג"י'

 ושמה כתב תצא כי שבש' אלא , התורה בפי' כן מצאתי ולא ישראל כנסת עם הקב.'ח חכור האחריןהחבור
 ענודת ובמצותן . עייש ; החבור כוון פי' זח אין אבל 'שראל כנטת עם הקב-ה חבור . נורם ששטמזס- אשת!את

 חהירה מצאהי.בפי' לא. ואס ובב.אור בארוכה הטהר ס' בשי פרשת' כבר הקרבנות סודהקרבנות..כתב..ובענין
 חיא התורת שפי' לוסר בעיני קשה וע"ג נח ויבן פ' נח רברים'בפ' קצת.. רק טאר באור ולא אריכותשום
 . הזהר לסטרהפי'

 בלשון זח- בחבורנו טשתטש,ס: שאנו, ,.ולפי כח וכתיב חנה.ה שם שיש פירת גן. פ ויחי' עי'20(
 גן. כתג עצטו שהטחבר. סיח. טבואר כדמותנו" בצלפנו בפ.' .לך ,שכתבתי כמה להתבונן לך ,יש ועידטדוול'
 ה( הידו-ר ההגה,ת.אחר,ם,חוטיפו; ואלה וכו' הרב שכטת ברעננך יעלה אל המתחלת חגהיה יש תזריע בסיףאך
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 וגם , בקבלה מעסקם קטן רמז אף ההוא מזמן איטאליא חכמי ספרי בכל אין כיידענו ולהפך סיפה כל מצאנו לא זה על , כמיהו בקבלה עסקו אתך באיטאליא אתריםחבמ'ם
 הרוה איש משוגע הנביא אויל אבולעפיא אברהם המקובל כי השמועה אלינוהגיעה
 וב חיפ א בי ר הרופא ספרר. ער קנאתם חצי אחריו ושלחו ש.טה ככלברדפיהו. aw , ורע סר נורל באיטאליא מצא קבלתו בהבלי ישראל קהלות כסה הרעישאש-
 אל לברצלונה ספרים אחריו שלח משם נמלט וכאשר בארצו תחלה רדפו 1 ם ר ל פם

 וטהעה ותוך מרטה הטלא הזה האיש דעות בעקבי היוצאת הסכנה על והעירוהישב"א
 היתה לא אימאליא כי לשפוט נוכל זה מכל , תקט"ח( סי' רשב"א )שו"ת בנזביורבים
 . ההיא בעת הקבלה פרחה אש-הארץ

 הטדע - הרמב"ם ספ-י ועל בכלל החכמות על רע והמתאוננים הריבותאנשי
 חלקם לקחו לא חכמיה כי חברים מצאו לא אימאליא בארץ , בפרט - נבוכ.םומורה

 גדולים חכמים הראשונה במאה באיטאליא היו כי מצאנו מזה ולהפך .בהמחלוקה
 היה מהם האחד . קץ לאין ודעותיו הרמב..ם ספרי ומפארים מנשאים והיובחכמות
 היה הוא מסלירנו, שלמה בן משה רביהחכם

 המפשרם הטחקר מבעי
 אשר מהרבתם רבים עם ~חם גחלה בקנאה תא . הראשנה הסאה בתחלתבאיטאלש

 הוא , ככהבם ודברים כפשזטם נטקיא ההגשמה הוארי ולקחו הבורא מנשימיםהיו
 במרי . דעוהיו ובוזי ספריו רודפי נגד קנאתו את בקנאו הרסב"ם ברית מבעליהיה
 לטהר ישראל על חשב אשר טובתו החת רעה לו נמלו כי פשעם להם יגירשיחו

 לנעלי נבוחוה להשיב ולשון פה לנו ופתח , לתורה סביב בצורה חומה ולעשותאטונהנו
 היה פנים ינשיא חשוב כי בארצו פרי עשו נם רבריו כי ונראה . טצותנו ואנשיריבנו
 הרמב"ם למעלת ולרסותח לנשאה קץ לאין חכמתו שהפליגו ערן בעמו האיש פשהזה

 כאיטאליא חי הראשינה המאה לחצי סביב . 1-,111( 88 גירעסאנז ר"ט של הנ"ל)ספרו
 לא שלדת סהשלר שאלתיאל. בן יצחק זרחיהבן רבי פרףחש
 ;ל . טויפילה איש אותו מכתם ולפעמים הברצלוף בשם מכר לפעמים , ברור,רענו
 באוצר. קירכהיים רפאל )ר' ,קנחו עה עד ברומי רב זמן חי אבל .ספרדי היה פניםכל

 מרביץ והיה פהיליסופי חוקר טפואר רופא היה הזה החכם , ו( ט מכתב ח"בנחסד
 ספר ועל , המקרא על פירוש ומהם הרבה ספרים וחבר באימאליא המחקרחכמת
 מספ-י רבוה והעתקות חכטה עניני על שנשאל שאלות על השיבית ונמה נבוכיםסירה

 . היטב"ם ממכבדי היה הוא גם , 2( הקדש ללשון והערביים היוניםהפהילוסופים
 האטתית נונהו הסבין "כי עליו אומר והיה , המטלות סכל לו יקר נבוכים טורה?ספר
 עלא לחלוק אוסר לגזור גדר פורץ יהיה שלא שכן בל , מדבריו אחד על תמהאינו

 ב ח נחמד באוצר הלל לרבי )תשובה דער," למיצאי וישרים למבין נכוחים כלםכי
 מפני תה ולא גבוהה גבוהה מרבר בפהילוסופיתי מבעיה היה הזה האיש . 1( %6צד
 רבי לו וגם , מפארים שמו ישראל וכל בעמו נכבד כהרמב"ן ההיא בעה מי .בל

 התלם.ד יעמו אמנם : הרמב"ן על משפטו הודיע וכן . פנים נשא לא הזהזרחיה
 המציאות בטבע יודע היה לא אבל , מפולפל ובקי נוהם ארי היה רבותינו דבריובבל
 הכונה אור ישכון הדרך חיזה ידע ולא , הפהילוסופים דברי טבע שבן כלכלל

האמהית
 נ באו מנהג קירכהיים רפאל ר' החכם כתג יכסח בחשך שמו כח ער אשר הוה החכם אורת על21(

 משה ר' חגד.ל ותחכם שמואל. בן הלל לא' שהשיב ממנו ארוכת תשובה כ"י ע4פ והרפים פ.1 סי'הזב
 הערת ותעיר יפה נסדר הוה חרג ספרי נל את וסדר נזו סי' הנה נאו'נ אשך מאסר נתבשם'ינשניידער

 קורש לרעה דברת יספקו בחבטות חשבים טעש'1 הן חכם שי שהילרוהיו היורע 51מב'ן אורותייקרות
 היתה פה אין מלאכיפי ולרגל אודותיו על ערסולי רוזתם שם כ מש ס סוחב ח"נ באו.נ גם ועי' , זרחיחר'

 . בפנ.ם שכתבתי במה ודילהאריך
 ה.ה(דויד
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 בו.לא עיין ואם : , נבוכים מורה הננבל בספרו רבינו הנאון בה כתן אשרהאמתית

 126(. י .124 )שם לדבריו לרקדע.)ול~קפק אלא ושעלו ופרקיו בחלקיו להעסיקרצה
 בעת כאשה כי , יהודים וסופרים חכמים עיר.'סלאה רוסי היתה ברומי שבהובימי
 : הלשון בזה לאיש.ריגו בקב ן איטאלש טחבמי אחר חבם ובין בינו ריב נפלההיא
 חכמימלונבונים אנשים לפני לטענותיך רבתן-לערוך רומי בעיר לבא פעטיך לררךשים
 וישפטו..בינינו טענותינו וישקעו -ונעלל כל,צפין היודעים שם אנשי . מעולםאשי
 -' , . 1( 48 צד )שם שנינו ביןויוכיחו

 המחקר חכמי, נגד וצרפה. באשכנז החכמים כטריבי היה לא הזה ריבו אישאמנם
 כמלם אוהה שמו שגיהם , הקיצונית החכמה מבעלי היו שניהם אם כי חכמהממאסם
 החכם היה הזה האיש מענפיה, קצת על רק שרשיה על רבו ולא שמרוה עיןיכבבת

 ישב בחרוהו ביטי הוא מוירונא, אליעזר ב"ר שמואל ב"ר הלל ביר
 בעורו ] לפנים היה אשר החמיר יונה' רבי הרב בישיבת ושמש בברצלונא שניםשלש
 ומ0חרוסי הרמב"ם מעויני ההר מן אביהם בן שלמה רבי רבו לפני בישיבהטשמש
 באניץ התלמידים. רוב כטנהג' החכמות כל שאי גס למד בספרד שם בהיותוטפריו.
 מה נטן והיה לאיטאליא שב כן ואחרי . הר6.אה חבטת וגם הפהילוסופיא חכמת ,ההיא
 וק-א האפיפורן רופא יצחק רבי הרב עם ורעות אחוה cw לו והיהברומי
 בא כאשר ויהי , באיטאליא אחרים ובמקימות בפיררה גם ומצאניהו ומורי ארוניאוהו
 נאמנה עדה ,הול אשר ש פ נ ה י ל 1 ם נ ת ספרו חבר ושם פורלי בעיי התגיררביסים
 תגמולי הספר , בפהילוסופיא2נ( הרגה חבטתו על נוסף תלשדי חכם האיש ?ה היהכי

 ; וכתוהיה ומהותה הנפש ממציאות ו ירבר היאש-ן החלק . חלקים לשני נחלקהנפש

 ונותן ונושא .והערביים היונים הפהילוסופים בהיצרות יסודותיו הסך הזה החלקובכל
 אלי במקרא הכתובים להסב ומתאמץ . לסתור ופעם לבנות פעם בחכמתובהם

 כונתם--
 התלמוד חכמי אשר הפנה מן איננה הזה שבחלק הפהילוסופית שהפנה בהיותאך

 רק ומגמה,פניי עמהם רגר לו אין הזה חלק בבל כן על אף , בהם עמקווהמררש
 את חקירתו לענין ישים בו אשי השני בחלק הוא כן לא , הפהילוסופיא תקריאל

 "זאת החקירה דרך ועל , הגוף מן הפררה אחרי האדם לנפש המגיעים והעונשהשכר
 וקגלהם, אאגדה בעלי דעות והירותם התלמוד רברי.חכמי כלצעדוצעד על יפנושהלא

 האדם מדעה והנשגב הנעלם. הזה הענין על בדברו , הרבר טבע לפי גם זהובעבור
 ; אגדה .למדרש דורש משכיל להיוה הפהילוסופי החוקר לפעמים שב האדמה,מן

 החקירה עם זרה היותר אף הק-מינים החכמים בדגרי ואנדה אגדה כל להרכיבומשאדל
 מכסה כפסע אף מסור לנפשו נשמר היה מאד כי נראה האחד מצד הנה .העיונית
 מעולם ה6ה-ויסופים אשר מנהג וזך רח.קש. שהם אף בפשופ: להאמינם אגרוהספורי
 כל להאמין שח.יבים מובהק פהילוסוף מפי לשמוע תימה זה האין . אחריו הלנולא

 מה כל וכן חנה בר בר מרבה המעשיות כמו בתלמוד, המס.פרים הנפלאותספורן
 , מתים . מח.ה היה אחר וצדיק וטת באיש עיניו נחן פלוני שצדיק ההלמוד באגדותשםפפר

 הטחלוקת בשת בפאהיט הנעשה  חטעשה את לנו קים ם אשר הלל ר' החכם את לשגח עלינו2נ(
 שקרח מה שכל , מזה הנמשך חתיאר ומשרפת נ ומ' המדע ספרו משרפת ההר טן ג"ש ביטי הרמב'םעם
 'הדברים קבל הוא ג'. אחרים) שספרו טה מכל- אמהי היותר הוא מפרו המחלקות. בסבת הצרות טןלחם
 קנאה נפוח לבלתי במקצת דעתנו הניח אשר הלל ה,א.ר, וכן המהגדים, טשטשן היה אשר יונה רבנוטפי
 עליו וקבל לבו נסם בצרפת שנעשו הרעית כל כרווחם כ' יונה ר' טפי לנו הודיע גי , יונה רגנו להחסירגלב
 פני -על סכה חנני ואטר , בספריו מעל אשר על לו שימחול קברו על ולבכות הרטבים קבר על ולהשתטחללכת
 אמת משה' ואומר ונפש מלב מודה והננ. וספריו ם הכסב הקדוש רגנו ננד פי פערתי אשר על וטהחרםוביש
 קנאות אגרות בספר הנדפס הרופא יצחק ר' אל הלל ר' שכהב באגרת vp' . בדאים וגלנו אמתוהייתי
 . א תרעליפסיא
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 לנו יש שכלם לאלה הרומים הספורים וכל מעגל וחוני זו גם א.ש נחום עניניוגם

 הדבר ומבואר , ע"א( כ"ו ע"כ כ"ח ת"ב הנפש )הגמולי וככתכם כפשוט_להאמינם
 שאסרו מה מכל ארצה ריר מהפיל ירא היה אשר הרמב"ן אחר נמשך היה הזהשמצר

 בו .מציאותו שככר , כפשוטו אסה אלה מכמו כתלטור שנמצא מה וכל ,הקרטונים
 בכל מתאמץ היה כי נראה השני מצר ואמנם . פ"א( לעיל )עי' קבלתו על מופתנחשב
 להשיגם אפשר אין אשר הי כל מעין הנעלמים בדברים מחקריות מביות לסבורעז

 הגן ענין לבאר מבקש הוא כמה . האמינה בתומת יאמני אם כי , תכונתם עדולבא
 לבאר ומשתדל . ותכונתו הטית לאחר הכטול ת טה וכן , החקירה בררך והגיהנםערן
 המופלא הענין על האגדות ובדברי במקראות הנמצאים הגשמיים והציורים התואריםכל
 מחברים על רומז מקומוה בכסה . ע"א( כ' בתגה"נ )שם האמתיה החכמה פי עלהזה
 בעיניו ישרו לא אשר דבריהם על לב ובשום , הזאת בפנה שדברו ולפניובזמנו

 הרמב'ן נגד גם נכונים דבריו היו כי נאמי אם נתעה לא ואולי . חבורו לעשותהתעורר
 שער בספר שהובאו והמדווש התלמוד אגדות שכל הוא דבר והלא הכטול.בשער
 על לנאר נפשו הכניס אשר מזער במעט ואך דרכו פי על מפורשים להרמב"ןהנמול
 , פהילוסופוהו חקירה פי ועל בחכמתו ופירשם במפרו הלל ר' גם הביא , החקירהפי

 החכמים( )כלומר הם כי : מפורש לאמר לב לו היה החכמה דרך לו הספיק שלאובמקומית
 העם המון על לאיים כדי מאר נורא ובלשון ום2חידות איומות במלות העניניםהוציאו
 . סכל.םשהם

 מאד צריכים האנושי המין המון . . . הדכריס כלל . ע"ב( ,ל,ו )שם
 ציירוהו כן אם אלא וברע גמיל.בטוב שום אצלם יתואר שלא בעבור כאלהלדברים
 הרעיון וזה ע"א(.* כ"ו )שם גופי דבר כלוטר העולם בזה היוחם בעה בו שהםבאופן
 עשה אשר הרמב"ן בסברת רצה לא אבל . השני החלק בכל והולך מושך הואהנה
 קול כסו הנבראים מן המוח אחר :העונש השכר בענין הגשמים הדברים אלהבל

 רק גוו. אחרי והשליכה חפץ הלל ר' .מצא לא הזאת בסברה . הנברא ואורהנברא
 קצת במקומות שספרו מאמרם להבין בהקשותו וזה . מנוסו אליה לקח אחדבמקום
 יש כאלה ספורים דרכי שלפי - הרשעים קברי טעל עולה היה שעשן :בתלמיד
 שעה לצורך פלא דרך על הענין שאוחו לפרש הוכרח - פשוטם כמשסעותלהאמינם
 אחד חכם בשם הביא ההוא ובמקום . ע"א( ל"א )שם לשעתו מחורש וענין הדורולצורך

 כך ענין על בראו הקב"ה גיהנם הנקרא האש שאותו שאמר - הרמב"ן ספק בלי הוא-
 בקיל שנודה כמו הפלא צר על בזה לו נודה אולי זה על ,הוא ובהב . הרשעים בילשפים
 עונש שיהיה פנים נשום יתכן לא זה כל שעם גם כתב אבל 1 ע"ב( ל"א )שםהנברא
 להרמב"ן שמודה עם כי יביז המשכיל האלה והאמת הדברים אחרי ועתה . )שם(חוטרי
 . הרסב"ן מדעות רתוקה דעתו כלל בדרך ,אה ככל , דבריםבקצת

 על תשיבהו במכתב , זרחיה רבי ריבו איש עליו שטען מה כי נראהומעתה
 הוא הרמכ"ן רעות אחר דבריו בכל נמשך הלל רבי שהוא , המורה ספר בעניןשאלוהיו
 לי נראה המחשבה בתחלה בדבריך שנראה מה לפי : לו כהב צרק ובלא . כדיןשלא
  ואמר . 1( 24 ח"ב )או"נ הרמנ"ס על שהפס כטה הרמב"ן אחרי נופים דבריךכי

 הנה ער שראינו טהטלבר
 מספ-

 רב מרחק הרמבין ובין בינו היה כי הנפש תגמולי
 ברית מבעלי הלל ר' היה לא כי אחר ממקום נראה עור , ממערב מזרח כרחוקבדעות
 מורה בספר הכונה עוסק ובהבנת הפהילוסופיא בחקרי הנוגעים בדבריםהרמב'ן
 אלי הגיעו מקרוב עתה : כהב מרומי הרופא יצחק לרבי הלל רבי בטכהכ ,נבוכים
 מן המורה דברי על רמש"ש( הניה כן )מגירונדא מיידונרא משה הר"ר שהקשהקישיוה
 מלת כלי הפילין מלין שהן וראיתי אגרה ספרי ושאר ותנחומא רבה ובראשיתהתלמוד

 והבלין 1'"(;די'ד
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 .אלא הקושיות אוהן נילרו שלא הירוץ צריכין היו שלא ונמעט כלן יתירצהיותבלון
 'היה כה לרעת לנו .די הלא האלה בדברים ועתה . רבינו ביברי יריעה חסיוןמחמת
 היה הרמב"ם אמנם הפהילוסופיא'. חכמת הנוגע?ם.בעניני בדברים הבמנין עלמשפטו
 אין אשר האסתית' :החכמה' לו :היתה (נבונים ,טירה ספרו חכמת , לבו ומחמרסגולתן
 .עשה;פירוש"אלניהחםש הוא , הנפש תגמולי לו.לעינ?ם..בספרו היתה ,היא אליה.,ערוך

 מהן רבר.ודבר להצדיק:כל .םשתרל. כמה ניאה ממנו אשר המורה של הקרסותועשרת
 לועלי1  טנהיגו משה רבינו היה הנודעים .כתביו בכל וכן , לגיור כונתו העלסותולהוציא
 ודעותיו נהרמבים ודבקיהי אהבתו עצטת נראה אלה מגל ויוהר . בכל..מחקריו58(.סמך
 הקנאה IDaw: . ,שספר וסמה לרומי, הרופא יצחק לרבי נתב אשי האגרתמתוך

 .מאשכנז שלי"פ ' )שלמה האיש לקראת,איתו יצא בהן אשר השפוכה והחומההנדולה
 וטתמרמר , .מפריו הרמב'ם נגד חכמיה לב לעורר _באיפאליא למקום ממקיםשעבר

 הרב.'וגזרו על עתק לדבר לבם מלאם ואשר שלחוהו אשר הרבנים ע4 ,מסובכונארי
 ' . נבוכזם ,ספר,,םורהבעור.על

 וביחור חצינים במדעים על',חכטהו יתר כי לנו נורקה הנפש תגמולימספרו
 הלכה בעגוני חידושים או פירושים . ובמדרשים בתלמוד מאד בקי גם היהבפהילימופיא

 והיא , ההורה במדרש יקרה אחת חקירה ממנו מצאנו אמנם . שמו על נמצאולא
 אומר היה הוא השרה. כעשב .בזמנו נהחדשו אשר וחדושים הויוה אלף ננדשקולה
 עשרה בשלש ז"ל רבותינו דברי המבין כל ע"ב( ז ל להרמב"ם הקדמות כיה)פירוש
 כי לו יהבאר הסופת ידרכי אפניהם על קש הה דרכי וירע בהן נדרשת שהתורהמדוה
 המדות כי מזה ויוצא , והמיפה ההיקש דרכי על דקדוקיהם כל יסדו התלסורחכמי
 ליח הקדמות כ"ה )פי' והמופת ההיקש דרכי לו נחשנו בהן נדרשת התורהאש-
 'חיו אשר התלמודיים החכמים מכל מאחד אף הזה המושכל הרעיון שמענו ולא .ע"א(

 אינן המרות אלה כי , האלה ,כדברים לאמר לבו ערב מכלם מי כי , ההםבזמנים
 וחק-ו אזנו אשר והמופת ההיקש , כללי והן אנושי נשכל מקורן אם גי טעם בלא"לכה

 אלה מכל לנו יוצא והנה ? החכמות כל בשער כמו בינתם וברוח עיונם בכה אדםבני
 בדורותיו התלמודים בין ההרנליוה הדעוה בדעותיו:!מן החכם יה נטה דברים בשלשהכי
 כל את לעשות לבו )מלאו הוא , .הרמנ"ן על .משפטם בבחינת אחריהם 'הלךא

 משל או - וכפשוטם ככתבם דברים האמינו הם אשר - וגיהנם עין מגןהתואתם
 .כי לאסר לבו מלאו זאת ועוד , הסכלים הנגן לאיים נאמרים,רק .דברים גם אווציור
 , אנושית מחכמה תוצא:תן אשר והמופה ההיקש ררכי ,הן נדרשת',בחן שהתורההמדוה

 היה כי 15( צר הנ"ל במאסרו )רמש"ש החכמים-'בזמננו מן :אחי עליו אמר יפהומה
 וקרוב . שפתם על שמי להעלוה שלא והמטהרים המתקדשים בעיני חשוד הללר'

 ארם של עונו בסבה אינה .האנישי ;במין המות שחלוה שהחלים ,מה גם כיטאד
 , הנחש ועצת החיים ומעץ הדעת מעץ הפרשה אוהה שכל ושאמר מה וכן ,הראשון

 .משסעות 'אס , והנחש ססמגל הנדות בספרי שנמצא ומה , החרב ולהט הכיוביםומן
 מנפילת ההגרה ובן .  יה יורע לבדו יתברך תוך'השם  להם יש  או  כפשוטםהרבריסהאלה

המלאבים
  נוספים ושלשח.יניגים הבורה, של  ההקרטה כ.ה על ופירוש , הנפש תסכולי ספרי נרפסו בטננוה2(

 בראש תרל.'ח. בל.ק נרדמים סק,צי חברת בהיצאת פזי פי על שזח.ה החכם לאור הוציאם הנפש תגט:ל, כפרעל

 cno שיש וטחותם ענינם יפה ותאר הלל ר' כהבי כל יביא בו שטיינשניידער טר'ט נכבד כאטר נדפסהספי
 ובמאסר . .עצמו מדעת שחבר. שלטים וחבורים ואגרות סאמר,ם בהם ויש , ללשה,ק אתרית כלשונותהעתקות

 בנוגע ובין , ספריו בתולדות או הלל ר' בתולדות בנוגע בין וקטנות גדולות הערות הרבה הטחבר  העירחוה
 עור להעיר לי ויש . רעת לתוצאי יוד-ות  וגלן  חשתסשתי הערות': בקצת . ל'ט.:ו  וטגון הקירת:בהכונת
 בטאטר מצאתי הרסב.ן הוא גיהנם של אש טענין אחר חכם בשם ר"ח שהביא שסה בפרם משתבחישטח

 . ש,ח"ה החכם זה על העיר שככררטש"ש
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 אלהים בני ויראו : הכתיב על שנסטכה העולם בריאת מתהלת השמים מןהם5אכים

 נ' ניספים ענינים )ג' וסכלות כראית ואמונה בעיניו היא תהו דברי , האדם בנותאת
 באחר כחוב רק אם רבר לכל המאמינים ,בעיני כצנינים היו אלה בל , והלאה(ע"א
 ההולכיפ התלמודיים המון לכל משוחפות היו הלא האמונית ואלה . הסררשיםמן

 , ' לכלנה24 הסקור היו הם אשר ובמדרשים בתלמוד האגדות פשומי אחרילהומם
 , באיטאליא ישראל ובחבטת כהורה הפועלים מן רבים לפנינו עברו כה עדוהנה

 המאה בכל בהלכה חשובים מחכמים הזאת בארץ יש-אל אלמן לא כי ונוכחנווראינו
 ישעיה רבי ואחר הלכות, פסקי רק היו תורתם רבי אבל השש*, לאלףהראשונה
 הקבלה חכמת כי ג"כ וראינו , וחדושים הוספות אחריו השאיר אשר אחי איןהראשין
 אך בה והמה;סקים לה קן מצאה לא באיטאליא , מעלהה נרום עמדה ההיא בעתאשר
 , עליהם הרות טן אצלו ההמבים ספרי , המחקר חכמת פרחה זה כנני אבל , העמעט

 בצרפת ההיא בעת הנעשה כל אל שעו לא . רוחם שמרה חכמתו ויסורי הלכובדרכיו
 סן להכחידם חרמל,ם מפרי נגר רבים עמדו קנאה בחמת אשר בספרד וגםובאשכנז
 . חייהם דרך על לפניהם ההולך האש עמוד היה להם אבל ,הארץ

 . ועוטרים שניםמפר
 בנ' הקודה ורז יעקב ר' י הרלכ"ג , בתקנתם המחריס.ם הוע.6.מה

 חסדאי רבי , השני במאה החיושים בעלי , ותלמיריהםהרא"ש
 * בספרר הריב"ש בזטן הרבנים . והריב"שלקשקש

 עשר אחדפרק
 * בתאנתם המהריסים שעלומה

 לט,דם נררכי אחרות ארצות מחכמי או מני התבדלו בספרד ההורה הכמהאנשי
 בספרד , התפעלו ומהם חצונים מרעים למורי היו יען להם היהה זאה . התוריתבחכמה
 חכמיהם , הספרדים הערביים משוררי , הכלליוה בהכמית חפץ מצאו קדם סימיכבר

 ברקרוק באהבה הם גם והגו , למשל היהודים לקחו ובאלהיות בתבוניות ,בטבעיות
 אבל . כפהילוסופיא ובינה חכמה רוח , והמליצה השיר רוח עליהם ונחה , הקרשלשען
 בחכמת , ההבל במדעי בינה ההבוננם עם כי . אלהים יראת רוח גם חברו רוחהעם

 מאורת נטו ולא ה' , מדרך סרו לא הפהילוסופיא פנוה וככל ובהגיון וההכונההמבע
 בדרישתם גם מהם התפעלו החכמות אלה כל עם מהתרועעם להפך ותהי , ישראלתורת
 לכלכל לרעה למדו כי . מחקריהם נטהרו במדעים לבם ומהגות , ההוריתבחבטה
 הרמב"ן בזטן כן אחרי גם . רוחם חקרי בכל וסדר ערך לשמור הגייני במשפטדבייהם
 דרכם לישר חדלו לא אז גם הראשונים הצרפתים דרך ואחזו לסידם דרכי שנוכאשר

 להבליה החיקר והמשכיל ספרד חכמי בה הורגלו אשר החכמה מדת לפיבלמודם
דבר

 הבלח סלאבי ופרש"י ועואל עוא טעשה :( )ם-ז דיומא בגמ' מיבאה חמלאכים מנשלת חחנדח2.1(
 ששט אלא נהריא לה נרם שילקוט . האדם בננת את הא,ה.ם כני ויראו נאמר ועליהם נעטה בימי לארץשירדו
 הגל. מן נאות היותר שהוא ונתב ת עה בפי' הרטב"ן וסביאה דר'א בפרקי באורך ונגרה , נעטה" ,.ביטיל,תא

 והוא הית. חסבול דור ובימי היו יעזאל שסחני כתוב ושם אגביר טדרש בשם גהבח מזר סי' בראשיתובילקופ
 ולא , הנעלט רזה ובמדרש בלס בראש,ה בנהר סובא וגן ועואל שטחני שקראם יונהן הרגים אחרנמשך
 . 2 הערה ע"ב נ"ב רסש'ש העיר גנן , העולם בריאת מתחילת הנשילה שהתה טעום בטיסאטר

 ה"הו)דויד
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