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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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 .קחכמות,,ה,ו בלמודי ההרגל כן , מעיטיהם בכל ניכרנו מדעית רוח כי ימצאדבר
 . לבבם מקור היהטבעם
 לא. הרוחניים. בחייו בין והגופייה החומריים בחויו בין , חייו בדרכי האדם הרגל,
 .סני. להטנהו עליו יתקוף ל" מוסרי או גופי אונס יציקהו אם ואף , סטנו יסור נקלהעל

 חלם נסנן אתך המתנגדים וכל הרשב"א מן היה משגה כי נחשוב .זה ובעבור ,היגלו
 מאיסה.באונס יועיל לא כי לדעת הנולד אח ראו, ולא חשבי ולא , בחנמות הדרישהעל

 .. ומקדם מאז בה שהורגלו סמה ולסור אתריה מלכת בה ר,חפצים את להניאהחרם,
 המחלחלת כי בעין עין רוא-ם אנו אף אחריהם באו אשר הדורות על לב בשוםואמנם
 אשר יהנדויים החרמות , הישב"א בימי החיצוניית בחכטית ההגיין אודות עלהניראית
 , , ההנקם מדת ולהמיר טעמם את לשנות כח להם היו לא בחכטות העוסק.ם עלהטילו

 אליהן התשוקה את למחות ולא מפרר בנחלת מהסתפח החכמות את כלה לגרש יכלולא
 לנפשם הןיקו עיד בהקנהם מאומה הועילו שלא מלבד כי נחשב ואנו . חכם'ה לבמלוח
 שיצא ותלם-דיו ההי מן שלמה ר: בימי שנה ששים לפני כמו כי . רעה להםוגמלו
 אתונה דבר ושום התלמור אמונת לכבוד במחלוקתם כונו לא כי המקנאים עלהקול
 אמרי עתה גם כן אף , הרופא( לרוי הלל ר' ,אגרת מינים שהם עליהם באמורעולוה חפשי ולקן מרעהו איש להנקם יכלו ולא ביניהם וקנאה שנאה שנהחדשה בעבור אםכי

 הם היאנה ורק מעשיהם כל האמת לשם ולא ה' לשם לא כי הטהנגדים עלהמשכילים
 . סרי, אבא ר' של קנאות טאגרוהיהם.,)אגרוה בכמה מפורש כן נמצא כאשרמבקשים
 שמים לשם היו מעשיו באמת אשר להרשב"א כמו להיש-ים כי יכחיש זה מייעהה
 לסורה וסבה לנזק הדבר להם היה כי , לתוכנכם ההולכים עמו אשר לאחריםועוד
 ': . בהם ואאין במה שנחשדו עלרוח

 עוזריו וכל הרשב"א מאת לפרס ס"ה בשנת נחן אשר ההרם אל שעיתטבלי

 העוסקים על לזה קורם מה זמן ואשכנז צרפת חכמי אסרו אשר האיסורים אל ולא ,עמי
 ספריו. הדלו לא ם הרמב ספרי על שמנה כותבי קנאת אל לב שום וטבליבחכמותי(,

 חיצונייה בחכם'ת מהגית מהו ולא , עיניהם מחמי מהיות - נ מ' ומפר המדע ספר-
 עם התירה לאחר ירם לאל ויהי , ושם יד בהן להשיג עז בכל בהם עמלו אםכי

 . האיסור על רבים עברו הרשב"א בימי עוד . האמונה ולחזק הרעית לטהר יחדהחנמה
 האיץ. המחקה,מן חכמה אבדה לא השנית הסאה בכל כי ברור לפנינו ויראהויגלה

 ההיא.. בעה החכטום מבחיכן אחד ונכבדים, רבים ספרים סדתה פי על ונכהבוהזאת

 נרשום בן לסי רבי החכם היה ספיע ידי על ולתהלה לשםהמדע
 _הטכסה_

 וקרמודה אשר החכמיה מן תה מה הגחל האיש הימביך(. של בתו ק נרלב"
 ה? הח,צת?ת החכמות . השמת למאה neu ושפם הששי לאלף רראשתה במאהעומד

 יד. ., .----------
 הטחלקת לפס נבר וספר? בהרמב-ם האשכג"ם קנאת היהה רבה כ' תראה המל הלל ר' מאגרת1(

 ונהני הארצות לכל יח4"מ שלמה את ששלחו עד רשנ"אביבי
 הרשעם "ל ,הק שטנה-דוברות אגרות ידו.

 ס' של בכורוולמור
~h.Ya 

 על,וף- ברעהו. איש חרב .כקהלם..ושם סדק ונרה עגו עד דלך ר.ה ,אצר

 מהנשיא התנתב :טמנוון

 שברמשי

 רבנ' שנתנו כדוקרם כן תראה ונפרט . מע ס' על המערער על וגורותיו

1- . תרכ'א בליפסיא הנדפם קנאנה אנחותבם'

 ת הגט ס' שבכ"י השלם י~חס.ן ספר השזל בהעהת ראיהי אבל . ברור נודע לא לידתו שנת2(

 בארכ'וו טונק החכם בשם שם וכהב . לפרט מ.ח בשנת שנולד כתוב נמצא ראתם. די yw' שלו ר פ ס טה

 העולס בקדטות טאמרו כי בדקרוק שלא וזה פ!א היא ש' ספרו לכתיב שהמהל ח42 צד 1848 ש'יזראליט

 טולרתו ועיר בצרפת היה הרלביג של שבקומו ק~יפמאנן ר.ד ידידי העירני בפנים, כמ"ש ע"ז ה.א שנתכתב

 וכן . כאגויילש. די .ליאון .טאש וזטגינה הרלנ.ג , v'y שערי בעל מחש , עם ממכיס וזה . באננולעשהיא

 שני יש ועוד : שט כהד שכן , ספרדי בעצמות היה שלא נ' בטאטר אביו של השסים שער בספרטצאתי
 ספרד בנלילוה ואחד בגלילותינו אחדממיקה

 ה"דו.ד
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 כאשר , החכסוה בכל נדול חכם היה אביו ם 1 ש ר נ י ב ר כי , אביו מבית ירושהלו

 והפהי~סופיא והתכונה הטבע בחכככן ידבר בו אשר השמים שער ספרו מתיך לנונורע
 וחבר , החכמוה בכל ובקי ובתלמור התורה נחכמת חכם היה הזה לוי רבי ,האלהית
 האחרים בספריו רוסו על'1 אשר מספריו האחד . דורו חכמי לרוב רצוים ספריםבהן
 על ובט*ות ובאמונות כדעות עמוקית חקירות כולל הספר זה , ה' מלתמות ספרוהיה

 נארש היה גדול אומץ . פהילוסופיים וקצהם טבעיים קצתם למודיים קצהםמופחים
 ולהוציאו כזה ספר לכתוב , רוח למירה הפהילוסופיא היהה לרבים אשר , ההואבימן
 האמה אהבת כי , לכתבו בעדו עצר לא זאת בכל אך , קנאים מוקשי חת מבלילאור
 בי מאד ידע כי : ספרו בהקרמת דבריו יניד כן אף , הקנאים מפני פחדו על בונברה
 העיון מצד לא להם באו דעות מצי אצלם זרים רבר,ם בהם ממצאם דבריו ירחיקורבים
 הזאת הכת עם דבריו אין אבל . מאחרים שירשום אם כי רהוריות פנית מצדולא
 שרוצה מי עם דבריו אמנם . )הקדמה( שידעו ישתדלו ולא שיאמינו להם יספיקאשר
 להרים התשוקה נרוחו וחזקה , )שם( העצומית השאלות באלה נבוך שהוא אלאלדעת
 מהצלחהו מאד האדם מרחיק בהן הטעות אש- השאלות באלה העיון בעלי מדרךמכשול
 נלחם הוא ה' מלחמות כי , ה' ת ו ח.ם ל מ בשם מפרו אח קרא לוי רבי הרב .)שם(
 מלחמה כאיש כי נחשוב לא אבל , )שם( לקודמים נמצאו אשר צורקוה חבלתיבדעות
 ושובה בנחת ומלמד כסופר אם כי כרעותיהם, דעתו אין אשר אלה על קנאהיעיר
 לא ספרו בכל כי ן מלחמתו כלי הם סכריחית ותעצומות ומופתים , לקרב ידוירים
 רבריו נעמו ומה יפו מה בם. נלחם אשר הדעות נגר אחד קשה דבר אףמצאנו

 לו יבור אשר הדרך ומן יהעיונים הענינים סדור מתועלת בם בהודיעו ספרובהקדשת
 את חבר לא הטחבר . נרצה תועלה להערג לו ברה הוא גם ואשר , ספר מחברכל

 העולם בקדמוה המאמר כמו המאמרים מן מקצת . זה אחי זה תכופים המפרמאמרי
 כפ* כלו המפר והשלמת . י'( מאמר )ס"ק לפרם ושבע שבעים בשנת חבר כברוחדושי
 במצאנו בעינינו 'פלא לא ומעהה ותשעי(. ששנים בשנה היהה לפנינו הואאשר

 נמצא אם להפך גם וכן , ה' מלחמית ספרו על שרוס! הזה הזמן קודם שחברבספריו
 זמן רק ספריו בכל לנו הודיע לא הוא כי , האחרים ספריו על שרומז הזהבמפרו
 אבל , לאיר להוציאו וראוי מוכן וככר ממנו חלק השלמה או וה או  זה מפרהשלמת

 רמז מעט רמז ה' מלחמות בהקדמת רק . מלאכתו לעשות ההל מתי הזמן לנו נודעלא
 אין : שם כתב שכן , התורה את לפרש החל ה' מלחמות למפר ההקרסהשבכתבו
 ו נ 1 ל ח ה ש ה מ ב שכארנו כמו , , . הכוזבים לדברים להאמין אותנו יכריח נמוסההורה
 התירה על כפירושו עמד כן שבכתכו ונראה , 7( צד )הקדמה התורה מדברילפרש

 )מאמר ההורה בשורוש שכהב דברים על ה' במלחמות שירמוז 'תכן כן ועל ,בתחלתו
 שמינים בשנת השלמתו ותהי חבר אשר הקדומים הפירוש.ם- 0ן היא השירים שירעל פירושי . )בבים( ה' מלחמות בספר שכתב דבריו על התורה בפירוש שירמוז ויתכן ,ו'(

 פתת וכל נפער וכחות הארם על משל ררך באר הזה הספר כל , ספרו( )בסיוםושש
 אשר יהאמתית הפנימית הכונה מצא כי כאמת ויחשוב , הפהילוסופיים והעיוניםהחכמוה

נוון
 )פליג ולא . ע'ו גש' העולם בחרוש טאסרו חבר השליתו לפג. שנה י'ב כבר חזאת הודעתי לפי3(

 ששאח מה ולפי . שנה הפתנה לכל ה"ה במאמרו עסק הזאת בפנה החקירה ערר נערל שלפי נשעראם
 ע"ח גשגת חכמה ספרי מחבי להיות התחיל עכ"פ הרי אחת שזה ג-כ חזאת לטלאכח נקבע aw1חיים. בעלי ספר על שחבר פירוש על רומז ששם הטחברים מן ה.וז זה לפנ' כבר כי נרע העולם חדושבטאמר
 יא מחבר שנעשה ער חפהי15סופיא חבטת שלמר שנים ה' עברו הפח.ת שלכל נשער אם חוא רוחקולא
 חכנ~ז את לטורו גתחלת שנה ע"ה לו היו לא שעור נמצא ע' בשנת כבר החכמה זאת שלמר מזהילטד

 . הבשגיא של חרתו ננד עשה כי להראות רק החשבונות אלה כל וכתבתיחפחילופופיא
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 היה אשר' ד"א כ' זה על נתמה ולא , ה"לה והנשנבים הנעימים. בשיריו הסש,ררבוון
 מהפהילומופים ורעיונים 'הערות קדש ממקראי דבר בכל מצא בפהילוסיפוהי נפש עדשקוע
 על נתמה אבל . הקדמונים ומשיררינו וחכטינר נביאינו בכונת והניחם והערבייםהיונים
 כל האלה השירים. מן מפשיטי בביאורו כי לב על שם ולא הפיתית, הרגשתוחסרון
 עוסק יהיו פירישיו כאילר המררשים, על רוחו כל את להוציא לבו ומלאו , פיוטוניעם
 נם . אגדי דרש על פהילומופי לדרש יתרון אין כי נחשוב ואנו . המקיא שלפש.טו
 כספיו כבר רומ, עליו הקדומים מן הוא גם הפירוש וזה נ ו י א ספר על פירושעשה

 הפירוש סגנון שנתש"ט. קודם חברו פנים כל ועל . 155( צד ד' )מאמר ה'מלהמות:
 ביאי כאשר. תכליות, לשלש. מועדוה פניו בי השירים, לשיר מפירושו נבדל הואהזה
 ומצורף' המאמר ענין כן ואחרי המלוה כינת החלה לבאר שרצונו , הספר ב"קדמתזאה
 ביאר. ולא המגנון מזה נטה ות ר לת ג.י מ ל בפירושו הדברים. מן העולה הבלללוה
 אשר וענינו' המפר מבע לפי יאות כן ואף הפשט, לפ. והדבור-ם המלות פירושרק
 הספירים מן הבאות התועליות כל את לבאר יוסיף זה רק , שהיו ולמעשים, ספודיםכלו
 ר ת ס א ת ל נ'י מ ל בפירוש. מנהגו כן ואף . המדות ולהיטיב ארם לבני למוסיההם
 המלוה ביאור הוא קהלת. ת מגיל ל הפירוש אנל מעננים. ספור היא נם:אשר
 פירוש עשה נס . פירשן זמן באיזה ידענו לא האלה המג-לות שלינת . העניןוביאור

 "מ לכ ים-ויש ם 'טיפ לספיי פיריעדו וכן , חבורו וכן הוריע ולא ,מטלי ספרל
 . ושמתה תשעש' בשנת חבר ל א 1 מ ש ר פ ס ל פירוש אבל , חברם מתי ידעתלא

 ותשע. תשעים בשנת חבר שאיתו ל רניא לספר דךהפיתשו לכלוירושץוהמאוחר
 מזמן האדרה על. 1'רוושו הוא: עיטה איטי נכבד היחזר הפירושאמנם

 אשר ה"רה הקדושה לערך ועתרי( שמם: עשר לו עברר השלמתו עד לחברושהחל
 גדולה. ומתימוז יתירה ,במירה גם לו דרוש היה , המקרא נותאר בהי מיוחדו;התורה.

 העצומות המריבות ראה בעיניו אשר האיש היה הוא הלא , דרכו פי על בהבדרשו
 אמשל בררך הפזחדש'ם הפירושים לרגלי ישראל כמקהלית התגלגלו עולם כמוקריאשר

 הרעישו אשר הקנאה מעשה פרי ראה הוא . הפהילוסיפים יסיד,ת פי ועלוהציור
 נוכח: ואיה . בחרם נלכדו ומובים גדולים כי ער באחרונה ומר רע ויהי השלוםאיהני

 ומשכיליו. זמנו פהילוסופי כדרךן התירה על פירוש לעשות לבו ימלאהו כאלהמראות
 להודיע יקדים ספרו בראש סיר כן על ואף ? הקנאים בגחלת יכוה פן פחד. ' -פחדולא

 מקום בכל המפר בפנים וכן , במחקקיו שמר אשר והימידות השרשים מן- קצתנאמנ"'
 שנם הרבנים טן ההמונים יאמרו פן החשד, מן נפשו את ומציל דעותיו על רומזהה,רמן

 כל את עושים הם כי עליהם נאמר אשר ההוא בעת חכגמם קצת בררך הולךהוא
 מלזות להשתמר לכן . המעשיות המצות בקצת מזלזלים וכבר ננשל והמצוההתורה
 הדיש צר' על התורה בדברי רבותינו שאש-ו מה יביא שלא הכלל יסד כזאתשפתים
 סמכו אשר התורה לפסוקי פירושים, אינם: אבל בעצמ,תם טובים הם הדברים אלרכי

 ואמנת . בעצמם לפי-הוראתם ההורה דברי לבאה בפירושו כוונתו אבל להםאותם
 על אותם סטכו התלמוד וחכמי ן דיניהם יצאי מהם. אשר והשרש!ם המצות.בב-אור
 אלה שיצאו אפשר אשר הכחיבים פיפי על אותם ימסוך הוא , המרוה עשנהשלעה
 על הדינים מוצא שיהיה כוונו לא הם גם כי מיבייהם יציאה זה. ואין anD.,_הרימם
 הזה הכלל ואחרי אצלם.סקובלים,. הם אבל בהם אותם סמכו אשר פנ?ם'מהמקוטותבל

- המצות שכוללים התורה לפסוקי שנתן ביאוריו בכל נתבונן אם , פירושיו בכלנמשך  והחקים_
 הספי כי יסיים אב בחדש פ-ח בשנת היה ביאשיה פי סיםא

 כיילל צתיי" יסיים. צ' גי' במיהשו,
 . התחלתו טוסן ועוד שנים עשר הכל בין הרי צ'ח, שנת בשבנוהיה

 ח.הן)דו.ד
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 שבעל התורה דינ? עם ונקידה נקידה בכל מתאימים שהם נטצא והמשפטיםמחקים

 שהוא אלא ,פה
 משתרזי

 עד הכהוביס בפשוטי הדינים אלה לסמוך נאמר או למצוא
 פי על התלמ1דלמדיסאוהם חכמי דבריסאשר כמה כישנמצא

 הוא כי 1נחש1ב הכת1ב5( מפשם אנתם מוציא הואהסדות
 שמש המחברים. בין גםהיחיד ה,אתהראשוןבבחינתהשימ

 , בשלמית החפץ זה לו יצלה למען לעשית חשב אשר שבלבי הדברים נם לס*באר
 לקצר היכרח פירוש: טבע שלפי אחרי כי התורה( על לפי' ההקדמה )סוףויודיענו
 ספר האתר , חכורים שני עוד לחבר החכור זה שלהשלים בלבו גמר האלהבענינים
 הזאת מחשבתו הוציא אם . סדרים הששה כל של המסכתות על ביאור והשני ,הטצות
 , הזאת האבדה על להתאונן יש ומאד , ואבדו חברם ואולי . ירענו לא ארםלפעלת

 המסובך הפלפול מררך ורחוקים דעת למוצאי ישרים ההם הפירושים כל היו ספק בליכי
 מביאוריו בצרק לשפומ נוכל כן . ברורותיו התלמודיים החכמים מן רבים בו הלכואשר
 סר לא נהם אשר המצית בבניני האלה פירושיו . התורה על בפירושו המציתבעניני
 הפהילוסופיים פירושיו על מחפים ה.ו ספק בלי , פה שבעל ההירה מחכמי שמאל אוימין
 . חטאתי( עליו שתו לא אלה כמו בפירושים דופי הנותנים שגםעד

 המתאחדים החכמים מגדולי קצת עשו אשר המעשה עליו רע כי מצאני גםאם
 , תולרוה( אלה פ' )בראשיה התורה כונת בזה והפסידו ושה והבל קין בענין צייריםיעשו
 רק כי , )ציוריו במשליו הרבה מהם ניפל היה לא היא גם כי להכחיש אין זאתבכל
 רמזיו ובין וכך כך עיון על רומז ושת והבל קין שענין שאוסר מי בין היא דקהבדל

 , הפיעל השכל על רומז ועדן ההיולאני השכל על רומז בתירה הנן שעניןכשאימי
 משלים הם ורבים , ויכילו( פ' סוף )שם .ומושכלות להשגית רמוים החיים ועץ הדעתיעץ

 כאלה פירושים פרסום כי מאד בנפשו ידע הרלב"ג כי הדבר ואמה . בפירושיובאלה
 בלי כן וכמו , שבדור והחסידים חכמים קצת להתנגדות תיאנה מתת ימלט לאבספ-
 בענין דעוהיו בעבור עליו ישאו אשר האפשריה תרעומתם ספני לו ירעה נפשוספק
 ספורים כמה הוציאו ובעבור מבעי בדרך מקום בבל לבארם בקש אשר שבתורההנמים

 חזיון בחלום דמיונוה רק שהיו יפרש והוא בפ.על שהיה מעשה על המורהמפשוטם
 ההתנצלות הקדים אבל , זמנו אנשי את הכיר כי , בנפשו ושער ירע זהלילהי(-כל
 אשר הרבר מן יסור לא כי בפירושו הראו אשר 4*ם השקיט בזה וכברלהתלונוה,

 בבאור נוסדים דבריהם כל כי בהראותו יותר ועור , פה שבעל התירה חכמיהורו
 במעשהו ובטוח נכון לבו והיה , לעולמים היה לא חדש דבר היה וזה , מקרא שלפשימו

הנותן
 מן מרה שום ש.ביא מקום בשום מצאהי לא רחל מררש עם ברופאים מצות בעניני פירושיו בכל5(

 טן באחת סומכים התלמוד שחכם. מה אבל בתירה. כתיב שהק"ו מפני מק"ו חיץ , לפירושו ראיההטדוה
 . שבתורה הדבורים מפשט להוציא שיש מראה היאהמרות

 עמידת בענין יהושע בפי' אברב:אל הריי מרורות עליו כתבו האחרונים טן חכטים שני רק6(
 היו אז אשר האחרון מוטן היו אלה אמום 94 צר ח"ו בהחלוץ מובא ה'צהרי מתת,ח ר' וגםחשקש

 . החקירה בעלי פירושי על ביותרמערער.ם
 למעבר טענר לברו יעקב שכשנשאר שם שכתב המלאך עם יעקב התאבקות בענ.ן וישלח פ' עי'7(

pa'אותו וכל עמו שנאבק לו ונדמה חמלאך לו נראה ובחלוטו שם וישן שם שנשארו קניניו קצת להעגיר 
 נראה שכבר זה על ~nicr וא.ן בהקיץ היה זה ירכו על צולע שה.ה מה ואמנם . בחיומו היההאעשה

 . שהאריך עי"ש מוחשי רגש מהם יגרש שבסבתם עד כך כל על.ו יפעלו בשרה לארם שהיושהדמיונים
 , בחלומות דמיונים רק שחם הטבע טנדר חיץ היוצאים כאלה מעשים שבאר אחרים במקיטות נמצאועוד

 טאמר ה' מלחמות בספרו שפירש 6ה על ניהור וארמוז . טבעי בדרך נס.ם קצת לפרש סשתרל לוהוגדוטה
 ולא ונסיי סופת ענין כל הטעשה מן והפשיט פשום מאר באפן והירח השמש עמירת בענין י'ב פרק חזב1'

 אצ4 הזרות 'טן מעט יותר יהיה כהן אשר מבית להם למצוא ישתדל מופתים יעשה נשהשם כ,המופת'מ בשיני שיטתו היא שכן מפני זה וגל , קצר בנמן אויב,המ על הנצות תכיפת רק ההוא הנס טבלתשאיר
 . האחרונים בפרקיו ה' בטלחטות המ.פת.ם ענין על ועי' בשלח( פ'הפבע

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



-

-

1 1 1 -  

 פשעים, ,כל על יבמה כזה מעשה כי תקיתו לוחזקה , חכמינו לקבלת וכבור פארהנותן
 5רברי גם. או והמירש התלמוד חכמי מדברי או. המקרא מן דמיונית משל דרךבפרש. מקום בכל בהביאו התל.נות לאל שם ובפרם ל נרגנים ולהשקיט הלנבות לקחתזנאיה
 ]רמות משל בדרך השיפרשו גם אש- ובאמונתם בצרקהם המיחזקים מאוחריםחכמים
 מלל יפרסם אלה כל חולת .. ,מקומות( )בהרעה מלבי ברא לא כי לאמר ממשטשליו
 שתעשה'ציור ראוי שאיו שהרע וראוי : אסר וכה משל בדרך בפירושיו אותו שמיאשר
 השיעור.ססור .זה .היה .שאם , משל היותם יחויב אשר נמק.מות לא אם התירהבדברי
 פ' ')סוף ,התועלת'.הםכוון-nlCD ממנה יגיע ולא בכללה התורה תפול הנה האנשיםביד
 כל מעליו להסיר נאותות היו באמת. הנקודות אלה, כל ועתה , השמים( תולדותאלה

 היו פעם גם ואם , ומחקריו בספריו פיהם, שלחו הרבנים..,לא תמירי שגם ערההלונות
 וגדולתו הכמהו הכשיר יתרון שכח. לא םדעות'ו~גם,בתלינתם דעה איזו עלמלינים
 ששור כן יצחק רבי הרב היה הלוניה נהוציא,עליו אשר הרבנים מן אחד ,בהורה
 בענין.,עמירת רבריו על כמו , דעוהיו קצת על מערער היא מ.ה( סי' הריב1ש ה)שן

 תמלא לא הזאת התלונה עם אבל, , לשמעם שאסור דברים שהם ואם- ליהושעהשמש
 וגדול התל5ור בחכמת גרול קראו , לו נתן אשר ונישבח התהלה ]ל VIDWQאוזן

 דעות בהם שיש אף )ולנביאים לתורה ונאים פירושים אמר,_שהם פירישי: ועל ,העולם
 ;, . מונת בטקימו כבורו ששגה ואף ,שקנה

 דבקה ובשיטתו הלך זרחו לנגה , הרמב'ם אל נשואות עיניו היו חקירתו דרךעל
 מעמיהן לטצוא וטצותיה ההורה כונה לסוף לרדת תמיד דורש הוא גם כן כמזהו ,נפשי
 , האחרון קצה ער הלך התורה למאמרי טעם נתינת ובענין , והשבל הרוחלפי

 היה'-זר לא הזה החקירה דרך פירושיו, כל בקרב כחום נמשלת הזאתההשהדלות
 לקצה טעם שנתן ודעות אמונות בסטיי נאון סעדיה רב ככר "לך בי וג6 הה[בזגוגים
 חפץ טצאו הקבלה בעלי כל גם , התורה מצות לכל לעשות -הגדיל והרמב"ם למצות
 גם . דרכם פי על הקנלה ובעלי דרכם פי על המתקר בעלי , לקלות מעמיםבנתינת
 לאניתכנו אשר דברים בהלמוד שיש מצא לפעמים שאם , הרמב"ם אח- נמשךבזה
 יחושילטה ולא הפוכם ולהאמין לבטלם ירא לא א, , סתירתם והטבע שהשכלמפני

 הגדול היסוד , וישב( )פ' טוסכם'ם .ואינם יחיד דברי שהם אמר כי ]גמראשנכ"]ו
 התורה ספורי שהכלית' והוא : המורה היב בשם שהביא בכללה התורה כונתלהבנת
 אם כי נלבד דביים ספורלא

 ללמדנ"
 המדות קנין; אס; אמתי כעת קנין אם מהספורים

 אשר ספרו בבנין למוסרה לו גם היה היסוד ,ה , הפחותות הסדות והרחקההחשובות
 , .הספור מן היוצאות התיעלת לערך כי ; שונים במק.מות העיר וכן עליה, נכיןכלו

 'h~lnh לנו ספיה לא בלל תועלת ]זכרונט שאין וכל הכתוב, בי יקצר אויאייך
 :בהערכת למדה לו היה הזה והימור . ובכ'מ( ספר זה ופ' ידע והאדם פ')כראשיה
 עילק גם לפנינו ל14ציע' הפרשה ודבורי המליה ביאר אשר שאחרי .פירושו

 לפי כונת"
 והמיסרים והרעות המדות בבחינה אם מהספור הטגיעית התועליוה הן r,D עיד יבאררעתי
 , וזרא אלן אברהם רבי החכם חשובי]עינל. היה מעט לא נס . אח-ו, תועליותאו

 במקומות רק מביא רשיי פירושי את ; .מקים בכל עליהם ומומך טאד חצץכפירושיו
 זקנו ]ירושי אח אכן' , גרשום רבי "חכי .אביי בשק '"ירושים קצת מביא וכן ,אחדים
 הספדים מן 1 פלא וזה . בבלוהספר מוכבר אינוהרמכ"ן

 אש-

 : עור נזכרו הרלב"נ חבר
 לספר באור , ויצא( )פ' חיים בעלי לסלי באור , בראשית( )פ' טבעית לחכמהבאוה
 )שם אשד בן לקצור באור , פ"ז( )שה.'ש השמע לס' באור , פיו( )איוב והמ.ח,2החוש
 טה לספר באור , קהלת( לם' )הצעה הנציח לספר כאיר ,ושם(

 OW) )ג"1 הטבע שאח-
יהנה ה( ח)דהר
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 להם נדב אשר השונות בחכמות עשה אש- מלאכתו כל על ביחנה עין בשיםיהנה
 , תפהילוסופיא מחקר ובחכמת , המקרא לשון ובחכמת , התלמוד בחכמת , וכחויסגו
 בספרר הגרולים טאחד היה התלמיד בחכמת . שלם חכם היה אלה בכל כינראה
 סרת ולפי , הפש,ם דרך פי על התלסור בבינת עליהם לו ויתרה , ובבקיאותברעת
 לשון בחכטוה היה נעלה מאד חכם . בזמנו הלמור לררך פנים משוא ובלי אמתיהגיון

 בביאור הפשט לפי פירש אשר ב0קיסות למקרא פירושיו טהטון נכיר כאשרהמקרא
 . למדרגהו הגיע אשר בדורו איש היה 5א הפהילוסיפיא ובחכמת , והדבוריםהמלות
 , מעשיו בכל וחס.ד בדרכיו צדיק וישר תם ההוא האיש היה אלה כל על יתראכן
 הפהילוסופיא חכמת פנות כי ידענו והנה . אלהים8( יראת רוח נוססה פירושיוובכל
 אין בי , כן לא הרלב"ג אבל , בכלן שלם להיות זוכה מדורשיה אחד כל ואין ,רבות
 ומקפה רחבה שלטת ואמנם , ספרים בה וכתב בה והקר אזן לא אשר פנותיה סכלאחת
 לההח.ל  צריך בבחרותו וכבר , אליה  ההבנוה לקבץ ושקירה  ארוך זמן גם  צריכהכזאת

 החכמות על נטלו אשר והאסורים החרמוה כי מזה לשפום נוכל ומעתה , בהלההעמק
 עהה עוד כן וכלפנים , הארץ מן בהן לדרוש הבקשה להשבית כת להם היהלא
 וראינו . מעולם אבותיהם עשו כאשר החיצוניות החכטוה לרעת התלמודי החכםבקש
 וביתום ובחכמה בתורה גדול היה אשר הרמב"ן חתן גרש,ם רבי הרב בהחכםואת

 הגיע טרם עוד במושכלות ידיו ומלא בחבמוה בני את מחנך היה כי אלהיםוביראת
 . החרם אל שעה ולא שנה ועשריםלחמש

 המאה ובכל ההיא בעת בחכמוה הרורשים היו רבים עוד הרלב"ג מלבדאמנם
 תלמידים גם אם כי , אומנוהם החכמות עשו אשר אנשים רק לא , הששי לאלףהשנית
 מלהנות  ירם משבו לא  העולם  חכמוה  עם  חוזה עשו לא אשר הגיבניםמהלטידי
 הלמיר היה לי הישרא יצחק רבי הרב הנה אחדים. פה ונזכירבחכמוה.
 ומתכמה וחבה והחשבין ההכונה בחכמת גרול חכם והיה , האשכנזי יחיאל בן אשררבינו
 ת-א"ש רבו לכבוד חברו כי כפירוש יוריע ובי עולם יסור הנקרא נכחד ספרהנאת
 ההים. היה כבר חבורו ובעשותי , יונים בספרי קורא היה כ' נ-אה וסהוכו , עצהיועל
 המופחים לבאר החרש קדוש להלכות פירוש עשה ד 1 ד ן ב ה י ד ב ו ע י ב ר ם כהת

 בחכמת בקיאותו ע.צם נראה ומהם הלכותיו הרמכ"ם בנה עליהם אשרהתכניים
 ההוצאות בכל אשר המדע לספר הפירוש מחבר נם הוא היה קצת לרעת .החשבון
  דרך על בלו  והוא שה'ק( )ם'  המחבר שם  הזברה בלי סתם נדפםהאחרינוה

  מעורר  גם  והיה  הזאת ההכמה אחר נוטה היה כי נראה דבריו ומתוך ,הפהילומופיא
 ,  הנמצאים ביריעת  הרטב"ם שבלל הכללים את בזכרו בחב כן בי . בה  לררושאחרים
 ,  ההשבורה  ומתנטת  הטבע מחכמה בטופחים  ומהם , עין לם-אח מבוארים  טהםשיש

 ברואי שידע עד ת 1 מ כ ח ה ד ו מ ל ב ל ר ת ש י רבריו על המופתים לרעתוהרוצה
 עיקרם אשר החכמים מן היה הזה והחכם . ב( פ. התורה יסודי )הל. ברייס עלהשם
 השניה למאה הראשונה לרביעית סביב , השנית"( למאה נוטה וניפם הא' בסאהעומד
 , פ"נ( מ"נ )פי' בפיפיגנאן היושב ני ו מנרב מאיר ב"ר משה רבי החכםהיה

 אה למד שנה עשרה שלש בן בהיותו וכבר , הפהילוסופיא ביבי על נרל מנעוריוהוא
 , ומגולתו לבו חמדת המורה לו היה ושיבה  זקנה ועד , פסיג( )שם אביו עם המורהספה

ועליו
 ראוחגו מפני לא אם P'vn אליו שכטח הרעת לזה נטינו לא אנחנו פ'.א מ"א ה' המלחצות י'י18

 שיוחם ראוי זה כשיחיה אבל , חאטונה על חולק שימצא לעיון ההמשך פתר לא כ' תירתנו לרעת מסכ.םטהיא
 . לקצורנו התככמהתעדר

 שהשיח r~e סיף 'שכהב ראיתי אבל סקורו ארע ולא קיא היא בשנת לקח'ח סי' שחבר כתב בשהזנ9ן
 . ליצ.רה הש.ה ש' ה.תח או בה שעמךההיא

 ח'ח(דויד
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 (d~D כמיהי האמיתית סורה בהמציא וחנן עמי על שחמל סי יתברך : אומר היהועליו
 פירוש , הפ"ילוסיפים לספרי פירושים כמה ועוד .המורה על פירוש עשה הוא .נ"ט(
 "אנן ,חי , רש"ר מאב"ן הדבקית "פשרות לאגרה , .מאלצזאלי .הפהילומופים כונות.למפר
 .למורה פירושו בהקדמה רומ, אלה כל על , והעולם השמים , המבעי שמע ולספר ,יקטן

 מאלה חוץ . הנזכרים בפירושיי למורה פירושו ירוב כלל ערוהו ולפי , עצמוובפירוש
 , ארימטי( ע' רמש"ש של מאמרו )אה"ס אחרים רשד אבן חבירי על פירושיםעשה

 ,,מאמר חבור שמו על נוכר ועוד משה", ,6רקי ספרו על גם רוטז למורהושפירושו
 שנה עשרה שלש בן' ועתה , ~הילוס'פים הם הרבים "לה.הספ-ים כל והנה ,הנחירה"

 אין ? עם'הח-ם .בנו עם "אב .עשו 'מה אביו לפני המורה .ספר ללמיד החל כאשרהיה
 עמרו 5ן אגל בתקנהם, מאומה הועילו לע המקרימים כי אמרנו כאשר אם כיזה

 ומחברי התל"וליים גדולי נם . הארץ גלות יום ער ודור 'דור בכל בספררהרברים
 , בארץ מתמיהה מראה עתה נראתה אחד בדבר אך י בחכמוה מהגות חרלו לאספרים
 חבקו אשי החלטים )מאלה וכמה .כמה כי נמצא -הרשביא ביטי המחלוקת מזמן .כי :והוא
 נראה ועוד . סלא אחריה קראו עצטם הם כי החבטות עם אהבים והתעלסו נכריהחיק

 נחכ~וה לדרוש אבותיהם מנהג אחי הלכי כי אף מהש רבים כי מפליאה אחרתמראה
 . לקבליה והאמינו הקבלה 'בעיוני נם שקועים ויהיו זה בל עם . בפהילומופיאולהגית
 בטבעית - בפהילוסיפיא שונים במחקרים בלולים הס הזה הזמן ילירי ספריםכמה

 ערביב על נתמה ומאר , בהם מפוזרוה מפלות דעות מעט .ולא , ובקבלה -ובלמודיות
 המאה בסיף . ההם בימים המהלקות פרי .כל זה כי נחשוב ואנו 'בהם המושלהמושנים
 העקלעלוה בארחות הלך כבר אש- בחכמות נעלה.מאד חכם הששי.חי לאלףהראשונה
 'היו והמדע החכמה , .מן:הפהילוסופיא אחרים ומונע בדעת -נכבר פהילוסוף ,האלה
 לטיף. בן הם ר ן'אב נ צחק י ריבי היה נפשו.החכםהזה דבקה ובקבלה ,מנהיגיו
 . רגלהו מעגל .6לם "עללם חכמו, ובכל יום יום הפהילוסופיא דלתות על שקראש-
 הוא . קוראיהם כל בעיני ט"ב ושכל חן מצאו אשר ובהשכל בדעות מפרים חברבכלן
 נחלק , הרתית הפאילוסופיא עניני בכל דורש בו אש- ים השם ר ע ש ספרחבר

 העולם בחיר,ש' בנבואה , והמלאכים ה' במציאות חקירות כולל , חלקיםלארבעה
 ואינו בכ"י .והיא . המצות ובטעמי המפורש שם ובאור מ-ככה ובמעשה .והשגחה
 כבר הזה והמפר , וצירתו העולם ממציאות המדבר לם העו צו'ר.ת ספרנדפס,
 קבוצת )ספר ונדפס ואוהיית תיבזו: ול.ספירות-ורמוי המפירש שם ובסוד בקכלהבלוף
 האלה, בפנות עוסק כן גם והוא ך המל י ז נ ע ספר . ר'זלמן,שטעין( שחי"לחכמים
 כלו ם י פעל רב מפר . ו( ,פ העולם צורת במפרו עליו רוטז והמחבר בכ"יונמצא

 רבים ממינים שענינו עליו וכהב . קנו( סי' )שו"ה הריב"ש ידי תחת והיהבחקירות
 יצחק )כוכבי נדפס הספר ומפתח מאמיים ושם-נה לשמינים ונחלק עלין מאהטחזיק
 ר צ.רו מפר . בערכו( 'ארם )עי' עמודים ז' רק מחזיק אינו והנדפס , כיה(הלק
 שם( )ריב"ש העולם רת צ בסערו חקירותיו מענין והוא פרקים עשר אחד ובו ר, ו מה

 ושבחי-הרינ"ש קוסטאנטינא( )דפוס ת ה'ל ק על ש ו ר י פ , מ'( חלק )כרם.חמרונדפס
 . הטבעיה .ההלמה המושכל אל נו5ה' הפשט ררך על נאה פירוש ,שהוא .עליווכתב
 , )פ"ו( העולם צורת בספרו עצמו הוא -רוטז כן וב אי לספר ש ו פיר גםועשה
 יהודים הפהילוס:פים ספרי בכל הזה החכה דרש כי נראה הספיים אלה בכלוהנה
 .בי ומדבר נבוכים מורה לספר דשה הוא השמים ספרולשער ובפרט , יהידיםואינם

 כפ.
 . הריב"ש על-הם שהעיר כמו לקהלה בפירושו הזה בדרך הלך וכן והמושכלהחקירה
 אשר בדעות ומסתכך יחד הקבלה עם הפהילוסופיא הרכיב כבר ספריו בשארואמנם

 אינם חית ח'ה()רי.ר
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 מלבו שברא דברים שהם הריב"ש אמר עליהם אשר קבלה ולא פהילוסופיא פאאינם

 אף , חייט יהורה רבי הוא האחרונים הספרדים מן המקובלים מגדולי ואחד .ומשכלו
 יגלו הקבלה שבחכמה בהם שיש קבלה דב-י מפנ. מזהיר החכמה בעניני ספרהשטשבח
 רוב הוציא לעצמו הוא בי הזה בהחכם ראינו אבל. . מבמוץ אדא? ורנ15 מבפניםאחת

 ובכל , ההכמוה ממין כלם משובחים היותי וספריו , והפהילוסופ.א החכמות בעיוןזמני
 ונמשכים נפהים אשר דורו אנשי את מגולה תיכחה ומוכיח אחרים בשל רעה עיניזאת
 בכל בי להניד יתירו לא ופניו , העולם( צוית לס )הקדמה הפהילוסופיא דעותאחרי
 העיונית ההק.רה טבעלי איש יאין מעל נעקרה ה' את לדעת בעייני וחקר אזןאשר
 . פ"ה( )שם תירה בסחרי הפלאות בים לדרוש בא אשר ער האמת בנקורתנונע
 כנפשם להשם- הטופרר בעלי המחלוקהי:התלו מעת כי דברנו אשר הדבר הואואמנם
 את למעלה וינשאו בחכשת מהנוה אחכים. מזהירו כן על , החשד במהטורות יפלופן

 -' ' , הצילו נפשם את וכזההקבלה

 לאחרים העצה , בחכמיה ההשכלה : התכינוה באלה לאט.ף בן להחכםדומה
 רק בי, א ד אל יצחק ב"ר מאיר רבי החב: היה בקבלה והדבקותלהרחיקן,

 , בדבריו גדול תבלול והיה , במתגךיו והניוני נכון סדר שמר לא כי ממנו נבדלבזאת
 ססשפהת היה אלראבי החכם . הפהילושפיא יורעף , ננד קנא איש היה ממנוויותר
 והשלימו אסונה שבלי ספר חבר הוא . הרא"ש של בניו מבני וחסירים בתלמודגדולים
 ספרים מפי ורעית מאמרים המון מאקר הזה בספר . הששי לא* ועשרים מאהבשנת
 מכל ספר אין וכמעט , הפכיות בחקירוה שונים ענינים בו ומערב שקדמו,וסופיים
 רובו הראשון הנת.ב . לנתיבות נחלק הספר , כמוהו ונבוך התבולל אשר הספרדיםפפרי
 השני הנתיב . הקב"ה של שטותיו בביאור הקבלה בפה נפל ופהאום פהילוסופיככולו
 1 החכמה דרך פי על וכולו יסורסו וארבעה ומהנלנלים יתכונהו העילם מחדושירבר

 לפי החבור בכוון ומאריך , נרה הלכות בו וכולל האדם ביצירה השלישיהנתיב
 שיטת פי ע5 ושמירתם והפקידם האדם מאכרי ירנר הרביעי הנתיב , :הקכלההמדרש
 סן מאסר יחבר הזאת המרעיה החקירה ועם . היהודים מן או היונים סן הרפואהחכמי

 טעם בלי זקנות לנשים נאוהות וקצתן רבריו לפי נסיונות היפואיות:קצתןהסגולית
 נאותים המאכלים מיני פבע וביאור הבייאות הנהגת בביאור החמישי הנתיב .וריח
 על ותעורהה פעולתה הנפש מהות יבאר הששי הנתיב , האדם לטחית .נאותים בלתיאו
 עם ורפואתה חזיקה הנפש בריאות בהנהגת השביעי הנתיב . המחקר חכמי יסודיפי

 בחום רק אשר מוסר ואמרי הלכה ורברי אגדה מדרשי פירושי יחבר הזאההחקירה
 פה שבעל תירה של המושג ענין מקיף השמיני הנתיב , חקירתו עיקי עם קשוריםדק

 דבר לסם אין אשר שינות אגדות פירושי יחבר הענינים אלה ואל והתלמודוהמשנה
 עדן גן , והעינש השכר דבר על בחינות כוללים והעשירי התשיעי הנתיב .עמהם
 סררשי על נסמך אלה ובכל , הנשמות נלטל וענין , צמתים והחית הגאלה ,יגיהנם
 כי הסט- נפרטי בכללי מושכלה ובבחינה זה מכל רואים ואנו . קבלה ודבריאנדה
 היונית הפהילופופיא במפרי והנה התיציניות החכמות בכל ודרש ותקר אזן הזההמחבר
 ~ה בננד אבל , בספרו לרגלו נר גם היהה החיצונית נהחכמות אשר בקבלה עסקוגם

 חכמי כקצת רופי ויתן החכטות על עתק הדוברים מהם כאתר היה הוא גם כינראה
 בתכטת לההעסק אררות.על~קלות וילכי הפהילוסופיא אחיי הנמשכים מעסנוזמני

 חכטות הבקיאות המהיל:סופיא בחכמת למדי גי יען הצונים הס ומהאמונה , . .היונים
 לחק היו ועב"ם לא הטשפפים אלה כי נראה עור ואמנם . השטיני( )נתיבחצוניות
 בעדם עצר לא זה אבל ההכסות מז ידם הניוצ לא שם שוערה חכמי רוב כי ,בספרר

 לתת ה"נ()חזד
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 רני מהול הפאילום'4יא כחכמת . נדול ינו .וסי. בהן.. העופי( באחרים חפלהלתת
 נשקל ,עאי'אם יי,רשי4ן:נ שוארי") על רוחו בל אתן הוצוא זאת ובכל , קישקשחסדאי
 דקר ~כמל ,את והיערל אציו טנבל כיוהבן אסגם.פעל כי נאמר 1 החרם הועילמה
 השלית לא כי מקרב:%הרים, .להכתירה פעל לא אבל ועדה קהל נפני חרפהבה

 )') י . - י,! 'ן' .. הארץ את עזבם עד החכמיה את לדרושהבקשה

 , עשר שניםפרק
 .. ' .,. יתלמידיהס;. הר"-ש בה' יהווה 3(י יעיב  יי.

 יאיאל בז אשר ברגינו 'הפגיעו ורעות תבות ככתש" זאת היתה ה, מאתכסנה
 נעורי שם ' חרש לטען בטולטילא ולהתישב , .טאשכנז מולרהו מארץ לעקורוהכריחיהו
 כל אה הוש.ה'ן. ה מעש ידיהם רפי וכבר התמעטה אשר אחרי נח ולהחליפההישיבה

 רק להם היה לא אכן ; ספרד א-ץ בכל נפוצו וממנו: אתו הביא ארצו תורותטוב
 הפל כל מטנו ולהרחיק כלמורים וסדר סגנון מהם לסר הוא בן מרבותנו אתיהביא )אשי קבלותיו ממנו למדו הם כאשר הנאטן הלסירם גם היה אם כי לצרקההמורה
 מהאימים כלם שעשם הלכות פסקי בחבורו לוי שעמדה והיא ארצו;. ממשפטי בוהדבק
 רברים בבלבול לא  וגם העסינים בסדור ולא לשונו, בטננוזל לא נהם אין טוםוכל
 . צרפת וגם אשכנז  הכמי חברו  אשר ,החבובים מררך מאר הרחק י בענין אינםאשר
 הם ראשים לארבעה והיה יפרר  אשר יר"ם ורחב נרול נהר יצא הוה חבטתוממקור
 זח . הזה ממן הנוהגים והמשפטים והחקים. הדינים מן פה שבעל התורה שרשיראשי
 יעקב ינו רב ה.א הלא הרא"ש מבני המיוחד אחד כרהו ראשיו ארבעה עםהנהר
 רבינו הלך כאש- כי . כטולטילה אביו עם היה מישבו טורים. ה נעלהנו-א
 יעקב רבינו גם הלך , במולטילה ישראל לעדת ולמנהיג לראש ויהי.וטם לספרראשר
 נשאר 'עקב רבינו כי האומרים כל וטועים . אניהם עם שם וישבי עטו ביתווכל

 . בטולטילה ישב כאחיו הוא כי הוא ברור כי , לספרר ואחיו אביו עם ~vo ילאבאשכח
 טכל.(סה לצרקה מעשה שיהנו ולבניו לו ההא"ש תיקן איר התקנה טן נראהכן

 ור' 'tpp רן את זה על נבאים שני לו וברר ובסחירה, וברבית בסשא,ומחןשירויחו
 , לו שצריך לטי הטעשר יחלק- פיהם וע4 הרבי על מפקחים הם שיהיו נניויהודה
 . 576( תלמוהל'ח"ה בית הראיש בן יהודה ר' )צוואת ושבע שבעים בשנת היהוזה
 אחח,מתלמידי והיא, נאמן אחד עד ומצאנו , בספרד היה מושבו כי לפנינו טבוארהנה
 רכי ההב שאלינ' טולטילה טלטלני הנטן כאשר ז כתב אשר שסו נחמיה ור' שהרא'
 וזה' ' '"ט( פי" אלשקר מהרים )שו"ת וכו' הראיש סירי בגי יהורה רבי והרביעקב

 יצאה זה בזמננו בי , שם כן גם כבוד מנוחתו ואמנם ש. הפא מות אחרהיה
 הלן .על בעודן טולמילה שבעיר היהודים קברות מעל שנעתקו מצבות הרבההעהקת לאה-

 ,כל מלנד יאיים . הטורי( געל יעקב רבינ. מצבה ובתוכן. וכיון אבני בטפרונדפסו
 הזה הספר את חבר יעקכ רביני בספרד, הברו כי הטורים ספר מהיך נראהאלה
 . בארץ ולתהלה לשםוהיה

~een 
 הספר , ילתה טקובל והוא ואיכיתו בכמוהו גרול

 כפ. חלקים לארבעה יחלקו , הזמנים בכל הנוהנים פה שבעל דיבורה ריני כלמקקי

 הסיר . הזה בוטן נוהמם שאינם הדברים מן חוץ פה,כלה שבעל התורא חלקיראשי
 החיים ררך את המלסרים הדיגים כל כולל הוא גי ט י י ח ת ר א בהם קראוהיאלצן
 ובחדשה בשותיו ירועים ובזמנים ויום יום בכל הישראלי הארם אותם יעשהאשר

 , ה ע ה ה ר 1 י השני הטור . ננס'והיו ובנתי בדרך וכלכהו בניתו בשבתווגטועדיו

 הוא תזה(ייי'י
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 הזה בזמן הנוהגים הרברים מן לו שיצמרך מה בכל להורות הארם.רעת אח ילמדהיא
 וכל ועריוה אישית דיני כולל ר 1 ע ה ן ב א השליעג הטור . והמיתר האסירבעניני
 כל את הכולל הוא ט פ ש מ ן ש ח הרביעי הטור , בהן התלויטן יהמשפטים .החקים

 אה שחכר בעת . הדיינים , חקות וכל לחכירו אדם ברביתם-שבין והדיניםהמשפטים
 אשכמי עצמו את מראה חיים ארח בטור . בשנים בא לא עוד הראשונים הטוריםשני

 וספירות בגימטריאות , אשכנז מחסירי רש'סוה דורשי בדרך מקומוה בכמה הולךלאטתו
 ועל ליה( )ס' הקבלה פי ,על הלכה ימד נם , וב5?מ( קטיו קי"ג ו' )ס' ואותיותהיב.ת

 ק"כ נ"א )ס' אגדה ומפרי אחרים ומדרשים היכלות כמו הקדמונים הסוד בעליפ'
 מספר אין . עליו שסומך או הזוהר מפר את שמביא הספר בכל מצאנו לא אבל , א(קב'
 ובזה . עליהם וסומך ומנהגיהם אשכנז רבני דברי על כהן רומז אשר המקימיתלכל
 ביה לבל מורשה היא אשר גדולה בענוה , האתיים הטורים מאחיו הראשון הטורנבדל
 יען המלאכה אל' לגשת מתהלה ירא היה כי ואומר: , נספ-י לפני.הקורא נגש.אביו
 לא כי יודע הוא וישראל יודע אלהים אל . ומזימה דעה בו ואין לימים צעיר עורובי

 כתלמיר אלא שאינו עלוי בו שיש' דבר עשה שלא אמר כי ,את עשה מעלהבעבור
 מושכת הזאת הענוה רוח , לאו"ח( )הקדמה להתלמד דבריי וכוהנ. המלמד מפיהלומד
 כי , הזה הדבר עשיתי נבונוהי כי מחכמתי לאמר סתנשא' איננו , הספר בכלוהולכת

 מעתיק רק אינו כאילו , בעמרים וכמאסף הקיצרי: אחרי כמלקט עצמי עושהאם
 אוטר לפעמים רק להכריע לבד מלאו לא אף ולרוב , שקדמוהו הפוסקים שיטותומסדר
 , נהירא ולא , בעצם. אני נהגתי וכן , להחמיר וטוב , העיקר היא וכן , נוטה דעתילזה

 הו אם כ' מחוקק כדברי ומחייבות מחליטות אינן אשר הלשונוה באלהוכיוצא
 . ומיעצותמסופקוה

 רבני תורות אחרי יותר יעקב רבינו נמשך הראשון שכטור אמרנו אםאמנם
 ברור אכן , באשכנז היות. נעורי הראשון הטור את חבר כי מזה נשפט לאאשכם
 , בספרד הטחבר יסד ש הרא פסקי כי כנר והוכחנו ידענו הלא. . הוא כן לא כיהרבר
 בעל יעקד רבינו ידי מעשה הוא בירינו אשר היאיש פסקי קצור כי זאת גםוידענו
 פסקי היו ספרו מקור עיקר כי נקלה על יבין הטורים בספר מעיין כל ואמנם ,הטורים
 לתכלת אם בי עשהו לא יעקב רבינו שעשה הקיצור זה כי מאד הרבר וקרוב ,אביו
 . לעשותה חשב אשר המלאכף לי להקל בו כונתו והיתה , הטורים ספר לחברשרצה
 פסקיו את הרא"ש אביו שחבר אחרי רק כי מאליו הרבר טובן הלא כן שהואואחרי
 להבר המלאכה אל נגש הקצור את שהשלים ואחרי , מהם הקצור את יעקב רביניהבר
 חבור, שמק.ם הזה לדבר יש בריריפ רושמים בספרר. היה זה וכל הטורים ספרואת

 מנהגי מ.כיר מספר אין במקומות הנה . עצמו בספר נמצא ספרד הוא מוריםהארבעה
 בעברו בפרבנצה שראה מה על גם ור61ז : וצרפת אשכנז מנדני עם בחלוף כשהםספרר
 )או"ח יספר אחד ם ובמק , תנ"ח( וסי תכ"ב סי )או"ח מחכמיה ששמע ם שםדרך
 להעתיקה לו והתיר מיער של בחולו בה הש אחת פעם כתב הראתי אכיו כי הקם"ח(סי'
 זאת כי הדבר וברור יעתיקנה, לא אם אבד. ברבר לו שנחשב מפני המועד בחולמ"ר

 בשנת פסח. של המועד בחול במולמילה הרא"ש כתב אשר החשיכה אותה היאהתשובה
 בשעת בטולטילה להנהיג רצה אשר בפסח גשם הוכרה דבר על ושלש שבעיםהיא

 טולטילה מנהגי מזכיר בטורים מקומות ובכמה , יוסף( בבית )עי"ש . גשמיםעצירה
 שכתם מה וראיני , הארץ משפטי היטב ידע כי במפרו נראה מקום ובכל ,~תקנותיה
 שהרש.ת יראה לפיכך , . , רשוה נמילת לנו שאין והאידנא , ג'( סי' )ח"ם הדייניםבענין
 ההיא לעת החק היה ששם ספרד על מכוון שוה ספק ואין , כלים אינו המלךשנותן

 שהרבנים יה()דרי
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 שמזכיר 6קו6 .;לכל כן על: אשר צביו טוה ואחרי :יחברם 1 .טורים האהבעה צל כהביעקב. רביני בי 6פק '.6כ9 ליעלה שיא .,עהה סטעם.'המלר, ולהורות לדון נהמנושהרננים).
 בצמצום ור55ם"~שעא .ך ליה לעי 1 ל י ~'ר י ש' הרא :אבי )'וארוני !דעהיאביו,כהנ

 טזה;י14ר!(ן 'אוי-:מב3("זט~נ,קגיד'ל1ו ולא היא לא כי נדע לי השלטת=הפ'רים.שנת
 . ),,"דשול'לא"6( )ע,' .הפדר על "ספר. אא ,:מפיו-כי"חבר נדע:אבליזאת
 אחד ,ביא רחיקות. לעתים באך , ספרד .טחכמי הם בדל'מ הנזנהים החכמיםריב
 היו לא בתשובותיו לעדגת.הרמם,"ם כי ?ןהן.אמנם. למה נדע ולא :!רפת אשכנזמחכמי
 וכה,אמר . ,מטון היני בפסקי יהיבה עוסקים קרום. .בזמן אדום שבארצותהחכמים

 כן על בדיניהם לדון רשות -5הם .כו..אין נען .בארצות,'אה:ם היהוה,ם : אחתבתשובה.
 . וטהרת קרשים בדיני אנו בכרורו.כמ' יהתיגע. צה-כים ממין בדיני . דין לפניהם,כשיבוא
 המשפט ,לו לא זה-כי ,ולא-נשמע,'אלןו-)ככבר נאבה אמר,זאתךלא שההמבים אףאב5
 ער כה.אם,,ערוח ערותו. ואין מחכמתם ידע, אך,,מעט היא כי ואשכנז צרפת חכם'על
 ארצוו4,אשר .ע5 נאמר איך 1-.כי המדה .הפריז.ול הראשון העד כי לנו ,.וברור ועדמפי
 יואל ורבינו , ההאב"ן , ותלמיריהם הזקן ,צחק ור' ,הם רבינו ההופפות בעלי יצאומהן
 חבורים 1WY .אשר;נלם , מפטנבורג ומהרים זרוע. אור בעל ואחריהם , הראבי.ה:בנו
 על נפליא בצרק כן ועל , מימונות בריני בקיאים הץ ולא עמקו יא כי ממונוה_3ך.בי

 שהכליה בהיוה . )ייחם-ן( על.פמקו-אביו נעלה עור ובזה , תלמיד לכל מובנתוברורה
 גם :מדבריו שטאל ן..או. ימ !4ר לא כן על התלמוד .פי .על הדינים כל יחד לאסוף,מפרך

 פי על יכלם ה' ויראת השכל מוס- דברי בספרו. !ביא .בכטה.'מגךטות . וגעות.באמונוה
 להעלוהם רצה לא או לו זרות היו בזמנו המחקר בעלי , דעות .כי ונראה הגמרא,.ופשוטי

 .כי נהאה זה ומלבד , גגסרא מפירשית אשר-אינן לחקירוה יעדו.ע5.םפרו..בה;ות,שלא
 .מפירגשו גם מבואר :כן , אומנותו אינם ;גדבריפ,אשר, .,עצמו להכמס רצה לא.בכינה
 -אך אשר הרמב"ן דברי כל )השמיט אמנם הרמב"ן ,פירוש קצור הוא הלא ) התורהעל

 ;של הפירושים כל ךעפק;כעגם לו היה לא בקבלה גם ואולי- . הכמותנונעים,_בענינ..
 יעקב הבינו ביקש לא כי מזה ולמרנו הקבלה.השמימ;, דרך על ושפירשההמבין
 נמצא,כנגד.זה אם ואמנם ; הפשמן הטפהש רק ובטירושו הלמידי פוסק רקלהיות

 באלה גרול :הימ"אומן ;מסורות ומעמי ורמזים גימטריאות .לעשותשהיה,.אוהב.מאד
 :.twy אשר פרפראות רק חשבם .,כירא מפיל.עצמו הודה כבר הלא , השכלשעשועי
 מדבר שיהיה נמצא לא טורים הארבעה בכ5 . התו-ה( לפי' )הקדמה הלב אתלהמשיך
 לא ספק אף)שבלי , להיתר ולא לאיסיר לא בחכמותיהחיצוניות הלמור טעניןמאומה
 ענינים לדבר,ו!ל הצה לא שלום ורודף שלום אוהב מהיותו אבל' , החכמות מאוהביהיה
 ובניו הרא"ש מדת כן היה כי , לזה או לזה רוח למזרת להיות יכול בם דבורואשר
 משלה אשר העיונית החקירה עם דבר להם היה ולא מיפלגים חסידים היו לעצמםהם
 אדם'ולא כל עם השלימו אכן בעלי.מחלקת קנאים היו לא ,ה עם אנל' בארקאז

 . להם לא בויבההערבו
מדברי

 מפג, כן שפט ובל'ס מקור .דענו ולא :צ-ט פ.מ .ט' המורים את יעקב ר' שכתב ה.וחמין כתב1(
 תכ-ו סי' באו"ח וש:נ , פיט בש רשיי ולרעה פ.ה בשות היתה הר" לרקת שהשמיטה , פ,ז סי' בהיםשמצא

 נח שענר שהשנה רא.ה מנה אבל , בקוהזד וכיב וכו' היא בהזור באיזה ק' היא שנת לידע תרצח אםכתי
 להם בהקדכח דבריו ממשמעיה שהר. מאה מס~.ם טספר תפס אלא ק' שנת א.נה בארה ,הסי' אוהווכהב
 שנח על ,רם:: יבא~,ח פימ שאחר בשוה ח"מ טור שכהב אפשר איך ולפזז הכדר על הטורים שכהבנ-אה
 . 'טק.ל הרבר עריין וע"כסאה
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 איש היה כי ייענו זאת רק , מאוסה ידענו לא כטעט יעקב רכנו ימימדברי
 ת.לדיתיו הם הם להתפאר מעשיו אבל רס"ב( סי' א"ת )טור' לאח-ים צריך. והיהעני
 לדור יספר הוא עילם למזכיה לו הוא הטורים ספרו . ודור .'לדור !כרו יהם שמוהם

 הלכיה ספר עשה אשר נטנו עד המחברים מן אחד עמד לא' הרמב"ם אחרי כיאחרון
 בזמן למעשה הנצרכים ישראל דיני מכל נו כל יחסר לא אשר מפר , כטוהושלם
 ונאות מבטאו בקלוה ונארר , והגיוני יפה בסדר ערוך , לשונו כהדר כליל ספר ,הזה
 צאהו טרי כן רהיק ער ומזהיר מאיר ההיים על פרוש כשחר . הלסיד עם מכיןלכל
 הענוה עליהם יהרה עור וטובו יפיו כל על אמנם , בחכמתו אריו ,פני האירלאור

הנשקפת
 6אי

 המו ואל רעהי קבלו לאטר לבו מלאו אשר בכולו מקום אין שרורמי'.
 רואים אנו הלא . לשניה" "ולא חק h'~W אשר השלכה להכייע חקים מפר לחכרבחבורו כונתי היתה לא כי לדעה "הראנו מפה בם3נון בההבונן . טהכרעתי שמאל אוימין
 זאה רק . ( למעיינים ההכרעה והניה , נפשו רצתה לא להכריע שאף המקום.תגרוב
 למררם הפוסקים גדולי דעוה ולפי ההלמיר לפי הדינים באמונה לקבץ מחשבתוהיהה

 ואח לטיסנים או לפרקים והלקו , הראיי ובמקיטו לנדו וענין ענין כל ודעהבטועצ.ה
 נתן כי יכחיש לא הדבר על משכיל בל והנה . תכנו על ברטז דשם וסימן סימןגל
 לו ידמה אשר הזה סטין שרפת. אשכנז ספרי בכל ואין מדעיה צורה לספרו יעקברבנו
 יעקב לרבינו 3מ קרה משנה"הורה בספרו להרמב"ם קרה אש" אמנם . ונשלמות ויפיובטובו
 פן ולהפשיט ומתן המשא להרחיק ההלכה לצמצם בקש הרמב"ם הנה הטוריםבספרי
 הדעות וחלופי סתלבט כל בלי ברורה הלכה לפנינו הציג למען הפלפולים אהההלכה
 אה לאל ושמו שורהו אה קלקלו ה: ן ידור דור בכל ספרו עם אחריו הנאים עשוומה

 בדברי תרשים פלפולים הראשונים ם הפלפיל על 3פי בי , בהה. עלתה ובקשתושיטתו
 חשב הוא , להטור לו היה לזה כדומה אף . fp אין עד חרשיה דעוה ונ:לרוהרמכ"ם
 להירות דעה הארם אה ללמד למורים עזר להיוה הנאוהוה הדעוה כל קבץ כילטובה
 להאריך רצונו אין כי מפירשת בכונה הוה סטן הניהגים בדינים לו ש'צטרך מהבכל

 ילכתוב לכהבם חלוקות דעות wtw ובמכרם פסוקים רברים לכתוב אלאבראיוה
 והגדילו מפרשים אחר מפישים באו הזמנים במשך ואמנם הרא"ש" "טסקנהאחריהן-

 למורים עוד הספיק לא הטורים קובץ אשר הימים ויבואו שיטוהיו על שיטותסדהווספו
 , תכלה:( לאין דינים ודיני הדינים ורבופרו

 . ודור לרור חכיון בחייו הפארת שם היקרות מאוהיו לו עשי תכמהו עליתר
 מראה נראה טוהו טרם אליו ובהיכחהו האחרונים חייו נימי לבנו'( צוה אשרבמצותי

דמות
 בלש.:ווז כללש להם הטצ'או שחאחרינים אלא ההלכה כיצר. כתם לא אגל ש חרא טסק:ת לבסוף מביאחיוקוה שהדעיכי מקום ובכל . ניניהם מכריע ואינו הרעיה היופז רק שט3יא יטצא הט'ר ברברי כע"ן נל3(

 ועי' . השערות אלא ואינם ברור דבר בהם אין כלליהם כל אגל . ההלכה בענין  דעהו היה סה לפתורהטור
 1. : . הטור נכללי טלאכ' ידבם'

 רוב ב"י הרג ביר והית הביב גן י;קנ ר' וטשגדע אנוהכ יצחק ר' הוא הט,ר ?מפרש. הרא.טון3(
 הטור על יוסף ניח ספרו קארו יוסף ר' חבר אח"כ . awn* טן יזד ותחלת או"ח יתחלת הראשון, מןאו"ח
 הרב בא אחייו , להטורים סטכו והטחבר , עצמו בפני פסקים , ספר היא אם גי העצטי כטובן פירוש זהואין
 ו33הו ופרישה דרישה נשם וקראם הבורים על ודרוש.ם פירושים וחבר הסט.ע בעל י,:הן טאלק 'הושער'

 הטירם על חרש ניח ס' סקראקא סירקיש ייאל רכי הרב תכל הנטן וכאותו . השטות טלקבץ הטורים אתלפרש יות-
 . חר'ף ובפלפול העיון 3עטק פירושוהוא

 אשר י חג ר' שנח תלמוד שעכטער_בבית !לטן שניאור ר' תחכם הצל חפורים בעל רזי צוואת4(
 ,ושכחה הטאסר וראש כבר , להוסיף ויש . שיבושים קצת תקן הטילל הכונה משחיתות געיות טלא העתיקטמנו
 נלשון טד3ר תצ11ג.4/: נכל ני לפגיו וזחת לבנו שח"ל נ"ל לבניו' הרטש גן 'עקבהר.ר

 לגן גטדנר ימיר .
  וכשתנטר טן,מזק~רות עצטך ותשמור המצות שתרע כרי לשמח בתזת זהיר וחוח כתב הצוואה בסוף .אחר
 אח.כ לחנית יש 31ן  ושתזכה ותיל טיס וכשתזכור מלת מטע תשהכח התורה בעונותינו גי רוחך אגשבהם
 . יתנכה צ"ל שתקרא ותזהר תורתך ותתקייםשכתב

 חיה(לעו"ד
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 יזהירו ולאשרו בנו לעהידות רואנ ונאמן ,צדיק ,כאב * ומרוהיו ותמירותו צעקתו 'דטוה
 שככתב המעשיות'והמוםריית-בהירה במציה קטן אי נרול דבר נכל הרת שמירתעל

 ספורש:ה כחובות לא אשי השכליות נטדות,ורעית גם חולם פה. שבעלובתורה
 ולא לבדויות מטנו כנכפלו אקו אדם בני עם יתנהר איך בדברו אסריו יפי טהבהירה

 תראה אם ארם, משם רעה תדבר אל לבנון צוה וכה , מחשביתיהםכמחשבותיו
 כדי אותם תבזה ואל תכמה ובררך מוסר כדרך אותם הוכיח כהוגן סלא דברשעושים
 ירבה 3בקשכל ,בכינה . והזמן המקום שתראה כפי, הכל י בך יבעטו ואלשישמעוך
 ולחפש , ולהעמיק להאריך מזהירו מאד טאד בנו,, לו יבור אשר הלטור דרךבענין
 יתעסיק תעתיך. ולא לעולזן הזריך ברבר פסקלהלכה בררך הספרים בלאת

 מערבב שם לקנות אם כי ארם בני רוב אינמבעושים כי לצרך, שלא ק.שיתבדברי
 באחרית הרבר נהפך איך יראית יעקב . רננה . טעיניך עפר, יגלה סי ' הגמראבעלי
 היה ; צורך בי אין כי ואמרת מטנו העם את בו,והזהרת, טאסת אשר את כי ,הימים
 וכה ופהירה. זכה דעתו היתה טפלות אמונות בענין .' ההירה עק4 התלפורייםלרוב
 בעצם ולא חלומות ברברי תבמח ולא יתכרך השם עם תמים כמזהיה הזהר לבנואסף
 הבל 'הכל כי דבר בשים ולא בנקורות ולא גורלוה תשליך ולא לחיזים תשאל ולאנחוש

 מקימוח באיזה נטצא אם :ואמנם , יעורך 'והנא תבטח ה' בלתה"על בטחוןוסתסרון
 אל טשבלנו רווקוה  געינינו זרות' ואטונוה .דעות גלבע-'לפעטיס כי הטוריםבספרו
 וכל התלמיד מקורות על נסמך רק הוא כאלה מענינים שהביא מה בל בי  זה,וזטיהבו

 ישיגוהו לא בשכל אם אף אתריי כמוהו תלמידי יהרהר לא נתלטוד הקבלה שיסויומה
  לפנינו יציגהו הצו'אה  ואח , יבינהוולא

  הרוי
  יראה בה , הכבברית  הטעלית בכל

 במעשיו הנאטן התלמורי האיש ראש וער רגל מכה , באטונתו האמתי הצדיקלעינינו
 השכליוה ובמצות המצות במעשה השערה כתום וטדקדק , דרכיו בכלוהתמים

 ואהבת והסתפקות בענוה , והלבביות הנפש.ות הסדות בכל המעופר האיש .והמוסריוה
 נפש בכל השם באהבת מעשיו כל ובעשוה חסד ובנמילות רוח בהשקטתהבריות
 אלה כל . ואמונ:תיו ברעותיו מושכלת וכתמימות , וללמד ללמוד לתורה חייוובהקריש
 בתובחהו הכלול הנכבד הענין היו כן אף חייו, יטי כל לראשו עפרה היו כאשיהסדות
לבנו

 פרם,שרי
 להן לתת הטורים ספרו לחבר בבאו ולבו עינו שם עליהן גם ואמנם .

 . ישראל דיני ביןמקום
:ההוצקה   טלמר להית, לטעיהם העניניי ילחלק  אחת נאספה היינית לאסוף 

 הרשב"אי בימי למאד בספ-ד  ההעוררה  בבר  תקום גמל למעשה הלנה  לטיריםלהיעיל
 וקרוב והיחר. איסור בהוראת ספי;ם לחבר לפניו נכון טצא עצמו הוא בי ראינוכאשר
 כי בלבבו הכין לא אשר החכמים מכל אחר גם אף היה לא באמת כי טאדהרבר
 הרבה הי, ~טעש5 כי , קרורה להלכה ישראל דקי כל לקבץ צודק היה הרמב"םחפץ
 לא ספרו על מלינים היו קצתם ואם . העיון מטורח המורים את יפרה והיא פדיתעמו
  המקורות  וה~ברח'  כי"השליטהרגיוה הענין- ה55י(על צורת על אם כי התלינההיתה
 השאלות המון, לא  אם יורע ושי  ועבינו:'וסררו.. הככיתו על לא אבל .שאב טהםאשר
 הרא"שן ואל הי*בןא אל א5.ץ-וביחיד קצען ס5ל הנרולים אל ההיא בעת נשלחואשר
 )מאר בריה.זונדרש על ההוראה יריעת מאד התסעטח כי לדעת הראום אלה לאאם

 ואמנם בקציה. ומפולשים מבעררים הדינותי כל יהר א:ח'--.ואספי אפופות ספרילעשות
 הלא , מחזיקה היה עצמו והוא התשוקה זאת התחזקה רבנועאאחר מררשי',.שלבבעז
 חן אש- חייו מימי שנה ועשרים) השלש כל' כשעם רואווצמכןענינו

 ר' )צבאת :למפרר:
 סוף עד מ-אש פסקיו שכל ירענן כי , הזאה לפנה זטנו כל נרב הרא"ש( בןיהורה

 חכר "."',ייעלי
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 מיתוק השואלים א5 משם כהב אשר החשובית השן לזה שי נחשוב ואם , בספרדחבר

 הלא הנדולה עדתו בקרכ חובותיו ;ליו עכזו אשר הטררוה המון זה יעםומקרוב,
 לא כי הלכותיו בפסקי בהתעסק זמנו רוב מלא פנים כל על כי לאמר נוכלבציק
 יעקב רבנו והנה , ארוכים וחדושים ופלפול בקושיות להתחכם מיעט זמן אף לונשאר
 בפסקי לעסוק היה חשקו כל , כמוהו עשה היא אף בהלמודו אביו מנהג ראהאשר
 ספרו כי , האב מכח הבן כה יפה. אף בחינות בקצה . הטורים מפר יצא ומזההלכה
 למ.הים תיעלתו וגורל , ושלמותו , צורהו ביפי הרא"ש פסקי על יתרון לו ישהמורים
 הורות לאסוף עה לעשיה עת העת היתה כי הדבר ואמה , חפצם יברי בקללהמציאם
 הרדיפית , ברע בא כאד היהורים מצב כי , כלה תאבדנה לבל יחד בספרהקדמונים
 מעפו הלומדים מעט ומנט ההן בארצ~ה שנה אל טשנה רבו ואבד הרג גםוהגירושים
 מפר את לעש.ת רקב רבינו את הניעו אשר הסבות מן אחת זה ואף , התורהופסקה
 של משלו פעל כן , ספרו לחבר אביו מפסקי ההעירר יעקב רבינו כאשר אך .הטורים
 בכורי ימי ההיא העת והיתה תלמידיו תלמידי ועל האחיים תלמידיו על גםהרא"ש
 . ( שוניםקובצים

 שם,אל הרא"ש מהלמידי אחד הלמיד נם אז , מפרו חבר יעקב רבינו אשרבעת
 הזה התלמיד , ישראל מדיני הדינים כל קובץ המירים ת כדם ספר הוא גם לחברלבו
 לקבץ מלאכתו ראשית  וההי , פרבנצה ממדינת מ ל 1 ש ס ן ב ם ח 1 ר י י כ ר הרבהיה
 מפיו בהקרמת . מ י שר י ם בשם הזה המפר את וקרא במפר ממונות ריני עניניכל

 , שקדמוהו מי פרברי דינים אסיפות רק אינם דבריו כל כי מ-אש היד'ע הזהמישרים
 אשר קבלוהיו יסוד על בנוי המעט זה וגם , ומדעתו משלו בו שיש מה מזער טעטיאך
 ואחי אביו היו המיבהק.ם רבותיו כי והידיע . הרא"ש מספרי וביחוד מרבוהיוקבל
 בן .אביהם רבי הרב את גם משמש והיה . בראשונה תורה לקח מהם אשראביו

 היא"ש את וגם ג(, ח ז' נהיב והוה )אדם "מורי" וקיאו הרשב"א תלמידאיסמאעל
 אך לפניו למד אשר מעט רק כי שמענו ומפיו המובהק, רבו היה לא אבל מטורי"קרא
 בלבו גמר סינרים מפרו את לאור שהוציא אחרי , בהקדמה( )שם מטפריו ויותריותר

 מחשבתו את מלא ומהר פה שנעל התורה מדיני הדינים כל שאר על ספר כמוהולעשית
 על הטחבר רמז השם בזה 1ח1ה, אדם פלאי שם. לו נתן אשף שם ספר"בר
 מדבר תא כי לאמר ם ד א קרא הספר מן הראשנן החלק . ענניו ומהר המפרהלתשו
 . ~טנהמם ותפלת בוכות דיל כל עמהם ובלל הנשואים עד באדם הנדגים הדציםמן

 עד הנשואים עת מן בארם הנוהגים הדינים טן ידבר הוא כי ה 1 ח קרא השניוהחלק
 המון נטצאו הספר ביה ן וחלוקתו סדרו מבולבל וכמה הזה השם ,ר כמה , מהייום

 שמעו טעות שהיא מה לנו יגיד ומי , בעניניו שגיאות וכמה לשונו בדרכיטעיוה
 הטעיות טן בקצת והמהבינן . בעיונו המחבר טעה אשר טעות שהוא ומההכעתיקים

 עליו לטעון יש סאו. כן ועל , ( המעתיק מן סופר בטעות לתלותן הדבר רחוק ביימצא
 שגיאותם כל גם כן ידי שצל מרנותיו בקבלה טדעהו שאמר דבריו כל הלה אשרעל

 ההלכות כן כענינים וגלם יחיאל רכי הרב הנגור אחיו גשם ז'נרים טרוטות נכמה סבא הטור5(
 בסטר, הכתובים דברים על שכוון טוה ומבואי 'חיאל' ר' אחי "וכתב בהביאו תסיר ואומר . ח או. בטורשכתב
 . וכרו מצאתי לא האתרים שנסורים חיים באורח הסיר שקבע הענינים מן אחיו של הספר ענין חיהובל.ס
 שרש במחרי'.ק ,.ונוכר התורה חקה הנקרא דינים פ' כהיחם אחיו יהודה לרב' גם כי בשהינוראיתי
 . לקטן ~ע"עקע-ח

 כיר ס" י"ר ב.י עי' כטרי, ירוחם קראו קאתו יוסף ר' של מישרים במגיד מלאכי, וביד בערכו שמ"ג עי'6(
 הרא,ש שהרי עיקר זה ~אין י ב' וכהב לפסול הפוסקים כל הסכימו שליש ושחט שליש והגרים שליש שחט ירוחם ר'גשם
 שוחט כענין ,'ח בסי' וכן לעט, חשב בהין ד' בסי' דבריו בטל וכן טעה'ק. של ולא עצטו טעות ורא' וזה בחטךהעיד

 ר' דקרי על הכ"כ גן מהרזי נשם בז' שכתב מה לטרפש. הסרוגה אוסא בענין ליס גסי' ועי' רנותבהמות
 יריחם ה"ה(;דוזד
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 רניני שעשה הרא"ש פסקי קצור לק.את , הזכיר לא הטורים ספר אח . נרבות'ותלייוה
 עוד נהפשם לא ספ-ו שחבר בעת כי ספקי כל בזה אין ובכן , לפעמים מזכיריעקב
 המחבר . אחה פעם אף יזכירו שלא יתכן איך כן לולא כי , לפניו ה"ה ולא הטיר'םמפר

 בו טצא: מישרים מפרו את רא.הם אחרי החכטים מן רבים כי ספרו בהקדמהמתפאר
 להטיל לנו חלילה והנה : והיחר איסור בדיני כמוהו ספר להם שיסרר פניו את וחלוחפץ
 על מעשהו להשלים פניו בקשו רבים כי נפיו הול אמת דבי ספק ובלי באטונהומפק
 אור ראה לא עוד הטורים ספר כי לאות לנו זה יהיה אבל , פה שבעל ההורה דיניכל
 בספרד ארם שהיה נאמין לא בארץ נפוץ כבר הטורים ספר היה אלו כי , נהפשטולא
 האיר כיתרון הלא . עיניו לנקד הטורים. מפר בעוד מאתו זאת יבקש אשר החכמיםמן
 בלשינו ובשלמותו ובדקדוקו בעמקותו הנהיב,ת בעל על הטירים בעל יתרון כן החשךמן

 לקרסולי אף הארוך בספרו להגיע בילו- חפצו הצליף לא כי אף ואמנם , י(ובסדורו
 השתדלותו ע5 ישיבת פנים כל על נאה ככל , הטורים בעל יעקב רבינו ובנוהרא"ש
 אשר הרבה דברים בספרו שמצאו ;ה כל עם ובאמת , בא.רחוהם וללכת להםלהדמות

 טוב שכר לו לתת מכללם יוסף בית והרב האחרונים טמנו מנעו לא אחריהם להרהריש
 לצדקה כי . עליו סמכו וגס בו ודרשו הגו ספרו על השגיחו מקום בכל כי ,בעמלו
 כמו ופרבנצה ספרד חכמי מגדולי ושטות דעות בספרו הביא אש- לו נחשבגדולה
 מנהגים הרבה וגם  אחרים, ועור אלברצלוני י  ומהר האשקל טספר לונילמחכמ'
  ומנשאים  מגדלים שהי  מעם לא כי נראה וגם .  שונות ובארצוה בקהלות והיהרבאימיר
 : הדבורים בו נמצא אשר ספר שאין להחמיר תמיד הניטים החכמים מן שהיה עלאותו
 האחרונים רוב כי , בספרו כסו מקומות כך בכל וכרומה להחמיר ונכון לחושויש
  בזימורים וררבו הרא"ש  הורת כי  זה מכל רואים אנו ועתה . מבקשים היו החומרארק

 בני זה  לבעבור  גם ואמנם , לרבים מופת והיו ומבקשיהם מבבריהם בספירמצאו
  לעמו עשה  אשר הטוב כל את מותו אחרי נם אשר לרבינו וכרו טולט'להקהלהו
 , אחריו לזרעו טוביה גמלוובזבוחו

 רבת פילה סו העיו היהה ימים ושכע וקן לעולטו אשר רבינו  הלך אשראחרי
 גדולי הרבה בה היו בי אמנם הן , לראש אלוף ומנהל  מירה לה הייה מבליהעזיבה
 הדבר עליהם יקשה ולא אתרוה בחכמות גם וידועים חכמים אנשים בתירה לבחק-י

 ;כרו אך , מהם אחד בחרו לא אבל , העיר חכמי מאלה באחד הרבנות מקיםלטלאות

 מבניו באחר עיניהם נחנו בן על עשה,  אשר וצרקוחיו עליהם רבם')המת  טובתאת
 יעקב בר' בחרו לא כי נתמה לא הרא"ש. בן יהורה רבי הרב על  הנירלויפול
 יעקב רבינו כי , בתורה עליו לו יתרון ינם בשנים מאחיו גדול היה אשר המוריםבעל
 פרנסה. לקבל רצה ולא הרבנות את שונא היה ספק בלי מדותיו ומעלת תכונתולפי

מן
 ב,' ,כחבן קטנ.ם בסגלים דר.סה לזאב שיש הרמבזם שדעת ירוחם רבינו שכהב רר,סה בצנין נ.ז ובסר .ירוחם

 דבריו מבטל שהב.' הרבה במק.מוה :מצא .2:ן בזה יוהר להאריך ואין . כן שכתב מצאהי ולא בקשהואני
 , ההיד דברי תביןוב,ה

 יתרן כי באסרנו הפלננ. לא כי ברור יראה הנהיבות בעל פסק' לעטה הטור פפקי הטעוניך כל7(
 ונראה . גטין בדיני ~ה ושל זה של סדורו על רק פה .ארסיו . סדורו בבהמת .ביח.ד , אבר לכל עליוהטור

 בה:א. גטין דיני לההחיל הפוך רבר זה האין .  ירשם רבנו של טרורו טבולבל ומה המור של טרורו .פהמה
 רשא. מי ואת , לגרש ,כיל ומתי , לגרש רשאו סבה מאיוו 'דבר מרם עוד הגט בפדור ידבר זה אחר ~מידהנם

 שרמז המחברים שכתבו מה על כאן להעיר אני ורואה , הטורים בספר ההגרני הסדור זה כתר ,ראה .לגרש
 וכתוב ונופחאת. הרא.ש של הנט הקון שכהב ב ה כ.ה בנתיב וראית' , לפרט צ"ה בשנה סטרו כתבירוחם

 הלא מהרא,ש דבר.ו 'שכל דאף , נו אזדין מה אדע לא פרט וכהאי . לכזע ק' הזא ניסן "ח בשבת נ:' :נו

 כ. להייה יכיל א.נו ,גם זה לבל ל'תא אהר,ם בפוסק.ם הרא'ש בתקין ובאמת . מדעתו השרפ 'טכהב, צ"לבהכרח

 יריד. הרשי עכשיו . מאה בשנת ;מד כן ,ריחם ר' שכתב שבעת מיה ויביאר שנים '"ב מה חרא"ש היה ק'בשנת
 למילה בב ק' ה.א  בשות וחוה אדם :?רז כתב 'רוחם שר' ה~'ח 82 צר השיהוים על בספרו  r:'s 'טכב- קז,2טא:ןר'ד

 ( ה-ה:יי.ד
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 יעקב כרבינו במועט ומסתפק בחלקו השמח לאיש לו ונקל , יוחסין( )מפר הקהלטן

 להורה נקדש אמו מרחם נם אם , הזה יהודה רבי הרב . כרוחו לא אנני שררה עללותר
 במחלת אלהים ומכה נניע היה ילרוהו בימי , בהל,כהו עכבוהו ומחלה נגע ,ילתעודה
 היתה לא אכל וירפאהוי דברו שלח אלהים כי עד מעל נשארו הרופאי: פעולות כלעינים,
 בעוכריו היתה והיא , חייו 'מי כל ממנו מרה לא עיניו חילשה כי שלטההישועה
 מחולשת ולילות ימים לטרוח יכול לא כי : עצמו היא יספר וכן , בלמודיםבשקירתו
  )צוואת  חבורים  ולחבר ספרים  לבחוב יכול לא זה בעביר ואף . הנה אפילות כיהעינים

 עשרה שלש בן בהיותו בילדוהו כבר . 848( ח"ר הלסיד בבית הרא"ש בן יהודהר'
 שתי נורו אחרי ויהי , ביש.בות ללמור אשכנז מילדתו -וטארץ אביו מבית יצאשנה
 ונראה . וחמש וארבעים אלפים ה' בשנה נופל שם ביאתו ושנת למילטילה נאשנים
 אל מודיע עצמו שהוא מה מהוך נשמע כאשר , הזאת בעיר שבתו ימי לו איבו לאכי

 . מליצותיהם לשין ולהבין מפריהם - בכתב ללמוד יכול היה לא בי , בספרר ישיבתואורת
 ועשרים שמונה בן בהיוהו כי , שב כי ידענו זאת אך נודע לא אבותיו לבית שבמתי
 קהל הניתוהו לא אבל כטולטילה מגךם לו לתור אביו שלחו ואז אביו כבית היהעגה
 להחזירו שלוחים לטולטילה יהודה רבי אחרי ושלתו מכיניהם לצאת באשכנזעדתו
 מהר"מ על המושל העליל וחמש ששים בשנה כן אחרי אמנם . אביו בית אלוהזר

 בער אחר לערב .נתרצה לא והטושל לדול בממון שפדאוהו. עד שנך עלילתמרוטנבורנ
 כך בין אמנם , ערב ונעשה כרצונו הרא"ש ויעש , הרא"ש את אם כי הפריוןמעות
 כי וברעתו , הפדיון דמי שישלם מהרא"ש זאת בכל המושל וביקש בהפיסה מהר.םמת
 ארצה ויפן , בלאפ הארץ מן לברוח התאמץ סטנו שתקיף עם לרון יכול יהיהלא

 שם ישב שנה ועשרים שלש ולמורה"(. לראש שם ויהי מולטילה ער ויבאשפרד
 , מקומו מטלא יהודה ר' בני ויהי מותו שנת היא אשר פ"ח שנת ער כסאו עלהרא"ש

 כי מפיי שמענו שכן , הרבים בחבוריו תכמהי מעיניה נפוצו אשר כאביו היה לאאכן
 נתיחם רק , שמו על תנורים נזכרו לא גם כהות עיניו כ' יען חבורים לחבר יוכללא
 נתקיימו אבל , אבד כי לו היה מה ירענו לא זה וגם , התורה" ',,חקת אחר ספרלו

 חולשת מפני ספק ובלי נמרץ בקצור כהוכ:ת רובן ההשובות אלה . הרבה תשובותממנו
 אינן אשר ושתים חמשים בהן מהיוה וגם , בכתיבתי להאריך לו קשה היההראות
 ר ש א י ב ר אחיו לבן והורה כתב אשר קצרות הוראות אם כי העצמי במובןתשובוה

 ליטים צעיר אוש לטולמילה הק-ובית הקהלות באחה דיין היה אשר מה ל ש ןנ
 גשי התשובות ובאמה , דברים לאריכיה צריך היה לא ובהן דודו להוראה צריךוהיה
 אשר המיפלגים התוארים מן , מדי יותר ולפעמים ארוכ,ת הן אחרים לש:אליםכתב

כנוהו
 וקשח רגשם וערגוב חטעתיק וטעות והטליצה הלשון מצד שבושים בה יש יהודה הר.ר צוואת8(

 ובחיותי וז"ל בה שכתוב אחד דבר על רק ואעיר . טשובש היותר הוא לדעת לנו ,חוץ וה'ותר . עליהלפטוך
 טולפילח קהל ושלחו עשיתי וכן מקים שם לתור טולטלה לעיר ויל אב' שלהני שנת כ"חבן

 . . . עלי ארבו ובחזירתי שלוחיהם אחריו ושלחו טביניהם לצאת טולפילה קהל וזגיחוהו ולאבשבילו
 טולטילה קהל ושלה: לטולטילה הלך ר-י ז הפתרון לי יג.ד פי כבחנם הדברים ולפי אבי בית אל גשלום:שבתי
 ולא ; שאחריו המאסר אגל . אל,חם שיבוא הרא'ש בשביל שלוחים שלחו ר, שבהשתדלות סובן וטוחבשבילו
 שם צ"ל טילטילח שתחת ובהכרח בינהם הזה לא עוד שהרי טעות ודא' סביניחם לצאת פולטילה קהלהניחוחו
 שלח: רזי אחרי כל.מר אחרט תחת ,אחר" וצ'ל טיס כאן שיש ונ.ל פי אחר  שלח סי קשח ,שלוחיתם אחר,י ושלחו המאסר גם . מביגעתם לצאת הנ'חוהו לא שהם כלסר עתה ער שם רר אשר באשכנז אחרמקום

 תארת.ם וכן הדברים פפור נ"ל .כן אני-.. בית אל בשלום ושבתי וכו' וגחז.רת,' סאטרו נכון וע"ז שישובמאשכנז
 כלוטת שלוחיהם אחרי. יושלחו שלטילה קתל י ג ו ח י נ ח ולא לחגיה רצח קויטטאגן רעד ידידי אךבפגית,
 וקהל גטולטילה מקופי לו לתור שלחו שחרא.ש תדבר כן אם אסכם . מחניהם אל הרא'ש את להביאהעדח נכבדי אחרים וקלוחים אחריו ששלחו ער אליהם לבוא אביו את לקרוא ריי את לשלוח תספיק לאשהקהל
 פירישי ל"י אקל . ירו על עכב סי תרא'ש חלך לא לטח שלוחים כתי שני אחריו ושלחי לקבלו נתרצהושלטילה
 עככוהו באשכנו קהלתו שגנ' אלא ללכת רויה שה'חויאי
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 מששובותיו . ארצו לקכמי מאד ונכבד השוב יהורה רכי היה כי נראה שואליו ביןכנוהו
 ובזה ו משערה כחוט :אךם כל עם מרקרק והיה , להחמיר תמיד נומה היה כינראה
 סבלנים הל אבל סחסייות בתכלית חס-דים היו הם הלא . ומאחיו מאניו נבדלהיה
 העבריינים נגר . -כמיהי הסירים יהיו הקוים שכל ורצה חסיד הוא אבל , אחריםננגד
 .לסד נגדם מיתק עונש אשר אכזריים ולפעמים קשים עינשים עליהם והטיל קשההיה
 עינש בקירטבה אחד ן די עליו שנטל אהד אדם דבר על נשאל אחת ופעם ,יחשב
 נקמתו ונקם הריין על מתקצף האיש אותו והיה דמם אח לפרוע רצה שלא מפניהפיסה

 , שפתיתוו לו וחתה ובפניו בגופו רנה מכה והכהו לילה באישון עליו וקם לו וארבבי
 ~יגש יענשוהו אבל להרת מסכים שז.ינו ו:[ןהשיב הזה באיש לעושת טה הרבונשאל
 סמכים היה בטקימו כן אירע יאילי , ן"ה( קי' vUP?:w ע סי' )שויה ח' וישאר בנופוגדול
 ועל עליהם ברין מתונים להיות לני יאחה מאד אמנפ_מאר . )שם( ידיו שתילחתוך

 : , ומעשיהםמשפטיהם
 זמן כי נשכח לא ממנו נפלאו אשר אלה כמו מעשים בראה א2 עת בכלהנה

 בימים ובגוייהם בארצותיהם המנהג היה כן כי מעיניהי נעלים ולא ובינם בינינוארוך
 אכזריים עונשים לענש נהינה הרשית היתה לא מעולם חכמינו תורה חקת ולפי ,ההם
 האהבה מצות נשמור למות הנדון נגד: וגם , נזכור רחם ,ברוגז גם סצותס ולפ: ,נאלח
 רנל החה רגל יד החת יד שן החח שן ההירה צוחה ואם . וקלה יפה מיהה לוונביור
 לקיימו אם כי פשוטו כמשמעות החוק זה עשית לבלתי החכמים עליהם וקבלוק.ימו

 פי על כן גזרו לא כאלה עינשים גוזרים שהיו נמצא אם כן ועל . סמון':(בתשלומי
 נחמן רב כבר . בקרבם יושבים היו אשר העמים טן תמיר כן לסרו אבל הה.רהחקת

 הקשיב העונשים גם כן ועל , הפרסיים מן 1 .כן למר וממי , היר בקציצת ענשבנהרדעא
 הארצוה מעמי אם יכי למדו לא זכרני כאשר בקאשטיליה העבריינים על טפיליםשהיו
 מצטרקיכ עצמם והם . ולזמנם למקומם דרושה הכלל מן היציאה היהה מזה וחיץ .ההן
 צריבד השעה כי מראותם אם כי הדין כשויה עושים אינם כי ידעו נכה בעשות(כי
 ההיא בעת: אירעו יהודה ר' ובנו הרא"ש השובות מכסה הנראה לפי ובאמת .לכך
 שמר מפורש בתשובהו.אמר יהודה ורבי בנוים, ישראל שם מחללים בארצםדברים
 קיוב לישראל היה לא ,ה לולי הדור פרצה לגדור הוא נפשות בזמנם~דיני דניםשהיו
 לרו לישראל כח להה הזאת הארץ מלכי בלב נחן אשי ה' לברוך , שאהבאיץ
 איל אשר רביב ימלבו ישראל שדייני אחרי מצד להם הוא וטוב . רש;;; עושיולבער
 הנ וכן , )שם( כמשפט שלא נהרגים פעמים כמה היו אחרים ידי על נדוניםהיו

 וד , מ"ג( סי' )ש( זכאים יהיו בדיניהם אשר בדינינו מחוייבים הארץ מן לבעריכולים
 כשורה לאאשר למשפטיי ג" צריכים היו כן על כשורה שלא המעמרים היו כי להראות אלהבכל

 עלן רע זאה בכל אבל , ובמירא בכבור טהימב'ס דבר הוא נם כן הרא"ש כאביי'

המעש"
 ונפסח נמכים דינה פוסקי בין סכחלוקות שרבן יען אומרים רבים אשר ששמע

 לט יאמר כן ועל . ובמיתי נח.יו הרמב"ם על הסבו אשר רבים והלא אמת,שכלו לשפוי אין אמת הספר דברי 'רוב אשר שנעבור אומר הוא אך . הרמב"ם ספרי פיעל
 בעינית ייטיב אם הרמב"ם אחר רבר בכל נמשך להיוה השה. ההסכמה לעשוהשרצו
 נ"ר( סי' )שם ולפוקה למכשול לנו 'היה פן ה ק ד צ ~ג,ס:.ל מ ליהן,גלנו החושולא

 תשכו הסגולים והמורא הכבוד החת כי יבין שורוהיו בין וקורא ובודק -הבוחלואולם
-' ..' 

הלונה
 א וקצותה וכן . הכובשים ניטים כן בי ל11 ענין לו אין התבשם של והבהילות הרגלים קצצתו:(

 . רודף של בנפשו אפילו או מאבריה באחד )פשו את להציל היתר הואכפה
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 להיות הרמב"ם ספרי את מנשאים היו אשר לאלה מתנגי היה כי יבין , מסוהרתתלונה
 הוה הדבר בגלל אותו עוינים היו אשר החכמים מן יש ובאמת , לסורים ומשפטחק

 ויצר . כן יעשה אביו בית ולכבוד לכבורו כי חשרוהו ואולי , הארץ ביושבילהבאישו
 ואסע מאתכם שלחיני הזה הגדול הצער בשלי אם עליהם אמר כי עד מאד הדברלו
 בלא דבר עשה כי עליו להאם'ן אין המוסריות במעלותיו נהבונן אם ואמנם .מזה

 ומבקש היה צדק מבקש . אביו בית למשפחת יהודה רבי היה נאמן בן כי .אמונה
 הלבבות כל לו קנו האלה מרותיו טעל1ת . בצע וש.נא פנים משוא בלא שופם ,ענוה
 טולטילה את לעזוב בלבי גמר זקנתו בעת אחת פעם ויהי . עמו ובכל בעדתויחד

 יע,כם לא כי לו ויתחננו ויבקשו כמתאיננים הקהל עם כל ויהי באשבילה לגירויבחר
 והיו פנים ונשוא נכבד היה הממשלה פקידי בעיני גם . ספוקו על לו הוסיפונם

 בדין פנים משיא לי ואין אמינים איש שהוא עליו אמרו כי בדיניהם עליוסומכים
 מפעמ ממינים ושופטים רבנים היו ההם בימים , 75נ( צד ח"ד בבית ריי)צוואת
 מהבני היה לא יהידח רבי . הגוף :עונשי ממין עונשי לענוש הכח ניתן ולהם ,המלך

 עזרתם לבקש הצורך לעת מנע לא כי להפך ותהי , מנגדם היה לא נם אבלהמלכות
 )תשובה השעה צורך שהוא קוראו מה לפי החייבים את לענוש לבם ולעוררולהעיר
 , אבותיו אל נאסף הגרולה במגפה ק"ח ובשנת ימים האריך יהורה רבי ע"1(,סי'
 טלכית בכל פנים כל ועל מספרר גדול בחלק כי נראה האלה והדברים האמת אחרוהנה

 הרמב"ם מעל יותר בהוראה סמכו עליו בהורה נתיבות משיבב הרא"ש היהקשטילה
 הם גם כן כאביהם , דרכי שמרו אחריו ובניו , נ"ר( סי' הרא"ש בן הריי ושו"ת)יוחסין
 לא לפהילוסופיא ובפרט זולתו לחכמה , ולילה יומם הגו ובתו-תו חפצם בתלמודרק
 ופרוקים וקושיות החדושים ובעלי הפלפלנים דרכי , הקבלה למודוה לא גם לבודמו
 גם . לצורך שלא הם בעיניהם כי לדעתם רצו לא וגם ידעום בל משפטים להםהיו

 בשאר הלמוד בענין כן לא , תורתם בתלמיד ארחם מנ' נטו לא אחריהםהלמידיהם
 עטרה התורה שעשהה מה להם אשר אחיהם ספרד בני כל עם הכון ידם בהןחכמיה
 , לסוליתה עקב החנמה עשתהלראשה

 כל כלולים בהם אשר הרא"ש פסקי שנהפשטו אחרי כי הוא מהמיה מאדדבר
 בנו ירי על השלמות בתכלית עוד שנשלמו ואחרי , ולטעשה להלכה הנחוציםהדינים
 בו כל חסר לא כי עד ובאורים דינים בהרהבת חבר אשר הטורים בספרו יעקברבינו
 לעשות התלמידים מן אחדים חדלו לא זאת בכל כי , המורים לחפצי דרוש אשרמכל
 אמנם . למוהר אך נחשבו נמעמ המור פסקי אצל אשך , הלכות בקצת דיניםקצורי
 לעם להורות אם כי הלכה למורי ספ-יהם יעדו לא הטחברים אלה כי הדבריםנראים
 ודעת בהשכל וטעמיהם ישראל ריני כונת על ולעמ.ר הדת דרך המבקשיםהיורעים
 פסקי ספר מת.ך ללמוד יכלו לא זה וכל , מלזמרה אנשים כמצות יהיו לאלמען

 מטרתו היתה ילמו התכלית אש- המחברים ro אחד , המורים ספר מתוך ולאהרא"ש
 לתלמיר אותו עושים אשריש ם אבודיה יוסף ב"ר רבידוד החכם היהבחבורו
 מפר כתב ושם אשבילה מבני היה הוא , וקוה"ד( יוחסין )ס' הטורים בעל יעקברבינו
 היא . השלימו10( ומאה היא וביטנה ם ה ר ד 1 ב א בשם ונידע התפלות ע[ ופירושדינים

השנה
 וזח ההקיפוח בסרר שכתב כן טבואר ג"כ עצמו ומדברי . המעתיק מן ספרו בסוף נתוב גן10(

 חדברים אלה כשכתב הר' . ק' שנת שהיא 11 בשנה ניסן תקופת תהיה מתי לדעת שרצינו הרי :לשני
 שנת כלות פרם כלו תשלים ספק ובלי סאה שביטנת ניסן להקופת טבת תקופת בין עמר ספרו לסיוםקרוב
 קאספעל ר:ר הריר שהחכם שראיתי מפני אלא מעצנו ומובן m~wa דבר alnw זה על העירות' ולא .מאה

 ארש ל"א ואנ, ק.א שוח שהיה נכר שלו העבור מסרר כהב י"ר אות א ע. כ'1 דף הד1רדת קורא לס'בהגהותיו
 זאת. נכרמ5ח
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 נתפשט כבר ההיא ובעת טורים הארבעה כל את יעקב רבינו השלים אשר:.בההשנה
 פעם רברים הרבץ ממני העהיק והאבוררהם . חיים" מאורח הראשון החלק שניםקצת

 השנה כל של ההפלות ענין על טדבי המפר זה :בהזכרתו.. שלא ופעם, שמובהזכרת
 התירה וקריאים המצות וברכות שמע קריאת כמו , בהן הקשורים הדברים שארוכל

 על וידבר , קבוע זטנן שאין ,הטצות וברכות הנהנין וביכות ואברלהות:וקדושות
 אלה כל והנה , ובמועדות וכשבתוה כחול :מצות טנהני כל ועל והסולדותהתקופותי
 היתה לא בספרו המחבר כונת אמנם . חיים אורח שלמות.בטור ביתרון מפורשיםהדינים
 כ.נתי היתה אבל לכר ם המזר לפני הדינימולתתםלקבץ

 הראשון מקירם על ל,:עמ.דם.
 כי דברו כראשית והודיענו . לעולמים היה לא חדש דבר היה יזה והפלה תפל,לכל. הפשוקי הפירוש נתן זה ועם , ומוצאם ישראל מנהני כל וטעם ,הדברים טעםולנאר
 רוב כי מראוהו , היוזה לזה .הניעתהי אשר והסבה , חבורו הכלית 1;ה חפצו' זהאך

 עלה .כן על וטעטיהם המנהנות .סדר .יורעים ואינם ההפלה רברי לנינים אינםההמון
 אם כי להמורים ספרו יחד לא בי דברנו אשר הרכר והיא . הספר זה להכרבלנו
 , הלב את מושכים בספרו 'ש נאים יביאורים טעמים כמה י הבינונים היורעימלהמון
 י1. האומר שם יזכיר שלא אף אחרים ממפרים לקח אשר ויש מדעתו שעשה מהםיש

 כסו . למשכולים .לרצון יהיו לא אשר דברים גם בספר נמצא אלה אצלאולם
 מקום בכל כי בו .נראה גם . ורמזים וניטטריאות בנוטריקון הרבה שמשהמש6ה
 להעצים יוכל לא אם אף בעם שטקובל מסה כפסע אף נטות לכלת. משתדלהוא

 ,כי::לפ. , כעינינו זה יפלא לא אבל , והחכסה12( השכל גדיי פי עלהדברים
 ישראל דיני כי ולהירותם העם את להשכיל והיא , להש,גנה דורש היה אשרההכלית
 בדעות יגע לב5 להשתמר צריך היה , טעם יש לכלם כי צמחו מעפר לאומנהגיהם

 לאדם נקל יותר כי , בדנייו אמ.נתם יפסיר לבל מנעוריהם עליהם אמונים הםאשר
 מבית לו מורשה הוא אשר המנהג מן מלסור רבותיו למדוחו אשר ההלכה מן'לסור
 . הלכה מבמל המנהג ישראל חכמי קבעי לאשר הראשונה הסכה זה גס ואולי 1אבותיי
 חותם נתן בלם על לא אבל כלם, והניא נפתל למנהג ישי מנהג בין הבריל לא כןעל

 פרפראות יכנם אשר וגימטריאות נוטריקון שמע מאשר מביא הזה ומטעם .הסכמתו
 האבוררהם , בספ-ו נעררים יהיו שלא חשב כן ועל זמנו טעם לפי היה זה בס כי ,לחכמה

 מדברו כמו בספרו מקומות מכסה לשפות נוכל כן החכמה טואסי הקנאים מן "יהלא
 מפרר חכמי גדולי בספרי והנה וקרא , והכליהם ומעשיהם האדם איברימתועלת
 המחק-מפעלי

 ,קצת מביא וכן והרד"ק: הראב"ע ובפירושי , נבוכים מורה במפר כסו
 בתורת אשר ההכתים מן היה בי מזה ונראה , ג הרלב ומן הסלמי בעל מהחכםדברים
 שלם~על משפם לניל אין אבל . ירם הניחי לא אחרות פחכמות גם אבל חפצםהתלמור

ה.והו
 הרמב" טן (11

 בשער כסו . סקורו על רמז ולא והפליצה חלשן שנה מעט ורק שלטים מאסרים לקח
 חבל.טן , חפשה נ' חעולסיט' חי . לפני להתפלל ותקנו : ם וכו' בתפלה ה' את לענוד התורה מן מ'ע :ב'

 אלא שאזנו בהקרסה עצטו הוא העיד שכבר חרבה לרוגטאות וא'צ . הוספות ובקצת לשון בשנויהרמב.ם
 לא ואני הפזרים בעל ריי תלמיד שהיה המחברים כל שכתבו זה על להעיר ויש . ספר אל מספרכטעתיק
 בכןטלאתי

 הס~
 י.ה תפלות ובפי' עוורי עליו כתב לא המורים בעל ריי את שטזכיר מקום ובכל זה על רמז

 .שאין ג'ל ... . מענתה ברכה גל על פסוקים ותביאו וברבת ברכת בכל שיש התיטוח שמנו אנשים וישכתב
 ד1ח ואלו וברכה ברכה כל של כתיבית את המונה הוא שהוא תטור על גונחו מ"ק ובלי שורש ולא יפותלו
 . המור על שחולק בם'א עור ומצאנו תזח. קלשון עליו שכתב יפלארגו

 טן וברברו חנוף חכמת לפי ותועלתם בהאזורים ידבר יצר אשר כברכת בחול שחרית של בסרר12(
 ע.פ עקר לוה ירע שלא אף . שוחק השחול ארגל ועור יועצות. וכליות טחן הלב אר"ל ועזר אטרהלב
 נראה ועור ראינו וכבר כלום חכמינו קבלת אחרי ואין , ז'ל חכטיגו קבלת היא כן כי השמיט לא החכמהגדרי
 . המתפלספים אף ספרר חבטי מנהג זהשהית

 11'ר()רופד
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 . ממנויי( לנו אין אחרים ומפריםחכמות בש"י לדבר מקום 6 היה 5א הזה בספרו כי יען החכמות בירידת מופלגהיותו

 ספר עשה הוא גם ובניו הרא"ש של תלמודם מנית שהיה ההיא בעת שניחכם
 החכם . הענינים ובהנף ובהכליהו ובסדרו בהכונתו אבודרהם מספר נבדל אבלדינים
 רב' מתלמידי והיה מנאבארה זרח בן אהרן בן מנחם רבי הרב היההזה
 וביהי אביו ומכאובים. רעים היו וקירוררו הזה האיש ימי דברי . הרא"ש בןיהורה
 כ. בעילם עוד טנחם רבי היה לא הנירוש ונעת . 1 ס ה"א בשנה צרפת טמטרשיהיו
 אכן . לנו נורע לא לידהו שנת . הנירוש אחר אביו התישב קנם אשר בנאבארהנוקר
 ואס. אביו ההרונים בין ויהיו , עליהם גדול פכה והכיני הזאת במלכות היהודיםעל ניר" קצף יצא ושמונה שמונים בשנת . רגו ויבא ויעופו חיש גזו בנאבארה השלוהיסי

 פרש אכן . למות עד ומוכה ננוע אך הוא רק נמלט ומכלם טמנו הקטנים אחיויארבעה
 ויח. ביתו אל ויביאהו קטל משרי והיציאו והצילו עליו חמל אביו ביה ממודעיאחר
 י ב ר החכם לרגלי ישב ושם תורה ללמוד לטולטילה הלך נרפא אחרי ויהי . מחליושם
 קבל תלמודו רוב אמנם , יסים כשנתים , הרשב"א הלמיר , ב י ע 1 ש ן ב ע ש ו הי

 וסדר זרעים סדר כל לפניו לסר עצמו עדות לפי כי , הרא"ש בן יהודה מרבישם
 סאה בשנת . גטין וגמרא ונזיקין סועד סדר גרסת לפניו וחזר הרא"ש בשטתטהרות
 אבי י1םף הר"ר מים ממלא ומיה %ב אללעה אני קבלהתשר

 אלעיש
 ושמתה מאה שנת עד תרה שם והרביץ לבקשתם נרצה ותא , ההיא בשנה מתאשר

 טולטילה וקהל , קשמילה מלכות בכל ליהודים צרה עת היתה ההיא העת .ועשרים
 מן מעט מתי אם בי בה נשארו לא כי עד כפלים ללועה היא גם מכלםהניולה
 ושללו ופצעוהו האויבים הכוהו כי כום עבר מנחם רבי על גם הזאת בנזיה ,היהודים
 התיש אז , ואדמתו וביתו וספייו גויהו אם בלתי לו נשאר ולא לו אשר כלטסנו

 אשר אברבנאל שמואל דון הוא באשבילה אשר הנגידים טן אחילעזרתי
 5ו הלך מעט הארץ שקטה כאשר ויהי . צרקו בימין ותמכו ההפכה מהוךהוציאו

 ישד להם ויעתר עמהם לשבת בו הפצירו הנוהרים הנכבדים כי , שם לגורלטולטילה
 החכם על נפליא מאד וטה . ותלאוהיו הזה האיש קורות קצות הם אלה . הירההרביץ
 . המשא החת ה י'2 שידכה סבלי נוראות תלאות לשאת סבלנותו כח על ופלא הפלאהזה

 מעש.. להגדיל כחי נכשל לא עוד עליו באו אשר והמאורעות הפגעים כל למרותכי
 בהיותו חכר אשר לדרך" צידה ספרו מתיך נראה כן . בחכטית ולהשתלםבתורה
 ידיו כי עליו ומעיד ההירח בחכמת גדותיו כל על מלא החביך זה , לטילה בטיושב
 היהורים הפהיל:מיפים בספרי הרבה וקרא הרבה למד , החצוניות החכמוה בכל לורב
 בצרה, בעתית לנפשו קנה אלה וכל ותשבורה, והטבע התכונה בחכמה וחקרדרש
 , חגך לאין והפגעים והיגונים ההלאוהעמוס

 היא כאשר הזה באפן ולעשותו , ספרו את לעשוה רוחו אה העירה אשרהסכה
 הבהינה היהה המוסר ומעלת ארץ דרך מדות ועם החכטה עם ההלכה חורת בולחבר
 שסע , ההורה ש.חיי מעטו כי ראה ניו בע . ובארצו בזמנו והדעוה האמונותבמצב
 הרבה , בתלמוד הדרישה אל האהבה לכבית ורבא אביי הויות על המהפלספיםדבת
 משפט ההקירה דרך ידעו לא כי באמרם הראש-נים החכמים על עהק דובריםמהם

 היהדוה דיני יקבץ בו אשר הספר זה לעשות לבו אל שם לכן ומ'פהים בהקשיםהעיון
 כי להורות המושכליה עם ביד יד ילכו אשר והאסונית והדעוה המרית וכלופעמיהם

המדע
 .. במך: ראהו והוא הם"רדים פיוטי על פי' גם הבר שאבידרה2 קייפטאנן ריר ידידי ומריעני18(

 חזה(.דו.ד
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 הטצות כולל ספי לתת הית ההכפית עקר אמנם יתכנו. יהריר והתורההמדע
 לדעת המשהוקקים בעם השרידים לפני היהדות רת ושרשי והאמינות והרעית,הדיגים
 רבים היו המדיניים-בי בחייהם פקודתם אבל , יעשון אשר הטעשה ואת האמינהירך
 ובבל וקנין במסחר העוסקים הם , הטעשיים בהי.הם המלכות-או בעבורת עמדואשר
 תהנם לא פקודתם יחובת , קבע תורהם לעשות יכלו לא אשר , החומריים ההייםצרכי
 התכלית ו הסבה לערך )הקדמה( הזה. הספר נדב להם המקיר מן הכללשאוב
 . ושם- , חכטה בדברי גלול הספר . תכינתו נם הכין .בחבורו עיניו לננד שיהאשר

 היא חלוקתי , השכלי העיון .רך על ופירושים מעמים עם ומנהגים וריקיםוהלכות
 ואבלות, תענית סועדים. , נשים וה.תר. איסור וברכות, תפלות . מאסריםלחמשה
 טף על , והיסודות העולם בריאת עי חקירות הרכיב בטאמריו , המתים והח.תמשיח
 והיקיפה השנה בסבת . והטילות הגלנל,( ועל אלה.ם ביחור ומרבר , ונפשוהאדם
 וכחותיהם הח.שים והועלתם האדם אר.יי טנין על ידבר נם . והנבואה החלומותומעניו
 עם דק בחית נקשר ואך בערבוביה בא הכל כאלה. עיוניות חקירות הרבהועוד
 אין אשר מי לפני ישראל חכמה עניני מכל שלחן לערוך שתכליהו מהייה . מחלקתכל ובלי האומר שם הזכרת בלי , וקצרוה פסוקות ,בהלכוה מלבש הדינים והמצות.הדינים
 גם כי זמנו ער החכם'ם רורות נם מלין בקצר בהקנטתו הוריע כן על אוטנתוהעיון
 תועלת שידיעהם מלבר , אומנתו שאינה אף תירה מבקש לכל רצוי ענין היאזה

 היה עור קל"ר בשנת כי טבואר מט"ד( כ"ב ובסוף פ"ר כ"ג )מ"ג נספרומקומות ומשני הספר( )סוף בימים בא זקן היה כבר ספרו .שהשלים בעת . קדמוניותינולדורשי
 אבוררהם ספר והם לו שקדכם ספרים משני התעורר ספרו סגנון על בחבורו.עסוק
 וביהור הרא"ש. נכר אלראכי מא.ר לרבי אמהה שבילי ומפר יוסף רור.בןלרבי

 הקבלה בדבר . שווים להיוה רבריהם קרובים מקיטיה בהרבה כי השני בזההואזסש
 סהרבקים היה לא גם אבל , דורשיה את טגנה שיהיה או נח טכתיש שהיה נטצאלא
 בעשר הקבלה חכמי על ורוסו , ש"כ( כ"א א )מ. ה הקב של עמיתיו ההורהושכל מסיני לטשה נטמרו וסודותיהם וכתריהם ת אותי ורמזי שגיטטריא.ה נסוהם האמין .בה

 הפעולית בענין זה כנגד אבל ס"ה( כ"ר ד )מ האחר ה.א שהעקר אומר אבלספירות
 וכן . פיו( כ"ר 'ב )0 כרעהם דעהו אין הטקובלים כמעשה הקרושים שמית ידיעל

 מעשינו נאסר LWI רחמים" "מכניסי לאתר שהתיר הריקאנמי על השנה בספרונמצא
 סעצזדל האומות 0ן לרנר לו שיזדמן טים בכל , %( מלאך ולא שרף ולאיקרבינו
 שא.נו סי את ומבוים משפילים הן בי היהודים על מלינים הם אשר תינחםלבמל
  נשתיו אלהים( בצלם )כלומר הוה בצלם : הזה בענין דבריו הם ואלה , דתםמבעלי
 , עלינו רבים שאומרים כמו לישראל אלא נפש שאין אנחנו שנאסר לא , האוסותבל
 האומית 0ן ואחד , , . צלם בעל היא לאדם סין שכל , יטפורסם גלוי סכלוהוזה

 בתורה עוסק שאינו עמנו מבני מאחר נד~ל לו וי א ר כ ובטצות בתורהתעוסק
 וסרה יאיוו 1 האומות בבחינת ובסצ,ת בתירה העיסק הוא ומה : לו כראויובמצות

1סצו"
 ב"א )מ"א להם הראויה תורה היא פצות שבע סק'ים כשהוא 9 להם הראויה

 סכיונת,על לרעתו אשר . ולמלשינים לברכת פירושו נס בנה הזה היסוד ועל ,זבל"א(
 ודון" "מלכות וכן . סינים יקראו לא הגוים אבל המינים יהם המשומרים והםהצדוקיה
 שהיהה זו הפלה שחקן גמליאל רבן בימי רומי מלכית על הכונה הזאתשבתפלה
 של בשלומה לההפלל חייבים 'האנו הוא ולהפך . ומשפט ריו בלא ובוזזים שולליםטלכות

טלכות
 על ההשגח ,את כי  שכתב כ75 צד הפייפנים על בסברו צונק דברי על העירני קחפטא:ן ר-ר4,(
 . אטי ועדיין , טריוו,ם אברהם טר' שספת ולא אלא הספר טן אינההך,קאנפי
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 בחכמות עיסקים עצטם הם אשר טהמ כאחד היה מנהם רבי נם . פל"מ( )שםטלכית

 הנפהים זמנו מבני רבים על ירבר רוחי במר . כמוהם העושים אחרים עלומהרעמים
 , בטורא הרמב"ם את כבד זאה בכל אבל * בפנים( ובכ"מ )הקדמה הפהילומופיאאחרי

 אנן ספרו. בהקדמה הודיע וכן , משה רביני ספרי טתוך לקח מספיי גדולוחלק
 יש כי : אמר התיחלט האפם מן הבריאה על לדבר בהגיע . נגדו קשות דבר מקומותבשני
 כ"א )ס"א נפשי תנא אל בסודם חפשי אני מהם , במורה הרמב"ם דעת על בזה ורוהדעוה
 והבאים שעכרו גדולים ולהוכיח לקנטר שהאריך על עליו מוען אחר במקום ועוד .פ",(

 רע היה והדבר . תורה שם מרביצים שהיו הקהל מן מנת מקבלים שהיו עלאחריהם
 מרביץ היים היה לא לרעתו כי סדותיו על הכריע שהרמב"ם ואסר מנחם רביבעיני
 ההלסור לומדי מקרם שם שנתמעטו ספרר בארץ ובפרס לרבים הוראה ום.רההירה
 יותר , אשר רבינו לביה נאמן הלסיר היה הה.ראה בענין . פכ"א( כיד )מ"אהבבלי
 הרב הסכמת על באסיפתו סטך והתוספת החרושים ובעלי והפוסקים המחברים כלמעל
 , , נכונה וסברא היקש ובעל הורה בחדרי בקי היה הוא כי : אסר ועליו , אש-רבינו

 בוא: 0ח1 כנה על התורה העמיד הוא , )הקדמה( לסמוך יש ועליו האמת עלוהסכים
 . פכ"א( כיד )מ"א אחריו ובניו הוא הרבה תלמידים והעמיר תורה והרביץלספרד

 לחק קשטיליה ארץ בכל היו בהוראה אחריה וההמשך הרא"ש בתורתהדבקות
 . עליהם מרוחו ונהנו כדרכו נהנים בניו ואחריו הי היא אשר הימים כל , יעבורולא
 קושי,ה ברברי ולהעמיק להאריך חדושים לענווה התשוקה הזאת בארץ אבדה כןועל

 , יבולו לילה בין אשר הפרחים רצו לא הם אמנם , יהפרחיס הציצים רק שהםיפרוקים
 אך בניי ותלמידי והלם'דיו הוא'ש בני . ההלכה ועמק הפסקים הוא הפרי אך רצוהם
 יבכל , הזאת הארץ יושבי לכל הנהיב פלס וזה 'בחבוריהם כלמורם עיניהם נשאולוה
 קשטיליה כי נראה ומזה , הרמב"ס מעל י,'הר :אף עליו רק סמכו הוראותיהםעניני
 בהונאה ממיכהם היהה המדינוה יתר בכל כי מפרר* שאר סכל נבדלה הקיאמעה
 החנמים גדולי וכל , והרשב"א הרמב"ן או.רי הלכ. תורהב בתלמוד אמנם . הרמב"םעל

 זכרון אין ולרא"ש מהם ש לרם בחרובספריהם

 עשר שלשהכנרחק
 השרת במאה החרושיםבעל'

 לקבץ פקודהו ישים אשר מי , מצר וחכמה מצד מלאכה היא ורינים הלכותקמצה
 אחת מצאו אשר כל את ולחבר הפוסקים מדברי דעות לאסף שננוה מרעות דעותרק
 הרבה, ספרים אם כי הרבה ומדע הכמה נדרש לא לוה בספר ולהביאם אחתאל
 , האחרונים האשכנזים קיבצי רוב הם הוה ממין , רוח יגיעה ומעם בשר עבודת רבתהיא

 ובחקירה בעיון משם ולהוציאם שונים במקומות הנפז-ים ישראל דיני בל לקבץאכן
 שעשה האופן על ביורה ובלשון נאה במליצה וללבשם ומיעי חניוני בסדרולסררם
 חכמה אם בי לבר מלאכה אינו זה דרכם לפי והטור והרא"ש ררכן לפיהרמב"ם
 והנה . חפץ מצאו כזאת מחשבת במלאכה רק מפרד חכמי ארחוה היו כן .מפוארה
 לאורים ספרד ארצוה ברוב היה במפרו יש אשר החכמה עומק בעכור תורה משנהספר

 ברך כרע לא ואשר ערכו הכיר לא אשר בספרד איש היה שלא עם אמנם ,ולתופים
 לשלטות נרול דבר נררש עוד כי שבדור הגדולים ידעו זאת כ5 תכמהי גדולתלפני

 שפוני לאור ולהיציא מליו בקיצר השוכנה החכמה תעלומות לגלות והואהמלאכה
 בספרר מזה נגרעה לא האלפסי הלכות טעלת נם ו ומקירותיו וסברותיו טעמיוסמוני

 גם ה( ח)דוד
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