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טלכית (שם פל"מ) .נםרבי מנהם היה כאחד טהמ אשר הם עצטם עיסקים בחכמות
ומהרעמים על אחרים העושים כמוהם .במררוחי ירבר על רבים מבני זמנו הנפהים
אחרי הפהילומופיא (הקדמה ובכ"מ בפנים)* אבל בכל זאה כבד את הרמב"ם בטורא,
וחלק גדול מספיי לקח טתוך ספרי רביני משה ,וכן הודיע בהקדמה ספרו .אנן
בשני מקומות דבר קשותנגדו .בהגיע לדבר על הבריאה מן האפם התיחלט אמר :כייש
דעוה ורוה בזה על דעת הרמב"םבמורה ,מהםאני חפשי בסודם אל תנאנפשי(ס"א כ"א
פ" .),ועוד במקום אחר מועןעליו על שהאריך לקנטר ולהוכיחגדולים שעכרו והבאים
 .והדבר היה רע
אחריהם על שהיו מקבלים מנת מן הקהל שהיו מרביצים שם תורה
בעיני רבי מנחם ואסר שהרמב"ם הכריע על סדותיו כי לרעתו לא היה היים מרביץ
הירה ום.רה הוראה לרבים ובפרס בארץ ספרר שנתמעטו שם מקרם לומדי ההלסור
הבבלי (מ"א כיד פכ"א) .בענין הה.ראה היה הלסיר נאמן לביה רבינו אשר ,יותר
מעל כל המחברים והפוסקיםובעלי החרושים והתוספת סטך באסיפתו על הסכמת הרב
הורה ובעל היקש וסברא נכונה, ,
רבינו אש ,-ועליו אסר :כי הואהיה בקי בחדרי
ל האמת ועליו יש לסמוך (הקדמה) ,הוא העמיד התורה על כנה 0ח 1בוא:
ע
ולהסספכרידםוהרביץ תורה והעמיר תלמידים הרבה הוא ובניו אחריו (מ"א כיד פכ"א).
הדבקות בתורת הרא"ש וההמשך אחריה בהוראה היו בכל ארץ קשטיליה לחק
ולא יעבור ,כל הימים אשרהיא הי ואחריו בניו נהנים כדרכו ונהנו מרוחו עליהם.
ועלכן אבדה בארץ הזאת התשוקה לענווה חדושים להאריך ולהעמיק ברברי קושי,ה
יפרוקים שהם רק הציצים יהפרחיס ,אמנם הם לא רצו הפרחים אשרבין לילהיבולו,
הם רצו אךהפרי הוא הפסקים ועמק ההלכה .בני הוא'ש והלם'דיו ותלמידיבניי אך
לוה נשאו עיניהם כלמורם 'בחבוריהם וזה פלס הנהיב לכליושבי הארץ הזאת ,יבכל
עניני הוראותיהם סמכו רקעליו :אף י',הר מעל הרמב"ס ,ומזה נראה כי קשטיליה
מעה הקיא נבדלה סכל שאר מפרר* כי בכל יתר המדינוה היהה ממיכהם בהונאה
על הרמב"ם .אמנם בתלמוד תורהב הלכ .או.ריהרמב"ן והרשב"א ,וכל גדולי החנמים
בספריהם בחרו לרם ש מהם ולרא"ש אין זכרון
-

כנרחק

שלשה עשר

בעל' החרושים במאה

השרת

קמצה הלכותורינים היא מלאכה מצד וחכמה מצר ,מי אשרישים פקודהולקבץ
רק דעות מרעות שננוה לאסף דעות מדברי הפוסקים ולחבר את כל אשר מצאו אחת
אל אחת ולהביאם בספר לוה לא נדרש הכמה ומדע הרבה כי אם ספרים הרבה,
י האשכנזים האחרונים ,
היא רבתעבודת בשר ומעםיגיעהרוח ,ממין הוה הם רובקיבצ
אכן לקבץ בלדיני ישראל הנפז-ים במקומות שונים ולהוציאם משם בעיון ובחקירה
ולסררם בסדר חניוניומיעי וללבשם במליצה נאה ובלשון ביורה על האופן שעשה
הרמב"ם לפי ררכן והרא"ש והטור לפי דרכם זה אינו מלאכה לבר בי אם חכמה
מפוארה .כן היו ארחוה חכמי מפרד רק במלאכה מחשבת כזאת מצאו חפץ והנה
ספר משנה תורה בעכור עומק החכמה אשריש במפרו היה ברוב ארצוה ספרד לאורים
ולתופים ,אמנם עם שלא היה איש בספרד אשר לא הכיר ערכו ואשר לא כרע ברך
לפני גדולת תכמהי כ 5זאתידעו הגדולים שבדור כי עוד נררש דבר נרול לשלטות
המלאכה והוא לגלות תעלומות החכמה השוכנה בקיצר מליו ולהיציא לאור שפוני

.

סמוני טעמיו וסברותיו ומקירותיוו נם טעלת הלכות האלפסי לא נגרעה מזה בספרר
(דוד ח ה)

גם
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נם הן היו לנס בעמם והיו להם מקור חנמת התורה ,ואמנה נם להן עוד חסרה מעט
שלמות ,כיאין מספר לכל הדביימ הסתומים בהם אשר צריכ'מ חזוקוביאור .ועל
מה שסתם [הלכותיו  ,אך להניע אל
כן היההזמן דורש להשלים שהחסיר
מהך מעט גדולוילבבאעי
לי החידושים בעלק עיונםומבייתיהם
ר.וזכ5יות האלה כבר פנו הדר
ופלפולם ,הלא הם ה-מבין והישב"א ואח-יהם הריטב"א הםהנו ותקרו בהלכות הרי"ף
והרמב"ם ונלו תעלומוה חכמתם כאשר עשועם.התלמור עצמו ,אבל לא לשו מחקריהם
על ספר ההלכות על סדר כי אם נמצא מהם רק במקיטות ממזריק לעתים שהזדמן
לפניהם בחדושיהם ע 5הנמרא אחת הנה ואחת הנה .ואולם ביורות האלה נשתנו
השלמה-יתירה מקפת ביאורים על
הרברים מאשר היו ,עתה היה
ההלכוה,כ ,לעת עתה היה הלכונחתוץהרי"ף והרמב"ט האיתנים אשר ההוראמהה-בסאפלר"
ד
נשענה עליהם ,פסקיהם היולחק ברוב המריטת ההן ,ואףכי מאז רבים הקמיםעליהם
בקושיות ובהשגות ,כל זהאיננו שיה להם ~הלות מפרר להפיל אף דבר אחד ארצה
מכלדבריהם ,ולא סרו,מאחרי פסקיהםימין או שמאל (שו"ת הריב"שסי'ל'
 ,סי' מ"ר
ובכ"מ) ,והיו הרבהקהלות בספרד שהסכימו הקהללדון עלפי ספרי הר*"ף יהרמב"ם
(שם סי' שם"ה) ,והשהרשה .ביניהם זאת ההסכמה עדכי גם ארא"ש השתמר מאד
מנטית מדבריהם בדעתו ,כי בכל הארצות ההן נמשכים אח-יהרי"ף והרמב"ם (שו"ת
הרא"ש כלל ל'ג סי' '"א)  ,ועתה ראו גדילי החכמים בדורות האלה כי חובה גדולה
היא להם לאזן ולחקור ולתקן בדבריהם ,לבאר סתומותיהם ולהצדיקם מןהיקשיות
וההשנוה למעןיהיו ספרי הרי"ף והימב"ם בחבור עם פירושיהם והצרקוהיהם נבונים
ומעותדים להוראה ילהיות הלכהביש-אל ולמעשההזה נעזרומחרושי הרמב"ן והרשב"א
והריטב"א אשרהיו מוריהם ומאוריהם י
אחר טן המשתדלים לפרש הסתומוה כדברי הרקבים ולהראותהמקורות אשר
שאב טהם ולהצילו מן ההשגות והקושיות היה הרב דון 1ידאל די ט1לשא

י מבני מלכותקאטאלוניה ,הוא עשה פירוש נהמרונעים על רוב ספר משנה
ה ספ ר ד
תורה שנת הולדהו גם שנת מותו לא נודעה לנו ברור וקיוב הדבר כיימי פעולתו
נופלים בתחלת המאה השניתי) .אח ספרו קרא בשם מגיד משנה ,והחלתו בספר
מת-ך הקרמתו לספ-ו בה אמר :והנני מגלה מעמ סדרו בהן בז ה
זמניםכ
המפרי כן מבוא
וביתרי הספרים אשר עמן השם ע 4לדבר בהם ולבאר עמריהם.
ונאמרו "מה המפר" מנתו  gyספר וממם מבואר מזה כי בספר זממם החל לכתוב
פירושי ולא עשה פירוש לשני  D'-tDnהראשונים :סקר מדע וספי אהבה  ,נם זאת
נראהכי לא חכר פירושו משם והלאה על סדרי מפרי הרמב"ם כי בקצת סקוסות
קרושה (הל' אישותפי'ד הם"ז והל' איסורי ביאה פמ"ז הי"נ) ,נמצא
כספר נשים
י הוא רומז על דברים שהזכירם וכתבם כברלפני זה בספר קנין ובהלכות מכירה,
כ
מזה יוצא לנווסבפי-יר כי ספר קטן כבר היה כתוב בעת שחבר מפרנשים ,ועל כן בלי
מפק כתב פירושו לספר נשים באח-וגה .בין פירושיו הנמצאים בדפוס אין מ6נו
פירושים על כל חלקי מפרי הרמכ"ם  ,בספר זמנים חסרו פירושיו להלכות שקל:ם:גם
להלכות קדוש החדש  ,בספר נשיםיש לנו פירוענו עד סוף הל' יבום וחסרו להלכות
נערה בתולה ולהלכות סוטה .על ספר קרושה נמצא פירושי על הלכותאיסורי ביאה
ועל תשעה פרקים מהלכות מאכלות אסורות ולא יוהר גם לא על הלכות שחיטה.
בספרנזיקין חסרהפירושעל הלכות רוצח ,ומפירושיו לספרקנין חסרו להלכות שלוחין

.

.

:

ושותפיו

 )1שגי מחברים הייב'ש סי' שצלח ובעל כסף משנה בהקרסתו כחבו עליו :אחר ק ד  1ש מרבא
אולי יש לפישוט טוה כי הרב בעל שיר טשנה  rcעל קרוש השט אשר ע.כ סיאוה
 .קרוש ,
כמ1,נ
הו"ר ה"
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אותפין ולהלכוה עבדים .פירושיו לספר משפטים יש לנו בשלימית ולספר נצפפים
הסרים כולם .ובן לא נשאר טמנו פירוש לכל החלק השלישי הכולל חמשה ספרים.
יש אוסריםכי עשה פירושיו על כל הספר אמשנהרירה"  ,רק שמהמה צרות הנלות
והשמרית נאבד הרובמסני ולא נשאר רק מעם (קוה"ד) ,אךאין זה רק השעיהואין
עליה ראיה ברורה ,ורק אחה נוכל להחלים בבירורכי הלכות סאכל:ת אסורות פירש
כלןומפרקהשיעי עררוסו אבד ,כיכן מצאנושבסגךם אחד (הל'חמץ ומצה פ.א) רומו
המתנר על טה שכתב כפרק ט"ו ממאכלות אסורות מבואר מזה שהבר פירושים עד
סוף אלה ההלכוה .אטנם לא מקרה הואכיבל ההלכות אשר איןעליהם פירוש ,חוץ
מהלכות שלוחיןושיתפין הל' ערות והל' אבל ,הן הלבות אשראינן נוהגות או אינן
שכיווה בזמן הזה ן עלכן ההשערה קרובה כיעל אלה ההלכוה לא חברפיריש.
בראש כל ספר וכל הלכה יקדים חקירה על דבי הקשור ההניוני בכלעניניי
והסדר הנכון שבכל חלקיו ופרקיו .ומראה ברורכי לא בסקרה סדר הענינים כאשר
באו הדינים לידו,בי אם בהשכל ודעה ובסדור יפה חברם וקשרם יחד ,ובכל הלנה
והלכה הראהני כן מדור הלכה אהר הלכה איננו כקריני אם רזונו ובכונה ט'והדה
חברן כן וקשון כקשור מכה עם טסובב .וכה אסר עםהספר :יתר שהיה רבינויהכם
בדיני הורה ,ודבריו בהםציף דבש אסריניעם ,עוד אזן :חקר והקן בהפלגת סרורו
בספריו בהיוה כל דבר דבור עלאפניי וכלענין מיושב במקומו ., ,על כן ראיתי
לכתוב מרריו ..,להקל אל הרוצה למצוא דברי החפץ הרשום בכתב אמת (הקדמה
 'DSזמנים) .המלאכה הזאה נחשנה בעיניו חלקמן הפירוש וכןהיא בעינינו ,שאם
נדע סגנון סדורו יותרו לפעטים כמהספיקית וייסרו כמהחמיהוה וקושיות אשר טענו
עלרבינו ,ובאמת יש אשר לא מיגרו לבם לזה ונכשלו בקושיוהיהס~) .דרך פירושו
הוא דרך קציה לא יכביד סלים :לא יאדיר בפלפולים ן ולא ידברינחר מהנחוץלענין
חקירהוי הבלית חבורו היא להראות מק.רי הדינים שבמשנה תורה ,לגלות כונת
הרמב"ם במגץם.ה החהומים להעצ מה בראיוה או בכברה ,להמיר השנ ת,המשיגיםעליו
מטענוה הראב"ר רומז במקומות הרבה שנוסחאוהיו
וביחוד השגות הראב"
םד .ב
בספר הרמב"ם ,נ
קצתהצגדרקסואהויתייו בהלסיר הטעוהו וזה היה סבה לכסה השנות.
ן שמעולם לא ראה ואת
ובבר פען על הראב"ד על אמרו בהלכה אחת לבמלה יע
הנוסחא שהפסה הרטב"ם ,והש.ב שבאמת נוסחאת רבינו עיקר ואין אומרים לטי שלא
ראה אה החרש שיבאויעיר אלאלמי שראה אחהחידש (הל' יו"ט הי"ב) .פעמיםרכות
י בחפזון השינ :לא שת לבו להעסיק בדברי הרמב"ם
ישא הלונה על הראב"ד לאסרכ
(בנים) ,ואילועיין בדבריובעיון הראוי לכל משיב על אחרים לא היה משיב עליו
(הל' הרם נשג ה"ו) ,והלנה גדולה וקשה היא זאה .אכן גדולה מזו היא מה שאסר
בטקם אחר רברי הראב"ד שננה הם ינעלכה ממנו הלכה(י.ל' יויפ פ-הה'י) .ואטנא
לא נחשוב כי הרב הטניד רק להצדיק את הרסב"ם בלבבו ולהעמיד דבריו על כל
אודות ,כסו שראינ :זאת בהרב בעל מגדל עז  -הראשן אשר ההעורר להצריק את
הרסב'ם ולהצילו מהשגת הראב"ד אשר הוא כתוך האהבה אל הרב קלקל לפעמים
שורת האטת  -לא בןהוא ,אטנם הרב המגיד ר.יה רוהב צדק בחקירהו ולא נשא פני
איש בהורהו ,ובמקומוה רבים הניח דברי הרמב"ס בצ"ע ,ואף אם יצלח לו לפרש
י אם אדוי שנ"נ פירושו אטר :עדיין צ"ע
דבריו על צד הרוחק לא החלים פירושוב
:לפעטים חושב ושוקל בדעהו וטבקש דברי חפץ בפסק הרמב"ם ואם לא רכל למצאם

.

בדרך

 )2בסוף ההקרמה לס' ומנים שכהב שנם הרשב.א הקשת על הרכביים שלא נדין טשי שלא,
ע"
גדע עסק סררו
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בדרך הפשוט והישר ,יודה בצדקבי לא מצא דבר נאות  tYfftבו רבינו (ה '5שבת
*י"א ה"נ .פכ"והי"א) ,ולא,עור אלא גם אין נוקה לסברהו לאנסב? לחלוקעליו
ג.ם מקימות אשר
(הל' יו"מ פיח הפ" 1ובכיס).
פי,הכריע כרעת הראב"ד נגר דעת
ם)ויש5י
הרטב"ם (הל' גזילה פ"א הי
לא אהבהגו מעוורת עינים משכה לבי אל
הרמב"ם כי אם הכרת גדל ערבו וערך תורחו היא לקחה לבו ,ובעבור זה היה לו
בובב מזהיר ומנהיגבדרישהו ובהו4אהו ,כאשר היה זה לכלבני ארצו ,ואף בעבור
זה היה כל.ישעו וכל חפצו לבאר מפרו.ולהגיד עליו ישרו ,אפנם גם לנקותו סכל
דופי במקומות אשר יש למעון עליו בצדק ולהעקיד דבריו על .אסתהם ,למען
י"
ם
הי
יכ
הספר עם פירושו מהחימים בלי מום ומהםיחר הצא ההוראה לכל עם ארצו הנמש
אחר הרמנ"ם .
בתלטודוהיה הלךלמישרים ,סברותיו ברורוהוהגיוניו ?מוקים ובגלל זה כבדוהו
תרוסמוהו כל הבא.ם אחויו אבל בהיראה למעשה היה מן הטחמירים  ,אף כי אמר
בפה מלא אנו אין לנו לגזור גזיריה טרעה5ו אחרי דורוה הגאונים (הל" חו'מ פ"ה
ה"נ) ,זה לא עצר בערו לאמר במקיליה הרבה שחוץ משורתהדין ראוי לחושויש
י שאין דבריהם מחוורים יש לחוש להם (הל' סוכה "6ד
להחמיר למעשה ,ואף עלפ
ה"ז) .מן המחברים האחרונים הזכיר לרוב את הרמב"ן ואת הרשב'א אתשני המאורוה
הגדולים היו לו מורי ררך בספרו וכם;מ בבל הלכה והלכה טזכירם .לפרקים יזכיר
את רבינו יונה ואת רבינו אהרן הלוי  ,אבל את הרא"ש מביא רק במק:טוה אחדים
לא נודע לנומי היהרבו ובכל ספרו לא וכר רבא על שם רבו .רק זאה שמענו מפי
השסועהכי היה חבר לרבינו נמיםבן ראובן והוא הר"ן האריך ימים אחריו ןעי' שו"ה
ריב"שסי' שפיח) ,אבל ,לא מצאנו במפרי הר'ן שיהיה מזכיר אח שטו' או שם
 ,אבל הריב"ש הלסיד הר"ן מובירו בהשובותיו פעם בהזכרהשסי (שם) ולרוב
בהזכרת ספרו ושםסי'ג"הסי' ק' ס'4ק'יז ובם א) ,ומנוו והלאה יביאוהוכל הפוסקם
האחרונים לכבוד ולההלה וסמכו עליו בהוראותיהם ,חיץ מספרו טניד משנהאין לני
מטנו מאטר או טפר ,וגם ספרו הזה אשר הניח אחריו ברכה ונתקיים לדור אחרון גס
הוא חמר וקמוע הגיע אמנון) .ואף זה גורל הרבהגדולי המחברים בעת הה.א כי
אבדורבי תורהם הלא כמקרה הזה קרה גם לחכם אחד מןהטיוחרים בהפלגת הורהם
במרמה הש הרב רבי פרץ ב"ר יצחק הכהן מברצלונה .מקרהתע
אף ספר אחד ,אכן לא נשפומ מזה בי
לא מדע לס מאומה .וגם לא נשאר
הב"
כע
מל
לא היה טחבר מפריםבי בברהעיר ע
חב 6אחר מבגי זמ( 1ל יצחק לאטיש בס'
שצריציון) כי ר' פרץ באר אח ההלמור ופסק בביאור טוב ונכבד והוא כתב הרבה
טאד אמנם עדיין לא יצא מבעםבעילם (ש צ הו"ל ר'ש באכער עם הערות) ,ומזלו
נרם בי גם אחרי כן לא נהפשטו ספריו ובאוריו כי אביו ועוד אינם")  ,רבגים .הרב

.

.

.

מפר).

.

ן

 18בשהק ;'
כתב בשם ר' יעקב קאשטרו בהשובותיוכ"י שבמקים שהרב המגיר כתב :יש מי
יראנכי
ו
שכתב כוון,על הר'ן
..ן כותב ויש סי שכתב כוון על הרב המגיד ואני ממופק גוה :שדקדקהי
בר
שה
ן
כ
ו
ומצאתי בר-ן ,ויש סי שכת ואיזו במגיד .אבל בשבת סוף פ' המצניע שאכר הר"ן וראיתי בשם חרשב.א
!.ל וכו' וזה לא נמצא בחי' רשגזא אלא סובא בח"ה פכ'א הגג משבת.
 )4ריב'שבסי' קי'ז כתב להשואל ופה שאטרח שחפרטן הם-ט שלך נ' פרקים הראשונים טהל'גריסין
כך חסרים ג"כ בשלי וע"ע בכסף טשנה פכ'ג ה'ח טה' אישות שבר' קי0מגסץנא חסר טמאן עד טוף הל'
אישות"י
' חטזטוהפי' לג' פרקים הדאשוגים סה' גירושין אית אלא רברי תלמיד וכתב שם בהנחה ששנוי
קראו ,ם"רש' סי' פ.א הכע כגרושין.
לשונו מוכיח עלי:
 .ותל שבעבור זה כשמביא בכ"מ פי' פרקים אלו
ובמיוחם לם'ם פ"א השו מביא דברי הריין11 ,ה לא סבאנו בכלל הטפר שיביא את הר.ן בשטו.
 )5יש יחסו לרזפ הזה ס' מערכת אלמות גקבלהיזח אי אפשר שהרי זה הסמר טלא טסחשגנע בי'
 .והוא האומר :הכונה בברכות ובתפילות ובתחינות בעצמם ר"ל לאיזו מדה יכונו בה תכונות האלה
ספירות

.

.

(רו'ד חיה)
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ר בייצ ח ק אביו ועוד זולהו כמה חכמים בזמן ההוא חברו ספרים בתורה שבעלפה
וכלם אבדו ; אמנם לא יפלא זאה בעינינו בזכרנו את בל החלאות אשר מצאו את
היחורים בכל המלכיוה אשר בספרד במאה השנית -פעם פה פעם שם נרדפו ער
נפש .בהחלת הסאה (שנה היא ק"ת) פקד ה' על תבל רעה ודבר כבר מאד פרץ
בכל ארצות איירופא עדכי שאו ערים מאין ארם ורבה העזובה בקרב הארץ .לפי
ערך מספר הנפשות אשר טחו במנפההיו המתיםבין היהורים מהי מעט ,וכבר היה
בזה די להמון העם משונאיהם לבוא עליהם בעלילוה שקי לאמר כי היהורים אשמים
ברבר ביבנף סגפה בעם והעלילועליהם כי השליכו אל הבארות מם המותוהיעילו אח
המים ,ובאכזריות הימה התנל 6והתנפלו עליהם לעשות עמהם כלה ,ויהי הפחים
תחתירי הרוצחים יוהר מאשר אכל הנגף ,וכן בבל דור במאה הזאת עמדו עליהם
לכלותם ,כמה ארצותניבטו וכמה קהלית נחרבומאיןיושב בהןיהודי .אלפים ורבבית
המירו דהם באונס .במעמדים כאלה לא נפליא על אבדן הרבה סמהמודיהם בספרות
ההורה והחכמה ,יותר נפליאכי למדות אלה הסאירעוה עוד נשארו לנו לברכה הרבה
ספרים אשר חברו בתירה ובכל חכמה בקיב הזמנים הרעים האלה
בחשכת התלאות יהפגעים האלה אורבהיר יצא על ארץ מפרר אשרהאירפניה
צימתו הש הרב רבינו נסים בן ראובן מניר ונדי .שת
הבושלדרתיאותו לא מדע בכיור ,מושבו היהבברצלונה ומשם תורתו יוצאת בנל הארץ.
ממעשה תקפו וננורתי בתורה ומן הכבור אשך חלקו לו כל חכמי דורו ,וטמענו מפי
תלמירו הרב רבי יצחק בן ששת אשר קראו רוחאפינו משיח ה' .והוא אמרעליו
אילו באנו לכתוב כל שבחו אין אנו מספיקים ולא מפסיקים ,יבאמת כ' בבל חכמי
ישראל אין ערוך אליו (שויה הריב"שסי' שע"ו) .וזה ההלמיד אשר הוא עצמו היה
חכם יקר בדורוועיני כל ישראל אליו בשאלותיהם לא ערבלבי לגשת להוראה למעשה
בעוד רבוחי ,ואם השיב לשואליו בכל זאה אמר בפירוש זה כתבתי כנושא ונותן כדי
לרוזלמד ,אגל הפסקדין ומה שראוי לעשות בזה למעשה אוצר ה' יבא לפני הרב
רבינו נטים ראיהו ריינא וממנו תצא הורה ודברה' אמת בפיו (שםסי' ש"ס) אמנם
יהר על הששעה אשר שמענו ס6י ההלמיר נראה בספריו ובחדושיו ופירושיו אשר
חבר .הראש והנבתי סכל ספריו הוא פירושו אשר חנר על הלכוההרי"ף ,ובלי ספק
היה סבת השחרלית לבאר סתומות הרי!'ף ,יעןכי אצל הרסב"ם היה הרי"ף איתן
ירד על כן נהן אל לבו לנק.תו מגל שמץ דופי לבארו ולהמיר
ההוראה בארצוה ספ
תלונות משיניו .יש אשראוסריםכי היהפירושו מקיף את כל הלכוה הרי"ף אך הרבר
ממופק מאר ,כי אילו היו פירושיו מצויים לכל תלקי הרי"ף אין להבין מה עלה
במחשבת המוציאים פירושו לאור ברפים לברר רקקצתי ולהניח קצתו 1מי נתן הרשוה
לרחיה פירוש רפינו נסים טלפני פירוש בעל נמיקי יוסף  1הפירושים אשרבירינו הם
על ארבן עש-ה ממכהוה  1שבה ,למתים ,תענית ,ראש השנה ן ביצה ,סוכה
מנילה ,בתיבות,גיטין ,קרושין ,שבועות ,ע" 1 1חולין .נםהפירושיםעל מסכת מועד
קטן וסכות כתומם במפרי הדפוס עלשמי ,אבל באנוס אינם ממנו ,כי לשונםוסגנונם
טיכיחים עליהם שהם פירושי בעלנימוק .יוסף (ס' יד מלאכי) .וחוץ מזהישרושמים

.

.

.

__

.

ברורים

תתחלפנח פעטים לפי הגסן וטעמים (פ ,הענין (מערכת אלהות פם"ו) וכנגר זה העיר עליו חריב"ש (תיזתס'.
קג") ,שנבגו פרץ לא"יה מדבר יסהשינ כלל באותן חספירות של המקובלים ,רעבעיני שהם ומתפללים פעם
לטירה  %ופעם לספירת אחרת ואיך ,עלה על הרעת לעלעת את ר'פ למחבר את מפר מערכת אלפות המדבר
כלו פרברים האלה אשר ר'פ לא רצה גם 1וע"כ זאת ההשערה אין לח קיום וסוף פוף אין להחליפ נשום
ענין איזה ר'פ חבר מפר מערכת אלחות גם החשערח שרת בעל ו1טס' חיא המחבר גפ חיא אין לח יפ-ר
לפי סדר חדורות והומנים שהרי במערכת אלהות מביא את הרשב"א שמאוחר לרופ בעל התוס'
",,ה,

.

יי.זי

.
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ברוריםכי לא הר"ן חבים ,הנה בבל פירושיו אין נם מקום אשר יזכור בו את הרב
בעל מגיד משנה ובפירוש למו"ק טבא (רפ"ב)  ,ובפירוש מכיה מיבא בכפה סקומוה
מפסקי הרא"שואביעזרי ואין זה מנהג הר"ן (ש"ת חכם צבי סי' נ"ב) ,וגדולה מזו
מצאנו שבעל הפירושלרי"ף חולק עלפירישו הר"ן על הגמרא(עי' פי' עלהרי'ףפסקא
סשלשין ובחי' הק"ןלסנהדרין דףי' ע"אד"הרבא) אתהלכות הכמב-םיביא במקומית
הרבה וסוסךעליו גם משתרל כיכלת ירו להצריקו ,אבללפעמים גםחולק על רבריו
מן המחברים האחרוניםיביא את הרמב"ן והרשב"א ונושאונותן בדבריהם ולרוב יסכים
 .את הראיש ואת הריטב"א אינו מזכיר בחבורו רק פעם אחתן (נעיז פ.א)
עמהם
אמר :ובן כח-,בו בשם הר"ר אשר והוא מפסקי הרא"ש; מזה נראה כי לא היו פקקי
הרא"שלפניו ומה שכתבבשמו הוארקמפיהשמועה .גםאינומזכיר אף אהד מרבות.ו
בשם) ,ואמנםנבין גל אלה אם נתןעין לררך מחקרו בספרו .הר"ן דומה להראג-ר
בתלמודו הראב"ד בכל.פירושיו וחדישיו הלה אחרי דעהו והטת לבו ובמעם רובי
הורותיו הם מסבר:תו וסהג'ון רוחו מה שחלנו החינן לאדם דעת ,יאך מעט שה 5בו
למה שאמרו אחרים ,ואףזההיה משפט הר"ן ומעשהו
 .לאהיהש משואפנים לגרולי6
מפני פרסום חכמתם למשיך תמיד אחריהם מבלי בחינה ובקורתכי אם העמיד דבריהם
בדיןלפני השופט האמתי אשר נרוחו הוא שכלו ובינהו ועל'פיהם הוציא לאור משפטו
היהכט אם 5א יתכנו
רבינונמים היה נאור בהכנות טבעיוה וכמעלוהרוח מאד נכבדות ,שכלו עמוק
עסוק מברוהיו מאירותעינים ,ומעיניו והגיוניומשכ אחריהם בכל עת לב התלמודיים
למודי הפלפול הישר .אמנם על סכר,ת שכלו לנ
רי לא היה סוסךבי אם אמץ והזק
הסברא במסמרות ראיה ברורה .וכן היה אוטר בפירוש (פי' הרי'ף סוכה סוף פ"ב)
אינו סוטך על סברתו למעשה אחרי שאין בה ראיה ברורה ואולם גם לא יק42קממנו
למשא  15המיר ראיותלסכרתיכי איש כמיהו אשרהיו
י אמונות להמכ פני רברי
רל עת הראינהבידו כחומר
יכ
הטלמור אל דעתו עלידי עמק שכלו והריפוה הלא היו ב
בידהיוצר ,לפעמ.ם מנרותיו טבהילות ומעיררות לב המעינים ,טעצמת חדושן אשר
לא שערו הקדמונים ירחב לבם ונמשכו אחריהן בתאוה .רבינו נסים ידע בנפשו טדל
ערך רעלתו ועל כן לא הכיר פנים בתורה ,ואין אחד מכל גדולי ישראל הקרסונים
אשר הד"ן חת מפניו מלחלוק עליו אם מברתו .מכרעת הפך דעתם .בהרבה סקוסית
ח.לק פירושי רשיי ובעלי התוספות גם על הרמב"ם והרמב"ן והרשב"א אכן
לפעמים ,וזה לרוב בהלכה למעשה ירא להתקוטם כנדם ולבמל הוראת הראשונים.
וכן הית אומר :אף שהרברים מראים כן אין לנו כה לחלוק על אכוה העולם .ועל
אחד מפטגך ר"ת אשר סהר בסברתו אמר :אע"פ שאפשר לומר כן ,כיון שהורה ר"ת
נקמינן כוותיה (ר"ה "8ד פס' שופר של ר"ה) ,ומנת הדבר הזה היא כי למעשה היה
מיראי הוראה ואין מספר לכלהדברים אשר מכריעימנ הראשונים ואומר בסוף אש
תלמידו רבי יצחק בן ששת (שו"תסי' שפיח)
ומש לוחש לדבריהם .וכבר העידעליי
שהיתה מדת הר"ן להחמיר דלחוש ולדקדק בכל מה שאפשר .היך פירושו להלכוה

.

.

.

.

.

ש

.

;

.

היי"ף

ו מקלטור טביא ככח חכטים מן האחרונים כשסם וגפרם ב6ם' סנהדרין שם טגיא גגה אח
 )6בפייישי
י בי ד  1ד ב נ פ ר תלמיד הרמב'ן ונראח שריד הזה
מוסר תורות רבו שקבל סמנו טפה אל פח :החן
ה"
הסכים לרוב  1CPועי' אודותיו בשה'ג ר' ם ש ה ב_'ר ט  1ד ר 1ם חנ ש א (שם ע-א ):חכם בן זמנו של
א זקנו של .אב ,ר'
הרם.3ם ובביאו בעל העטורעי' קוח'ד .רבי הוית בן חסדאי (נראים ב).חי
המראי קרקש בעל איר ה' .רבי תשח קרטגי מאוחר להרשב.א והר.ן כחג עליו החגם הגריל (שב
' שה'נ ע' ר' ימה ,החכם הוהיק הר"ר שטואל (שם ס"ה).
סיח ):רבי טסה גיר שניאור עי
בנו של הלוכם הערול ר" בן חסדאי הג'ל (ש 2סיח ):ועוד אחרים
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הרי"ף לפרש במקים הצורך פיריש מלוה ודבורים בקצרה ,אבל מא-יך מאד בפירוש
הענינים בהבאת שיטות הקדטונים פעם לבנוה ופעם למהור ,אכן ברבריםשאין להם
ענין למעשה לא ראה להאריך (בכ"מ) לפעמים כשיזדמנו לו ענינים שהם מקצועות
כולליםבהלמוד ויש בהם חלופי דעותבין המחבריםיאריך משאו ומהנו בהם אףשאינם
רק כנוגעים סעףנענין פ.רושו ,רק להעמיד הדברים על ברים בהרחבה ובשלמוהי)
מלבד פירותיו עלהרייף חבררבינו נסים נם פירושש על הנסרא בהרבה ממבתות,
קצהם נדפסו וקצתם עוד הם כתובי י
ר ,וקצתם אבדו ולא נדע טמציאוהם רק סטה
ה גם הוא
שהוא עצמו רומזעליהם בשאר חבוריו )8דרך הרוח ההולך בפירושולהיבו
הולך בחדושיו לגטרא ,וגם בהם שם עינו לרוב על מסקנה ההלכה .והיה קובץ על
'ר בסוף המשא וסתן מה שיוצא סטנו "לענין פסק ההלכה" .המעולה טבל פירושיו
הוא פירושו למסכת נררים בו פותח לנו שערי הלכה עמוקה וחמורה אשר כזמן
הנאונים היהה סוגרה וממוגרת מאין בא בשעריה  ,בי בוטנם לא למרו מסכה נררש
גם טפרשיה אחריהם ורש"י מכללם כלם הניחו מקנם לההנדר ,עד שבא רבינו נסים
ועשה פירוש ערוך בכל בתכלית השליטית מדוקדק היטב בבאור הטלוה והרבורים,
עסוקעמיק כסכרוה הישיות ועשאה כמולה נקיה .את הפירוש הנדפס אצל הנסרא
המיוחם לרש"י אינו מביא אף פעם אחת .את פירוש הרשביא מזכיר בכסה מקוטות
ולרוב חולק עליו ,בהלכוה הרמב"ן משתמש הרבה פעמים ולרוב טסכים עטו ,בכל
פירוש מהורש ררבו לאמר בהחלתו "נראה בעיני" או בסיומו "כן נראה בעיני" ,ובאמת
י טעם ודעה ,
רוב פירושיו תרשים טונ
כאשרבימי הרשב"א היתה ההוראה יוצאה מברצלונה ומכל הארצוה שאלו תירה
ס אף כן היה עתה בימי רבינונמים אשר ישב על כסא הרשב"א בברצלונה .ועל
פיי גדול השובות אשר כתב לשואליו בדבר הלכה השאיר אחריו ברנה ועולה
כמןמפמרסןפי
)
נ
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העשירי
כי
*:ניפום'ם נדפסו רק שבעים ושבע .אלה התשובות אף אם טעטוה הנה
4ת
וברוב הוצאו
במספר יקרות ונכבדוה הנה טצי הכניתן כי סכולן יאירלנגדנו רוחהדין יושר סברהו
ועמקעיוניו .מלבד כל הספרים האלה אשר חבר בבניני הלכה ,נקיא על שמו נם
ספר יקר ונחמר בעניני אגרהכילל שנים עשר ררוערם אשר ספני חביבותו הוציאוהו
לאור בדפוס כמה פעמים .אמנם יש מן המחברים האחרונים (ספר יוחסין נשה"נ
ואחרים) חשבו כי הדרשות האלה חכר חכם אחר במו סאה שנה לפני רבינו נמים
בעל פירוש הרי"ף ששמו גם כן רבי נם.ם אשר היה הלסיר הרסב"ן וסת בשנת
עשרים וארבע לפרפ האלף הששי .והדעה הזאת אין להיסיר .כי מלבד תטובח
טהוכו כי מחבר הדרשוה ע 5כל פנים חי אח -הרמזתן זמן רב .הנה נכל מקום
שמזכיר את הרמב"י מזכירו בברכת הסתים ואיך אפשר שמחבר הדרשוה טת בשנת
-

.

.

.

.

.

כ"ד

 51 )7דרך שמצאנו בשבת פ' במה אשה דמייתי גנמ' ונרי.ף מלתא דאבוה :דשמיאל ויעביד סקיה
לגלותית וגררך אגב חכר הרזן בנה משא ומהן אשך בדיגי טקואוה .ם
ריש פסחים גתכ וצל ספני
ה גכזם בריןואין להאריך.
י
א
שמצאתי בדיג .בדיקה וגתן דברים מעורבין ראיהי לפרשם יפה יפח .וכעין
 )8חדושיו שנדפסו על מסכתות הן :ע
"
ל מס' שנת ווארשא תרכיב) על ר'.הוכירושלים הריקא) זפ
 .נט"ן נדרים נדפס :כמה פעלם .וכן על סנהדרין ,חולין,
למלכות חרי'ף על ר"ח פ"א רות :ע 5חי' ר"ה
נדון .על בכא טציעאנרפסו בריהרנפירט הקפ'ג .הנמצאיםגלי הן פסחים ,ביצה ,מגילה ,תענית ,מזק,
"
בחרא עי' בשה'ג בערכו ובקונטרס המפרש מר'א יע5לינעק .יראיתי בפי' הלכית ביוטא פימ'ג שרוסו עלכב
טח
'נכתב בהי' לגם דיומא ובסוכה פ"א על ח" שכה וכעזז פ"א על חי' נט' דעת .וראיתי עוד שהר ,נפיכ
רגהובות בפסקא ראמנח חיו רבריגו רומו על טח שכהב בכיים ועל מה שכהב גבה וכן מצאתי ברין בשבועהן
פ' 1שכתב וכש' יש נוחלין אנתוב יותר טוה ש"ש עסקא ראשונה ושם נסוף ד"רק כתב :ויתבאר עור
בפ' האוטנין ויסרנו מזחבי כתב פי' חקות ע 'ee 5ב"מ וחב .ונ"ל שחבר נם פי' על הלכות קפנות
שכרייף גטו שנראה סה'דושיו לסנחדרין (ם'ת ):ד-התנאי ואא .ג'ל ונדנתיבנא בן'רזשנו להלכנו? הפלול.
(דאר חזה)
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 .ובאחה מדרשוהיו (דרוש ד)
כ"ד ואנו ירעים ששנתמיה הרסב"ן היתה בשנת כ"ז
טכיא את החנם רבילוי בן נרשום אשר היה נכדו של הרמב'ן אשר בשנת כ"ך עוד
לא היה בעולם (המוג שה"ג דפופ ווילנג בהערוהיו) .עוד מצאנו היכתה קרובה
י המחבר דרש אוהה בשנת קכ"א או קכ"ב (ררוש
המראה מענין אחה
כ
לר
אתמ
ברשאונהשייידורו להיוהעיניהם פקוחות עלשעולללמי6ן המיסרים
עשירי) שם העיר
שלא כמנהנו ,וכה אסר בדרשתו :אנחנויאינו אתמיסר אלהינו זהי"ג שנה ער
שנשתנו מררי בראשית כי ירד רע בשנה ההיא לרוביושבי העולם וחלו בה חלא,ם
 ...ואלה ראינו בעינינו מהפשטים
משינים אי אפשר שנמשכו למנהגו של עולם
וכיללימ בשנה ההיא עד שנהפך בשנה אחת העולם יותר סמה שנהפך ונהחלף נזמן
י רבר הדורש מן המהפכה אשר הפך ה'
קורם במאתים שנה ועתה קרוב הדבר מאדכ
בעת המגפה הגדולה אשר היתה בשנת ק"ח בכלהארצוה ,ובהיות שדרש זאתהירשה
י"ג שנה אחרי כן מבואר שלא יוקרם הבי
לשנה קכ"א או קכ"ב") .אמנם
ריהמפי
המחבר אלה הדרשות הוא רבינו נסים
מלבד ;הויה נוכל להוכיח ברור כשמש כ
מנירונדי ולא רבי נסים תלמיד הרמב"ן ונם לא רבי נסים אחרי מקצתעניני
י
יו
ולו
ה
בררש.תיו יש להם דמיונים בחבוריו האחרים אשר מזהיש לשפומ בצדקכיא
יה
נל
א
רעו
המחקרקר,יו.הוא היה מבעלי בריה
סיד אחד יצאו :)16בזה הספר הראה כחו בחכמה
הרמכ"ם והראב"ע ,אשר באהבה השתמשבחקירותיהם ,מח בריאיםוטוביםנובעים
מן השכל הפשות והישר ,טן הרעיונים וההניונים הפהילוסופים אשר משלו בזטנו
ובארצו ברר לו רק הטובים והמוסכמים לכל בעלי העדן ההמימים ,והמושגים לכל
שכל בריא למור הרעת ומבין אמרי בינה ,ועל דרך החקירה הפשופהוהשכלית ההאים
ההויה והחכמה יחד ופירש התויה והמצוה דבריחכמים וחידושם בדרךהבונוה .אבל
היה ..רחוק מאר מדרך פהילוסופי זמנו אשרבילדי היונים ישפיקו ועברו נבולת
בבאוריהם עלפי משלוצייר .משפטי פירושים כאלה היו רחוקים סמנו ולא חפץ בם.
אטנם לא נחשוב כי כלה הרחיק דרכו מכל פירוש על פי משל ,כי אם רק המשל
המפריז על המרהואיני מכריח רק אוהו מאם והרחיק .פיגול הוא ולא ירצה ,וכבר
הודיע דעתו בפנה הזאה ודבר באחת מדרשוה (דרוש ה') ,בחכמה ובהשכל מה הוא
היותר שלם ואיזה המשלים המניאים תועלת  ,מכל משמר שמרפיו ולשוני מלרכר
במופלא ממנו ,אמנם אם בכל זאה מרחיב חקירהו עלעניני מעשה בראשית,דרש א'),
גם מתנצל על זה ואוסר :כל טה שאנו מדביים במעשה בראש.ה ...אינו מכלל
מעשה בראשית שחייבו רבותינו ז"ליודעיו ההסתרה וההעלמה .ויבאי בהשכל ודעת
איזה צר סחכסת הטבע שהיא מעשה בראש.תשחייבי בו חכמים להסתירו ולהע ,
ואיזה צד סמנה שראוי להתחכם בו מצר המהקר ,וטם,ים מאסרו הנכבר בזה:
שליידמייעת
הארם וחקירהו אינה מנעת להשינ אמתת הדברים בעצמם רקסקריהם ונם כזה ישומטו
רבים
- )9
ר"ד קויפטאנן שהחכם יה'ש בהחקק שנה ה' צר  .127כבר העיר על זה שנוגה
-

העירני ידידי

.

חרורש על המגפה בש' ק'ח
 )10עי' דרש ששי בדרש האחר :ת.ר יש שם וקן
אומר ו;עקין'איןשמזקן אומר חכםא.
ן שם חכם ולא
זקן אוטר אדם של צירה כ' ההטוןי ק בל ד ב ר ת יותר מזילתו
גם בפירושי להרי.ף ססם' תענית טו'
אדם של צורה כדי שישמעו 1י ק בל  1דב רי  1בהכנעת הלב שייש היטב .ונרחש שגיס עשר כתב :לא
נאסר רצהש אלא בטה שאין השכל נוזר וטורה עליו אכל טח שהשכל סורח אין זה נחש כ' אם טנהגו של
עולם ואין בין ;חובין חאומר אם 'סטיר סהר נרע כלום ואטר :וסח שתלו מעשיהם אלה השניט (אליעם
עבר אגרתם וינתן) כבר הורהעליו השכל אליעם עבד אברהם שהיה יורעכי כל טעש .בן אדוניו היו טושנחים
וט' ואסרגי האשה אשר היא יותר שלמת חפרות היא האשה הראויה ליצחקוכי' וכן הענין עצטו כיונתן בן
'בינוקא אינו מצדדי הנחשם אלא סצר הנבואה .ועי' בחי' חולין (צ"ה:ן
שאול עי"ש ה.טב ..והא דבדיקי.
ותמצא שם מטש כפירושי כא; אלא ששם מסליק הדברים במליצת הטפרש וכאן כמליצת הדורש .וסי שיטרח
להפח כדבריו יטצא עורדמיינ.ם

.

.
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רבים ותרבה הדעת ,וזהאיננו חלק ממעשה בראיתה כלל ,שהוא נסמר לנביאי;
וחכמי ישראל ,אבל הוא נמסרלנויי הארצות ולמשפחות הארמה .ומפני שכל מז
שנדבר בו בענין הפרשה אינו נוגע לענין הזה כל
חבאול אנויכולים להבין במקראוה ולהבי
בהן ככחנו ,אף כן נראה בבואו לרבר על
של
משה
בהכאת
רסלע כמה הוא
סחנצל ומבקש טחילה על היותו מדבר בדרוש הנפלא ממנו (דרש ח') .ואמת הרבו
בי ברברו בכל זה גהענינים הנשגבים האלה היו רעיוניו משוטטים על משפני חכמ'
ארצו בזמנו אשר דרשו וחקרו בענינים המיפלאים ההם ,אלה נכשלו בפהילוסופית:
ואלה בנבכי סודות הקבלה ,אבל הוא קיים בנפשו שכן ארץ ורעה אמונה ,תמים היה
עם החקירה ולא חקר במופלא ממנו לא בעזרת הפהיל:סופיאהיונית ולא בעזרה חכמת
הקבלה .לא בזה חכמת המחקר אףכי הרחיק סחכטת הפהיליסיפיאהיונית ,ומתכמת
הקבלה אולי עור הרחיק יותך ,וכן העיד עליו הלמידו ר' יצחק בן ששת כי שמע
ממנו משפטו על דברי הקבלה שאמר על הרמב"ן כי הרבהיותר מדי תק? עצמו
להאמיןבענין הקבלה (שו"תהריב"שסי'קנ"ז) .מעלת מרותיו האלה עשו לו שם בארץ
מקצוי ארץ וים רחוקים שאלו תורה מפיו ,מכל ארץ ספרד מצרפת מאיטליא מאפריקא
י אחד לרור ואין ערוך אליו בכל
נם מארץ הקדושה ,ובצדק נאמרעליו.כי היהדו
חכמי ישראל" (שם סי' שע"ה) .ואמנם לא רק בעמו כי אם גדול שמו גםבגוים והיה
' תם"ז) .
נכבר מאד בעיניהם (שם סי
מקורותחיו אך מעט הגיעו אלינו .והרוב מה שנדע ממנו הודיע לנו הלסידו
ר' יצחקבן ששת ברפת בתשובותיו במקומות מפוזרים .שנת מולרהו לא ידענוגם שנת
סוהו ,רק טבל לשער בקרובגייש ממנו השובה ( '%ע" )1אשר כהב בשנת קל"ד
קטה ולא נדע כמה שנים אחרי כתנו .התשובה ההיא עוד האריך ימים  .)1נם לא
בידע לנו סי היה רבו המובהק .והאומריםכי רבינו פרץ היה רבו יען כי כשמזכיר
את ר"פ כתבעליו רבינו ,אומירינו הרב הכהן הגדול (שעת הר"ן סי'ט"ג) ,אין
י אם השערית ,כי לא מצאנו שקרא את ר..פ בהואר "מורי" בהחלט
ראיתם הזאתכ
כררך התלמירים שקוראים את רבם ,חורי" .ואמנם דצעואר מירינו הרב" אין ראיה,
כיכן דרך החכמים הראש.נים לכנות את הגדולים והזקנים שבדור בתואר "מורינו" או
 .גם רחוק מאד לאמר כי היה תלמיד הרשב'.א אשר הרביץ תורה בברצלונה
לבינוי
לאין מספר מביא הר"ן את הישב"א ,ואף במקוב אחד לא קראו "סורי" וזה ננד
כ
 .וחוץ מזה הלא לבל הפחות היהבין מות הרשביא (ה"אע')
ינהנ חחכמים שבוטן ההוא
מ
ובין מות הר"ן ס"ה שנה ואילי יותר ,ע5כן רחוק הדבר שהיה הר"ן יושב לרגלי
הרשב"א ,כי לא שמענו שהיה הר"ן מופלנ כל כך תקנה (קוה"ד) .אבל יותר קרוב
הדבר כי קבל רוב תורתו מאביו הרב ר'ראובן בןנסים ,ורמז לדבר מה שאמרבמקים
אחד(פי' הלו שבועות קרובלסופן) ,והפירוש הזה קבלתי מאבאסורי ואבאסורי מרבו
רב גדול מובהק בדורו .אבל זה לא ישלולכי עוד למד מאחרים כי טצאנו בכמה
מקומות שכתב דברים בשם רבותיו  ,כטעט לא היה איש בדורות האחרונים אשר
תהום התלמור בם:רותיו החדודוה ,בעמק העיון השיג את
כמוהו יורד ונוקב
,

אי

,

_4

עי

הרמב"ן

 )11חתשובה סי' ע"נ שראינו פשנה שלא תוקרם לש' קל'ר כתג לתלמידו הריב'ש אשר נשאל על
העניןבחיותו בסרקסטא ופטלהריו ושלח תשובתו להר'ן והר"ן הוד.עו רעתו על תשאלה (ריב-שציי שחיב).
המעשת שנשאל עליו נעשת ברונייאש חלאה לבורגיש ס4ו פרסאות וסי יורע במח זמן עברבין הטצשה שהיה
בש' קל,רובין הזמן שנשאל בו חריב'ש ומייירע מתי כתבה להרען וסתיהשיב .וראיתי בם' השותי .הכרפי
 .ומזכיר הריב'ש
שבחב ר.א אסלאם שם צרי"א שבאותו הסע.סח הית להריב'ש  OPר' חסראי בן שלמהדין

עמםךם:'.נ:נז:נ~,ג,נו%נק
שנע:::.:-ע"י
(רוזד חויהן
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הרמב"ן ,ונשא ממנו כזה ,כי לא ביקש לעשות מעקשים למישור ולישב דברים אשה
לאיתכני על כל אודות רקלמען חפית על הראשונים כאשרהיה משפמי של הרסב;ין.
בהייה .ובישר פלפולו בקישיות
הוא בכל עת בחר דרך משפם וצדק :לא
נשא פניי
באחת עלה על שניהם והיא בהשואה
ופרוקים לא מפל היה מן הרשב"א .ואולם
מרוחיו לרמוה דגר לרבר ,ולהפריר בעמק מברוהיו בין דבריה הדומים למראהעין.
ממקור מחקריו יצרו דעות תרשיתברינים ומצאומקימן כפסקי הלכוה אשר הכינו ויפדו
החכמים אשר באו אחריו .כי הלסיריו ותלמידי הלמידיו כלם בג :על הכרעותיו כעל
י פירוש .רבינונסים וחדושיו ענין אהוב לענוה
בחוומ.היעבןצורהס,ברוותליכולהדןורשמיאירהותתלמעיונריםה
יבעיונם ,ונוסף על זה הועילו הרבה לשונו הצחה
כי
ומליצתו הברורה להקל הבנת הכונה ,ולאנפליג אם נאמרכי עםהרמכ"ן והרשב'יא ה.ה
הר"ן השלישי בבריה אשר הביאו את דרישה התלמוד בספרד למררגה חדשה.
 .הוא ראה בעיניו אה
רובימי פעולתו רעים היו ומכאובים לישראל במפרר
שנה המנפה הנוראה בתחלה המאה השנית (ה"א ק"ת) אשר שמו שמות בארץ * הוא
בעקבה לאומה היהודיה בכל ארצות איירופא ,
ראה אה הצרות והרדיפית אשר
י
א
ב
ך ורון פידרא בעד ירושת המלוכה,
בימיו חרבה קשטיליא במלחמה
ם
י
ח
א
ה
דוןהיינרי
אז (קכ"ח) היו רוב קהלות מפרר לבז לעם הארץ ,והיהודים אשר בקשט'ליא אשר
היהה ידם עםהמלך פידרו מטי להרג להשמיד ולאבד מיד הכובש דון היינריך ,ואז
היהה טולמילא אשר לפנים היתה עיר גדולה לאלהים מלאה חכמים וס'פרים קהלה
קטנה ויהודים בה טעט (הקדמת צדה לדרך) .ואין קץ לרדיפוהפרמיית פעם בטלכות
הנאת ופעם באחרת זאה יוצאת יזאת באה .אלה הם המאורעות והחלאות א"ר השיגום
מחיץ .אב 4נם בקרב הקהלות לא היו.המעמריםמשיבי נפש .ה חכמ ר בי מאיר
י אמונה בשנה ק"כ) מתאר העת ההיא בצבעים שחורים *
אל רבי (כתב ספרו שביל
הוא אסר עלבני זמנו :ראיתי המון העםהגיי כלו אשר הלך חשבים ואין נונה לו,
ומשכילי העם כלים והחכמים הולכיםודלי] והנוגשיםאצים והוללים ורודפי אחר הבצע
קלים וינהנו בכבדוה אשר החכמה שואלים ,ונתן השכל במחבוא ובמסתרים ,ער קברו
איתו המקבריה ,לא ידעו ולא ישכילוכי טחו מראותעיניהם ,אבדה האמינה וננרתה
מפיהם (הקרמת שבילי אמינה) ,ואם נתבונן בקצת השובוה שכהב הריב ש בן הזמן
ההוא ,נראה מהן מיאה דטות הדוריה ההם כי מאד היו כרע נראה כי מם.רוה
ומלשינות היו מעשים בכליום וחרב איש ברעהו (בכ"מ) ,השחתה המוסר גברהבארץ
ואלה החטאים בנפשוהם עוד ימצאו עוזרים להצילם מיד הדיין והטורים ,ויד הסננים
והשרים עשירי עם עמס במעל (ריב"ש סי' רם" ,),בצוק העתים הדור יתום דור שופם
את שופטיו דור סי-ר וסורה לקול מיריו ויד השרים והעשירים במעל כראשונה לכבור
עצמם ועשרם יש:נאים אה הרבנים (שם סי' שע"ג) .מי היה גדול בריר ההוא בהורה
ובחכמה ובמדית מרבינו נסים ,ובכל זה הצל לא הצ'להו מריבי עם בברצלונה ,וקצת
מעשירי עם התרימו נגדי ונטלו עצתו (שם סי' הם'.ז) ,ועוד הגריל :נבלותם בי קמו
עליו מרעים ומסרוהו לטלכות על לא חמסבכפיו (ש]סי' שע"ז) :גםיש מרבני הקהלות
שגו ברואהכי לא הבינו זמנם .קנאת איש מרעהו הפריעה לרוב השלום ביניהם.
בעלי הכמת המחקר שנאה נפשם והחת זה אהבו למפות חומרא על חומרא  ,ואס זה
או זה מן הרבנ.ם סלאו לבו להקל באיזה דבר הלכה למעשה מידבאו וההקוממו אחדים
מן החסידים וירננו באהליהם וכתב שטנה עליהם ,על האנוסים נתנו חקים לא טובים
 .נדוים וחרמוה נמלו עלכל דבר קטן ,
ומטפטים בלתי נאותים לזמני הסכנה ההם
ם
י
מ
ע
פ
ל
ם
ע
ת
ה
ם
ה
י
נ
י
ד
כ
את
דתם
הרשיון אשרניתן להם מאת המלכות לרון
מררך
(דו-ד ה.ה)
השכל
-

.
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השכלוירבבכליב הקהלוה מחלוקותוריבות .הכלל הישן אשרכבר נוסרמחכמי ההנאים
בשן קדום מאד :סכין ועונשין ביןעינש טמון בין עונש מיתה אף שלא 0ן הדין
לצורך השעה לעשות סייג להורה היה כלחם חקם בכל יום ,והרבה פעמים הפריזו
על מדת צורך השעה ,ולא שמו עללבכי מקוסם ושעה :דורשים מתינות וחסד ועבור
על פשעי) ,אלה המעמדים הרעים היובעיכרי ישראל בספרר ואף הם גרמו חרבן
ה.שיבוה ,ובאויסים אש מבעלי הממון אין סומך את התלמידים כי בלם פנו אך
לבצעם ,גם התלמידים מע
יטו כי רוב העם לא גדלו אה בניהם להלטוד הורה (אגרת
אחד
א
ו
ה
ה
לרבי שלמה אלעמי)
ר
ו
ד
ה
,
ם
כ
ח
ו
'
ר
(
)
ש
א
ט
ל
ר
ד
י
ע
ה
ק
ח
צ
י
י
נ
ב
ס
בי
~DID
בשנה ח"א קל"ב נהבטלו רובהישיביה מארץ אדום מלבר מעט מזער לא כביר:
)
י
8
ם
ה
ר
ב
א
 ,ובפרים
בברצלונה הרב רבינו נסים ,בפיפיגנאן החכם רבי שלמה בן
החכם רבי מתהיה (שערי ציון בסופו) .אמנם לפעמים חכם גרול אחדיביא פובה
הרבה ,אף חכם כזה היה הרץ ,מבית מדרשו יצאו גדולים אנשי שם ; והוא העיר
קנאה סופרים גם בקהלות אחרוה אשר גםבהן היו רבנים החובבים את התורה והונית
בה בכל עז ,אמנם המיוחדים והמעולים מכלם היו תלמידירבינו נסים אשר עוד
בהייו עשו להם שם בארץ.
-

-

פרק ארבעה עשר

קרשקש ורן
ר' חסדא'
יצחק בן ששת ברפת *

השרידים אשר ה' קורא להרבות חכמה ולהפיץ הורה בישראל לא היו תמיר
הרבנים היושבים על מדין ,הנקראים במקהלות ישראל להיות מורים דעה ולהבין
הוראה אשר לרובחייהם הלוים להם באחרים ,אבל חפץ ה' היה יוהר צלח לאנשים
אשר אינם תלויםביעתאחרים ולא בחסדם .החכמים אשר הורה ונדולה ומדות טובות
נפנשו בהםיחד מאז גדזלוה פעלו בקרב ;סם ,איש כמו אלה היה החכם ר בי
חסד אי קר ש ק ש בן הרב רבי אברהם מטשפחה הכמיםוסיפרים .זקנו היה הרב
ר בי ה ס ד אי גןי הו ד ה אשר היה רנו של הריב"ש וחבר פסקים לקצה מסכתוה
והביא הריב"ש פסקיו למסכה ע"ז (שו"הסי' כ'ה) ולמסכהגיטין (שם סי' קפ':ו) ורבי
יהודה בןחסדאי אביו של זה הנזנר קראו הר"ן חנם גדול והביא דברים כסה שכתב
בפירושיו ושבחם מאד וסמך עליהם (נדרים ב') .יהנה רבי חסראי קרשקש הזה היה
נשוא פנים בארצו ושטעו הטוב הולך ער רחוק ,בשאלוה גדילות בהלנה היו שואלים
אתפיו כאחד מגדולי הרבנים אשר בל העם סרים למשמעהם אך דבר פלא הואכי
לא נשארו מכל תעצביה.ו רק מעטשרידים קמנים וגם הםאינם בחבור מיוחד כי אם
שאריהם רקנפזרה במק-ה בהוך ספרי רבני דורו (שו"ת הריב"שפי
'רס"ט שע"ב ש"פ
שציד ושצ"ה) .ר' המדאי היה מכובד בעמו כאלו היה רבם של כל ישראל ,ומורים
גדולים אשר,ף שלא היוצרינים לו לא לגטרא ולא לסברה נכל נאה היו מבקשים
לדעת מה אמר רבי חסדאי בדבר זה או זה ? nDמשפטועליו טרם החליטו הם דבר

_.

המשפט

ראיות ברורות בספרים שנכתבו בוטן ההוא ובפרט

 )12על כל מה שכתבנו בפעם מטצב הקהלות יש
בחשובות הריב'ש ועי' לקטן בפרק הבא.
)13ר' שלטה ביר אברהם שהיה תיפםישיבה בפרפיגנאן ,לא 'רענו סי .הוא .החכם ר' שלמח באבער
המו"ל ספר שעריציוז כתב שם בהערותיו שר.ש בן אברהם הזהיצא הרשביא .וזה אינו נכון כי הרשג'א
הנזרע לא חיה לו ישיבה בפיפיננא וכגר הלך לעילסו יתר מששים שנה קודם הזפן הזה .יבדרך השערה
אני אטר שאפשר ומריש בן אברהם הזה הוא רשב'א הצרפתיבןזמנו שלחר'ן אשר אולי טושבו לפרם ב-8פיגנאן
ןאה.כ בטיורקה .ועי' מה שכתבתי א'דוהיו לקטן

.

גייזי

חיה
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המשפם (שם סי' הם" ,)1דבריו היו נשמעים בכל הקהלוה ובכל דבר הקשה
י
ע
ס
ש
ו
לעצתו ועשו כפשרותו .אם נרצה לשער מה מאד גדול שמוביןהרבנים בטדינה נראה
נאה מיראת הככור אשר הראה לפניו אחד מבדוליהם אשר נגד כל חכם זולתי דבר
בגאון ובגבה לב ,הוא הרב רבי שלמהבן רבי אברהם הצרפהי במיורקא ,האיש הזה
סלאו לבו להתנשא על הר"ן בחכטהו ,ועם ר' חסרא.רבי בענוה ,וכמבקש לההיאה
לפניו בחכטהו הציעלפניו שאלותיו וחרושי הירחו לההפאר למען ימצא חן ושכל מזב
בעיניו (שםסי' שע"ד) .רבי חסדאי היה גם מתופשייעובה ונוכרו קצת חכמים נרולים
אשר התפארוכי ה" הלמיהו .הא
רבי שםו אל בי ב ש אשר למד לפנס
.חד ה
בישיבהו במרקסמה (שם ס" ר"צ)
השת
" היה הרב ההכס רבי אסף אלבו בעל ספר
העקמם (עקרים מ"ג פט"ז) .והשלישי היה הרב רביי וסף חבי בא בעל פפר
נסקייסף (עי' למטה בפ' הוה) .רבי חסדאי היה רצ" בעעי המלך ושש ,ואף
בהשתי~תו היטיב מעם מצב אתו מן העמים ,טוב וסטיב היה לכלאים ,ונסוד
היהמגין ברב חסדו לחכטים ,ובכל עה היה מבקש אה הנרדף .כלהקרוב אליו בעירו
ובסביבותיי יכול להיות בטוח כי לא יאונה לו כל רע ,וסכת פרושים אשר טשלה
בעה ההיא לא תקיב באהלו (שיית ריב"ש סי' רפ"ז) .הרבה השתדל להראות העמים
-

-

והשרים אהיפי אמונת ישראל ,ולפאר ולרומם אה חכמת הורהנו ובינתה לעיני
שריהם וכהניהם וחכמיהם (הראיות אצל נרעץ ח"ח הערה  2סקי המפר)  ,כל אלה
המעלות קנו לו ההלה ושם בדורו ,ובעבורם היה לטופה לרורוה הבאים עדכי תלו
ונהק-ש השם לפנ?
הגדות פליאות והיה
המאמרי)הו.לךכי נעשו נסים עלידי
ימ
בדש
י המלכית (ס' אור הת.ים פי"ב)
לי
ג
אטנם על כל אלה הגריל אה שמו ספרו "א.ר ה'" כלל הספר מרבר משרשי
אמונה ישראל .וחלק את הספר לארבעה חלקים או  .מאמרים והמאמרים לכללים
ופרק.ם .המאמר הראשון ירכר בהעיקר הראשי שהוא ההחלה לכל האטונוה התוריוה
והיא אמונה מציאזה האל יהברך .השני ידבר בפנות הר,ורייה שהן יסודי הדה.
השלישי באמונוה האמתיות לבעלי רהנו שהכופר בהן נקרא טין .הרביעי בדעוה
וסברות שהשכל נוטה להן לפי מה שבאה בקבלה .הספר ה,ה הוא רק החלק הראשון
0ן החבור אשי יעד לחברו .כי מחשבת הטחבר היתה לעשות מופר כולל כל דיני
התורה שבעל פה וטצות ישראל בכבותיהס לפי ח.מר נושאם ובציור גדריהם וכלליהם,
ואדיריכן לבאר אותם באור מדוקדקילהעיר על המקימות אשר באו שם מן התלמוד
עם זכרון סחלוקוה הגאונים והרבנים והסכטת האחרונים וזה בקצורנפלא (הקימה א,ר
ה) ,וכבר עלה בטהשבה לפניו שיקרא ;ה הספר בשם "נר מצוה" כאילו הספר כבר
היה שלם לפניו ער קריאה שמו ,ואמנם אצל זה חשב לעשוה חבור בפנוה האטינוה
ויסידוה ההורה ועק-י שרשיה וקראואוחי בשם "אורה'" והה' ראשיה מלאכתו לחבר
ולסדר ראש.נה אה המפר אור ה' יען היותו יס.ר ועמוד לחלק האחר .והנה ססחשכתו
הזאת וטדבריו בהקרמתו נראה כי דמה בלבבו לעשות ספר על דרך משנה תורה
להרטב"ם ויזהר שלם טמנו .גם בחלק הראש.ן שהוא ספר אור ה' היה מגמתו לעשיה
כתעשה הרמב"ם בספרו מורה נבוכים ובספר המדע ; וכשניהם היה מטרתו למחור
שימת הרמב"ם בין שיטתי בפהילוסופיא הדהיה בין שיטהו התלמידיה וההלכותית.

.

.

והנה

 )1זאת ההגדה מן הנס שהביא בעל איר
תהחיים מפורשה בס' צרור חמור לר' אברהם טבע בפ' בחקותי
שבשות תפלתו ודרשתו ירד הגשם בשעת עציר הגשמים
 .ורזם קו.מפא:ן במכהם" אלי כהב שלרעתו ר' חסדאי
קישקש בעל הנסע היה אחר לא ;ה שלנו .ולי אחת היא שאיןאני דן אם זה או זה איאין אחר מחם עשה
נם'ם אני רוצה רק להרמת שבזמן אחריו תלו בו חגרות שעשו נסם על ידו ווט אמת שבעל ס' אור החיים
א ולא אחר
תלה יאת ההנדח כן חנם'ם בר"ח קרשקש זה בעל אור ה' וא כ זהשי

.
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והנה במענותיו על מפר משנהתירה אינוכי אם חוזר ונעור מה שטענו אח-ים לפניו,
והנפיון כי אלה הפענוח הראשונות לא פחתו מעלתו אף כמר טרלי ולמוהר היה היא
י השמיט המחלוקית ולא זכר
וחזר ופוען ,כמוהם כמוהו נשא על הרסב"ם תלונה ג
ורםתכסי הנמרא ורב וגאון .ועלכל אלה התמרמרעליו על אשר דמה בנפשו שיונדו
כלספריזילהו מהקודמים ותהיה כלל התורה שבעל פה מסורה לחבורו ,זה הדבר
הרעים את רוחו ועל כן נשאו לבבו לעשית ספר כמשנה תורה ,אבל שלם ממנו על
י הבאה הראיות והזכרת וכמוה הקודמים (ג" 1שם) .זה היה רצון ר' חסדאי ותפצו,
יד
וכבר קנה לו חברים ועוזרים למלאכה הזאת ,אבל כמה גדול המרחק בין החפץ
והיכלה! ובאסת היתה אחרית דברכי חפצו לא נשלם ורצונו לא יצא לפעולת אדם.
כי ברור הואכי,ה המפר אשר כבר מלאו לבו לקרא שמו עלי
ו לא היה ולא נברא ,
ולא שמענו כי אף אחד מן האחרונים שבאו אחריו הזכיר מפר כזה מיוחס לר' תמדאי
או הביא דברים ממנו
 .ומנמה מכוהאין אפשר להאטיןכי ר' המדאי הזה עשה מפר
ו
א
ה
ר
ו
נ
מ
מ
ו
ד
י
ו
ת
ו
ש
ע
ל
ל
א
ל
היה
רומה לספר משנה תו ונעלה
 .האחת היאכי יהרון
הכערר חכמה כזה להתחרה עם רבינו משה בחכמת התורה לא היה בו .הלא נם
אוהביי הנאמנים נםחינפי תהלתו ,אם יהללוהו יהללו יותר מעלת סדותיו והפוכות
אשר עשה לעמו והחכמות אשרהיו לו לקנין מנרולתי בחכמת התורה ,השניה לספר
גדול כזה נדרשו הקדמות רבות ועיונים רחבים כס שהיה הענין אצל הרטב"ם שעש;.
פירוש למשנה עם קביעות ההלכה בכל מקום ,וכתב פירושים לגמרא וחבר פפר
ן כי כל אלההיו מלאכות אשר הקדים לעשוהן לצורך חבורו
המצות ,וכלמשכיליבי
ו
נ
ו
ר
כ
ח
ל
ה
ל
א
כ
ה
י
נ
כ
ה
עשה
ר
ו
ב
ח
ל
שרצה
.
משנה הורה  ,ולא שמע כי רבי הכדאי
והשלישית :אף אםנעליםעין מכל זה הלא לערך המלאכה הרבה אשר נדרשה לחבור
כזה טאר קצר הזמן לבצע את המעשהכי נראה מאד כי כבר היה זקן בא ביסים
כעת שעלה כזה בסחשגהלפניקי) ,אבל גם לא צדקוטעניתיו על הרמב"ם בוטנו על
דבר סגנון ספרו משנה תורה ,בעת צאתל"יר זה הספר עוד היה מקום למעון עליו
קצת ,כי ע5ידי שחדל המחבר להראות סקוטות המקורים אשר מהם שאב הלכותיו
פעו אחריט בהבנת דברי הספר ונכשלו בהוראה לפעמים (שו"ת היאיש) ,אבל בזמן
רבי הסדאי המעחת הזה כנר הקנו אתרים .כי בעת ההיא ככר נעורה מכסה גדולי
הרבנים מה שתרל הרמב"ם עצטו לעשותו .הלא אז כבר נתפשפו פירושי הרב בעל
מנדלעז ובעל מניד משנה והראו המגורות והראיות ועשו את ספר משגה הורה כקש
צרוף01 ,לבד זה הלא כל הרבנים tOtOהרמב"ן והלאהכמ הרשב א והיא"ש והריטב"א
יידם וראו בזה צורך נדול
והד"ן זקקו וצרפו לשונות הרמב"ם והלכותי ככל יכלת
ישכים אחרי פסקי הרמב"ם ולאשעי אל
לזמנם בהיות שברוב מדינות ספרר היו נמ
טענות ותלונות אשר קצתחכמים היומליניםעליו * והיו קהלות בספרר אשר ראשיהן
ופרנסיהן

 )2בכתבו הקרסתו עוד לא ושחל לחבר ס' נר סצנהכי '1ל שם מה טוב להכין את חררך שיושב
גנקלח שלמות היריעה בסטת חתורה ובשלטר וכו' וזח אסכם כ שי ח 1ב ר חבור כולל טצות התורה הו' לכן
שמתיפגי אני חסיאי וכו' גהסכסת חחברים ובעזרהם אם'נז  1ר ח ש ם ב חי'ס לדרוך דרך :ה וכו' מהצעת
לשון זח נראח שבכתבו חהקדמה לא התחיל עוד בחביר החלק הב' .וחנחלפי הכתוב בסוף ז.4ר ה' השלימו
בש' ק'ע יאז ככר היה בא בימים שחרי כארבעים שנח לפני :ח בימי חר*ן ככר נמנחבין הגדולים ינטסר אז
י שגיד הח' שח"ה יש מי צרח לדרך,
למלכות עם הר'ן וחריב*ש ושאר נכבדים .וידידי ר'ד קויפסאנןנתבל
ושם טחב שריח נפאר קנת שנתים אחר השמר .אך ניל שואת החוצפה ננסי טעות שהרי גרור שם' גלימת
'
ם
ל
ד
צ
טעשה אפור  8ע"פ
השים שכתג מאפידי בפשרת ר' חסדאי נכתב בעגת קנז כאשר מבואר בסבא
 ,ולערות נרעץ כוכב רזת מאסרו בטול '~ppהנוצרים ש' קנט (ח"ד צד ) )9,ועל דברי הכ"י בטלין anPbl
צוג"
מוכח יאטגם באור ה' מ'נ כיה פ"נ כתב שהשנה שהוא עטר בת *היא שנת אלף סאות ושלשים ושבע".ינה
שהוא ראהבטירין ג" שכתוך
טעות דסוכח שחטר טנין הסאות עלזם לל ,שלש מאית ,גם כתבלי החכם
הנ'י
בו אלף שלח ועתח זה הוא חטנין חכתוב בסוף חטפר בקרוב.
ודויד ה"ה)

.
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ופרנסיהן וחבסיהן עשו המכסה שאין להורות כי אם ע5פי פסקי הלכותיו של
הרמב"ם") * ובעבור זה חשבו חכמי הרורוה הנאמניםכי נרבה עליהם להשתרל בער
פמקיהרסב"ם ולא להוציאעליהם רוחם בטענות ותלונות ,ובאסת באמונה עשומוכתם.
ועתה מה רצה עוד החכם רב' חמראי בטענותיו על ספר משנה תורה ועל מה כל
חשב נשארה מעל ולא בצע את מעשהו אשר דבר
ההרנזו  9הנה באמת טחשכהו
אש-
י בגשתו אל המלאכה אזהנין בלבו כמה נדולים
לעשיה לעסו
 .ואין לנו כל
ק
פ
ס
כ,בי לא רביםכטחיויחכם :לעשוהכמעשהולאסיף
מעשי הרמב"ם בחבורו טשנהתירה
בחפניהם כל פנות התורה שבעל פה ,ועל כן הניתירו מן המלאכה ,וחוב עשה,כי
היה ר'חסדאי סתעסל בכל כחו ועוזרים רבים יעמולו אתו ושנים הקבהיחיה,
אף
מי יודע אם היה משיג מעלת הרטבים בחכמת התורה .מעלהו היהה סהה אלהים
ואין בל אדם,וכה אליה .לאיעלה על דעהגו להשפיל מעלת חסדאי ,כי נעבור
זה לג יגרע מאומה מערכו  aaנאסרכי היה הרמב"ם נדול סמנו ,וכי אין בכחו
כל המחברים לעשות יוהר שלם אח
לחבר ספר דומה למשנה תורה ולבאאחרי
אשר ככר עשהו הרמב"ם בהכלים השלמיה .הנה כלהע-4ירים הקטנים אשר נבטאו
אהדו טחכטהו בתורה לאיספיקו למלאות אף עשרה עליםנייר ,ועל כן מאין גבוב
לשפוט על כחו ועוצםידו בחבטהההלסורית להעלותמדרגתו למדרגתרבינו משה  1נם
איך יהכןכי אין אתר מכל חכמי רורויגיר
גרועה מופלגת בתורת ההלכה 1
י
ל
ע
,
א
ש
נ
ו
מאד
ל
כ
י
נ
י
ע
ב
ת
ו
ש
ע
אמנם בחכמת הפהיליסופיא הגדיל ל
ה
כ
נ
ו
תכפי
לב מן היהודים גםמן העם.ם ,וברורוה שאהר*ו אמרו עליו כי גבה בשכלו על כל
הפהי5ופפים שמנובין מחכמי ישראל נין מחכמי אדום וישמעאל (אור החיים פי"ב
טר' יוסף יעבץ) .ונאמן אלינו מה שהעיד ר' חסדאי על עצם :באסרוכי נפקחועיניו
במלאכה ההיא הפהילוס:פית (הקדמה אור ה') .ובאמה ספרו אור ה' יקייםלנו ואח
הערוה  ,בספר הזה יראהלעינינו החכם קרשקש לאיש המושל במכמני ספרות
הפהילוסופיא בזמנו ,ירע מחקרי חכמה היונים עלבירים ,אףרפייני זאת החכמה
ושבריה ,ובעמק שכלו הצליח להוליך שולל אה משפטיה ,ובזה בטל דעותפהילוסופ*
בני עמנו ובראשם דעוה הימב"ם הפהילוסופיית אשר בנה מחקריו על מופהש לקוחים
מחכמת היונים אריסטו וחבריו וכל הנמשכים מן הפהילוסופים הערביים אחרי
כן
,
ו,וובל
בהכשל עוזר נפל עזור .ואח-י שלפי דעתו סתר זאת החכמה והכזיב מופתיה
י אלה הסופחים הניע אל התולדה ,כ*
זהפיר התפוררו מחקרי הרמב"ם אשר הםיליד
המסירה את המבוכה כעניני האמונה והמאירה כ 5המתמכים היאדיבורה לגד (טוף

איל.

מי

י

ההקדטח) .אטנם אף אם נניח שכל המופחים הפהילום,פי'ם אינם עוד מבוארים באור
מופתי ,ואין בהם כח להעטיר שרשי האסונות בשלמות כלתי אםיתאמתו מצר ושכיאה
והקבלה ,ושיש להשיג על כל מופתי הרב והנותן האמה בכל הדרושיים האלהתם
האלה לא הושנ עד עהה מפאת הפהילוסופים בשלמות (סיא כלל א' פ"ב) ,ונניח גם
שצרפן חקירותיו ביתר ישרות האסונה ,כמו בבחינה ההואריס ,והידיעה ן והבסורה,
וההשגחה ,והנבואה ,ובהשארת הנפש ,ובשכר ועונש וכרומה להם אשר בכל אלה
סר סעמ או הרכה משיטת הדמב"ם והחכמים אשר בדרכו הלכו ,בכל זאה לא טוב
עעאז בדבר אחד אשר בקנאת ,:בחשוקת פלפולו ,וגחפצולפרוור ולבטל שיטה הרמב"ם
נהפך הפהילומוף החוקר לכל הבליה לאיש המאמין לנ 5דבר עד שנראים הדביש

כאלו

 )8קסגריר בשט נשוית האאיש ועי' לעץ מי: :נענית הריששסי' כ"א כתג שבארצות חטערב לא
ימירו משפקי חרסב"ם וערשפי'ק' .ובעיר ולינציח הי :דנין ע4פ חרסג'ס ספח הפכטחם (שםסי' קוה וסי'
רציו).וגי בקקותאיובישכימו הקהל לדון  btPחרסכ'ם ;שםסי' שס'.ה) וכן נמצאבייב'שעיר בם"א וגם בתשחץ.
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כאלו עשה לו לחק לערות כל דעות הרמב"ם עד היסוד ,עד שגם אמינות טבלות
שנחשבו בעיני הרמב"ם לרבר ההו והבל לא מצר סמיכתו על מופתים פהילומופיים,
בי אם מפני שהשכל הבריא לא יסבול אותן והנפש המישכלת תגעל בהן ,הוא כהשתדל
 .ובענין הרברים שהיו בעיניו קבלת
לחפות עליהןולחייב להאמין בהןמפני הקבלה
,
ו
מ
כ
ם
ל
ו
ע
ו
משיח
לא עשה הבדלבין מה שהיא קבלה כיללה ומקויימת
הבא ..ובין
קבלה אשר שרשה במדרש הכתובים אש -אינה קבלה באמת כי אם סברה והשערה
או קבלה שנשהרשה בהנדה העם ובאמונות טפלות ,ער שהיה מצריקהדין על האמונה
בלחשוה וקמיעות אש -הרמב"ם אמר עלהעיסקים בכסו אלה שהםמןהמש:געיסבבני
אדם ,ואשר כברלפניו רב האי גאון חרץ טשפמו עליהם לאמר על הרגילים בקמיעות
 nwyb1פתי יאמין לכל דבר (טעם זקנים נ"ר) וכמה נתן נפשו זה הפהילוסוף ,אשר
גבה בשכלו על הפהילוסופים ,להציל כבוד השרים מיד המכחישים במציאותם ,ואף
שהודה שהם מהדברים הנעלסים ושעריחקירה כמעם נעוליםא.ןלנולזוז מקבלהרבותינו
ז"ל שאסרו שיש בהם דברים כבני ארם ודברים כמלאכי השרת ,ובדברו מגלגול
הנשמות לאיכול להתעלם ואמר שלפי הכונה נפש האדם שהיא עצם שכלי סוכן אל
ההשכלה הלא ההעתק בה דבר בטל ועל כן דלהי החקירה בה ננעלות ,ובכל זא"ז
אפר ואם קבלה נקבל בסבר פנים יפית (מ"ד ררוש ה' ו' ז') ,ועתה טה הועילה 15
ב 5פהילוסופותו והקירהו וכטה כהויפה על התלסוריים ההמימים הרתוקים מן החקירה
שהאמינו כחומק הדברים ככתבםן ואמנם הוא הדבר אשר דברנו ,מטרת רביחסדאי
 .ובאסה בעוצם רוחו ובעמק
היתה להרום מחקרי הרמב"ם במורה נבוכיםעל כל אודות
פהילוסופותו חפצו בידו יצלח במקצת .אמנם עם המטרה קשר גם תכלית אשר גדולה
הירמהלו ,והיאלהיכיח לפהי5וסופיבני עטנו שבשום אופן לאיהכן להציל את האמונה
בעזרת הפהילוסופיא  ,בהראותו על פי דרכי החכם ה שאין בכח מופ תי
ה חכ מה להוציאנו מהמתוכה  ,ולהורות אה הנבוכים ולפזר את עתני הספיקות ולא
שתאמת האמונהכי אם מצד התורה :הקבלה והמאמין לא יחיש לסיפתים מסברת
השכל כי אם ישיםעינו רק אל הקבלה ,ויצא לנו טתוכן דעהו ,שחשב שכל מקובל
בעם היא מכלל האמונה .ועתה אם נתבוננהבינה בכל זה נראהני שימת :העיקרית
בענין הזה היא ממש שיטת הרמב"ן :הרשב"א .הלא שיפה שניהם היתה שכל שהקבלה
-

י

/

הנחתו לא תנצהנו החקירה .ובכלל קבלה הוא כל טה שכתוב בהלסוד או בטדרשי
קדסינינו (עי'לעיל פ"איפ"נ) ,ואין בין שיטתם לשיטת ר' חסדאי רק זאת כי הם לא
היו מכחישים שרוב שרשי האמונה והקבלה מאומתים במופתים פהילום.פיים כאשר
גדרם הרמב"ם ,אבל הוא הכחיש ;ה באמרו שאין להעמיד האמונה במופתים שנס
המופתים שהביא הימב"ם כ.זבים ,ולא יתאמתועקרי האמונה רק מצר הנבואה והקבלה
שעל כל המופת.ם יש תשובה נצחה
מקום שבתו של רני חסדאי היה בראשונה בברצלונה ואחריכן בסרקסמה ושם
היה עד יום מותו ,שנת הולדת אותו לא נודע לנו גם לא שנה מזתו ,רק זאה ידענו
כי בשנת  y,,pהשלים ספ-ו איר ה' ,ואז היה נבר בא ביטים ,בקרב שניימי וויו
פעל האיש הזה גדולות ,הרבה תורה וחכמה למד הרבה דעת לטד את בני עמו,
פובות גדולות עשה עם ישראל ,נם הרבה הלאות וצרות נשא סבל עמם ד"א הגבר
ראהעני כשבט עברתו אשר הונף על עט :בלי חשך בכל מלביות ספרד .פעם פה
פעם שם ראה הוה על הוה כא שבר על שבר .ראה הרדיפוה וההרנ הרב ביהודים
אשר כשוד משרי באו בשנת מאה וחטשים ואחת לפרם ,ראה חירבן הקהלות הקטנות
עם הגדולות .וכרון המאורעיה הניראות אשר הש.נו את הקהלות בשנה ההיא רשם
(ירד ה"ה)
רבי

.

.

.
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רבי חסדאי עצמו באיגרה אשר שלח ליהודים אשר 3פרפיגנאן  ,שם יספר מאשר קרה
לעיר אשביליה רגהי  , cvהיא היתה למאכלת אש ויושביה' ,היהודים נהרגו מיד
שימיהםההמון הפרוע ,ורבים הם'רו דתם באונס להצילנפשם ממוח .משם עברהפיס
י
עלעיר קירמבה אשר נם היא היהה לחרבה ועל יושביה כליון חרוץ; אחרישנ
שבועוה נפל הגורל עלטולמילה הע.רהגדולה לאלהים אשר בה ממרו רבים את נפשם
על קו-ושת השם ,ובתוכם ר ביי הו ד ה בן ר בי א שר דור רביעי לרבינו אשר
בעל הפסקים )4וגם שם רבים המירו .ובמטך הימים האלה עשו האכזרים בלה עם
שבעים קהלוה אשר בגלילות אלה העיירוו; הגדולות .ולא ארכו הימים וקמו הרוצחים
על קהלות ילינציה ,מיורקה היושבת עלאי הים ועל ברצלונה ,אשר
שםברלאבמנלשכאיי
עוד איש אשר בשם ישראל יכונה ,ועל קהלית לורידה וגירונדה ,סוף ד
ת
ולינציה לא נשאר יהורי בלתי אם במקום אחר הנקרא מורבירה ,ובמחוז קשלוניה
נשארויהודים בעריהסגנים והפחות אשך שם לא שלחו בהםיד אחרי העצזדלוה אנמרץ
.והפזור הרב מכל רכושם ולא נשאר להם בלתי אם גויתם  ,כן ספר רבי חסדאי את
מאורעות זמנו אשר ראה ממראהעיניו ,והנה בימי התלאיה האלה חזוה קשוח נראה
לו ובלי ספק סמנה התפעלכי הפך לבו לשנוא את הפהילוסיפיא תחת אשר לפנים
קראה אחוהי ,כי גזי משפטו כי אין טוב להחזקת האמונה כי אם ללכת בררך המים
ולהאמין כהינוק נלי הקירה ובלי דרישת מופהים .הנה ידע אח כל אשר נעשה ראה
ונתון א5לב ,מי היו הנוהנים את נפשם על התורה ועל הדהו הרבנים התטימימ
והחסידים .ואמנם הפהילומופימ שבדור ,הם המתפארים שהם מכירים אה בוראם
במופתיםורואים את חכמת דיבורה באספקלריא המאירה של הפהילומופיא הםהיו בעת
הנזרה ,הראש.נים אשר לא יבלו כלכל אתהאינם אך מקצתם אשר המירו רק בפיהם
אבל בלבם נשארויהודים נאמנים ,רבים אשר היה תחלתן באונס ום.פם ברצון  ,אכן
לא מ;מ מהם אשר היו למארה לבית ישראלכי אח-י המרהב דיו מצירים לבני עמם
ל דת אבותם והציקו לאחיהם ,
אשר נפרדו מהם ,הם האחים מלפנים באי בטלנית ע
בירם מאמ.נותיש-אל ,גם אשר היו לפנים
אש -נשארו ברתם ,בדברים מכאיבים להע
רבנים בקהלות ולמרו נערה וחכמה ברבים כחשו באמינת אבותם והיו מסיתים ומריחים
אחרים לסיר מאח-י היה-ות .ורעה גדולה מזאה עשיכי בקנאה גדילה חפשי עולות
בתירתם ונהנו תפלה במנהגיהם ,שסו את הכיס-ים על היהודים והיו גט מלשינים
עליהם ומוסרים אותם למלכות ,ואילו הלכה המלכות אח-י מחשבותיהם לא היה נשאר
את מחשבת
בכל ספרד שריר ופלים מןהיהודים") .ועתה אם נתנינן בכל אלה נבי
ןככה.
רבי חסדאי אשר חשב על ישראל בעת הרעה הזאה ונבין מה ראה על
כי נהפך
ן כעזןכי בוטנו
בו המשכיל לקנא ,הפה'לוסוף לצורר הפהילוסופיא .הנההיא ראהעי
היה
י מופהים מחכמת היונים כאשר עשה הר0ב"0
ו הדרך להעציםאסונה תורהנו עליד
יס
נ לא דרך ,וחכמת הפה'לוסופיא היתה להב לקללה נטרצת וכן אטר מפורש
בהקדמת אור ה' :עם היות כונת הרב בנה רצויהקם
 .היום עבדים המת"רציםו"פכו
-

-

.

.
ר

לליגות

 )4ר' יהורה הוהה.ה בןבני של יהורה בן הבא"ש וקרש ה,טם ברבים עם בל בני טשטחתוותלמידיו
(מכתב ר' חסדאי הנזכר בפנים) .מושבו היה בטולטילה ושם היתה סיתתו .הי'ב'ש כתב אליו כטה תשובות
בה'בה 'תירה ע" ס" ר.
ועשם ום"ררצע'זחג.ואת התשובה כתב אלד לבורג'ש וט" רטיה לטולם'לח וממנה נראהגי
תיו לו שם מתנגדים
"
ס
 )5אהד מאלה הסוטרים הסצ'רים לעטם היה המומר שלכה הלו' דבורג'ש ששם נינתו טולוס ב.רנ'נז'ם
ד' סאנטא טאריא אשר בהתנצרו היה בן ארבעים שנה .ונרעץ חיה צד  64הושב שהיא אותו ר' שלמח הלוי
דבורגוש הנוכר בתשובות הריבדם סי' קפ'ז קצ'ב  ,והדבר קשה להאמין כי כש:הכ הריב"ש אותה התשיבח
לריש חלוי עור היה גסרקמטה וזה הות נסהשנים קודם שנת קג'א ובע
.ת ההיא היה שלטה זהעודצעיר לימים,
ואין להאמין שחריב.ש יחיד ברורו וזקן יכתיב לו ,טה ירענו ולא תרע  .ועי' גם בהכרם הפל.
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למיטת דברי אלהיםהיים ,פקח אתעיניו וירא וההכונןכי אך -alwלישראל לשמור
רננו טררכי הפהילוסופיא שהם ממוכנים ,והורהוהנסיון כטה הללי אמונה ד~פילה
בזמנו וכסה רעותנצמחי ממנה לבלל האומהואין טובכי אם ללכת המים אחרי קבלה
רבותינו היא תאמצנו באמונה והיא תסעדנו ביום מסה .וזה היה התכלית האחרונה
לחבורו אור ה' .ואמנם הדרך אשר הוא ברה לו להשיג את זה התכליה אף הוא היה
גאות יותר להניע אל מטרתו נכון ובמוח מן הדרך אשר ברו לה 2המחרימים בימי
הרשב"א הם לא נתנו דופי בפהילוסופיא כי אם בעוסקים בה ותועים מדרך התורה
אבל ה.א נלחם בפהילוסיפיא עצמה בדרך פהילוסופיא ,הוא מכזיב מופתיה ומראה
שעל כלםיש חשיבה ,והררך הזהיזהר נאותלהסירמאחריה מכל ההרמות ן ואמתהדבר
כי גם בחלק השני "נר מצוה" אשר חשב לעשית היה מעמד ,מנו נגד עיניו ,והיתה
דעתו כי אין טוב רק להערב את ררך הדרישה בתורה על איתנה הראשין אשר היה
להסימי קדם ,יכל תלונתו על הרמב"ם היהה כי טה שבמשנה תורה תהם תורה
כלמוריס וחשבכי הוא כלל התורה ולצרואיןצורך למפר אחר דומהמעטבעיניו לכפול
ת.רה. ,לבבו יחשב אם בכל עת לא יעשה כן בישראל לרפותידים מן הלמוד במקורי
התירה שבעל פה  ,בעתית הרעות ההן ראוי עוד יותר להחזיק את התורה ללמוד
וללטר כימים הראשונים ולהשיבה על כנה כקרם .וכן אמר בהקרמה הנזכרת :והתמה
הגדולה ומפליאההעיימה איךעלה על רוחו (של הרמב"ם) ואיך דמה שיונחו כל ספרי
זולתו מהקירמים ותהיהכלל התירה שבעל פה מסורה לחבורו עד שקראו משנה תורה.
ושלם בד1ר1ת הלץ אשר תכפו הצרות משונות העצומות
היה מה טוב להכין הררך שיושג בנקלה שלמות היריעה במצות התירה ובתלמוד
בדקדוק גדול ובשמירה רבה .ועתה מבואר מזה כי בכל אלה היה מעמר זטנו נגר
עיניו ועת לעש.ת היה ,ויען כ' תכלית החבורים היהה למבראש,נה מפני תקון עם.
ההשעה צריכה לו  gyכן רצה שתיקון ,ה יהיהכללי ולא יצא מאדם יתיר כי אם
יהיה תקנת תנמים רבים וירועימ ,ובעבור זה לא נגש אל המלאכה כי אם בהסכמה
רחברים ובעזרתם.
חשוביעם החכם רבי חסדאי קרשקש ולצדו האיר פני ארץ ספרר בימים ההם עוד
תלמיד 'אחד מהלמירי רכינו נסים והיא הרב רבי יצחק בן ששת ברפ"ה
הסכונה ריכ"ש הוא נולד בולינציה בשנת ח"א פ"ו לפרט ,והגיע לשני גבורות ומת
באלניר בשנת קס"ח ושם היתה קבירתי ומצבת קברו עוד קיימת ער היום הזהי),
בנעוריו לסד לפני רבו הרב רבי חסדאי בן יהודה (שו"ת ריכ"ש מי' ש"ב) והוא היה
י ה.תהישיבתו לפניובילינציה .גםישב לרנלי
,קנו שלרבי חסראי בעל אורה'.יאיל
"רב רבי פרץ הבהן שמזכירו כטה פעמים בתשובותיו .אבל רבו אש -רוב
י
ח
ר
ו
ת
ממנו היה רבינו נסים וזה היה בברצלונה כי העתיק שם אהלו עם כל משפחתי").
אח רבו הזה כנד כאש -יכבד איש מלאך אלהים ואהב אוהו ככן את אביו .ואוי
לאיש אשר מלאו לכום ברבו או להקטין את מעלתו בפניו ,כאשר נראה מכל
משפטי חייו היה הריב"שעניו מתון ,עובר עלסרותיו ואוהב שלום ולא על נקלה בא
לידי רוגז יכעס ,אבל נגד מי אשר העיז פניו לפגיע בכבוד הר"ן שנח ענותו עזב
מתינותו
-

.

.

( 1406קם"1)1כ' שעיר מולדתו
 )6נרעץ :מפיו ח"ח צר חק קב;'טית לזרתו ( 1810ח"א ע') וע'טותו
בדצלונה וכבר בטל דבריו ר"ד קויפמאנן במ"ע של נרעץ מס'  1882צד  86וש ,ח 188צד 190
י
י
ר
ת
א
ו
וטלא רכרו בתוספת ראווה ואחריהם נמשכתי גפנים .וע' תשמץת"בשי'בכיה.
אטלטל גהכרם צר
היתה בכרצלו(ה עדיום מיתת כמבואר גתשובהסי' ת"כ וכן אחיו ר ב'י ה1ר ה היה יושב
)7אסי
ו
א
צ
י
ש
ש
'
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י
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נ
ידי
בברצלונה הוא וב ובז'
שניחס ר' יהורה טת קירס הריב"ש
ה4ה,
רזא

י-ם

.

.

(דויד
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מתינותו ולא נשא פנים לכל אדם אף אם היה חכם כדניאל .חכם אהד ישב,בישיבה
בקהלת מיורקה הוא רבי שלמה הצרפתי בן הקדוש רבי אברהם הוא היה
חריף ומתגדר בתורתו
אני ואפמי עוד ,הריב"ש כתב לו השובות ותמיד הפלינ
בשבחחריפותי ,אמנםפעם אחת עברר"שננול והתפארבגודל לבבו כי הוא לא נופל
טן הר"ן בתורה ,וכתבלאאםל-הריב"ש:היה ברעתי יהיהלי (הר"ן) כאח,כרע ועל רעה
כן נתישבתי אצל גבולו
 .כמעם קרא הטורים האלה והנה תמהו בערה בו וכתב:
דמיה היות תהיה כמוהוהן זאת לא צדקת חוץ מכבודך ואף אם גבהת כגבהי שמים
ישנו נבוה מעל גבוה שאין ערוך אליו בכל חכמי ישראל ואין להשוות ד כלם לפניו
כקליפת השום וכגהגר שומשום (שםסי' שע"ה) ,אגל גם רבו כנמול אהבתו השיב
לו ,כאב את בנו רצהו והתימר בכבודו (סי' ש"צ).
תחת שואה ומשואה קורות חייו ההגלגלו ,כבר בשבתו בברצלונה פגעי בו
חלאותכי קמו עליו,בניבליעל רעים וחטאים מאחיו היהודים ,עליו ועל רבו רבינו

נמים ועל תכירו רבי חסדאי ועלעוד אחרים מנכבדי הקהל ומסרו אוחם למלכותוהיו
נהונים בערבוןעל לא חמס בכפיהם(סי' שעץ ובכ"מ) ,משם נקרא להיות רב ומורה
בסרקסטה וזה היה בעוד הבינונסיםהי ,וגם שם לא ראה בטובה .כי מרי בואו שם
וראה שנוהנים במקצת דברים-מנהגים לא טובים בעיניו ,וישם אל לבו לשנותם,-
עמרו נגדו אחדים מחכמי העיר החשובים ונתנו מכשולים על דרכו והניאו את אשר
יזם לעשות לתקוןקהלהו (שםסי' שפ"ב)
 .וביוש.ךהיההריב"שקובלעלאחר מן החכמים
אשר במרקסטה אנפריד שולרין שהציקו בהתנגדות והיה מספר תסיד בגנות(
בפני מבקשי רעתו (שםסי' שכ"א) .ולא מעט הרוגנים עליו בקרב קהלתו כאשר
נראה סטה שכתב להחכם דון שלמה הלוי (שםסי' קצ"ב) :לבי בל עמי ואוני הכבר
ועיני השע בי פתחועליפי מרמה ופי רשע מטוצא דברי אלעם קרוש להתם חמאת
 .ומי יורע אם לאמפני הטחלוקת גמר כלבו-לעשב אתהעיר הזאת ורצה
ולכלה פשע
לקחת את:הרבנות בקלעוז איוב קטנה סטנה (שם) ואףכי הזר ממחשבתו ולא עזב
את סרקסטה לבקשת ראשי העדה וגםיעןכיבעליריבו התנחטו על מעשיהםופייסיהו.
~ ,(cwבכל ואתישיבתו שם היתה לו על אפוועלחמתו ,ולא ארכו עורהימיםויעזוב
את סךקסטה ויקבל אתהרבנות מראשי קהלת ולינציה ,אכן גם שם,טנוחתו לא התמידה
כי שם באועליוימיעניו ומרודו בהרדיפות העצומות וההריגות בשנת קנ"אוהיוחייו
תלוים.לו מננד )8עד אשר עוב את הארץ להציל נפשו ממות ,והאלהים היה 'בעזרו
כי נמלט מתוך ההפכה ומצא יסקלמ לו באפריקא הצפונית .אלה,הם קצות קוהות
חייו בעורו בספרד אבל תולדות חייו הן הן פעולותיו בהורה ובחכמה ובצרקותיו
אשר עשה.
גדולהיה האיש הזה ב מעשיו ה ם ובי ם ונכבדות מדובר בו.במעלותנפשו
 .הולך תמים היה ופועל צדק בטשפמי ובדינו על כן נהרו אליו רבים
ובסדות נשגבות
ה מדבר ווהנבא (של'ה
למשפםכין אישובין רעו ויסוכו עליו נדברי ריביתם עוד,
ריכ"שסי' ש"ח)  ,ולא רק הקרוביםאליוכי אם גם הרחוקים אליו ידרשו .וכן מתנצל
,

(

לאחר

יוסף לר' יוסף ב.ר יצחק,סטברי המובא בם' סדר חחכמים.
)8ידידי ר.ד קויפטאנן העירנ' על ס' וברי
 180-128ששם מסופר טבריחת הריג'ש לט'ורקח ,וששני בניור' ששת
של החכם רב אברתם (ייב,,ער צד
ליגרונו בשריפה בדבר עלילה לעיני אביהם .וכתב מצרות הריב'ש גאפריקא  Qle1בטותו לא גחנו
גר' שאלתיא
תצבה ער שחסגורשים מקשטיליא בשנת רנ'ב בנו ציון גדול על קברו וכתבו
כנודוכי נשאר קברו בל
יייפטאוןהנוכר וכייודע אם לא חפריור'יוסף חזה על המדה.כימדברי חתשב"ץ
עליו הבתים אשר חדל רודק
בכ"ט נראה כי יותר מאשר גהו כבוד בחייו -כי איש ריבו של הריג"ש הית חרימבי'ץ  -גדר בו אחרי
ג
י להשפילו אחרי טותו עד שאפי מצבה לא העמידו על קברו
טותו וע-כאין להאט,ן כי נתן התשב"ע
יוזח
(דו'ד ח"ה)

ב.

.

.
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לאחר משואליו עלכי אחר להשיב :אל התמהעלהחפץכי מבוני גם מבבוני והקיפוני
שאלות חבילות מארץ מרחקים כבגואלים כעניו בדברים גדולים (שם סי' רס"ב) .אין
כמוהו במתינות ,בנחת ושובה נהג עם כל אדם ,מאד היה חס על כבוד הבריות,
ואף אם היה דוחה בשמאל היתה ימינו מקרבת .נם בפשע ארם היה רע בעיניו
קע"אסי' רפ"ז) ,ואףכי לקפח פרנסתו ולירד עטולחייו בחפזון (שםסי'
לבזותו
ק"פ) * הרבנים גם פרנסי הקהלותהיו קשים בעת ההיא יותר מדי נגר העבריינים ,
ועונשי טמון גםעינשי הנוף נדויים וחרטות היו מעמום בכליופ ,ולפי דעתט היתה
השעה צריכה לכך ,ובאמת נם הריב"ש לא נופל מהם גם הוא בירו החזקה השהדל
בכלעז לנדור גרר ילעסור בפרץ הזטן (בכ"מ בתשובותיו) .אמנם נם בזה היה מתון
ל (סי' רם"ט) .ואמר
מאד ונוטה תסיר יותר לדון את הארם לכף זכות בכל אשרייכ
תסיר :ראוילריין להקל בעונשים כיכלתירו ולפי הישר (שםפי' קע"א) ,ואיןלדיין
אלא מה שעיניו רואות לפיהזמן ולפי העובר (שם סי' רפ"א) ,נם נגד המוסרים אשר
בשוםענין לא נתש להם חנינה היה הריב"ש מתון במשפטו נשםסי' רל"ר) היסוד
לכל הסדות האלה היה אהבתו את השלום .אוהב היה השלום עם כל אדם ,והיה
בכל עת השתרלותו להשלים נםעםמריביו לעבור על מרותיו ולסלוחלמי שחפא נגרו
(שם סי' שכ"א) .כי מאד היהמכיר את רוע טצב הקהלות בספרד בזמנו .כיאיןנם
אחה אשר לא היו בה רוגנים ואנשי מדון .וכמה פעמים מתאונן רע עלבניזמני
וארצו .בפרט על היוחם בועטים ברבנים וכבר ראינו כסההמרו אתרותו במרקפפה
ברצוהו לבטל קצת מנהגים לא טובים לטוב להם והם שלמו לו רעה תחת פובתו.
וכתב לרבי עמרם בן ס-ואם -זה היה בהיותו כבר במערב -וכבר בקשתי טסך כמה
פעמים לבל תדקרק לשנות מנהגם אם תרצה לעמור עמהם בשלוה (שם סי' קנ"ח).
המדה אשר היתה לראש כלסדותיו היתה הענוה ,מנהגו ומדברו בענוה עם כל אדם
כאלו היה האחרון מןהתלמידים באגרותיו אשר כהבלשואליו מדבר המיר בהכנעה,
ואף אם קטנו עבה ממתני השואלרגיל לכתוב לו ,סה
ולא תדע ואינך צריך
לחכטת 4אבל לעשות רצונךחפצתיעלכןאודיעךדעתיואיינדיעתאילא כנושא ונותן (בכ"מ).
מעולם לא אמר קבלו רעתי ובפרט אם כתב פסקו אל שואלים חוץ למקומו ,אך אמר
איןרצוני לצוותילנזור חוץ למקומי (סי' קנ"ד) .וגם במקומו היה נזהר 0אר בגזרותיו,
ומדעתוכי לא ישמעו לקול טורים אמר בשם שחייבים לזמר דבר הנשמע כןחייבים
שלאלומר דבר שאינו נשמע ומוטביהיושוגגין ואליהיומזינין(סי' קכ"בקכ"ו ובכ"מ).
פעם אחת כתב תשובה למיורקהבדיני רבית והודיעו החכם רבי וידאל אפרים כי לא
נתקבלה תשובתו ,ועל זה השינואיני חוששכי לא קגלוהכי הם רשאים ולא אני
אכןאין האמת נעדרת אםלא תקיבלממי שאמרה (שםסי' ש"ט)  ,מרוב ענותו ומאהבתו
להחזיק את השלום היה מבטל דעתו מפני דעת שכנגדו אף אם וה שבנגרו היה איש
ריבו לבל דבר הן הר"ר דוראן שהוא רבי שמעון דוראן בן צמח בעל שו"ת השב"ץ
הלא היה מנגדו של הריב"ש כאשר נראה עוד במשך מפורני  ,ובבל ,את בטל דעתו
ספני רעתו אף שירע בנפשו כי אתו האמתי) .אמנם כאהבתו את השלום אף כן
אהב את האמת .יובר אמת היה בלבבו ומורהעל האמת .במכתב אחר שכתבלרבי
שם טיב הלוי בכוגיאה שכמערב :עם היות לטה שעשהלי ר' דוראןיותרהייתי חפץ
דכאו
פ) בתשתה פי' ליה כתג לרבי עטיםגן סר~אם כוהראן ) (Oranשלא.שנה מנהגיכו .וראה מה שקרה
-

יסי'

.

.

.

לי כאן אני ירעת' שכל הנשים סמיורקח נהגו לחוף ראשן בנתר שקירין קלידה בשעת טבילה וזח אסור וכן
ומכ.א ראיות על זה וכי ח'רה לנשים הכאיה משם לאמיר ,ואח-כ הורה ר' דוראן להיחרויען שתנשים שומעיזו
 Sen5ע"נ טסךירו בזה שלא יאמרוכי פוציא לעז במ(הנ טבילתן וכו' עפש ובשתת תשנ'ץ ח"א .
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דכאו מאשר
סי,חפצת' צרקו עם כל,ה אעשההידוץ.פלמהר..,בי מה שהורהכדין
הורה (שם ק"א). ,במקום ,קצרק והאמת לץישא פני איש קש אם;נידלהאחים
א .h?nהאיש אשר התנשאכאר לדבר
נכהו אם בחכמה אם במעלת פקידתובעטי,די
ימצורת.
קשבשאש באשכנז-בעירוויען ו
י מאיר ב"ר ברוך.הלת ה
משפפים עם הרביב
פרושה על כל ארץ אשכך אשה כטושל בכיפה רצה להכריח את-אנשי צר4ת לקבל
ייעןהיותוטוסטךט"תו .ילהעביר
עליהם רב כרצונו אתרבי ישעיה בןרבו אבא.מי
אתרבי יוחנן בן רבי מתתיה אשר נהג ..ברבמת בפריס אחרי אבלו ברצון הקהל
8א? היה מושבו אז בספרף' אך
ובפקודת המלך (עי'ליקטן פם" ,),והנה אך
"הרעהלוי ואמי :איך יצא דבר
הנריי
םב"ל
הוא היה מבקש את הנרדף ולא היה נושא.פ
כזהמלפני מהר"מהלוי ליפולשריה ולנזור בארץ לאלו .ואףבי הוא סופלה בטכסה
ומופלג בזקנהאיןלו לגזור במלכות צרפת בלתי רעות קהלות הטלכן( 'ההיאיללתי
רשות הרבנש והתכמש שבמלכתו (שםסי' רע"א) ,אלף הם קצות מרותיו איו
סנהיניו בדרך חייהו.
בדרכי למודו היה תלמיד נאמןליבו ,בחךכי טפלפל'.חריף% ,
כדרך בעלי הפלפול הבונים מעליוהם על חורה של מחפ ומעקשים הישרה ,כי אם
פלפוליוישרים למוצאי דעתונוסד,ם על טוסד סברה משכת
רה
ו;
ל
"ישר .על זה עדים לל
תשובותיו הארוכות והקצרות ,וכן העיר_הוא עלעצמוכיאין זהמדרכי לעקש הישרה
ולפהר את השרץ מן התורה (שםסי' קם"ו) ,ופעם אחת הוכיח את החכםהחריף רבי
מנחם הארוך על אשר לא הלך בדרך הישרה בפלפולו .וכתב אליוו ראוי שתדע
ותשכיל כי ראוי לכל.חריף ומפולפל לשמור את דרה עץ החיים
 .וטה ב %אס
חוב פיפיותבידו ...ותהי האטת נעדרת (שםסי' רכים) ,כרבו הר-ן~עיזדל
תמיד ליסד סברותיו על ראיות עם שהסברות מצד עצמן מוכיחות עד שאינן צריכות
ראיו ,)1%גם חכמי הדור אשר באו אחריו סמכועלסברותיו יותר טעלסברותפוסקים
אחרים (שו"ת אבקת רוכל סי' ע"ג) .וראינו גדולים וטובים מן האחרו[ש ,סרקרקים
בסברוהיו ונושאים וגוחנים בהן וחוזרים לפרש ולישב (ש".ת מהרי"ם ח"א סי"(ק"ב
ובכ"מ) .גם בדרכי ההוראה היהלורבולעינים * וכתב מפורש בטכתבו:להריון שהוא
חושק לרבקה בדרכיו וללכת בעקבות מדותיו להחמיר ולחוש ולרקדק בכל מה שאפשר
(ריב"שסי' שפע) .מאר היה רעעליו המעשה אם ראה קצת מן הפוליפ .ס-שתפלים
ץ "חשובים ר'
למצוא קולגה ברברים שנהגו בה 1איסור ער עתה .אחד מחכמןהאי
חיי ם בן נליפפה הרב בפפלונה אשר במדינתנבארא ,הי
המברה.ה מורה באיזה דברים
ע
י
ו
להיתר אשר היו נוהגים בהם איסור.,הוכי
ח היתוו מן
צם":רין~ ".הי
כאשר.הניעה השמועה אלהריב"ש-ההרגזו כל רגשיו וכתב לו הוכתה''מגולף;ואיירו
לבלתיעשית ככה לבל ישים אשם נפשו לההיר הרבריםהמפורסמים [4י16ין )'אס
חכמת טכסת לך ,ומתוך חכמתך נראה לך להקללולהת)ר
יהלקה אל תורה לעשות מעשה יהיהלד אשרלד יא4")5ה
לז רי ם (שםסי' שציד) .ואמנם הדברים אשר התיר זה החכם אינם שוים בנזק
הרגו אשר ההרגו הריב"ש אורוחם והרעיש עליהם אחהעולם'  .ובלי ספק ידע

אשייא

ב"י;

;

..

הריב"ש

י ס" קנית שכתב לרעע הנ,ל שרצה לאסור טנהגם שהאבלים הולכים כל שבעה לבית הקברנה
10ן,,
ספני שלקחו זה המנהג טן ה,שטעאלים ואמר שהיא אסור משום ובחקותיהם לא תלכו ואמר חריג-ש שאין זה
חקה שאם אתה אומרכן אף אהה האסר  Qneההספד מפני שגם הם מספידים ועי'סי' קס'ר סברתו בענין
אין שבות גטקדש.
 )11קונטרס הראות של זה הרב על ה,תר' 1לא נתקיים אך טתשו' ריב,ק נרע קצת עניניו איהתיר
לסרוק במסרק בשבת ,משוט רבר שאיש מהכוון והכחיש שהסריקה פסיק רישא וחריב'ש כפל דבריו .אך אין
(דו"ר ת"ח)
זה

.

.
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הריב"ש בנפשוכי לא ישוו לריב בעבורם עם איש גדול בתורה ויושב בישיבה ילרבר
אחו משפטים אבל מבואר מתוך דבריוכי נם נוה אהבת השלום היתה טנופנו .כי
כן אמי בתשובתו :וכי האמר בלבבךמי זה בא לרדותנו בתיך ביתנו  1האלהיםאין
זהכי אם מתוך אהבה וחבה ,כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה לאהוב את
החכמים אהבה נפש ., .ואםידעתי איני ראוי להוכיח אהבה מקלקלת את השורה
(שסו .ועהה טראגה מדברפן יה'ו מחשקות רבותעליו ויקראו אחריו סלא כל חכמי
נלילות ,עלכן 8,ם אליו דברהו בהוכחה מגולה ואהבה ססותית.
מדברי הריב"ש במכתבו אל החכם רביחיים בןנליפפה נודעכי ~ה החכם נחשב
בעיניו לאחד מגדולי חכמי הדור .אטנם באחת מחשבותיהם שונות זו סגו .זה החכם
חשבכי בנטן ההוא לא יאתה להעלים היתר בשביל עמי הארץ שיסיגו גבולות ,כי
כלם חכמים כלם נבונים כלם יודעים אה התורה ובקיאיםבדקדוקי מצות ומלאים מצות
כרמון (ג" 1שם) ,ועלכן למה זה נרבה לאסור דברים הסותריםמן הדין מפני עמי
הארץ ונעשה את התורה למעמסה ,שאם נפריז על המרה ונפליג למפות צו אל צו
וליטרא על חומרא ,הלא יקרה שיעשה ארם עובר על רת בעבור מעשה אשר כאמת
ומן הדין אין בו אף שמץ דבר מאיסור  ,אמנם הריב"שהיה דורש ומבקש תסיר את
משפרות בכל אופן האפשרי* ואם ראה שהעם מקילים באיזה מצוה עוד היה מתאוה
להחמיריותרמרי .כבואו לסרקסטה וראה שםכירוב מנהגיהםלקולא ,התעודד וקם
י היה זה רק במנהגים קרושים הנוגעים בדת,
נגדם להחמיר עליהם ולא נחשוב כ
כי אם גם במנהנים אשר קיומםאין נזק ובביטולם לא נושע אן בסרקסטה הגידו לו
כי נהגו לקרוא את המנילה לנשים בלשון העם ומתוך מגילה כתובה בלשון העם
לטען ישמעוויבינו 0ה שקוראים לפניהם ,והנה הוציא הריב"ש את כל רוחו על המנהו
הזה ,ואףבי יש מחכמי העיר לא רצו לתת ידם בבמולו לא נח ולא שקט מדבר
סשפטים אתם וכהב עליהם שטנה אל רבו רבינו נסים לברצלונה כאילו העולם יחשך
בעדם אם ישמעו הנשים קריאת המנילה בלשון המובנת להם (עי"שסי' שפ"ח) ,רבי
היים נליפפה הזה היה מן הרבנים המשכולים ידועי התכסית והיועיניו פקוחות על
משאלווה זמנו ומקופציו) ,אבל הריב"שהיהאיש אשר לאהניח מכלמנהגקטן או נדול
אף נחום השערה ,
ככל חכמי ספרד שטר פיו ולשונו מלדבר נגד הרמב"ם ובכל פסקיו והוראותיו
סמך עליו ,אמנם בכל זאת היה רע בוטניו אם ראה מורים עלפי ספר משנה תורה
אשר לא קדמה להםיריעה בתלמוד ,ועליהם אמרכי הם בכלל :והגם לבו בהיראה
לפי שלאיבי
ןעיקרי הדברים על אסתתםכיון שלא ירע מאין הוציא הרמב"םדין זה
(שםסי' ט"ד) .אבללשואליו ממקומות שהסכימו לדון ולהורות עלפי הרמב"ם לאסר
ימין או שמאל מפסקיו אף במקים שפוסקים אחרים ראשונים יאחרונים חולקים על
הרסב"ם )18וראינו בזה משפט מעוקל והפוך .הנהאין ספקכי למרותעיני המערערים
והחולקים על הרמב"ם הסכימו הקהלות לצאת מן המחלוקותלרוו עלפי הרמב"ם ולא
לחוש
זה עיקר תיהרו אלא שספד על הערוך
 .שאין רזש מודהבפסיק רישא רלא ניחאליה ,ואין לריב,ש תשובח על
זה א5א חולק ע 5הערוך .עב-פ להסתיר 'ש עטור חזק 5טטוך .חב' הראה פנים להתיר גבינות ש"ג יכנראה
nwD1m
.
ת
ר
ו
צ
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ח
ת
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י
ו
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נ
ה
כ
'
ג
ש
י
בענין
5ו סמיכה ברי'ף ככתוב שם
לא התיר 5טעשה אלא לקטנים גסני
-

.

.

.

.

גתשובה ,ד' שתיקן נוסח כ5נורי ולזה מזדה5ו הריב"ש
 .מתח
טחיםג5מזדחחרדה הוזמאמתנושחרדעליו.
 )12החכם חזה חגר ס' אגרת הנאולח .והעתיק ממנו בעקר
פט'ג
נראחכי הית מבעלי
 .שםפי' כסה נבואותישעיה ודניאל
ההשכלה
.שלא נאסרו ע 5חגאו5ההאחרונת .וחגר ס עמק רפאש פ' מס'
שמחזת שצורף אליו מעשה המנפחבש' ק'חעי בםפד אוצר הספרים בשם תחכם ר"משטיינש
משתדלניביכדלער ערך עמק.
או) עי' גריב"ש פי'  ffט ,שג'ז ,ב"ו ,ק' ,קמה ,רצץ ,שמזה .וגבל אלה
אופןלהעטיר
דבר' הרמב'ם ספני חהפכמח

.
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"ואש לערעור ,ואחרי שהוסכם כן היה הריב"ש משתדל להצדיק את הרמב"ם ככל
יכלתידו ,ועל כל אורות אף אם בדברים מתמיהים ורחוקים מן האמת הלא
לההזיק ההסכמהולא לחוש לקושיות מלחושלהן ולהציל ההמכסה באופן רחוק ודחוק.
.
בענין למוד החכמותהחיצוניוה.
י-
אב
טו
לא היה מבעליברית הרמב"ם .כחביתו ורעו ר'חסד
.
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לבבו
פן
אף
נם הוא הזהיר מלהגות בספרי
' מ-ה) .אבל מאד נצר על דל שפתיו מלדבר ברבינו (משה
להאטין ברבריהם (שםסי
על אורות הדבר הזה או להת רופי בספרו מורה נבוכים בי ,אם הוקורו מאד והצריק
מעשיו ,ואמרכי בספר הזה צדקה גדולה עשה עם ישראל ,כי תכלית פעולתו היתה'
רק להשיב לאפיקורם לסתור הראיות והמיפתים שהביא הפהילוסוף !אריסטי) לקיים
קדמות העולם ,וכןבענין ההשגתה
 .ולפ' שהיו בזמנו הרבה מישראל נבוכים נעקרי
התורהמפני טה שלמדו בחכמה ההיא (שם) .אמנם אם נאמרכי היה מזהיר מהגות
בספרי חכמתהיונים לא נחשוב כייהיה ממואסי החכמה מכל וכל ,ובזה ושקץ את
סברת השכל כקצת הרבנים בזמן ההוא  ,אמנם כבכלעניניו כן גם ברבר הזה נמשך
אחרי רבו רבינונסים נמיהן ,כן גםהיא היה טבעלי המחקר השכליי כןראינו בקצת
תשובותיו אשר בהן ידבר בחכסה בקצת עקרי הדת להתאימם עם שכלנו ובינתנו .
כמו בהשתדלותו לפשר אמונת ידיעת האלהי עם העיקר מבחירת האדם (שםסי'קי"ח),
אכן זאת לא רצה שיוציאו התלמירים זמנם בהבסת הפהיליסופיא .פן יסכנו בה,.
ובבחינה הזאת לאהיהמבעלי ב
ם
.רית הרסב"ם ,אמנם מלבד זה היתה הורת הרסכ"'
איר לנתיבתו חשקו וחמדת לבו
גםבענין מאוסו בקבלה ובסודותיה נמשך אחרי הרמב"ם ,במכתב אחד לרבי
עמוסיבן מרואם כתב על אודוהיה רעת רבוהיו על זההענין ,שרבו רבינו פרץהכהן
לא היה מרבר ולא מחשיב באותן הספירות ,ושסע מאחד מהמתפלספים מספר בגנות
המקובלים והיה אומר הנוצרים מאמיני השלוש והמקובלים מאמיני העשיריות ,ודרש
אודזח הספירות גם את אחד מהמקובלים דון יוסף בן  rw'wוהוא תאר לו מהות
הספירות וכונתהטקובלים בהם ,קרובה מעט אל המושכל ער שהריב"ש אמרעליו
והנה טוב מאד ,בכל זאת מאן לקבל באורו ואמר מי מכנים אותנו בכל זה
 .והודיעו
לרבי עמרם עיד מה שאטר לו רבו רבינו נסים ביחוד כי הרבה יותרמדי תקע
עצטו הרמב"ןבענין הקבלה ההיא .ואטרי הודיע אותו כל זה בשםרבוהיי אמר ולזה
איני תוקע עצמי באותה הכטה אחרי שלא קבלתיהמפי מקובל חכם ..,ולכן בחרתי
י עסק בנסתרות (שםסי' קנ"ז)
 .ואמנם נראה כי עם שהריב"ש לא חפץ
לבליהיהל
בקבלה ,ומבין שורותיו נראה כי בלגו לא האמין באמתתה ,לא מלאו לבו להכחישה
ולאמר בפירוש לא היא ! רק מתנצל על רחוקו ממנה באסרוכי לא קבלה מפי מקובל
וכןע"ש כל המתרחקים מן הקבלה ,אמ,נהם בה נשאו על שפתם רק הרחיקו מעליהם
ן כי הרמב"ן דבק בה באמונה
דרכה ,וקרוב הרבר מאד כי סבת כל זה היתהיע
שעסה ושמה הורה שבעל פה אשר תולרתה מסיני ,והוא היה האיש אשר עיני כל
ישראל נשואותאליו ,על כן מי זה ערב לבו להכחיש מה שהאמין הרמב"ן בכ4
לב ולא יסכן.
לערך שקידחו בתורה ולפי רוב שניובלי ספק כתב נם ספרים הרבה ,ונזכר:
מפירושיו להלמוד כמה דברים בספרי מחברים אחרונים(שיט.
 .מקובצת בכ"ט)  ,וגם
הוא עצמו בתשובותיו מזכיר חרושיו למסכת כתובות (שו"ת סי'י"ג) .וחבר גם פירוש
מכל כתביו כי אם
על ההורה עלפי פשט ודרש (שח"ג בערכי) ,אך אנו אין
מפרו שאלות ותשובות .פרי חכמתו במשך שנים יוהר מחצי שנות מאה .ורוב אלה
-

ישח

יני")".

לשוכות
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התשבות כתב עוד בספרד קודם מירח שנת קנ"א והן כבר יצאו לאור
-

ונתפחתי

בחייו (שם סי').
אך גם רבות מתשובותיו כהב ביפי מגוריו בארצות המערביו) .מורשהיקרח
הגחילנו הרב בספרו הוה אשר סאה ספרי חדושים לאישוו בו.כייהר על תכנו
מעניני הוראוהיוופסידו וסחקייו האצורים בו ,ויתר עלמליצותיו אשר יקדים לפעפים
לתשצבוה ואשך יביאם מפוזרים בספר המראים מראה דמות תכונתרוחיומדותיו ,הלא
הוא גם מקור נאטן לדברי ימי אחינו בספרד במשך זמן ארוך ,טמנו נהנונן טצב
תקהלות ופשפטיהן והנהגתן עלפי הרבנים .בדבר הזה אין ערוך אליו נכל ספרי
שחשובית אשרבירינו ברובן נראה את ספרר רק מצלע האור זיוה הודה והדרה ,אבל
בתשובות האלה חווה קשות הגלה והראה לעינינו
 .השלום אבד בטקהלותם ,כתות
כהות נפרדו העדות מרל הרבניםהיה רע ומר ויסררו ורובו בעלי קנאה אה רבני
 .ירהבו נער בזקן וקפנים
הקה15ת ,זה אוסר והם מתירים ,זה מהנך והם אוסרים
בנדולים וכל בעלי פריכה פצאו המיד עוורים ומוטבים .בקהלתם6י)  ,על כל רבר של
מה בכך נהנו הלומדים נדוי ,והחזיקו עצמםלהלמידי חכמים אשר יש להם לנדוה או
לתת עונשי מסון עלמי שדבר נם אף שהם עצמם גרסו בנזק כבידםוע"י זה נברו
המהלוקותיוםיום ,גם רבתה שנאת עם הארץ אל החכמים עלכן מאנו לקות; מוסר
נגרם ,ותהי אחרית אלהכירבים השחיתו
מפיהם ,בזו לעגו.לתונחתםובעוותםההרימי
דרבי המוסר על הארץ וירבוויעצמו מלשינים ומוסרים ,כל אלה הרעות ועוד אחרות
דומיהן עברו ושטפו נספרר ,והןהיו בעוכרי בטחם בארץוהיומןהסבות עלכל הבא
 .ועתה נוכללאסר בצרקכי פובההיתהלישראל
עליהם מןהרדיפות והגורותוהשמדות
כי נצלו אלה התעצבותמחוך ההפכה אשר הפך ה' הארץ השה למעןידעו דוראחרון
על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת ולקחו מוסר ,אמנם עור פובה גדולה טזאה כינצל
הריב"ש עצמו מפחמוקשינווהצליחלעזוב את הארץ בקרוב אליה הרעה ,ונמלפ מחרב
האויב וילך מגולה אל טלה לארצות אפריקא וישב שם בפה טפהד רע זגי מאהזל
דיתה נסבה לחת לכח אמיץ כזה עור שארית בארץ.

פרק חמשהעשר
ההבטים  lo~aרויגיש

כבר מהחלת המאה השנית שיי חעתים הולכים 1סיערים ע5הידידים בספרד
נטן אחר 1טןבלי קום לרטטה ,ומה תקות עם בין הלאות כאלהצ 3סעט בכל ארצות
ספרד נשסו הישיבות ,ולולא רבינו נסים שהחניק ישיבתו בברצלונה ומשך אחריו
הלסירים מבינים ,ולולא אחדים מרבני הקהלות הבינוניוה והקטנוה נתנו נפשם
עלדיבורה לאירענו אם לא בעת החיא כבר היתה התורה משתכחת בספרד מישראל,
וטאד נפלאת היא בעינים לראותכינוכח המעמדיםהרעים והנוראים האלה עודהיתה
דעת החורה בארץ .דעת תורה ודעת חכמה זכרוןהנמי ההלכה בעתההיא גםאווזו

.

השאיר

 )14בחנדם גטאמרחנזכר טשתדל להגיח איוו סן התשובות שכתב מספרר ואיזו במערב והחליטשטטי'
קפהואילך חן תשובות ספרד והביא טהברים שכבר דברו בפנה הזזות
.ואין צורך לאריכותדגניים שהרי כטעם
בכל תעע'ניכר מענינה ומשמות המובאים בה אית סקס טולדתח.
)16
מח שכהבתי כאן ולמעלה טסצב חקחלות וחטחלוקות וחשנשי! והססירוה  nrrnvnlההוסר
תבואר וטובח מתשובות הריבישוטירמת האריגות חרלתי לדבר על כלפר" ופרט ביחוררק ארמוז על חסיטנימ
שבתשובות שטחם תוצאות חראיות על כל סח שכתבתי .עי'סי' קצ'.ד ,ר'ב ,רט.ז ,דכזח  ,רל4נ ,רל'ד,
 ,שעיט ,שפף ,שפזז ,שפ'ח ,שצ"ד ,שצת .הל"ב ,הט'ה ,תמת ,הטיף
רנ"א ,רשו ,ש"פ,

כי

העזג ,תצא,
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