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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

.
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נ ע6ו י6ולר,ו' לשוב
עיז

ובאמה לא עצרה בער הרשע העריץ .,הזה ;שולח
י
י
ה
ל
א
ף ם,6רוהל"על"איאודים
c
i
l
f
ל
טגכליו ותחבולוהיוויצרי מעלליוהרעימך; י46ם א
ואמונתם )1
"י'סלייוראוולציי
ך לפקותיהם
 .גי זה גל ישעו וכל חפצול"דיח %ת ישראל
ולהביאם בברית המשיחית,
לבשה רבים סנני עמנו גם קנאתוה"הן"צל,חה
ת
ס
א
ב
ו
 .ואם,ג 6קצהטחכ",,6דוי :אשר
ועשהה פרי,כי רבים גם מן החכמים.משך'
פנה אליהם נפהוייו השינו פניו ,ובטלו'תנ
יהיו הבדויות ~ri'bkhר"
 :החדש,.
מ.
שמ
רו
עצ
הא15ליו. ,1כלרזה'"א
ככה ראיות חזקות אשר לא יכול לענותאו"ם רק
השיבו טסכלותוכי מצה אשה זונה"יה מאן הכבלסםבןרו"לא ח %להלאמה ברביי
פהוי למשבם בדשתו ,וער אחריתו ה"ה צורר את היהורים ביזה ושונא ורורף אמונת
ישראל בשצף חמה ,נשום משדי יבא היה זה האיש באילו קראו ה'להיות שבם אפו
ימפה ועמו על עסו ,כי כל רשעוהיו צלחו בידו ,ועם ההפארה והגדלה אשר נחל
בגוים עוד זה הרשע הבונד וכה גם לאריכותימ.ס נפלאה אשר כל,ה היה אסון גדול
ליהודים ,כי פריו שרף מעופף עד גלות הארץ כלה"לבליש;' ,(?~ly 3,
בגרול זרועו להרע הפיל איכזבה ופחדעל אקרים סחכסי הי"ודים;איי נננעו
"יה.טאנוטי השמד; 'הכס מפואר
;
מאלה
לפניו ונלכדו ברשת 1,טסן
משהלוהיםשראלאחדוחשב לצאאש
י מתיך השמד ,נפל .בודו וי"תהו
ת
ונאמן כלבו עם הירח
בדברים ויפה ,וישב ססחשבתי הטיבה .ויהי מומר בגל רצונו והתמכר לעשות הרע
 .האיש הזה היה החכם דוד בוניט אשר נקרא
ככל אשי עשה תורו וממרפו פולום
 .בהיוהו עוד יהודי היה חצר
שמי גגיותו מאיסטרי אשהרוק פרנצישקי דיאום קורנים
למכם-רבי יצחק בן משה הסכונה פריפוט מראן ,חף במרת
השסד הץ שיהם מן הינסים דוד בתים היה סקטלאמה ושם נאנס ,ובלי ספק גם
פריפום דוראן נאנס שם ,אכן שני החברים נועצו יחדו'כי יעובו ארצם (לתור להם
טטחה למען ישובו יחיו בצל אמונה אבוהיהם .אבל בוניט סהר החליף מהשבתו
ינשאר בהיך השמרכי עשה חוזה  Oyפולוס אשר משכו אחריו ,ויעש גם הוא ככל
חפאוהפילוס וקנא קנאה גדולה למשיחו .זאת הקנאה הכתהו כמעט בשגלן ובעורון
כי נסכל לחשובני יצלח בידו לפתוח גם אח חברופריפיט דוראן להאמין נמה שהוא
 .ני כהב מכתב ההנצלות אל חברו ורעו על לא שסרו.מוצא שפתיו,כי לא
מאמין
י עשה זאתכי אם נהפכה מחשכתו למחשכה א"-ה .שאחר
בסרר
ל
ע
מ
ב
ו
בייירות
החקירה מצאכי תורתו אמה והיהודים בדאים..ובלי ספק חשל'לפתואי,נרבריי שנם
הוא יעשה כטעשהו .האין זה שגעון או עורון ,בחשבובי ברעו
ו
ס
ו
ל
י
ה
פ
ה
 .וההורני
ימצא און שומעת  1כי פריפיט רוראן היה חכם גרול במקרא חכם בתלמיר אשר-למר
בבחרוהי באחת מישיבות אשכבז ועשר ידות לו בכל החכסוה ,איך ידמה
גי
בחלק שפתיו ידיתנו מאמונתו? אמנם פריפום דוראן לא שנה מעמו ,יח,ק'בלבביבדה
אבוהיו ,אבללבונים רעו סלפנים שלם לו כגמולו .ולא אחר מהשיב.לו מענהלצ
ישברו.
ל

לי

'

האגרת

ה אחרים
 )1על דגר הארוהשנגור .על ה,הידים בעת החיא ראה :רעץ ח"ח צד  102והלאה.נמק.מו
ואשיר פה אחת מן היותר מעיקיה והיא שעל פי פולוס וגעצתו :עטה כרון שלא הרשיה הגשים וב:ים.מגן ט'
שנה לצאת  fi'1Qההסת ללכה אנה ושה כן כחיב באגרה אל ההי כאבוהיך .והכונה בנה שהם ה.יבים
ישסוע דרשות הכומרים כביהב :.כששים.
)2עי' נרעץ ה"ח צר  87והלאה שיאריך להאר רשעת הצוררפולים ::ר היהירים לוהיהרוה,
ואש-
רבר ובאב בששה עמיקה על חכמת חכמיהם ,ואשר פגהיכמיהם אל קצת מחכמי ישראל למשכם אחריו .כמו
להרופא ר' מ אי ר אלני אדי ש אשר היה רב רבנים בכל קשטיליה ,והשוי הרופא ר'י  1םף א  1רב 1נה
רב בנבארה ורופא הסלך ,ולהחכם ר'שטעון.ה,וי הלירק .השובת הרב הוה אליו נדפסה
נספר דגרי הכטים (טיץ תרזט) וחזר הפוטר והשיג לו והשובהו נמצאה באוצר :חסד ח"ב צר  5וה.א
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האנרת הואת אשר כהב לו המהחלת בטאמר "אל תהי כאביתיך" היא מעשה
י אסן  ,והיאענין יקר בספרוה המליצה העברית  ,כלה כתובה בהתול ולעג נסתר
יר
והתראהלעין אשר לא תראה ער היסוד כאילו תשבח אמונותיו ,אבלעיןחיה תכיר
י הואיורש לגנאי ורק התולים עמרו .הלשון צח ונעים והמליצה נשגבה וחרה
בהכ
נתצים שנונים ,וענינה קונץ כל התשובות האפשריות להרוס עקרי אמונתו והיסודוה
אשר נכינה עליהם ,מצד התירה והסברה וההניון ,ומצר חכמת הפהילומופיא
בטבעיות לסוריות ואלהיות ,ומצד המוסר והסרות .ובכל מליצותיויבין הטבקכי אך
ההל יהתל בו ,לאמר בי במה נחשב האמת אשר התורה והחכמה והמוסר עריה,
האמת המביאולידי עשר ונדולה וכבוד אף אם היא בדויה לב ומקורי עכביש
ג,
גנ
א-רגה  1האנרת כתובה באומנות נפלאה כל כך ער שבראשינה חשבו הקוראים
ו
ח
מ
ש
ו
ם
י
ר
צ
ו
נ
ה
ם
ה
נ
ו
מ
א
ר
ב
ד
שבאמת
כן בשבח
בלבם ,ואולי המומר בוניט התעם
בכינת דבריו ,ולא הראה להם סיום דברי האגרת ,ני בסיומה שב המההל לדבר
בכתב יושר דברי אמת ,מתוך כל מלה ומלה ומתוך שורותיו דוברת צרף;
היהודי הורסים גבל מעשיו ירא אה אלהי ישראל בלבו והושב שמו באמת ,ואמנם
י באמת ובהס'ם ירבר הלא לפי דעתם היה כאחד מהם,
לא נפליא על חשבםכ
י נם הוא היה מן האנוסים כאשר נראה מכמה מקימות במפריו13
כי כבר אמרנוכ
ם מן ההספד אשר חנר על מות אחד מגדולי דורו בשנת קנ"ד שלש שנים אחר
.בפר
המרה הוא
רבי אברהם בן יצחק הלוי מגירונא איש מלא חח
חכמה ודעת ועצה ,חכך הלמורי ומשורר וחוקר ומנהיג ערתו כצרקה ,הוא נשאר
מיתר פלטי חרה ביום ההרגה אבל לא נשאר לו בלזני אם גויהו ומהלה לבו וינות על
שבר בת עמו ועל אברן רעיו גדולי .התורה בעירו אש -ראה בעיניו ,ויהי אחרית
יגונו  -המוח .כי כמו שלש שנים אחר השמר גוע ויאסף אל עמיו .והנה על מות
האדם הנכבד הוה הנר פריפוט דורה הספד מר אשר בו הראה תקפו בביאור
המקראית והמדרשים בהשכל ודעת ,כלו יפה פרי ת 1אר בטליצה והגיון ומלא חכסה
וחקירה השכל לפיענינו .והנה ההספד הזה לא ררש ברבים כררך המופריםכי אם
סדרו בכתב ומה מנעו מלדרוש הדבריםברבים? על זהישיב הוא עצמו בדבריו אשר
אסך בסוף מאמרו נכונים לבן הנספד :את_ nrראית' אחי לסדרו לכבוד מעלה...
אביך ב ה ש אי  1ב צנע א כי ה' אלהיהרימני להשקינימי ראש לשכרה ולשבעה,
עת ובכל שעה עלכן דברי לעו (מעשה
שטפרי כאוב מארץ קולי ימעפר אמרתי
בכ"
אפד צר  1~7ר' וויען תרכ"ה) .ברבריו
האלה יודיע מפורשכי עברו עליו מי ראש
מאונס השמר ולאיכול לרבר הדברים שבלבו כי אם ב ח ש אי 1ב צנע א ועל כן
ד ב רי 1לעו מיראה פן ימסר למלכוה ; אך אחר קצת שנים כאשר עבר הזעם הראשון
שב בתשובה שלמה אל אמונת אבותיו בגלוי ,ולתקן את אשר עוזה כהנ חבורו
כלי מ ת הג1ים אשר בו יביא טעמתיו ננד אמונהם שרשיה ועקריה .רבי חסדאי
קרשקש היה המעיר אוהו לעשוה,ה החכור ,הוא שאל אותו להעמידו על מה שנהברר
לו
מט.שטשת וחסרה חגור ,וכעצמו שדה שהוציא מת" ,דבר .טא.נו מתוקן ,כ' ככר סנה לגו טהלשון העבר,
ך תגליתנו בחבור הוה די ברטים האלה.
טהרת .טרוד בלסזדים אחרים. .לער
ה) בשה"ק כתב שיש קבלה שהריר ם
.בטה'ר טכחיש זה ע'פ שפת' יש.:ם יען כי פ"ר כחב

יב

.

.

לטשך אחד שישוב
ורטש"ש ברש.מתי כתב שסמיכהם על סיום אגרת אל הח' כאבותיך וגל ונם טאז אני
פנק בזאת האמינה טען ,לא נשה:ה ובליס כונת רסש"ש ליסר
י בנה המאבר וחשנו שבאמרו בואה
י
ט
ש
חאטונח טוסב על אטונת "טראל .ועי' ; ry1ח.ח צר  408שהביא ערוה הטעהיק ספר טליסת הפויט שבהב
זח הקונטרת יחם חגם ערולוט.פל
ג שכאגם החת השסרגת וכו'  y.p,במבוא לטעשה אפ'ד שחוזל ר' 'עקג
הכהן ' "11ום טוב פריעדלאנדר ועד שם במכהם  crnnשח"השהובא cr .עד.ות אהמה .והמתל רטנו "ו

.
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לו מכונת המשיח ותלמיריו או שלוחיו אםגינתו הייסה ההורה בכללה או בהלנתה
וטה יסיד דעוה הכאים אחריהם ובמה ישענו בדברי רב,תיהם וברבךו.נביא
אשרעננעי
אלה הספקות נוסד הספר ועם התרת אלה השאלות השיב
מהאנרתגםהנזעכלר האטףענבוןתסס6רג.חדהשזי
על תירת היהודים ורתם (הקימהכ"י וזיען) .בסו
ה
נראה כחו ועוצםידו בכל החכמ'ת ובקיאוהו הרבה בספרות האוגגל'ומת אשר בזק כ5
כהני ד.משיהיים היו כאין נגרו
ספרים יקריס חבר החכם הוה קקגים עם גדולים אשר כלע הם עדי חכמתו
וגדולהי .הוא חבר ספר חשב"א-פ עד כולל חשבון.התקופ.ה וסוד העבור אך לא
צד:

.

 .)44עוד נמצאו ממנו בד16ס (שם צד א).19,
נדפם ממנו זולתי "הקדמה (שם
שני מאמרים פיר ושי המקרא .פירוש ,המעשיוה מן האשה התקועית ומעצה
אחיתפל וחושי הארכי שבספר שמואל ,אר"י מהם נראה כי היה פרשן תנם ,הלך
עמק הפשט,
הוית המעשה.על
נכוחות בהבנת המקרא לפי דקדוק הלשו
אדםןווללפפיי חכטה הנפש,וומנבראאי
ה טפירושיובי לא
פי התכונה הטבעית בטעללי בני
נמשך בהם אחרי דרשות הקדט.נים .וגם לא השגיח על בעל הטסורה') .ספר יקר
השאיר אחריו ברכה והוא פירוש לספר מורה נבוכים (נרפס בויניציאשי"פ)
י רבה ועיונו עסוק בפהילוסופיא הדתית ,וכי לא רבים כמוהו
בו הראה תכמהו 3
אשר ירדו לעסק כונת הרמב"ם .לא הלך בדרך רוב טפרשי הספר לפלפל בדברי
הרב בסברוהיהם ולחדש בהם חדושים לא שערם הטחבר ונמה פעטים רחוקים הם
סבונהו ,ני אם בדרך הפשוט הלך ויספיק לו לבאר לשונות הרטבים 4כונח הבריו
בקצרה אבל בשפה ברורה,
אור בהיר על תעלוטוה הכמהו המאירעיני כל
קירא טשכיל דורש באמת וזה הוא הפירוש היזהרמועיל ,אף כי היה אוהב ולכבד
את רבי חסדאי קרשקש וקרא .עמרת החכמים והרבנים ומר המאמינים (6ן בליטה
הגוים) וידענו כי רבי חסדא' ופ
הורה-לא היה מבעלי ברית הרמב"ם והיק מתנגד עז'
למפרו מורה נבובים ובהב פפרו אור ה' לבמל ער היסיד שטתו בכל זאת האהבה
י את השורה ולא חזקה עליו להפר בריחו את הרטב"ם וס46ן,
אליו לא קלקלה
ב
:
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נאמן
מיפתי רני
חסדאי לא יכלו להסירו מאחריהם .שלש השובותיש לנו טמנו נדפסוה (מעשה אפ"ד
צר 1182הלאה) אשר בתם להחכם
מאיר קרשקש .הארד :-בסוד מספר
השבע ,אשר יבארנו ע 4פי דרני המטלא וסתרי חכמה מצרף עם הקרעת
פלהאילוסופיוה  ,המאטר הזד יראת כי היהלו ידיעה כקבלה .אכל סוף דברע טרוכי
חפץ
בכסו אלה ,שכן ,כתב להשואל :אחת שאלתי מאח כשדך אשר
לכתוב בכטצא בזה אל הצוע" ,תה כפי דעתו בסים אחר (הקדמת מעשה אפד
צד  )109שכתב וכבר נשתבשי הדעוה גם כן בחבטה (הקבלה) תפלהמחליז
זל בין י:דשה , , .והסכנה יותרנרי
ה בחכמה ע אם יאמן בה
האמה
חר
בק
סאקו הוא' במעצור אם יפול בו קפיאה .ובתשובה היאית ידבר על ע
ליהשאיחה
העפש1.ע 5הכרה הנצתי לנפש החוטאת .בהנכי בו אח הפה'4סוף האלהי מהטובים
בזמנו .גם השלישית הבאה על שאלה לפרש מאמר בספר תמר ע 5דבר שלמות
האדם והנעתו אליה ,-גם היא תשובה פהילוסופית בקצת הקדמות מחכמה היונים.
עוד

רב.

ידבר

".בל

י

סח שנהב בהספדו על ר' אכרסם טנירונדי ,תמ"ס ה,ר
יוםנ'.ם שטפותי (טמא צד 4ן ואין סנה כל כך ראיהכי
אם בצרוף עם שאר הדבורים במאסרו אשרציינת .במנ
 )4ע" בש' פרשה עצת אחיתפל על אידת  DY~nשבחר ללכת לחברן ובס" פ' האשה התק:עית על
הפסוק.הבל דורשפ.רש
י דרכו ואטר אחה :ואם הוא אטת טה שכתב בעל חטסרח 1ג '1יהיה פירושו וכו',
 .לפ

וכראשון ..תר נראה.
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עור חבר טאטר זכר  11ה שמ ד 1ה וכותב וסופר ומינה בו כל השמדות אשר היו
בישראל אחר רברבן ,ורון יצחק אביבנאל מעתיק טמנו בספרו ישועותמשידוומזכירו
בשם
 .מלבר אלה חבר קצת בא 1רימ לפירוש הראב"ע עלשני פרשיות שבתורה
,
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מהראב"ע
הראכ"ע
על אוהיות אהו"י הנורעת(עי' נרעץ ומבוא הנ"ל).
אטנמ על כל אלה עשהלו שם תפארת כספרו מעשה אפד כי היא הסיוחר
והיותר דרוש לצרכי זפנו וארצו .תכלית הספר עצמו היא ללמד לבני יהודה למבין
עם הלסיר חכמת דקדוק לשון הקרש ,והיה בונה בנין הנכבר הזה על יסוד חכמי
הדקדוק הקרטונים מנחם בן סרוק ,דונש בן לבראט רבי 'הידהחיוג ,רבי יונה
אבן גנאח ,הראכ"ע ,הרד"ק ועוד ולתם ,פעם כונה פעם סותר .הסבה העקריות
ן ראה שהשהבשו האנשים בסודוה ובהבנתם
אשר הניעתהו לחבר זה הספר היאיע

ודרכי שמושו ,..וקרה להם זה למעוט ערך חכמת הלשון בעיניהם וכמעט שהיא
בעיני היכה מן החכמים המפורסמים בחכמה למותר ודבר שאין בו צורך (הקיטת
מעשה אפר צד  ,)16וגם הוא עצמו כמעט היה מתיאש ומתעצל מהעסק בתנמה,ו
להועיל כה לזולתי כי ראה המון המעיינים קצה נפשם בהכטה  11ולא יחפצו כה
ואמר בלבו למיאני עמל? לולא שגם ראה שיש עור בחורים משכילים מבני המעלה
אשר עוד ימצאו בה חפץ (שם צד  :)11ועהה לסבה הזאתנתז לבו לחבר זה הספר.
והנה אין כונתנו פה לתאר ולבקר דרך דקדוקו ושטתו
 .אבל אחה היא אשר ראוי
י הספר הזה נבדל מרוב ספרי הדקרוק אשר ענינם רק
להעיר עליו פה והיא כ
הדרישה בדקדוק האותיות והתנועות והמלות והנטיות וצרוף המלות למאסרים ושם ש
הלשון בכלל
 .אבל הוא מתעמק ידורש במהות הלשון בכלל ,בסבת התחייבות הנחת
הישון ובסבה הפיעלת ללשון וכיוצא באלה החקירות הכלליוה בענין תכונת הלשין
צמיחתה הרהבתה וקירותיה ונזה יש יתרון לספרו על רוב ספרי מדקדקים אחרים.
י ההקדמה הארונה
אמנם עוד מצד אחר יקר לנו זה הספר ורב ההועלת .והוא עליד
ר
אשר שלח המחבר לפניו להבין ילהורות איזהו דרך ישרה שיכו
ו
ל
האדם בעיון
החכמה .זאת ההקרמה אך טעט מזער יש לה דבר עם ענין הספר העקרי ועלינו
לשבח לו על זה כי .היא תלמדנו להועיל לכמה צדדים ,מלבר אשר היא מלאה
דרושים נכבדים המדברים מן השלם.ת המושגת עלידי תורהנו התסיסה בגלמיל
שלמות ,ומן המדות הנקנות בשמירתה ועסקנו בא ומחיוב הכונה במעשינו התוריים,
ועוד רבים דרושים כאלה במוסר ובמדות המישרים ררך האדם ומביאים אוחי אל
ההצלחה הנצחית (ש 2צד  ,)4-1ימלבר הארבעה עשר כללים אשר העמיד בבחינת
דרכי העיון והעסק בהורה אשר בשמרם עקב רב בי נטשך מהם טוב הזכרון במה
שיודע ויחקור ממנה עוד יותר מזה ומזה יאיר עינינו בההקרפה הזאת לדעת דרכי
 .שם ידבר מהשלש הנט'וה אשר היר
הלמודים בוטני ומשפם הגותם בחכמת ישראל
חכמת התלסור ,בעלי התורההמתפלספים ,ובעלי חכמת הקבלה ,ויהאר
בעם :בעלי
 .ואמר על העוסקים בחכמת
את טיבם ותכינתם בכלל וכפי אשר סשפטס בל הימים
התלמור שהב חושבים כי רק התלמור טביא את האדם להשגת הצלחה נצחיה וכל
משתדל וחיקר בידיעה אחרה זולת חנמת התלמודיגע לריק ימכלהימיו במה שאין
בו מועיל (שם צד  .)5-4והנה בכל זה לא הנירלנו הרשות ,הלא זה רעה רוב
התלסוריים בכל זמן ,אטנם בבל זאת סבין השורוה מציץ לנו טשפם התלטיריים
בוטנו .מן התארים אשר תאר את למוד התלטוד שלא לשמה ,יש לשפוט כי לא
מעט היו ביניהם אשי לסדו על מנת שיקראו
רהכ,י ולבקשת השררהולהט.ל אימה על
ח"

.

ודו'ר

אנקד
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אנשי זמנם ולהתגבר על העשירים להם ,לנדוהם ולהחרימם ולשמהס בכחם הגדול
(שם צד  ,)5ובלי ספק ברברו כן היה ננדעיניו מראה דמות נטנו .כי',באמת כן
-

היה כאשר נודע מתוך השאלות והתשובות אשר נכתבו בדורות ההםכי ואת המחלה
פרצה מאד בארץ .ואף ,הוא אוטר ששסע וראה מקצת המשתדלים בעיון ,.חבטה
התלמור להתפאר ולהתגררולמיקסכילא עלמא מקסייהו אשר במעפ המושג להם מסנה
יבקשו להשתרר על עם ה' (שם צר  .)9גם דבריו אשר דבר על הכת השנית והיא
נח הפהילוס'פים האופרים שהשלמות בהכסות הגיוניותלטוריות טבעותיאלהיות הוא
עיקר השלמית ואמנם שלטית המעשה הכנה עליה (צד  ,)7 ,גם .הם יתנולני
ציור המים מדעות חכמי המחקר בזמנו .וכן אמי בפירוש שראה מהמתפלספים סבני
"ם במשלו מן המלך בהיכלומ"נ פנ.א
יש-אל הרוצים ליהנק ולהתלות באילןגדול (רמב
ח"ג) שקרא את התלסוריים הולכים סביב נלאים למצוא הפהח ורק החכמים האלהיים
יביאו אל המלך פנימה (שם צד  , )9ובלי ספקהיו רבים מהמשכילים ההם מתרשלים
מן התלמוד ,אכן כנגד זה גם רע בעיניו מה שבעל חכמת התלמיר רוננים על
י בשפה על האיהנים סומר.
גדולי חכטי המחקר ואטר שקצת מן התלמודיים יפטירו
ארץ וצדיקים יסודי עולם שישימו שלמות זילתם חסרון ויציאהטן הדת (שם) וראשית
כונתו בזה על המהבילים לדבר בהרמב-ם ,ואמנם מרבריו עלבעלי הקבלה הם הכה
השלישית נלמד כי נשתבשו הדעית בחכטה זו בדורו ונפל הבלבול והמחלוקות בין
יודעיה ונעדרה ההמכסה מהם בהרבה מדרושיה היוהר גדולים (שם)
אבל יתר על כן נלמד מדברי הקדטתוכי חליפה גדולה היתה בספרר בררישת
חכמת התורה הנה בספרד לפנים היה תפארת נאונם עצמת חכמתם בלשון הקדש
שם פרחו נצני המליצה והשיר ,שם חכמת הדקדוק זרחה בגבורתה ,ושם בינת
המקרא פשטה נמלא רחב כל הארץ .ואיך היה זה עתה 1על זה יביננו פריפיפ,
דיראן .באמרו שבכל עת שהתרשלו היהודים מההעמק בתורה הכתובה ובספרי
ר  ,)18ועתה בזמננו
הנביאים והכתובים נמשך מזה עונש מגזרות ישמיותיצ
גהפשט החולי בסבת התעצלותם מהגיון במקרא (שם צר  .)14ואטר עוד :ואשר
הביא האנשים אל ההתרשלות מהעסק במקרא הוא העיון בחכמת התלמוד הבבלי
העמוקה והרחבה וקצור רעות האנעים מהשגתה לעסקה וקשיה ויבלו היסים בעסק
בו יהניחו המקרא לגמרי והשליכוהו אחרי גוום .והרבה מהםיכיונו אל ,השנת עסק
טשא וסתן ולהקשות קושיות ולפרק פרוקים לאלפים ולרבבות לא להשגת תכלית
"חרת מהידיעה במשפטי התורה יהעולה מן הסוגיות ,אבל לההגדר ולהתפאר זה
על זה (שם) .כן הודיע ממשפט הטעיינים בתלטור ודרכיהם בעת ההיא .אבל לא
יעלים בהקדמתו מלהודיע גםדעתעצמו על פרטי הענינים האלה בחכמת 'שראל ומה
בשפטו עליהם .לדעתו חכמת התורה באסת היא התורה עצמה וההגיון בה עקר
הכל והיא ממשכת על האומה שפע האלהי והשגחתו (צרי)
 1והלאה) ,אמנם דעתי
בנתינת העסק בתלמוד נבדלה מאד טדעת רוב אנשי הבת של התלמודים אשר תאר
י אם
עהנויאניהלםא ,להיועתטםרועושיאםבלהויודהעתהותלמור והמשאבוהסלתמןידהפלהפוואלי דעבקרר,ויתלכלית,ב
ת זה ,והוא
,
בן
כי המכוון
שאין בחבטת התלמוד נכלל כל מה שבא בחבור הזה אלא חכמת התלמוד היא
החקירה האטתית במשפמי המצות האלהיות מכח השכל להוציא דבר מתוך דבר
ולהכין בשלש עשרה מדות שההורה נדרש בהן (שם צד  , )6וטה שאסרו חבטים
שיהיה האדם עוסק בתירה "שליש בתלסור" גם כן הכונה להעסיקבמשפטים הנעלסים
והוצאתם בדרך השלש עשרה מדות וזולת זה (שם צר  )16כללו של דבר כר

"

.

.

(ד.י

ח-ד)

.

הקירא
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הגןרא בהשכל את דבריו ,יכיר כי לא היתה נפשו עם הפלפלנים ועם בעלי
הקוחווה והפרוקים מן התלטודיים ,אבל לשטתו עקר תכלית העסק בתלמוד לדעה
טשפטי התורהיהעולה מהסיגיות (שם צד  ,)14וזה כרעת הרמב"ם אשר אחריו גמשך
בכלעניניו ,ואשר בכל מקום משתרל להיות סנן בעדו כנגד הטועניםעליו ,ואשי
קראו אחרון הגאונים בזמן וראשם בחשיבות (שם צד  )25ואולם דשתו בכהינת הלמור
ההוא
 .אחרי אשר הרבה
נשאר החנסית גם היא הלא היא כהובה ומפורעים
כמאס-למור  ,אמר :ולא תחשוב
לדבר בשבח העומקים בחכמת התירה במקרא במשנה ובת
שתהיה כוונתו בכל זה למתום שערי העיון לגמרי בחכמוה האחרות ..,בחכמות
ן בהן סותר וחובה ,,.והגיונית גם כן מזה החלק .,.וכן
הלמידיות הנה העיי
בטבעיות ובאלהיית מוהר גם כן עם ההזהר בתכלית מנטות אחרי מה שבא בספרי
חכטייון מהם ח-לק על שרשי התורה (שם צד  ,)15אבל נותן עצה הוגנת לרורשים
ן במה שיחלקו
שיחזקו לבם במפר הכוזרי אשר הצליח לבטל בטענותיו דברי חכמייו
על יסודות התורה האלהית  1ויבקשו לקח אמת בספר הגדול  -מורה נביכים  -אשר
לא השוער מעלהו וערכו ואשר כמוהו בעמנו לא הכרע היום באית אומה שהיהה
ושם צד )25
י היה מקיים דברו בהיות
 .ואסי עם הסנר שאף הוא עצמו לא נאה
שפבר נטה בעיון ספרי הפהילוסופים (רצונו מן היונים) ביותר מן הראוי והמעיט
 .ואמנם מה
עסקי בהורה ,ומודה בפיוכי תעה בזה מדיך השכל (שם)
שמהבייהאררעהי
בענין חכמת הקבלה ,כבר ראינוכי למר החכמה ההיא והאמין בה .ו
כן
כי רוטז על דבריהם ידעותיהם (פ"ה ופט"ו) ,אבל
בקצה מקימות בספרו מעשה
ו
ב
אפ-שומי נפש .ירחק ממנה ובפרט מן הקפלה כפי מה
ראיני גם כן כי
חשבמניבםל ,ש
י המקובלים האחרונים בזמנו שבשוה יבלבלוה (עי'
שהשתלשלה במשך הז
כ
לפני זה בפרקני).
 .לא רבים אשר
הנה בכל %ה היה פריפת דורה מיוהדבין אנשי דורו
ו"
ר:
ל'
 Qpדעהו בענין העסק בתלמוד ואיזה הררך אשר ילכו בה בעיונם ,כיהסכ
ב
התלמוריים היה פלפול ההלכה עקי גדול ,ההייוה והקושיות והפרוקים היו להם
חכמת התלמוד העצמית אש -על כן כמעט לכלם רע עליהם מעשה הרמב"ם אשר
הספיק לו הפסק הנברר והתילרוה היוצאותמןהמיניית ,כן מבואר מדל מפרי ההלכות
והחדושים והשאלות והתשיבוהילידי הזמן ההוא .וכמו כן ל-בים לא הספיק להב
הריחקה מן החכטוה אשר הנה ממקור ספרי היוניםכי אם מאסו בחכמות חצונזת
בכללן אף בטה שהוא ממקור ישראל והם גם לספר מורה נבוכים לא נהנו חנינה.
והקבלה גם ה.א יותר מבכל חרורות אשר לפנים עברה ושטפה בכל הארץ ,ואף מי
אשר לא היה מאנשיה לא אמרו -בלי ספק טפחך המקובלים עליהם -כי מתרחקים
ן כי אינם מאמינים באמתתה ,כי אם תמיר היו להם תואנות והיו מתנצלים
ממנהיע
ב .עלכן אינם עושים חוזה עם זאת החכמהיעןכי לא קבלו אותה מפ' חכם מקוכל
או שאמרו להתנצלותם שאין רשות לדבר ברזיה ולררוש במיפלא מהם אבל לא ערב
לבם להכחישה ,לא כן היה משפס החכם פריפות דוראן הוא בכל אלה הפינית
היריע דעתו לבלי חת בפירוש ובלי העלמה אף שהיה בהתננרות עם חכמי דורו.
שנת הולרה אוחי נם שנת מותו לא ירענו רק זאת ידענוכי בחב את ספר בליטת
גניים בשנה קניו (גרעץ ח"ח הערה  1בסוף הספר) וכבר א ,היה נסנהנין החכס.ס
הננבדים .כי גמצוח רבי חסדאי נתב זה הספר ולא יצוהרבי חסדאייב
ר גדול כזה
לצעירים ,ומפיו שמענוכי בשנת קס"ה חבר ספרו מעשה אפד ,יותר מאלה אין לנו
-

דבר ברור אודות חשבין

שנותיו *

(דויד חיה)

לא

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

205

.-

-

לא מעם פעל רני חסדאי קרשקש עלבני דורו להורותם עלידי טשלובייעזבי
 .מי חכם
דרכי הלסידים בעיון התלמוד והחכמיה ולבלתי לכת אחרי שטה הרמב"ם
כרבי חסדאי בדורו אשר אסרו עליו כי נכה תשכלו על כל הפהילוסופים בזמנו
בכן
(עי' לעיל פי"ד) .הוא היה אחר מהנדולים בחכמת התלמור אשר שמ היההולך
יו"ת ריב"ש סי'
המדינות עד שרבני צרפת קבלוהו לשופט בריבם וקיימו מרתו (ש
רם"ט) ,והוא גם הוא לפי הנראה מהקדמה ספרו אור ה' וטהספר עצמו אשר חבך
בימי זקנתו  -שם המשא ומתן של הלכה עיקר ומחויב ונושא תלונה על ספר משנה
הייה להרמב"ם על אשר לא העיר על מקומות שרשי הענינים ,ולא העיר על סבוה
הדברים וכלליהם בשליטות ,והשמים וכרון המחלקתה יעקרי המקומית אשר בהם
יהבררו ויתלבנו הדברים ,עד אשי שם אל לבו לחבר חבור כולל מצות התורה
בסבותיהן לפי חטר נושאן בציור גדריהן וכלליהן ילבאר אותן ביאור מדוקדק ולהעיי
על הטקוטית אשר באו שם מן ההלמוד עם וכרון מחלקות הגאונים והרבנים יהסכטת
האחרונים .ולא ;וד אלא שמבמיחכי ברצינו גם לחדשחרושים מה שלא קדמיהו בהם
אחרים (הקדמת אור ה')  ,ומה היתה כונהו בכל המליצית והבקשות האלה 9הלא
ישפוט כל מעין משכילכי חפצו להחזיר עטרת הדקדוקים הדקים ומשא ימהן הפלפילי
לישנם ,ובלי ספק גם לסתור ולהעביר מנהני הקהלוה בספרד אשר שמו לחק להיות
נמשנים בהוראוהיהם אחרי פסקי הימב"ם ,ואם רכי המראי הגדול ליהודים ועמרה
הרבנים כעת ההוא ה'2תדל ללכת בדרך הוה בלטודים הלא בלי ספק דבריו היו
נשסעים והיה דרכו אם הדרך לבל דורשי התלמיד .ועור יותר היו עיניו נשואוה
לבטל ולהרום עד היסוד בה שטת הרטב"ם בעניני האמונוה והדעות בספרו מורה
נבוכים ,וכה אמר על אורותיו :להיות שים,ד הטעות בדבריו ההשען בדביי
היוני רציתי להעיר על שקרות מופתיו וזיוף מענוהיו .רבי חסדאי אומר כי שני
הספרים אשר יעד לחבר ,ההלכותי ,אשר קרא שמו עליו .,נר מצוה"עוד טרם נוצר,
והמחקרי ,אור ה' אשר הוציא לאור עולם ,הם בהסכמה החברים עשוים ובעזרהם
(שם) ,טוה נראהבי בתלמוד תורתם כמו במחקרי האמונה והדת היה דרך אחד לכלם
והיו חברים בדעותיהם ,ונשפומ מזהכי אחרי הצרות הנוראות אשר באו עליהם נשתנו
סדרי הלמודים ,בחכמת התלמוד הגרילה החשיקה אל הפלפול ,וחכמת המחקר הלכה
אחורנית ,ולכל זה לא מעט עזר רבי חסדאי  ,והנה ידענוכי ר' חסדאי התלמוד
והפהילופיף האמין באמונה שלמה בקבלה עד שהיעה היותר גרועהכין דעותיה והיא
אמונת הגלגול הסכלה לא ענה כחשו בפניה אך אמר אם קבלה היא נקבל (לעיל
פי"ד) ,אף על כן לא יסופק רי גם הקבלה בסבתו מצאה יותר מאהבים בין חכמי
הדור חביריו .אם רבי חסדאי הפהילומוף הגדול יחזיק בה ויאמין באמההה איר
הבריו ותלמיריו עישי רצונו לכל דבר לאיהיו נטשכים אחריה.
אחת מן הסבות אשר הפעילה זאת החליפה היתה המהשבה אשר התפשטה
ביניהם כ' בחטאם אשר רפו ידיהם מתורת התלטיד לפי מרת בעלי החרושים באו
עליהם כל הרעות העצומיה .ובן המקובלים לפי דרכם תשבובי אסונם ותלאוהיהם
הנוראוה היו תולדוה חסרון האמונה בקבלה .ואלה יחד נללו את רוב האשמה על
בעלי הטחקר .הנה לפי היוצא לנו מהקרמת אור ה' דומים רבי המדאי וחבר 1.כאילו
ישימו דרבי הלטורים שנשתבשולפי רעתם סבה להמאורעוה הרעות אשר השיגום .כי
מפירש אומר :בדורוה הללו אשר תכפו הצרות משונוההעצוטות הנה מה טיב להכין
הדרך שיושג בנקלה ...שלמית הידיעה נסצוה התורה ובתלמוד בדקדוק ובשמירה
בדברי,
רבה ,ומה היא הכנת הדרך אשריבקש ? הדקדוקהפלפיליבהלכה והרמז הנסתי
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היא שעצתי היא לסור מדרך הרמב"ם  ,וכסי כן נראה מתוך כבריובי מחשבה לבו
שגם זה סכת רוע גורלםכי קמי בזמנו עברים המתפרצים והפכו למינות דברי אלהים
ח'ים (הקדמה) וגם בזה יגולל האשמה על הרסב"ם ועל ספרו מורה נביכים .וידמה
במעטכי כל הפלנתו אשרהפליג רבי המדאי אח הרמב"ם לא היתהבי אםבחצי לבו
אבל בחציו השני יחשובכי היהבעיכרי עטו .כאילו שעמר בסור ה' ויקשב וישמע
על טה עשה ה' ככה לארץ הזאת 1ואמת הדברכי מה שהטציא או רצה רבי חסדאי
להטציא לטוב עמיבלימידי התורה והחכמה לכפר על בני ישראל ,כבר נעשהלסרי
קודם הנזרה ,הרמב"ן והרשב"א והרא"ש ובעל מגרל עז ומגיר משנה וההן כבר בררו
וצרפו ולבנו::את הורת הרטכ"ם ועשוה כסלה נקיה .ואולי יוהר מאשר יכול עשהו
היא בכח- :הזקן והטרור  -עשו הם ,ונתיבות' חכמה התורה אשר פלסי הלא היו אם
הדרך לכל לומדיה ודורשיה קודם הגזרה ולאחריה ,ועל כן מה שורש דבר נמצא בבל
תלונוהיו  1ואם נתבונן בתכינת הרננים מן השאריה הנמצאה בספרד אחרי קנ"א
נפצאכי לא היה סבה להתאונן על חסרון הדקדוק בתלמוד ואולי יוהר על ההפ-זה
היהרה בפלפוליהם ,הן אחד מגדולי החכמים הנשארים הלא היה רבי םנה ם
ה אר1ך בשלמנקה אשר האריך ימים עד שנת קפ"ה (יוחסין) ,ומה היה זה האיש
ומהדרכי בלמודו 1ככרירענו כחו בעמק פלפולו (לעיל פט'.ו) ..ר בי ע מרס בן
מר  1אם אשר בסוף ימיוחי בגרנאטה ובאי מיורקא אשרלפנים היו בה אלף בעלי
בתים (תשביץ ח"אסי' נ"א) ורובם נהרגו או נשתמדואו גלו ,והיו בה גס אחרי הגזרה
י ננאר וכן ישב שם התוכן רכי אנ ב של 1ם
רבנים מובהקים כמו ר בי מרדכ
א
א
יל ורבנים
ס
ם
ה
ק
א
ל
ח
ב
ע
אפ רי ם ועוד רבנים אחרים ,ובמ היה רבי יים ן
רבים בכל המחיז ההוא ושם ח"ב שי' נ"ב) וכל החכמים האלה היו הלמודיים נרולים
וחריפים בפלפולם כאשר נראה מתוך התש.נות אשר כתבו להם הריב"ש והרשב"ץ,
ואם בקפלות אשר לפני גזרה קנ"א לא היו מן המפורסם.ה כן ,מה גם בהנדולות
אשר נחרבו ונתישבו אחי הגורה כמו ולינציה סרקסטה פולטילה ,ועתה מה כל
החרדה אשר חרר רבי חסדאי על השחתת דרכי הלמורים  9אף כן הדבר בבעלי
החכמות .הלא כבר-לפנים רוס דורשיהן התרחקו מאד מחכמת היונים ינמנעו ללמדה
מתוך ספריהם .אף כי היו בעלי טחקף עד תכליתו ולא אחד מהם אש -נתן תפלה
לא אהב את המורה תכלת אהבה בכל זאה השחמרו מאר
במפרי הרמב"ם ואשי
בנפשיהם מלכה אחרי חכמת הישים בהגוהם בחבטות .ולא ייבחשבי אלה בעלי
המחקר עשו ט'בות הרבה לישראל ,בגללם ח-פת שונאיהם מעל תורתנו בתשובותיהם
למתיכחים עמהם .הלא רבי חסדאיעצם.היה נטרד הרבה מחכמיהם בשאלותבעניני
האמונה ,ומאין לקחהעצוטיו להשיבם ולנצחםו איה איפוא שאב הראיות בחבורו בטול
ו ההלטירי ,
עקרי הניצרים  1הלא אך חכמתו הטחקריה היחםבמעוטלא עצםפלפיל
בן היה הרבר בבל עה .מי הץ האנשים אשר בעת צרה ההיצבי לפני סלך
ישרים להגניבה עם טוניהם ,עלאירה אמהת רח משה וישראל ,אשר רחקות ה-צו
להעבירם על רח אביתם 1מי היו אשר בסוחחם ובשבל מליהם נתנו נפשם להצדיק
תורת ישראל? כלם היו בעל המחקר ,אנשים'אדירי התירה זירם רב להם בחכטות
ובמדעים ,הנה בשנת מאה ושבעים ושתים ,קמו עליהם קלכות ארגון הרשעה ואתה
בדומה לה קשטיליה ,בעצת חבר כהניהם צרי היהודים באכזריות .והציקו לישראל
בחקים לא מוכים ובגזרוה נוראות ערבי עמר עליהם ההטין הפרוע ועשה היג רב
בהם ויותר ממאהים אלף נאנסו להסיר רחםבקהלית המלביות האלהף4ן ויחי אחרי
המגפה
 .וראה גם הקזנה ע5
 )5ע" ג.וחסין השלם ,ונרעץ ח.ה 8!1
יפה כל פרטי המא.רעות האלה
(דו.ר ח"ה
שהא-
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המנפה הזאת בשנת קעג עור לא השיבו ירם מבלע מומר אחר בינד בעמו יהושע
הלויקי בשמו ה'.",רי עמרלפני האפיפיור אשר היה'בימים ההם בספררהיא בענעדיקטוס
הי"ג אשר המרה בהאפיפור שברומי ועשה עצמו אפיפיור והסב אליו הטלוכה בכל
ספרד ,והיה הסימר הזה טבקש מלפניוכייתן לו הרשיון להתוכח עם חכמיהיהירים
י הוא רוצה להוכיח להם בראיות מן :התלמוד שהמשיח כבר נא,
על אמונתם ,כ
ובכן ראוי שיאנסו לקבל רת הנוצרית (שבפ יהוווהסי' מ')  ,והנה האפיפיור אחרי
דבריו לא שנהובלי התמהטה שלח להקהלותשישלחו מהם חכמים לועדבעיר טרטוזה
להתיכח עם המומר ,והוא האפיפיוריוכיחבין שני הצררים ,והנה זאת הנזרה
היתה קשה מכל הקורמות .כי אילו לא יצלחו לענית ולא יטצאו':מלין והוכחית
אשר ימצאו חן וחסד מלפני האפיפיור הלאיהיה אחת דהם לאנסם כלם כאיש אחד
להמיר אמונתם ולאיזכר שםישראי.עור בכל-ארץ ספ-ר אויהיה אחריתם להכרית.
ועהה אלמי טחכמיהם פנו הקהלות הנתינות בצרהו הכי אל התלמודיים הנסים אשר
לא ירעו מאומה מחכמית העולם  1האנשים אשר נשלחי ואשר נתנו נפשם על עמם
ודהם כלם היו חכמים בכל החכמוה וכלםיודעים את התורה ואת התלמוד עד תכונתם
וכלס היו מתימרים בכבור הרמכ"ם') .ועתה מת זה ועל מה זה הרעישרבי חסדאי
את העולם להשח חטאה על כל הלימרים ובעלי ההכמות כאילו דרכי הלמורים אשר
לא כיוונו וכטעמ' בת.רה ובתנמהיהיו למכשולעיז ובעוכרי ישראל.
הנה אמת נכון הרברכי רביםמבעלי החקירה העיונית לא עמרו בנסיון והסירו
בכורם בשעת הנזרה ואחדים 0הם אף נהפכו לעמסלאויבים ,אךמי זהישפים משפט
מעקל כזה לאמרכי בשל המעיט הקטן יצא הקצף על בל העם והיה כצריק כרשע
י האומהו ואמנם המקובליםעוד הלכו צעד אחד הלאה,
וחיטאים אחדים יאברו כלטיב
הם אמרו כי מכת הגזרות היתה באשמת החכטים אשר לא האטינו בקנלה והה-חקו
ממנה ,וזה היה בעיניהם עון פלילי ,כי לפי דעתם ואמונהם כלמי שאינו מכיר את
ביראו על פי מדת אותה החכמה הוא ממחוסרי אטנה ,ואומרים שאף מי שקרא בתורה
הכתובה ושנה בתירה שבעל פה אבל מסתלק מחכמת הקבלה נחשב כאילו התזיר את
העילם לתהו ובהיוגורםעניות וארך הגלות (זהר בראשית)  ,והמקובל רבי א 1:5הם
בן יצחק טרסון מפרר (מיבאבפי' מ"י להר"ם בוטריל בהקדמה) שחכר ספר הברית
המכונה גס ברית מנוחה ,ובו היכהלענית סרה בחכמינו הגדוליםבעלי המחק* ותולה
נהם כל החלאות הרעות אשף מצאוס ,ועוד יותר ממת ה-חיב פיו עליהם המקוכל
ר בי שם טוב בן שם טוב אש" בשצף קצף דבר עהק על המאורות הגרולים
אשר בהם יתפאר ישראל הם הרמב"ט וה-אביע והרלב"ג ושמםכעיכרי יש-אלוכגורמים
בנזק .האומה ורבייהודה חיי ם שהיהטהגילים האחיונים אומרשמאמין באמונה
שלמה בי מה שנצל מהמהפכה אחרי המין התלאות אשר עברו על ראש .היה בזכות
-

.

למורו

ח-בן הקהלות שה.ציא לאור ד"א יעללינעק בראש ס' סגן אבות לוו-שג"ץ דפים ל.פסיא.
()ן החכטים בעל .הויכיה ה' :שלשה טסרקסטה והם :רבי זרחיה לוי ,מעתיק ספר פהילוסופי על
מה.ת היפים טערבי לעברי (די ראם' אצל  VP-1העלא ג' בפוף ח.ח)..אולי גם ר"ז חליי שתביא תשביץ חיב
בנבנשת ,לפרש הלכות ע"פ חכמת ההגבן אינ בעל הטא1ר אלא רז ח הוה .השנ' ה.ה ד 1ן
פ.ן רפ'ד שהיה דרכי
יהשליש .הית רב' מתתיה ה,צהרי טונא
עי' נרעץ שם ומה שבתבת.(vte .
וידגיל
בהם בריב.ש ועיי
ספט.ז ובהערה .שנ.ם היו מקלעת איוב (קלע"י:ב) .חג שיא דון
שט1אי
ה
י .הרב רבי מ ש ה גן מוסא אולי היא אותו ר') הנזכר בריב'ש סי' רעי
עו
לנ
הלוי ,ולא ידעת .,מ
והריב" :כתב ל :טה ידעת' ולא הרע .ואף ששם נתוב שהש טקימן אוקלש ,של ,גימ' הייב"ש היתה
אחר מעיר ג.א"טקה ד 1ן ט 1יר  1מ אל ק  1שטנטין לא מצאתי זכרו ביטים מקום.
יH
פאיקיים,יUG-
'שינהו גא-קל
סי' שצ"ב,
ן ייכף בן אררוט ,אילי הוא רבי י'סף בן חים הכהן הנוכר
ו
י
ב
י
ר
ב
והשף חשם ןה דון מאיר ה ל ג מ א ה % ,א מצאתי וכרו .ריקא דון אשתר1ק הלזי ושא
ה-י כותב האנית להזמין חכט' נ.רונרי לבא אל הוער כמו שכתיב ב,טבט יחידה .מי(ריא 5ה חכם ר בי
(רויד חיה)
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לסודו בקבלה (הקדמה מנצת יהודה) ,ובסגנון הזה מדברים רוב הטקוגלים .אמנם
גלם שגו ברואה .הביחן ובודק מעמד התורה והחכמה בכל משך זמן הנזרות העצימות
בספרד אשר הקיף מאה שנה ויותר ,משנת קנ"א ער גלות הארץ בשנת רנ"נ אשר
4א נותר בכל ספרר שרירופליט ימצאבי בדרך כלל לא פסקה שם התורה והחכמה.
כי למרות כל הפגעים הרעים ועם כל הפחדים אשר פחדו יומם ולילהלא נמחה מלבם
עז התשוקה לדרוש בתורה ולהנות בחכמה .ולא לבד זאהכי אםהיו בהם גם חכמים
טחברי ספרים אשד נשארו לדור אחרון אבל אמת הדבר כי גורלם הסר ואחריהם
הנוראה נסבו מכלם ,לכולםהיה חלק באבדן מולדתם .כהם.ן העם כחכמים כבעלי
תלמוד כחכמי המחקר ,כמקובלים כביזיה כלם אשמים בדבר ,וכל חטאהם היהיר
חפאת מרי ,כי ככל הקהלות דרך שלום לא ידעו .ונאמן אלינו החכם הרשב"ץ בן
הזמן ההוא אשר באגרת ההוכחה שנתב למיורקה עיר מולדתו (תשביץ ח"ג סי' רכ"ז)
ט'ניחם על מעשיהם לאסר; הלא ירעתם כי סבת הרבן הקהלה הקרומה אשר היהה
בסקוסכם היתה ספני המחלקות עד אשר פגעה מרת הדין בהם והשליכהם אל ארץ
אחרת כיום הזה
 ...והיום "שר ביחמי שמים נהישכתם אתם במקומם למה לא הקחו
מומר לאמר ,זאת הארץ אוגלת יושביה ולא תוכל להכיל בעלי מחלקות .ואמר בסוף
התשובה :אחר שכתבהי זה לא שמעו לקולי ותוךימים מועטיםפגעה בהם סדההדין
.נשתמדו נלםמפני המחלקותי) .ובןהיה גם בשאר קהלות ספרר באלה הומנים .לא
חדלו הטחלקות שהפאירובין האחים .ריבלהתלמידיים עם המשכיליםבעלי החכמות,
ריבנין התלסוריים זה עם זה לנצח,
ה אה זה בהלכה גם בהוראה רבו מה שזה
אופר ,ה מתיר ,זה מחייב וזה מזכה ,וריב להמקיבלים עם הכל אשר לא רצו
להאמין בהבליהם ,וריב להקנאים והמתחסדים עם האנוסים ,והם הכבידו להם אסונם
והקשו את רינם עד כי קצר כח הסבל להאומללים האלה ,ובגלל זה חלק לבם ואשמו
בנפשוהם ,ורחק השלום טקרבם והקהלות נקרעו לקרעים .ועתה במעמדים רעים באלה
בקיכ מקהלוהם לא יכלו לההקיים בגוי :אשר בלא זה שנאום תכלית שנאה ן וגם
מכבדיהם ה,ילום כי ראו דפים ועל כן הם'ר חייהם תלויים להם טנגד כליום היה
קשה מחברו ,וכל הרואהבעינים פקוחות בתהלוכות המאורעות היהיכול להגיר לאחור
האותיות אשר הבאנה ,ולדעהכי בקרב אלה המעטרים אין לקיומםכי אם ארכה
לשנים .זה היה אחת מעקרי הסבות אשר החישו אחריתם לגרשם מן הארץ .אבל
לא המאת לומדי תירה ולא חמאת דורשי החכמות הקריבו קצם בספרד.
-

.

.

.

 phtתשעה עשר
מ.נ' לפיות בזמן ההוא וסתריהם

בכל עתות צרותם במאה האחרונה לשבתם בספרר לא פסקה דרישת התירה ולא
שבתה חקירת החכמוה בספרר .אך בכל דור ודור היו בה חכטים ויודעים אה התורה
וגדלים חקרי לב בבינת הפהילוסופיא הדתית .מאה ה' היהה נסכה סאת הנוהג בחסרו
אה
יופף א לבו ,נם מער כונצ.ן נתרבין השלוחים חכם ששם ,דון יוסף אלבו .מאחד מה 2בודאי
בעל ספר העקרים .והחכם בונגיאה .אש -לחשירת ני
גדףעץ היא טעות וצ,ל בונפ'ר ,וחיא רבי
ומשורר ובקי בחכמות.י ר ב' םו ר ר  1ס
שלמה בן ראובן בינפ,ר האכר כ.פ בריב'שיה.ה תלמודי
ף השר ,
בן י חיי א שנ.הם מנירונה .כל זה  D"Pשבב 'הידה וע" גר:ץ ח"ח בהערה ג' בסי
 )7ספור המישח טשטד קהלת מיורקה נמצא בקצרה בת':ב' ,ת"ג סוף סי' רכיה בהערה מבחיבת.ד
חרשב'ץ עצה .גר:ץ פפר הטעשה באריכות ע" שם גדבר' .1ואנו אין לנו אלא לה.ס.ף מה' שכתב רשב'ז
בסוף ההערה שנם השיאל (הוא הרב ר' מררכ' נ(אף) כלכר בשה,תיתם ,נאים להמיר כבורו יאה כ .צא
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את עם סנלתו ,כי חכמי ספרד היו השרידים אשר נקראו לשאת את חכמת התורת
בכל פנותיה לבל נפוצות ישראל .אטנםיוהר מאשרהיו הרצים לשסוע רבר הלכה
היו הצטאים לשסוע דברי חכמה באנדה ובמוסר להתחזק באמונתם.למצוא תנחומי
 .ועל כ! גם המפרוה ההלכותית בכל
אל באבלפ ולאזור בפהוו במלחמה הפגעים
הזמנים האלה הלכה ורלה .לא נאמרכי לא עוד כבימי קדם הרביצו תורה והעמ.קו
הלכית סעפ מעט רפתה.
בהלכות ,אבל זאת נאמרכי התשוקה לחברספרים
אכן כנגד זה מאר התרחבה ספרות האנדוה ורובתיכדתוושבייהם ממין הזה נושאים על
מצחם רושמי פני ~מנם ,תחת אשר לפנים בעלי הספרוה הזאת לא ידעו לטצוא
מלים דים לדבר בשבח החכמות המחקריות ולנטלם ולנטשם בתור המעלה העליונה,
עתה הרבה מןהסופריםרוגנים במפריהם ונותניםדופי בההכמות ותמיד לא נלאו לדבר
מן הסכנות הבאות מהן אל האשנה ומזהירים באזהרה מופלגת להתרחק מהן תכלית
הרחוק ,וסמה יקחו העצוטותיהם 1ההלמודי-ם מררשוה התלמור או משצר המררשים
והכל לפי מה שהניחו הם בכונת רבריהם ולפי הבנהם המשובשת .וכמיהם כן גם
המקיגלים .הם ירדמו תהלה בכל חכמה זולה הקבלה .ינם הם יאמצו דבריהם
בהכזיב החכמה לפי מדת הבליהם ,והעצוסותיהם מרעוה בעלי הקבלה וביותרימן
הזיהר אשר קדוש יאמרו לו יש מאלה הרוגנום סרוב שיחם ובעמם לא בועד ולא
עצרו בעדם להוות דוברים עתק על הרמנ"ם וכל הנמשכים אחריו ויענו בהם סרה
לאמר כי הם החריבו האמונה התסיסה והם המתעים רבים סדרך התורה ,ויש אשר
מפחד הרמב"ם עליהם ומהדר נאונו ואולי עוד יוהר מפחד רוב החכמים אשרהעריצוהו
על כל ברכה ותהלה יחדלו למראהעין מהוציאעליו את כל רוחם ,אבל הקורא את
ן הדבר לאשורו וירע בסתר לבבם אורבה התלונה
דבריהם בהשכל ודעתיבי
כי
ניות נזרע הזרע מיסי הרסב"ם
והתהלה ,לספרות -המחלקת הזאת בבר בשנים קדמו
ואחרי הצמיחה ורועיה,בימי הרשב"א כבר עלתה כפורחה יבצוק העתים בכל המאה
השנית והצי השלישיה מלאה פני כל ארץ ספרד מתבואת זרעה .רוב הסופרים
המגנים היו חם עצטם טדורשי החכמה ,והם היו נושכים שדי אסם ,וכבר הזכרנו
אחדים מה .:כמו רבי יצחק בן לטיף אשר היה חכם בכל פנות הפהילומופיא
ונתב בהן מפרים והיה מיודעי הקבלה ובכל זאת דברדופי בהחכמה ומוכיח הוכחה
טבולה את כל הנפתים אחריה (לעיל פי"א) רבי מא,יר בן רבי יצחק בן
אלד בי בעל מפר שבילי אמונה אשר חברו ברביעית הראשונה לטאה השניהוהיא
עוד יותר מוכיח אה אנשי דורו לבלהי לכת אחריה ב .היא מעבירה את עם ה' טן
"אמונה (שם) .רבי מנ חם בן ז ר ח אחד מתלמידי רבי יועדה בן הרא"ש חבר
ספר צרה לדרך אחר שלישית הסאה השנית גם הואמן המלינים על הפהלוסופיא על
"יוהה מכנה לאמונה ,ונהן גם דופי בקצת דעות הרמב"ם עם היוהו מפלינ בשבחו
ימשתסש העבה בספניו ושפך כעמו עלבעלי החכמה האומנים על הראשונים כי לא
ידעודרךהעיון בהקשיםומופהים (שם פי"ב) .וגוביהגםאחדיםמן המחברים אשרכתבו
החרי נזרה קנ"א .כש רבי של מ ה בן אלעמי אשר חבר ספר אגרת מוסר
אשר ענינו תוכחת מוסר כוללת המבית של הגרוש ושל התיאות אשר מצאים בשנק
קנ"א ואחת טחן היא המשכם אחר ההכמות וכבר ידענו מה שהפהילוסוף רבי חסדאי
קרשסש אמר בדבר הזה ו ועור נראה מה שההעורר הדרשן הפהילוסופי ר ביי צחק
בן ע ר א מ ה כספרוהזית קשה על לסוד החכמות והוציא בל רוחו על פהילוסופי
רבי שם טוב בן שם טוב בספח
עמנו* כמנהג".בשגעק מתרמ
האסונתזאיר הוסיף עלחלתי) בלם חח"ר,פיה ונאצות ופער פע לשפוך בוז וקלון על
'"1י יד
הראכ"ע

.

יסדאי
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הראב"ע והרסקים ורלבג בדברים כמדקרות הרב ואחד מן הגולים ר ביי םף
.
יעבץ בספרו אור החיים עוד הגריל ממנו בחרופיו וגדופיי על החכמות ובעליהן
ואם מעט עוד ,נוכל לה.סיף כהנה וכהנה .והנה זה הענין הוא חלק אחד מהספרות
.

1

פולדת הזמן ההיא והוא-כתם שחור כמפרותנו הכללית,
א
י
ה
ם
נ
מ
א
ההלק השבי מן הספרורו אשר נקראנה אגדות
גס מחקריה ענינה
בקרת האמונות להאמית אמונתנו ולהצדיקה ננד העמים הטוענים עליה ,להביא
תעצומת לאמונת ישראל ותשובית לרעות המנגדים בביטול יסודי דהם .הנה מעת
אשר הדת המבנהית נשאה ראש והצליחה ,היומאמיניה מונים אתישראלבמענותיהם,
כבר בימי חכמי הטשנה היה רבי יהושע בן חנניה אחד המיוחד מבעלי הויכיה,ם
וקוננו עליו בטותו "מה תהויע5ן מן האפיקורטים" ובימי חכמי הגמרא היורני
שמלאיורבי אבהו בקסרין נודעים בויכוחיהם עם המשיחיים .וכן היה בכל דור ודור
ובכל המקומות אשר דת המשיחית הגיעה .באמחפדר.ר באשכנו ובצרפת הוכרחו היהודים
 .אם אחד מכהניהם או
טן היהודים אשר המירו דהם מצא
לההוכת עם מוניהם
,
מצא
ח
ו
נכין לפניו להעליל ע 5אמונתנו ולבא בפענ
עת
ה
י
ל
ע
ל
כ
ב
ת
ע
מ
י
ש
ן
ז
א
לפני
המלנוה .ולמה לא ימצאנה? מה לא עשו המצ'כיות ההןלמען בצוע בצען? אפינצחו
או ינוצרו נכון ובטוח היה כי'לא יצאו היהודים חנם אין כסף ,אף אם יצא כאיר
צרקם חפשה לא נתן להם בלתי שוהד .בספרד הגדילה מצוקת התוכחות ועל בן
רבתה בה מאד ספרותהויכיח ,הרבה ספרים הברו חכמי היהודיםממין הוה .ולשתי
בחינות היו פניהם מועדוה ,יש ויכוחים אשר היו באמתבין אישים לאישים אשר
נוערו יחד לפני סלךישיים או לפני חכמיהם וכהניהם ואלה טוענים ואלה משיבים.
לרוב הטוענים מומיים אשר יצאו מן הדת בשעת הנזרוה ,ויש 0ן הספרים אשר
יי
הם יחד כל המענות האפשריות וגם בלתי אפשריוה אבל רנילים מננדינו
חברוהב
בתעלוליהם למעון עלינו וכל התשיבות אשר יש להשיב על מענות-הם למען יהיו
נכונים ליום הנסיון ,למשל ממין הראשון נרם ,על ויכוחו של הרמבדן בהחלת האלף
הששי עם הם.מר פרא פויל ונדפס במפר מלחמת חובה .ואחריו הרשביא אשר היו
לו שני ויכוחים עפ',מומרים (עי'לעיל פ"נ והילדות רשב"א מהחכם ד"ר פערלעש).
וככר לפניהם חבר רבי יוסף קמחי ספר הברית ויכוח עם מכחישי תורת משה .וכטה
ויכוחים נשמרו לקיום כספר שבט יהודה והגדול סכלםהיא הויכוח בשנת קע"ג אשר
התמיד tDrארוך בטורטושהלפני האפיפיורבענעדיקטוס בין שנים עשר חכמיהיהידים
ובין גירינימוס הוא יהישע הלורקי בשמו היהודי (שבט יהידה סי' ט') והנה אלה
הייכוחים ועוד אחרים כייצא בהם חברו במפרים להשאר לדור אחרון .ואמנם המשל

.

את סצ כלימת הגוים להחכם פריפוט דוראן .ואוד
מסק השף
ית "אל תהי כאבותך" אשר כתב לחברו בשיט שהמיר .אחיי שגם
כר
נג
נחשוב נם הא
,את האגרההיאבראית סכל שבעהחכמות ,ואה ספר החכם רבי חסדאי קרשקש אשר
כתבו כלשין ארצו לבקשת שרים רביה ונכבדים ויוהי משלשים שנה אחרי מותו
העהיקו ללשון הקדש החכם רבי יוסף בן ,שם פוב בעיר אלקלעה לבקשת תלמידיו.
וטמין הזה הוא הספר מגן ורומח אשר,חבר הרופא רבי חיים אבן מומהי)
רי לירא נגר אמונת
הספר הזה כולל השובותעל הטענות והראיות
אשר הביא.גיק
המספראלהיזה חלק נם תשובותיו
ו
ל
ע
:
היוסדים ,בשלשה חלקי ספר הויכוח אשר ל פי
לשלשה

 )1עי' נרעץ ח.ח הערת ח' בסוף תספר מה שכתב על אודותיו ואחריו בא החכ,%י' דוד קויפמאנן
שנח ב' צר  110והלאה ומלא קצת דבריו ם גם תקן קצת ואחרי דבריו נטשכת' במח
בנית תלטיד
שגתנת' נפנים ,ועוד נדבר במהשיבואניחור על אשת החכם הזה.

שיי
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לשלשה חלקם .והחנם דון דוד אבן יחי4א חרר ספר מדאת בעל חן מחא
גם קמסץ הס אבל בספץ מתחר שא אץ  4דבר עם טענותיהם אבל עשהעתי.
הם באים על היחורים במעקשיהם להעציםיסוד המשיחי מהכהיבים והתלמודיבא הוא'
בשני חלקי ספרו להראיהיג עקרי דת היהדות ואטההם' מתוך דברי שלוחי משיחם
בכהוביהם .ונזכיר גם אה הרב רבי שטעון בן צמח יאת בנו הרפ רבי
של מה אףהישיבת שניהם היתה במערב ,שהראשון הוא האב נהב בהנזרו סגן
אבות בחלק השני תאסר הנקרא חלק שוסיני אשר ענינו לבאר אמתת תורתנו
הקדושה* ובנו רב' שלם :גם הוא כתב מלחמת מצוה נגדלהמלעיגים על דברי
הכמי :ובו מאמר מענות על אמונתם ):והנה אלה הויכ,חים נכהבו ,בספר נם,
נשטרו לקיים ,ספנישהיה נהם צורך'גמול לזמנם והיהה שמתהם מאד דרושה ללמד
לבני עמם אשר לא ידעו דרך ההתיכחות מה ישיבו על פענותיהם דבר .ואמנם עוד
יותר היו דרושים לסיבת זטנס להשיב -בים מעון אשר בקוצר בינתם ההפתו
לפעניתיהם ופחתו אוזן ולב להבלי.תעצומוהיהם ,ונם נראהבי אחדיםפמחברי ספרים
כאלהירטזוןעל הדבר הזה בשכל מליהם ,האפירי בכתבו שיחד לרבי חסדאי בפתיחת
פפרו כלימת הגוים כתב מפורש שהכלית המצוה אשר צוהו רבי חסדאי לחבר זה
הטפר היתה למען יהיה ,כננה המשחיהים ,המהפרצים זהמעמיקים לסתור עצתילשפוך
סוללה על חיטת האלהית ורוצה אתה (כלומר ר"ח) להקים מוכהה הנופלה .וגםבי
צרעת טינות במצחת האנשים פורחת .ורבי יופף נן שם טוב כהב בסוף העתקתו
שהעתיק את מאמר רבי המדאי :יכאשר יצפרף א 5זה המאמר (של ר"ה) מה
שפרשהי באגדת אפדי כנר יוכלמי שיבואולידו,שני המאמרים בעזרת שדי להשיב
אסרים להם ולהשיב פניהם ריקם מצר החכת :והעיון אשר בם .וכסו נן אסר
רבי חיים בן מופה בספרו :בעבור שהסכלים לא ידעו דרך הויכוח יתפתוממפיי
הטמירים דתנו , .אמרתי לחבר בכתב אטה חשיבות כננדם שלא יבהל היהודי
בראותו הבאת ראיוהיהם מן הכהובים ומן ההלמוד והמדרש וידמה היוה ראיותיהם
חזקוה והן חלושוה לישות ,וכן נראה ססאסרו של רבי שלטה בן הישב"ץ כי כל
כווננם היתה לסדר התשובות הנכוחות שיש להשיב למנגרינועל פענוהיהמלמען רעת
בני עסו סה ישיבו למפתיהם ולמדיחיהם בעתהנסיין.
יותר מאלה החבורים והמאמרים הנוברים נכהבו בזטנ'ם ההם אולם בקצהם
אין בהם הועלת לרורות .בי לפעמים נלחצו להשיב לכסיל כאולתו .כי נמעט לא
יאומןכי שופר כטה סכלו פענוהיהס מן השכל הבריא וכמה רחקו טן הדעת  ,ועל כן
4א אהה ולא שתים לפי דבריהם השיבוס ובעבור זה נאמרכי להעשיר חכמת ישראל
הספרות הזאת לא הועילה ,ואף בעבור זה חכמי רורות האחרונים לא נתנו נפשם
עליה לשים לה שארית בארץ ונאמת רובה ננזר מבין החיים ואבד זכרו מני ארץ.
אמנם חלק גדול מספרות ישראל אשר היא סולדת הזמן ההוא ,היא נם היא שמה
לה למטרה חפצה להורוה לעם ה' ררך יבחר באמונהו וללבדם עקרי דה משה ואמתת
ובכל עת מצא להשיב על האמונות הממודשות על פייסודי החכמה וחקירת
י
תירת
 .הספרות הזאת היא המחקריתוהקנונית ,ולא נאסר הפהיליסיפית,יעןכי עתה
האמת
:
ת
י
ה
א
ל
את תפקידם .החקירה בתורה ובאמינה
עומדת תחת
בעלי החקירת שני
-

,

1

__

הנהנה

י,
 )2ספר קשת וטגן להרשב'ץ הגרפם בלי11רנ 1ש' תקם.ה ,הוא כאסרו חלק שוסינו שבטגן
(ר'א ישלינעקסוי,ס' טגן אבותשהוציא לאור בפילפס'א) ובסופו נדפם נם אגרת טלחמת טצוח צבנו חרשביש,
וחיא נספחה גם לס' טלחטת חובה הנודע
,דז'ד היה)
אבות,

.

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

12צ

-

-

הנהנת הפהילומיפיא כי אם התורה היא ה.תה המנהיגה את החקירה הפהילוסיפיה
ומפיה ה.תה היה או למות תוצא.ה'ה .התכטים האמתיים הנאמנים עם עטם ועם
תירתם לא היו טואמי החקירה הפהילומופיה גם לא היו לה לעבדים נושאי עולה על
כל אורוה ועמהם נאמר מה שאמרנו על רבנו נמים (לעיל פי"נ) ,שכררו להם מן
וש-עיונים וההניונים הפהילוסופיים הטובים והמוסכמים לכל בעלי העיון ההמימים,
והמוצנים לכל שכל בריא למוד הרעת ,ועל דרך החקירה הנאת התאימו תורה וחכמה
יחד ופרשו התורה ומצות דברי חכמים וחידוהם בדרך תבונות והיו רחוקים מדרך
פהילוסופי הדירות שלפניו אשר בילד' היונים השפיקו ועברו גבולות בביאוריהם על
פי משל וציור בהפרזה על המדה .זאת היתה שמת בעלי החקירה העיונית בדורוה
האלה .ועל כן יותר סמה שנקרא השטה הזאת שטה בחכמה הפהיל:סופיא נקראנה
שטה בחכמת התורה .המיוחד והנעלה בין בעלי המהקר ההולכים בדרך הזה היה
הרב החנם ר בייוסף אלב  .1בןמיהיה זה החכם לאנורע לנו .גס לא ידענו
י חבר את
ברור מתי נ.לך וטהי מת יגם לא נזכר מקום מולדתו .רק זאת הוגר לגוכ
צ
ק
ספרו עקרים בשנת היא מאה ושמינים ושסנה (יוחסין) וחי עוד בשנת
.
נ
כי
כן יסופר לנוכי בעת שנולד רבי אברהם בנבנשת בעיר שוליא דרש רבי יוסף אלבו
ביים המילה של )51וזה היה בשנת קצ"ג (יוחסין) ונם ;ה ידענו כי לפגים לא היתה
ישיבתו בשוריא ,כי בהויכוח שבטירטושה היה גם רבי יוסף אלבו מן הקרואים ואז
ישב במונדיאל .או בטונסון .רבו היהרבי חסדאי קרשקש ום,נ1רו בספרו שהי פעמים.
ונראים הרבריםכי בהחלו לתבה מפרו עור היה רבו חייען כי בהזכירו פעם ראשונה

.

(מאמר א' פכ"ו) לא הזכירו בברכת המתים ואין זה דרך האלבו להזכיר אחד שחכמי
ישראל הקודמים שכבר מתו בלי זאת הברכה ואיך אפשר כי ברבו בהזכירו יסור
ממנהגו .ואטנם כאשר הזכירו בפעם השנית (מאמרנ' פט"ז) מברכהו בברכת המתים
א:כרונו לברכה" .וטוה יצא לנו משפם צדק ,כי שנים הרבה עסק בחבורו הזה.
אחרי שערור הדברכי על כל פנים רבי חסדאי לאחי רק מעט שנים אחרי היא קע
הערה  )2שם הספר הוא "העקרים" והוא השם אשר נהן לו המחבר.
(לעיל
וכשמו כן היא הכונהו .וכן אמר אלבו כי "כונת החבור הזה לבאר העקיים
ההכרחיים לרה האלהיה" .ומצד הזה היא נם ספר מענות ננד כל מעמידי עקרי דת
ישראל .נגד הרסב"ם ורבים אשר עמוהמינים מספר העקיים שלשהעשי ,ויש אשר
ש אשר גרעו
הוסיפו על עק-י הרמב"ם עוד הרבה עד כפלים ממספר שלשה עשר .וי
מטספרו וסונים ששה עק-ים (הקדמה) .ואמנם הוא חולק על כלם ומונה רק שלשה
עקרים והם; מציאות השם ,הורה מן השמים ,שכר ועונש ובזה כלול ההשנתה.
ואמר בטעם הדבר :שזה " cwnעקר" מונח בלשון על דבר שעמידת דבר אתרתליי
בו ,ואין לו קיום זולהו ,ועל כן מובן מושנ עקר ביחוס אל הדת הוא מה שעמידה
הדת וקיומו הלוי בו ובהעדרו יפול הדת בבללי גשם פ"ג) ועהה אחרי שהבוגר
באחר מאלה השלשה שולל ההורה האלהיה בכללה  ,שאם אין אלהים אין הורה,
ואםאין הורה מן השמים אין דה אלהיה ואם א.ן השגחה ישכר ועונש לא יצויר

פ".י

.

.

מציאות

 )5תענין הזה הובא במחסין וכתב שם שאברהם זה סיחבני של דון י 1סף בנבנשת בן החסיד
הרב השלם ד 1ן א ב ר ה ם ב נ בנ ש ת  ,וזח רב' אברהם נתחה בשנת קצ'ב לרב והחזיק התורח ולוטדיח
 .ועתה ר' אברהם השני נולד בשנת קצ'נ כאמור גיוחסין קרוב תדבר שר'
יהגין לישראל סכמה שמדות
אברהם הבמשון מת תוך שנה לטנויו שאילו ,האריץ 'מ"ט יותר אולי לא היו קוראים את נגדו בשטו בחייו
אך ביוחסין של פה'ליפאיוסקי (לונדון תרכיז) השסיט פרט השנה אצל ר' אברהם השגין ,ונראה שזח פ4ס
ושיותר חולין השטמה
באוה טה:ספה .שחשטטה אפשר שבאח טצר שכחה אבל אין טוכסין ט.שכחחולויאי
ל ,
לא חייש'נן על נק

.

(ד':ד דל'וז)
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סציאוה ההורה עלכן רק אלה נכנם' בנדר עקרים באמה ,ואמנם בהחלת ההשקפה
ירמה לעינינוכיאין מחלקתו על הרמב"םכי אם מחלוקת צורית אבל ,לא מחלוקה
בענין עצמו ,כי אף שלפי דעתו אלה שמנה הרמב ם מבלעדי השלשה שמנה הוא
אינם נכלל הלא גם הוא לא ישלול חיוב האמונה בהם בהיות שכלםסעיפים היוצאים
מן העקרים .בכל זאתיש בינו ובין הרמב"ם הבדל שרשי ,הרמב'ם עושה אה מי
שמכחוש.בהעקרים אשר הוא קורא איתם סעיפים כם' שכיפר בעקר אשר הכחשתו
תפיל התירה בכללה ,אבל הוא לא כן דעהי הוא לא יחשוב אהמי שטנחיש באת-
י הוא סובה בע'.נו ונהנה
טאלה הם;יפים המצאים טן הע-9ים בתמים'הי 'עןלהכ
אבל הוא
ו
נ
י
ט
א
ר
פ
ו
כ
ל
בחקירתו ,וחושב שאיננו דעת ברי שהכריח ההורה
בעק-
בכלל חנטי ישיאל וחסיריהם אף עלפי שהוא טועה בעיונו והוא חומא בשוננ וצריך
כפרה (פ"א ופ"ב) ולמרנו מזה בי לא יעות טשפט המעיינים ההולכים בהם לבים
אחרי הברת בינהםוניטים מאמונות ודעות ה-נילוהיעןכילפי הבנתם בדברי התו-ה
אין האמונות והדעותטחויבית להאמינן מצד התירה ואףכי נחשב טועה בעיונו בעביר
וא לא נחשב מכחיש בזרזן וכופר בהייה').
בהרבה טקומות במפרו נראה כי עעיו נכח פני ומנו יביטי .והיתה החלה
בינתו במלאבהו אשר עשה בחבור הזה להגן בער תורה יש-אל ילהראות בי חובל
לעטור אצל החקירה העיונית ,בי לא הכייח ההורה להאם.ן רבר אשי רפא כנגר
הטושכלוה הראשינות ולא דעת ברויה שלא יצרר מציאותה אצל השכל (שם פ"ב)
ולהגן בעד החכמים המשתדלים לפרש דברי ההורה הנראים כמוכחשים סן השכל,
באפן שיהיה בהסכמה עטו .כמו המפישים להם הנפי] שלא כפשיטי הדברים ,ומען
בטענוה קשות ננד הקנאים ואמר :והוצרכתי לכתוב בל ,ה (כלומר-מה שכתב להנן
בעד המעיינים) לפי שראיתי קלי הדעת חכמים בעיניהם מרחיבים פה ומאריכים
לשן כננד נדולי עולם ,בלא דעת ובלא תבונה (שם) .וכבר רא.נוכי בכל הדוריה
האחרונים רבים הקמים על בעלי ההקירה יהיו סי שיהיי וננום והרפום ,וגם על
הרטב"ם נמו קו נאצותיהם .וכןכיון לפעמיםמחק-יונגד אלהמבעליהעיון המשעבדים
את הדת לחכמה ,כי הוא עשה לחק ולימודכי האמונה למעלהמן הידיעה המחקרית,
כי אמר לעולם לא זבובולי היריעה המחקייה למה שזבו בעלי האמונה (פכ"א) ,אבל
עיקרההבלית אשרהיה מטרתו הוא להורות דרך האמונה האמתה המביאה אל שלמ"ת
האדם ואל ההצלחה הנצחית אשר לא תושגנה עלידי הדת הטבעית והנמוסיתכי אם
עלידי הרת האלהית ואמנם הרת האלהית באמתהיא דת משהוישראל .והנהבדברו בכל
אלההענינים לא ידבר במליצות ריקותכי אםיביא הכצומות וחזוק רבריו.טן הטושכלות
וחקירותיו בהםמזבנית לכל שכל בריא וטושגיה לכל מבקש רעת ואטה אםאינו סכל
או לאיהפיץ בהכונה .לא כהרמב"מ אשר בספרו מורח נבוכים רקעםמי אשר עם חכמת
הפהילומיפ.א
1

4

-

 )4על עקר ביאה המשיח שמנה הרמב'ם מן חעקרים אמר שאין זה עקר כ' אפשר 'ט'צ:יר מציאות
חהורח גם תלת אמונת המשיח ,ור' הלל שאכראין משיח לישראל
לא כלליהו בבלל גו
שהאמתטר
פ.י אלאא
י הוא
עקר אע'פ.
שהעמיר
איני גוף אמר
כן
*ה מריה לר.ה וכן על
שאמי
העקרו לשונות ההרכמתבי.בםךשהעץ"
והמדרשות אין ראוי לקראו מין .כ; הביא ובלשון ה ח
חטאטין היזחו גוף מצד תפיפת
דברי ה-אב"ד בה' תש'בה .אבל טצאתו מבואר בס"א פרג שכתב טי שיאם ;.שהשםית'ניף הנח הוא כופר
בעקר שהיא מציאות השם ,ואין לההאים זה עם דברי הראב"ד .ואמר עוד שם ,שאינו מאמין בבריאת יש
סאן אלא שתביאו העיון להאמין בבריאת .יש יהא גלומר מחוטר קרוםואי נופחו להכחיש ההירח ,אלא שלפי
רעתו אין התויה טכריחה להאמין כן או כןאין זה אלא חוטא בשות .כל
ןלו של רבר היא עשה את החקירת
חפשית והרשות :הטה לחקור ולפרש לו דברי ההורה לפ' רעו ושכלו רק שההיה ההנחה טקו'בת משח אסח
ותורתו אמת ,וסויג ,כיפר מעה שבא בתורה אלא מפרש הכתובים לפי דעתו אע"פ שפרש אותם בחלוף ט,
האטת ,כל זה יוצא מפירש סם.א פ' א ושב

שריח

.

לדולר חיה)
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ב
ר
י
הפה*.סופיא העיונית עשה תוזה
 ,ואך להם הקריש ספרו .ואסנט הררך הזה
אשר נרהלו האלבו היה מאד דרוש לזמנו.כי .הרבההיו אשר רפו יריהםמן התורה
אשרהיה צריך לחזק .והרגה נכשלים בדרך האמונות הצריכים אומץ ,כי הממיתים
והטדיחים את עם ה' מן האמונה לא נחו ולא שקטו .רבים היוצידרי נפשנה אשר
בחלקת לשונם רצו למשכםבישתם ,אף לבעבורזה גם נדרשלו לדבר פעם אחר פעם
את משפט .על דעות אחרים ולדבי על יסודית אמונתם .הן ברעיון החדש אשר
חדש  -בההנגד אל הרמב מ  -שהאמונה בביאת המשית אינה מעיקרי הדת מפני
שיצויר מציאת ההורה זולתה ,בו רומז שרק לרת א חרים היא עיקד פרטי שזולתה
אותה (פ"א פ ד)
לאיצוי
נצ
מ
 .וכן כל פרק שלשה עשר מכוון בבאור נגד השניות
י.
ני
רו
.
ר
ק
י
ע
ם
י
נ
ש
ק
ר
פ
ם
י
ל
א
ע
מ
ש
י
ה
ם
ג
ם
י
ר
ש
ע
ו
ה
ר
י
ז
נ
ה
ת
י
ת
ל
א
ה
ת
והגשמו
מן
(מ"א)
המדבר על הנמנעיה שאין לאסונה אפשרית בהם כל משכיל הדורש אותו בשום לב
ימצא בו כונתו מרומזת לבטל עיקרם הראש והראשון':ובמקומוה אתרים בספרו ירבר
מפורש ושום שכל על רת אחרים כמו בחקרו על היובדל בין הרת האמהית האלהית
ובין המזויפת (מ"אפייח) ,ומרברמשפטים עםהמשיבים עלתורת משה בויכוחיהם (מ"ב
פיא) .ובמקים אתר משיב על מה שהר אומרים כי הכהוב נניא אקים להם מקרב
אחיהם כמוך כונתו  gyנביא שתנהן תורה על ירו כמו שניהנה עלידי משה (מיג
פי"פ)) .אחר מפרקיו (מ"ג פב"ה) כלו כולל תשובון) עלטענוה חנם טחנטיהם .ונן
ינדב פרק שלם (מ א פכ"ך) אם הרשת נתונה לבחור הרת הנראית לו יותר אמתת,
שזה מכוון בלי מפק עלהממירים דתם בזמן ההוא .ועתה בהצמרף כל אלה הנקודות
אחת אל אחת יעלהלנו החפץ הנרצה לו בחבורו הזה ויתודעלנוכיעיקר הכליהו בו
להוריע לעסו האמהיוה שבהורהכי הן נוסדות במושכלות ובקבלה גםיחד
 .ולהפך גם
להראותבי בדתות אחרים ישיסודיה אשרעיקרי הדת נכונים עליהם שהם מוכחשים
מן הסושכלוה הראשונות אשר זה אות עלהזיקי ,וידע היהורי את אשר יבתר ויקרב
ן יפתה לבבו אחריה ,
ואת אשר ישמר מסנה פ
כללוהעניני הספר הוא גדרעקרי דה משה וישראל ,ועשה חלוקתו לארבעה
טאמריםי המאסר .הראשון מדבר מן השלשה עקרים נכלל ,שהם :מציאות השם ,
הורה מן השטים ,שכרועינדו ,אשר לפי דעתו ושיפתו הםהראשיםהעקריים אשר כל
הכופר נאחר מהם יצא מכלל הרת .אבל יש שרשים נתלים בהם אשה הם כמוהם וכל
הנופר בהם כאלו נפר כעיקר ,כמו אחרות השם ושהוא קרסון שהם שרשים יוצאים
מעיקר המציאות .הנבואה ושליחות משה שרשים מעיקר תורה טן השמים ,יריעת
השם והשגחתו שרשים פעיקר שבר ועונש 1והכופר בשורש כופרבעייר ,שאם נכזיב
השורשנכזיב העיקר .אמנםיש נם אמונותמחייביהבעלי דת ההורה אבלאיןהטכחיש
בהן בשעוהעיונו ,ספני שמפרש הכתוגים לפי דעתו ומצא שאין התורה מכייחה
להאמינן כמו בריאת ישמאין וביאת המשיח ,בכלל כופר בעיקר .זה הוא היסוד
העיגךי לטאמר הראשין וכל שאר תקירוהיו בו מתכונה הדתות ,סנדר האסונה ,
ומפלפי 6עלעיקרי הרטב.ם ועוד אחרות קה רקהניונים מפליש אשרנילדו לו במשך
 .ואמנם המחבר עצמו נותן רוף.וחשבון על כל הכחוב במאמר הזה וכל
משאו וסתנו
היוצא ממנו (מ"א פכ"ו) .ונראה משם כי בעצם ייאשגנה חשב כי די בסה שכתב
במאסר הראשון למהשכוון לבאר מענין העיקרים והשרשים .ונראים.הדבריםבי כבר
ם השלימו המאמר הראשון נודעבין החיים ואולי נם.גהפשפ~ gy ,ה יורו אכריו
בחתימת המאטר שאטר לנקשות אוהבי :רעי מן המאמינים ובעליהעי)זג
 ..הגדלהי
 .והנה באורענין המאמר הראשון
והוספתי עוד השלשה מאטרים אחרים הנטשכים לוה
,חיו חיה)
בחלקיו
-
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בחלקיונדריווהנאיו ובלהפרטים אשריכילבקרב:הי
א סבוקשובאלהמאסריו השלשה*
דטאמר השני יבאר סישנ המציאות ביותם אל השם ,והנמשך מנה באור כל התוארים
ולנלוים אל ה' ,בבלמ.ני התפעל.וה ,מן החפץוהרצון ושארהתוארים הגסים והדקיפ
איך יפורשו .כאופן שדרש עליהם הרמב"ם במורהנבוכים ..ומרבר מןהמופהים שהביא
הרמב"ם על מציאות השםימםכים עם קצתם וחולקעל קצתם ,וידבר במציאות המלאבים
ומהותם ; ורורש וח.ק -על השרשים המסהעפיםמעיקר מציאות השם .וגם במאמר הזה
טטפל ברברים אשר רק מעםיש להם חבור וקשור עם ענינו ,ולפעמים דורש דרושים
אשראין בהם מעם וריח
 .המאטר השלישי ידבר בבאור העיקר "תירה מן השמים" *
על שלמות האדם ועלהתכלית המיוחרת לו ,ומההןהפעולותהמניאות
יסתחיל
תוחקירהי
ממהות הנביאה ,ובטה תושג ומה גדרה .ואמנם כל אלה היו לתכלית
לשלמי ,
נהינת התורה,שמין האדם נמצאלהפליהקיים ההורה ,וכמיכן הנבואה היתהלתכלית
שאה ,ומונן מעעמו שתורה מן נגשמים הוא עיקר  1והנבואה שירשמןהעיקר
 .ואחרי
שביאר זאת ירבר טן סרת האלהית עצתה ,אם אפשר שתשהנה ואם היא נצחיה,
סמררגת הנביאים ,ומארגה משה ארון הנביאים ,שאין נביא מגיע לטררגהי ושאין
נביא רשאי לחדש דבר סעהה במחלוקתעל נבואת סשה .ואמנם דעתוכי 'את התורה
לא תובן אלא כפשוטה ,ואם גםהסכימו כל ההכמיםנשדבריהרוסיים לענינום נכבדים
עליוניםושגליים לא הכחישו שאין האמת כפשוטה ,ההורה שנמצאת היום בידינו לא
שנתה פניה מעת שניתנה .עם התורה שננהב נחן גם פירוש התורה שבעל פה) ,
זא0נם גם פהמספח אלהדבריםהעיקריים חקירות טפ.לות להם אבלהן מחנאי העיקר
הראשי ,הנה בכסהפרקים מאריך בענין מצות השםיתועלהן ומהשיושג עלידן והוראת
האופן שבוחייבים לעשותן ושכר המצות בעוה"ב .ומטיים המאמר בחקירה ארוכה
בענין יראת אלהים ומהותה ומה ענינה ,ואחרכן ידבר באריכות מאהבת השם.
ואולם המאמרהרביעי מהעסק בביאור העיקר השלישי מןהעיקרים שהוא משכר
ועונש" ,ובביאור השרצים וכל הענפים הטסתעפים ממני .ולזה יקדים חקירה ארוכה
על שלשה דברים ,והםיריעת השם ,בחירת הארם ,וההשגחה ,כי,ולתאלהאיןענין
לשכר ועונש .והנה ישים דבורו ראשונה בענין היריעה שהיא"מוכחת מכח' אמתת
טציאותו ,שכהעדרה יהיה חסרון בעצמותו .ואף שנפגוש בשני אלההמישגים שני
הפכים בנושא אחד -הידיעה והבחירה שהיא מבע האפשר  -בכל ;את ראוי להחזיק
בשניהם ן אחיי שטבע האפשר מושג בחוש וידיעת השם מחויבת מן השכל .ואם נם
חטרנו לדעת אפש-יה שני ההפכים ,הנה ישיבנו לדעת הרמב"ם :כי לא מחשבותי
מחשבותיכם ,כמו שעצמוהו נעלם ממנו כן איכות יריעהו נעלמת .אל ואת החקירה
יחגר חקירתו על אודה הוראת המערכת ,אחרי שהיא גםכן מוהרתיריעה השם ,אחרי
שנשא ונתן בענין הידיעה שב אל ההנחה השנית והיא הבחירה ומהפלסף גם מפלפל
בענינה ,ויפנה אל אמונת ההשגחה בביאור איכותה.בסתירת דברי הא.מרים שאינה
שקפת הפימים ,ומביא ראיוה ממינים שונים סן ההשגחה הנמצאים בענינים בוללים
בטבע הכריאה .מהגלות היבשה ,ומציאות הפמר ל ומהענינים החלקיים והפרפיים
בם.ן האדם ,ואמנם באלה הראיותי-5התן
הקבלה ,אבל טביא נם ראיות יוצאות מןהשכל
-

-

בו סרוק גסו שופלו
 )5דשת בפעם הדבר לטה לא נתן הפירוש בכתב ,כי בכתב אפשר
ספקית בחורת חכןגח גסו שיזרה בסשנח ובגטרא ועוד שאי אפשר שחספיק לגל חזטנים וכו' על כן נתנו
כ
"
ע
ו
פ
י
י
ס
ס
ו
למשח רברים גשםגרי שעל זרם )וציא :החכמים בכל דור ודר הרברים חמתתדשים וכו'
ראוי
שתהית חהברעתןממורח ללב החיטים נלבד כי החבטה פחת אלחים חשגי יתן חכמת ותפיו דשת ותבוגח
שזח תורת ה' תטיסח גבל עור ורור ולא תהית תסרח דבר ש"ג פכ'ג)*

.

יו

שיפי
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השבל .ביבמי שנקנא ההשגחה האלהית תניע לבלטין וטין מבעלי החיים
האדם
שיושלםהמין שלמות הז:פשרית ,כן ראוי שתמצא בכל איש ואיש במין
כוי
שיושלם האיש באופן שלם
ק
ד
צ
 .והקרוב אל אלה החקירית ראה לרבר מן ה האלהי
בהשגחהו ,ודמעשתתודל להסיר תלונותבני אדם למה נמצא רשע וטוב לו צדיק ורע לו.
הסיר זאת ההלונה ,הוא ממצדיקי רבים מן הנביאים ומן החכמים
ואחרי שלפי
י המדות האלה סמוכת הרשע ומרעה הצדיק ,ומחליט
אשר בשכתלכלעיהה מתרעמים עלעיז
בסוף
יסורי הצדיקים לטוב והצלחת הרשעים לרע .אל הדרושים האלה יחבר
בחבורהגיוני חקירוהיועל התפלה ותועלתה שוה ענףמסתעף מן ההשגחה
 .איןלתפלה
ענין והועלת דק להתפלל למי אשר בלמיני החסר נשפעים ממנו ואשר חסרו חסר
אמהי ,ועלכןאין ראוי להתפלל רק להשם שהוא בעל החסד וחסדו חסד נמורוקיים
ואיןראוילהתפלל לזולתו ,ועתיר ספיקות האנשים המפקפקים בתפלה באסרם אםנגזך
הטובאין צורך לתפלה ואם לא נגזר מהתועיל התפלה .ובהמשך אל זה ידבר מסנין
הברכות שהנביאיםוהצריקים והחסירים מברכים את האנשים ,וממעלת מצות התפלה
על שאר כל המצית שהועלתה כלליתכי היא צרי לכל נגע ולכל מחלה ,לא כן שאר
המצוהשאין ערכם שוה שכל אחהישלה סגולה והוכלת סיוחרה .והולך ודורש בענין
הפלתי של משה על שלא נענהעליה והאריך בהתרה הספק
 .והוכןדבריו מפני שהיה
ר
ז
ג
עליו נזרדין שיש עמו שבועה ומנאר הטעם למה היה
ר
ז
ג
משה
ל
ש
ן
י
ד
דין
שיש עמו שבועה עד שלא נהקבלה הפלתו .ואחר שדבר סהועלת התפלה ,ידבר גם
מן הצורה איזו צורה היותר נאוחה למען תבא טמנה התועלת המבוקשת .ולפי טבע
הדבר ראהלצרף לחקירה הזאת דבורו טן ההוארים אשריאותו להשתמש בהם בתפלה,
ולהפך אשראין רשאים ליחס אותם להשם בתפלה ,ואחרי שהדבר כן תצא מזה
ההולדה שאין כל אדם רשאי למדר דברים כרצונו בתפלתו וכל שכן שאין ליחס אליו
שוםהואר מעצמו .וחותם פרקיוהמדברים מן ההפלה בהערה (מ'ד פכיד) אשיענינה:
שלא נתטה על ההפץ אם האדםיעשה תפלתו כסו שראת ,ובעת הראויה ובאופןהראוי
ואף עלפיבן לא תקובל ,אין זהבי אם מצד שלא הסכים בזה רצון השי"ה .אחר
תם דבורו טן התפלה ראה לדבר דברו בענין ההשובה ,ומבאר שבל מה שהחשובה
מועלת הוא רק מצד החסד האלהי ,ויבאר מה כין השובה שהיא מאהבה ובין השובה

כר4

.

שהיא מיראה ,ומה הם דרכי התשובה ומשתדל בהחרה השאלה הטפורסמת :אחרי
 .איך יעשו את הנעשה
שנעשיה העברה בפועל מה תועיל ההשוכה בחרטה והוידוי
בפועל בלתי נעשה .ומחליטדעתו שתועיל התשובהלבעל עבירה שהיא השים העבירה
באילו לא נעשית בפועל וכאילו היא דבר שנעשה בטעוה ובבלי דעת .וטסיים חקירתו
בענין ההשובה ברעה חדשה כי היתה קבלה התשובה הכרחיה עם מציאות התורה
להניעמין הארם אלהתכלית
 .והנה מחבר כל אלה הדרושים השונים
יבימצןיררי
ש.
נת
ו
ו
כ
מ
ה
ר
ק
השכר והעונש
הם כמו הקדטה לבאור העי השלי
ע בחקירתו לעצםהעיקרהשלישימן השכר והעונש (ח"ד
אחרי הדברים האלהיני
פכ" .)5ומביא נראעןנה דעותהפעיינים סבני אדם בענין השכר והעונש
 .שיש מר5
אשר כופרים הכלשאין שכרואין עשש לאגופי ולא נפשי,יי
ש מאמינים משכר גופי
ונפער .ויש מאמינים בשכרנופי ולא נפשי ,וישמאמינים בשכרנפשי ול
י .ונותן
שכראגיפ
טעם לדעת נל אתת מאלה הכהות .ואמנם דעת מי שיאמין שיש
גופי בעולם
הזה ושכי רוחני פעולם הבא חיא דעת תורהנו הקדושה .וטביא דעית. .חכמי ישראל
כאיכות השכר הרודמי בעולם הבא שישאומרים שהש שיש שכרלצדיקים גם בעולם
הזה עיקר השבר הוא רוחני לנפש כלבר בעולם הבא אחר המות מיד ,והם אומרים
(די"י""")
שיש

.
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שיש נם נשמי לים.ת המשיח והחית הטהרם11 .ההיא דעה הרטנ"ם ולוה הסבים נם
דעתו .ויש אשר אומרים בי בעולם הבא ישולם לצדיקים:שכר נשטי ורוחני וזה יהיה
אחר תחית המתים ,שאזיתקיימו הנוף והנפש יחר .וה.א סותר הדעה הזאת משרשה
בשני פרקים וכטעם לדעהו היא נוטה למינות (פ"ל בסופו) ,ל ובזה יקשר מחקירה על
השאלה למה יצטערו נם הצדיקים בבא עתם .אחרי 1ן יבאראיך יצויר הגעה השכר
והעונש בין לדעת הרמב"ם אשר היא גם דעתובין לרעה החולקים עליהם .ימה היא
 .שהשכר והעונש
טחות השכר והעונש לנפש בעולם הבא ,וידבר מענין הגיהנם
מתחלפיםלפי חלוף מדרגת המעשה הטוב ומעשה הרע .האסונה בתהית המתים
מחויבתמן הקבלה אבל לא מן השכל .והולך ודורש איך (לפי הקבלה) יהיה דרך
ההחיה .אם המהים אחרי שיחיו ישתמשו בכל הרגשותיהם החושיוה ואחרכן ימותו
כמנהנ העולם .ואם התהיה כוללה לכל העולם אולכלל האומה או לקצתם ,ואזהיא
ירחיב הדבור בשלשה פרקים ארוכים על דבר המפק אם השכר והעינש הם נצחיים או
זמניים ,ומנלה דעהו בענין הזה שמן הדין ולפי סברת השכל ראוי שהיה השכר
זמני אלא טצד ההסד האלהי ישלם שכר טוב לעושי רצונו שכר נצחי וכלתי בעל
תכלית כמו שהוא יתכרך נצחי ובלתי בעל הכליה ,אמנם בעונש אינוכן .שלפי
 .עהה בסיום
סברתו ראוי שיהיה העונש נצתי מן הדין ,אבלמחסי האלהי הוא זמני
השערוהיו :חקירוהיו בפנה הזאת משתדל להתיר
הספק ולענוה על השאלה לטה לא
נזכר בתורההיעודהרוחני  1ולמה תזכירהיעודיםהגשמיים שאינםעיקר השכר  1ואחרי
שהביא דעות זולהו כתב כהיתי אלה השאלות תשובותיו בשני דרכים; בררך הראשון
אוטר שהיעודים הכתובים בתורה כלם כוללים לכלל האומה והיעודים לפרטים הם
באמת רוחניים .ואמנם בדרך השני יבאר שמצדהעיון טוכרח מכללות התורה השארוה
הנפשיתאחיי ה.מות .אחרי כליתו העיון בעיקר שכר ועונש ידבר דברו על האמונה
בביאת הסש.ח .ותחלה מביא דברי הרבה מן המפרשים שפירשו הכתובים אשרלפי
הנראה מורים על המשיה באופן אחר ,ולפי פירושיהם אין אלה הכתיבים מדבריםמן
המשיח ,אבל האמינו נביאת המשיח מצר הקבלה והוא לא יחשוב זה לכפירה כי אם
היא טעותבעיון .אך הוא לעצמו סובר שאםאיןמן הכהובים הכרחאין מהקבלה לבדה

הכרח .ומאריך להוכיחדעתי מצד העיון השכלי ; ואמר שהקבלה מוצאה מן הנביאים
יזה אות על אמהתה ,שידיעה הנביא את הדברים היא ידיעה אמתית ואין אפשר לה
שתכזב בשום פנים להיוהה מושפעת מהשם יתברך ,וזה אות הברית שכרת ה' עמנו
על ביאת הנואל עליד הנביא ,ואחרי כן יבאר מושנ מברירו" מה הוא .ומסיים המאמר
והספר בררוש מוסריארוך להזקירים רפית מצרות הנלזת ולאמץ רוחהמאמיניםבבטחון
ובהקוה ותוחלה לישועת ה'  ,שההקזה והתוחלה הן דבר הכרה' למאמין .ומתוך כך
יבאר כלמיני התקוה ותועליוהיה ,שלא נתיאש בציה אך נבמח באוה הבריה אשר
ביניטובין אלהינו ,אף שהאומות אומרים שאנחנו באפס תקוה .ואם ישאל השיאל
הלא דאעקוה והתוחלת יטרידו המחשבה ויחליאו גם את הנפש ,על זה ישיב אמריר
יאין ?ה כי אם בתקוה מסופקת'-אם הבא אם לא תבא ,אבל לא כן הוא
לשואלכ
בתקוהיאש עמה במחון היא אינה מם-דת רק תשמח את הלב ותחזק את הנפש,
והותם את הספר בחקירה.על התרעומת אשר נמצאנה בכתובים על אורך הנלוח ,
ובביאור הטוב הנמור אשר לא ישהנה ולאיקבל חסרון ולא תוספת והוא הרוחני שא.ן
דבר קיים אלא
הדבר ההזרהוחני ועשהספסורףחתימת המפר  -מאמר השלום.
ר
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המחקרים הכתיבים בספר כי הם רסון רב והזכרת כל פרט ופרט בלתי נדרש לכונה
(דו-י

ורה,

זה
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זה החבור ,אבלסקליהענינים השרשים אשרבאורם משרת המחבר ,ואטנם בשוםעין
-

בוחנה עליהם נבר נלטד לדעתכי לא היה רצון המהבר בספרו על עקרי דה סשה
וישראל ליסר את דת התורה על מוסדי הפהילוסופיא ולהעצימה בכח ראיות מחכמת
היונים ,כי ידע מאד שהתירה והחכמה נושאים חלוקים ,והידיעה הזאה מורשה היא
לו מניה רבו רבי חסדאי קרשקש (הקדמת אור ה') ,וכן אמר מפורש בפתיחה הספר
שלא יושנו הרעית האלהיות טהשכל האנושיכי אם בהישרה אלהיה שהיא התורה,
ובאמת עקרי רעיוניו לקוהים מדעית התורה והקבלה -לפי הבנתו בתורה ובדברי
חכטים וחדו'.ת'.ם  -אשר לרוב עשה אותם מתאימים עם העיון השכלי ועליכל פנים לא
ינזבו סמנו ועתה מונה בטבע הרברגי להשיג טטרהו על הררך הזה הוכרת לרוב
ן גם דבריהתלמיד והמדרשים ,להראוה כירעיוניו
לדרוש הבהובים עלפי ררבויכ
ועיוניו מונחים בדבריהם ומרוחם הםנאצלים ,ערשברביםטפרקיוירמהבעינינוכאילו
הםדרושים אשר דרש אותם לפני העם .בדרשו-את הכתובים ואת דברי החכימם
הקדמונים משתדל בכל עז לבלתי צאת משורת הפשוט חוצה .ונםהצליח לרוב לעשות
דרושיו נעימים ומושכלים ימושכים את הלב לפי פעם בני הזטן ההוא במפרד אבל
בקרבה פירושיו נגנם בפרצה דח.קה אשר פש.מם של הדברים איננו סובלם  ,ובפרם
ברמזיו ברצוהו למצוא דעותיו רמוזות בדב-י התורה או בדבר*' חכטינו הקדמונים")
י דברים כאלה לא ימצאו אחחןהמבין הדורש אמת,
יזעהורהרבר מובן מאלליאוכישעשיע
התיקר
ש
ר
פ
ל
ה
ר
ו
ת
ו גדולה טזאת ימאס ,ה
ל
ע
ת
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פ
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פי
יסירי בעלי הקבלה ,או לפרשדברימקיכליםעלפי טחקריעיעיוי) אףשלפי הנראה
מדבריו במקום אחר (ם'ב מ"פ כוח) ולא היה מבעליה ולא היה חפצו בה והרפ"ק
העסק עמה  ,ורבר כנגד האנשים אשר ראה שמשתבשים בה וקוראים בספי הזוהר
ובזולהו מספרי הקבלה מזולת קבלה אלא מסברת עצמם ,אבלאין אדם רשאי להשתטש
בשום דבר מדברי קבלה לסברת עצמו ומוסיף לאמרפ וכלל אומר לך השמר לך
ושסור את נפשך מאד פן תנקש אחריהם והלכר במצורהם כי הם עוזבים ארחות יושר
ללכת בדרכי חשך כי לא יפעו ולאיביני נחשכה יתהלכו המתעסקים בקבלה מהעת
עצמם בזולה קבלה 6פ .חכם מקובל .וגם טשתדל להמתיק כמה דברים מקדמונינו
שהם באמת מתמיהים אשר האמונה בהם דומה כאם :ה טפלה  ,כמי בדברו סאפשריח
תועלה הסגולות הנזכרות בהלמוד (שהת ס"ז ,).אף שלפי השכל איןבין הטעשה
ההוא שהוא הסבה ובין ההועלת שהמשך ממנה שהיא הממוכב שום חבור וקשור.
וכןדעהו נומה להאמין בההועלת הנמשכת מתיבוה הנוכריתבפי הכמי הקבלה וזולהם
אשי כונתו בלי ספקעל הקסעין של הסקיבלים (ם"ד פם"א) ,אבל הדבר נלוילעין,
כי רצה הטחב -לעשות מפך שוה לכל נפש ילהפיס דעת כל הנם.ות הרתיוה בוטנו
להנצל מן התיעיטות ומן התלונות  1בעלי המתקר יכלו לאמר הנה הוא כאחד סמנו
וההלמודיים
 - )6אעיר פה על הדרושים בס.א פיד שכהב שהרטן על היות נ' העקך'ם שמנהיפור ושרש לאמונה,
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העקרים
,
הגדולה במומה
חיא טה שיסדו אנשי
ועל רמזיו בפ' בראשית שמתחלה עד אלה תולדות העיטים רומז על וזעקר הראשון ממציאות השם וטשם עד

.

.

.

.

ותארם ירע רוסו על עקר הב' הורח מן השמים ומשם עד זוודספר וגו' על העקר הג' שכר ועונש ,עי"ש פי"א.
 )7עי' ט'ב פיזא טה שפי' טאמרם אטרח שבת לפגי הקהה לכל נתת בן זוג וכו'  e*Pדעת הכקובלים
שקראו הספירה חי' שבת והיא נח-עסה לפני הקב"ה וטה שכת בת חהשתלש*ת ית ועי' במערכת האלהות
פילג .ושם פכ"ח מפרש ש.טת חבטי הקילח שקראו את השי"ת איןברסבורףי,ע"פ חקירתו .ובשדפליי
ר מביא
ראיה לררושו טן חווחר פ' ויקהל ומם.ים שם וזה סור הכלביש הגשר
חכמי הקבלת ולא אוכל לפרש
יוהר נטצינו למדין מוח כי למר בקבלה ודבריו הראין כי לא הבתיש מציאותה ואף כי הנהיר ששה בלתי אם
'
'
5
:
5
פ
טדבר מדעות
טפי מקובל חכם ט"מ לפי דעתו נטצאת חבטה כזאת טקובלת וגדולה מזו טצאע שבם'ד
חכמיח בענין ושלנול ומבאר טאין יצא לחס ות להאמין בגלגול (פוהר רברירס בהשכל ודעת ואעפ'ג

שסיים :וחשם יורע

(רו"ר ח")
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והתלמור*ים הגסים גם הם לא היה להם פהחון  r~eלהה בו דופי ,אכן נם המקיבלים
'
יכלו לאמר לו :אחינר אהה.
חכמת הרפואה הטעה אומנוהו ובקצה טקומות בספרו נראהכי היה בקי בחכמה
 .אם עמד גם על משמרתהיבנות בעדתו על,ה .איז,,המן מאומה .אבל בכלל
הזאת
ספרו יודע לנו כי היה כחו רב בידיעת כל ספרי התורה שבעל פה ,והיהה בקיאוהו
בתלמוד רחבה מאד ,ונם כעיונו בו היה מתהלך למישרים בדרכי רבו רבי המראי.
ח-ושי הלכהאין לניממני ,בי בימיו כבר עבר חלףלוזמן החדושיםrr ,כי בנתוה
ההן היו נדרשים ענינים אח-ים לענות בהם למעז החניק את הדת והאמונה ,ובהיוה
בילפי הנראה לא היה מתופשי ישיבה להרביץ התלמוד לתלמידים ,לא היה  15גם
סבה לעסוק ברברי פלפולים אבל ממק.מיה במפרו נוכל לשפות כי עמוק עמוק
השכיל בדברים הקרובים להלכה,יר
הנעעניו עד ההום כינתם , )8המאורות הנרולים
אשר האירו לפניו על ררך חקןפתו היו הרטב"ם ורבו רבי חטראי. ,אף כי פפרו
העיקרים בכלל כליעידהו היאילסתור שיטת הרסב"ם בענין העיקרים ,בכל זאה
בפרטי הדברים היה הרמנ"ס מנהינו ולרוב נמשך אחרי מחקריו ,ובמקומוה שונים
טשתדללהשיב עלהתפיסית אשר תפטוהו אחרים ולהצדיקדעותיו .וגל זה לא מבשוא
 .ועל כן במקום אשר
םכי אם מהכרתו את אסתת תורותיו
פנים.לפרסו :גדולתובעיל
לפי דעהו והכרהו .לא יכול להסכים עם דעותיו גם לא הכור פנים במשפט  ,אה
-

הרמב"ם מזכיר כמעט בכל דף ודף .ואת רבו רבי חסדאיאיני מזכיר גשם רק שלש
פעמים בכל הספר .אבל הבוחן ובודק בשום לב בספרו ימצא כי לא מעם עיונים
והקירוה בו אשר תוצאוהס מספר אור ה ,של רבו .אם נשפים מאחריה דבר על
ראשיתו נאמרבי וה הררך אשר ברה לו בספרו לבלתי תת סבה לתרעוטוה ולטענוה
לאתת טבל הבטיוח והכתות בזמנו רק להשלים עם כלם הוא היה גם לטוב לו כל
היסים עד הדורוה האחרונים .כי עלכן נהקבל המפר בסבר פנים יפיה מן הכל.
בדורות הראשונים אחריו כמהמן המחברים אחריו השהמשו בן והביאוהו בספריהם.
ואהרי המצאת הדפוס בשנת מאתים לאלף הששי היה הוא מן הספרים העברים
הראשונים אשר יצאו לאור בדפוסי הוצאתו הראשונה בשונצין היתה בשנה רם"ו
לאור בראשונה ,ומזה כבר נראה
לאלף הששי ,אך שהי שנים אחרי
מה סאד חביביהיה וה המפר בעינישההלהולממוד,י-ם,יצ"שנדפסעוד ק.דם לספר מורהנביכימ.
ובמשך חמשים שנה נדפס שבע פעמים הספר היה נכבד מאד בעיני חכמי הקסים.
וכמה מהם תרגסוהו בלשונות אחרות ובדורותינו האחרונים נעתק גם ללשון
אשבגוי'י) ,בל זה אוח גאטן כי הספר היה רצוי לרוב אחיו והיה אה"ב ונחסד ל4:
הדורשים בו .אכן בכל זאת לא יכלה שיטתו לכבוש שיטה הרמבים ,ושלשה עשר
העיקרים אשר העטיר הרמב"ם היו לחק והם עד היום הזה מרה ליהודים בכל ספרי
הדה
שאין לנו
שום דבר
הלכה
 mee~nעל דרכו בפ '.ההלכה
 )8מובן טעצטו שאין

.

בעניני

ממגי
לנישנגע בה נגיעה קצת'ה כמו במ"ג פי.ד בדברו טענין הלאווין דגל תיסיף זבל
זובל בקצת מקומות בספר נראה
הגרע ובטט"ז בענין הטצות שכחוב בהן חקת )גוש~כדומה
 .וכן בפרג בבאור מאמרם אשילו
ן
מ
הלשוע"
אומרים לך על ' Vbשהיא שמאל  ,בכל אלו; טפקש בדרך ישרה סאד
שכל טח שכהב בפי הדברים היא ע"פ
חקי ההגיון לא כדרך רוב בעלי החרושים .תראהבעיני שההלמוריים המשכילים ראו בזה צורך הנסן כי חיו
אחרי

.

ל:
:ן",::בחיייםן,ג"'ם'4:ןג?:ה":ן7ב,:ך;4:ייןןי.בב,ןץןכי:ש:%יה'::ג
עי
ם

לעיל6,י ,1.ווה...תיה.םגנונו של

בן חביב ועוד נדבר טזה

ואפשר

טה שחשבו הס

הללטוייבה היה לקם,.גיעהכי לא זכו חדושיהם להתקסיחירם"ישבלים הפלפלנים האחרונים לא מצאוברים חפץ.

 )9מה~מאח ללשון אשכנז הוכנה ע"י הרב וו' שלעז.נגער ומשנהו החכם מורה ללשונות לורוויג
ו לספר סבוא 'קר מאד והערות בסוף הספר ,ובקצת טקיטות השתטשתי בדבריכם
שלעזיננערויתקיימ
עכר ח"ה)
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הדת והמוסר ועלו בסדומי הפלתם ובכסה פיוטים וגם קצת מהמקבלים דניחום
ליסוד אמונות ישראל
-

.

פרק עשרים

דורות האחרונים בספרר ופורטוגל *

להגדיל החכמות ולהאדיר הטדעים לאישוו מאה שנות עוני מלאוה עצביגון

ותלאות לעשר שנית כנוחה ושלום .כן יורנו הנסיון בכל עםועםובהוליות.הם .אמנם
עם היהודים הוא נפלא בזה מכלמיי הארץ ,הוא עם קשה ערף בכל עניניו ובכל
משפמיו והוא נם קשה ערף לגמה פגעי העולם אשר נפגשו בו על דרךחייו .מאת
השנים האחרונות לשבתם בארץ הרמ.ם הזאת עדים נאמנים הן על זאה .כבר ראינו
לפני,הבי בחסשיס שנים הראשונ ת אחר גזירה קנ"א ,היו רבים חמרי לב בארץ,
הכטיםונבונים ויודעים אה התורה לכלצדדיה.תלמודייםוהיקרים ובעלי חכמה הקבלה,
מספר נכבד טחם הזכרנו בשם:ה ,ועוד רבים אשר לא הזכרנו .מי יוכל לשער כמה
היו החברים אשר אסף רבי חסדאי אליו ברצותי להבר ספר ענר מצוה" אשר יהיה
כולל כל התורה שבעל פה ביתרון שלמות מאשר עשה הרמב"ם בחבור משנה תורה
ברור הדבר כי מלאכה כזאת לא במעט עוזרים היעשה ,על העיר מאלאקה אש -לא
היתה מהקהלות המפורסמות יאסר הרשב'ץ כה אחר הגזירות היו אנשי המחוז חכמים
משכילים רבי התורה (ח"בסי'נ"ב)  ,ומי יאטר לנובי המחוז ההוא היה יחיד בספרד.
ובחכורים שנים האח-ונות הגריל לסוד ההלמוד עוד יוהר .ואחד מן הרבנים אשר היה
סגולי ספרד האחרונים סיפר לנו על מצב חכמת התלמ.ד במפרד בזמן האחרון
ואמרוכימימי קדם לא היתה ספרד טלאה מישיבות והלמידים כמו שהיהה בעת
הגירוש (ר' יוסף 'עב"ץ בס' אור ההיים בפתיחה) שהיו רבים מן התלמידים שהיו
לוטדים כמה שנים בישיבות הרבנים הגדולים ומהדדים שכלם כחרב חדה ואחרי כן
ט מהם שהיו תופשים תירה לאומנוהם אבל לא שהו
היו לומדים חכמיהחיצוניוה ,ייי
לבם רק לפלפל לבד להודיע גבורתם ,או לומדים להתגדל ילהתפארבפני עמי הארץ
גשם) 'על כן אין נכון לנו להת בדור הזה דופי מצר הזה לאמר כי היו כלם טקטני
ארץ (נרעץ ח"ה צר  .)224הן אמנם כי אין בידינו לשער ערך גדולתם אחרי אשר
בצוק העהים אברו פעולותיהם בחכמת רתורה ואין לנו מהם ספרים .אבל מאשר לא
ראינו ספריהם אין ראיה על חסרון חכמתם .מי זה ערב לבו לאמד על כמהגאיני
בבל אשראין מהם אף פירוש אחדאי השובה אחת ולאראינובעיניני חכמת מה להם
כי על כן היו ננסים בחכמה התורה  1וכן היה בכל דור ודור במפרר ובשאר ארצות,
כי היו רבנים אשר נחשבו בזמנם למאורי ישראל ויחידי הרור ולא היו מחברי ספרים.
יכבר אמרנו כי רבני הישיבה אך עסקי בפלפולים להדד התלמידים ,אבל זמן ספרי
החרושים כבר הלך לו ,ולא יפלא כי לא נטצאו מזמן ההוא ספרים בין ספר' חדושים
בין פסקים בין ספרי פירושים בכל המינים האלה היה להםדי והותר.
ספרריק מתי מעם מן ההכפים בדור הזה אשר הניעו אלינו מהם ספרים בכל פניה
חכמות ישראל .בחכמת התלמ.ד ובחכמת המחקר ובחכמת הקבלה .המקובלים לא עשו
 .אחד מאלה היה ההב
הקבלה אומנותם כי אם היו גם הלמודיים ומהם תיפשי ישיבה
ר כי
 .ש מ ט 1ב בן ש ם טו ב .הבר כפר אמונותאשייסורו בקבלה (נרפס בפירארה
שי"ז)  ,הוא דו בשף המאה השנית (מת שנת ק"ץ) יותר מסה שהראה בו חכמתו
בקבלה הראה כרו בפה בחרפות ונאצוה את הרמנום ואה כל ההולכים בדרכיו הוא
,דוד חיה)
מנדף
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