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המבין ומדקרק בפסקיהם ותש.ביהיהם ,גם מהם יראה כי לא מעט היו ביניהם נדול'ס
חקרו לב בסברה ישרה ונעומק . trVn
כןעמדו הדברים באשכנז .אמנם מאיטאליא אין קול ענות גבורה ואיןקולענות
חלושה בסברות ההלכה בזמן ההיא .הן אמנם ראינו כי במאה הראשונה
הששי
ליא*
ספרים,
היו באיטאליא חכמים מופלנים בתורה וירועימ בחכמות 01הם כמה מהכר
ואין גם ספק כי בחצי הראשון ממאה השניתעיד נוספו בה חכמים יורעי ההורה,
כי רבים ספלמי צרפה ואשכנז נם הספיד נאחז .,בהכי מצאו מנוה ,ושוטמו רב.ם
ותרבה הדעת ,אך בכל זה בכל הזמן הזה אשר אנו בו לא נשא -לנו שארית
בכתב מכל פרי חכמהם ,

מפר עשריםדעט"ר1

*

.

הגחם למע-ב אחר' גזרות גונת קנ"א ,הר"ר שמעון בן צמח ומראן שארית
ישראל בספרר אחר גוירת קנ"א מינ' הספרות בזמן ההוא וסופריהם דורות
האחרינים בספרר ופורטיגאל *

.

.

פרק ששה עשר
הגולש למערב אחרי גזרות שנת קנ"א.
רריפית היהודים וההריגית והגירושין אש -היו ;מן אחרזמן במאה הראיינה
נגזרו
מדל .נחשבו נגד הרדיפה וההרנ הרב והגירוש
וחצ השניה מספיד אך
י
ש
א
יהם בשמד שנת קנ"אכ
,ס-בכל קצות הארץ יצאה הרעה .כמעם כל המלביותקמיעל
עלי
היהודים ,כאלו קשרו קשר ובאו בברית יחד להשמידם מתחת שמי השסים
 .מ' מנה
המוןהריגיהם ימספרהאבודים מחכמיהם עד שבמעם אמיו נתווארשת'מאחריה וחקיה,לילי
ה' שהיה להם שומר ישיאל .הוא בחמלהי על עמו ועל
הפליא לעשוה עמם
להשאיר עור במפרד מפוזר ומפ'רד שארית קטנה הנה והנה .זה אלהים אלהינו היה
נם עם הנדחים מארצם פליטי חרב ויחי טגן בעדם להמציאם מנוחה בארץ אחרה.
בתים לתורה ,ושם נדלה חכמת
אשר שם ימרו קהלות חרשוה והרחיבי הישנ.ה.
בנ
יי
יש-אל והצל תה ועשהה פרי והתמידה לברכה ,כ
יעם ההטין הגדול גם רבים מגדולי
חכמי ספרד נמלטו מתוך ההפכה .הנמלטים האלה שמו פניהם אל אפריקא הצפינ.ת
אשר היא מול ספ-ד מעבר הים אשר ביניהם ,ויהי בהוך הבאים הרב ר בייצ חק
בן ש ש ת בר פ " ת ,מכל המלכיותבאו הפלטיםולכלם ביאשונה ממלכותאי מיורקה
כי היא היתה היותר ק-ובה .מכשלי הארץ קבלום בסבר פניםיפית בחמד וברחמים.
כי לא כמישלי ארצוה הנוצרים הזומושלי הישמעאלים .שם בארצות אדום היתהשננית
היהודים ודתם הרכל נעשה מבע וכמעט היה חק ומציה לשניא אוה) ולרדפם .אך
פהבין הישמעאלים היה זה רק כיוצא טן הכלל ,ומי יורע אםלא מושלי ארצית המערב
חשבו זאה למוכה לאמצם כי נושבו בה היהודים הספרדים אשר כמה מעלות טובוה
להם עליהם ,ובפרם על היהודים המערביים אשר ישבו בקרבם מאז .הלא בלי מפק
הביאו
שר:מן,ם על מה שכחבו מחרישים .וכהב בשו"ת כחייי ברינא סי' כ"ט ואל וראי כשאנו מפלפליםיליבדים
,

מומן התיס' א; אג' רניל,ן למשקל ולהטרח בדקדוקיםוגחלוקים דקים כטיעל פילא בקופא רטהטא
חר,פוה כסי
יהת'ר אין לפסוק הדין ואין להה'ר אם'ר איא גרא':ת ברורות סלובנית ומחוורות
אבלוך לפפסשוטקי הסדויגןיאא
ידש:עהתא ולא מחוד דקרוק
כת

.

;דוזר ה.ה.
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הביאו רבים מן הבאים עמם',הכושגדול אשר רכשו בספרד ,ועוד יתר,עלכןהיו
למידי מסחר וקנין ,וגם נעלים מאד בדעה והשכלה,יכל זה הלא הוא רב ההיעלה
לארצם ולכל יושביה ,ועלכ! ה.הוהים אשר באו טמפרד.היו בעיניהם מראה מבוקשה
ינהמיה ,מראה אשד עד עהה לא ידעוה ,כי לאכהיהויימ "ספרדים היו היהודים
י עוני .רבי יצחק בן ששה
':יושבים לקרבם מאז .הם היו אך נבזים ושפלים .1ד.ע
ל
ע
ם
י
י
ב
ר
ע
מ
ה
ם
בכואו,אל הארץ הזאת בכי התבונן בשפל מצב היאורי
ן
נ
ו
א
ה
מ
ו
עני
העם הזה אש"ינם מספיקים ללתט צר ומים במשורה ,ועל הארץ ישנים .או על שטיה
עות ובכסית יום מתכסים.בלילה ומלבושיהםפלאיעלנבי סלאי,.ורובם,הולכיםיחפ,ם"
(שקה ה-יביש פי' קנ"נ) ,ועל כן נבין למה עם המערב:ומושליהם פתחו להם שער;
.
ארצםויקבלים במוכהעין.
ן
החדשה
ם
ת
ז
ו
ח
א
ם
י
ל
י
כ
י
באין
לשבה בארץ
ה
ח
ו
נ
בהשקם ובמחה ובמ
ח
י
נ
נ
ש
הי
מחריד .,לולא מהרסן שלוטם ושתריבי,טוב
יתם מקרבם יצאו .אלה הספ-דים קשיעיטף
היו,בארצם ואף כן נם עהה .מכל הבא עליהם לא לסדולהיטיב דרכם  ,קנאה איש
מרעהו אשל הציתה בקרב הקהלוה את אש המהלוקית בעוךהיוהם בספרך קורפ ג;ירוה
השמד גם עתה משלה בם ממשלת ותהי לצנינים כצדיהם  ,הלא למשמע,אוזן דאגה
כי אלה אשר נתגרשו ונמלם .מספרר ונאחז :במערב הם עצמם עשו
נפשנו בשמענ
ייהם אשרנכלי לאחיהם הבאים אחריהם לארץ ברציהם להשתרל סאת
תחכולוה בנכל
הממשלה שלא הקבל בארצה פלטים אחרים הנאים מספרר (ריב"ש סי ס"א) .ואמנם
נראהכי גםבין החכמים והמורים מריבוה גדולות ולא זכרו קורוהיהםלפנים לא
זכרו כ' לא מעט גרמ .המחיקותהיי
אה חורבן הקהלות (היביץ ח"ג סי' רכ'ז) .עוד
עתההחזיקו בטנהגיהם להטילנדיים וח-קות על נקלה ולאיסטו על.לב אשר הזהירם
הריב"שלבלת .שים עודנדוים וחרםם טעיררי מדנים ,ואמר :אחיי שעבר מה שעבר
אין,לנו לההנהג בשררה זן ,אבלראיי לנו להתגייינו לסכים ולחיינו לטורטיםואולי
נ.כל כפרה (קוית הריב"ש שם) .אחד מן הראשונים אטר נאו לארץ היה הריב'ש,
בבואו שם היהה התלה ישיבהו במליאנה ,ובלי מפק יטבזמן :שיבתו שם ה.ס נוהנ
ברבנוה כי מצאנו שהיקן להם הקנות( ,שםסי' ליס) ,וכמוכן נמצאכי ממליאנההשיב
כמה הש כוה לש,אלימט .אבל נראה כי לאארכי ימי שבהו שם ,וילך משם לשבת
בקכיעית בעיר אל:3איר היא ארניל אן אלניר .ויחי שם עד הםמיתן ושם נקבר בשנת
קס"חה,ץ לחימת העיר אשר על חוף הים ועד היום הזה מצבה קבורתו קייסת .)1ובכל
שנה ביום מיה'היחידים מבקרים את קברו.ומחוננים את עפרו (הכרם צר  ,)4בבואו
אל.אלגיר כבר היו שם יהודים רבים מפלטי ספרר לסבת השסד או אשר עזבן את
ארצם קידם הגזירוה אשר ראו האיתיוה לאחור ,ועלכן כואו שם מצא קהלה ספרדית
כבר נוסדה .רוב הקהל מן הנכבדים בה שסחו לקראתו .אבל היו שם גק:נרגנים
אשר שטמוהו ורבו בו ,כןיפפר הריבית עצמו ,כי אחדפלוני אלמוני ,אשר לא יכנהו
להיות דאש וקצין על הקהל וישם על לבו לנרש אוהו
נשטו ,שם סכמות ה.כףביא
יו כי ראה הקהל מחשיבים אוחי וקאם,ךם -והן גם.על
מן העזר והתחיל לקנמר אוה
,

.

'

י

עסקי

 )1בספר השנת .הפרט סר,א אסלאם צר  2טסודרותיפה הראית על הדבר כי ההלת יש.בה
במערב ה'הח בסליתה ורוכשם כתב כסח תשובות לשואלים ,ועד גאסן ישא הרשג.ץ בשוקע ח"ב ס.
'י מ
שכהבעל תשובה אחת של הריב"ש שכתב בעוד היותו גסל,אנה
 )2יד,רי ר'ד ג~פמאנן העירני על שהעת.ק המגםנייגויער גס' סדר ההנטים צד  128מס' (עד
רבכי יוסף ל '-יוסףל סטברי טסו שראה הרישש מיתת שני בניו שנדונו בשרצה וטצרוה'ו בטערב וכי נב
וטוהר לא נהגו בו ככור.בראו .וכ
, .נשאר קברו נלא מצבה ער שבאו המניתשים האחראים שגה רנ'ב .וכעצי
עדיין הדבר שקיל .כסו שכתבה' כבר למעלה פי'ד בהערה עי"ש

יי

נדיי ה'י

הר'3.ש
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.
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-
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עסקי הקהל ,ועלבן היה זה הפלוני מחרף אוהו באשר היה טשפפו כלהיסים גם

בנקיקה לבזותחכ6יהעירולהלעיזועליהם( .לזאת התקבצו גדולי הקהל והר ב רבי

י

א ש פר ק נ"ע בה~ 6ל45ותו עלבזיוניו וחפופיך ,אך הריב"ש היה מונע הדבר
(שםסי' פ"א) ,אנןסו,רן%5א 4סאהרשעו כי זה האיש עשה פעשה ברוב תחבולוהיו
א באחרעיטים הגיעה שם ספינה סםיורקה
אשרכן לא יעשה בישראל .וירךמקי
ובאוכה ארבעים וחמשה אנופיםממיירקאבויבלחצה וברצלונהלהציל נפשם ונפשביתם
טן השמד ,וגם שךהעיר רצאלה5ניס 6כ4איה ~ hplמהם לגולגולה כפולה (גם לזה
ה4קהוא %א'4אןשגסינהו),הישסעאלי.6שבקשו סאתהאלקארי שלאיהנה לררהמן
הפפינה מפחדפןיהיקר השער ,הקאדי גער בם באסרו אליהם כי זה חסרון אמנה,
וכיאין יכולת באל לזון אלה בכלל בל העולם,בן רבר הישמעאלי .ואמנם טה עשה
אותו האישהיחורי ופאהיה טתאסץשעושו הקהל עם השר לבליניהם לררה אךישובו
למיורקה .עההמשיביש לאיכול כלכל עוד מעשה 4שע כוה אשר עשה אוהו האיש
והאנשי 6אשרהיו עפ בקושרים ויתן שסתא על כל איש יהורי אשר ינרום שישובו
אלה העניים למיורקת ואולם ב5ל זאת היתה זאה הרשעה האבזריה יוצאה לפעולת
אדם ,לולארבי אשהרוק הנזכרועבי אחיו בפלווה
ירא.
רבי אשתרוק הזה4היה אידשוי
אלהיט חכם בהכםת ההורה
צדיק וישר
ובשאר חכמות ויהי רופא מפואר מבוקש ממלך ושרים והזה טטל חסדים טובים לכל
אדם בלי הברל דה ,ובעבור זה היה נכבד ואהוב לבל ,וגהי גם לאלירו להשתדל
טובוה מלפני הממשלה ,אז כאשר ראהרבי אשהרוקכי אותופלוני לא ישוב מרער1
ותסיף מעורר סדנים וההקומפעםהריב"ש בכל עה ,חז קנא אהקנאתו והשתדלפלפני
המלך אשר בהלמסןמזביה בעד הריב"ש ער אשר נהן לו כהב ריינוהוישימהו רג
נאלנירסיוע
םהסלך(סי' פ' וס"א) הריב"ש הזכיר אההאיש הזה אשר הצרלובכנוי
פלוני,בי עם כל הבא ;ליו מצדו סן העול והרשיע לא רצה לפרסמו בשמו ,כי איש
נפער המעליבים אוהו
ה"ריב"ש אשר היה משלים גס עם
צדיקעניוינעלנדי
וגם לשוא נתפשהונהקירה לדעהמיהיה זההפלוניעביובמאנמאריו רביםהיו טריביוחנם.
והר54ע.ש עצמו הלא'יספרכ הפלוני הוה היו לו הברים במעשה רשעתו ובהחבולותיו
ינכבשו לפני פרוהיו השסריות מהינותו ,השקטת רוחו,
אפנם גם שנאהם גם קנאתם
נם לב מנגריו עדכי גםאוייתו השלימו
עניתו ואהנהו אה השלום עם בל אדם
אחובגלויי) לא היה איש בכל הארץ,לקוגי
ם מבעלי מחלוקה ,אשר 'לא הבימו אליו
בחרדה קדש ,ספני צדקתו ותרומה מעלוהיו המוסריוה ,ואין נם אחר אשר לא הודה
ניהיאיחיד בדורוואין כטוהו בכל הארץ בתורה ובדעה .ס %כקוי ארצ ה המערב
באו אליו שאלוה מן החכמים אשר היו מקרפ בארצותההן ,וגםפןהחכמים באי ספרר
אשר נאחזו בהן אחר הנזירות ,כי רבים סרבני פפרד הנסלפ.ם סן הנזירוה ההישבו
 .י "קבך
שם
)5גרע h~fl ,צד  109סיער ני אותו פלעי שלדף את היינטש חיה הנם פחסני אלגיר רני יצחק
בי:אשהרוק ,ספני שמצא שאץ האיש בוהו טעפ אהה כשמה רבי אשתרוק אוחבו דש'ל כטבואר בתשיבוע ש'
ס' עי"ש ,ותשיג עליו ר'א אפלאס טכסה טענם .ואין צורךליגה סנהכ גם נרעץ לא כהב זה אלאנססופק.
י חתשנ"ץ וזה רחוקכעיני עור יוהר
!ריא אפלאם בחכרם צר  21כתב שזח פלונייזח רבי צמח דוראן א
וביסים עד יום טוחו היה מכברו יקראו
שהרי רבי שמעון בנו אף שחיה מנגדו שלרייג.ש כאשר יגוארימניע

.

.

.

.

.

.
.

.

_-_4

עמו ,וההפאר אם חריב'שהיה
עם הריב'ש ונתן לו כבור
יתיר בדורו ונשא ונתן עסו והית מתכבד
נועץ
דעתוו
ו-עתהאילו הית אותו
י
מ
ח
.
יעטו וגחל דקתו
ן
י
ד
ה
מסכים עמו ברבר הלכה או הודה לו ש
י
נ
ו
ע
ט
י
נ
פ
ס
ר' צטח ,והוא האיש אשר הריב"ש נדחו לבסוף איך אפשר שיחיח ר,ש,בנו טוחל שלעלבונו של אביו על
,
הדיבתה אחר שדכא ד4ה סניה אגו 5א נגלה ואטעם
 .אטנא לא ניגע לריק בהשערות ולבא
נקלח
יש והיה טן ההיתטיט),ל .מהרם לסלשינ'ם
ע של הריב'
בתאשחרוק עצסו היה טלינתסייי
שיגע ברבי יצחק
ו חריב'ש ושני לו ר' יצחק ב"ר שלסח ב.נאשהרוק וחג' המשברץ (ש'1ת השביש סי' שנ"ב) זנן
עלי
שהתוםבריב'שסי' ג'ו ע"ש.
כצואר
אכת

1דו"ד דיה)
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שם ויסדו קמלות ,וכלםהיומסכוייוהרלב"שוידעו אתכחג40...ףק4קיק.העלים
י
ר
פ
ס
ט
,
אך גרעכירעיםהיו אשר גהישבו:בסערב,וכלם הריצוץחאלותע~ס;א 5הליבוש,:נאה
מיעוט קמן מהם ,א"רנדע,לעייך",יקם;:בחגסשכה;סהינםלא:נשאר*:,וכי אס
ו:אחריהם-גרכח',;,םחכקתם; .:פס
שאלות ערומות ססשא ומתן,, ,יוולת,ןת לאהשיקיר
,
ם
ה
י
ל
ע
,
:
ט
האחרים אשר נחשיב למשפט.להעדיה:.עהכם ולריפו
,
9
4
ט
נ
;
,
ו
י
ה
:
ן
כ
חקל?"ולב:
בתשונווו'וחאליהקן,אשף",ףפלןמ
בהורה לא נחליט בן כי אם.על.פי.עדות
מעלהם ,ולפעםם גם נכיר טן "שאלות,:ערה,תולחם(.וחלסןרםטאב:,4ספהיוא לסוחבתו,
. .
.,,
..
,.י...
.
ואם חברו הלכו לאברון.
--',,..,
א.ה,מב;הבן
גון הרבעים אשר באוסמ"רר.ך;יאשך-..הףיקק:ש,סמ-סף בכנורוהי
,.זקנר,היה.
ע ס רם בן  0רו אס א
י
ספ(ר
פרתן5ק0שפחתיותnי~aס?אpרגביי~
'.לעיל('פפ"ו) ויןנכנו',
עי
בן טפן אפרתי אשר היה ראש בולינצ?ה
בה
נג
סעא
הוה אשר שסו כירטו עוב בשעת המןקתן.את"הץ;טויותן והלך למעגב וההרכב,
,ואוהבו וקראו ,אח !ממונעלה,
בוחראן ויהי שם לראש העדה -הרןבדע-היף w~a
יחויהריב,'.ק לאפסעקצתהים_שץוהטהן.ביגיףס",.בכל דגך
)nywר,ב:,שט" י"א) .כלימי
חגרה היהרבי עטרם עע? ,עםהרישרש ,וגס;הוא,בו,חעך שלפעסים,הוהועהרמענ-ניו
ושפך שיתולפניו בצר לו.ספנימנגייר גאל חי;9אוהבינאמן( ,,שםסי' ס,:(.),אכן לא
י אם גם בדברי חכמה בעיקרה הדה (שם
בוצרה לכד שלח אלהריג"ש כל שאלותיוכ
א
ו
ה
ו
ת
ע
ר
ל
ע
.
ו
ר
י
סי' קי'ח) ,ופעם אחת ביקשטמנו גם לחעמ
מה
חושבבעניני חבטת
הקבלה (שםסי' קוז) ,והנה אף שנראה-טוה כי היה רבי עמרםק,רא בספרי הטחקר,
וקבלה ,בכל נאה לא היה מבעלי אלה החכטוה בעצםהמובן  1ואולי בטשרהנסן עסק
בהן יוהריהשיג כהןטעלח גרולה ,כן יוצאלנו:מהוררבריר'עוטעוןבן צסס_נטכתב
אליו (שו"ת תשביץ חיב ס" קכ'ח) אשר בו הפליגו מאר בחכמתו וגתנ;אל!ג :גי
ראה טסנו מגילה עפה טעולפת ספירים ותהיבסיו כרגש לסהוק והכיר שהוכה nws
ירות לו בחכמה ו מרע וכל יקר ראתהעינו וגדאעלי דולהמים מבורותעמלקים
אך סאריש להתאונןכי אביה תכמהוואין ממנה שארית בספרותנה ,גם סשאה4תיו
לא השאירו החכסימ הטשיביס רק; את  nlS~enהיבשות והשמופו את טשאונכ)01-תגו.
ע*הן אולם קקו 4הדבר טאד כי לא היה מחבר,סער גחכסוה האלה ,נ?;אס,גם.
ן בהן ולמר מעם.טן החכטות' ומעט;טן הקבלה עור לאן,ההגרף(,בלבבו
קרא בהןועיי
.
ר
ב
ח
שהוא ראוי ל
ס
י
ק
פ
ט
ן
ה
ב
י זקנינר:היו,.םכיריםי"תכחם;':טכיייק,את סקוסם וכל:
כ
סעש'הם לשם האטת ומצב החכם הספרדי -הזה.:היה קשה סאה בארץ מושגה
עתה
י
נראעענת היה רע עליו שין המנהגזם..,הטתמזהים בארץ ה,את .ועור,שנ!ת.כיעקקה:,
ן,
מאד כרת מהלעשית עם האנוסים הבאים הנה אס יק להחזיקם כישגאל:אם לאו ה
אמנם גי;"לה העניניםהיו קשים לכל ההבנים סבני ספרר אשר נושבו בארץ-חזאת;
אך יוהר קקה היה זה להרכגים הטתוניס-יבעלי הטדע אשר רבי חסום:היה אחד
סהס .לפי הנראוהיתה הארץ הזאה ארץ חשכה ולא 4ה וליה אוה החכמהן ,וההבה
מנהנים לא פובים ילא גאים התפשטו.בקיכה 'וום)בקשה ערפם ומכליתם לאנרצו
לשגית טנהגם (רישרש סי'ל חוסי' ציה) ,נלא".ו
ק אלא.שהח
ע טפם
הג;:י
4
כאשרזקהךתא~גנםן.ק
,
שראו שהישמעאלים נוהגים'כן (סי' צ הוסי' קנות)
ל
ע
י
ה
ת
הרבר
הרע
הוה לפני הריב"שוהזהירו ~סלע-בטנהגם ולא ירקרק לשוא מצהנ,הם .בן-בר)( כאלה,
אם ירצה לעבערץ*מהם בשלוהכי הם לא יקבלו זה טשום ארם (שם)  4גס.לא טעפ
הציגן תנהגחכמי הארץ הזאת לבלתי סור טשסקי ; ם ,בכל הבר;הל"הך,ולא רצו;
בשים עמן לעשות כנגדו אף אם הראה להםשאין.הדיןכן (סי' נ"א)
(עיר ח ה)
"alta
.

-

,

,

היא

:.היבלי;

,

יי-עטרסי
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י משפט האנוסים ודינם ענין לענות  .הנה
אמנם יותר על כל
משפט אהלחהכמיהםיהידלעות'הם שונים .רבים היו אנוסים בי
טתחלתם ער
בדבר האניסיםהיו
ס.פם ,ובכליין עיניםהיחילו למצוא דרך לצאה מן האונס ואם עלתה בירם להחיש
וילכו אל ארץ אחרה ,ויש שנושכו במערב ושנו אל דתם
מפלט לעו עזבו
אהוספרי
באמת וכצדקה גלוי לכל העמים כשאר אחיהם כמשפט אמונהם
בהשובה שלמה וחי
ותורהם .אכן רבים מן האנוסים אשר נשארו בספרר שוכנים בקרב הגוים .אלה אף
י לבם המיד עם אלהי ישראל ודבקים בכל נפש.בתירה ה' ,בכל זאה מסכית שונות,
כ
או מקוצר רוח וטפחר לבבם פן יקראם מ-ת נשארו שם ויהב יחידים נאמנים בסהר
איתם ,אב" בנלויהיומיכרחים לפעמים לעביר על קצתחקי הרה .אמנם הרבה אנוסים
היו אשר תחלתם באינם וסופם ברצון יוהפכו אליהם לרועץ ,כאשך יספר הריב ט (סי
י"א) עליהם ,כ .אלה האנוסים נתקו אחרי כן מוסרוה התירה טעליהם שוכרים על כל
המצות בשאט 3פש ורודפים אהרי היהודים האומללים אשר ביניהם להעלילם למען
.
הכה.דםמנוי ,ונםהאנימים א' -2לבם לשם'ם ומשתדלים לצאת מן השמד אלה הרשעים
מוסרים אזהםלמלכית כמו שנשסע מקצתן אשרבולילציה ובברצלונה .וכן היה במ.ויקה
שהט'מרים ה' 1מוסרים בעלטה להעליל על היהודים (שם סי' "6ג) .יבה,ות הדבר כן
מ.בן הדבר מעבטוכי הוכרחו ה-כנים בארץ הזאת לברר דינם .משפטם בדבר אמונתם
באים'רים ולעדוה ונענין קרומיהם ונשואיה:וניטיתם וחליצות'הם~ ,ה.ה זה קיטה מאד
להיבנים המהינים והנכונים  ,ובפרט כי רבים קנאים ביניה] מרשיעים אה האנוסים
על כל אורות שים לב אל האונס ואל הסבות אשר הכריחים להשאר במקימם ומכל.
בלי
לחשוב חשבונית ;םרפיוני האדרוהכונתו ,כי לא בכח חלוש יגבר איש על איטה טות,
.
נ
י
א
ר
על הדת .איבה אלה הקנאים הלא
טמעשה
ולאכל אדם נכון להיות מוסר נפשי
שהיה באלגיר בשנים "יאשונוה כבא הריב"ש שם אשר בלי חמלה הסיהי את פק'רי
המטשלה שלא יקבלו את האנוסים 'טכאו טמיורקה ולהסגירם ביד יודפיהם סנד'הם.
והנה רבי עמרם אפרתי הזה גם היא מהרבנים המהונים אשך משפטוניח על האנוסים
וחמל.על נורלם המר ,אבל נראה כי נתיך ;ם קנאים היה יושד וירא להוציא משפטם
אליו רם,
לזכות והקריב משפטם לפני הריב"ש ובזה
את סנ'פ"שבו).הציל ,ואמנם בשאלתי
בי לבו נוטה להקל דינם (;י' ר.מ"ש סי' י"א
הוה דברו עם הריב"ש כי כרע כאח היה הריב.ש כמו
בכל ענינ
לי
אלועתליי
יזכש
ומרודם נראה כי היה מיראי הוראה ולא סמך על VJ~iv
רו
חמשים שאלות נ
י
מ
ש
גם בהוראוה קטנות יפשוטו ,בלהי אם נועץ בהייב"ש ,ונראה טוה כי כיהראן
מחלוקת ,ועל כן עשה כן מפני דרכי שלום .אל הרב שמכון בן צמח לא
חכמים בעלי
נמצא בתשוב'ה הרב אזה כמה השוביה בכונות אל ר' עמרם,
כהב שאלוהיו  ,אף
י
כ
נראה מענינן גם טלשונן כי לא שלח ר"ע שאלות אליו כי אם בלי שהיה נשאל סמנו
עליהן הציע דבריו לפני ר'ע ,כי כן היה דרך הרשב,ץ להתערב גה.ראות אחרים
ולכתוב השובות אף אם לא נשאל .מלגד באחת מתשובוהיו נראה כי כתנה "מבת
שאלת י"ע וזה היה בסוף ים .ח.י .אה-י שהריב"ש כבר הלך לעולמו והיה הרשב"ץ
ממלא מקומו ,אז שאל יטאלתו לה-שב'ץ השאלח הזאת שלח אליו מגדאנמה.)4

הי.

וכר"ח

 ---שקיריןק,וד'ה מצורה רוהשובה
 - )4סי' ג.ה ע.ר ה.:פק ה-אש כתב אל.ו היראה להה,ר
בנת-ר.ע ידע כל זה.שהר.ב.שהיריע
על כך ;ם לא ה"ה צ-יך לשאול שכבר
שלא
נראה
ה
י
ל
ם
י
ד
ק
ה
ש
ומליצה תשכ'"
 '.ג' על המחלוקה שה.תה בין ר"ג וך' משה נבא ,שלא נשאל
שאלי ה'בפ
הכל ע ',בריב'ש סי' ליה
וכרןיבם .וש :ט" קכ'ח קג.ם בשין החלומות גל דבתו השג.ה וטשא ומתן על
על כן להכריע רק ההערב ב בת.טב.
" שאל מלפנ' .,רק בחת י"ס ;ד סי' כ': ,גינת ה.טאלוה מריע אח
;
 .רמן
ס"
מאמר שחבר ר"עוא
ן מ.ת הר.ב.ש.ר"; ככר ה.ה יש..ט כצבוא -הכל שם.
הישנ'ץ וזה ה.ה אהר'

גיל

ש-
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ונראה מזה כ' ר עמ-ם בזקנותו עזב אה  11ראן וישב בגיאנטה ובלי כפק השלים
שם ימי ח.י חלדו
מלבר רבי עמרם הזה היי אחדים מפלט .ספרד אשר ההנקבו בהוני,ן  ,הרב ר'
מ ש ה גב אי היה בין חכמי העיר הזאת אחר טן המפוארים ,נכבר בעיני הריב"ש
אשר נשא :נהן עמו בכמה השובזה ,וטדבריו בשאלותיו נראה כי היה בקי בחדרי
תורה,נעלה מאד בסבר:היו  ,כבר בהיות החכםהזה יושב בספרך במסרקה היהמיקירי
החכמים והחליף אגרוה בהלכה עם הריכ"ש אשר בכבוד ידבר עמו ומפליג הכמהו
(ריבן'ש סי' רצ"ב רצ"ג רצ"ד ש"ס-שיח) .כפי שנראה מהוך ההשובנת.נמשך בכל
דבריו אחרי הרמב"ם ,אף כי היה ספרדי לא היה מנהגו בהוראה כטנהג קצה טוונמי
ספרך אשר באו לארץ הזאת שאהבו למפות חומרא על חימרא ,אך הוא לא כן ,כי אם
הלך אחר שורת הדין בין להקל בין להחם,ר (שם סי' כ"ח כ"מ) ,לפעטים נפלה
מחלוקה בהוראה בינוובין חכמיםאחרים כמרהם שלא פסקו המחלוקות גכ בין החכטים
(תשכ"ץ היא סי' ל"ג ח ב סי' -ג') ,כי א"ש מזוזן בפלפול היה רב .משה גבאי אוהב
האמת ולא נשא פנים בתורה ,ופעם אחת נלחם נם עם הרשב"ץ מלחמת פלפול עצום
לבטל דבריו בקינטריסו בענין נאמנות עד אחד בעדות אשה שהשיב עליו רבי מיטה
עועי תש:בית מלאות השגות .והנה על הראשונה משזבו עוד בנחת כראוי במשא ומהן
של .הלכה ,אבל ?ל השנות אשר בה מלאו לבו לאמר על היסוד העיקרי אשר'עליו
בנה הרשב"ץ קונטרמו :שוה לא היה ולא .נשמע כטוהו ,טוציאעליו אהכלרוחו -כי
כן דרך הרשב" .1שלא היהיביל לסבול בטול דעתי -ירבר אתוקשית גם ההל יההל
ן החבמים ,ואמנם בפוף דבריו נזכרכי עשה .שלא
בו כאלו היה אחד מהאחרוניםבי
כמשפם כי לא אחד הבינונים בחכמה ננד עיניו ,על.בן שב מרגזו לרברי אהבה
ומהתוליו לרביי כקוד ותהלה ,וכהב :עם היות דבריך במהירת דברי חלושיםירפים
הנה הנם טתוקים טדבש ונופה צופים ,כי הכל בפיך הלסוד ערוך ולפניך בשולחן
ערוך (תשביץ ח"א סי' פ"נ פלד)  ,ואף לא ניהק קשר האחוה ביניהם ,הסמב"ץ
השקיט רוחוכי חשב בלבו כי נצחו ,וגם ר' משה התנחם כי הריב"ש ראש החכמים
בארץ המכים עמו (ריב'ש מי' קפ"א ועי' סי' קנ.:ה) ,ועוד מזמן לזמן היה משא ומתן
ביניהם והרשב"ץ המיד נהן כבוד לשמו  ,וביתד שבחו על מעלת צדקתי וקראהו גודר
פיץ ומחזיק בדק בקעי עירו (תשב.ץ ח'במי' ק') .ר' משה היה קרובו אחי חמותו של
הרשב"ץ (שם ח"א מי' קנ ב) ,וילת זה לא ירענן דבר מעניניו רק כי הא-,יך ימים
במיניין ;  aWDIעוד בשנת קפ"ז שאל שאלות סהרשב'ץ (שם ח"ב סי' צ"ט)
..
ן ספרד לארצות המערב היה המרחק ביניהם נרוח
רח'ק טס-הב הים אשר בי
ובהשכלה ובדעה ובכל משפטי חייהם ,ועל כן בכל מקומות טושבותיהם גדרו בעדם
ומתהדיו לקהלותספידים מיוחדות ,יבהןנהגו כמנהג ארצם לכל דבר. ,בחרו רבניהם
ודייניהם מחכמי פפרד ,ומובן מעצמו כי גם בגדול.בניקם לתלמוד הורה לקחו להם
הסורים מקרב בני ארצם ,מירה נערי בני ישראל ספרדי נפגיש בברשה במערב ,
למהחילים בלמודהיוגדולי הטעלה בחכמה
ובהתבונן בו נראה כי גם מורי ביה
ומתכבדים בפקידהם הטצערה כבשררת הרננוה .הטורה הזה היה הרב ר' ש %ו אל
בן רב ד וד חל איו אשר ישב בברשך .משפחת בית חלאיו היתה משפחה
.יובלי מפק היה קרבו של היב רבי משה חלאוי אשר ישב בטרט.שה
ספרדית
(היה זקן מופלג בעיד הית הריב"ש בספרד ,אשר עוד ידע את הרשב"א והיה חבר
ן היהלו תהה עם רבית פרץ הכהן ועםרביתנסים תתישב בסרטושה,
לבנו ,ואחרי כ
(""ר "ה)

.

.

הספ.

חמר
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ואמר על עצמו כי שלשים וחמש שנה ישב שם ולא ררף אח-י השררתן) .כשבת
הייכ"ש בספרר לאידע אהרבי שמואל ואת
.לא הכיר ,והפעם הראשונה
על
הישמואל ועמד לפניו ,זמיר הכיר
ר'
0ו
ראהו היה בעברו ררך ברשך .שם בקר אות
בו הר,ב"ש מעליתיך.אההבונן ברוב שקירתי כהירה ,ועל כן נפש -חשקה בו (מעת
א והלאה לא פסק הנהמא יהמהן ביציהם בהורה ,ותמיר בדברי ירידוה כהב אליו
האהשי-
.
כ
כסא
א
ל
ד
ו
ובכב
אחר
ם
י
ב
ו
ש
ח
ה
ה
י
ה
ל
ע
ם
י
נ
ב
ר
ה
ל
א
כ
היבנית.
מן היושבים
אף
רבי שמואל ה.ו לו שהי פק,דוה בקהלה ברשך .האחה ששכרוהו הקהל לחיותשליח
צבור להם 15.הי~'
קולו ערב וטראהו נאוה (ריביש  '6ס"ד)  ,והשניה :שהעסירוהי
כשכרישוה סלט 'אויה לבניהט (רוב"ש סי' קע"ה השב'ץ ח"א סי'ס"ד)  ,הוא היה
יאמונה היו עושים טלאנתם ,וכמה פעמים היה משתעל לחקור
.שן המורים אשר ב
ולשאול אה פי נצולי החכטים בעילם הנוגעש בחינוך ובלמוד הלסירי בית הספר
לבל 'כשל בפקידהו ולא יעוה משלם חובוהיו (תשב'ץ ח"א סי' ב'סי' צ' ח"ב מיז
ס ר ס"ה)  ,עם פקירהו הותו של ח צבור לקהל נקשי נם החיבה להיות סופר ונאמן
הקהל ובנץ עניניהם בהעמרה הצרק ובההזקה הרה בקרב קהלתםהיה הוא איש עצתם
(.יב"
ש סי' ק"ע) ומהרבה שאלותיו אשר הציע לפני גדולי דורו הריב"ש והרשניץ
נראה כי גם בהוראהאיסור והיתרודיני ממון ואישותסמכיעליובניעירו אטנם רב
הקהלה בעצם ס54נו לא ההןאבל לא נשפוט מזה כי לגבהיה ראוי לשעלה הזאת,
כי באסת הי,ל ראוי וראוי ,רק שכן היה מנת כוסו וחבל גורלו :חבט יקראעבי לא
יקרא! הן אטנםכי מקצת שאלותיו נוכל להוכיחכי שאל לפעמים על דברים פשוטים
יטכוררים לכלהמעיינים אף אם הם מןהבינינים .כי מה נאמר אם נשמעהו שואל:
אם בכלל הבעל יגרש את אשתו נכללוגםדביי :שהכניסה לובנדוניהה (שםסי
' ס"א) ;
דבי מביא -לכל איש תלמורי מהוך הברייהית והגמרא? אובשאלי :אם הבעל יורש
את אשהו במקים בן כהשביץ ח ב סי'ס"ו) ,וגדולהמזי אם שאל אםחוששיןלקרושין
בערוה נשים (שם היא סי' ע') .אולם אםנתבונן בשאר שאלותיו נראה כי היהחכם
שוקד ?ל רלהי ההורה ,ולא מחסרון חכמה שאל על אלה כי אם ספני שהיו בעיר
לומיימדטועים שחלנןעליו והוכרח להציע הדנרימ אף שטעותם טובחתלפני החכם.ס
הגדולים מפני לזות שפחי נרגנים .הכינת רוחובעני
ן הה.ראה היתה מרה החסידות,
ונראה בכסה שאלוהיוכ
 .היה מיראי הוראה והיה חושש על חששות של מה בכך
,
מחסירותיחייה*) ,דיך חקירתו בתורה ישרה ובכל עת דורש ומנקש לרדת לעוסק
הרברים למצוא סעפ לדברי ההורה ולרברי חכמים או למנהג ממנחני ישראל וזה אות
השכלהיתירהי) ,ובאמת ניאהכי היה בקי בקצתחכמיה כמובמעשתהחשבון (תשב"ץ
ח א סי'יי ,),והיתה לו השתדלוה גדולה לבא 3טוד העבור ולהבין דברי חכמים
וחירותם בענין ההקופית והמולרות (שםס '.ק"ג קיר ק"היק"ם) ,וכן היה דורש בכל
לב להבין ילרעה דקרוק
הערה ולשןחכמים עלבירים .)8קהלת ברשך אשרישב

.

.

.

לעיי

טעה_rהלאיו הוא ע"פ החוטפה שבנק ליידען בהשו' הריב-ש בערן
 )5טה שנתכת' סענ.נן שו ר
ת' Pa)O
הטטינה נגר רמ.ח מווינא וסובא
ה ח  38בהערה אלא שהוא חישב שהם רכרי הריב.ש ולא
 .ח .ה .בהשכיר ש' י;ג  enwדברי ר.מהלאיו .ושי' לעיל ס'פ ט"ו בהערת  16שאיתו ר'
כן אלא כפ'ש ש.ז
סשה  ne'm~mlשהית ,ק;הייר כמ"ש ה etat-סי' שצ'ט ה.א ר ס חלאיו חוה.
)1,עי' בצמח שאליותיו בריב ש ובתשב'ץ ,וביחור בריב'ש סי' קשר קשה קם"ו
 )7בריבים  "0פ' 1שאל טעם על שנ'הנין אים'ר בבשר שצברנ
 ,ימים בלא קליחה שלא נטצא
ברטבים סי' צ' לפח החם.רו בטכ!ת מררו :שהיא בלא אומר וטלקית תצה ה'א באימר .פי קנ"נ לסח
מועט לכתובהיהב אמרו
תקנו
1פיו ,קב ב,
ההא קלהבעיניו להציאה .עי' השביץ ח"א סי'גז*;,
' תשביץ ח"א ס" ט1-
קפזז כלם סס' 1הוה ולב דרכי גם לשאל על ~טן חמסי הדורות מן הכאוזים והרבניםעי
' ע"ב וזה איה שבכל דבר רצה לרעת ברור הרברים.
יפי
דב r~:ta )-חיא ס" שזח ש.אל על הוראת קצת סלת במשגה וגס' ,ושאסי' צ'א הערה על ספר
8
ןת.ר ה"ה

.

.

שיא

ח"כלוי
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בה היההקילה קטנהויהירים בה טפבן.,ויא הצליח שם ולא השיג כח .כר3חייתי,
זכבר ננטר בדעהו ללכת א5עיר אחרת גדילה ופיכה סנרשה(..הריב"ש סל פ"ה).
וגרוב הרבר 0אד כי היו בקהלהו בעלי מריבה אשר טיכג .חי.ו וקפחי פרנסתו
והלשיניהי והוציאועליי דבהיעה לאטרכיאינו חשובלפני.מייכ"ש נחזקתסביןויודע
וכי היא סלעינ על כחביו ושאלוהיי (שם סי' קע"ה) ,ונלי ספקכי אלה טופלי שקר
הסרו אח רוחו עד קי רצה לעזוב את העיר  .,ואולי .עוד יוהר מכל אלה התעצב אל
לבו עלכיהיו נעירסיברים סרה עלמנהגי ישראל בועטים וטרתיביםפיהם עלתבטינו
באס-ם כסהלתצונו בנלוהני הוה ער שלאיכלנו להרימ ראש סחב הגררים.אשיגדמיו
לאבר פטון ישראל (ריב"ש סי' קק"ג תשב"ץ ח א סי' ס"זן ,ועלכן אקר אצא-.סוס
ובקהלם אל ההד כבודי .אטגם האיש לא~"ונאיש טצליח ולא עלתהבירו [קשוש
ועד "חריהוהיהיושב נכרשך.,והיהלובן חכם הרב ר' דוד חל אי 1אשר הרגה
במשא וסתן עם הרשב)ץ ,גפ הוא ישב כבישך ואולי היה טפלא מקוםאביוי)
..
הנהרבים וכן שלטים זולת אלה מן הנולים מצאי טנוחה מןהררייות בארצות
המעיב ,קהלות נרולוה ההקבצו בעריססנילי ספרר ועכלםהעמירו להםרבנים .אבל
הטנוחה איטר השינו 5א היתה מניחה שלמה ,כי את נחו 0ן ההלאוס אשי הלריגום
בארץ_מולרתם ,הסעצמטי.לא גהצומנוה9:נפשס ,וגם בגרץ סגורם החרשה לא חדלו
המריביה ,ועם כל הנא עליהם לא לקחו סיפר ולא הטיבי דרכם ,העולה על כל
הנרנגיס היההדיין לפנים בסיקסטה פגית דינו של הריג"ש הרב ר ביי וסף כן
ר  1ר אשר התישב בקונסננטינא ,כסה קשה היה האיש הזה בריכותיו עם הרישש
בעודהיותיבספרר ,עד שהריב"ש העלוב והסבלן לאיכול להתאפק לדברבו רע שהוא
איש חנף מחרחר ריב ובעל תחבילות (ריב"ש סי' שפ"נ שפיה) ,תהה גם בשבחי
בקינסטנטינא לאיכול לעצור בער רוחו הקשה ועשה טתלוקת עם רביי צחק
ב1נ א ש 6ר1ק אשר גם הוא סחנסי קינספנטינה ,ושניהם הרעישי עולם על אודוה
רגל הקו"ף ונפגשו בהק ביזל בברזל יתד ,כי גם ר' יצחק היה אדם קשח נוחלכעים
ובופה לטתלוקת (הקלץ ח"א סי' ס"ט נ' לא)  ,עטם בקונססנפיגא היה גסנהר נ
רבי סי יטון ננאר הוא היה אדםנריל אשר הריב"ש והרשג"ץ הפליגו מאר
תכמהו ,גם חבר קונפרס המנהגות אשר הנאים אחריו סטכן
י (שויה
אשררשכ"ש ס"
י
ל
ע
ב
שכ"ט) וגם הוא ,התערבבטחליקהם ,וכן.עטדו הרברים ביו הקהלוה
נוסרו,.ופם
קהלות ספרדיות שהכטיהם חלקו זה עםי
ה ולא ירעו דרך שלום .)10אהבת הנציח
ה
ת
י
ה
קנאה
ם
י
ר
פ
ו
מ
חכמה
הסרנהל
כי
נכרה ניניהם יעל_ג.4קנאתם איש ברעהי
-

-

.אי

,ה

.

י

המכלול לרד'ק ,יבסי' צ'ב בעניןנקוי וקריאתה.ום ק צ  ,ו.:ע שם סי' נ'נ ,קיזא ,קייב ,קכזא
..
 )9בתשבוץ נטצאו פפגו שא15ת בטקסיות סש~רים ערס.
' ציר בה'ג וסיד
שאחריםסי"צ' ה
מתשובהודק את_
5ר-
כתובת לבנו ח' דור ,וגהכבי סוכיר את ר' שטואל בב
גית המו"ס ק,צ ,וחנה מכוחן :ב
רלע'סיגות
של הרשגזץייאה שהן כתובות על סדר שטן שכתגן ואס לן הוא יבואר שכל חתש.ביה שתתבו אחר סי'
ציהמן מוסן אחרי טית רש-ח
 .ילפזז נוכל לשער בקרוב באיזה זמן מת .ג' חתשובה מ' צ' 6בלי ספק לא
נכהכה נוסן רחוק אחר סי'ציר; והיא שלשרסי' לפבגירור נתובה בשנת קוו גסכ:אר בה בפי ועיג סשה
עגיפ מזה שנש' קפ' 1ככר מת ריש אבל לא חרגת שנים קודק ל.הוע וראית' להעיר כאן על טס שכתוב בתשו'
סי' צ.ט שאותה השנח קפיז היתה שנת השטטח נפיס לשפטת
וע.גכ.ספים ובפופ כחוג שעזם חגאו 6טי"14לים
ירעצו שנת  neernהיתה שס שנת רב תרתי דפתרי אהררי . ,שוה המאטר האחרון הגיה או )4משחבר
בש' רזג ג' שניפ קורם סוהר או דגיחו בה אחרים.
)10ונזכור %ח אחרים מן  ctc~nnחמיוחרים אשרהיו מנולי ספרר .אצל ר' עמרם אפרה' ור' טשח
גבאי היוגמוניין נ6ה  elelnחשובים  :Dnsרבי אב ר הם שפרוט גשי'ה ריג'ש ס" ג' נראה שלא
הית טן חרבנים
טן הנגידים ונכברי הקהלת אבל חיה גם מבעלי תורה.
יחורמ ר' א ש פ רזנ הכ הן שם6י
ג' ד' ח' ,נם מא' לא ה.ה סרגני תעיר אכל חנם נפורח .אב
הכמן' ,שם סי' ג'ז ., -ט,
,
נ
ק
רבי א פ
רזררים אנ עלישאפרמו ,שםסי' קיר ט,ה ינראה טרברי חרינ'ש אלי :היה ת.הסופי
ג .העי4נ'
קו'"סאנן
:בוד חשםוידא טאמו -עלס' טורהסביכים אשר כתבי ליצובכיי
יו,ד'
וורורחיא 1כ'י
ר
"
ו
ד
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חזה)
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אם קנאה המרבהא.בה ,אלה המעמדים הרעים היו למארה לחכטת ההורה ,הם פעלו
כי היהה החכמה עקרה לא ילדה ,מכלם לא נשאר מאומה מפ-י חכטהם  ,לא וצם
להם בין המחברים ולא זכר להם בספיותנו ,אך היוצא מכלל הזה היה היב רבו
שמעין בן צמח באלגיר.

פרק שבשהעשר

הרת רבי שמעון בן צמח ר~ראן.
כוכב מאיר ימהיר בארץ הזאה היה הרב ר' שמעון בן צמח
דוראןי
מושבו במפרד היה במטרקה ושת המרה ברח משם הש ואבע ר בי צם ח וכל בס
משפדורו וישה באלניר  ,הוא היה מצאצאי הכמים גרולים רהרלב"ג היה קרוב לו
טמשפחתו ) .אביו רבי צטח הנקיא אשתר ק רוראן (שו"ת ריב"ש סי' מ') היה מחכמ'
העיר ,ובנו הרשב"ץ מביא כמה דברים בשמו והריב"ש גם הוא מזכירו אבל לא
 .ואמרעליוכי מנהגו בדרשותיו לדבר דברים בלהי מסודרים ,הרשב'ץ היה
לשבח
דושמ.ובהקלרבי וידאל אפ-ים איש קדוש וטהור מרביץ תויה במיורקה ושם מת
יד
תלמק
השם בנזירת קנ"א .רוב כיתכי הדו-ות עשו הרשב"ץ להלמ.ר חבר יטל
על
הריב"ש ואין זה נכון כי בעוד הריכ'ש בספרד לא ידעאמ
"מציאותו ומדי ביאו למערב
ופגש שם אה הרשב''ן נהג זה החכםהצעיר בגאוה ובוז נגר הריב"ש הזקן ,ואיךיעלה
עלהיעתכי היה הרשב"ץ הלמידו?  DYDאחת כתב אל רבי שם טוב הלוי :עםהיות
למה שעשהלי רבי רוראן יזהרהייהי חפץ דכאו מאשך חפצהי צדק( -שםסי' ק א),
ואם הריב"ש הנעלב והסבלן מרבר ככה במר נפש נוכל לשער כי הרבה העוה נגרו,
והוא עצמו מודה כי כילרוה .העיז פנים בהריב"ק  ,ואין זה דרך תלמידי הכמים
הנאמנים להיות בזעפים נרבוהיהם .פרפי רביי הריבוה אשר היו ביניהם לא נודעו
לנו בבירור ,אבל הביחן ובודק בהשיבות הרשב"ץיבין מאופן דבירו ממנוכי לאידבר
ממנו כאוהב .ואם מפי עצטו שמענו כי הע.ז בי פנים בילדותו אף אנו נאמרכי כל
היפים אשר היה הרי"2ש חי העציבו ברבריו ובמעשיו .הגה כבר אמרנו כי דרך
הרשב"ץ היה לההערכ כדברים אוטר הורו בהם אחרים .ולחבר תשובות אף אם לא
נשאל על ככה ,והוא נדרש ללא שאלוחו נמצא ללא בקשוהו ,וסותר ומבטל דברי
המורים בפלפולו פעם בצדק גש לפעמים בחזקה .אך ביחור היתה כן מרתו נגד
הריביש ,אם ראה או שסע כי נשאל הריב .ש על נדון כך וכך ,קל חיש מהרה חבר
נם הוא השיבה עלהנדון הזה ומהאמץ לחפש עולות בהשובהו של הריבדש ,והשתדל
לבמל דבריו בפלפולו ,ואף אם לא מצא מק.ם לבטל הדברים ,חפש על כל פנים
.
'
להורית
צור
אקמפורד 1 9"9ב 1מהאונן על הסרה הנדגלה בפפרד .על כ;לנ; מששהו; בנ' שנקפאה הנסיה עי
רנ"ס.
' '1
געשיטטע  854והלאה .נם בבוג'אה נתישבו כטה הכטים חשובים ~מהם :ר בי בני מין ע מ אצ.
לו

.

.

ז' ונו'נ נם עם ה-שביץ בהשב'ץ ח'א סי' ב"פ-ל-א ות"ב סי'ס.א ע.ד ק.א קב ובכ"מ .והשני
ש ם ט  1ב הל 1י בריביש סי' לזא לזג ,ק.א ,קכ'ח  -קל"ב ,מכלם נראה שהיה חכם טיפלג וביותר
קרה שבה טנ,א מה -
שחלק על  crnאחד (חוא הרשב'ץ' ודבריו ברורים והסנים על ידו
משאלחו
ם להאמית טה שאסרתי טרגוי הטחלוקות מ ~ U'bרוב השאלות
שבס"בכ"ט .והבאתי אלה האח.
הריב"ש .ועוד
האלה נשאלו לסבה מחלוקוה חנמי ה;.ר ;ה עם :ה.
ן) עי' בחשב-ץ ח"א פי' קליד שם מבואר שהיה הרלב.נ קרובו ,וטה שכתבו היוחסין וקוה'ר שהיה
זקנו אינו נכון ות'טה בעיני שהחכם ר' רוד קאסמעל בהערית'ו לס' קורא הרירות כתב ע 5אשר אטר בעל
חאפר שהיה בן בתו שכן נראה כהשג,ץ ח.א פי' קל'ר ~לא אבין דבריו שהמעין 'טם בכל התשובה יראה
ברור ,שלא היה זקנו אלא קטובו  ,ובפוף ח"נ כונה ספרא שחבר ,ובצפר "ב כתב שס' לוית חן הגהות על
פ" ההורה שחבר החכם השלם הגדול קרובנו ר' לו' גן גרשפ ז"ל הרי שקראו קר  1בנו ולא זקננו וכזית
בח"א סי' ק"ג
(דויר ח ה)

.

.

רבי
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להזרה דרך אחרת בבירור'הדברים ,יבכל ענין לא חרל לתהדופ בהייב"ש אף אם
ייה נועץ על ענין,
ברמז נסתר  ,ונפלא הרבר מאר ,שאם ביקש ממנו איזה חכם-שיה
על'איזה דבר ,,רקוק הרשכ"ץ להוריע לשואלו כי'
שכתב לו עם הרינ' ש או
י
ה
ל
א
ש
י
שאלאות ,כשהיו יחר בבית הננסת ,או כשבפגש :איש באחיו יחד במקרה כאילו
 ,לא בקרו בביהו לבל יחשוב השואל חלילה שהוא  1אל.
הילך
בכונה יחפוץ להודיע כי
נראה כ.
הריב"ש לבלניו (ה'2ב"ץ ח"א סי .נ"א ח"ג סי שב"ב)( .בכל אלה הדברים
בלבי היה טהננד עז להריב"'ט ,ואילם אם בכל זאה לא נמצאכי קשהה המחלוקה
י אם ;נות הריב"ש :הם לבבו עשו ואת .הוא
ביניהםבגליי ,לא צדקת הרשב"ץ ,כ
,
ה
ר
ו
ש
כ
י העלהבלבי קנאהעליו ובקרב
כ
אף5י יר; מאד כי הרשב"ץ לא נהגעמי
לבו היה ערה .:בכל זאה נשמר בכל ;ת מפנו; בכבודו  ,ואם נחלקו כדין וראה
שהרשב"ץ צדק מטנו השנאה לא קלקלה את העזירה ה מודה.לו על האטת (ריב ש
סי' קיא) .ואף אס חלקעליו בלא צדק נהג הריביש עמו כענוה ובמכלמת ושתק (שם
פי' כ" .)4לפעמים הריבתי משך ידו מלהורות באיזה דבר ונמנע מהפידוה .להכנ.ס
נפשו אל המסופק ולא אמך בו לא איסור ולא
אז שלח הדבר אל רבי דוראן
הית-ס1ג) .הריג"ש הכיר את ר' דוראן.
והרשהו שהואיורהביבר למעשה (תשב"ץ ח א סי'
עד הכונתו ,ירע מאדכי מרתו לקנטר על הוראותיו ,על' כן(מפני דרכי שלום היה
מצרפו לפעמים לביהדין ונועץ עמו ,ואף הרשתו להתזם אצלו על פסק דין למען על
מקומו יבא בשלום (ריב"ש סי' ק"ע).
י נשא ;ליו חטא?
אמנם אם נשאל מההיי; ראשית המדון וטה עולה מצא בוכ
נשיב כי תחלת התקוממית :נגד הריב"ש היהה בעת אשר הוקם על לראש הרבבים
באלניר ונהקיים"אה המלך עלפי השתרלות רבי אשתריק וניהנה בידו במאמר המלך
דיינית-אעיר להיות דן 'הידי ,בעת ההיא בערה בו חמה רבי רוראן ויחי ;וין את
הריר ש בלבו י5קנטרו בגלוי במחלקותיו בי רבי דוראן לא כן ידמה ולבבו לא כן
יחשוב,כי להשהרר בלבבו ולההרימם להיות הוא אלוף לראש בעדה ועל .כל פנים
קוה להיות השני במעלה ,וכראותוכיהיחלתן נכזבהנחן עיניו בהריב"ש ועשהנ(~טרה
לחצי קנאהו .כן יוצא לנו מדברי עצמו אשר יספר מן הפסק אשר חבר בעה שנתמנה
' קנח-קסם) ,
הריב'ש בדיינומ מטעם המלך וה.א נספה אל השובותיו (תשב'ץ ה א סי
בפסק הזה מהאמץ להוכיחכי מנויי המלך כדיינותאינומנוי עלפי הדיןואין לו כח
ל ברירה
המאסרכי אינו 5א לכלל "דינאדמלכיתא דינאי' .כן ההליט בדרך כלל..יע
הצדק היה ראו.
הריב"ש בפרם יהרהר ויתן בה דתי כי קבל עליו הטשא אש -:לפי
שישהדל שישאו עמו אחרים מבמה טעמים ,כי אם יק-א .לפניו אוהב או שינא איך
ידון א.הם ,נם אינו מבין לשון הארץ על בוריה ,וכן אם אין דיין זולתי מי זדון
או ת  1אם יהיו לו דבהי ריבית עם אחר ,כי ממורא מלכיה לא יוכל שום אדם לדון
אוהו ,ואחרי שכן ,מן הדין אינו יכול גם הוא לרון אחרים .כן מ
אור.יך בפשקו ברברי
הרעומוה ומוסיף עליו אשמהעל אשטה ,מנה נראה כי ראשית מדונ ה המנויולדיין.
הן אמנםכייפסק כאשר הוא לפנינו עשה נו הר':ב',ץ שנוים להחליש מעט קשיוה
דבוריו ,וינוף לאגמון ראשו לפני יריב"ש יסודה על ;וההו באמרו ילדות היחה בו
להעיז פנים בפני מי שקלנו עבה ממתני" .אשר "אפילו בדורות הראשונים שהיה לבס
פתוח כפתקוישלאולם הגה כדאילאמיעליו דחשיב בד:רו' ,שם ס" ק"כ) ,ועוד מוסיף
דברי תהלה
כהנה וכהנה .אבל הביחן ובודק דברי התש:ב:ת יראה כי עוד אחדי
"אש ,היהר בה כהחלה יש בהן די דברים קשים ותלינות ;ליו על
בה
שו
וי
שהחליש הקש
אשר קבל הדיילות 5יר הסלך ,ואמר עליו כי שבק לחסיר:תי ועניתנותי ,וכי נטה
(דויד ה.ה)
מעט
-

.ה

.
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מעטמירך הנכונה דרך המומרעל שלאנמלך עם הצבור (שםס '.קס"א) ,ימלברית

אין אנו רנים עסו על מה
י
שחשבר,ודבערלעליו אחרי מותוכי אם נשפים על מנהגועמ
בחייו ובעה שההעלהלדייןלזעי
הזה לא נוכל לשפוט על הדברים

פי

טנהגי

הבהובים כפסקהזהכי אם עלפי הדברים אשר השמיט מררכישלום ,והלא הוא עצמו
ןכי נשתנו הרביים לטיב אחר זה
יודיענו כי עור יוהר סמה שכהב שם השמיט ,יע
העלים הרכרים ולא הראם מפני הככור ומפני דרכי השלום (שם סי' קס"ב) .והנה
שמענו טפיו כהב .אז דברים ננד הייכ'ש אשר הוא עצמו ראה להעלימם מהיותם
פינעים בכבודו
הריב"שהיה אישעניו באמת מרת הענוה היתה חיי רוחו ,אוהב חכמיםמאייך
בכבודםלאין די אף במקים שאמרו לקצך (ריב"שסי' שע.ז) .הן כל הימים אשר היה
הריב"ש רר והיה
י העיר ,ומטעם המלך וביורי הקהל הרשות
ראשווראשין לכל"כמ
ו
ל
ג
ר
ו
א
,
ו
ר
בידו לדוןיחירי ונלעד לאירים איש י
ר
י
ג
ל
א
ב
א
ל
ה
ג
ה
נ
ם
ע
הרשביץ
בכבור ,ובכל עת טצא כבדי בתיך קהל ועדה ,וניעץ עמו בספקותיו (תשבץ ח.א
מי ק' יבמ"א) וגם ממךעל הוראותיו (ח"בסי' ר'ב) .ויהי כאשרחיקן הריב"שוחכמי
אלגיר שתים עשרה הקנות נהכבך גם הוא להיות אחר מהזקנים המהקנים אף שהיה
עוד צעיר לימים. ,יבמצית הרינגש והחכמיט' אשרעמי וברשותם חבר הוא התקנות
כאשר ראה בעיניו והסכימו עמו (שםסי' ק,נ ומי' רצ"ב) .ונראהבלי ספק כיי תוטח
מנהנו הזהיישרו שטו נם מעצור לרוה רבי רוראן וההרעוטת הצפונה בקרב לבו לא
עברה גבולית .כי איך על איש כזה העובר עלטפות
וב.לאיעכורנם הוא עלתלונותיו
יי
הר
אבל נראה מאד כי זה הכבוד הגדול אש -כבדו
ש
ו
א
ש
נ
ו
ל
ע
ל
כ
חכמי העיר
פעל עליו כי נכה לבו  ,כטה פעמים שמענוהו מתהלל במעלה תורתו ובטהה תכמהו
ולא חדל להתפאר נם גמדת ענותו .וכן מצאנו לפעמים בהשובוהיו שכמעם בנשימה
אחת הוא מתהרר נם משכנע ,מהגרר בטלאכתו ובמרעו נםיתן בעפר פיהו ומשפיל
רוטל :כמה שמח לכו ויגל ככורו על הפאר והכבור אשר נתז לו פעם אחת החכם
החשוב.רביחיים ממלאקה לשאול טמנו שאלוה ,ורומז בדבריו להודיע טבעו בעולם
ולהיות בכל הארץ שמעו ,ובעודו מהנשא לכל לראש בחכמהו ,מבטיח בהוךכדי רבור
עיניו ולא
שנדופות ,ושוב מתפלש בעפר הענוה ואמר :מה אני וטה
כי לא רמ
הכנועי מה
יכחי ומה גמרתי ,ובעור מלתו עללשינו נהפך לאיש אחהוידגר נביהה
גבוההכי מצא בעצמו יתרון על חבריו ן ומכל החכמות שבעולס כל ראתה עינו
(שם ח"ג סי' נ"ב) ,וכן נראה מתיך תשונתו שכהב להחכם הנרול'רעי שם טוב הלוי
סבניאה (ת"נסי' קפ"ט) ,על אשר מלאו לנו לחלוק עליו
 .ואטל עם הספר :וחושב
אני שקהה יורע דלאו קמילקני באגמאאני ,ואם בענותנות יתירה מחזיק אני עצם.
נפני כליודעי דה ורןן כאתק94הלמירים ,ונקלוהי עוד מזאת ,ידוע הרע כי זנב
לאריוה הי'הי נימי חרפי וזקוקי צנור נפקין מפומי לפומייהו ,ורביי היו נחשבים
בע.ניהם .אמנם עם כל זה לא יצדק לרבר אהו משפטים קשים ,כ .כן היה דרוש
לוטנו ובארצו ,כביראינו,כי המחלוקותבין החכמים נדלו ורבו נעה דהיא ,גם רבים
היו השועלים הקטנים טחכלי כרם התורה ,מרהיבי נער
ונקלה בנכבד וכסה
'
ר
ג
ה
מתרעם במרי שיחו על קצה חכמים בעיניהם "שאפילו
ש
ל
פ
ל
אינם יורעים
אי
ודבלי התלמיר אליהם ינעים ,עושים בשיחתם הכפילההליה ופירכאין:י,בהורה שלמה
של 'דקן מורת להוציא דינו מכה ההלכה (שם ח"א סי' קע"ד) .ואמק"ל'אחר טנסי
הלב בהוראה איני מאשים איהו אם לא הבין  . ,כי לא רבים יחכמו ,אבל אני
מאשים אוהו על אשי הבנים עצם .לרבר בניזלות ובנפלאוה ממנו במשיב ירו למהיר
י ה"ה)
(י~-
דברי

,ב.

.

'

.

היך

הי

נן"ן

.

.
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דברי (ח"בסי'ק"ב) בטעטרים כרלה אינו רק רשותכי אםגםהיכה להשתרל להיות
איש ,אף כי ותא אעם -בעוד הריב"ש הי ידע היט :בן הוא ולא אחר יבא תחתיו
לשררה ,עלכן טוב עשהכי לא הניח אלה השיעליםעזןמנים'לחבל השלוםכיהידיעם
טצ ועוצםידו בתורה ובכל הכטה ,וכי הםבידיעהם הרקהדק יעודים להאזין ולששע
לא להורות ולצוות .נם לא ארכי הימים ויהי הדשכ"ץ ממלא מקום הריב"ש בכבור,
וקהל אלגיר שמוהו ראשיקצין עליהם ,וגם בכל ערי הטערב לתורתו ייתלון.
.ז הריב"ש זקן ושבעימים .ואחרי מ.הומינו הקהל גת הרשב'ץ
בשנת קס"ח כע
לסיין עליהם (היא סי קנ"ח) * בעת ההיא היה כרן ארבעים ושטונה ,כי מכיב
לשנת ה א ק כנולד ,כן יספר הואעצמי ,כי בכתבו האגרת הכוללתההקנות.שההקינו
בימי הריב'ש ,ונתבה לזנרון בשנת היא
זה הדק אחר השלימו שנת ששים
ק4
משנוהיו (ח"בסי' רצ"ב) .בהסנוהו ההנו;מ
פל" הערה שלא יבקש סהסלך ושריו
,טאמרציף ננידותעליהם" ,מן הבעם הזה פרסם את התשובה אשי כתב בעה אשר
בהשהדלית רבי אשתרוק הוא רני שאול הכהן נעלה הריב"ש במשרתו מטעם המלך
יגדוליו (ה-אסי' קנ"ח) ,ובפסקההיא ההלים שאין מצית המלך בענינים כאלה nSplD
לתייננו ,ושאיו מן הם.סכלפי דעת תירתנו לקפל זה המנוי ,ומ .שטשהדל מלפני
המלךמנוי רבנות בי:5אל לא טוב עשה_בעטיו (שם).
יעל כן ראה לפרסם זה רפסקלהודיע לאנשי קהלהוכי אך למותר עשו עמו זה ההגאי כ .גם בלערו לאהיה עושה
מה שעשה הריב'ש ,דבר אשרלפי 0השהחלים כבר לפנים הואאסורלרעת תירתנוע
מנהג האיץ היה בלי ספק כי העומד על משמרת הרבנות קבל ספוק קצוב מאת
הקהל ,אולי קצתטן הרבנים אשר היהה ברכת ה)על הםבעישר ונכסיםהיו ועותרים
על ספוקם ,אבל הרבניםהעניים במה יפרנסו נפשם ונפש ביהם אם כל זמנם וכחם
נתיניםלצרכי העדה .הרשב"ץ גםהיא היה אחד טאלה החכמיםהעניי
י בבאו
םכ.מהב
לטערב היהעני אשר כל רכושו וקנינו הלכו לאבדון בעת הרדיפות .וב מליצות
אש -שלח לקצת חכמים עםתשיביהיו ,מתאונן רע על גורלו ונאנח על הצרה והינן
טצאוהיכי לא נשאר לו מכל אשר היה לו בלהי אם גויתו .ועלכן איש
"ff
" וערתו אומנותו וינדב כל כהו וזמנו לטובת עמו מאיןיקחדי מחסורו אשר-יחסר
אשי
לו אם לאיקבל שכר לפעולתו מהעדה אשר לה נעבד  9והנה לחכם המקבל טנת וספוק
מן העדה אשהוקוא
אוהה הלא באסת אך למותריהיה בעיני בל נבון להחגצל
על קבלתו שכף ולאיע
עו~בוד בחנם וימות ברעב ,ובכל זאת נדטה לנוכי כל זה לא
ופה שוה
ועור לבו נוקפו אם מ.תר לו סן הדין לעשותכן ,כי לא על
מעת
כמהריש
דגםיגע לה
וא
ני
"ולא נח ולא יכוללהשקיט רוחי ער שחקר ומצאבחכמינו ובמספר
רב ראיותכי בצרק ועלפי הדין יש לו רשות להתפרנס מן הצבור אשר הו
.%א טהג
ענינם הדתיים ,וכתב הדברים באנרת ובלי ספק פ-סם אותה בעבור תהיה לערה
לפני תרעומת הרוגנים ולעצמו להנחת רעת
ן'לפל*' בעינינוכי לא נחה שקטה
רודו לנבצע ספוגך ער אשר נרר הרבר בפסקדין ,וכי לא ידעכי מאז בכל
ישראל היה המנהג שהסטינים' על עניני הרבנות לקחו
שכרם מהצבירן נלק
"ן
וי
לב
הסגספרר'
בדבריימי עמנו בארצות נפוצ:תיהם ירעו זאת, .גם
הלא כבר לפנים נהגו
הרבנים כן ,ודי בהזכירנו כי רבי יהודה בן הרא"ש היה לו ספוק נדול מהקהל,
וכאשר רצה,לעזוב את לנשילה וקבל הרבנות בולינציההיסיפי לו סך רב על ספוקו
(צויצת ר"יי-גן'הרא"ש *עין.לעיל) ,ועתה 0ה ראה הרשב"ץ על ככה כי לא.,סמך
על המנהג ונפשו ירעה לו לעשות מה שע"מ אחרים לפניי רבים וכן שלסים ער
וכמקר בחקירה עפוקה והוציא לאור משפטכיכן מותרמןהרין 9אבל נראהבי הסבה

.

-

שנים

יאשי
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 .מאי

ימנ

-
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היתהיעןכי ראה שהרמונם אסר הדבר בהחלט ,לכן נפשי בהלה בו להתיר לעצם
דבר אשר הרמב"ם אוסר בפיר ש ,
הן ,את היתה מדת הרשנ"ץ בכל דבריו להחזיקב0ע 1.הקרמינים ובכל דבריר5
הבהובים בספריהם ,יטורח לישבםעלפי התלמוד ...כ) לא רבר ריק הוא פיר ם
ואםריק הוא ממנו הוא ריק (ח א סי' פ"ד) ,אף כי להעמיד דברי הרמב"ם אשר
הם לו אמרי קדוש ,ובכל טקים משתדל לקיימם ולהגן בעדט טפנ .סשינ'ו ,ונפרס
בארצו אשר בה היו נוהמם על פי פסקיו .שבבל עז דרש להעמיד דבריו ננד בל
החולקיםעליו (ח"אסי' פג ח"ב סי .קים) ,וכן בכל עניני חומה נמשך אח-יו ,ומא
אשר אמר על הרמב'ם ב:בריו מפירושי על הלכית קדוש החדוש:כי היתה עליו רה
ה' לשים בספר סמה שעלה ביד מאת התכמה למה שהוא צרך לת.יתנו 0ה שועא
יו שלא נצטרך בזה לספר טחכמי הא מות ,הבל מסור
קבונקי לפאר ולרומם אההו תנ
בידינו מהכפי הירתנ( .ת"א סי' ק"ר) ,ועתה אחרי ראותו כי זה האיש מחמר ופש
אורו וקדושו מדבר הועה על המ.רים ועל הדיינים המקבלים פרס מן הקהל הלא נפש
עליו  nnttuynכבואו לירי מדה זו ,בגת נקרא לשבת ראש באלניר על התורה על
המשפם והיכרת להתפרנסמספוק הקרל ,איכבה יוכללסכור על מ צא פיאיש סכי רו
כטלאך אלהים ,ובארץ אש -כל עניני ה-ה נהוגים ;ל פי פסקיו  1ואמנם הוא הדבר
אשר המב את לבבו לעמור על פסק הרסב"ם האומר קבלת שכר דרבנות לוחש
ולחקור מה שורש דבר נמצא בו ןויהיפרי הקירתוודרישתו כי הפעם לא דאר הרמב ם
נכינה ,כי ראיוהטכריח העימדית נגרו מןהוין ומטנהגיש-אלמן הסברהימן הקבלה,
שמצדהדין וחבה לכל יש-אל לפרנס נושאי התורה ודייניהם: ,מצד המגהנ .ה.ה בן
בבל דורות הגאונים ן ,גם בדוריה שלפנינו עד דורינו ראינו הדבר ממשמש והולד
01נהנם של ישראל ת-רה היא ",שם) : ,בזה צלח נידו להוכיח כי הרמב"ם הפריו על
חם-ה ,ושלא ברין הטעה אה כל הגאונים וה-בנים אשר היו לפניו יבומנו בלא צרק
ם סו' קם" ,)1וכזה השיב מעליהם אתהלזנת הרמב מ (שםסי' קם'.ת) ,ותנוח דעתו
ית
כי מר בזה מאחרי פסק הרמב'ם מחמד לבו ,ואולם נראה כי עםהדברים והאמת האלה
עודיפונ לבו על סורו מאחרי הרמב"םסגילהו והאור לנתיבתו ,ועלכן בא מצד האחר
נמגין בער הרמב'ם האומי וכטהנצל בעד נפשו ובעד כל הגדולים נימלי שכרם כק
הקהלות .ואמר :אם ה.א עזרו המזל להזות ק-וב למלכות ונכבד בדירו ספני רפואית
תזככע ,12ולא נצרךליפול פרס טן הקהלות ,כהיעש .החכם'ם והרבנים אשר לא באו
מדהזו ( 1סי' קמ"ו)0 ,זה נשפ מ כי ממדת החסידות היה עם דעה היסב ם ,רק
לידי
יע נאמנה כי ממדת האפשרלצרכי הזמן והמעטדים רששם לסור מאחריו ומותר הרבר
יוד
הזאת יבאר כספיומגן אבות (טס' אביתפ ר מ"ה).
.
ו
י
ה
ו
י
א
ר
נ
ה
נ
ס
ה
ח
כ
מ
ו
טכח
עת
הציעו שם קצת ראיותודע
ליההיהר ,אמרז ועל זהסככנו לעשות מעשה ס;צמנו
אחרי
ליעילפרם טןהצביר לההמנוהרבורייןעליהם ...וידוע הואכי החלה תשמישנולפני
ינכסים היה לנו ז0לאכת הרפואה לסדנו אשר רש)ככעז
חכטים לאהיה לישב בראש,כ
ההיא תדוה אתבעליה דרך כבוד בארץ אדום ,אבלבעיןהדיר ננזרה שטד בכל אכהן
הארצות והיההלנו נפלגי לשללוהנתנ כלנכסינו שם והניצ:לבידיתנהננו שתום
יי אונס,ודילנו בזה פהח ההזר בסה שנהגנובו
כדישיעמוד טעמנובידינו ולא נבאליד
ואילו היהה כלאכת הרפואה כמפקת בארץ הזאת אשר נשתקענו בה לא באשלידי
סדה  %עהה יוצא לנו מזה כי כל ס:פתיו לא יש 1לו לסה:ר בנין 'כבנה ויסותם
לעבור על מוצא פיהו וההכרח לא ינונה)
לולא ההנרח האליצהי
הזח חראשון טונלי קהלות נפרר אשר קבלונים
 )2הומס ורגז חוח צד ה 11כתב
-

.

.

-

.

(דוי
חזה"
שדהרשבי

ס"ת
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בכל חדרי ההורה בהלכה ובאגדה וכל רן לא אניס לו.

הרשב'ץ היה נקי
נחשובהיו יראנו (פלאוה סתירתו אם נשאל ע 5דבר הלכה משיב השיבה פלסה,
יאין כל דבר נעים סטני ככה שנוגע בענין שנשאלעליו ובכמה מקיכות
י
ח"איסת
עידט
י.
להעיר אה השואל על כפיק:ה בנדון השאלה שהיה ראוי לשאול על.הם cw):
צנ ח"ב סי' י"ט ,פ.ט ח"נ סי' מ'ז וע ד בס  .ולא מצאנו שאהד משואליי אם חזר
אי.דו להשיג עליו מכח הבאת ראית
עיד דפעם לדקדק אהרי השובהי שיהיה לאל
ם
י
ש
ו
ר
פ
ב
ו
י
ק
ו
ר
ק
ד
ק
ר
ל
כ
ם
י
ונא
חדשיהאי לד,יאה .כי היהיבר נעלם סכנו ,כי
הסברא .כנדלת בקיאוהו כן וגדיל לעשת נפלפ:לו .אך לא היה ססעקשי דרכי
הה'רה בפלפיל של הכל כי פלפוליי היו נכוחים וישרים לכוצני דעת  ,במחקריו חחי
עד היס.ר בם ועמוק עסוק ירד בכל עניניו .,הוא הרחיב עיוניו על כל הדרכים
האפשריים ,ומדר 'פך בכדר דגי(ני תקירהיו אחת אל אחת עד הוציאו לאור משפלץ
הצהרון ,משוכלל בבקיא.ת עצ,כה ,יטהודר בסברות שכליית ונפלפ,ל ישר .וזה היה
בחבור הש'טהיו הגד:לית .בראשונה יסדר כל אכני הבנין להראות ליודעים
דרכי
י לב כמה ואיך הכין בנינו ,ואחרי כן בסיף ההשובה חוזר וכזהב בקצרה כל
חקר
ההולדות ההלכוהייה אשרההליס בה.לטען הת מבוא בבניני לכל איששכולאי).ש אף לסי
 .סדערע
שלא 'בין אופן הלשוהו .בכמה השוב ה יור'ע ורכו הזה מפורש וש.ם
בנפשו כי לא בהפרן החליט משפטיו ופסקיו ,כייק אחרי העיון העמק ורק את אשר
ברור לו בשמש אותו בחר ויקרב אף על כן היה לפעמים רע עליו המעשה אם ראה
שאחר מן ההכמים השואלים מהרהר החר החלטותיו WDIנ עליו על נקלה בקושיות
ל לההאפק מלדבר אחו קשות
ומברוה של מה בכך ,עד שאם קרה לו כזה לאיכי
ןכי היה השהרלותו המיד להעמיק עד ההום
(ח"ב סי' ק ב חנ פי' קפ'ט ונם א) .יע
ענינו ,והיועיניי טש מסוה בכל דמקומוה בכפרים הניגעים מעם או הרבה בהנדון
אשר נשאל עליו אף על כן לערך קושי השאלה והרחבה ענפיה היה צריך להאריך
ספד .אבל אין האר'כוה כאריכוה בעלילשון במן'יצותריקות ,אמנםהמעיין בחשובית
האלה הארוכיה ומחנונן בענינם היםב בהבנה ובדעת הוא ירעכיאין בהן סאוטה
לסוהר  ,ולהפך יראה מרוב תשובותיו כי היה כקצי בכל האפשרי ודבר גדול רבר
פחד סגר:לי הצהרונים על אודות הורח:ת.ו (כנכת הניולה חיםסי' שפיו) :בטקום
שחלקההשביץ על הרשב' א ראוילה רוה כהשב'ץ שהוא אחרון .גדולתהככחו בהלכה
מדעהלנו סכל כהביו .כ' מלבד השבותיו אשר יש לנו כמנו ,חבר גם קצת מאמרים
הלשהיים יקרים אשר העלה ואשר הביא באסיפת השובותיו .כמו הקינטרס "ממון
הטבל בכפק" ,בו יכדר בבקיא:ה עצ'טה ובסרר מדעי והגיוני כל עניני ספקי טמין
עליז הראיה" או ,שאדא
אשר דעה לחלוקו או"המיציא
מחבירי
נככק בק אם הכפק היא בטצישת
דדייני", ,בבלל כל מע' הכפיקת המפלים
הדבר  ,ובק דכפק יבא כרכת צדוי דטועמם ודכדיעים'תין בספקי דדעא .ואל
ההקיר:ה האלה נקה כאמר כדק ההפיסה ,שט:שנ הכפק במסק :משנהתפיסה הלרם
זה בזה .ומצינ לפנינו כל הנקוטת שאסרו נהם יחנסים אם הפס מצ,אים מדהתיפס
או אין ס:ציאי :ט'ר( :הב סי' רע'ב)  ,הק:נטרם השני הוא :דיני ח לה והלוקחו
ושבעה

.

מאת יקהל  .וה.א פלא! שלא השיה על דברי ההשביץע"מ :שדיעהקנו בפנים שאטר גם בדורות של פני נו
גד דורוח(ו חרנר כטשטש והילך: .ר' יהורה בן הרא.ש י:כ.ח  .וקורא אני על ::.ראה זה
לעולסים
' הגובהו בחיא ס '.עלא
4ע" י) כן ניאה כסננין הש,בות'ו האריכ.ה .ולפ;כ'ם אימר כן בפ.רוש .עי
.
כ
אגחל הד ך הא' היא קציה 'כצאוה זפ' ההלט'ד.ם הנהחיל.ם בנקלה נכו והדרך הכ' היא ארכהוגו'כי
בהדרי תרה וע.ע ח.א מ"ט.א
לא יטצאנה ס' שלא הורגל בםבר:ת וגאכי שאינו
הדש כב,ר

.

בק.

.
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גו)שבעה פרקים .א)בביאורדיני החלהכפיהמקיטות .ב) מה הםהדבריםהחלישיעביירם בוח)לה.

עיסה ש 5מיחייבה בחלה .ד) שיעור העיסה ,ה)דברים המצרפים
 .ומן
הפרשתה והברנה .ז)מי מפרישה ,להפריש מן המ.קף ,עיסה ביום מוב אכילתה
והערובתה (ח"ב פי' רצ-ח) .עיר חיבר קינט-ם שלישי כענין של ש ארצות
5נ ש1אין .בו ידבר בפרם ע5דיני הארצוה בענין הנשואין ,ובכלל ע 5כ 5דיני
שלש הארצות (חינ קצה-ר"ב) .ואינו רק המסדר את הרינים לבדכי אםיורדלעומק
הלכיתיהם בפ5פיל עצום ,עיד כתב ק.נטרם ארוך בענין נ  1ס ח שטר ה כ תו בה
ופיר  1ש( 1ח"גסי' ש"א) ,גם בו נפגוש את הרשב"ץ המפולפל הישי ובעל מברוה
נכוחיה ,הוא ,ה.ה סחרר קונטרס משתים עשרה התקנוה אשר הקנו בא5ניר ע5עניני
הכתיבזה (ח"בס '.רצ"ב) .ככר ידענוכי אלה ההקנותנעשי בהימיםהראשוניםבהיוה
הריב"ש באלגיר ראש הרבנים נגיר וטצ:ה מטעם הטלך ,היא נתן רשית להרשב"ץ
לחבר התקנית בכתב ולהציען לפניו למעןיתן המכמהועליהןולעשיתן חק בקהלחו.
במצוה הזאת שצוהאוהי הריב"ש ההכבר הרשב"ץ מאדכי היה אז עור צעיר לימים
בן שלשים וארבע שנה -ועלכן באהבה ובשקידה עשה כטצווה עליו ,וחבר אתדקדקנות ובכל הקנח והקנה פירש"ת המעם אשר כעבורוהיקן כךוכך .אלה הטעטימ
י הצרק והיושרלפידיני ישראל ,ומשפס אמתלפי סברת השכליצרכי
אשר יסודם
ייני הריב ש ישאר חכמי העיר ,על כן בלי בלשניי קבלו התקנות,
הע
הזמן ישרו ב
5חק ולא יעבור בקהלתם ,וגם קבלום בקהליה אחריה ,ויצא החק בשנת הקא
rrט"
שים וארבע כמו שלש שנים אחרי נוסרה קהלה פפררית באלניר .התקניה האלה
ח
היו ררושות טאד סטנם ימק.סם עהה .כי באלניר היו להם מאז משפטים ומבהנים
אחרים מבספרר .גםעיך הכסף שונה מערכו בארץ ישיבת:לפנים ,ועוד סבות אחרות
י
גלי ספק הכריחום על אלה התקנות סבות אשר נסבי טשנוי מעפרם .אמנם לאעש
דשזקנית רק לעצמם לרעת הספרדים אשר נוסדה שם מהדש אחר הנזרה ,אבל לא
הכשחו את בני העדה הישנה להתנהג נתקנתם .וניאים ה-ברים כי היו התקנוה
כט.פות כביהדין שבאלגיר ולא נהפשטו חוצ:.לה  ,בן מבואר טתוך דברי הרשבץ,
שכתב כי בעבירזה שםע5לבו לכהיב הרברים ע 5ספר לבררוללבן טה היתההכינה
באו אל.ו משאר קהלות
בתק'נם יסה יסודם בתלטוד יען כי ראה מקצת שאלית
אש -ענונם .טבואר מזה כע
אשך קבלו התקנות עליהם שנפלו ביניהם קצת מחלוקות על
ההקנית בצרוף הטעמים לא נכתבו בספר עד אהר זטן מרובה ער הניעו לימי זקנה
ולפני זה לא נתחברו בחבור מוחד .
שם עולם עשה לו החב] הזהבין חכמי ההלכת בסם-:ו על המצ.ת אשר יפרו
ע 5האזהרות שלרבי שלמה בן גבירול וקראו זוח -הרקיע והוא נדפס (קושטיני רעיה)
קידם שנדפסו תשובות( 1.אמשטרדם תק'א)  ,כדרכו נגלספריו ובפרט בתשיבוהיו
להעטיר רברי הרמב"ם בכל מקים ולהיות סנן בעדו מפני מש.ניו ,כן משפטו בספר
הזה .סניג.ר נאמן היה לו כננד ,הרמב"ן שהשינ על הרמב"ם על רבר שרשיו במנין
הפצות ועל מנינו עצמו ,וברוב סלצותיו שהמלץ עליו חפץ הרשביץ נידו יצלח.
ואסרו עליובי גם באזהרות עצטן הוסיף ה-ש":ץ שטונה בתים לכ.ון המנין שמונה
הרטב"ם (שה"גע' אזהרות) ואף שהדברעיר בספק ,על כל פנ.ם טבוארשמנין הים":ם
בעיניו האמהי ואתר דעהו הזאת הולך בכל הספר .אמנם אף ששוען על ו~יטכן בלי
משואפנים,שיטי בכל טענותיו עליו מדההענוה יכם;ט בא בהכנעה מופלגת לעמה
נדולת הרטבן ורוטמתו .ואלה הם דבריו בהקדמת תבירו בשבח ספר המצ.ת ש5
הרמב"ם וספר ההשנות של הרמב"ן :ואני בינותיבספריםההם וראיתיםנוהגיםלפתאים
ח*ה)

שי

לו.י

ערמה
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ערמה .ומי הוא חכםבעיניו ובקי בגמרא כראותוהספרים ההם ,יראה בעיניו ולבבי
יביןכייריעתו קודם ראותו אותםכנרגיר חרדל בים הגד 51כנגד מה ערד; אחריקריאתו
אוחם ומאריך בתהלה שניהם עדאין קץ .אמנם אשר בכל זאת מלאו לבו להשיב
הוא מפני שהוא מלאכה שמים .ואולי עוד יותר סנה על היות כל ייטעו וכל הפצו
הצלת הרמב"ם מיד המשיגיםעליו .המעיין המשכיל בספרו ימצא כי כמה תשיבות
הרמב"ן על הרטכ'ם נשארו מעל עלפי טענותיו .ובפו"מ התפיסה היותר גדולה שתפש
הרמב"ן על אודות שיטתו בענין הדברים הנלמדים עלפי המדות שהם בגרר דביי
סיפרים אשר כל המחכרים ה:ליכוה :שולל הש"ב הרשב"ץ אחור בהשבל ודעה~) יותר
מאלה הספרים ההלכותיים עוד עשה חבורים אח-ים בהלכה אשי לא וכינו לראותם,
',
י דרך אחד לכלה) ,
ואין ספק כ
טלבד כחמעשיו בתכטה התלמורהנודעמתיךהשיבותיו ומתוך שארספריו הרבים
בהלכה הראה נם כהו ועוצםידי כחכמיה אהרוה וכבניני אגדה ותבר בהם ספרים.,
בין ארבעה עשר ספריו אשר חבר נמצאו אחדים העיסקים בכל פנית הפהילוסופיא
הרתית בספרו מגן אטוה הנחלקלאיבעה חלקים ידבר על מציאותו ואחדותו והשנתת
קדמותו וחיוב ענוותו ועל ההארים הנאמרים בו ועל אמהתתורתנו וזיוף הורות'הרתות
שנהחרשו אחר הירהנו ,על מעשה בראשית וכעשה מרכבה .ומטציאות המלאכים
ונבואת סשה רבינו והנביאים ,ומיכיח במופתים שהתורה טן השמים ושהיא נצחית,
וידבר עלעיק -ביאת המשיח והחיטה הפתים ועל מה.ת הנפשיכח.תיה ובנדר החושים
ועניניהם ופרטיהם ובכל כחות האדם הגיפיים והנפשיים ובהשארות הנשסה אחררימות
ובענין גן עדן וניהנם ובחדוש העולם  ,כללו של דביאין ענין( מכל הדברים הנונעים
בחבטת הפהילוסופיא הדתית אשר לא ררש עליו .והנה לא נתכרך בלבנו להעריך
תקפו ונבורתו ככל פנית החכמה האלה ולהכריע אם כמ .בחקירתו בהלכה שחתר ער
היסוד בה וירד עמיק עמוק בכל ענינה ,כן גם באלה הפנות העמיק עד ההוםעניש
או אמת הוא ,גי בעיוניו בהן הלך ודרש רק על פני שפה הדברים ואל הוכם לא
העמיק כאשריחש.ב זולתנו ,ואנו לאראינו את הספרבכללי ואיןלני הצדקהלהוציא
עליו משפטו .אבל ראינו הרבה העהקות ממנו (ס' על החושים לך' דוד קוי~0אנן
?ויאפעמט  )1884העלית על יוהף מחמשים רברים עלענין חושי האדם עלתכינתם
ישיבתם באכריםהפניניים והחיצוגיש ותשמישם ותיעלתם ,ורא.נו מה שהחכם המעתיק
דבר עליהם בחכמה כשמישו בם ולא יעשם כדברים הצפ.ם עלפני השכחכי אם
כרכרים היוצאים מתוךעיון עסוק ,ולנו הוא הער הוא הדיין הנאמן ועלכן נשפיהכי
כן הוא בשאר חקירותיו הפהילוסופיות ,יאמנם סיבן הדבר מאליו כי לרגל הטלאכה
י חובה לעמוד על פרטי דעותיו ועלשכתי הפהילוסיפיה ,רק נאה
אשר לפנינו אין
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 I1PQהוה האריך הרב בצהר הרקיע ותמצית דבריו שהרמב'ן לאכיון יפח בשמת הרמב*ם שחשב'
שרעהו הוא שכל הרבר'ם הנלמדים בסדות דין דרבנן 'ש להם אלא שרעת הרטבים שקראם ד'ס היא לענין
שאינם בביוש בתורה ולא באו אלא מררשא א כ לענין סנון' הכצות אין ראוי שיכנס דבר הנלטד
סרות
בכלל מנין הטצות ולסר שכן דעת הרטב'ם סררך לשונו ודע 12לפי'(המב,אר ממנו במקום אחר וחנא בת-א
סי' א' הן הן דברי הרטבזם עצמו כחשובה אלא שהוא בסברות 1ובלשונו ברר הדבי 'יתר
 )6בס.ףח.ב ובם.ף ח"נ כתשובות.ו סרר הרב עצרודי
ת מכפר הספרים
שחבר והם ארבעה עשרוטודיע
י וקנותו גטו בספרו אור החיים נגר רקח
ענינם ובקצתם גם זטן חבורםעזו וזה באוהד החבורים שתשה ב.ס
קרשקש חבר כשנכים לשנת
ל.טי חייו והגהית לפ" הרלג'ג שקראן לוית חן חבר בשנת קצ.ח וחית א
כבן ע"ז שנה ,וספרו יבין שמועה על הלכות שחיסה ובדיקה הבר בשנת ר' יהיה כבן עזט ,ומאסרו ברית
.
'
ה
ו
נ
?
מ
פסח ובענין הסולרית חבר
'
ס
א
.
ר
שנת
באמצעה
ם
כ
ח
ה
ו
ל
"
ו
ה
של
יעללינעק
פ'
כנן אבות על סוד

.

.

.

.

ביי

.

.

אבות והעתיק רשיטת ספריו כסו שהיא בסוף ההשיבית ותוסיף לרשיםאייה כספריו נדפסו ולפ' רשימתו נדפסו
סוהריו בחלכה ג' ספרי חשובית פי' מס' קנים קצור הלכות ראש השנה ורטני פסקי נדה זפ" פ' איזה טקוקן
(רועד הנהן
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המירה לצרקה .אף למכה הזאת נתן אל לבו לעת זקנתו בשנתשנעים וששלימימייו
לחבר ספרו אור החיים סלא תשובות על ספר אור ה' להרב רבי חסדאי קרשקש אשד
בלונכין לעמה שיטה הרמב ם במורה נב.כים ובא רשביץ לכסלדבריה בחמשהוחמשים
שערם ,יהר עלכן ניאה כי מרבקותו בדעות הרסב"ם היה גםסחין במשפטו על
הסשכיליס אשר נררפו עד חרמה בימי הרשב"איען שפירשו כמה ענינים בתירה בדרך
משל וציור .אנ
ו נראה באחת מתשובוהיו כ' לא היה מן המרשיעים על כל אודות
9עם אחת נשאל ;לענין דרש אחד מן הדורשים שכשה רטטם רחוקים וזרים בדרך
משל וציור על מעשה היבת נח וחלקיה והראה הרשב"ץ בחש בהו מכלות הדרש הזה
וסכנהי שהוא ק-וב להביא את השוסעים להבין שלא היהה תיבה ולא היה סבול והכל
משל .וחםישלום שיהיו דרשנה אלור.מוה לררש אב רהם  1ש ר ה חו ם ר וצ1רה,
בי הדורשההיא לא פירש כן על אברהם וש-ה האמורים בתורה חלילה אלא עלא.תה
שדה שלרבי בנאה ולא היו במבריו רירים רעים רק אשמת הקף
ביבים (ח"נ ס" כ') ,והנה רשום ומפורט בדבריוכי ה.ה ממצדיקי המ21כ.לים בינו
הרשב"א שדרשוכן ,ולאהיתה נפשי לאלה הקנאים שהרעישו העולם על הדורס לפרס
האנדה של רבי בנאה במשל חומר וצורה")
אטנם אם נראהכי לא ישת אשם בהדורשים בדרך משל וציור לא נחשוב נ*
י אם ברור כי לרוב דרכו
הוא לעצמ היה מכלל אלה הדורשים בכל מה שדרש ,כ
ינדיה היהה ררך 'שרה .הוא מפרש האגרות עלפי דעות אומריהם .יושר
בהבנת הא
דרכו בפיריש ענינים הלסודים אשר אינם מחלק ההלכה נכיר בירור בחלק הרביעי
מספרי מגן א ב וה שהוא פירוש למשניות אבות ,)-הטסכת הזאת באר עלפי דעות
החכמים שיסדוה לא לפי רעית החדש.ה ומישגים החדשים אשר מושלים בזמני כדרך
הכסי ספרד אח-ים .ובקיאותו העצומה היא שעמדה לו שהיו דעות בעלי המשנה
והנט-א סדורותבפיו ובלבו והיו מיבנות לפניו בכל ;ת ,וגם יצלח בידולריב לרדת
לעימק כונת א.מריהם .בכל מקים ההנדסן משתדל להודיעמחיי החכמים הטרברים,
מזמנם ומשפטם ומעשיהם (פ"א מ"א מ"ב ם ד ובכ"מ) ,ימדבר על טשפחת הנש.אים
מבית הלל (שט ממ"ו) ,וכןעל ביתרבי וקצת עניניו ועל ההואר רבי ועלענין הסמיכה
(פ-ב מ"א) כי ראה שזה צריך לרעת כי יריעת תכונה המדב-ים תועלת להכנת
מאמריהם .נם מקצת תשובהיו נראה גם הה
דורוה
י
בזמנים המא:חרים וכידיער ,ענינירם יפעכוילת הכמתם נ(קהישננ-סץדרחי"א סי' עח"כגמיסי'ישקי
או
ל"
סי'ט"ו ות-נ סי' רם"ה) ,רק בקצת מקימות מהאט'ן לפרשדכרים עלפי חכמת המחקר,
ולרוב דבריו ישרים למוצאי רעת ונכנסים אל הלב (פ"ב מ"א מ"מ מי ד פ"נ טט'.ו
ובם'א) .ולא היו אלה הפירושים בע.ניו אומדנות כי אם חשבם דברי אמת ותנוח
י הכמת הרפיאה ושמח בלבו עליו וקראו
רעהו עליהם ,ונמקים אחד פירש עלפ
בפת.ר ופרח (פיה טי,ט) .כי לא היה רח.ק בעיניו להרכיב דברי תורה וחכמה כי
דעתו שגם ההכמה היא כמקור ישראל כדעה הרמב"ם ועוד אחרים מחכמי ספרר,
בסוהו כס הם חשב כיהיו ההכמות כל; בעצם וראשנהקנין ישראל ,ובצוק העתים
נעתקה מהם והיתה נהלה ליונים (תשביץ ת"א סי' ק"ך) .ואמנם רוב אנשי ,טנו היו
עויני החכמה ודורשיה עמדו המיד תחת החשד ,על בן ראה להתנצל על אשר למד
-
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 6טה שהצד
.כק.את הדורש בענין אברהם ושרה לקיה טדגי' החכם הבדרש' נאגרתי
בשו"ת רשב.א ס '.ת.
 7זח החלק מס' מזן אבות נדפס בל.יוארנא ש' תקכ"ג ויצא לאור שטת ע" ר,א י;לל(,עק בל~פ0יא
ש' תרט'ו והוסיף חפו-ל רשיפת ספרי חטתבר וקצת הערית בפטם ,ועוד הום.ף בתחלהי קינה ע"פכ"י 'שן ו%
וריח קהליה שרו בש קשב
עהרשב'א ככה21
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93וי-והנה בספ -החכמה ,ואמר בפרשו מאמרם :ודע מה שתש'ב לאפיק.רם, ,ממכאן.נהגנו
יו ללמוד החכמוה ההן כדי שמרברי עצמם נשיבם (מגן אבות פ"ב מי"ר
וההר לעצמנ
ובחשבץ ח"בס" נ"ב) .במספר לא מעט מפירושיו נראה כי השגיח בעין פקיחה על
דקדוק הלשון וחכמתה ,ומשתדל לעמוד על שרשי מלות קשית ולברר גזרתם .כי
בלשון הקדשידיו רב לו כאשר נראה במקומות מפוזיים בתש.בותיו גם מליצת כהכין
ערהכיידע מאר לכלכל דבריו במשפטי :אם ,נם מצאנו בקצת אגרותיו אשר לפקסים
שלח עם ההשובות כטנהנ העת ההיא ,שמליצותיו קשיה וחסרות כל טעם  ,אין זהכי
אם שהלחץ אשר לחץ את עצטו לנהבם בחרוזיםשוויי ההברות הסופיות השח.תטעמן
(שם ח"אסי' א' כ"א כ"מ נ"א ע"ג קמ"ר ,ח בס נ"ב ח"גסי'י"ג) .אטנם אן נבהן
"ת במליצת לשון הקדש ,ולכשירצה
אמונו
מליצותיו הפשוטות בבל ספ-יו נביןכי
ם
י
ד
ר
פ
ס
ה
היה א.מן גם בטליצות חרוזיות ושקילוח במשקל כדרך 'המשוררים
כאשי
נראה בהמליצות הקצרות אשר הקדים לקצת מאמריו)8
1
עם היבזוחלמירי גדול ונשכב אשר לא רביםכם:הו יחכמו בדורוויהי גם נעלה
מאד נכל התכמית ,לא הנ.ח ידו מחכמת הקבלה ,עד 3י לאהיה נבזה בעיניו,נמאס
לקחת לפעמים בפירושיו הקרמותיו מן הקנלה .בזה היה נבדל מאד מן הריב"ש כ.
הריב"ש לא נשא נפשו להכמה השח ולאחפץ בה ,לאבן האשבץלפי הנראהמספריו
י הוא
אוןיחקר בהיתהי בעיניו במוצאת אמת הוא העסיק במפר הצהר והאמיןכ
ה
י רבישטעון בןיוחאי (השחץ ח"בסי' קכ"ח חגסי' כ') ,ובזה גל
מעשהיר
הי
ה
עק
בי נחשבה לו זאת החכמה חלק מהורה שבעל פה ,ועל בן לא נפליא אםרל
 np~wמשאר ההורה שבעל פה ,ואף בעבור זה Dy
בפקיישיוהקימיח טן הקבלה
י
ט
ב
ה
ל
ב
ק
ה
ש
ו
ר
ד
מ
א
ל
ת
ו
א
י
ר
ט
ט
י
ג
ב
ל
ע
רוחבבינת וטהרת השכלהו
ל
ד
ח
:צריפי
פי דרכי
ימאד מהדר זאת החכמה:נתן לה יתרון על כל החכמות להי ת היא הגברה
השמית ,י
והן השפחות ,היא בפירוש השטות הגלה לנו תעלומות ופליאות בצירוף האותי:ה
נומריקונות ונימטריאות (שם ח"ב סין נ"ב) גם טאר מתגדר ביריעתה (שם) כדרך כל
הסקיבלים הטזהירים תמירעל העלמה פורוהיה שלא לרבר בהם אלא .בלחישהילבל4
העלות הדברים במכתב: ,ס.ף סוף ידבר :בה בפה סלא יכותבים בה ספיים ,אףכן
עשה הרשב"ץ כמהתש.בות כהבמענין צרופיהאותיותוניטטריאות :שדות המקובלים.)9
שמנם לא בכל עת התאוה האוה לגלות תעלומות הקבלה ובלי ספק ביהבין נינה את
אשר לפניו ,כי לא טוב היהבעיניו שיהיה כל חכם וחכם נומל אח השם להכניס
את עצמו בסתרי התורה .חכם אחד כתב לו שיורחו טה הוא ;והמת הנחש שאמ-י
הכמים  1והשיבלו זה ישלו סוד ואין זה מקומו ואל תכנים עצטך.כי אם בפשיטי
הדברים ובמה שהרשית התבונן (שם ת"ב סי' רכ"ב) .אכן בעבור דבקותו בחכמה
הדמיונית הזאה לאנשיח רופי על חבטהי הרבה בי עב קטנה לא הוכל לוחשיך אור
השטש .האמונה בקבלה כבשה לה את כל הלבבות בנמןההוא: ,ריב החכמים ההוקריפ
למודי הפהילסיכ.א נתעו אחריה ,והיה גם הרשב"ץ אחר מהם אשר לאיכול להמלט
מרשת וו ממונה.
עם שהיה חכם בכל החכמות לא נמהימין או שמאל סרברי ההלמוד אףוים
ידעכי דבריו לא יתאחו עם האפשרות המבעית .פעם אחת נשאל על דבר שנמצא

ייי

.

.

.

בגברא

)8פי' המלית במקרא במשוה ובזמרא רבים מאד בטוריו פעם יצדק בדברו :גם
ן צורך להאריך בר:נטאית,
וחפעיין בסט-י :יטצאם :א.
 )9ע" בתשב.ץ ח.ב סי' א' סי' ניב ,ובחיגסי' ניד נ'ח ג'ו נ': 1במגן אבית פ,ב מ"ט פיג
ר בקצת מקימות נם דבי מענ(.י קבלה
פלח ט,דיעי

כעם רברים בנו.

.

,ר:יר זז ה)
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בגמרא והיאגלוילעין כי היא דבר אשר איננו אפשר בטבע .והוא משיב :אץ זה
 .יחכם.ם העירו שזה אפש -וכדאי הוא עדותם לסמוךעליה (שם ח"אסי קי א).
תימה
אמנם לא חדל לפעמים בפירושהכתיב לאמר על מירשםכי על דרך הפשטאין צורך
לטררשם (מנן,אכות פ"ב מי"ד וכתשונית ת"אס'.קע"ב),ואין ספקכי דעהי שכענין
פרוש הכתוביםאין אנו משיעברים לרעתם כמו שנהגי מפרשי מפררים אחרים אשר
היו לפניו וגרילה מזה מצאנו כי מלאו לבו לחרש דין מסברתו אף שפשוטו של
התלמוד מורה הפוכו הן הרב הרבה לתמוה איך מנו שמעיה יאבמליון נשיא ואב
ן מסברתו
ביתרין בסנהררין בהיותנורע שהיונריםופסוליםלנשיאות ? ועלוה חידשרי
 .כי לא פסל ה התורה גרים
שאולימפני שלא היה כמוהם בישראל בקבלה..
אלא בשיש כיוצא בהם כישראל ,אבל אם אץ מתא בש משחל הם
קטמים ,ומאץ לקת הדבר החרש הזה  1סמה שאמש כמקום אח -אפלו נף העימק
כתירההריהיא כישראל ,וכל שכן גר צדק אםאין כמיהו כיש-אל (שם פ א מ"י)
ומי לא יבין שאין ~ה אלא סברת לבו ואין הנרון דומה לראיה .והתלמוד אומר
נבעלי המנהדרין ונשאו אתך בדומין לך (סנהדריןלז .).והרמב"ם אשר אחריו נמשך
בכל מק.ם אומר בפירוש בחכמה ביראהוב
י חם ,אול] נראה כי הבדל יש בין '-dD
ן והלכה בו צריך המחבר לדקדק כדבריו ,ובין ספר אשר
אש -מטרתי ללמררי
תכליתוהיא רק להורות מוסר השכל ,בועיני המחבר נכונים רק על מוסרו לא על
דקרוקי רינים .והנה בזה הספר מנן אבות עיקר התכלית היא ללמוד מוסר וצדקה
לתלמיריםילהמון העם הק.ראים פרקי אבות בשבתות הקיץ ,ואינו צריך רק להטהיק
להם הרברים בפירושים שכליים משמחי לב וטעוירי אהבה למוסר ,אבלאין נזק אם
לא ידקדק כחום השערהברין .גם ממעם הזה מכניס לתוך פירושו הזה רברים הראוים
לרעתם ומלמדים מיסר .כמ במפרו להםמענין הקראים ובמה הם נבדליםמן הצדוקים
(פ"א סיג) טעם לסנהנדורו
יתיו שקוריןלכל אדםרבי (פ"ב מ"א) .וסמה שהישמעאלים
טתניםיופי בת'רתמ וסתירת דבקיהם (פ"כ מ"ג) .מן החכמים שנאה שא.נם בעלי
טעשים וכמה הם קשים לעולם (פ"ר מ"ה) ,מה שנהגו היתי בלמוד ההינוקות בשכר
(פיד מ"ח) וכל אלה הם קש,ר.ם רק בחוט דק עםפירוש ,אבל מועילים הם לתכלית
כונתו בספ-ו .בקצתהקומית נמצאו דברים אשר יש להם יחם עם מאורעיתיו או עב
ירוה זמנו ,,מפירש או במתר רטזים נותן דין וחשבין על אשר נהג בעצמו ללחניך
חכם.ה חיצוניות (פ"ב סי"ד) ,ועל מה שסמך ליטול פרס מן הקהל (שם) ,ונותן טעם
על מה שנהג היתר בעצמו לדוןביחידי (שם מ"ח) ,וממח שאירע לו לפעמים ששנאוהו
בעלי דינים אשר דן איתם (שם מ"ז) בל אלה אין להם דבר עם הפירוש אבל יש
כצם תועלת מוסרית לשיטעים ולקוראים .בקצת פירושים ידמה לנו כאלו ירצח לרם,
בתם על מעש.ם ואישים אשר פגש בדרך חייו ואש .לא מעם פעלו עליו ועל ררכי
חנהגתו עם אדם ,במירושו על מאמרם "וקנה לך חבר" אמר שלפעם.ם צריך אתה
לקנותלך החבר בהתרחקו ממך בחשבו שהוא נדול מטך שאותפייסהו בדברים ותסבול
אותו והתנהג עמי לפי מדותיך (פ"א מ"ו) ,וסי המשכיל הקורא ברעת את השסר
את כל אשר קרהו עםהריב"ש או אתהריב"ש עמו אשי על זה דבריו
הוה ולא יזכור
טכוונים .וכן פירושו על המאמר "ואל תתורע לרשות" שפירושו לפי דעתו שההנא
הזהיר שלא יתודע לרשות כדי שימול כבנות (פ"א מ"י) ,בדבריו האלה מבואר נלוי
לכלהיודע תרעומתו על הריב"ש עלוש-ישתדל להיוה עולה לרבנות מטעם המלך ,כי
עליו כוון בדבריו .וכן הכניםבפירוש .דברי מומר דרושים ביחוד בזטנו ובארצי.
כבררשינו סה נדול היה שם ההשד ננד האנוסים שבאו טספרר ,ואמנם הרשב"ץ לא
-

.

.

.

.

.

.

.

.
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היה ממרשיעיהם על כל אורות ולרוב הקל דינם ,ונם על זה דבר בפירושו על
המאטר :אלהדין את חבירך עד שתגיע לטקומו (פ"ב מ"י) שהאריך בו .הרבה וניכר
מבין שורוהיוכי זכר את נורל האנוסים הנשפטים לפעמים לרעה בלא משפט צדק.
ובמשנה אלישע בן אבויה אמר אע"פ שיצאלהרביתרעה איןלהניח דבריו קבל האמת
טסי שאסרו (פ"ר מ"ב) .וסי יודע אם לא נם בזה היו מחשבותיו על קצת ה65י6
אשר באו בתוך השמד וכשלו ונפלו הלא אחד מאוהביו היותר קרובים אליו הוא
החכם הגדולרצי מרדכי נגאר נאנס ולאעמר בנסיון והמיר במיורקה,והי
א הרשנ"ץ
הביא ממנו הרבה דביים בתשובוהיו.
רבי דוראן לטד בנעיריו חכמת הרפיאה ,ובהיותו עור במיורקה היהה (הרפואה
אוטניתו ,שהחכמה ההיא תחיה את בעליה בדרך כבוד בארץ אדום (מנן אצת פיד
ס  .)1וכן מלאידו בילדותו בחכמת החשבון וההנרסמ (תשב"ץ ח"אסי'י"
ז ובס"א).
את החכמה למדבישיבת רבו הקרוש הנהרג כמיורקה עלקדוש השם הרב רכי וידגול
אפריםנירונרי (ודם ח"א סי' קכ"םוסי' קס"ג ח"גסי'ב"ווסי' קכ"ג) ,באחד ממכהב(
ו להורות לו
אשר שלח להחכם הבקי בחכמת התשבורת אנבלשום אפרים ושאל אתפי
רעה על נדון אחד הנוגע בחכמה הזאת ,מקטין את עצמו מאד וממעיט יריעתו בה
ואומרבי מה שלמד ממנה ביערות כמעט שכתבמבה הטלפולים (שםח"א סי' קס"ג).
יתשובה להורות לו 'דרך ,וחזר הרשב"ץ.,לכתוב לו
זה החכם נעל התשבורת השיב-לו
השפיל.
ר
ת
ו
י
ו
ת
ר
ג
א
אגרת בקרת על תשובתו ,ואמנם
ה
ב
ר
ה
ה
א
ר
נ
מתוך
כי
מן הרא:י
עצמי ,כי באמת לא שכח הכל ממה שלמדבילדותו מחבטה זו ער שידיעתו בה היתה
'קם"ו) .יהר
טספקת לסתור דברי החכם בעל חבטת התשבורה (שם ח"א סי''קס"ה"י
על חכמת התירה והחכמות העיוניות קנה לו גם ידיעה נפלאה בספרות ה0ושלמנים
והנוצרים והיא שעמדה לו במאסרו קשת ומגן שהוא הפרק הרביעי מן החלבקקיא
י.
נו
שה
או
של ספרו סגן אכוה הוא החלק שקיאו חלק שיסינו ,אשר נראה בו עצמת
בהלכה פטיש החוקן
בספרי אלה הדתות .הוא רב הרבנים בכל המערב עמוד הימיני
א
א
ו
ר
ק
ל
בפלפול החסיר בכל דרכיו וצריק בכל מעשיו ,הוא לא בזה ול שקץ
ולעיין
באלה הכתובים  ,ולמה  1מפני שראה שהשעה צריכהלכך אשר מטעם הזה נהג נעצמו
ללמיד החכמות החיצוניות (מגן אבות פ"נ מייד)  ,ועתה מה יאמרו לוה המהחסדים
בדורות האחרונים? עם כל אלה המעלות המדעיוה חברו בו יחדיו מרות הרוסות
מוסריוה .לא נכחיש כי בנעוריו הרבה לפשוע בגבה לבו נגר הריב"ש ,גם אהב
להתהלל במעלת תורתו וחכמתו ,אבל כאשר ה:מיף ימים נהפך לאיש אחר ,.וקמה
פעמים מתודה בפיו ואומרילרית היתהבי והעזתי פנים בהייב"ש ,אין.ערוך לאהבינו
את עמו ולרוב בקשתולהיעילו ולנחותי בררך האמה לטוב לו כל הימים .בהוראותיו
היה מן המורים המשתדלים ככל יכלת ידם לנטות לצר ההיתר לבל העמיס על העם
חומרות יותר מהראוי (בכ"מ) עשה ככל נרולי החכמים החסידים להח.0ר על עצמם
אבל להקל על אחרים (ח"א סי' פ"ט ח"בסי מיה) ".כמה'מן הרבתם אשר הם בעינה
גבו כח אםיעלה בידם ללטוש בפלפילם כבלי העגון על עלובה עזובה ,אבל הוא
ריעת היה משתדל להקל בהיתר עגונה ורגיל 'לאמר.רחטנאליצלן מעונש המעיקיה
בכל
העלובות (שם ח"גסי' ע"ח) .סי לא ירע מתוך תשובות חכמי הדורות ההםכי היו
בקרבםפריצי בני עמנו אשר בדרך שתוק הטעו נערות בנות ישראל תם טות בתתלהן
 rtwt~Pוההי סרה נאהר,נהבי אמרו אלה השהויםכי באמת נתתםוהןקנלוםברצון,
אם ק"ו כאלה היה י"ו חס מאד בדיניהן כדי שלאיהיו בנות ישראל מדרם
לפ-וצים (שם ח'.א סי .קל"ב) ומעיד על עצמו :ואני מנעורי ועד עתה חס על בניה
-

.
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ישראל ומלטדזכותן (שם ח ב סי' ק"ב) .בנללמדותיו הפובית כגרוהו מארבעירו ויצא
שמו הטוב לשםולתהלה בכל הארץ ,גם בשאר הקהלות במערב היומרים למשמעתו,
ומכל הטקימית היו שילחים אליו שאלותיהם והיו הוראותיו לחק ולאיעבור ,להחזיק
השלום והצדק ומשמרת הדת בכל מקום ,אף בקהלות רתוקוה שלח דברו והכניס עצמו
בעניניהם ואין אישפיצה פהלאמר מה זה בא לרדותנו בתיך ביתנו (ח"נסי' רפיה)
פעם אחת שמע מהמעמדים כמיורקהבין אנשי הקהלה אשר נוסדה שם אתרהגזירה,
והנה לשסע אזן נבהלה נפשו מאד ,כי העיר הזאת ההנהעיר מילרתו ונפער רבקה
בה באהבה ,והנה חש וכתב אליהם דברי הוכחה :מתאונןרע באזניהם עלכי השחיתר
דרגם ומזלזלים במצות ונברו ביניהם המחלוקת (חיגסי' מ"ד ום" רכ~ז) והזהירם ע5
רועמעשיהם והזכירםעל עונם ועלהמחלוקות אשרהיו מאז 3ק-בםיאש -בגללם חרבה
העיר בראשונה .והניר להם האותיות לאחו -,כי יהיה אחריתם ער אובר אם לא
ישובו מדרכם הרע .ומה אמולה לבתו בשמעוכי שם בעירו ומקום מולרתו בזו לשכל
מליו ותוכחתו לא הועילה ובאבל שמע כי תוך ימים מועטים פגעה בהם מרה הדין
פתר להם ונשתמרו כלםבשביל המחלוקת (שם) .ואבלו עור הגדיל כאשר הוגד
כואש
י גם אחד מגדולי רבני הזמן אשר כאח כרע לו היה גם הוא נלכד בשחיתות
ל
כי
השסד הוא הרב רבי מרדכי נגאר ,
בנעוריו כחו בזקנתו
אלהים חנן אותו באורך ימים ,עור ינוב בשיבה ,וככהי
לעבוד עבודה בכרםהתירה והחכמה  ,וכבר הגיע לגבורות ,ועור למדולמר דעת את
העם וחברספרים ,אלהים הראהו עלמיבחייי בתהולו בןיקיר בן חכם מכבר אביו
בן אשר בו התפאר .הוא בנו רבי ש לס ה הנודע בשם רשב"ש .בתלמוד תירהו
הלך בררכי אביו ,ובעודו ח' כבר היההבן נחשב ביןגדולי הארץ ,ולעת זקנת אביו
לקח לפעמים כובר משא טררותיומעל שכמולהשיבעלשאלות שנשאלומאביו ,שש מאות
ושלשים וארבע תשובות השאיר אח'-ו ברכה ,כלן נכוחות למבין ברורוה וקצרות ,כי
אין דבר אשר הרחיק יותר מאריכותפלפולים ,ורקעל צד הצורךלעניןירחיב לפעם'ם
דבריו ,אבלבין יא'-ך ביןיקצר לא נמצא בכל הספר דברים מיותיים שאין בהםצורך
לעצםענינו .אם נשאל על דברי אמונות ודעותישיב על דרך המחקר והמישכל ,אבל
לא 'כניס נפשו בחקירות פהילוסופיית דקות ,ועלכן לאהלך אחרי דעות הפהילוסופים
המפרדים המחלישים הנסים ככל האפשר ,והכחיש דברי האומרים על קצתם שלא היו
בהקיץכי אם בחלי
ם (סי' מ ד) ,ונם לא שעה אל דעה הרמב"ם מנצחיות העולם,
תושה מאמר התלמוד 2',,ית אלפי שנין הוה עלמא ותר חריב" ,דעה יחירית ואינה
הלכה ,כי אמונתו שלמה כדברי התלמוד שלם'ף ששת אלפים שנה יהיה חורבן העולם
(סי' תל'ו)  ,אמנם בהתשובה להשואל אשר שאל אותי על ככה והוא משיב והודיעו
מה היא אמונתו בזה יראה לני מרה יפה והגינה ,כי לא היה מן הרבנים החפצים
כייאמינו כל באי עולם מה שהםמאמינים ואינםיכולים לסבול דעה אחרים ,הוא לא
היה כן הוא היה מבלן ,ובתשובתי לזה השואל אמר אם העולם עימד ליחרב אם לא
אינו מזיק בחק האמונה ,הנגלה מן הפסוק הוא האמת כפי דעתי ואתה תאמין מה
שתרצה בזה .אבלאין רמז בכל הספר שהיה בוזה החכמה יש.נאה ,לא כן היא
בבחינת הקבלה .אם נשאל על דבר הנוגע בקעה מדבר בגאון אני אינני מאנשיה
,מי'ל"ו) .ובמעם אחדמוציא את ם ריחו על המתיהרים בחכמת הקבלה שהם בחשכה
יתהלנו ועל הקבלה עצמה ,שאם היא קבלה ראוי שתהיה מהפה
ואיך נתבוה
ילמקובלים יסור
שהםז
בספרים ,וכפי היוצא מדבריו טכחיש כל ענין העשר ספירות לאי
הכל ,ובפירוש אכר אם הנוצרים טוענים השלישיות הםמוענים העשיריות (ם '.קפ"ח)
-

.

דויד ח"ה)
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בטקומית שינים בהשובותיו נראהכי היה בקי בחכמת רקרוקלשין'הקרש ,אכל גכ.
זה מליצותיו קשות כאבן ואין בהןטעםוריח .הנה זה המנהנ ביןחכמיישראל שאם
כותבים תש.בה לשואלים לדבר הלכה שמקדימים באגרת מליצה לכבור השואל הוא
ישןנישן כבר בתשובות הרמב"ם נמצאמליצות כאלה .סגנונן הוא (לרוב'שמשתסשיט
ברבורי הנתובים ובשווי ההברוה המ1פיות בכל מחרוזים .במליצות רבי שלמה הזה
נמצא דבר חרשם) ,שהוא מחבר מליציתיו מלשונות ההרגום ,ומדבורי התלמודים
והמדרשים ,ומראה בהן בקיאות עצומה בכל אלה הטפרים ,ומי שאיני בקי בהט
וכשמותיהם ובדבוריהם כמעם אינומבין מליצותיו (עי'סי' רנ"ם רס"ג) ,כמנהגו הזה
נהגו החכמים מצאצאי ספרד בדורות המאוחרים .בדרך המליצה הזרה הזאת כתבו
אגרוהיהם הקדמית ספריהם והסכמותיהם על ספרים ,ולפעמים גם בספרים עצמם
משתמשים במליצות כאלה  ,ואול :הם הוסיפ.
על מנהגו של רבי שלמה שהיי
אוהבים להמליץ הדברים במליציתחדות ,ונתנוליגורי הכתיב אוהגמיא שמשתמשים
בהם כונה אחרת אף מהופכת ,המבהילה קצת קייאים ,גם מעוררת שהוק לקצתם.
לפי מעם הרבנים האחרונים מכני הספירים היה ררך המליצה הזאה .נעימה וערבה
יהלשון .הנה אחדמגדולי הרבנים הוא הרב רב .דוד אפנהייםהזקן
ינחשבה להםלייפ
ך המליצה הזאת יבגלל,ה קראו הרב רביחייםיוסף אזולאי "מליץ גדול
היה נודעביר
ולשונו שלשלת גרולהמלשין הלמוד" .ראינו מזהכי עד היורות האחרונים זה הטעם
ספרד ,ודרך מליצה כזאת נחשבה
לא חדל מקרב החכמים
קצתם כנעים
וטירות ישראל .כמי כתמנביניאביוכן גם כתביו יביאו לגו תועלתבעליינדייעת דברי ים.
היהודים ,כי כמה ענינים מדוברים בהם הנוגעים בקורות היהורים משפטיהם ומעשיהם
בעת ההיא ולא טעם טמדוהיהם הרעות והטובות ,
שני המאירות הגרולים ,הריב"ש והרשב"ץ ,הביאו הה רה והחכמה מספרד
ונטעו אותן על ארסת מערב ,רבים מחכמי ספרד ורבניה אשר כמוהם :ושבו ,במערב
היו פועל.ם עמם במלאכת הקרש הזאת ,אבל הםהיו הראשים והברורים אשר ימרו
שם תקנוהטובות וקבועות ,אשר הרביצו שם תורה והעמירו תלמידים הרבה ; וער זמן
רהיק קמו בארצות ההם חכמיםאנשי שם מורים וסופריםבהורה ובחכמה ובקבלה וכלם
היו מצאצאי הספרדים .בכל הדורות הכאים נדבו אנשי אלגיר וכל קהלות המערב
.מזכרת קרש לשמות אלה החכמים אשר ימדו שם התורה ותקנות טובות ,הם הריב"ש
יהרשביץ והישב"ש ,ושמו לחק ולאיעביר להזכירם לטובה'בכל שנה ושנה בערבית
שלליליום הכשרים ,וכן סכואר גמחזור אפגיר (שביד רדיק) :ונוהגיםלעש.ת השכבה
על הרבנים למורנו הרנ הגדול הריביש זלה"ה ועלסירנו הר:נהגדול הרשביץ זלה"ה
ובנו הרב ר' שלמה זלה.ה ובכל גיח הכנסת על רבניה להזכיר זכותם .אמנם בספרר
אחרי הגוירה אך שמה ושאיה בארץ ונעורה מן היהודים .אכן גם השארית 'הנמצאה
עוד התחוקו בעד עמם ולא התיאשי ,עודהיו ביניהם אנשים אשר נתנו נפשם על
התורה ובכל מאמצי כחם פעלו לקיים התירה להרהיב חכמת הרת ולהעשיר ספרות
ישראל .עור כמו מאה שנה אחרי הגזירה הראשונה בשנהקנ"א הזהירו שאריה,בארץ
ילב ,אמנם כלצדקותיהםוזכיותיהם
נקרב השנים האלה .עוד קמוביניהםגדוליםחקי
עלו 'חד במאונים נגד המעשים אשר הרעו לעשות כל העם והמונו .רבים .מהםהכינו
לבניהם עת רעה במעלליהם ,אחרי גל הבא עליהם לאלקחו מוסר ,ויהי אחרית דבי
-

.

עיי

כי

 )10אס אטשכי הטכתכ אשר כתב החטם 'שמעון בן יוסף דון דוראן דילוניל להרר
ג"כ
"
מל
לט
על דרך זה (חשןמש"מ הול ריד ק"מ מס' והב שזכה) והסמל טרח להרי'ות מקומות clilcenהמואמיארטירירי;נ
יו
נא(רהו ועי' בהקרסתו שם ,בכף כשיעור שכשה הידביש לא  nrrי,ן"דצ.
(רקד ח וץ הוי
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גי כפלים כנראעצנה עברהכים עליהם

8ט1
,

-

סאה שנה עברו חלפו תתה שואה ומשואה,

בכל הזמן הזה לא היה דור אשרהיהלו שלום ,פעם פהופעם שם נרדפו ערכי הרג
נזל ואונס המרת הרת עמרו ברוסו שלעולסם ,ונוכח כל אלה לא נזהרו להחזיק השלום
בקרב ערתם והטחלוקות לאנחו ולא שקטו ,המעמרים האלה לא מעם פעלוכיהחישו
הנגעים אחריתם לרעה וקרב קץ שאריתם בארץ כתום מאה שנה אחרי נזירה קנ"א
נמלאה סאת הרשעהבארץ ספררופורטונאל ,ונמר שטדכילל במלוא רוחב כל הארץ,
אשר לחרב לחרב אשר לשטר לשמד ואשר לגליה לגלות ולא נשאר בארץ משפחת

.

ישירים ולאיזכר שם ישראל עור בבל גבולוהיה.
פק שרנה עשה

שארית 'שראל בספרר אח-י גז'רת קנ"א.

אין הפה יכול לכבר ולא תסלא אזן משמוע את כל החלאות הנוראות אשר
באום לרנליהגזירית בשנת קנ"א
 .ובכל זאת רבקי בארץ הגורה הנאת כאשר ירבק
האזור בסתני איש  ,כי לטרוח כל הפגעים והסכנות אשר ארבו להם מכל צר חשקה
נפשם בארץ אויביהם ומעניהם ,ארץ אוכלתאזרחיה הנאמנים לה ,ולאעזבוה אס רק
מצאו מפלם טעט בצל אחדמן הסגנים ,או באיווזוית הארץ אשר לא הגיעו שםירי
צוררי היהודים .טאד סרורעהיה עתה גורל שארית העםהנמצאה  ,חייהםהיוהלוים
להם סנגר ,תמיד כלהיום חרר ופחד לבבם לשירכי 'בא פתאום ,ופתרם עור הגדיל
מפני רשעה האחים אשף בגדו בעמםיהמירו דתם בעת השמד ,הנה השובים את
ברית אלהיהם רבים היו בארץ .מספר רב מן הממירים אמנם רק למראהיצאי
מן הרת ,והם בלבםיראו אתאלהי ישראל ,דבקו בטצות'ו ובריתו ינצורו .גםעמי
י רק מפני האונס
הארצות עצמם לא עשו בנפשם שקר לחשיב שלבם כפיהם ירעוכ
ט
ע
מ
כ
ו
ו
י
ה
נפיהםירצו אמונת הנ,צרים ,אך בקרבםהיושלומי אמוניישראל,
בעיניהם
ם
י
ס
ו
נ
א
ה
בחזקף יהודים (תשב"ץ ח"אמי ס"ו) .אבל גם רבים היובין
פריציבני
עמנו ,אשר נתקי מוסרות הירח ישראל ברצון,חלפי חק והפרו ברית דת משה נכל
לב והםהיו למארה לבית ישראל .אתהאנוסים הכשרים היוצוררים בנבליהם והלשינו
עליהם והביאו דבתם רעה אל הממשלה ,והסיתי בם את הבוסרים ושמרו על כל
אהררצוזיהם ועכבום לצאת שתוך השסר ,ועודיותר היו היהודים בארץ מטרה לחצי
רשעם ,אותםהיו רודפים באיבה למען הכחידם מנוי ולאיזכר שם ישראלעוד (שו"ת
הריב"ש 40י"א) .בראש בלםהיה בוגר ומורדבאלהיו אחד אשר היהמן החכמיםואולי
מן הרנניםלפנים בישראל
 .הוא היה הסוטר פוילוסבירגינויסרי סנטא טאריא אשר
שמוהיהודי שלמם הלוי בורג:ש (עי'לעיל*ייד ופם"ו) .הוא בקנאה גדולה ובחשה
שפיכה עטרוהיצר לישראל ,בונתאמהו דברי הכמיישראל :כלהטיצר לישראל נעשת
ראש .כי גם הוא עלה לגדולה ונעשה אחר מראשי הכיסרים בארץ ; ובשררתו הזאת
שם עיניו לרעה עלהיהורים אחיו טלפניו והסית בס אח הבוסרים הגביהנו עליו
ו ברם ,
להשחרלנוהינו רבות ונאמנות וגדולותמנשוא הקים,לא טובים ומשפטיםבליחי
תאוה היתהלו להרע להם ומחשבותיו כל היום להביאעליהט רעה על רעה ער אשר
נעלה נפש הכוטרהם הנבוהים והישרים ברשעתו ,וצווהו לרטן טתג ורסן לשנאתו אל
עם היהודים אהיו מלפנים (מכתב אל תהיבאבותיך) .אסנס מצותם הזאת כבר אהרה
הסועד.ני נבר נגזרו עליהםנזירות גיולוה מנשוא
אין להשיבם .וגם המצוה
אשי
אם היראת שעה עקב שצהר
עצטה לא היתה לה ותעלת טתמידה ,כי לא היתהבי
(ד"ר חיהן

ובאמת

.

