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 נדול'ס ביניהם היו מעט לא כי יראה מהם גם , ותש.ביהיהם בפסקיהם ומדקרקהמבין
 . trVn ונעומק ישרה בסברה לבחקרו

 ענות קול ואין גבורה ענות קול אין מאיטאליא אמנם . באשכנז הדברים עמדוכן
 הששי לא* הראשונה במאה כי ראינו אמנם הן . ההיא בזמן ההלכה בסברותחלושה
 , ספרים מהכרי כמה 01הם בחכמות וירועימ בתורה מופלנים חכמים באיטאליאהיו
 , ההורה יורעי חכמים בה נוספו עיד השנית ממאה הראשון בחצי כי ספק גםואין
 רב.ם ושוטמו , מנוה מצאו כי בה נאחז,. הספיד נם ואשכנז צרפה ספלמי רביםכי

 שארית לנו נשא- לא בו אנו אשר הזה הזמן בכל זה בכל אך , הדעתותרבה
 , חכמהם פרי מכלבכתב

 * דעט"ר1 עשריםמפר
 שארית . ומראן צמח בן שמעון הר"ר , קנ"א גונת גזרות אחר' למע-בהגחם
 דורות . וסופריהם ההוא בזמן הספרות מינ' . קנ"א גוירת אחר בספררישראל

 * ופורטיגאל בספררהאחרינים

 עשר ששהפרק
 . קנ"א שנת גזרות אחרי למערבהגולש

 הראיינה במאה זמן אחר ;מן היו אש- והגירושין וההריגית היהודיםרריפית
 אך מספיד השניהוחצי

 כס-
 נגזרו אשי והגירוש הרב וההרנ הרדיפה נגד נחשבו מדל.

 על קמי המלביות כל כמעם . הרעה יצאה הארץ קצות בכל , קנ"א שנת בשמדעליהם
 מנה מ' . השסים שמי מתחת להשמידם יחד בברית ובאו קשר קשרו כאלו ,היהודים
 לילי , וחקיה מאחריה נואש אמיו שבמעם עד מחכמיהם האבודים ימספר הריגיהםהמון
 עמם לעשוה הפליא תורת' ועל עמו על בחמלהי הוא . ישיאל שומר להם שהיהה'

 היה אלהינו אלהים זה . והנה הנה קטנה שארית ומפ'רד מפוזר במפרד עורלהשאיר
 . אחרה בארץ מנוחה להמציאם בעדם טגן ויחי חרב פליטי מארצם הנדחים עםנם

 חכמת נדלה ושם , לתורה בתים יבני . הישנ.ה והרחיבי חרשוה קהלות ימרו שםאשר
 מגדולי רבים גם הגדול ההטין עם כי , לברכה והתמידה פרי ועשהה תה והצליש-אל
 הצפינ.ת אפריקא אל פניהם שמו האלה הנמלטים . ההפכה מתוך נמלטו ספרדחכמי
 ק ח צ י י ב ר הרב הבאים בהוך ויהי , ביניהם אשר הים מעבר ספ-ד מול היאאשר
 מיורקה אי ממלכות ביאשונה ולכלם הפלטים באו המלכיות מכל , ת " פ ר ב ת ש ש ןב
 . וברחמים בחמד יפית פנים בסבר קבלום הארץ מכשלי . ק-ובה היותר היתה היאכי
 שננית היתה אדום בארצות שם . הישמעאלים מושלי הזו הנוצרים ארצוה כמישלי לאכי

 אך . ולרדפם אוה( לשניא ומציה חק היה וכמעט מבע נעשה הרכל ודתםהיהודים
 המערב ארצית מושלי לא אם יורע ומי , הכלל טן כיוצא רק זה היה הישמעאלים ביןפה

 טובוה מעלות כמה אשר , הספרדים היהודים בה נושבו כי לאמצם למוכה זאהחשבו
 מפק בלי הלא . מאז בקרבם ישבו אשר המערביים היהודים על ובפרם , עליהםלהם

הביאו-
 יליבדים מפלפלים כשאנו וראי ואל כ"ט סי' ברינא כחייי בשו"ת וכהב . מחרישים שכחבו  מה עלשר:מן,ם
 רטהטא בקופא פילא כטיעל דקים וגחלוקים בדקדוקים ולהטרח  למשקל רניל,ן אג' א; התיס' מומן כסיחר,פוה
 ומחוורות סלובנית ברורות גרא':ת איא אם'ר להה'ר ואין הדין לפסוק אין יהת'ר אי הדין לפסוקאבל
 . דקרוק מחוד ולא דש:עהתא סוגיא פשטיכתוך

 ה.ה.;דוזר
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 היו כן על יתר, ועוד , בספרד רכשו אשר גדול עמם,'הכוש הבאים מן רביםהביאו
 ההיעלה רב הוא הלא זה יכל והשכלה, בדעה מאד נעלים וגם , וקנין מסחרלמידי
 מבוקשה מראה בעיניהם .היו טמפרד באו אשר ה.הוהים כ! ועל , יושביה ולכללארצם
 היהודים היו "ספרדים כהיהויימ לא כי , ידעוה לא עהה עד אשד מראה ,ינהמיה
 ששה בן יצחק רבי . עוני 1.ד.עי ושפלים נבזים אך היו הם . מאז לקרבם':יושבים
 עני על ומהאונן המערביים היאורים מצב בשפל התבונן בכי הזאת הארץבכואו,אל

 שטיה על .או ישנים הארץ ועל , במשורה ומים צר ללתט מספיקים אש"ינם הזההעם
 יחפ,ם" סלאי.,ורובם,הולכים נבי על פלאי ומלבושיהם .בלילה מתכסים יום ובכסיתעות

 שער; להם פתחו המערב:ומושליהם עם למה נבין כן ועל , קנ"נ( פי' ה-יביש)שקה
 ן , . . עין במוכה ויקבליםארצם

 באין החדשה אחוזתם בארץ לשבה יכילים היי ש-נניח ובמנוחה ובמחהבהשקם
 עיטף קשי הספ-דים אלה . יצאו מקרבם טובתם ושתריבי, שלוטם מהרסן ,.לולאמחריד

 איש קנאה , דרכם להיטיב לסדו לא עליהם הבא מכל . עהה נם כן ואףהיו,בארצם
 ג;ירוה קורפ בספרך היוהם בעוך המהלוקית אש את הקהלוה בקרב הציתה אשלמרעהו
 דאגה ,אוזן למשמע הלא , כצדיהם לצנינים ותהי ממשלת בם משלה עתה גםהשמד
 עשו עצמם הם במערב ונאחז: מספרר ונמלם. נתגרשו אשר אלה כי בשמענינפשנו

 סאת להשתרל ברציהם לארץ אחריהם הבאים לאחיהם נכלי אשר בנכליהםתחכולוה
 ואמנם . ס"א( סי )ריב"ש מספרר הנאים אחרים פלטים בארצה הקבל שלאהממשלה
 לא . לפנים קורוהיהם זכרו ולא גדולות מריבוה היי והמורים החכמים בין גם כינראה
 עוד . רכ'ז( סי' ח"ג )היביץ הקהלות חורבן אה המחיקות גרמ. מעט לא כ'זכרו
 הזהירם אשר .לב על יסטו ולא נקלה על וח-קות נדיים להטיל בטנהגיהם החזיקועתה

 שעבר מה שעבר אחיי : ואמר , מדנים טעיררי ם וחרם נדוים עוד שים לבלת.הריב"ש
 ואולי לטורטים ולחיינו לסכים גייינו להת לנו ראיי אבל , זן בשררה לההנהג ,לנואין
 הריב'ש, היה לארץ נאו אטר הראשונים מן אחד . שם( הריב"ש )קוית כפרהנ.כל
 נוהנ ה.ס שם :שיבתו יטבזמן מפק ובלי במליאנה, ישיבהו התלה היהה שםבבואו
 השיב ממליאנה כי נמצא כן וכמו , ליס( סי' )שם הקנות, להם שהיקן מצאנו כיברבנוה
 לשבת משם וילך שם, שבהו ימי ארכי לא כי נראה אבל לש,אלימט. כוה השכמה

 בשנת נקבר ושם מיתן הם עד שם ויחי . אלניר אן ארניל היא אל3:איר בעירבקכיעית
 ובכל . קייסת1( קבורתו מצבה הזה היום ועד הים חוף על אשר העיר לחימת ה,ץקס"ח
 בבואו , 4( צר )הכרם עפרו את ומחוננים קברו. את ' מבקרים היחידים מיה' ביוםשנה
 את עזבן אשר או השסד לסבת ספרר מפלטי רבים יהודים שם היו כבר .אלגיראל

 ספרדית קהלה מצא שם כואו כן ועל , לאחור האיתיוה ראו אשר הגזירוה קידםארצם
 נרגנים גק: שם היו אבל לקראתו. שסחו בה הנכבדים מן הקהל רוב . נוסדהכבר
 יכנהו לא אשר אלמוני, פלוני אחד כי , עצמו הריבית יפפר כן בו, ורבו שטמוהואשר
 אוהו לנרש לבו על וישם הקהל על וקצין דאש להיות ביאי ה.כף סכמות שם ,נשטו
 על . גם -והן וקאם,ךם אוחי מחשיבים הקהל ראה כי אוהו לקנמר והתחיל העזרמן

עסקי
 הר.3'ש יש.בה ההלת כי הדבר על הראית יפה טסודרות 2 י צר אסלאם סר,א הפרט השנת. בספר1(

 מ י ס.' ח"ב בשוקע הרשג.ץ ישא גאסן ועד לשואלים, תשובות כסח כתב ורוכשם בסליתה ה'החבמערב
 . גסל,אנה היותו בעוד שכתב הריב"ש של אחת תשובהשכהבעל

 )עד מס' 128 צד ההנטים סדר גס' נייגויער המגם שהעת.ק יי על העירני ג~פמאנן ר'ד יד,רי2(
 נב וכי בטערב וטצרוה'ו . בשרצה שנדונו בניו שני מיתת הרישש שראה טסו סטברי יוסףל ל-' יוסףרבכי
 וכעצי . רנ'ב שגה האחראים המניתשים שבאו ער מצבה נלא קברו ,נשאר וכ. בראו. ככור. בו נהגו לאוטוהר
 . עי"ש בהערה פי'ד למעלה כבר שכתבה' כסו . שקיל הדברעדיין

'יב ה'ינדיי
-
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 גם היסים כל טשפפו היה באשר אוהו מחרף הפלוני זה היה בן ועל , הקהלעסקי

 י ב ר ב ר ה ו הקהל גדולי התקבצו לזאת ). עליהם ולהלעיזו העיר חכ6י לבזותבנקיקה
 הדבר מונע היה הריב"ש אך וחפופיך, בזיוניו על ל45ותו בה~6 נ"ע ק י ר פ שא

 תחבולוהיו ברוב פעשה עשה האיש זה כי . רשעו סאה סו,רן%5א4 אנן , פ"א( סי')שם
 סםיורקה ספינה שם הגיעה עיטים באחר בי מקיא וירך . בישראל יעשה לא כןאשר

 ביתם ונפש נפשם להציל וברצלונה ובלחצה ממיירקא אנופים וחמשה ארבעיםובאוכה
 לזה )גם כפולה לגולגולה מהם ~hpl איה כ4 לה5ניס6 רצא העיר שך וגם השמד,טן
 מן לררה יהנה שלא האלקארי סאת .שבקשו הישסעאלי6 , אןשגסינהו( %א4' הואה4ק

 , אמנה חסרון זה כי אליהם באסרו בם גער הקאדי , השער יהיקר פן מפחדהפפינה
 עשה טה ואמנם . הישמעאלי רבר בן , העולם בל בכלל אלה לזון באל יכולת איןוכי
 ישובו אך לררה יניהם לבל השר עם הקהל שעושו טתאסץ היה ופא היחורי האישאותו

 האיש אוהו עשה אשר כוה 4שע מעשה עוד כלכל יכול לא משיביש עההלמיורקה.
 שישובו ינרום אשר יהורי איש כל על שסתא ויתן בקושרים עפ היו אשרוהאנשי6
 לפעולת יוצאה האבזריה הרשעה זאה היתה זאת ב5ל ואולם . למיורקת הענייםאלה
 . בפלוה אחיו דוי ועבי הנזכר אשהרוק רבי לולא ,אדם

 ההורה בהכםת חכם אלהיט וירא. וישר צדיק איש הזה4היה ק אשתרורבי
 לכל טובים חסדים טטל והזה ושרים ממלך מבוקש מפואר רופא ויהי חכמותובשאר
 להשתדל ירו לאל גם וגהי , לבל ואהוב נכבד היה זה ובעבור , דה הברל בליאדם
 מרער1 ישוב לא פלוני אותו כי אשהרוק רבי ראה כאשר אז , הממשלה מלפניטובוה
 פלפני  והשתדל קנאתו אה קנא חז , עה בכל הריב"ש עם וההקומפ סדנים מעוררותסיף
 רג וישימהו ריינוה כהב לו נהן אשר ער הריב"ש בעד מזביה בהלמסן אשרהמלך
 בכנוי לו הצר אשר הזה האיש אה הזכיר הריב"ש . וס"א( פ' )סי' הסלך סיועםנאלניר
 איש כי , בשמו לפרסמו רצה לא והרשיע העול סן מצדו ;ליו הבא כל עם בי ,פלוני
 . אוהו המעליבים נפער ומנאי עם גס משלים היה אשר "ריב"ש דיה ינעלנ עניוצדיק
 . חנם טריביו היו רבים באמרו בי ע הפלוני זה היה מי לדעה ונהקירה נתפשה לשואוגם

 . ובהחבולותיו רשעתו במעשה הברים לו היו הוה הפלוני כי יספר הלא' עצמווהר54ע.ש
 , רוחו השקטת , מהינותו . השסריות פרוהיו לפני נכבשו קנאתם גם שנאהם גםאפנם
 השלימו אוייתו גם כי עד מנגריו לב נם לקוי אדם בל עם השלום אה ואהנהועניתו
 אליו הבימו 'לא אשר מחלוקה, מבעלי גם , הארץ בכל איש היה לא . בגלויי(אחו

 הודה לא אשר אחר נם ואין , המוסריוה מעלוהיו ותרומה צדקתו ספני קדש,בחרדה
 המערב ה ארצ כקוי ס% . ובדעה בתורה הארץ בכל כטוהו ואין בדורו יחיד היאני
 ספרר באי החכמים פן וגם , ההן בארצות מקרפ היו אשר החכמים מן שאלוה אליובאו
 שם "קבך י . -_4_ ההישבו הנזירוה סן הנסלפ.ם פפרד סרבני רבים כי , הנזירות אחר בהן נאחזואשר

 יצחק רני אלגיר פחסני הנם חיה היינטש את שלדף פלעי אותו ני סיער 109 צד h~fl גרע,5(
 ש' בתשיבוע כטבואר דש'ל אוחבו אשתרוק רבי כשמה אהה טעפ בוהו האיש שאץ שמצא ספני ,בי:אשהרוק

 . נססופק אלא זה כהב לא נרעץ גם כי סנה ליגה צורך ואין . טענם טכסה אפלאס ר'א עליו ותשיג , עי"שס'
 יוהר  עור כעיני רחוק וזה חתשנ"ץ אבי דוראן צמח רבי יזח פלוני שזח כתב 21 צר בחכרם אפלאם!ריא
 יקראו מכברו היה טוחו יום עד סים ימניעו יגואר כאשר רייג.ש של מנגדו שחיה אף בנו שמעון רבישהרי
 ונועץ- כבור לו ונתן הריב'ש עם חמיי מתכבד והית עסו ונתן ונשא בדורויתיר

 היה חריב'ש אם וההפאר , עמו
 אכת טעוני אותו הית אילו ועתה . דעתו ספני דקתו וגחל עטו שהדין לו הודה או הלכה ברבר עמומסכים

 על אביו של שלעלבונו טוחל ר,ש,בנו שיחיח אפשר איך לבסוף נדחו הריב"ש אשר האיש והוא צטח,ר'
 ואטעם , נגלה 5א אגו סניה ד4ה שדכא אחרי הדיבתה נסיי ולבא  בהשערות לריק ניגע לא אטנא .נקלח
 לסלשינ'ם .מהרם ההיתטיט(,ל טן והיה הריב'ש של ייע טלית היה עצסו בתאשחרוק יצחק ברבישיגע
 זנן שנ"ב( סי' השביש )ש1'ת המשברץ וחג' ב.נאשהרוק שלסח ב"ר יצחק ר' לו ושני חריב'ש עליושהתום
 . ע"ש ג'ו סי' בריב'שכצואר

 דיה(1דו"ד
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 נאה הליבוש:, ;א5 הריצוץחאלותע~ס וכלם גהישבו:בסערב, אשר היו רעים כי גרעאך ,טספרי העלים ףק4קיק. 40 . .. כחג את וידעו הרלב"ש מסכוייו היו וכלם , קמלות ויסדושם
 אס כי לא:נשאר,:*ו כה;סהינם נדע,לעייך,"יקם:;בחגסש ,א"ר היא מהם קמןמיעוט
 ;פס גרכח,;,'םחכקתם:. :אחריהם- השיקירו לא ,ןת יוולת ,, , ומתן ססשא ערומותשאלות
 חקל?"ולב: :היו,;נט94, כן עליהם, ולריפוט:, עהכם להעדיה.: למשפט. נחשיב אשרהאחרים
 בתשונווו'וחאליהקן,אשף",ףפלןמ .:היבלי; .עדות על.פי אם. כי בן נחליט לאבהורה
 לסוחבתו, .)וחלסןרםטאב4,:ספהיוא תולחם "שאלות:,ערה, טן נכיר גם ם ולפעם ,מעלהם
.ך . לאברון הלכו חברוואם

, . 
-. 

 .. ..,,. .,י...
--',,..- 

 בן, ה .ה,מב; היא בכנורו הףיקק:ש,סמ-סף יאשך. ; סמ"רר באו אשר הרבעיםגון
 ויןנכנו', )'פפ"ו( .לעיל )עי' אגה סארביס יותי בולינצ?ה ראש היה אשר אפרתי טפןבן יי-עטרסי ,זקנר,היה. . גי~ענבספרי p?~an פרתן5ק0שפחת א אס רו 0 בן רם סע

 וההרכב, למעגב והלך ;טויותן "הץ המןקתן.את בשעת עוב כירטו שסו אשרהוה
 !ממונעלה, אח , וקראו ,ואוהבו עצתי w~a -הרןבדע-היף י העדה לראש שם ויהיבוחראן
nyw)דגך ,"בכל ביגיףס. והטהן. הם_שץ פסק לא הריב.',ק חוי ימי כל י"א(. ט" ר,ב,:ש 
 מענ-ניו ,הוהועהר שלפעסים ,חעך ,בו וגס;הוא הרישרש, ,עם עע? עטרם רבי היהחגרה
 לא .):,אכן ס,( סי' )שם נאמן,, חי9;אוהבי גאל מנגייר לו.ספני בצר לפניו שיתוושפך
 )שם הדה בעיקרה חכמה בדברי גם אם כי שאלותיו כל הריג"ש אל שלח לכדבוצרה
 חבטת בעניני חושב הוא מה רעתו לחעמירו.על גם טמנו ביקש אחת ופעם , קי'ח(סי'

 הטחקר, בספרי ק,רא עמרם רבי היה כי ) -טוה שנראה אף והנה , ז( קו סי' )שםהקבלה
 עסק הנסן בטשר ואולי 1 המובן בעצם החכטוה אלה מבעלי היה לא נאה בכל ,וקבלה
 _נטכתב צסס בן עוטעון ר' רברי :מהור לנו יוצא כן , גרולה טעלח כהן יהשיג יוהרבהן
 גי אל!ג: וגתנ; בחכמתו מאר הפליגו בו אשר קכ'ח( ס" חיב תשביץ )שו"תאליו
 שהוכה והכיר לסהוק כרגש בסיו ותהי ספירים טעולפת עפה מגילה טסנוראה

 כ-

nws 
 . עמלקים מבורות מים דולה עלי וגדא עינו ראתה יקר וכל ע מר ו בחכמה לוירות
 סשאה4תיו גם בספרותנה, שארית ממנה ואין תכמהו אביה כי להתאונן יש סאראך
 טשאונ(01תגו. את והשמופו היבשות nlS~en את ; רק הטשיביס החכסימ השאירולא

 נ?;אס,גם. האלה, גחכסוה סער מחבר, היה לא כי טאד הדבר קקו4 אולם .ע*הן
 ,)בלבבו לאן,ההגרף עור הקבלה טן ; ומעט החכטות' .טן מעם ולמר בהן ועיין בהןקרא
 : וכל סקוסם את כחם:';טכיייק, זקנינר:היו.,םכיריםי"ת כי . טפקיס בהן לחבר ראוישהוא

 ועור,שנ!ת.כיעקקה: . ה,את בארץ המנהגזם,..הטתמזהים שין עליו רע היהנראעענת ,י . עתה מושגה בארץ סאה קשה :.היה הזה הספרדי- החכם ומצב . האטת לשםסעש'הם
 , הן לאו כישגאל:אם להחזיקם יק אס הנה הבאים האנוסים עם לעשית מה כרתמאד

 ; בארץ-חזאת נושבו אשר ספרר סבני ההבנים לכל קשים היו הענינים "לה גי;אמנם
 אחד :היה חסום רבי אשר הטדע יבעלי - הטתוניס להרכגים זה היה קקה יוהראך

 וההבה החכמהן, אוה וליה 4ה ולא חשכה ארץ הזאה הארץ היתה הנראו לפיסהס.
 לאנרצו ומכליתם ערפם 'וום(בקשה התפשטו.בקיכה גאים ילא פובים לאמנהנים
 טפם ק4הג;:יע גם שהחזקך אלא. ."וק נלא , ציה( וסי' ח ל סי' )רישרש טנהגםלשגית
 הרע הרבר על התא~נן. כאשר תהי קנות(, וסי' ה צ )סי' נוהגים'כן שהישמעאליםשראו
 , כאלה .בן-בר() מצהנ,הם לשוא ירקרק ולא ~סלע-בטנהגם הריב"שוהזהירו לפניהוה
 טעפ .לא גס 4 )שם( ארם טשום זה יקבלו לא הם כי בשלוה לעבערץ*מהם ירצהאם

ם טשסקי סור לבלתי הזאת הארץ חכמי תנהגהציגן ;  רצו; הבר;הל"הך,ולא ,בכל 
 . נ"א( )סי' כן הדין שאין. להם הראה אם אף כנגדו לעשות עמןבשים

"alta ה( ח)עיר
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 הנה . בי לענות ענין ודינם האנוסים משפט לי היה אלה כל על יותראמנם
 ער טתחלתם אנוסים היו רבים . שונים ידעות'הם החכמים משפט היו האניסיםבדבר
 להחיש בירם עלתה ואם האונס מן לצאה דרך למצוא היחילו עינים ובכליין ,ס.פם
 דתם אל ושנו במערב שנושכו ויש , אחרה ארץ אל וילכו ספרי אה עזבו לעומפלט

 אמונהם כמשפט אחיהם כשאר העמים לכל גלוי וכצדקה באמת וחיו שלמהבהשובה
 אף אלה . הגוים בקרב שוכנים בספרר נשארו אשר האנוסים מן רבים אכן .ותורהם

 , שונות מסכית זאה בכל , ה' .בתירה נפש בכל ודבקים ישראל אלהי עם המיד לבםכי

 בסהר נאמנים יחידים ויהב שם נשארו מ-ת יקראם פן לבבם וטפחר רוח מקוצראו
 אנוסים הרבה אמנם . הרה חקי קצת על לעביר לפעמים מיכרחים היו בנלוי אב" ,איתם
 )סי ט הריב יספר כאשך , לרועץ אליהם יוהפכו ברצון וסופם באינם תחלתם אשרהיו
 כל על שוכרים טעליהם התירה מוסרוה כן אחרי נתקו האנוסים אלה כ. , עליהםי"א(

 למען להעלילם ביניהם אשר האומללים היהודים אהרי ורודפים 3פש בשאטהמצות
 . הרשעים אלה השמד מן לצאת ומשתדלים לשם'ם לבם א'2- האנימים ונם , מנויהכה.דם

 במ.ויקה היה וכן . ובברצלונה בולילציה אשר מקצתן שנשסע כמו למלכית אזהםמוסרים
 כן הדבר יבה,ות . 6"ג( סי' )שם היהודים על להעליל בעלטה מוסרים ה'1שהט'מרים

 אמונתם בדבר .משפטם דינם לברר הזאת בארץ ה-כנים הוכרחו כי מעבטו הדברמ.בן
 מאד קיטה זה ~ה.ה , וחליצות'הם וניטיתם ונשואיה: קרומיהם ונענין ולעדוהבאים'רים
 האנוסים אה מרשיעים ביניה[ קנאים רבים כי ובפרט , והנכונים המהיניםלהיבנים

 ומכל. במקימם להשאר הכריחים אשר הסבות ואל האונס אל לב שים בלי אורות כלעל
 טות, איטה על איש יגבר חלוש בכח לא כי , והכונתו האדר רפיוני ;ם חשבוניתלחשוב
 טמעשה ראינ. הלא הקנאים אלה איבה . הדת על נפשי מוסר להיות נכון אדם כלולא
 פק'רי את הסיהי חמלה בלי אשר שם הריב"ש כבא "יאשונוה בשנים באלגירשהיה

 . סנד'הם יודפיהם ביד ולהסגירם טמיורקה 'טכאו האנוסים את יקבלו שלאהמטשלה
 האנוסים על ניח משפטו אשך המהונים מהרבנים היא גם הזה אפרתי עמרם רביוהנה
 משפטם להוציא וירא יושד היה קנאים ;ם נתיך כי נראה אבל , המר נורלם עלוחמל.
 רם, אליו בשאלתי ואמנם , הציל נפשו את ובזה הריב"ש לפני משפטם והקריבלזכות

 . ס'"ב( י"א סי' ר.מ"ש );י' דינם להקל נוטה לבובי
 כמו הריב.ש היה לי כאח כרע כי הריב"ש עם דברו הוה שאלותיי עניניבכל

 VJ~iv על סמך ולא הוראה מיראי היה כי נראה ומרודם שמי על נזכרו שאלותחמשים

 כיהראן הי. כי טוה ונראה , בהייב"ש נועץ אם בלהי יפשוטו, קטנות בהוראוהגם
 לא צמח בן שמכון הרב אל . שלום דרכי מפני כן עשה כן ועל , מחלוקת בעליחכמים
 , עמרם ר' אל בכונות השוביה כמה אזה הרב בתשוב'ה נמצא כי אף , שאלוהיוכהב

 סמנו נשאל שהיה בלי אם כי אליו שאלות ר"ע שלח לא כי טלשונן גם מענינןנראה

 אחרים גה.ראות להתערב הרשב,ץ דרך היה כן כי , ר'ע לפני דבריו הציעעליהן
 "מבת כתנה כי נראה מתשובוהיו באחת מלגד . נשאל לא אם אף השובותולכתוב
 הרשב"ץ והיה לעולמו הלך כבר שהריב"ש אה-י ח.י. ים. בסוף היה וזה י"עשאלת
 . מגדאנמה4( אליו שלח הזאת השאלח לה-שב'ץ יטאלתו שאל אז , מקומוממלא

וכר"ח - ----
)4

 תשכ'"
 להה,ר היראה אל.ו כתב ה-אש ה:.פק ע.ר ג.ה סי'

 בנת-
 רוהשובה מצורה ק,וד'ה שקירין

 היריע .שהר.ב.ש זה כל ידע ר.ע שכבר לשאול צ-יך ה"ה לא ;ם כך על שאלי שלא נראה ליה שהקדיםומליצה
 וכן ליה סי' בריב'ש ע,'הכל

 בת.טב."
 נשאל שלא נבא, משה וך' ר"ג בין שה.תה המחלוקה על ג' פ.' ה'ב

 על ומתן וטשא השג.ה דבתו גל החלומות בשין קג.ם קכ'ח ט" וש: . בריבם ההערב רק להכריע כןעל
 גיל רמן וא.ן ר"ע שחברמאמר

 ש-

 אח מריע ה.טאלוה :גינת כ', סי' ;ד י"ס ס" בחת רק . מלפנ', שאל ;

 . שם הכל כצבוא- יש..ט ה.ה ככר .ר"; הר.ב.ש מ.ת אהר' ה.ה וזההישנ'ץ
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 השלים כפק ובלי בגיאנטה וישב ראן 11 אה עזב בזקנותו עמ-ם ר כ' מזהונראה
 . חלדו ח.י ימישם

 ר' הרב , בהוני,ן ההנקבו אשר ספרד מפלט. אחדים היי הזה עמרם רבימלבר
 הריב"ש בעיני נכבר , המפוארים טן אחר הזאת העיר חכמי בין היה י א ב ג ה שמ

 בחדרי בקי היה כי נראה בשאלותיו וטדבריו השובזה, בכמה עמו :נהן נשאאשר
 מיקירי היה במסרקה בספרך יושב הזה החכם בהיות כבר , בסבר:היו מאד ,נעלהתורה

 הכמהו ומפליג עמו ידבר בכבוד אשר הריכ"ש עם בהלכה אגרוה והחליףהחכמים
 בכל ההשובנת.נמשך מהוך שנראה כפי . ש"ס-שיח( רצ"ד רצ"ג רצ"ב סי')ריבן'ש
 טוונמי קצה כטנהג בהוראה מנהגו היה לא ספרדי היה כי אף , הרמב"ם אחרידבריו
 אם כי , כן לא הוא אך , חימרא על חומרא למפות שאהבו הזאת לארץ באו אשרספרך
 נפלה לפעטים , כ"מ( כ"ח סי' )שם להחם,ר בין להקל בין הדין שורת אחרהלך

 החכטים בין גכ המחלוקות פסקו שלא כמרהם אחרים חכמים ובין בינו בהוראהמחלוקה
 אוהב גבאי משה רב. היה בפלפול מזוזן א"ש כי , ג'( סי'- ב ח ל"ג סי' היא)תשכ"ץ
 עצום פלפול מלחמת הרשב"ץ עם נם נלחם אחת ופעם , בתורה פנים נשא ולאהאמת
 מיטה רבי עליו שהשיב אשה בעדות אחד עד נאמנות בענין בקינטריסו דבריולבטל
 ומהן במשא כראוי בנחת עוד משזבו הראשונה על והנה השגות. מלאות תש:ביתעועי
 עליו אשר' העיקרי היסוד על לאמר לבו מלאו בה אשר השנות ?ל אבל , .הלכהשל
 כי - רוחו כל אה עליו טוציא , כטוהו .נשמע ולא היה לא שוה : קונטרמו הרשב"ץבנה
 יההל ההל גם קשית אתו ירבר - דעתי בטול לסבול יביל היה שלא הרשב"1. דרךכן
 .שלא עשה כי נזכר דבריו בפוף ואמנם , החבמים בין מהאחרונים אחד היה כאלובו

 אהבה לרברי מרגזו שב בן על. עיניו, ננד בחכמה הבינונים אחד לא כיכמשפם
 ירפים חלושים דברי במהירת דבריך היות עם : וכהב , ותהלה כקוד לרבייומהתוליו

 בשולחן ולפניך ערוך הלסוד בפיך הכל כי , צופים ונופה טדבש טתוקים הנםהנה
 הסמב"ץ ביניהם, האחוה קשר ניהק לא ואף , ד( פל פ"נ סי' ח"א )תשביץערוך
 החכמים ראש הריב"ש כי התנחם משה ר' וגם , נצחו כי בלבו חשב כי רוחוהשקיט
 ומתן משא היה לזמן מזמן ועוד , קנ:.ה( סי' ועי' קפ"א מי' )ריב'ש עמו המכיםבארץ
 גודר וקראהו צדקתי מעלת על שבחו וביתד , לשמו כבוד נהן המיד והרשב"ץביניהם
 של חמותו אחי קרובו היה משה ר' . ק'( מי' ב ח' ץ )תשב. עירו בקעי בדק ומחזיקפיץ

 ימים הא,-יך כי רק מעניניו דבר ירענן לא זה וילת , ב( קנ מי' ח"א )שםהרשב"ץ
 . צ"ט( סי' ח"ב )שם סהרשב'ץ שאלות שאל קפ"ז בשנת עוד aWDI ;במיניין

..
 נרוח ביניהם המרחק היה המערב לארצות ספרד בין אשר הים טס-הברח'ק
 בעדם גדרו טושבותיהם מקומות בכל כן ועל , חייהם משפטי ובכל ובדעהובהשכלה
 רבניהם .בחרו , דבר לכל ארצם כמנהג נהגו יבהן , מיוחדות ספידים לקהלותומתהדיו
 להם לקחו הורה לתלמוד .בניקם בגדול גם כי מעצמו ומובן , פפרד מחכמיודייניהם
 , במערב בברשה נפגיש ספרדי ישראל בני נערי מירה ארצם, בני מקרבהסורים

 בחכמה הטעלה גדולי היו בלמוד למהחילים הספ. ביה מורי גם כי נראה בוובהתבונן
 אל %ו ש ר' הרב היה הזה הטורה . הרננוה כבשררת הטצערה בפקידהםומתכבדים

 משפחה היתה חלאיו בית משפחת . בברשך ישב אשר ו י א חל וד ד בי ר ןב
 בטרט.שה ישב אשר חלאוי משה י רב היב של קרבו היה מפק ובלי ..ספרדית
 חבר והיה הרשב"א את ידע עוד אשר , בספרד הריב"ש הית בעיד מופלג זקן)היה
 , בסרטושה תתישב נסים רבית ועם הכהן פרץ רבית עם תהה לו היה כן ואחרי ,לבנו

חמר "ה()""ר

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



-

82 1 - 
 כשבת . השררתן( אח-י ררף ולא שם ישב שנה וחמש שלשים כי עצמו עלואמר

 הראשונה והפעם , הכיר .לא 0עלהי ואת שמואל רבי אה ידע לא בספררהייכ"ש

אש-

 הכיר זמיר , לפניו ועמד שמואל ר' אותו בקר שם . ברשך ררך בעברו היה ראהו
 )מעת . בו חשקה נפש- כן ועל , כהירה שקירתי ברוב מעליתיך.אההבונן הר,ב"שבו

 אליו כהב ירידוה בדברי ותמיר , בהורה ביציהם יהמהן הנהמא פסק לא והלאהההיא
 . היבנית כסא על היושבים מן היה לא כ. אף החשובים הרבנים אחר כאלובכבוד
 שליח לחיות הקהל  ששכרוהו האחה . ברשך בקהלה פק,דוה שהי לו ה.ו שמואלרבי
 שהעסירוהי : והשניה , ס"ד( 6' )ריביש נאוה וטראהו ערב קולו הי~' .15 להםצבור
 היה הוא , ס"ד( סי' ח"א השב'ץ קע"ה סי' )רוב"ש לבניהט 'אויה סלטי ישוהכשכר
 לחקור משתעל היה פעמים וכמה , טלאנתם עושים היו באמונה אשר המורים.שן

 הספר בית הלסירי ובלמוד בחינוך הנוגעש בעילם החכטים נצולי פי אהולשאול
 מיז ח"ב צ' סי' ב' סי' ח"א )תשב'ץ חובוהיו משלם יעוה ולא בפקידהו 'כשללבל
 ונאמן סופר להיות החיבה נם נקשי לקהל צבור ח של הותו פקירהו עם , ס"ה( רס

 עצתם איש הוא היה קהלתם בקרב הרה ובההזקה הצרק בהעמרה עניניהם ובנץהקהל
 והרשניץ הריב"ש דורו גדולי לפני הציע אשר שאלותיו ומהרבה . ק"ע( סי').יב"ש
 רב אטנם . עירו בני עליו סמכי ואישות ממון ודיני והיתר איסור בהוראה גם כינראה
 , הזאת לשעלה ראוי לגבהיה כי מזה נשפוט לא אבל ן ה ה לא ס54נו בעצםהקהלה

 לא עבי יקרא חבט גורלו: וחבל כוסו מנת היה שכן רק , וראוי ראוי הי,ל באסתכי
 פשוטים דברים על לפעמים שאל כי להוכיח נוכל שאלותיו מקצת כי אטנם הן !יקרא

 : שואל נשמעהו אם נאמר מה כי . הבינינים מן הם אם אף המעיינים לכליטכוררים
 ; ס"א( סי' )שם בנדוניהה לו שהכניסה דביי: גם נכללו אשתו את יגרש הבעל בכללאם

 יורש הבעל אם : בשאלי או ? והגמרא הברייהית מהוך תלמורי איש לכל מביא-דבי
 לקרושין חוששין אם שאל אם מזי וגדולה , ס"ו( סי' ב ח כהשביץ בן במקים אשהואת

 חכם היה כי נראה שאלותיו בשאר נתבונן אם אולם . ע'( סי' היא )שם נשיםבערוה
 בעיר שהיו ספני אם כי אלה על שאל חכמה מחסרון ולא , ההורה רלהי ?לשוקד

 החכם.ס לפני טובחת שטעותם אף הדנרימ להציע והוכרח עליו שחלנןלומיימדטועים
 , החסידות מרה היתה הה.ראה בענין רוחו הכינת . נרגנים שפחי לזות מפניהגדולים
 בכך מה של חששות על חושש והיה הוראה מיראי היה כ. שאלוהיו בכסהונראה

 לעוסק לרדת ומנקש דורש עת ובכל , ישרה בתורה חקירתו דיך יחייה*(,מחסירות
 אות וזה ישראל ממנחני למנהג או חכמים ולרברי ההורה לדברי סעפ למצואהרברים
 )תשב"ץ החשבון במעשת כמו חכמיה בקצת בקי היה כי ניאה ובאמת , יתירהי(השכלה

 חכמים דברי ולהבין העבור 3טוד לבא גדולה השתדלוה לו והיתה , יי,( סי' אח
 בכל דורש היה וכן , ק"היק"ם( קיר ק"ג ס.' )שם והמולרות ההקופית בעניןוחירותם

 דקרוק ילרעה להביןלב
 לעיי

 ישב אשר ברשך קהלת . בירים8( על חכמים ן ולש הערה
 בערן הריב-ש בהשו' ליידען שבנק החוטפה ע"פ הוא הלאיו טעה ר' שו סענ.נן שנתכת' טה5(
 ולא הריב.ש רכרי שהם חישב שהוא אלא בהערה 38 ח ה rPa)O_ וסובאת מווינא רמ.ח נגרהטטינה

 ר' שאיתו 16 בהערת ט"ו ס'פ לעיל ושי' . הלאיו ר.מ דברי enw י;ג ש' בהשכיר ה. ח. ז. ש. כפ'ש אלאכן
 חוה. חלאיו ס ר ה.א שצ'ט סי' ה-etat כמ"ש הייר ,ק; שהית ne'm~mlסשה

 קם"ו קשה קשר סי' בריב'ש וביחור , ובתשב'ץ ש בריב שאליותיו בצמח עי',1(
 נטצא שלא קליחה בלא ימים נ, שצבר בבשר אים'ר שנ'הנין על טעם שאל פ'1 0" בריבים7(
 לסח קנ"נ פי . באימר ה'א תצה וטלקית אומר בלא שהיא מררו: בטכ!ת החם.רו לפח צ' סי' .ברטבים
תקנו

 דב-

 , ב קב , פיו ,;1 גז* סי' ח"א השביץ עי' . ציאה לה בעיניו קלה ההא שיא אמרו יהב לכתובה מועט
 ט-1 ס" ח"א תשביץ עי' והרבנים הכאוזים מן הדורות חמסי ~טן על לשאל גם דרכי ולב . הוה סס'1 כלםקפזז
 . הרברים ברור לרעת רצה דבר שבכל איה וזה ע"ביפי'

)8r~:ta ספר על הערה צ'א סי' ושא , וגס' במשגה סלת קצת הוראת על ש.אל שזח ס" חיא 
 ה"הןת.ר

 ח"כלוי
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 חייתי, כר3 כח. השיג ולא שם הצליח טפבן,.ויא בה ויהירים קטנה קילה היההבה
 . פ"ה( סל סנרשה..)הריב"ש ופיכה גדילה אחרת עיר א5 ללכת בדעהו ננטרזכבר
 טיכג. אשר מריבה בעלי בקהלהו היו כי 0אד הרברוגרוב

 .אי
 פרנסתו וקפחי חי.ו

 ויודע סבין נחזקת .מייכ"ש לפני חשוב אינו כי לאטר יעה דבה עליי והוציאווהלשיניהי
 שקר טופלי אלה כי ספק ונלי , קע"ה( סי' )שם ושאלוהיי כחביו על סלעינ היאוכי

 אל התעצב אלה מכל יוהר .עוד ואולי ,. העיר את לעזוב רצה קי עד רוחו אחהסרו
 תבטינו על פיהם וטרתיבים בועטים ישראל מנהגי על סרה סיברים נעיר היו כי עללבו

 גדמיו .אשי הגררים סחב ראש להרימ יכלנו שלא ער הוה בנלוהני לתצונו כסהבאס-ם
 אצא.-סוס אקר כן ועל , ס"זן סי' א ח תשב"ץ קק"ג סי' )ריב"ש ישראל פטוןלאבר
 ]קשוש בירו עלתה ולא טצליח איש ~"ונ לא האיש ,ה אטגם . כבודי ההד אלובקהלם
 הרגה אשר 1 י א חל דוד ר' הרב חכם בן לו .והיה , נכרשך יושב היה "חריהוועד

 . . אביוי( מקום טפלא היה ואולי כבישך ישב הוא גפ , הרשב(ץ עם וסתןבמשא

 בארצות הררייות מן טנוחה מצאי הנולים מן אלה זולת שלטים וכן רביםהנה
 אבל . רבנים להם העמירו ועכלם ספרר סנילי בעריס ההקבצו נרולוה קהלות ,המעיב
 הלריגום אשי ההלאוס 0ן נחו את כי , שלמה מניחה היתה 5א השינו איטרהטנוחה

 חדלו לא החרשה סגורם בגרץ וגם , 9נפשס : מנוה גהצו עצמטי.לא הס ,בארץ_מולרתם
 כל על העולה דרכם, הטיבי ולא סיפר לקחו לא עליהם הנא כל ועםהמריביה,
 ן כ ף וס י י ב ר הרב הריג"ש של דינו פגית בסיקסטה לפנים הדיין היההנרנגיס

 הרישש עם בריכותיו הזה האיש היה קשה כסה , בקונסננטינא התישב אשר ר 1ר
 שהוא רע בו לדבר להתאפק יכול לא והסבלן העלוב שהריב"ש עד , בספרר היותיבעוד
 צחק י י ב ר עם טתלוקת ועשה הקשה רוחו בער לעצור יכול לאבקינסטנטינא בשבחי גם תהה , שפיה( שפ"נ סי' )ריב"ש תחבילות ובעל ריב מחרחר חנףאיש
 אודוה על עולם הרעישי ושניהם , קינספנטינה סחנסי הוא גם אשר ק 1 ר 6 ש א נ 1ב
 לכעים נוח קשח אדם היה יצחק ר' גם כי , יתד בברזל ביזל בהק ונפגשו הקו"ףרגל
 נ ר גסנה היה בקונססנפיגא עטם , לא( נ' ס"ט סי' ח"א ץ )הקל לטתלוקתובופה
 מאר הפליגו והרשג"ץ הריב"ש אשר נריל אדם היה הוא ננאר יטון סי ירב

 ס" . רשכ"ש )שויה עליי סטכן אחריו הנאים אשר המנהגות קונפרס חבר גם ,תכמהו
 נוסרו.,ופם אשר הקהלוה ביוב הרברים וכן.עטדו , בטחליקהם התערב הוא, וגםשכ"ט(
 הנציח אהבת . שלום10( דרך ירעו ולא יה עם זה חלקו שהכטיהם ספרדיותקהלות
 ברעהי איש יעל_ג4.קנאתם ניניהםנכרה

-5 

 כי חכמה הסרנהל מופרים קנאה היתה
 . . . קכזא , קייב , קיזא , נ'נ סי' שם ו:.ע , י צ ק ה.ום וקריאת נקוי בענין צ'ב יבסי' , לרד'קהמכלול

 ה צ' סי" שאחרים מתשובה וסיד בה'ג ציר ס.' ער סש~רים בטקסיות שא15ת פפגו נטצאו בתשבוץ9(
 רלע'סיגות את_ :בודק מכוחן וחנה ק,צ, המו"ס בברגית שטואל ר' את סוכיר כבי וגה , דור ח' לבנוכתובת
 סי' אחר שתתבו חתש.ביה שכל יבואר הוא לן ואס . שכתגן שטן סדר על כתובות שהן ייאה הרשגזץשל
 לא ספק בלי צ'6 מ' חתשובה ג' . מת זמן באיזה בקרוב לשער נוכל ילפזז . רש-ח טית אחרי מוסן מןציה

 סשה ועיג בפי בה גסכ:אר קוו  בשנת נתובה בגירור לפ סי' שלשר והיא ; ציר סי' אחר רחוק נוסןנכהכה
 בתשו' שכתוב טס על כאן להעיר וראית' ל.הוע קודק שנים חרגת לא אבל ריש מת ככר קפ'1 שנש' מזהעגיפ
 טי14"לים חגאו6 שעזם כחוג ובפופ כספים לשפטת נפיס השטטח שנת היתה קפיז השנח שאותה צ.טסי'

 וע.ג. , אהררי דפתרי תרתי רב שנת שס היתה neern שנתירעצו
 משחבר או4( הגיה האחרון המאטר שוה

 . , אחרים. בה דגיחו או סוהר קורם שניפ ג' רזגבש'

 טשח ור' אפרה' עמרם ר' אצל . ספרר מנולי היו אשר חמיוחרים ctc~nn מן אחרים %ח ונזכור10(
- ג'ז סי' שם הכמן', יחורמ אב נפורח. חנם אכל תעיר סרגני ה.ה לא מא' נם ח', ד'ג' 6י שם ן ה הכ נ ז ר פ ש א ר' . תורה מבעלי גם חיה אבל הקהלת ונכברי הנגידים טן קיא חרבנים טןהית שלא נראה ג' ס" ריג'ש גשי'ה שפרוט הם ר אב רבי Dns: חשובים eleln נ6ה גמוניין היוגבאי  ,.ט, 
 העי4נ' . סופיג ת.ה היה נ, אלי: חרינ'ש טרברי ינראה ט,ה קיר סי' שם , מ א י ק נ א ם י ר פ א י בר

 אקס"ורר חזה()דו"ר 1כ'י וחיא בכייו ליצו כתבי אשר סביכים טורה ס' על טאמו- וידא חשם :בוד עלישפרו קו'"סאנן רזריו,ד'
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 פעלו הם , ההורה לחכטת למארה היו הרעים המעמדים אלה , א.בה המרבה קנאהאם
 וצם לא , חכטהם מפ-י מאומה נשאר לא מכלם ילדה, לא עקרה החכמה היההכי
 רבו היב היה הזה מכלל היוצא אך , בספיותנו להם זכר ולא המחברים ביןלהם
 . באלגיר צמח בןשמעין

 עשר שבשהפרק
 . ר~ראן צמח בן שמעון רביהרת

 בס וכל ח צם בי ר ואבע הש משם ברח המרה ושת במטרקה היה במפרדמושבו דוראןי צמח בן שמעון ר' הרב היה הזאה בארץ ימהיר מאירכוכב
 לו קרוב היה רהרלב"ג . גרולים הכמים מצאצאי היה הוא , באלניר וישהמשפדורו
 מחכמ' היה מ'( סי' ריב"ש )שו"ת רוראן ק אשתר הנקיא צטח רבי אביו . (טמשפחתו

 לא אבל מזכירו הוא גם והריב"ש . בשמו דברים כמה מביא הרשב"ץ ובנו ,העיר
 היה הרשב'ץ , מסודרים בלהי דברים לדבר בדרשותיו מנהגו כי עליו ואמר .לשבח
 מת ושם במיורקה תויה מרביץ וטהור קדוש איש אפ-ים וידאל לרבי מובהקתלמיד
על

 קדוש.
 יטל חבר להלמ.ר  הרשב"ץ א"  עשו הדו-ות כיתכי רוב . קנ"א בנזירת השם

 למערב ביאו ומדי ממציאותו ידע לא בספרד הריכ'ש בעוד כי נכון זה ואיןהריב"ש
 יעלה ואיך , הזקן הריב"ש נגר ובוז בגאוה הצעיר החכם זה נהג הרשב''ן אה שםופגש
 היות עם : הלוי טוב שם רבי אל כתב אחת DYD ? הלמידו הרשב"ץ היה כי היעתעל
 , א( ק סי' )שם צדק- חפצהי מאשך דכאו חפץ הייהי יזהר רוראן רבי לי שעשהלמה
 , נגרו העוה הרבה כי לשער נוכל נפש במר ככה מרבר והסבלן הנעלב הריב"שואם
 הכמים תלמידי דרך זה ואין , בהריב"ק פנים העיז כילרוה. כי מודה עצמווהוא

 נודעו לא ביניהם היו אשר הריבוה רביי פרפי . נרבוהיהם בזעפים להיותהנאמנים
 ידבר לא כי ממנו דבירו מאופן יבין הרשב"ץ בהשיבות ובודק הביחן אבל בבירור,לנו
 כל כי נאמר אנו אף בילדותו פנים בי הע.ז כי שמענו עצטו מפי ואם . כאוהבממנו
 דרך כי אמרנו כבר הגה . ובמעשיו ברבריו העציבו חי הרי2"ש היה אשרהיפים

 לא אם אף תשובות ולחבר . אחרים בהם הורו אוטר כדברים לההערכ היההרשב"ץ
 דברי ומבטל וסותר , בקשוהו ללא נמצא שאלוחו ללא נדרש והוא , ככה עלנשאל
 נגד מרתו כן היתה ביחור אך . בחזקה לפעמים גש בצדק פעם בפלפולוהמורים
 הריב. נשאל כי שסע או ראה אםהריביש,

 חבר מהרה חיש קל וכך, כך נדון על ש
 והשתדל , הריבדש של בהשובהו עולות לחפש ומהאמץ הזה הנדון על השיבה הואנם

 פנים כל על חפש הדברים, לבטל מק.ם מצא לא אם ואף , בפלפולו דבריולבמל
.

 להורית '
 עי הנסיה שנקפאה בנ' מששהו; כ;לנ; על . בפפרד הנדגלה הסרה על מהאונן 1ב1 9"9אקמפורד

 צ.נ"
 צור

 1' ס.' ר א מ ע ן י מ י נ ב י ב ר : ~מהם חשובים הכטים כטה נתישבו בבוג'אה נם . והלאה 854געשיטטע
 רבי לו והשני ובכ"מ. קב ק.א ע.ד ס.א סי' ות"ב ב"פ-ל-א סי' ח'א בהשב'ץ ה-שביץ עם נם ונו'נז'
 לזא סי' בריביש . י 1 ל ה ב 1 ט םש

-  
- קכ'ח , ק.א , לזג  וביותר טיפלג חכם שהיה נראה מכלם , קל"ב 

 ידו על והסנים ברורים ודבריו הרשב'ץ' )חוא אחד crn על שחלק מה טנ,א שבה קרה שבס"משאלחו
 השאלות רוב ~U'b מ הטחלוקות טרגוי שאסרתי טה להאמית .ם האח אלה והבאתי . בכ"ט ועודהריב"ש.
 . :ה עם ;ה ה;.ר חנמי מחלוקוה לסבה נשאלוהאלה

 שהיה וקוה'ר היוחסין שכתבו וטה , קרובו הרלב.נ שהיה מבואר שם קליד פי' ח"א בחשב-ץ עי' (ן
 בעל אטר אשר ע5 כתב הרירות קורא לס' בהערית'ו קאסמעל רוד ר' שהחכם בעיני ות'טה נכון אינוזקנו
 יראה התשובה בכל 'טם שהמעין דבריו אבין ~לא קל'ר פי' ח.א כהשג,ץ נראה שכן בתו בן שהיהחאפר
 על הגהות חן לוית שס' כתב "ב ובצפר , שחבר ספרא כונה ח"נ ובפוף , קטובו אלא זקנו היה שלא ,ברור
 וכזית זקננו ולא בנו 1 קר שקראו הרי ז"ל גרשפ גן לו' ר' קרובנו הגדול השלם החכם שחבר ההורהפ"

 . ק"ג סי'בח"א
 ה( ח)דויר
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 אם אף בהייב"ש דופי לתה חרל לא ענין יבכל , בבירור'הדברים אחרת דרךלהזרה
 ענין, על נועץ שיהיה חכם- איזה ממנו ביקש שאם , מאר הרבר ונפלא , נסתרברמז
 כי' לשואלו להוריע הרשכ"ץ רקוק דבר,, 'איזה על ישאלהי או ש הרינ' עם לושכתב
 כאילו 1 במקרה יחד באחיו איש כשבפגש: או , הננסת בבית יחר כשהיו אות,שאל
 אל. הילך שהוא חלילה השואל יחשוב לבל בביהו בקרו לא כי , להודיע יחפוץבכונה

 כ. נראה הדברים אלה בכל שב"ב(). סי ח"ג נ"א סי. ח"א )ה'2ב"ץ לבלניוהריב"ש

 המחלוקה קשהה כי נמצא לא זאה בכל אם ואילם , להריב"'ט עז טהננד היהבלבי
 הוא . ואת עשו לבבו :הם הריב"ש ;נות אם כי , הרשב"ץ צדקת לא , בגלייביניהם

 ובקרב עליו קנאה בלבי העלה כי , כשורה עמי נהג לא הרשב"ץ כי מאד יר; 5יאף
 וראה כדין נחלקו ואם , בכבודו מפנו; ;ת בכל נשמר זאה בכל . ערה: היהלבו

 ש )ריב האטת על לו . מודה ה .ה העזירה את קלקלה לא השנאה מטנו צדקשהרשב"ץ
 )שם ושתק ובמכלמת כענוה עמו הריביש נהג צדק בלא עליו חלק אס ואף . קיא(סי'
 להכנ.ס מהפידוה. ונמנע דבר באיזה מלהורות ידו משך הריבתי לפעמים . כ"4(פי'
 דוראן רבי אל הדבר שלח אז הית- ולא איסור לא בו אמך ולא המסופק אלנפשו

 דוראן. ר' את הכיר הריג"ש . ס1ג( סי' א ח )תשב"ץ למעשה ביבר יורה שהואוהרשהו
 היה שלום דרכי מפני כן) על' , הוראותיו על לקנטר מרתו כי מאד ירע , הכונתועד

 על למען דין פסק על אצלו להתזם הרשתו ואף , עמו ונועץ דין לביה לפעמיםמצרפו
 . ק"ע( סי' )ריב"ש בשלום יבאמקומו

 ? חטא ;ליו נשא כי בו מצא עולה וטה המדון ראשית היי; מה נשאל אםאמנם
 הרבבים לראש על הוקם אשר בעת היהה הריב"ש נגד התקוממית: תחלת כינשיב

 המלך במאמר בידו וניהנה אשתריק רבי השתרלות פי על המלך "אה ונהקייםבאלניר
 את ;וין ויחי רוראן רבי חמה בו בערה ההיא בעת , 'הידי דן להיותדיינית-אעיר

 כן לא ולבבו ידמה כן לא דוראן רבי בי . במחלקותיו בגלוי י5קנטרו בלבו שהריר
 פנים כל ועל. בעדה לראש אלוף הוא להיות ולההרימם בלבבו להשהרר כי ,יחשוב
 ועשהנ)~טרה בהריב"ש עיניו נחן נכזבה היחלתן כי וכראותו , במעלה השני להיותקוה
 שנתמנה בעה חבר אשר הפסק מן יספר אשר עצמו מדברי לנו יוצא כן . קנאהולחצי

 , קנח-קסם( סי' א ה ץ )תשב' השובותיו אל נספה וה.א המלך מטעם בדיינומהריב'ש

 כח לו ואין הדין פי על מנוי אינו כדיינות המלך מנויי כי להוכיח מהאמץ הזהבפסק
 ברירה יעל .. כלל בדרך ההליט כן . דינאי' דמלכיתא "דינא לכלל 5א אינו כיהמאסר
 ראו. היה הצדק לפי אש:- הטשא עליו קבל כי דתי בה ויתן יהרהר בפרםהריב"ש

 איך שינא או אוהב לפניו יק-א. אם כי , טעמים מבמה אחרים עמו שישאושישהדל
 זדון מי זולתי דיין אין אם וכן בוריה, על הארץ לשון מבין אינו נם , א.הםידון
 לדון אדם שום יוכל לא מלכיה ממורא כי , אחר עם ריבית דבהי לו יהיו אם 1 ת וא

 ברברי בפשקו מאריך כן . אחרים לרון הוא גם יכול אינו הדין מן , שכן ואחרי ,אוהו
 . לדיין מנויו ה ה מדונו. ראשית כי נראה מנה אשטה, על אשמה עליו ומוסיףהרעומוה

 קשיוה מעט להחליש שנוים הר':ב,'ץ נו עשה לפנינו הוא כאשר יפסק כי אמנםהן
 בו היחה ילדות באמרו ;וההו על יסודה יריב"ש לפני ראשו לאגמון וינוף ,דבוריו
 לבס שהיה הראשונים בדורות "אפילו אשר . ממתני" עבה שקלנו מי בפני פניםלהעיז
 מוסיף ועוד , ק"כ( ס" ,שם בד:רו' דחשיב עליו לאמי כדאי הגה אולם כפתקוישלפתוח
 תהלהדברי

 ושב"
 אחדי עוד כי יראה התש:ב:ת דברי ובודק הביחן אבל . וכהנה כהנה

 על ;ליו ותלינות קשים דברים די בהן יש כהחלה בה היהר אש, הקשיוהשהחליש
 נטה וכי , ועניתנותי לחסיר:תי שבק כי עליו ואמר , הסלך 5יר הדיילות קבלאשר

מעט ה.ה()דויד
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 ית ימלבר , קס"א( ס.' )שם הצבור עם נמלך שלא על המומר דרך הנכונה מירךמעט
 הדברים פי על לשפוט נוכל לא הזה טנהגי על , לזעיר לדיין שההעלה ובעהבחייו עמי מנהגו על נשפים אם כי מותו אחרי עליו ודבר שחשב מה על עסו רנים אנואין

 עצמו הוא והלא , שלום מררכי השמיט אשר הדברים פי על אם כי הזה כפסקהבהובים
 זה אחר לטיב הרביים נשתנו כי יען , השמיט שם שכהב סמה יוהר עור כייודיענו
 והנה . קס"ב( סי' )שם השלום דרכי ומפני הככור מפני הראם ולא הרכריםהעלים
 מהיותם להעלימם ראה עצמו הוא אשר הייכ'ש ננד דברים אז כהב ,ב. טפיושמענו
 ' . . בכבודופינעים

 מאייך חכמים אוהב , רוחו חיי היתה הענוה מרת באמת עניו איש היההריב"ש
 היה אשר הימים כל הן . .ז( שע סי' )ריב"ש לקצך שאמרו במקים אף די לאיןבכבודם
 הרשות הקהל וביורי המלך ומטעם , העיר "כמי לכל וראשין ראש והיה ררהריב"ש
 הרשביץ עם נהג הלא , באלגיר רגלו או ירו איש ירים לא ונלעדו יחירי לדוןבידו

 ח.א ץ )תשב בספקותיו עמו וניעץ , ועדה קהל בתיך כבדי טצא עת ובכל ,בכבור
 וחכמי הריב"ש חיקן כאשר ויהי . ר'ב( סי' )ח"ב הוראותיו על ממך וגם יבמ"א( ק'מי

 שהיה אף המהקנים מהזקנים אחר להיות הוא גם נהכבך הקנות עשרה שתיםאלגיר
 התקנות הוא חבר וברשותם עמי אשר והחכמיט' הרינגש .יבמצית , לימים צעירעוד

 תוטח כיי ספק בלי ונראה . רצ"ב( ומי' ק,נ סי' )שם עמו והסכימו בעיניו ראהכאשר
 לא לבו בקרב הצפונה וההרעוטת רוראן רבי לרוה מעצור נם שטו יישרו הזהמנהנו
 . תלונותיו על הוא נם יעכור לא טפותיו על העובר כזה איש על איך כי . גבוליתעברה
 העיר חכמי כל על ונשאו ש הריב. כבדו אש- הגדול הכבוד זה כי מאד נראהאבל
 תכמהו ובטהה תורתו במעלה מתהלל שמענוהו פעמים כטה , לבו נכה כי עליופעל
 בנשימה שכמעם בהשובוהיו לפעמים מצאנו וכן . ענותו גמדת נם להתפאר חדלולא
 ומשפיל פיהו בעפר יתן נם ובמרעו בטלאכתו מהגרר , משכנע נם מתהרר הואאחת
 החכם אחת פעם לו נתז אשר והכבור הפאר על ככורו ויגל לכו שמח כמהרוטל:

 בעולם טבעו להודיע בדבריו ורומז , שאלוה טמנו לשאול ממלאקה חיים רביהחשוב.
 רבור כדי בהוך מבטיח , בחכמהו לראש לכל מהנשא ובעודו , שמעו הארץ בכלולהיות

 וטה אני מה : ואמר הענוה בעפר מתפלש ושוב , שנדופות היך ולא עיניו רמי לאכי
 נביהה וידגר אחה לאיש נהפך לשינו על מלתו ובעור , גמרתי ומה כחי מההכנועי
 עינו ראתה כל הי שבעולס החכמות ומכל ן חבריו על יתרון בעצמו מצא כיגבוהה
 הלוי טוב שם רעי הנרול' להחכם שכהב תשונתו מתיך נראה וכן , נ"ב( סי' ח"ג)שם

 וחושב : הספר עם ואטל . עליו לחלוק לנו מלאו אשר על , קפ"ט( סי' )ת"נסבניאה
 עצם. אני מחזיק יתירה בענותנות ואם , אני באגמא קני קמיל דלאו יורע שקההאני
 זנב כי הרע ידוע , מזאת עוד ונקלוהי , כאתק94הלמירים ורןן דה יודעי כלנפני

 נחשבים היו ורביי , לפומייהו מפומי נפקין צנור וזקוקי חרפי נימי הי'הילאריוה
 דרוש היה כן כ. , קשים משפטים אהו לרבר יצדק לא זה כל עם אמנם .בע.ניהם
 רבים גם , דהיא נעה ורבו נדלו החכמים בין המחלוקות כי ראינו, כבי , ובארצולוטנו
 וכסה . בנכבד ונקלה נן"ן נער מרהיבי , התורה כרם טחכלי הקטנים השועליםהיו

 יורעים אינם הגר' אי לפלש "שאפילו בעיניהם חכמים קצה על שיחו במרימתרעם
 שלמה ופירכאין:י,בהורה הליה הכפילה בשיחתם עושים , ינעים אליהם התלמירודבלי
 טנסי ואמק"ל'אחר . קע"ד( סי' ח"א )שם ההלכה מכה דינו להוציא מורת 'דקןשל
 אני אבל , יחכמו רבים לא כי . . , הבין לא אם איהו מאשים איני בהוראההלב

 למהיר ירו במשיב ממנו ובנפלאוה בניזלות לרבר עצם. הבנים אשי על אוהומאשים
 דברי ה"ה()י~-י
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 להיות להשתרל היכה גם אם כי רשות רק אינו כרלה בטעטרים . ק"ב( סי' )ח"בדברי
 תחתיו יבא אחר ולא הוא בן היט: ידע הי הריב"ש בעוד אעם- ותא כי אףאיש,
 הידיעם כי השלום 'לחבל מנים עזן השיעלים אלה הניח לא כי עשה טוב כן על ,לשררה
 ולששע להאזין יעודים דק הרקה בידיעהם הם וכי , הכטה ובכל בתורה ידו ועוצםטצ
 , בכבור הריב"ש מקום ממלא הדשכ"ץ ויהי הימים ארכי לא נם . ולצוות להורותלא
 . ייתלון לתורתו הטערב ערי בכל וגם , עליהם יקצין ראש שמוהו אלגירוקהל

 הרשב'ץ גת הקהל מינו מ.הו ואחרי . ימים ושבע זקן הריב"ש כעז קס"חבשנת
 מכיב כי , שנים ושטונה ארבעים כרן היה ההיא בעת * קנ"ח( סי. )היא עליהםלסיין
 ההקנות.שההקינו הכוללת האגרת בכתבו כי , עצמי הוא יספר כן , נולד כ ק א הלשנת
 היא בשנת לזנרון ונתבה , הריב'שבימי

 קפל"
 ששים שנת השלימו אחר הדק זה

 ושריו סהסלך יבקש שלא הערה יאשי ;מ4 ההנו בהסנוהו . רצ"ב( סי' )ח"במשנוהיו
 אשר בעה כתב אשי התשובה את פרסם הזה הבעם מן , עליהם" ננידות ציף,טאמר

 המלך מטעם במשרתו הריב"ש נעלה הכהן שאול רני הוא אשתרוק רביבהשהדלית
 nSplD כאלה בענינים המלך מצית שאין ההלים ההיא ובפסק , קנ"ח( סי' )ה-איגדוליו
 מלפני שטשהדל ומ. , המנוי זה לקפל תירתנו דעת לפי הם.סכ מן ושאיו ,לתייננו
 רפסק זה לפרסם ראה כן יעל .- )שם( _בעטיו עשה טוב לא בי5:אל רבנות מנויהמלך
 עושה היה לא בלערו גם כ. ההגאי זה עמו עשו למותר אך כי קהלהו לאנשילהודיע
 ע תירתנו לרעת אסור הוא לפנים כבר שהחלים 0ה לפי אשר דבר , הריב'ש שעשהמה
 מאת קצוב ספוק קבל הרבנות משמרת על העומד כי ספק בלי היה האיץמנהג
 ועותרים היו ונכסים בעישר הם על ה( ברכת היהה אשר הרבנים טן קצת אולי ,הקהל
 וכחם זמנם כל אם ביהם ונפש נפשם יפרנסו במה העניים הרבנים אבל , ספוקםעל

 בבאו בי . העניים החכמים טאלה אחד היה היא גם הרשב"ץ . העדה לצרכינתינים
 מליצות ובכמה . הרדיפות בעת לאבדון הלכו וקנינו רכושו כל אשר עני היהלטערב
 והינן הצרה על ונאנח גורלו על רע מתאונן , תשיביהיו עם חכמים לקצת שלחאש-
"ff"כיה איש כן ועל . גויתו אם בלהי לו היה אשר מכל לו נשאר לא כי טצאוהי 
 אשר-יחסר מחסורו די יקח מאין עמו לטובת וזמנו כהו כל וינדב אומנותו וערתואשי
 וספוק טנת המקבל לחכם והנה 9 נעבד לה אשר מהעדה לפעולתו שכר יקבל לא אםלו
 וקוא אשה העדהמן

 עו~
 להחגצל נבון בל בעיני יהיה למותר אך באסת הלא אוהה

 לא זה כל כי לנו נדטה זאת ובכל , ברעב וימות בחנם יעבוד ולא שכף קבלתועל
 להרשמת" שוהופה

 על לא כי , כן לעשות הדין סן לו מ.תר אם נוקפו לבו ועור
 ובמספר בחכמינו ומצא שחקר ער רוחי להשקיט יכול ולא נח ולא יניעוא כמה יגעדגם
 טהג הוא אשר הצבור מן להתפרנס רשות לו יש הדין פי ועל בצרק כי ראיותרב

 %. תהיה בעבור אותה פ-סם ספק ובלי באנרת הדברים וכתב , הדתייםענינם
 לערה

 מאי . רעת להנחת ולעצמו הרוגנים תרעומתלפני
 שקטה נחה לא כי בעינינו ן'לפל*'

 בכל מאז כי ידע לא וכי , דין בפסק הרבר נרר אשר ער ספוגך לנבצערודו
 סבין נל- ן מהצביר שכרם לקחו הרבנות עניני על שהסטינים' המנהג היהישראל קהלו"

 נהגו לפנים כבר הלא גספרר' ,גם . זאת ירעו נפוצ:תיהם בארצות עמנו ימיבדברי
 , מהקהל נדול ספוק לו היה הרא"ש בן יהודה רבי כי בהזכירנו ימנ ודי , כןהרבנים
 ספוקו על רב סך לו היסיפי בולינציה הרבנות וקבל לנשילה את רצה,לעזובוכאשר
 סמך לא כי ככה על הרשב"ץ ראה 0ה ועתה , *עין.לעיל( ר"יי-גן'הרא"ש)צויצת
 ,. שלסים וכן רבים לפניי אחרים שע"מ מה לעשות לו ירעה ונפשו המנהגעל

 ער
 היתה- ח"ח(;יצר- הסבה בי נראה אבל 9 הרין מן מותר כן כי משפט לאור והוציא עפוקה בחקירהוכמקר
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 לעצם להתיר בו בהלה נפשי לכן , בהחלט הדבר אסר שהרמונם ראה כי יעןהיתה
 , ש בפיר אוסר הרמב"ם אשרדבר

 דבריר5 ובכל הקרמינים ב0ע.1 להחזיק דבריו בכל הרשנ"ץ מדת היתה ,אתהן
 ם פיר הוא ריק רבר לא כ( . . . התלמוד פי על לישבם יטורח , בספריהםהבהובים

 אשר הרמב"ם דברי להעמיד כי אף , פ"ד( סי' א )ח ריק הוא ממנו הוא ריקואם
 ונפרס , סשינ'ו טפנ. בעדט ולהגן לקיימם משתדל טקים ובכל , קדוש אמרי לוהם

 בל ננד דבריו להעמיד דרש עז שבבל . פסקיו פי על נוהמם היו בה אשרבארצו
 ומא , אח-יו נמשך חומה עניני בכל וכן , קים( סי. ח"ב ג פ סי' )ח"א עליוהחולקים
 רה עליו היתה כי : החדוש קדוש הלכית על מפירושי ב:בריו הרמב'ם על אמראשר
 שועא 0ה לת.יתנו ך צר שהוא למה התכמה מאת בידי שעלה סמה בספר לשיםה'
 מסור הבל , מות הא טחכמי לספר בזה נצטרך שלא תנו הו אה ולרומם לפאר ונקיקב

 ופש מחמר האיש זה כי ראותו אחרי ועתה , ק"ר( סי' )ת"א הירתנ. מהכפיבידינו
 נפש הלא הקהל מן פרס המקבלים הדיינים ועל המ.רים על הועה מדבר וקדושואורו
 על התורה על באלניר ראש לשבת נקרא בגת , זו מדה לירי כבואו nnttuynעליו

 רו סכי איש פי צא מ על לסכור יוכל איכבה , הקרל מספוק להתפרנס והיכרתהמשפם
 הדבר הוא ואמנם 1 פסקיו פי ;ל נהוגים ה-ה עניני כל אש- ובארץ , אלהיםכטלאך
 לוחש דרבנות שכר קבלת האומר הרסב"ם פסק על לעמור לבבו את המבאשר

 ם הרמב דאר לא הפעם כי ודרישתו הקירתו פרי ויהי ן בו נמצא דבר שורש מהולחקור
 , הקבלה ימן הסברה מן יש-אל ומטנהג הוין מן נגרו עימדית ה טכריח ראיוה כי ,נכינה
 בן ה.ה המגהנ. :מצד , ודייניהם התורה נושאי לפרנס יש-אל לכל וחבה הדיןשמצד
 והולד ממשמש הדבר ראינו דורינו עד שלפנינו בדוריה גם , ן הגאונים דורותבבל

 על הפריו הרמב"ם כי להוכיח נידו צלח :בזה , ",שם( היא ת-רה ישראל של01נהנם
 צרק בלא יבומנו לפניו היו אשר וה-בנים הגאונים כל אה הטעה ברין ושלא ,חם-ה
 דעתו ותנוח , קם'.ת( סי' )שם מ הרמב הלזנת את מעליהם השיב וכזה , קם"1( סו'יתם

 האלה והאמת הדברים עם כי נראה ואולם , לבו מחמד הרמב'ם פסק מאחרי בזה מרכי
 האחר מצד בא כן ועל , לנתיבתו והאור סגילהו הרמב"ם מאחרי סורו על לבו יפונעוד
 כק שכרם נימלי הגדולים כל ובעד נפשו בעד וכטהנצל האומי הרמב'ם בערנמגין

 רפואית ספני בדירו ונכבד למלכות ק-וב להזות המזל עזרו ה.א אם : ואמר .הקהלות
 באו לא אשר והרבנים החכם'ם יעש. כה , הקהלות טן פרס ליפול נצרך ולא ,תזככע12

 רק , ם היסב דעה עם היה החסידות ממדת כי מ נשפ 0זה , קמ"ו( )סי' 1 זו מדהלידי
 הרבר ומותר מאחריו לסור רששם והמעטדים הזמן לצרכי האפשר ממדת כי נאמנהיודיע
 . מ"ה( ר פ אבית )טס' אבות מגן כספיו יבאר הזאת ודעתי . הסנהנ ומכח ראיוהיוטכח
 ס;צמנו מעשה לעשות סככנו זה ועל ז אמר , ההיהר על ראיות קצת שם הציעואחרי
 לפני תשמישנו החלה כי הוא וידוע . . . עליהם וריין רב לההמנוה הצביר טן פרםליעיל
 רש(ככעז אשר לסדנו הרפואה ז0לאכת לנו היה נכסים כי , בראש לישב היה לאחכטים
 אכהן בכל שטד ננזרה הדיר בעין אבל , אדום בארץ כבוד דרך בעליה את תדוהההיא

  ם שתו נהננו בידית והניצ:ל שם נכסינו כל והנתני לשלל נפלגי לנו והיהההארצות
 . בו שנהגנו בסה ההזר פהח בזה לנו ודי , אונס לידי נבא ולא בידינו טעמנו שיעמודכדי
 לידי באש לא בה נשתקענו אשר הזאת בארץ כמפקת הרפואה כלאכת היההואילו
 ויסותם 'כבנה בנין לסה:ר לו 1 יש לא ס:פתיו כל כי מזה לנו יוצא  עהה . %סדה
 . ( ינונה לא וההכרח פיהו מוצא על לעבור האליצהי ההנרחלולא
 כתב ה11 צד חוח  ורגז הומס 2(-

 שהרשבי"
 נים קבלו אשר נפרר קהלות טונלי חראשון הזח

 ס"ת חזה)דויד
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 . לו אניס לא רן וכל ובאגדה בהלכה ההורה חדרי בכל נקי היההרשב'ץ

 , פלסה השיבה משיב הלכה דבר ע5 נשאל אם סתירתו )פלאוה יראנו היונחשוב
 טיסתי עיד מקיכות ובכמה . עליו שנשאל בענין שנוגע ככה סטני נעים דבר כליאין

 סי. ח"א :(cw על.הם לשאול ראוי שהיה השאלה בנדון כפיק:ה על השואל אהלהעיר
 חזר אם משואליי שאהד מצאנו ולא . אי בס ד וע מ'ז סי' ח"נ פ.ט , י"ט סי' ח"ב נצ
 ראית הבאת מכח עליו להשיג .דו לאל שיהיה השובהי אהרי לדקדק דפעםעיד

 ונא בפרושים רק דקרוקיו כל ים כי , סכנו נעלם יבר היה כי לד,יאה. איחדשיה
 דרכי ססעקשי היה לא אך . נפלפ:לו לעשת וגדיל כן בקיאוהו כנדלת .הסברא
 חחי במחקריו , דעת לכוצני וישרים נכוחים היו פלפוליי כי הכל של בפלפילהה'רה
 הדרכים כל על עיוניו הרחיב הוא עניניו,. בכל ירד עסוק ועמוק בם היס.רעד

 משפלץ לאור הוציאו עד אחת אל אחת היו תקיר דגי)ני בכדר 'פך ומדרהאפשריים,

 היה וזה . ישר ונפלפ,ל שכליית בסברות יטהודר עצ,כה, בבקיא.ת משוכלל ,הצהרון
 ליודעים להראות הבנין אכני כל יסדר בראשונה הגד:לית. הש'טהיו בחבורדרכי
 כל בקצרה וכזהב חוזר ההשובה בסיף כן ואחרי , בנינו הכין ואיך כמה לבחקרי

 לסי אף וא.ש איש לכל בבניני מבוא הת לטען בה. ההליס אשר ההלכוהייהההולדות
 סדערע . שכלי( וש.ם מפורש הזה ורכו יור'ע ה השוב בכמה . הלשוהו אופן 'ביןשלא
 אשר את ורק העמק העיון אחרי יק כי , ופסקיו משפטיו החליט בהפרן לא כיבנפשו
 ראה אם המעשה עליו רע לפעמים היה כן על אף ויקרב בחר אותו בשמש לוברור
 בקושיות נקלה על עליו נ WDI החלטותיו החר מהרהר השואלים ההכמים מןשאחר
 קשות אחו מלדבר לההאפק יכיל לא כזה לו קרה שאם עד , בכך מה שלומברוה
 ההום עד להעמיק המיד השהרלותו היה כי יען . א( ונם קפ'ט פי' נ ח ב ק סי')ח"ב
 בהנדון הרבה או מעם הניגעים בכפרים דמקומוה בכל מסוה טש עיניי והיו ,ענינו
 להאריך צריך היה ענפיה והרחבה השאלה קושי לערך כן על אף עליו נשאלאשר
 בחשובית המעיין אמנם , ריקות במן'יצות לשון בעלי כאריכוה האר'כוה אין אבל .ספד
 סאוטה בהן אין כי ירע הוא ובדעת בהבנה היםב בענינם ומחנונן הארוכיההאלה
 רבר גדול ודבר האפשרי בכל כקצי היה כי תשובותיו מרוב יראה ולהפך ,לסוהר
 בטקום : שפיו( סי' חים הניולה )כנכת הורח:ת.ו אודות על הצהרונים סגר:ליפחד
 בהלכה הככחו גדולת . אחרון שהוא כהשב'ץ רוה לה ראוי א הרשב' על ההשביץ לקשח

 מאמרים קצת גם חבר , כמנו לנו יש אשר בותיו הש מלבד כ' . כהביו סכל לנומדעה
 "ממון הקינטרס כמו השובותיו. באסיפת הביא ואשר העלה אשר יקריםהלשהיים
 טמין ספקי עניני כל והגיוני מדעי ובסרר עצ'טה בבקיא:ה יכדר בו , בכפק"הטבל
 ,שאדא או הראיה" עליז מחבירי או"המיציא לחלוקו דעהאשר

 בטצישת היא הכפק אם בק נככק המפלים הכפיקת מע' כל ,בבללדדייני",
 ואל דדעא. בספקי ודכדיעים'תין דטועמם צדוי כרכת יבא דכפק ובק ,הדבר

 הלרם :משנהתפיסה במסק הכפק שט:שנ , ההפיסה כדק כאמר נקה האלהההקיר:ה
 מדהתיפס מצ,אים הפס אם יחנסים נהם שאסרו הנקוטת כל לפנינו ומצינ בזה.זה
 והלוקחו לה ח דיני הוא: השני הק:נטרם , רע'ב( סי' )הב ט'ר: ס:ציאי: איןאו

ושבעה
 נו י נ פ ל ש בדורות גם שאטר בפנים שדיעהקנו ע"מ: ההשביץ דברי על השיה שלא ! פלא וה.א . יקהלמאת
 כב,ר הדש זה ראה : על.: אני וקורא . י:כ.ח הרא.ש בן יהורה :ר' . והילך כטשטש חרנר דורוח)וגד

 . לעולסים4ע"
 עלא ס.' בחיא הגובהו עי' . בפ.רוש כן אימר ולפ;כ'ם . האריכ.ה הש,בות'ו כסננין ניאה כןי(

 כי וגו' ארכה היא הכ' והדרך נכו בנקלה הנהחיל.ם ההלט'ד.ם זפ' 'כצאוה כ. קציה היא הא' ך הדאגחל
 . ט.א מ" ח.א וע.ע תרה בהדרי בק. שאינו כי וגא בםבר:ת הורגל שלא ס' יטצאנהלא
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 . בחלה החייבים הדברים הם מה ב( . המקיטות כפי החלה דיני בביאור א( . פרקיםושבעה

 ומן ו( . לשעיר המצרפים דברים ה( , העיסה שיעור ד( . בחלה חייבה מי ש5 עיסהג(
 אכילתה מוב ביום עיסה המ.קף, מן להפריש , מפרישה מי ז( . והברנההפרשתה
 ארצות ש ל ש כענין שלישי קינט-ם חיבר עיר רצ-ח(. פי' )ח"בוהערובתה

 דיני כ5 ע5 ובכלל , הנשואין בענין הארצוה דיני ע5 בפרם ידבר בו . ן אי 1 ש5נ
 לעומק יורד אם כי לבד הרינים את המסדר רק ואינו . קצה-ר"ב( )חינ הארצותשלש

 ה ב ו ת כ ה ר ט ש ח ס 1 נ בענין ארוך ק.נטרם כתב עיד , עצום בפ5פילהלכיתיהם
 מברוה ובעל הישי המפולפל הרשב"ץ את נפגוש בו גם , ש"א( סי' )ח"ג 1 ש 1 ר י פו

 עניני ע5 בא5ניר הקנו אשר התקנוה עשרה משתים קונטרס סחרר ,ה.ה הוא ,נכוחיה
 בהיוה הראשונים בהימים נעשי ההקנות אלה כי ידענו ככר . רצ"ב( ס.' )ח"בהכתיבזה
 להרשב"ץ רשית נתן היא , הטלך מטעם וטצ:ה נגיר הרבנים ראש באלגירהריב"ש
 . בקהלחו חק ולעשיתן עליהן המכמהו יתן למען לפניו ולהציען בכתב התקניתלחבר
 לימים צעיר עור אז היה כי מאד הרשב"ץ ההכבר הריב"ש אוהי שצוה הזאתבמצוה

 את וחבר , עליו כטצווה עשה ובשקידה באהבה כן ועל שנה- וארבע שלשים בן-
 הטעטימ אלה . וכך כך היקן כעבורו אשר המעם "ת פירש והקנה הקנח ובכלדקדקנות
 יצרכי השכל סברת לפי אמת ומשפס , ישראל דיני לפי והיושר הצרק היי יסודםאשר
 , התקנות קבלו שניי בל בלי כן על , העיר חכמי ישאר ש הריב בעיני ישרוהזמן

"rrהקא בשנת החק ויצא , אחריה בקהליה קבלום וגם , בקהלתם יעבור ולא 5חק 
 האלה התקניה . באלניר פפררית קהלה נוסרה אחרי שנים שלש כמו וארבעחטשים
 ומבהנים משפטים מאז להם היו באלניר כי . עהה ימק.סם סטנם טאד ררושותהיו

 אחרות סבות ועוד , לפנים ישיבת: בארץ מערכו שונה הכסף עיך גם . מבספרראחרים
 עשי לא אמנם . מעפרם טשנוי נסבי אשר סבות התקנות אלה על הכריחום ספקגלי

 לא אבל , הנזרה אחר מהדש שם נוסדה אשר הספרדים לרעת לעצמם רקדשזקנית
 התקנוה היו כי ה-ברים וניאים . נתקנתם להתנהג הישנה העדה בני אתהכשחו
 ץ, הרשב דברי טתוך מבואר בן , לה חוצ.: נהפשטו ולא שבאלגיר דין כביהכט.פות
 הכינה היתה טה וללבן לברר ספר ע5 הרברים לכהיב לבו ע5 שם זה בעביר כישכתב
 קהלות משאר אל.ו באו אש- שאלית מקצת ראה כי יען בתלטוד יסודם יסהבתק'נם
 כע מזה טבואר . ענונם על מחלוקות קצת ביניהם שנפלו עליהם התקנות קבלואשך

 זקנה לימי הניעו ער מרובה זטן אהר עד בספר נכתבו לא הטעמים בצרוףההקנית
 . וחד מ בחבור נתחברו לא זהולפני

 יפרו אשר המצ.ת על בסם:-ו ההלכת חכמי בין הזה החב[ לו עשה עולםשם
 רעיה( )קושטיני נדפס והוא הרקיע זוח- וקראו גבירול בן  שלמה רבי של האזהרותע5

 בתשיבוהיו ובפרט ספריו נגל כדרכו , תק'א( )אמשטרדם תשובות.1 שנדפסו קידםשי
 בספר משפטו כן , מש.ניו מפני בעדו סנן ולהיות מקים בכל הרמב"ם רברילהעטיר

 במנין שרשיו רבר על הרמב"ם על שהשינ הרמב"ן כננד, לו היה נאמן סניג.ר .הזה
 יצלח. נידו הרשביץ חפץ עליו שהמלץ צותיו סל וברוב , עצמו מנינו ועלהפצות
 שמונה המנין לכ.ון בתים שטונה ה-ש:"ץ הוסיף עצטן באזהרות גם בי עליוואסרו

 הים:"ם שמנין טבואר פנ.ם כל על , בספק עיר שהדבר ואף אזהרות( ע' )שה"גהרטב"ם
 בלי ן ו~יטכ על ששוען אף אמנם . הספר בכל הולך הזאת דעהו ואתר האמהיבעיניו
 לעמה מופלגת בהכנעה בא יכם;ט הענוה מדה עליו טענותיו בכל שיטי , פניםמשוא
 ש5 המצ.ת ספר בשבח תבירו בהקדמת דבריו הם ואלה . ורוטמתו ן הרטבנדולת

 לפתאים נוהגים וראיתים ההם בספרים בינותי ואני : הרמב"ן של ההשנות וספרהרמב"ם
 ערמה ח*ה(לו.י
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 ולבבי בעיניו ,יראה ההם הספרים כראותו בגמרא ובקי בעיניו חכם הוא ומי .ערמה
 קריאתו אחרי ערד; מה כנגד הגד51 בים חרדל כנרגיר אותם ראותו קודם יריעתו כייבין
 להשיב לבו מלאו זאת בכל אשר אמנם . קץ אין עד שניהם בתהלה ומאריךאוחם
 הפצו וכל ייטעו כל היות על סנה יותר עוד ואולי . שמים מלאכה שהוא מפניהוא
 תשיבות כמה כי ימצא בספרו המשכיל המעיין . עליו המשיגים מיד הרמב"םהצלת
 שתפש גדולה היותר התפיסה ובפו"מ . טענותיו פי על מעל נשארו הרטכ'ם עלהרמב"ן
 דביי בגרר שהם המדות פי על הנלמדים הדברים בענין שיטתו אודות עלהרמב"ן
 יותר . ודעה~( בהשבל אחור הרשב"ץ הש"ב שולל ה:ליכוה: המחכרים כל אשרסיפרים
 , לראותם וכינו לא אשי בהלכה אח-ים חבורים עשה עוד ההלכותיים הספריםמאלה
 , ' ) , לכלה( אחד דרך כי ספקואין

 הרבים ספריו שאר ומתוך השיבותיו מתיך הנודע התלמור בתכטה מעשיו כחטלבד
 . ספרים, בהם ותבר אגדה וכבניני אהרוה כחכמיה ידי ועוצם כהו נם הראהבהלכה
 הפהילוסופיא פנית בכל העיסקים אחדים נמצאו חבר אשר ספריו עשר ארבעהבין

 והשנתת ואחדותו מציאותו על ידבר חלקים לאיבעה הנחלק אטוה מגן בספרו .הרתית
 'הרתות הורות וזיוף תורתנו אמהת ועל בו הנאמרים ההארים ועל ענוותו וחיובקדמותו

 המלאכים .ומטציאות מרכבה וכעשה בראשית מעשה על , הירהנו אחרשנהחרשו
 , נצחית ושהיא השמים טן שהתורה במופתים ומיכיח , והנביאים רבינו סשהונבואת
 החושים ובנדר יכח.תיה הנפש מה.ת ועל הפתים והחיטה המשיח ביאת עיק- עלוידבר

 רימות אחר הנשסה ובהשארות והנפשיים הגיפיים האדם כחות ובכל ופרטיהםועניניהם
 הנונעים הדברים מכל ענין) אין דבי של כללו , העולם ובחדוש וניהנם עדן גןובענין
 להעריך בלבנו נתכרך לא והנה . עליו ררש לא אשר הדתית הפהילוסופיאבחבטת
 ער שחתר בהלכה בחקירתו כמ. אם ולהכריע האלה החכמה פנית ככל ונבורתותקפו
 עניש ההום עד העמיק הפנות באלה גם כן , ענינה בכל עמוק עמיק וירד בההיסוד
 לא הוכם ואל הדברים שפה פני על רק ודרש הלך בהן בעיוניו גי , הוא אמתאו

 להוציא הצדקה לני ואין בכללי הספר את ראינו לא ואנו , זולתנו יחש.ב כאשרהעמיק
 קוי~0אנן דוד לך' החושים על )ס' ממנו העהקות הרבה ראינו אבל . משפטועליו

 תכינתם על האדם חושי ענין על רברים מחמשים יוהף על לית הע ( 1884?ויאפעמט
 המעתיק שהחכם מה ורא.נו , ותיעלתם ותשמישם והחיצוגיש הפניניים באכריםישיבתם

 אם כי השכח פני על הצפ.ם כדברים יעשם ולא בם כשמישו בחכמה עליהםדבר
 כי נשפיה כן ועל הנאמן הדיין הוא הער הוא ולנו , עסוק עיון מתוך היוצאיםכרכרים

 הטלאכה לרגל כי מאליו הדבר סיבן יאמנם , הפהילוסופיות חקירותיו בשאר הואכן
 נאה רק , הפהילוסיפיה שכתי ועל דעותיו פרטי על לעמוד חובה לני אין לפנינואשר
 לי הוא היה אלה יבכל הרמב"ם בעקבית הלך אלה בכל כי הדברים נראים בינאמר

המורה ,4
I1PQ שחשב' הרמב*ם בשמת יפח כיון לא שהרמב'ן דבריו ותמצית הרקיע בצהר הרב האריך הוה 

 לענין היא ד'ס שקראם הרטבים שרעת אלא להם 'ש דרבנן דין בסדות הנלמדים הרבר'ם שכל הואשרעהו
 סרות ביי הנלטד דבר שיכנס ראוי אין הכצות סנון' לענין כ א מררשא אלא באו ולא בתורה בביוששאינם
 בת-א וחנא אחר במקום ממנו 12לפי')המב,אר ודע . לשונו סררך הרטב'ם דעת שכן ולסר הטצות מניןבכלל
 . 'יתר הדבי ברר ובלשונו 1 בסברות שהוא אלא . כחשובה עצמו הרטבזם דברי הן הן א'סי'

 וטודיע עשר ארבעה והם שחבר הספרים מכפר דית עצרו הרב סרר כתשובות.ו ח"נ ובם.ף ח.ב בס.ף6(
 רקח נגר החיים אור בספרו גטו וקנותו ב.סי שתשה החבורים באוהד וזה . חבורם זטן גם ובקצתםענינם

 א וחית קצ.ח בשנת חבר חן לוית שקראן הרלג'ג לפ" והגהית . חייו ל.טי עזו לשנת כשנכים חברקרשקש
 ברית ומאסרו , עזט כבן יהיה ר' בשנת הבר ובדיקה שחיסה הלכות על  שמועה יבין וספרו , שנה ע"זכבן
 סוד על אבות כנן ס' הו"ל יעללינעק ר.א והחכם . מ?נוה'. פ' שנת של באמצעה חבר הסולרית ובעניןפסח
 נדפסו רשימתו ולפ' נדפסו כספריו אייה לרשים ותוסיף ההשיבית בסוף שהיא כסו ספריו רשיטת והעתיקאבות

 טקוקן איזה פ' זפ" נדה פסקי ורטני השנה ראש הלכות קצור קנים מס' פי' חשובית ספרי ג' בחלכהסוהריו
 הנהן)רועד
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 מייו לימי ושש שנעים בשנת זקנתו לעת לבו אל נתן הזאת למכה אף . לצרקההמירה
 אשד קרשקש חסדאי רבי להרב ה' אור ספר על תשובות סלא החיים אור ספרולחבר
 וחמשים בחמשה דבריה לכסל רשביץ ובא נב.כים במורה ם הרמב שיטה לעמה נכיןבלו

 על במשפטו סחין גם היה הרסב"ם בדעות מרבקותו כי ניאה כן על יהר ,שערם
 בדרך בתירה ענינים כמה שפירשו יען הרשב"א בימי חרמה עד נררפו אשרהסשכיליס

 . אודות כל על המרשיעים מן היה לא כ' מתשובוהיו באחת נראה .אנו . וציורמשל
 בדרך וזרים רחוקים רטטם שכשה הדורשים מן אחד דרש ענין ;ל נשאל אחת9עם
 הזה הדרש מכלות בהו בחש הרשב"ץ והראה . וחלקיה נח היבת מעשה על וציורמשל

 והכל סבול היה ולא תיבה היהה שלא להבין השוסעים את להביא ק-וב שהואוסכנהי
 , ה ר 1 צ ו ר ם ו ח ה ר ש 1 ם ה ר ב א לררש ר.מוה אלו דרשנה שיהיו ישלום וחם .משל
 א.תה על אלא חלילה בתורה האמורים וש-ה אברהם על כן פירש לא ההיא הדורשבי

 הקף אשמת רק רעים רירים במבריו היו ולא בנאה רבי שלשדה
 בינו המ21כ.לים ממצדיקי ה.ה כי בדבריו ומפורט רשום והנה , כ'( ס" )ח"נביבים
 לפרס הדורס על העולם שהרעישו הקנאים לאלה נפשי היתה ולא , כן שדרשוהרשב"א
 . וצורה"( חומר במשל בנאה רבי שלהאנדה

 נ* נחשוב לא וציור משל בדרך בהדורשים אשם ישת לא כי נראה אםאטנם
 דרכו לרוב כי ברור אם כי , שדרש מה בכל הדורשים אלה מכלל היה לעצמיהוא

 יושר . אומריהם דעות פי על האגרות מפרש הוא . 'שרה ררך היהה האנדיהבהבנת
 הרביעי בחלק בירור נכיר ההלכה מחלק אינם אשר ים הלסוד ענינים בפירישדרכו
 דעות פי על באר הזאת הטסכת אבות-(, למשניות פירוש שהוא וה ב א ן מגמספרי
 כדרך בזמני מושלים אשר החדשים ומישגים החדש.ה רעית לפי לא שיסדוההחכמים
 המשנה בעלי דעות שהיו לו שעמדה היא העצומה ובקיאותו . אח-ים ספרדהכסי

 לרדת לריב בידו יצלח וגם , ;ת בכל לפניו מיבנות והיו ובלבו בפיו סדורותוהנט-א
 , הטרברים החכמים מחיי להודיע משתדל ההנדסן מקים בכל . א.מריהם כונתלעימק
 הנש.אים טשפחת על ימדבר , ובכ"מ( ד ם מ"ב מ"א )פ"א ומעשיהם ומשפטםמזמנם
 הסמיכה ענין ועל רבי ההואר ועל עניניו וקצת רבי בית על וכן , ממ"ו( )שט הללמבית
 להכנת תועלת המדב-ים תכונה יריעת כי לרעת צריך שזה ראה כי מ"א()פ-ב

 קל"ו סי' ע"ג סי' ח"א )השנ-ץ הכמתם יפעולת ענינירם וכידיער, המא:חריםבזמנים ישיאי חכמי דורוה נסדרי נקי הה גם כי נראה היו תשוב מקצת נםמאמריהם.
 , המחקר חכמת פי על דכרים לפרש מהאט'ן מקימות בקצת רק , רם"ה( סי' ות-נ ט"וסי'

 טט.'ו פ"נ ד מי מ"מ מ"א )פ"ב הלב אל ונכנסים רעת למוצאי ישרים דבריוולרוב
 ותנוח אמת דברי חשבם אם כי אומדנות בע.ניו הפירושים אלה היו ולא .ובם'א(
 וקראו עליו בלבו ושמח הרפיאה הכמת פי על פירש אחד ונמקים , עליהםרעהו
 כי וחכמה תורה דברי להרכיב בעיניו רח.ק היה לא כי . טי,ט( )פיה ופרחבפת.ר
 , ספרר מחכמי אחרים ועוד הרמב"ם כדעה ישראל כמקור היא ההכמה שגםדעתו
 העתים ובצוק , ישראל קנין נה וראש בעצם כל; ההכמות היו כי חשב הם כסבסוהו
 היו ,טנו אנשי רוב ואמנם ק"ך(. סי' ת"א )תשביץ ליונים נהלה והיתה מהםנעתקה
 למד אשר על להתנצל ראה בן על , החשד תחת המיד עמדו ודורשיה החכמהעויני

והנה
 ככה21 עהרשב'א נאגרתי הבדרש' החכם טדגי' לקיה ושרה אברהם בענין הדורש את שהצד.ק טה6
 . ת.כ ס.' רשב.אבשו"ת

 בל~פ0יא י;לל,)עק ר,א ע" שטת לאור ויצא תקכ"ג ש' בל.יוארנא נדפס אבות מזן מס' החלק זח7
 ו% 'שן כ"י ע"פ קינה בתחלהי הום.ף ועוד בפטם, הערית וקצת חטתבר ספרי רשיפת חפו-ל והוסיף תרט'וש'

 קשב בש שרו קהליהוריח
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 ,ממכאן.נהגנו , לאפיק.רם שתש'ב מה ודע : מאמרם בפרשו ואמר , החכמה בספ-יוהנה
 מי"ר פ"ב אבות )מגן נשיבם עצמם שמרברי כדי ההן החכמוה ללמוד לעצמנווההר
 על פקיחה בעין השגיח כי נראה מפירושיו מעט לא במספר . נ"ב( ס" ח"ב ץובחשב
 כי . גזרתם ולברר קשית מלות שרשי על לעמוד ומשתדל , וחכמתה הלשוןדקדוק
 כהכין מליצת גם בתש.בותיו מפוזיים במקומות נראה כאשר לו רב ידיו הקדשבלשון
 לפקסים אשר אגרותיו בקצת מצאנו ,נם :אם י במשפט דבריו לכלכל מאר ידע כיערה
 כי זה אין , טעם כל וחסרות קשיה שמליצותיו , ההיא העת כטנהנ ההשובות עםשלח
 טעמן השח.ת הסופיות ההברות שוויי בחרוזים לנהבם עצטו את לחץ אשר שהלחץאם
 נבהן אן אטנם . י"ג( סי' ח"ג נ"ב ס" ב ח , קמ"ר ע"ג נ"א כ"מ כ"א א' סי' ח"א)שם

 ולכשירצה , הקדש לשון במליצת אמונות ייי כי נבין ספ-יו בבל הפשוטותמליצותיו
 כאשי הספרדים 'המשוררים כדרך במשקל ושקילוח חרוזיות בטליצות גם א.מןהיה
 1  מאמריו8( לקצת  הקדים אשר הקצרות בהמליצותנראה

 נעלה גם ויהי בדורו יחכמו כם:הו רבים לא  אשר ונשכב גדול  חלמירי היבזועם
 ,נמאס בעיניו נבזה היה לא 3י עד , הקבלה מחכמת ידו הנ.ח לא , התכמית נכלמאד
 כ. . הריב"ש מן מאד נבדל היה בזה . הקנלה מן הקרמותיו בפירושיו לפעמיםלקחת
 מספריו  הנראה לפי ץ  האשב בן לא , בה חפץ  ולא  השח להכמה נפשו נשא לאהריב"ש
 הוא כי והאמין הצהר במפר העסיק הוא . אמת במוצאת בעיניו יתהי בה  יחקראון

 רעהי  גלה  ובזה , כ'( סי' ג ח קכ"ח סי' ח"ב )השחץ יוחאי בן שטעון רבי ירימעשה
 לקה אם נפליא לא בן ועל פה, שבעל  מהורה חלק החכמה זאת  לו נחשבהבי

 Dy זה  בעבור  ואף , פה שבעל  ההורה  משאר np~w בטי הקבלה  טן הקימיחבפקיישיו
 :צריפי בגיטטריאות הקבלה דרכי פי על מדרוש חדל לא השכלהו וטהרת בינתירוחב
 הגברה היא ת להי החכמות כל על יתרון לה :נתן החכמה זאת מהדר ימאד ,השמית
 האותי:ה בצירוף ופליאות תעלומות לנו הגלה השטות בפירוש היא , השפחותוהן

 כל כדרך )שם( ביריעתה מתגדר טאר גם . נ"ב( סין ח"ב )שם ונימטריאותנומריקונות
  ילבל4 .בלחישה אלא בהם  לרבר שלא פורוהיה  העלמה על תמיר  הטזהיריםהסקיבלים
 כן אף , ספיים בה יכותבים סלא בפה בה ידבר: סוף :ס.ף , במכתב הדבריםהעלות
 . המקובלים9( :שדות וניטטריאות האותיות צרופי מענין כהב כמהתש.בות הרשב"ץעשה
 את נינה הבין בי ספק ובלי הקבלה תעלומות לגלות האוה התאוה עת בכל לאשמנם
 להכניס השם אח נומל וחכם חכם כל שיהיה בעיניו היה טוב לא כי לפניו,אשר
 שאמ-י הנחש ;והמת הוא טה שיורחו לו כתב אחד חכם . התורה בסתרי עצמואת

 בפשיטי אם .כי עצטך תכנים ואל מקומו זה ואין סוד לו יש זה לו והשיב 1הכמים
 בחכמה דבקותו בעבור אכן . רכ"ב( סי' ת"ב )שם התבונן שהרשית ובמההדברים
  אור  לוחשיך הוכל לא קטנה  עב בי  הרבה חבטהי על רופי נשיח לא  הזאההדמיונית
 ההוקריפ החכמים :ריב , ההוא בנמן הלבבות כל את לה כבשה בקבלה האמונה .השטש
 להמלט יכול לא אשר מהם אחר הרשב"ץ גם והיה , אחריה נתעו הפהילסיכ.אלמודי
 . ממונה  וומרשת

 וים אף ההלמוד סרברי שמאל או ימין נמה לא החכמות בכל חכם שהיהעם
 שנמצא דבר על נשאל אחת פעם . המבעית האפשרות עם יתאחו לא דבריו כיידע

בגברא
 . בנו רברים כעם :גם בדברו יצדק פעם בטוריו מאד רבים ובזמרא במשוה במקרא המלית פי'8(
 , בר:נטאית להאריך צורך :א.ן יטצאם בסט-י:וחפעיין

t פיג מ"ט פ,ב אבית :במגן . נ'1 ג'ו נ'ח ניד סי' ובחיג , ניב סי' א' סי' ח.ב בתשב.ץ ע"9( v ~ c  

 קבלה מענ.)י דבי נם מקימות בקצת יעיר ט,דפלח
 ה( זז,ר:יר
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 זה אץ : משיב והוא . בטבע אפשר איננו אשר דבר היא כי לעין גלוי והיאבגמרא
 . א( קי סי ח"א )שם עליה לסמוך עדותם הוא וכדאי אפש- שזה העירו יחכם.ם .תימה
 צורך אין הפשט דרך על כי מירשם על לאמר הכתיב בפירוש לפעמים חדל לאאמנם

 שכענין דעהי כי ספק ואין , קע"ב( ס.' ת"א וכתשונית מי"ד פ"ב )מנן,אכותלטררשם
 אשר אחרים מפררים מפרשי שנהגי כמו לרעתם משיעברים אנו אין הכתוביםפרוש
 של שפשוטו אף מסברתו דין לחרש לבו מלאו כי מצאנו מזה וגרילה . לפניוהיו

 ואב נשיא יאבמליון שמעיה מנו איך לתמוה הרבה הרב הן . הפוכו מורההתלמוד
 מסברתו רין חידש  וה ועל ? לנשיאות ופסולים נרים שהיו נורע בהיות בסנהררין ריןבית

 גרים התורה ה פסל לא כי .. . בקבלה בישראל כמוהם היה שלאשאולימפני
 הם משחל בש מתא אץ אם אבל כישראל, בהם כיוצא בשישאלא
 העימק נף אפלו אח- כמקום שאמש סמה 1 הזה החרש הדבר לקת ומאץ ,קטמים
 . מ"י( א פ )שם כיש-אל כמיהו אין אם צדק גר שכן וכל , כישראל היא הריכתירה
 אומר והתלמוד . לראיה דומה הנרון ואין . לבו סברת אלא ~ה שאין יבין לאומי

 נמשך אחריו אשר והרמב"ם . ז.( ל )סנהדרין לך בדומין אתך ונשאו המנהדריןנבעלי
 'dD- בין יש הבדל כי נראה אול[ , ם ח י ב ו ביראה בחכמה בפירוש אומר מק.םבכל
 אשר ספר ובין , כדבריו לדקדק המחבר צריך בו והלכה רין ללמר מטרתיאש-

 על לא מוסרו על רק נכונים המחבר עיני בו , השכל מוסר להורות רק היאתכליתו
 וצדקה מוסר ללמוד היא התכלית עיקר אבות מנן הספר בזה והנה . ריניםדקרוקי

 להטהיק רק צריך ואינו , הקיץ בשבתות אבות פרקי הק.ראים העם ילהמוןלתלמירים
 אם נזק אין אבל , למוסר אהבה וטעוירי לב משמחי שכליים בפירושים הרבריםלהם
 הראוים רברים הזה פירושו לתוך מכניס הזה ממעם גם . ברין השערה כחום ידקדקלא

 הצדוקים מן נבדלים הם ובמה הקראים מענין להם במפרו כמי . מיסר ומלמדיםלרעתם
 שהישמעאלים וסמה . מ"א( )פ"ב רבי אדם לכל שקורין דורותיו לסנהנ טעם . סיג()פ"א
 בעלי שא.נם שנאה החכמים מן . מ"ג( )פ"כ דבקיהם וסתירת בת'רתמ יופיטתנים
 בשכר ההינוקות בלמוד היתי שנהגו מה , מ"ה( )פ"ר לעולם קשים הם וכמהטעשים
 לתכלית הם מועילים אבל , פירוש עם דק בחוט רק קש,ר.ם הם אלה וכל . מ"ח()פיד
 עב או מאורעיתיו עם יחם להם יש אשר דברים נמצאו הקומית בקצת . בספ-וכונתו
 ללחניך בעצמו נהג אשר על וחשבין דין נותן . רטזים במתר או מפירש ,, זמנוירוה
 טעם ונותן , )שם( הקהל מן פרס ליטול שסמך מה ועל , סי"ד( )פ"ב חיצוניותחכם.ה
 ששנאוהו לפעמים לו שאירע וממח , מ"ח( )שם ביחידי לדון בעצמו היתר שנהג מהעל
 יש אבל הפירוש עם דבר להם אין אלה בל . מ"ז( )שם איתם דן אשר דיניםבעלי
 לרם, ירצח כאלו לנו ידמה פירושים בקצת . ולקוראים לשיטעים מוסרית תועלתכצם
 ררכי ועל עליו פעלו מעם לא ואש. חייו בדרך פגש אשר ואישים מעש.ם עלבתם

 אתה צריך שלפעם.ם אמר חבר" לך "וקנה מאמרם על במירושו , אדם עםחנהגתו
 ותסבול בדברים תפייסהו שאו מטך נדול שהוא בחשבו ממך בהתרחקו החבר לךלקנות
 השסר את ברעת הקורא המשכיל וסי , מ"ו( )פ"א מדותיך לפי עמי והתנהגאותו
 דבריו זה על אשי עמו הריב"ש את או הריב"ש עם קרהו אשר כל את יזכור ולאהוה

 שההנא דעתו לפי שפירושו לרשות" תתורע "ואל המאמר על פירושו וכןטכוונים.
 נלוי מבואר האלה בדבריו , מ"י( )פ"א כבנות שימול כדי לרשות יתודע שלאהזהיר
 כי , המלך מטעם לרבנות עולה להיוה וש-ישתדל על הריב"ש על תרעומתו היודעלכל
 . ובארצי בזטנו ביחוד דרושים מומר דברי בפירוש. הכנים וכן . בדבריו כווןעליו
 לא הרשב"ץ ואמנם , טספרר שבאו האנוסים ננד ההשד שם היה נדול סה רשינוכבר

 היה "."')די"ד
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 על בפירושו דבר זה על ונם , דינם הקל ולרוב אורות כל על ממרשיעיהםהיה

 וניכר הרבה בו. שהאריך מ"י( )פ"ב לטקומו שתגיע עד חבירך את הדין אל :המאטר
 . צדק משפט בלא לרעה לפעמים הנשפטים האנוסים נורל את זכר כי שורוהיומבין

 האמת קבל דבריו להניח אין רעה להרבית שיצא אע"פ אמר אבויה בן אלישעובמשנה
 ה65י6 קצת על מחשבותיו היו בזה נם לא אם יודע וסי . מ"ב( )פ"ר שאסרוטסי
 הוא אליו קרובים היותר מאוהביו אחד הלא . ונפלו וכשלו השמד בתוך באואשר
 הרשנ"ץ והיא , במיורקה והמיר בנסיון עמר ולא נאנס נגאר מרדכי רצי הגדולהחכם
 . בתשובוהיו דביים הרבה ממנוהביא

 )הרפואה היהה במיורקה עור ובהיותו , הרפיאה חכמת בנעיריו לטד דוראןרבי
 פיד אצת )מנן אדום בארץ כבוד בדרך בעליה את תחיה ההיא שהחכמה ,אוטניתו

 . ובס"א( י"ז סי' ח"א )תשב"ץ וההנרסמ החשבון בחכמת בילדותו ידו מלא וכן . 1(ס
 וידגול רכי הרב השם קדוש על כמיורקה הנהרג הקרוש רבו בישיבת למד החכמהאת

 ממכהב) באחד , קכ"ג( וסי' ב"ו סי' ח"ג קס"ג וסי' קכ"ם סי' ח"א )ודם נירונריאפרים
 לו להורות פיו את ושאל אפרים אנבלשום התשבורת בחכמת הבקי להחכם שלחאשר
 בה יריעתו וממעיט מאד עצמו את מקטין , הזאת בחכמה הנוגע אחד נדון עלרעה
 . קס"ג( סי' ח"א )שם הטלפולים במבה שכת כמעט ביערותי ממנה שלמד מה ביואומר
 לו הרשב"ץ,.לכתוב וחזר , 'דרך לו להורות תשובה -לו השיב התשבורת נעל החכםזה

 . השפיל הרא:י מן יותר הרבה כי אגרתו מתוך נראה ואמנם , תשובתו על בקרתאגרת

 היתה בה שידיעתו ער זו מחבטה בילדותו שלמד ממה הכל שכח לא באמת כי ,עצמי
 יהר . קם"ו( "י' 'קס"ה סי' ח"א )שם התשבורה חבטת בעל החכם דברי לסתורטספקת
 ה0ושלמנים בספרות נפלאה ידיעה גם לו קנה העיוניות והחכמות התירה חכמתעל

 אשני החלק מן הרביעי הפרק שהוא ומגן קשת במאסרו לו שעמדה והיאוהנוצרים
 בקיאוהו. עצמת בו נראה אשר , שיסינו חלק שקיאו החלק הוא אכוה סגן ספרושל

 החוקן פטיש בהלכה הימיני עמוד המערב בכל הרבנים רב הוא . הדתות אלהבספרי

 ולעיין לקרוא שקץ ולא בזה לא הוא , מעשיו בכל וצריק דרכיו בכל החסירבפלפול
 נעצמו נהג הזה מטעם אשר לכך צריכה שהשעה שראה מפני 1 ולמה , הכתוביםבאלה
 המהחסדים לוה יאמרו מה ועתה , מייד( פ"נ אבות )מגן החיצוניות החכמותללמיד
 הרוסות מרות יחדיו בו חברו המדעיוה המעלות אלה כל עם ? האחרוניםבדורות
 אהב גם , הריב"ש נגר לבו בגבה לפשוע הרבה בנעוריו כי נכחיש לאמוסריוה.
 וקמה אחר., לאיש נהפך ימים ה:מיף כאשר אבל , וחכמתו תורתו במעלתלהתהלל
 לאהבינו אין.ערוך , בהייב"ש פנים והעזתי בי היתה ילרית ואומר בפיו מתודהפעמים
 בהוראותיו . הימים כל לו לטוב האמה בררך ולנחותי להיעילו בקשתו ולרוב עמואת
 העם על העמיס לבל ההיתר לצר לנטות ידם יכלת ככל המשתדלים המורים מןהיה

 עצמם על להח0.ר החסידים החכמים נרולי ככל עשה )בכ"מ( מהראוי יותרחומרות
 בעינה הם אשר הרבתם ."כמה'מן מיה( סי ח"ב פ"ט סי' )ח"א אחרים על להקלאבל
 הוא אבל , עזובה עלובה על העגון כבלי בפלפילם ללטוש בידם יעלה אם כחגבורי
 המעיקיה מעונש ליצלן 'לאמר.רחטנא ורגיל עגונה בהיתר להקל משתדל היה עתבכל

 היו כי ההם הדורות חכמי תשובות מתוך ירע לא סי . ע"ח( סי' ח"ג )שםהעלובות
 להן בתת טות תם ישראל בנות נערות הטעו שתוק בדרך אשר עמנו בני פריציבקרבם
rtwt~Pברצון קנלום והן נתתם באמת כי השהוים אלה אמרו בי נאהר,נה סרה וההי , 
 מדרם ישראל בנות יהיו שלא כדי בדיניהן מאד חס י"ו היה כאלה ק"ואם

 בניה על חס עתה ועד מנעורי ואני : עצמו על ומעיד קל"ב( סי. ח.'א )שםלפ-וצים
 ישראל חזה()יי'י
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 ויצא בעירו מאר כגרוהו הפובית מדותיו בנלל . ק"ב( סי' ב ח )שם זכותן ומלטדישראל
 , למשמעתו מרים היו במערב הקהלות בשאר גם , הארץ בכל ולתהלה לשם הטובשמו
 להחזיק , יעבור ולא לחק הוראותיו והיו שאלותיהם אליו שילחים היו הטקימיתומכל
 עצמו והכניס דברו שלח רתוקוה בקהלות אף , מקום בכל הדת ומשמרת והצדקהשלום

 . רפיה( סי' )ח"נ ביתנו בתיך לרדותנו בא זה מה לאמר פה פיצה איש ואיןבעניניהם
 , הגזירה אתר שם נוסדה אשר הקהלה אנשי בין כמיורקה מהמעמדים שמע אחתפעם
 רבקה ונפער מילרתו עיר ההנה הזאת העיר כי , מאד נפשו נבהלה אזן לשסעוהנה
 השחיתר כי על באזניהם רע :מתאונן הוכחה דברי אליהם וכתב חש והנה , באהבהבה

 ע5 והזהירם רכ~ז( ום" מ"ד סי' )חיג המחלוקת ביניהם ונברו במצות ומזלזליםדרגם
 חרבה בגללם יאש- 3ק-בם מאז היו אשר המחלוקות ועל עונם על והזכירם מעשיהםרוע
 לא אם אובר ער אחריתם יהיה כי לאחו,- האותיות להם והניר . בראשונההעיר
 לשכל בזו מולרתו ומקום בעירו שם כי בשמעו לבתו אמולה ומה . הרע מדרכםישובו
 הדין מרה בהם פגעה מועטים ימים תוך כי שמע ובאבל הועילה לא ותוכחתומליו
 הוגד כאשר הגדיל עור ואבלו . )שם( המחלוקת בשביל כלם ונשתמרו להם פתרכאשי
 בשחיתות נלכד הוא גם היה לו כרע כאח אשר הזמן רבני מגדולי אחד גם כילו

 , נגאר מרדכי רבי הרב הואהשסד

 בזקנתו כחו בנעוריו וככהי , בשיבה ינוב עור , ימים באורך אותו חנןאלהים
 את דעת ולמר למד ועור , לגבורות הגיע וכבר , והחכמה התירה בכרם עבודהלעבוד
 אביו מכבר חכם בן יקיר בן לו בתהו בחייי למי ע הראהו אלהים , ספרים וחברהעם
 תירהו בתלמוד . רשב"ש בשם הנודע ה לס ש בי ר בנו הוא התפאר. בו אשרבן
 אביו זקנת ולעת , הארץ גדולי בין נחשב הבן היה כבר ח' ובעודו , אביו בררכיהלך
 מאות שש מאביו, שנשאלו שאלות על להשיב שכמו מעל טררותיו משא כובר לפעמיםלקח

 כי , וקצרות ברורוה למבין נכוחות כלן , ברכה אח-'ו השאיר תשובות וארבעושלשים
 לפעם'ם ירחיב לענין הצורך צד על ורק , פלפולים מאריכות יותר הרחיק אשר דבראין

 צורך בהם שאין מיותיים דברים הספר בכל נמצא לא יקצר בין יא-'ך בין אבל ,דבריו
 אבל , והמישכל המחקר דרך על ישיב ודעות אמונות דברי על נשאל אם . ענינולעצם
 הפהילוסופים דעות אחרי הלך לא כן ועל , דקות פהילוסופיית בחקירות נפשו 'כניסלא

 היו שלא קצתם על האומרים דברי והכחיש , האפשר ככל הנסים המחלישיםהמפרדים
 , העולם מנצחיות הרמב"ם דעה אל שעה לא ונם , ד( מ )סי' בחלים אם כיבהקיץ
 ואינה יחירית דעה , חריב" ותר עלמא הוה שנין אלפי ,,'2ית התלמוד מאמרתושה
 העולם חורבן יהיה שנה אלפים ששת שלם'ף התלמוד כדברי שלמה אמונתו כי ,הלכה
 והודיעו משיב והוא ככה על אותי שאל אשר להשואל בהתשובה אמנם , תל'ו()סי'
 החפצים הרבנים מן היה לא כי , והגינה יפה מרה לני יראה בזה אמונתו היאמה
 לא הוא , אחרים דעה לסבול יכולים ואינם מאמינים שהם מה עולם באי כל יאמינוכי
 לא אם ליחרב עימד העולם אם אמר השואל לזה ובתשובתי , מבלן היה הוא כןהיה
 מה תאמין ואתה דעתי כפי האמת הוא הפסוק מן הנגלה , האמונה בחק מזיקאינו

 היא כן לא , יש.נאה החכמה בוזה שהיה הספר בכל רמז אין אבל . בזהשתרצה
 מאנשיה אינני אני בגאון מדבר בקעה הנוגע דבר על נשאל אם . הקבלהבבחינת
 בחשכה שהם הקבלה בחכמת המתיהרים על ריחו ם את מוציא אחד ובמעם . ל"ו(,מי'

 מהפה שתהיה ראוי קבלה היא שאם , עצמה הקבלה ועליתהלנו
 לאיזי

 נתבוה ואיך
 יסור למקובלים שהם ספירות העשר ענין כל טכחיש מדבריו היוצא וכפי ,בספרים
 4 קפ"ח( )ם.' העשיריות מוענים הם השלישיות טוענים הנוצרים אם אכר ובפירוש ,הכל

 רמקימית ח"ה(דויד
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 גכ. אכל , לשין'הקרש רקרוק בחכמת בקי היה כי נראה בהשובותיו שיניםבטקומית

 שאם ישראל חכמי בין המנהנ זה הנה . וריח טעם בהן ואין כאבן קשות מליצותיוזה
 הוא השואל לכבור מליצה באגרת שמקדימים הלכה לדבר לשואלים תש.בהכותבים
 )לרוב'שמשתסשיט הוא סגנונן . כאלה מליצות נמצא הרמב"ם בתשובות כבר . נישןישן

 הזה שלמה רבי במליצות . מחרוזים בכל המ1פיות ההברוה ובשווי הנתוביםברבורי
 התלמודים ומדבורי , ההרגום מלשונות מליציתיו מחבר שהוא , חרשם( דברנמצא

 בהט בקי שאיני ומי הטפרים, אלה בכל עצומה בקיאות בהן ומראה ,והמדרשים
 הזה כמנהגו , רס"ג( רנ"ם סי' )עי' מליצותיו מבין אינו כמעם ובדבוריהםוכשמותיהם

 כתבו הזאת הזרה המליצה בדרך . המאוחרים בדורות ספרד מצאצאי החכמיםנהגו
 עצמם בספרים גם ולפעמים , ספרים על והסכמותיהם ספריהם הקדמיתאגרוהיהם
 שמשתמשים הגמיא או הכתיב ליגורי ונתנו , חדות במליצית הדברים להמליץאוהבים שהיי שלמה רבי של מנהגו על עיי הוסיפ. הם ואול: , כאלה במליצותמשתמשים

 . לקצתם שהוק מעוררת גם , קייאים קצת המבהילה , מהופכת אף אחרת כונהבהם
 וערבה .נעימה הזאה המליצה ררך היה הספירים מכני האחרונים הרבנים מעםלפי

 הזקן אפנהיים דוד רב. הרב הוא הרבנים מגדולי אחד הנה . הלשון לייפי להםינחשבה
 גדול "מליץ אזולאי יוסף חיים רבי הרב קראו ,ה יבגלל הזאת המליצה בירך נודעהיה

 הטעם זה האחרונים היורות עד כי מזה ראינו . הלמוד" מלשין גרולה שלשלתולשונו
 כנעים קצתם בעיני נחשבה כזאת מליצה ודרך , ספרד מבני החכמים מקרב חדללא

 ים. דברי לידיעת תועלת לגו יביאו כתביו גם כן אביו כתני כמי . ישראלוטירות
 ומעשיהם משפטיהם היהורים בקורות הנוגעים בהם מדוברים ענינים כמה כי ,היהודים
 , והטובות הרעות טמדוהיהם טעם ולא ההיאבעת

 מספרד והחכמה רה הה הביאו , והרשב"ץ הריב"ש , הגרולים המאירותשני
 ,במערב :ושבו כמוהם אשר ורבניה ספרד מחכמי רבים , מערב ארסת על אותןונטעו
 ימרו אשר והברורים הראשים היו הם אבל , הזאת הקרש במלאכת עמם פועל.םהיו
 זמן וער ; הרבה תלמידים והעמירו תורה שם הרביצו אשר , וקבועות טובות תקנוהשם
 וכלם ובקבלה ובחכמה בהורה וסופרים מורים שם אנשי חכמים ההם בארצות קמורהיק
 המערב קהלות וכל אלגיר אנשי נדבו הכאים הדורות בכל . הספרדים מצאצאיהיו

 הריב"ש הם , טובות ותקנות התורה שם ימדו אשר החכמים אלה לשמות קרש.מזכרת
 בערבית ושנה שנה 'בכל לטובה להזכירם יעביר ולא לחק ושמו , והישב"שיהרשביץ

 השכבה לעש.ת ונוהגים : רדיק( )שביד אפגיר גמחזור סכואר וכן , הכשרים יום לילשל
 זלה"ה הרשביץ הר:נהגדול סירנו ועל זלה"ה הריביש הגדול הרנ למורנו הרבניםעל
 בספרר אמנם . זכותם להזכיר רבניה על הכנסת גיח ובכל .ה זלה שלמה ר' הרבובנו
 'הנמצאה השארית גם אכן . היהודים מן ונעורה בארץ ושאיה שמה אך הגוירהאחרי
 על נפשם נתנו אשר אנשים ביניהם היו עוד , התיאשי ולא עמם בעד התחוקועוד

 ספרות ולהעשיר הרת חכמת להרהיב התירה לקיים פעלו כחם מאמצי ובכלהתורה
 שאריה,בארץ הזהירו בשנהקנ"א הראשונה הגזירה אחרי שנה מאה כמו עור .ישראל
 וזכיותיהם צדקותיהם כל אמנם , לב חקיי גדולים ביניהם קמו עוד . האלה השניםנקרב
 הכינו .מהם רבים . והמונו העם כל לעשות הרעו אשר המעשים נגד במאונים 'חדעלו

 דבי אחרית ויהי , מוסר לקחו לא עליהם הבא גל אחרי , במעלליהם רעה עתלבניהם
כי

 ג"כ המאירי להרר לוניל די דוראן דון יוסף בן 'שמעון החטם כתב אשר הטכתכ כי אטש אס10(
 רי;למיו ומאטרי clilcen מקומות להרי'ות טרח והסמל שזכה( והב מס' ק"מ ריד הול מש"מ )חשן זה דרךעל נטל"

 "דצ. י,ן הוי nrr לא הידביש שכשה כשיעור בכף , שם בהקרסתו ועי'נא)רהו
 וץ ח)רקד
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 , ומשואה שואה תתה חלפו עברו שנה סאה , עליהם הכים עבר כנראעצנה כפליםגי
 הרג כי ער נרדפו שם ופעם פה פעם , שלום לו היה אשר דור היה לא הזה הזמןבכל
 השלום להחזיק נזהרו לא אלה כל ונוכח , עולסם של ברוסו עמרו הרת המרת ואונסנזל

 החישו כי פעלו מעם לא האלה המעמרים , שקטו ולא נחו לא והטחלוקות ערתםבקרב
 קנ"א נזירה אחרי שנה מאה כתום . בארץ שאריתם קץ וקרב לרעה אחריתםהנגעים
 , הארץ כל רוחב במלוא כילל שטד ונמר , ופורטונאל ספרר בארץ הרשעה סאתנמלאה
 משפחת בארץ נשאר ולא לגלות לגליה ואשר לשמד לשטר אשר לחרב לחרבאשר
 . גבולוהיה בבל עור ישראל שם יזכר ולאישירים

 עשה שרנהפק
 . קנ"א גז'רת אח-י בספרר 'שראלשארית

 אשר הנוראות החלאות כל את משמוע אזן תסלא ולא לכבר יכול הפהאין
 ירבק כאשר הנאת  הגורה בארץ רבקי זאת ובכל . קנ"א בשנת  הגזירית לרנליבאום
 חשקה צר מכל להם ארבו אשר והסכנות הפגעים כל לטרוח כי , איש בסתניהאזור
 רק אס עזבוה ולא , לה הנאמנים אזרחיה אוכלת ארץ , ומעניהם אויביהם בארץנפשם
 ירי שם הגיעו לא אשר הארץ זוית באיוו או , הסגנים מן אחד בצל טעט מפלםמצאו
 הלוים היו חייהם , הנמצאה העם שארית גורל עתה היה ורע סר טאד . היהודיםצוררי
 הגדיל עור ופתרם , פתאום 'בא כי לשיר לבבם ופחד חרר היום כל תמיד , סנגרלהם
 את  השובים  הנה , השמד בעת דתם יהמירו בעמם בגדו אשף האחים רשעהמפני
 עמי גם . ינצורו ובריתו בטצות'ו דבקו , ישראל אלהי את יראו בלבם והם , הרתמן יצאי למראה רק אמנם הממירים מן רב מספר . בארץ היו רבים אלהיהםברית

 האונס מפני רק כי ירעו כפיהם שלבם לחשיב שקר בנפשם עשו לא עצמםהארצות
 בעיניהם היו וכמעט , ישראל אמוני שלומי היו בקרבם אך , הנ,צרים אמונת ירצונפיהם
 בני פריצי האנוסים בין היו רבים גם אבל . ס"ו( מי ח"א )תשב"ץ יהודיםבחזקף
 נכל משה דת ברית והפרו חק חלפי , ברצון ישראל הירח מוסרות נתקי אשר ,עמנו
 והלשינו בנבליהם צוררים היו הכשרים האנוסים את . ישראל לבית למארה היו והםלב

 כל על ושמרו הבוסרים את בם והסיתי , הממשלה אל רעה דבתם והביאועליהם
 לחצי מטרה בארץ היהודים היו יותר ועוד , השסר שתוך לצאת ועכבוםאהררצוזיהם

 )שו"ת עוד ישראל שם יזכר ולא מנוי הכחידם למען באיבה רודפים היו אותם ,רשעם
 ואולי החכמים מן היה אשר אחד באלהיו ומורד בוגר היה בלם בראש . י"א( 40הריב"ש

 אשר טאריא סנטא רי  בירגינויס פוילוס הסוטר היה הוא .  בישראל לפנים הרנניםמן
 ובחשה גדולה בקנאה הוא . ופם"ו( *ייד לעיל )עי' בורג:ש הלוי שלמם היהודישמו

 נעשת לישראל הטיצר כל : ישראל הכמי דברי נתאמהו בו , לישראל והיצר עטרשפיכה
 הזאת ובשררתו ; בארץ הכיסרים מראשי אחר ונעשה לגדולה עלה הוא גם כי .ראש
 עליו הגביהנו  הבוסרים אח בס והסית טלפניו אחיו היהורים על לרעה עיניושם

 , ברם יחיו בל ומשפטים טובים ,לא הקים מנשוא וגדולות ונאמנות רבות נוהינולהשחרל

 אשר ער רעה על רעה עליהט להביא היום כל ומחשבותיו להם להרע לו היתהתאוה
 אל לשנאתו ורסן טתג לרטן וצווהו , ברשעתו והישרים הנבוהים הכוטרהם נפשנעלה
 אהרה כבר הזאת מצותם אסנס . באבותיך( תהי אל )מכתב מלפנים אהיו היהודיםעם

 המצוה וגם . להשיבם אין אשי מנשוא גיולוה  נזירות עליהם נגזרו נבר ני .הסועד
 . שצהר עקב שעה היראת אם בי היתה לא כי , טתמידה ותעלת לה היתה לאעצטה

  ובאמת חיהן)ד"ר
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