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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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מנדףוהיובעיניו בעוכיי ישראל ומהסים את העם מדרך האמונה ,ומאריש להפליא
איך נסכל זה האיש בחטת קנאתו .בכמה מקומיה בספרו הניא העצומוהיו לסוער
.סודות החבטה מן הקבלהוביתור מספר הסהר כאילואין
אפשרלהשחוכאממיינתהומחהגחךוקיהכזבי
הקבלה ויאמרוכי ספר הזיהר הוא בדוי ומוטי .דבקוהו בקב
כי
היא מורשה מהרסיני הביאוהו להאמין דברים אשר כזבםגלוי לעינים .הנה במקים
אחד בספרו ושער ד') מביא שלשלת הקכלה עד הגאונים ער רב קשישא גאון מזרע
הגאונים במהא מחמיא אשר הרביץ הורה בפוליא והוא מסרה לרב.נו יהודה החמיד
והוא מסרה לרבי אליעזר מגרמייוא ומה נאם -ומה נדבר למאמין פתיוה כזאת שהיה
גא'ן ששמו מר קשישא והיה ממחא מחמיא והרביץ תורה בפוליא שבאיטאליא אשר
ממנו קבל רבי יהורה החסיד סודות התורה אשר היה כמה מאות שנה אחר הגאונים
"מנס אם נראהכי בבל המפר לא יכול לבא אל הטנוחה מלהוציא גל רוחו על
הרמב ס בשצף קצף ומלהתמרמר על ההקירה עיונית ,לא נחשיב כי הוא לאידע
בכל אלה ,ומאסלרעעעינו באחד מספרי החכמה ן לאכן היא: ,כדו רבי שם מום
כ"ריוסף יענהויאמר ער הנה נכרוהוה בררשותיו על התורה (פ'ויקיא) מביא ממנו
פירוש אשר יראנו כי ק-א גם בספרי הכמה .על מאמרם מהרהורי עבירה קיים
מעכירה" עשה רני שם מוב ב"ר שם מוב פירוש ומביא לו ראיה מדברי אריסטו
בספר המרות וכמדכן נמצא בספרו כי לא בכל אמוניהיהם הלך אחרי המקובלים
האמינו רוב חכמי הקבלה היתה אמונת נלנול הנשמוה אמנם
הן
אחתחימשהאה,מונוועתליא
השה
היא הכ
יוא אומר (שער ו') ביאין ראוי להעלות כן על הלב ,בדור
האחרון הזה ה.תה ואח הקבלה עירפ-יצהאיןחומהויר בל ההבסים ממשמשת בה,
ואף אוחם ההלמוריים ובעלי המחקר אשר לא עמקי בה ,נשמרו מאד מהמיל ספק
באסתהה ,ורבים מן הגולים הביאוה לארצות גלוהם וכתבו בה ספרים כמו דבי
יהודה חייט געל טנחה יהורהורבי א כר המ מבע בעל צרור המיר וצרור הכסף
ועוד מק.בלים אחרים.
רבי שם מוב בן  cwטוב הנזכר היה לובן חכם ונכבד בעמו רביי 1סף בן
שם טוב הוא לא אבה הלוך בדרכי אביו בענין למוד החכמיה .הוא הנה בכל לב
בחכמת הפהילוסיפיא והיה חכם בחכמת התורה ולמד תורה יתכמה לתלמידים .וחבר
במה,מפרים 71נין כלם הוא החקירה בדת אלהית לברר וללבן יםדוהיה,יגס לבחון
ולבדוק דה אחרים ויסידוהיה להראות זרותם כיאין להם מעמר לפני השבל הישר,
שתי ההשתדליוה האלה היו מאד דרושוה לחפצי זמנם יותר מאלף ספרי הלכוה
מחבורו נזכיר פה :פירוש ספר המרות לאריסטו על פי' העתקת רון מאיר אלנואדיש
שהעתוקי מלשון רומי ללשון הקדש ותכרו בשנת ר"ה .וחבר פירוש לאגרה האפודי
"אלונהי כאבותיך" ,ופירוש לאגרות אבן רש"ר ,והעהיק ספר "בימול עיקריהנוצרים"
סרגי המדאי קרשקש ללשון הקדש עם קצת הערות .ועליו היה אומר :כאשר יצמרף
;ה המאמר אל מה שפירשתי באגרתאפ.די ,כבריוכל קי שיבואו שני המאמריםבידו
בעורה שרי להשיב אמרים להם ולהשיב פניהם ריקם מצד
החכמה"אוהעיון אשר בק.
י
ר
בשנת
העתקת המאמר הזה של רבי חסדאי עשה בעיר אלקלעה
א
ו
ה
.
ם
ג
לעצמו
בתב קונמרס מיוחד על העניןהיה וקראו :מפיקוח בעיקרים על מעשה אוחו האיש
עיד עשה ספר נכבו בשם :בבור אלהי ,:תיבר עלמעלת הארםוהתירה בררך m y
מהילוסופית וסותרדעותאריסטובכל מה שמנגדות לרעות התורה (נדפסבפירארא שייו)
בי מתאמץ בכל מאמצי כח להצדיק את הרמב"ם אף כי בקצת דעוהיו מתנגד לו.
אבל לא נשא פנים לכל המלינים עליו ואף לא לאביו אשר גקנאה שפכה עמד ננד
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(עי'
הרמב"ם ניעץ הערה  4בסיף ספרו) .וחבר נם פירוש למגילת איכה (כ"י
י
ד
רומסי) ,ופירוש לפרק סיח מחלק הראשין של הטורה נ515ש (;י פי' ש ט מבנו' שם),
ן הקולא ,ללמד
.חוץ טאלה חבי עוד כמה ספרים והם בנתוביםי) .עוד חבר ספרעי
לרורשים ררכי הדרשה בבחירה הענין והסגנון והסדר וגם הוא בכתובים (כ"י אצל ר'
דיי
ם מיכל 81ע) .ודברגרוע דבר שם בהקדמתו על אודות הנהגת הדורשים בחכמת
"תורה בבלל והדברים ראוים למי שאטרם .ואלה הם דבריו :או; לגשת אל מלאכת
חכמת ההורה לדעת פרמיה ועניניה ולדרוש בספריה בלתי אם ישים לבו בראשונה
לחקור בררכיה ולהבין התחלותיהיגדריה ותנאיה ינושאיה בדרך כלל ויהיה טשפטו
עסה כמשפט הדורש בשאר חכמות (העתיקם ר"א יעללינעק בקינטרס רמפתח צד
 ')81,טדבריו האלה נלמר לדעת דרכיו ברריש.ת התווה כי היה מן הרורש.ם אשר
לא הלנו עוד בדרך פלפול בעלי החרושיםכי אם ברה לו דרך ישרה עלפי חקי
ההניון כמשפם הדורשם בשאר חכמות .רוב ימיחייו היו רעים ומכאובים .לפי
הנראה מתוך העתקתו את ספר אניטול עיקרי הנוצרים" היה לו עסק מה בעבידת
המלך ,אבל מהר נהפךעליו הגלגל ואבדה מנוחתו בענין רע עד5י הוברה לעקור
ממקומו והיה נע ונד בארץ ושם בארץ נורו היה דורש בכל שבת ברבים (בהקדמה
שם) ,ולבסוף פגעה בו 'מרת הדין ונהרג על קדוש ( tbwnרבי יצחק אלחכים בהגיה
סוף פפר אור החיים).
בן יקיר יחכם היה לו אשר חנכו עלפי דרכו והלך בעקבות אביו בתירה
ובחכמה .הוא רבי וחם טופ נ"ר יוסף כן ש מ טוכ ,כאביו כונם הואנדנ
אהבת זמנויכתו לתורח:ילחכמה גם יחר והבר כמהספרים בררך חקירא פהה~סיפיה
ויכן גם הוא היה,מבעלי בריה הרטבים גל דבריו היו לו קדש קדשים .ולפו
כדיני
דעתו היה ספר סורה נבוכים "ספר כולל ביאור כל התורה כלה על דוך האמת,
והיודע זה הספר ומשמרו בטה-ה הוא אהוב למעלה ונחמד למטה ומובטח שהוא בן
העולם הבא" (הקדמה לפי' מ"נ) ,אין ממפר לכל דברי תהלות אשר יהלל בהם את
הרמב"ם .ועלכן שם עללב לחבר פירוש לספרו מורה נבוכים .הפירוש הזה איננו
יירוש האפורי ,כי אם הואבסננין קצת פירושים ספרדיים
פירוש מלים ודבורים לגד כפ
המעתיקים הספר המתשיש ממליצה למליצה ברורהוביתרון הגנה ,ובה.ספת באורים
אשר בהם נכלל הפירוש .והיתה כ.נהו שלא יהיהצריך השעיין אל ספר
י
רר
בב
דע
הסורהבב
ים
על זה הפירוש כי,היהיה כמו הספר ההוא (פ" לנ"נ סוף ח"א) .ואמנם
אשר ירע בלבו שאינו בקי בהם יבשמותיהם אבל היה צריך לפרשי לרנל המלאכה
אשרלפניו נהנ כטנהנהחכמים האמתיים ולאבוש לאטרלאירעתי ,ולשלמות הטלאכה
סמך על פירושי אחרים הבקיאים בדבר
 .כן עשה בבואו לדבר מעניני משכונה (ח ב
פכ"ד),הערגיק פירוש האפודיחיךפירושו ,ואמר :זה הפירוש פירשנו כפי מה שפירש
כי בעונותי זאה התכמה לא לטד4,ה ולקןנמשכתי אחר החכם הנזכר בפירושו.
אפו
י היה לו הרנר כחרבות לגלות מה שכסה הרמב"ם מסודותיו ומבקש כפרה על
קשה
עברו על מצוהו שהוה.ר מן הגלוי'אצלימהנצלכי הוא צורך זמנו .בם.ף פירושו על
מול :ורע'
ואהה המעיין תעיין בזה הפרק ויתבאר
מאטר הרמב"ם בענין מיורקי
_ך
.ל
_פלאות ממנו והשם המוביכפר,צעדינו במה שהארכנו ,בעבור העת והזמן שהניע
_נ
_'נ

.

'

.

אם-

לנלוה

ל"י
הכחת מינק עםקית תוספת טפח שלא

 )1בענףספי' "חכם"'
ה נמשכת' "חג'דני'ניעץ פ'
חצירו הם ,וכתב שם צר  1:9באזרחה יג'ב ע.פ מונק 'כחבר גם פי' למאסר אפשרות הרווקות לאבן
'
י
פ
ו
לספר המדות לאריסה השליטו בשנת רט'ו ועשר
ופי' לטאסר השכל לאלכסנדר חברם נשנת רי-ד.
בילד:הו קו(נרמ ע"ר הנהנה הבית.

עי

רשש

"

'
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34לוון קצת מהסתרים (ח"ב מהב)..וכן אחרי .אשההאריך פירושו עלענין;תארי"השם
(ח",-פנוג) לעמק הפרק וקושי העמידהעליו,הארכנו בו כדו שיהיה,מגואהלטו~ינימ
ו :סוד
בזמננו זה *,ינונהו מבוארתבי הוא מקבר.גגך מלשנו הרמב"ם .אשריערימ
על ספ-ו ומעקשי דבריו לטעןתפיש עליהם להרשיע ,והם,מלבד הוב המקובלים.גם
רבים מן הרננים ,והם אשר אמר עליהם.שחשכו רבים מסכלי הרבנים!.בזסן"הזה,כי
יתקרבו לשם בהאמין כל נמנע ושקרועליהם נאמרפתי יאמין לכל רבר (ח פסל'ז)
יבהתול מר יאמר על הסתתכמ.ם על הרמב-ם בנתנו על מצית ארבעה מינים טעם
מושכל נובע ממק'ר הכינה ושח התורה :אלו הדברים .עם שהם קטת הערך,נגר
הרבנים ,הס גדולי הערך ליושביםלפניה' (ח"גפמ"ג) .הכבוד אשר כבד אובהרסב?ם
הואמאין  1~WOורושעיו ניכרים בכל פרק מספרו) בכל עת .מצואיב-ך את.אלהים
שנהן לו טורה צרק (הגב ספיד) שידריכנג,בדרף אמת והבדילנו מןהתועים והקריבנו
לעבודתו (דונג פ"כ) מורה לנו אמת.ותבסיור נאה אשרכלבעל שכל התפלא ממדורו,
כי סדורו הוא כפי טבעיניח הדברים האשונה,כדן ש.וליד תכליתו מבלתי שישרבלגנות
מהרבנים הסכלים אשרישלהם שם על פני'חוץ'ולא,ירעו ולא יבינו בחשכהיתהלכו
וירך הרב כאור נונה הולך ואור עד נכון.היום (ח"ג ספכ"ג) ,מעצם דבקתי ברעית
הרמב"ם' משתדל תמיד לבם 5טענותמנגריו על הטענות שטען הרםנ"ן.בעל,פירוש?
הרמבםבענין הלוטוה יעקב אמררבי שםפוב:
שלאהבין הרסב"ן הקשהעליו
קושיוה והויות (ח"א ספכ"ז) ,ובמק.ם אחר אומר עליו :ואם היה מכין'.הרטב"ן.זה
הסוד לאהיה סוהר להרב המורה (ת"ב פכ"ט) ,גם נגד הגי לקדא' בעל4א,רה' אשר
סתר חמש ועשרים ההקדם ה שהעטיר הרמב"ם עלפי אריסטו והפהילוס'פים -לקיים
טופתיו בקיום המציאות
ועלהיותו נטצא פשוט %אגוף ולא כחבניף גם
העיר קנאתו ובמלמעניתיהואלעהליהרמב"ם (ח"ב פ"אן ,אמנם .אם גם משתדללהגןבערי,
 ,לא קלקלה אהבהו את השורה ןכי בכמה מקימוח חולקעליו אגל פצעיו.
ולהצדיקי
פצעי אוהביתמיד בנחהירבר ובענוה,יאף אם אינו ממכים לדעתו לאיסיע על כ5
פנים לפרש נונהו (ח"ג ספל"ג) .ואם בשוםענין לא יוכל להצדיקו'לא יחדל לתרץ
דבריו ,ואמהבמקום אחדבי לא כתב הרב מה שכהב בי.אםלפי-ר"ח המרברים.ולא
לפי האמת (ח"אפנ"נ) מהד  nlyoהרמב"ם שלא לגלות סודוהיו היההעליו:בכל עת.
כאשר כברראינו בהתנצלותיו אם לפעמים הכריחו ענינו לעביר:על מצותי בכ 5זאת
נקצה מקומוה לא עצר בעדו לכבוש תשוקה.לבו (ת"א ספליו) ,ובמקום אחר אוסרי:
ראיתי לקבץ סודות נדהים בזה הספר במעשה בראשית על צד ההערה מבלי שאגלה,
מה שאין ראוי לגלות (ח"בפיל) .אב5בדיך כל 5אנו רואיםכי מאד:מאד התאמץ
לרדתבעיונו עד תקום כונתו ולחפוש מבטוני מסקריוומידותיו ולרקרק ולחקור על כ
(5
ל כל מלה ימלה ,עד שגם בדבורים אשר בהשקפה ראשונה,א
דבורודביריע
מה,ינם.כי
אם,מליצות נהיגות בלשון המתפרים מבלי היזה להן כונה מיוחדת ,,כמו
שבהב
לפעמים סיים איזה מאמר "ודע זה" או "דעזההענין והבינהו" ,החכם רבי שםטוב
נם בהם חפשהסיד המונח בעמק'הדבורים האלה,ימנלהו (עי' ת"א פמ"בןח-נפ"כ
ן או .שמאל מכל שאר.חוקרי;,עמנו בעת.
ובמ'.א) .ואמנם על ררך הקירתי לא מרימי
ההיא להיותנזהר ברבריו למען לאיהן הואנה.לנרננים ,קנאת התלמודייםוהמקובלים
בבעלי החקירה והדופי אשר נתנו באמינתם אסרום בכבליההכיח לרנה  DICneלפיהם
ולסטה לפעמים בסתר' לבם רעיונים ודעות ולהכחידם תחת לשונמ אף .אם יאמינו
באמהתם ,פן יהסדום קנאים ויחשרום בדברי.:שואל .הלא מעת התתולל;הסער 133
החכמוה הסכנה אורבת להם מצרם ופחדם עליהם ,ועל כן גם גדולים ומוכים טן,
ד ח-ח)
נדי
החוקריפ
-
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החקרם בחבטה ,כל קבלה מדומה וכל דעה יחידיה אם אך
במררש קדמון המשילי במעשי ירידם ובהכיתריחם ,ובכן כל הקירותיהם לנחושתים
הוגשו מפחי הקנאים .ומעתהא.ן הבדל בין פהילוסוף לפהילוסיף בזמן הזה בין אם
העמיק עמוק עמוק בין אם לא העמיק עד תכ'נתה הלא כלם העמיקו סרה מאחריה,
וכל דעה מקובלה בעם אם מושכלת אם מכלה אם אך נוקיה במקור דברי הקרמינים
היתה אדון לכלמ.)2
המחקר
א
ו
ה
ה
דרושה
השמירה היותר
היא להיות נזה-ים בדבריהם
בזמן
לבעלי
בדרשם דרשוה ברבים
 .הדרשות אשר דרשי המשכ.לים היו מאז למורה רוח לחסידים,
יראש הסיבה אשר הולידה הטחלקותבוסי הרביב א היו הררשות של דופי אשר
שי
ת
אחדים טהמשכילים לפני העם .ואחרי כל המחלקית המנהג הרע הזה לא חדללדהרי
לו ארח בישראל אחר נורת קנ"א נטצא דרשנים כאלה (תשב"ץ ת"ג סי' ב').
ובדורוה האחרינים מה מאד רבו דרשנים כאלה אשר עקשו ושחתו דברי ההירה
הנעימים  ,ושמענו מפי אהד מהחכמים הגדולים בימים ההם הלא הוא הרב החכ ם
רני היי מ בן ט 1מ ה דבה רבים מהדרשנים נוטנו הסמים עקלקלוהם להדיה
את העם טן האסונה התמיסה וכסה פעמים עביו דבייםבינו לבינם .והיה המשפם
הרע ביניהם שהתלטידים חולקים זה על זה בדרשוהיהם בדברים חצונים .ויסופר כי
מ כן קרךלפמ הרב תכבד דון אכרהמ בנבנשת שדרשו ל 1%שם תלפתי
הנמים וקנטרו זה לזה בחצוניות כאלה בפירוש הכתיבים עד שקם הרב בחמתו וחרף
ינדף מחלקתם והזהיר את השימעים שלא יאבו ולא ישמעו לאלו המדברים חצוניות.
יהרב בן מומה יוסיף לספר כי יש מהדרשנימ יתנו לשחוק האגדות הזרוה בתלמוד
וסשניאים תכמיני בעיני יושבי קרנוו; .ויש דרשנים חדשים סקיוב באו אשר רוב
דרשותיהם בבית הכנסת בהניין ובפהילומופיא מדברי הפהילוסופים היונים ומזכירים
אותםעל שמם אטנם שם חכמי התלמוד לא ישמע ולא יזכר על פיהם )8ועתה כמעמדים
כאלה מאד מאד היה צריך הדרשן התמים להיוה זהיר בדרשותיו לפני העם אם הוא
מבעלי המחקר שלא ילכד כשחיתות הקנאים .והנה הרב רבי שם שב אשרהיהמשכיל
דורש ברבים גם הוא נוהר ככל אלה ועל כן זכה כי הושם לדרשותיו שארית בארץ.
כבר היה זקן בא בימים (ש' רמ"א) בעת שחבר דרשוהיו ,ויצאו לאור בדפוס כמו
ששים שנה אחריו (וויניציה ש ז) .אלה הדרשות דרש ברבים וכתבן על ספר לבל
וכמהנה מזכרונו ולמען זכות בהן את הרבים (הקדמה) ובפרט לזכות המעיינים
המבקשים לדרוש ברבים (הערה בסוף הספר) .אף שההקדמיוו אשר הן יסור ספר
ררשוהיו כלן חקירוהעיוניות בכל זאת לא יצאו מכלל הררוש ולא העמים על שומעיו
היקשי הגיוניים ולא מחקרים פהילוסופיים רחבים אשר לא יאוהו למבקשים לקטוע
דברי
הדוד
טעמיק יותר .אבל אנו רק
אלה הפהילוסופים נרול
כתוב :בתלמור או

בין
)2
נרעץ
סי
ממי
סיהאחרוג"וסיבדבור הוהשבהננוטבפנים~.
לתכפיה חקירתםעינינו לענין זהאין הבדלביביהם  nra1תבין המאטר"
החכם

טכריע

) הדברים שכהבנו נשם רבי חיים בן מומה הם ע'פ המכתב אשר כתב לבנו רבי יחודה בן מוסח
"
ן משיח לישראל ולא פירש דבריו המכתב הזה חוקידידי הרב
ע 5אודח הדרשן שדרש שאמר ר' הל5אי
פי' דוד קויפטאנן עם הערות והקדמה ארוכה כוללת נ 5ענינ.ו הנגרעים עליו והדברים עתיקים .וזה אשר
ראיתי להעתיק פה ע 5פי ואת ההקדמת .ריח בן סוסה נילד בשנת ק"מ וה.ה טישבו בש5טגקה .וחיה
טפורטם נזמנו לר61א גדול ופייטן והכת בהורת ועשה ספרים בקוצר;יוחסין השלם צד  )2"9ומטפריו נודעים:
ופר ברפואת העינ.ם נעתק טן תעתקהלפינית עלפי הערבי .ספר מגן ורוקה וכבר הוכרת עגינו למעלה פי'פ.
והקינטרס טכתב לבנו ,הטדבר טהגאו5ה העתידה תשובה להאוסרים אין משיח 5ישרא .5ואכנם חוא עצטו
מאמרי התנסור והכתובים .ובמכתב ושזכר
טרד בספרו מגן ורומה כי 'ש  15סטים בלעדי זה
תשובות עי
ירשים אהד טחם בשם .טאטר היטדים' אשר כשסו כן ענינו
שטדבר בגאולה כטללית ע 5אלח הדבריםראיתי
ן בבית תקמור של' חיב צר  110ששם ברר החכם
להעיר פח בקצור ,והרוצה לעתוד ע 5שורש חדבריםיעיי

.

.
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דברו מוסר ,ולרובבינהמעליוהיו על המוני הרמב"םכי הוא היה החוקר כלבבוכי
דבריו גכ 5מקום היו לו מתוקים מדבש ונופת צופים (בכימי ,כמו בפירושו למירה
לא ירצו לו .לפעמים פירוש' הרמנ"ן: .אם -על פירושו בענין השעיר
כן גם פ
המשתלח ",וכל הדברי] האלה הם סרעשב?ם על לב הנשים והקטנים ועמי הארץ
 .תנין כי כל .מה שכתב הרב אין ענין לו (פ' אחרי טות) אבל את
וכשתבין..
הראב'ע קרא המפרש האמתי עם מה שכתב עליו הרמב"ן שהוא כמתנבא ואינו יודע
(פ' הכרכה) .ונ-אה כי א5ה דברי גנות רק נמלמו מפי עטו בכהכו הדברים על
ספ -אבל לא אטרם בדברו לפני העם( .ואף כן היההענין בדרשו בפישת ,הראיני נא
אתכבודך" אשר שם כותב דברים נשגבים טדעתהשימעים ההמונים .ואי; מפק כי'.לא
אמרם ברבים.כי אם העלם בספר דרשותיו רק בכתב כמו שרמז שם -בדבריו :וראוי
שנקצר באלו הדברים והאל הטוב יכפר בעדנו במון שכתב נ'ו ,כי האהבה לנתו ב
הדברים הידועים ,לאד] כדי שישאר אחריו ב-כה .מקלקלה את השידה (פ'בי השא).
ותמנם לא מ;מ הם גם דברי התהלה אשר יקלס לפעמים אה פירושי הימב"ן (בכ"מ).
במקומית אשר יפרש ענינים בררך הדרשה ולא לפי פשנטיהם יאמד מפורש שדבריו
הם רק על צ ד הדר ש ,כסו בדרשו בפרשת נוסעים אנחנו אל המקום אשר דבר
ושכל' המעשי והוא ע 5דרך
ה' (פ' בהעלהך) ותילה בה שיחה בין
נ
השכלםהעעי
ור
ב
הררשנים בזמנו בעלי המשל והציור אשר עליה
יכות חמת ההסידים,יעל כן
אמרכי כונתו רק על צר הדרש להציל נפשו מן ההרעומת ,,ואם נרצה לשער פחרו
מפני המלינים נראה בפירושו על אחת מן ההגדות של רבה בר בר חנה.שפרשה על
הערה יאוסר אם ההגדה כפעוטה הרי טוב ואם
פי חקירהעיוניה אבל יקדי
ם.לפיורכובש
ריהודיע דעתו בענין זה כי יש דבר אשר הוא
לא נאמר נפייושה כך וכך
נאות לדרוש ברבים אף שלפי האמת אינו כלום (פ' בלק) .ובמאס -אחד בספרו
ניאהכי בכזנה גלויה הראה המשכו אח-י כל דבר מדברי החכמים בהלמוד אף שלפי
ההגיון והתכסה קשה להעמידו .על מאמרם הרהורי עברה קשים טעברה מביא כמה
פירושים בדרך חקירה ,וכהב בסוףדבריו :ואתההמעייןתבתימןהפירושים, .,כיכלם
דברי אלהים חיים ,, .יאפשר שיתחברו כלם פירוש הישך פירוש כזה המאמר ואפשר
שיגונו.לכלםרבותינוויל כי שבעים,פנים להורה(פ' :יקרא) ,והנה באמרוכי כלםדברי
אלהים_חיים ,זהיתכןלזמר בבחינת העיונים'והרעיונום אם מצא שבלס ישרים ואסתים
שבעל המאסר כוון לכלם זה אפשריים רחוקה לחוקר פהילוס'פי כי סוף
אבל אם
י באמת אלא אחת .מלבד אלה הספרים חבר עוד כמהספייםפהילוסופיים,
מה
ינ
או
סיףאין הכ
אבל בחכמת התלטוד לא נדנו לשער ערכו כי בחבטה הזאת לא חבי ספרי) .אך
זאה נדע אחרי הדברים והאמת האלה כ? עם השנאה אשר שגאו קצת הרבנים
והמקובלים את החכמה ותהי לשמצה ביניהם ורורעדה כצנעים בצדיהם ,לא פעל זה
טאומה להעביר הנבונים מנחלת אבוהם היא החכמה .ועיד כלימי שכתם בארץ ער
בה הרבה
נלזתם היו בה חכמים אשר העשירו ספרותינו כי במשך הזמןהיהחביי
פפיים

המי"ל ר' דור ק,:פ?אנן הדברים באר,כ.ה :בראיוה ברורות .והעתיק גם טתוך מפר' הרב הרבה מאמרים
:כסה חרשות ונצורנה.
 )4ע ',גרעק ח.ח צד  227הערה  2שהביא ע.פ  PJ'Qטאמרי :הנכצא.ם כשי :טאטר בסבה
 4החמר הראשון חברו שנת רכ'א .מאור כח הדברי חברו כמנסין שנת רקח .סי'
התכליתית.
הטבעמלאאט
יסמ , :ש' ר'ט ואני טצאתי שרומו על טאטר שעשה בענין המציאות והאחרוה (ם'נ חיא
ר.
חנטת
טפנזז ).ועיר על פירוש לספר הכונות (בדרשותיו לם' שמות) וטצאתי שכתב בקרע טקומות שבדעתו לחבר
' לט"נ ח"ג פ'כ שמתכ אם ינוזר ול בחרם
מאמרים על אצה ענינ.ם פה.ל:סופיים אכן לא נדע אם חכרםעי' פי
אדבר בהאמר מיוחד במציאות השייה ובהשגחתן .ועי' עור שם טפנ'א
ןד':ד ה-ה) מך
:

.
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ספרים ורובם בחבטה הטחקר ופירועכם לספרים קדמונים!) גם אז נהחכרו ספרי דרשות
כי זה היה הזטן דורש לדבר אל העם בכל עה למעןיחזי
ק בתורת ה' וולא" הרפנה
ידיהם טאמונתאבותם כירבים היו המסיתים והמדיחים את ישראל להסיר:לבם טאהרי
 .והוכפל הצרות מעת אשר המציאו חבר כהניהם החבילה אכזריה חדשה
דת היהדות
לבשהכלהמין האנושי הנירעת כשם חקירת חדת)(Inq~isitiouותעודתה לחק.ר הדברים
בלב האנוסים אם באמתובתמים הם נוצרים או רק לטרגיהעינים .הרבה אלפים טשכו
גרעינם ושרפום היים נחנקו ,וכמעטאין אהד סכל הנדונים אשר נמלט סירם,כי
שף כל סוף הממשלה אשר בהסכמתה ובמציתה נעשו כל אלה לא היועיניה רק על
מאודם וקניניהם ,כי כל הנדונים לטות על דבר כפירה ברה יחים כל רכושם לאצר
המלך ואלה האנוסים הלא רובם ה.ו מעשירי העם ובעלי נכמש רבים ואיךיזכים בדין
הוציאו פרפו מלוע המלכות
 .והן אמנם גי זאת הגזרה נגזרה רק על האנוסים ,אבל
סי זהיפון כי לא גנעה גם נפש היחודש ,ובמצור ובמציק הזה הלא פתרוייטם
ולילה.ינסונ רוחם ממראה עיניהם אשר ראי ,וגל כן בוטן כזה חובה קדושה היתה
לחכמיםלחוק אחלב עטם בנפחון לאמץ רוחם בחקיה לאזרם באמונה ולהקים כושלים
' נדרשוהיהם ,
בסליהם וללמד לאובדים דרך ה
מן.הררש.ת אשר עשו להם שם :ארץ והיהשאייתן לברכה בקרבנו הן דרש'ת
ה רב רבי יצחק ב"ר סשה עראסה הנקרא-בפי כל נעל עקדה על שם
חבור דרשותיו אשר קרא עקדת יצחק ,הרב הזהחי בדור האחרון והיה מן הגולים
מנעוריו הוקדש לתלמוד תורה ויעש גם פרי לברכה עד כי הצליח והגדיל טאד ויהי
רב בעיר סמורה עיוד אשר לפנים ישב כה אחד סגרולי הרבנים רבי מנחם הארוך
ועתה היתה העיר קטנה ובכל ואת יפר שם 'שיבה ייתאספו אליו חברים מקשיבים
לקולו ,.אך עוד מעם והנה תחת ססבוה הההפך מעמרו ועזב אה העיר הזאת כי
ננבא נקרא לעיר פרגאונה ויפ שם אהלו של תורה ומצודתו פרושה לעיר פרנה
הקרובה"אליה שתי הקהלות האלה היו נאמנות לאלהים ,כלפנים כן גם עתה ישבו
שם עם קדושוים ,עיסקים בהורה ונמצות ~ tOWאשר עמד טעטם בם ורוחם לא
נמר אסנם בני קהלתן לא היו מבורכים בעשר ועור כבד עליהם משא מלך ושוים
י מחסורם,
אשר עלכן לא היה לאל ידם להספיק צרכיהלמירי הישיבה ולתת להם ד
עד כי הונרהו לעקור משם והלנו להם אל אשר ימצאו ישיבה בעיר אחרה אשר
תספיק התלמידים ועל כן למורת רוחו בטלהישיבתי חכן מהר ההנחס בעמלו הזה
ושבה השקטת רופו לאיתנה בראוהו 'כי אנשי קהלהו צמאים לשטיע דבר ה' מפיהו
ונפופם השקה נסורה*ויהי זה לו למשיב נפש ישלוטים תחת ישיבהי  ,זה הדבר פעל
התאטץ עתה עוד יותר לנדב כחו וזטנו לדרשוהיו ,ללמד דעה את העם ,בדרעק
כ
ליפניהם בשנתם בחגם ונחדשם .לבו ראה כי בזמנו הדבר הזה נחוץ מאר לעם
היהודים .כי סימי הצורר הנדולהיא הסוטר פולוסדי בורגיש היה לחק ולא יעבור
כי היהודים חייבים לשסוע דרשות מפ .הכומרים בבתי כנס.ותיהם .והנה היובין
היהודים אנשים אשר מבלי פתוח:לבם לתכן דרשוהיהם אשרמים סוף סועדות להתעם
באמונתם

"ו

עי

.

.

.

.

 )6ונזכיר פה את רבי אברהם בן שם טוב ב יבאנו שעשה פי' על ספר הטופח לאריסמו.
וס' דרך איונה על עניני אמונח ע"פ החקירה האלהית ונדפם בקונשטנטינא בשכח רפ.ב.
,זח 'נחטנו' בדרך חקירת ערפם בש5וניקי רפ'ב .עי' גמכתב דעזרשי של'גרעץ  'ffלזב שם  trwהחכם ר'
סשה שפיינשנ"דער ארוכות וקצרות ע 5אודות ספרי ר'א גן שם
בשאגו .ונשר ג 6מס חנם ר בי
י ? ח ק א 5ב5ג אשר הבהיק ס' כונות הפהי5וסופים לאבו אחמר א5גואלי ועשה עליו השנות וח,א בגזי
עי' אצר הספרים בערכו סי'  74ולא ירכתי אם חוא אוחו אלבלג שחרף וגדף אותו ר' ':סף יערץ בספר אור
החייט פ'ט ופ'*ב  ,עי' טח שכתב ע 5החבם אלב5ג יה'ש בהח15ץ הלקז' באריכות.

ס.נ

וער חבר דרשית
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ובמדבר שער פ) שלפי עדות אחד מן החכמים היה זה הספר לחרב בעל עקידה
לעינים ולא סר מעקבותיו והשהטש הרבה בדבריו (בשה"נ ע"פ הר"ר יש"ר במצרף
לחכמה) .הרסב"ם נחשב לו ראש כל דפהילוסופים התורניים (שער עשירי) ועל כן
בכל עת משתדל להגן בעדו ננד המוענים עליו .אבל היתה תלונתו על המפרשים
דבריו ללא אמת אשר דמאי עליו דברים אשר לא כן .בפרט היהה נפש' מרה על
הנרבוני והיה מלין יע'ליו שהוא משתדל להטות דבריו הנקי-ם על צד החשד ומעים
האמונה (פ' נח שער נ) .ומגנהו עוד באמרו כי מנהגו בכל'מה שבאר בספר ההיא
או רובו לטמא המהרית ולפנל הקדשים :לכל הפחיה לנלות מוסימ נסתרים (פ'ייקיא
שער ע"ז)  ,פירושי הרלב"ג היו לו למשען בדרשתיו .אבל גם עליו כ.הכ מרורות
בכמה מק.מוה ובפרט על השתדלו לשים הנסים מבעיים .ויהי ברברו על באוריו על
ענין השבת הצל לחזקיה ועל נס שמש בגבעון דם ,יאמ -שהם דברים שאסור לדומעם
להאמינם ,אבל שומעים איתם להבין ולהירתע בטולם 51שפוח בטפ5תם (פ' נח שער
י.ג) ועל דעתי בענין ידיעת השם ובחירה האדם אומר :ויתד תהיה לך על אזנך
לבלהי שמוע דבר מסה שכתב המלב"ג בזה ובבל כיוצא בזה (פ' שמות שער נ"נ).
::ף שאמרט כי היה בקי בספרי הפהילוסופיא בעבור זה לא היה פהילוסוף בעצם טובן
המלה .תסיר משתמש ברעותיה ובמחקריה ליסד בהם דרושיו אכל מכחיש לרוב
ההילרות היוצאיח מרעות ההן לכל הצררים ואין זה ררך הפהילומופים כי אם דרך
הררשנים .ואין לגנותו על זה בי הוא לא חשב ולא עלה על
י לכתיב ספר
ב
ל
פהילוסופי וההי להפך כי כל עיק -הוא נושא נפשי אל השוסעים ההמיניים יורעי
טפר ומבקשי דרשה מושכת את הלב ברברים תרודים ושכליים מעירים את השכל
ונעימים להשמעות אזן ,ה-ות ההולך בררשיתיו היא רוח הפלפ.ל שואל ומשיב מקטה
ומפרק ,ומפרש פשקים ופרשיות שלמות מאמרי תלמוד ומדרשים ומניח בהם בסברוה
חריפית ומליצות חדות כל אשר חפץ בחקירותיו ,וכמעם ידמה לנו כאיש המפלפל
בדיני ממונות ואישות .לפעמים הוא עצמו מכיר את הלחץ אש -הוא לוחץ אה
הכתוב ומתנצל בהצלה קדמונינו שסמכו דברים נגר משפט פשוטו של המקרא אם
רק הדבר ננון מצר עצמו כי כ 5דבר נכון והגון ראוי הוא שנסמכהי אל הכתיבים
(פ לך לך שער י"ח).
כסי שראינו שהרב בעל העקרים וכמעט כל בעלי המחקר נמנעו מלדבר רע על
המקובלים ועל
 ,אף כן הנב בעל עקדה דבר בכנור ובמורא מן הקבלה
והצדיקה קדש כתקכבמלתתיהתורה שבעל פה כלה .יותר מעשרים פעמים מביא מאמרים
מתוך ספר הזוהר ומפרש רבריו .אבל בבל זאת רוב הפירושים אשד עשה בדבריו
הם ע5פי סרת הסברהעיונית ,ולא הכנים עצמו בסידות הקבלה ובמסתריה מלבד
במעם מקומות שפירש ההגדה שבתלמוד בדרך הקבלה .כמו במה שפירש האגדה
מרבי ישמעאל בן אלישע שנאה אכתריאל יה ה' צבאות יושב ע
ל כסא רם ונשא ,
ופרש בעל העקרה שכנה זה השם המופלא אכתריאל על פי רעוה חכמי הקנלה
שאומרים על הספירה היאשונה שהיא ראש כל הספ.ייה "כתר עליון" (פ' נשא שער
ע"ד) .וכן בדברו מטעם מצותיבים כתב :אחר בקשת המחילה טהסנלה צפונות כי
הנה טעמה הנסתר הוא סוד הגלגול ומסודות חכמה הקבלה אשרהיא דבר הפכי לטבע,
ולכן אם קבלה נקבל כי סיד ה' ליראיו ואם הוא ור בעינינו הוא לקצר המשיג או
י לשלהם יהד (פי' לסגלת רות קרוב לסופו) .אמנם ,את נר"ה
או לעסק הם:שג
אהאטין באטתת הקבלה ובקדושתה והאמין באמונה שלמהכי ספר
בעינינו כי אף ש
הזוהר היא מקבלת רבי שמעון בן יוחאי בכל ואה לא היה מבעליה ממש ולא דרש
-

-
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במפלאות מודותיה .טענות ע 5אמונת אחרים ,אשר היו בעת ההיא דבר נדרש

לחכמי ישראל להיות.מגן בעד היהדות ספני המסיתים והמדיחים ,אין בכל דרשותיו
רק מעמות מפורשות ,ואם נמצאו קצת ענינים מזה המין לא נמצאו רק בסהר
רטושי),יען כי היה שומר פיו ולשינו מדבר באלה הענינים כי הדבר בהם היה
סכנה בשעהו ,ולבלתי תה להם תיאנה נראה לפעמים כי היה כמחליף להם ,כן
נמצא במקום אחד כתלוניהיו על פהילומופי עמנו הטבקשים לבאר הנסים שבתורה
ובנביאים בדרךטבעי ,שם אומרו והנה בתר נפלא קצת מחכמי ישראל האחרונים בזה
מחכמי האומות  ..שהם משתדלים בכל ע
 ,להעמיד ולקיים שם ושארית לדבד.ם
.
,
ל
כ
ב
דתם
לקים
ם
י
נ
א
מ
מ
ו
.
שהנוחום נסים ונפלאות אשר אמרו שנעשו להם
מופתי
פהילוסיפוהם בבל מה שהיא כנגד שום דבר מפנות דתם ,וחכמינו אלה ...משתדלים
בבל-עז לבטל' נסים ינפלאות מפני דפה'לוסופיא (פ' נח שער י"ג) .,ובמקים אחר
הוא אומר; יש להחזיק .להם (לנוצרים) טובה ..,למה שקבלו עליהם דברי ההורה
י זאת היתה בעיני העצומה .שנהשגחית שהשגיח
והנביאום על ידי משיחם ,,.יבחי
השם ית' עלינו למהנהנו בגלותנו הוה .., .בהיות שנתפרפר על 'דם ההורה האלהית
וקבלתה בה-בה מהאום ת הנכריות , ..ינמשכ
ו "ח-יהם כהית ישמעאל בסגנן אחר4 ,,
מעתה.אין אפער שלא תתקיים ההורה ביד ישראל השוכנים בתיכם אחרי שעיניהם
רואות שהאומות ההן יודו באמתהה ומגדלים ומנשאים( אותה (פ' ואהחנן שער פיח).
כי לבלתי הת הגאנה נראה לפעמים כטחניף להט ספני השלום,
ואמנם אם
יעת לחשוב כי כל מה שכתב על אגדת המשיחים ידהם לשבח לא
לא יעלה על
נד
אמיה
באסת ובהמים רבר ולא היו פיו ולבו שגיס .ועל כן גם סה .שאמרכי יש להחזיק
להם פוגה על שקבלו עליה ההורה והנביאיםע"י משיחםוגרמו נזה שנתפשטה הורהנו
באומגה ,נהקכלו דעותיה הצודקות ומוסריה הטובים ואמנוחיה העקרי:הכי גם זה רק
להחניף .להם ,אמר ולבו בל  ,1DYלשכן הדברכי הרעיון הזה לא חדש היה בישראל
 ,וכבר קדמו בו רבנו משה בן מדמון (מ"ת הל' טלכים כ"י ומען)
ולא מלכו בדאי
באמרו :מחשבת בירא עולם אין כח באדם להשיגה ...וכן הדברים האלה .של
'

.

.

..

משידעם ושל הישמעאלי ,אינם אלא לישר דרך לסלך המשיח ולהקן העולם לקרוא
בשם ה' ...כיצר כנר נהמלא כל העולס טדברי המשיח ומרברי רתורה ומרברי
הנביאים ומדברי המצות ,, .והם נישאים זנוהנים בדוברים אלו ובטצית ההורה ,ועוד
קודם להרמב"ם אסר רבי יהודה הלוי במפרו (כחרי מ"ר סי' כ"ג) ואנה האומות הם
הצעה והקדמה למשיח הממיכה .ומש נראה כי הרעיון הוה היה מש.הף לגדולי
חכמינו ועל ישד דבריהם כתב גם רי ע טה שכהב.
ד
ג
נ
אולם החכם המתפלסף הזה רק מר לו מר בהובחוהיו
פוולוסופי עמנו,
עליהםיניף שבם טימרו בלי השך  ,בכל עת מצוא ובבל מקים ההנדסן רבר אהם
קשות כמה
עליהם ברברומרעיה הפה.לופופום(בקדמיה העילם ,יאוסר כי
פהילוסופי עמנו התאח
מתמרם-זו בדעוהם המגדל,קלות ואשו באטונת הקדמות מהם אומרש
אותת
ק עי' פ' תולדת שער כ-ד שהב"א ,יכוה שה.ה לו עם חכם :וצרי שגה אגדות חדל ,ה"ה הואמפרשן לו כדהכ ,והודח לו הנוצרי  anwדברי חכמים ~רס"רים עתיקים .ובפ' .1שב שער כ"ח כג'א שאלה
הלורקי בויכיח שבטרמושה על דבר המאסר-שית אלפי שנין הוה  .~DIPוכו' ואמר שהמשובים נלחצו בו ולא
 1H1Sיריחט ביום קרב יכתב הוא תשנה על זה .ובפ' כ' תצא שער צ'ו יה מ.כא ~כהן עם חכם נ~צי'
על שח'הוד'ם מצר.כ,ם.גט מיד איש יחידי סוטר .ובפרט מוען בכ"ט כנדם על אשר יהרפ,נו כי עד הגה לא
עורנו ה' וממתיר פכו אין זאת 3י  aRיעןכי לא  renעוד בנו "שם .והוא בסיב , ci~mרעת משיב

.

' גם בפטרו
רו18נת .יעי

חזות קשה שער הרבתי.

עי
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אותח בפ-טום ומהם לוחשים אותה בלפי) ואםלחצנים התורת האלהית העיזו פניהם
וגלו בה פנים בתורה שלא כהלנה ער שכפוה שתצפצף דעות הפהילוסיפש ועשו
החשש האטור בתורה משל ,ימחו ויכרתו דעותיהם אלו וכיוצא בהן טן העולם (פ'
כראשיתשעי ר') ,ומרבה תלונתועליהםעל אנשר נרתקי ובחרו ע1ת הכתובים לאהבת
דעות הפהילוסופיא וקיום ( nw~eשם שער הן) ובנלל הדבר הזה הוציא משפפו
אין לוותר'ברברי תירה יבתרו הודאה או כפירה ולא יבואו בפשרה (שם שער ר'),
יהמתבונז(בכונתויבין בלבביכייותר סמה שהיתה תלונתו עליהפעל טעות רעותיהם
בחקירתם היה רעעליו המעשה שעשו להן פיסום'שהירו ולסרו כן להמון העם  ,כי
לרעתויותר פוב אםיפעו ההסונים להאמיןפשופי רמזורה אשר DMP1עניןאין לפרשם
כפשיפם מאשר ישפיקו בילדי הפהילוסיפיא אשר קצרה רוחם להבינם ויונעו לנא
לבסוף,לידי הכחשה וכפירה ,ואף כן אמרבענין התוארים בטאמרי החכמים שאסרו
שיש למעלהעין רואה ואזן שוסעת וכ 5מעשינו בספר נכתבים .וכתב :אף על פ.
שהמון האנשים יחשבו הרבריס האלה כפשומם אין רע וכלבו שתתקרב אמינת
 .כי הפקפיק והפלפול ההוא הפהילוסופי הוא יוציאם טהאמונה
חהשגחה בלנם
התמיסה אשר בלבם ולא יביאם אל פובק הימנה אררבה ישארו קרחים מנאן ומנאן
ש' יתרו שער ס"ה) .ובאסת רצה השם יה' בצדקה נפשםיותרסבפלפילם עם שניהם
כאחרלאיכילס דעתם(הוות קשה פ"ח); כןירבר רע ופר במרבה מקומות בדרשותיו.
אמנם לעבין הזה נרב ספר מיותר והוא ספר חזות ק.שה בו הוא חוזר ע 5עקרי
הדברים והדעות אשרהניחבדרשותיו .ובאמתכררבובירש:היולבארהכתוביםוהמאמרים
לפי הרעיונים אשי הו,4רצה בהם והתחכם עליהם להביאם נברקו עם כינת הכתיבים
ומאמרי רבותינו הקדמונים אף אם לפי פשופם האמתי לא קרב זה אלזה ,אףכן
הנא דרכי בספר חזות קשה") .ועלכן את תלונתו על הפהילוסופים טכני עטנו על
נדחקיובחרו עוות הכתובים לאהבת דעותהפהילוסיפיא וקיום ש*שיה(פ' בראשנם
שה
אי
ש
י) הלא יוכלו גם הם להשיב לו אל חיקו .בכל הספר הוא עושה מלחמה עם
פהילוסיפי עטנו ,וביותר האריך למעניהן בפרק השמיני בקנאו את קנאתו כאש על
פהילוסופיבני עסנו ער שבחמת קנאתו השפיל מעלתם טסעלת ארוםוישפעאל ומשבת
ביחור את הנוצרים שהעמידו דבריהם ומופתיהם לבמל דברי הפהילוסיפים ואסרו
באמת היפיקו מהם הכיצרים במה שדברו שהתורה האלהית הועילה תועלת טה lela

י

מוגבל

 )8גט מגחלי חומן גלכרו בדעה חזאת לפ' ההנדח .האחר חיה חנכם רבי ש סו אל טרסת
א בן םנ ח אשך חפר ספר טכלוליופי .וראותי ואיצר הספרים לבן יעקב שכתב טכלליופי לח'ר שמואל
פרסה אבן סנה  Q'Cttעל אגדות וטררש.ס ונחלק ל '1שערים וקנ.א פרקים חברו שנת קכ'פ וזח טעות סי
רגש טרפה טחבי מכלל 'ופי הית ביטי כ"י קנפנטין וזה היחסכיג לשנת ת"כ .וריש שולט חטגיח מ'חיוהטין
כתב שרשזפ הזח מן כמבנים בב'ד של ריי קנ*גפון ופעם אחת קראו כתובת לשיו ואטרו גבךוכך לבריאת
עולם וזח סרסה נותןאי
ו על וקנו ואטר וכן כךנ"ע רמז עלקדטים העולם באחזו שעריזקנו ועמד הרע ואטר
מרוע לא יגער חסנה (רטז על שסו אבן מנח) .וטס-ותו בערנאות ורמחי בשרפה .ובס' אור החיים פופ נוגר
סרסתתבבוין חבו*:רים ואולי יהעוקאבזנהפ.וגיםועט טייב הזכירו בשם ר' חגיך סרסחמ.ע .חחבמריר : lJa~tnPחגלי
י רש'ש שגוש וחתניה שקר ויצאה לרש סן השם פנה שהעתקה
במכ אלי רגרי בן
וריר
סיסת הערבית סנה ולהיות שערבו עליהם הרבר.ם טרוע לא יבער חטנח הולידו כזב .והדברים ראויים לחלחן
לגול את הרפתגן שנס ם ח?חגו מוקרי עולס והוא ר"ש צרצח חואביל מקורה
.ייפ פ" עח"ת איש תמיר
.יצריך .ואני על טשירתי אעמור ואוסר שיברי בן יעקב חם שבוש .ורא' שגםא
נ איני נשבע על אטחת
חאגדח חזרת ,אכל אפשריותה איזה טן שטבעית שיתכן שחיה באיתו טימר'קגאיוהלךימס-ו למלכות ותזח
 1*1לשרפהיופ ,וחטסירות בספרד חלא הן ספורסטות ועל זח אינני רן ,ועל סח אנ ,רן על סח שאמר שרשיים
הגר מכלל
נשנת קכ"ט  ,והואפעיתכי טי ירע כגל אלה יותר סבולחיוחפין שהית כן הגסן החש ,וכתב
בסי' שבימים האלו חית ר.ש סרסח שעשת פי' ההורח ומכלל יופי וכ"כ גם ביוחסין השלם .וספני ,שלא
יאטרו' לא נעלים חאטת.
 )9כל קורא בפערו ברעתיכין שכן הוא בהיבח טקוסות וממעט הראיות על זח אך לסותר ובכל
יאתנניא פה סעס ד:נטאות .הנההרע.ין
החזיקכי סו אשר לא ימלא 'דו לעשית מלאכתוא.גו רשאי

.

.
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סינבל שבא הטפרש להפשיט צורה והלביש ,צורה , ..:וכל שכן שהיו'טובים :מהם
להם בפשרתם בין ,הורתם 'ובין ,הפהילוסופיא '...שהן"דכאו
במה שנתחלפ-
א"
ם
עהכריחו-הכהובים.,כדי שיסכימו-:
ם
ת
נ
י
ס
א
הפהילוטופיא
החת
י
פ
ו
מ
ו
ל
י
ה
פ
ו
רגלי
אשרמני
ע
דע את'דרכי הפהיל.סופ'א.עעסק ;
הפקילוס'פיא .מכל זה נראהבי זה התכם י
באזהרותיו ובהונחוה-ו על השמירה ממנה היה אחר מן הקנאים ולא טוב היה מהקנא
המקובל רבי שם מוב בן שם 'ט,כ' ורבי יוסף .יעבץ והרבה אחרים ,כמוהם ,אמנם
בואה נשבחהו כי לא העיר כל חםהו על האישיםלצללם בקללה נמרצה כאשר עש-
הם ,כי אם אה המעשה יח-ף ויגדף ואמ :-ימח' ויכרתו רעוהיהם מן העילם (פ'
בראשיה שער ד') ,והיהה בזה מדהו כמדה  ,חכמינו הקדמונים אשר לא אמרו
( יתטי
'.,
.
'
הווטאים כ' אם יתמו חטאים מן הארץ.
אל הדרשוה נספחו עוד באוריםלפי פשוטו של מקרא עלפימדוהיו נפירוש'ש,.
כי אם נשפומלפ .מדהנו בפשט נראהני לרוב נס בפשושיו אחז דרכו 'אשר הולך בו
ממיכית הפרשיות והמשך הבנינים יחקירוה כמו
בדרוש.ו .כ
ילנפבעלמיאםלהאתנחןלבי
המפרש לררך הררוש פירושי %על חמי סגלותנוטיםליום
אלה מביאוה
תר אל הפשם ,אמנם בהיוה החכם הוה דרשן וכל עסקו בדרשוה 'לאיכול להמלט
ילערב גם בפשטיו דברים דרושיים ,דרשותיו 5בר 5הפשמו בשנה ר"6ב ,ורבי יצחק
דברים ומאס-ים ארוכים בפירוען לספר רברי :והפירוש הזה
אברבנאל העתיק ממני
יא (תולדוה הריע הנ"ל בהערה  .)18ובררשיה מזכיר עור'
הלא כתב בשנה הה
ד אבשלום .ונרפפ ע4ע*
פירוש לספר פשלי (הולדוה הנ"ל) החוור הזה נקיא בשםי
פעטים(עי' אוצרהספרים ע-ך יד) * אמנם בעניני הלכהאיןעלו ממנו חקורמיותר.
אבל בהרבה מכוס ת בדרשותיו הוא נונע ברברי הלכה ומהם 15כל לשפים על דרכו
ר נראה היה גם הוא-
בלמוד התלטוד כי לא היה מאוהבי הפלפול המחורר ,וייה
כי
'
י
ע
(
ל
ק
ל
ה
י
נ
ו
י
ג
ה
ה
נאחד מאלה החכמים דורשי ההלמור על פי חקי החק.רה
פייט"
הערה ש) .אבל הלך עוד צער אתר הלאה  -יותר ג-ועמן הפלפול -והוא שמפרש
הלכות נם טשא ומתן של הגמיא על דרך חקירהו וחושב כי מצא האמת בכונהם")1
ף
לפי ערוה בנו היה הרב בעל עקידה מן הגוליםכי בן כתב בנו הרב רבי מ אי
ער א ם ה בהקרמת פירושו לספר תהליםכי אביו ה-ב נפטי בנאפילי מיד אחף
הגירוש ונקבר שם (שת"נ בערכו) ,והיה מ-בה הלונית עלדין יצחק אשרבצאלעל
היוהי פעהיקמתיך ספר אביו הרבה דביים ומאמיים ארוכים במעט מלה במלה בל'
הזכרת שם אביו עליהם (עי' ביאהרביכער ח..ב של החכם ר' נחום ברילל)  ,אלה
הם קצות דרכי איש היקר בדורוהיו צדיק באסינהי דורש וחיקר בהם לבב ונכבר
י דור אחרון היג .דרשותיו
בין הרסנים ,אשר פלס נתיב הדרש:ה בזינו ואשי ע

עי

.בה

'

א.

"

.

נעימים

העלם,איה :טצא במ' קהלה בה' איש אשרכהן לו אלהים עושר וגו' ולא ישליטנואלהים לאכול מטנ:
להג"ישבןנכרי יאכלנו רנונה אל זה הרעיון שהמשתמש מהם א,גו רשאי כ' איש נכרי הוא אצלו,גח
ג' א
י
ע
ש
אדם וחוה וטענין? rהרעת
פיו חזות קשח ש.א וכן כל השעי העשירי מדבר מעגין הנחש הקדמוני
בתחלתענינ.
ר
י
ה
ו
ח
סטנו השם ,ה' לאדם
יעץ ההיים שהכל מכוון על העיון הפה.לוסיפי וחוא אשר
וקנס עליו מיתה ,ודי באלה הרוגסאות.
יחן(עי' בראשית שער ו' מש'כ בטעם הדבר לטח נשים סטירות מטצות עשה שהימן נרמא ובשער
'.ח פירושו לנזש דנין ערלה תסה טערלה תטה וכו' (שבתקח ,).ובפ' אחרי מות שער פ.ו בסדר עתדתינחיל
ובפ' יאתחנן בענין הכרכה שתקנו ברכת אירוסין אקכ"ו על העריות ואפר לנו הארוסות .ופ' ראה שער ציד
במאמרם כי טשנה שכר שכיר עברך שש שנים טנאן שרבו טומר לו  nnewכנענית ..וחנה בכל אלה
רפירושים יפרש על פ' הצברה חהגיונית ,ואף אט לא נרצה לחסמים עמו על כלם ענש אין בהם עוות הדין
אטנם כנגד זה נטצאכי פירושים בהלכת ע'פ ררך חקירתו אשר כלישר חולך יאסר שאין בהם אף ריח אמת.
טה נאסר לפירושו על אור לרר בירקין את החמץ אשר אטר עליו ,והוא מה שאמרו' כאלו עונתו שכפירושו
נינת בעל הטשנח  ,וגח לא היה רברס טעולם (שסיני שער נזט! .יפירושו על טאטאם אתקין ר' אבדי

.הפא

.

,

"יאש;,

.
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געיטים ונחמדים לדרשנים ,יטפני חביבוהי נדפס כמה פעם.ם  ,בכל מיני הספרות
היתה מפרוה הררשות והקרובה אליה ס-8ות פירושי המקרא היותר טבוקשה בזמנים
ההם ,אמנה המפרוה ההלכותית הלכה ודלה ,וכמעט מכל נרולי הרבנים לא נשאר
מפרי חכמתם בספרות ההלסוד'תכי אם מ;מ מזער.
-

-

פרקעשריםואחד
רבי 'צחק קנפנטון ותלמידיו

מאר יקשהעלינו משפפ צדק עלפ.פעלה אנשים המפוארים כחכמתם רק עלפי

י

מה ששמענו טפי עדים .כי אם ספרי חכמתם לא מעמנו איך נרע לשער ערכה
אמנם אם העדים הם אנשי אמה שונאי חנף וגם ידעו את האיש פנים אל פנים,
י
כ
זמנו
ובארצו,
היו

והםיעידועליו מעלת חכמתו ,וגדילת מעקיו ופיסומו בדורו
בני
אז בהשקט ובטחה נסמוך ול דברי עדוהם ונעריך ערכו כאילו הכונוהו .אף כן הוא
הרבי בבחינה אחד המיוחרבין חכמיהיורות האחרונים ,הידוע בכנוי הכבוד מהגאון
פקשמיליה" ,רבא הרב רבי יצחק קנפנטון בן הרב הט'בהק רבי יע קב
קנפנפ1ן ,אשרזההאחרון חברספיים במספר ובתכונה ובהורה (טחסין) ,אטנםלפי
המפורסםבין בני זטנו עוד יפה היה כחהבן מכח האב .וכן שמענומפי החכם ר ב
א בר הםזכ ות בע5ספרה?המין אשרראהופניםאל פניםוספרעליוכי היה רבם ש5
ישראל מאור הגדול וחסידדי רוחאלהיןקרישין אית ביה ,ושם תהלתו אשר יקראעליו
בעפו הוא הגאון מקשמיליה ,ולכן עלימות עדוה כזאת ראוילו מקים כבודבין חכמי
ספרד הנדולים ,אבל לא נוכל לשער מעלת חכטהולפי מעשיו-במפריה ישראלכי לא
נשאר פכל תירתו ותכמהוכי אם קונפרס קטן אשר לאיכיל יוהר משנים עשר דפים.
אמנם נם זה המעם יקר לנוכי הוא יראנו כי כנים דברינו אשר אסרנו ,כי נדורוה
ן התלמור בחרו להם דרך אחרת
האחרונים הע רבים מן היבנים התלמור.ים אשרבעיי
לפרשו על פי מרת החכטה ההגיונית ולהתעמק בו בסברה שכלת ולא בחרסית
הפלפיל וכבר רסוני במקומות רבות כי לא מעט טן הרבנים אשר ברו להם זה
הרדדי)  1ונראה ברור כי גם זה הנאון מקשמיליה היה מבעלי המדה הזאה .כן
למרנו סהטנטרס הקמן אשר חבר ואשר הוא השארית סכל תורותיו אשר נהקייסה
לנו .שם החבור הקטן הזה הוא :דרכי התלמיד אשר ענינו בדרך בלל להורות
לתלמידים דרכי העיון בתלמור ,להורותםאיךיהיה מנהגם בבואם להגות בו ולהשיג
תכלית הדעת אותו .כמשפט החמיד האמתי היה תחלת דברי פיהו וראשית עצתו
לבקש את העזר האלהי  ,ואמר שלא בחריצות והעיערלווז לברישיגנה הדורש אותה,
אבל עם אלה יבקש רחמים שימייעוהו משמים .ראוי לו לרקרק בכל מלה וטלה בלשון
עד ערדעהענין בשורש ובעצם ויגבילהובגבוליובענין שירע מה הוא הנושא ומשפמו,
בתחלת העיוןיהיה לבו נטוה בהכסת המדברים בתלמוד שאחד השואל ואחד המערב
הם בעלי שכלבאין נפתל ועקשכי אז אםיהיו דבריהםזרים בעיניו ורחוק.ם משכלו
ישתדל לתקנם בענין שיהה נאותים ומתקבלים .וזה הוא נינת אמרם בגמרא מעיקרא

י

.

.

מאי

בקמרין תקיעה ג' שיים וזרועה תקיעה מל השקלא נבריא שם שנמעט
נטה וכמה *רושים אשר נפש תירת תמאס בהם
 )1לעיל פי'ג אצל הרב חמניר .וכן דעזשב'ץ ואחד טהכסי חרו רני זרחיה הלוי היה ררכם לפרש
ע-פ חכמת חחגיון עי' לעיל פסו ופי'פ בהערה .6וכן דרך הרלב'ג בפירושיו ההלכיתיים לעיל פיזא .ור'
יוסף בן ש"ט אטר בפק שיהיה טשפ':נו עם חכמת התורה טטשפטני נשאר חכמות לעיל פזכ .וכן דרך הרב
ישא עקרים לעיל פי.ט..ולכלם בראש.נה היה זח ררך חרב רני מנחם בן שלמה התאירי.
(רו"ר ול.ה)

.

מעורר שהוק.

ורוטיהן עור נכצא
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מאי קמבר ולבמות מאי קמבר .וכדרך הוה יהנהג גם עם מפרשי התלכוד בע:4מ.
'השתדל לדעת כוונה פירושם ומה הצריבם חליו אם קושש או מפק או נתמר מפיר!'2
אחר ,או יש חלוף בין נרמתו וגרסא שלנו .ומלכה לתלמידים דעת סגנון הלמור
להתבינן בכלל הסוגיא ולעיין בפרטיה ולחק.ר על חבורם 'חד ,ולשום לו מיטנים

ם מועילים לזכרון ולבחור שעה רצויה פנויה מן העסקים ,קייאת לשון המפר
.כללי
קריה בקול.אח-י כןיעיין בלש.ן היטב פעם אחר פעם בכל נקודה ונקודה מן הענין.
אחרי ש-ניח אלה ההקדמות הכוללות חוור על פרטי דרכי העיון .לע'ין החלה
בפשט הלשין ואחרי כן בדיוקו ,שבעלי מלאכת ההגיון קראו לפשמ הקדמה ולדייק
ת'לרה .וידבר מצורך ההסתכלות בטעם כל דין ושרשו בתורה ומה שיש רק ענף
ובאישי המדברים בתלמיד ובתכונתם ומאריך ה-בה בבאורי הלש.נות הרניל:ת במשא
י דרכי ההגיון .כמו הדבורים מאי שנא,
ומתן של הגמרא והדבורים התכניים עלפ
למעוטי מאילאחויי מאי ,לאו בפירוש אתמר אלא מבללא ,פשיטא ,ואימאהכי נמי,
מאי פעמא ,מאי ראית ,תניא דמסייע לך ,תניא נמי הכי ,הא גופא קשיא ,קשיא
ר.שא לסיפא יהרבה כיוצא באלה .ימבאר דרך החולקים :הייכ'ח זה עם :ה ,ואופני
השאלה והתעיבה בתלם.ד ,ומהענין הילפותא והדינים ומדוהיהם .כללו של דבר:
אם נתבונן במעם העלים של החכור בשום לב נמצא כי כמעט כלולים בו כל עקרי
דרכי העיון בתלמוד .אמנה בכלחקירותיי נומה מדרך בעלי כללום אחרים ,אשר כל
חפצם רק לרש-ם הלשונות והדבורים והכללים הנמצאים בהלמוד ולפרש ענינם אבל
הוא הכ-ן דבריו אל המעיינים להורוהם דעה ולהכינם משפט העיון בתורה ,ולהסביר
בחכמה משפם' המדית שהן יסודי התורה שנעל פה ,ילנחותם בדרך ההגיון התלמודי
במשאם ומתנם של בעלי הגמרא .לא מעט משתמש בחבורו במלות ודבורים של בעלי
ההגיון כמו :נושא נשיא ,הקרסה תולדה משפם ,משפט מוחלט ,רברים הפכי.ם,
חיוב שלילה ,הקש הסבוב ,הלקי הסוה ,-הקרסך מיפה.ת ,נושאית -מתחלפים;
מושך עצמו ואחר עמו ,בכח ובנועל ,מלבד הראהו את דרכי העיון בתלמוד יורה
לדעת גם אח דרכי העיון במפרשיו הגרולים והמפרשים אשריציין ביחוד כדש לחקיר
ולדרוש בעומק כונהם הם רש"י ורמכן (דף ה' ע"א דפוס מנמ.בה) ועלרשייופירושו
היה אומר שמנהנו ושטתו שלא לדבר דבר ושלא להוציא מלה בלשונו אשר לא רוצה
לומר ומתוך ההקדמה הזאה מוציא כללים שונים אשר ישמור המעיין בפירושיו (דףי'
הימב"ן ,ואומר אל הדורש בהם-צריך אהה
ע"א שם) ומאד מאר יקרו בעיני
ואחדוולש
צימצם כל לשונו בענין שלא 'שאר בו דבר מיזהר
לעיין דק ה'מב :להשתדל ולהוצי
אפילו אות אחת כי כל דבריו הם במספר ובטשקל ובמדה ., ,ובכלל יש לך לראית
בעין השכל שאיזה פירוש הוא נשמר ,ומוסיף על רבריו האלה האמורים דרך כלל כסה
פרטים מןהעיינים אשר ישועיין בהם (שם ע"ב) .אין תכליתנו להציע פה כל פרט
יפרם מכלליו ,אכל בבל זאה נוציא ביחוד מתוך משפטי העיון אשר ישים לפני
הדורשים ,קצה סמדוהיו באשר הן סדת בקורת אמתית בנויות על יסוד הגיוןמדעי.
בכמה מקימוח משתדל להעצש הדברים ולבררםלמען הקל הבנהםעלפי משלהדיוט.
לקוח מן ההוה והנסיון אשר הוא כמושכל ראשון יורה בו כל איש שכל (שם ד''ע"י:.
ז' ע"ב ח' ע"א מ' ע"א וע"ב י"א ע"א) ,וזה דרך בעלי ההגיון במשפטיהם ,כלך
נדול העמיד :שהמעיין בפירוש טן הפ.רושים יסתכל בו אם הוא כיישב כהוגן מצר
הלשון או מצד הענין או מצד שניהם יחד ם זה הוא המובחר (שם ה' ע"ב)  ,הנאור
הנכין אינו רק באור הנעלם בנגלה (שםז' ע"ב) בכל לשון הנהוג בתלסוד שימצא לך
ן דרכי לבא במאמריו על הרוב (ש:
בשמועה היה משתדל לדעה מה טיבו ובאיזה איפ

.
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ושם) ,וכן בספרי מהבר או מפרש היה משתיל לרעה תהלה דרכי הטפרש ההוא
שמוליך ברבדיו ואחרי כן היהמעיין בו וראה אם הוא הולך לשטהי בדברימ ההם
ולעניניו (שם י' ע"א)  ,ועתה אם נתבונן בכל החבור הזה מהחלתו עד סיפו נראה
כי הכינו גם יסרו בסננין טרעי ועל יסורי חככנו ההגיון ממש  ,אין לספדו תכונה
שאר ספרי הכללים של מחברים אחרים אשר רק קבצו עלידכללים שונים הנמצאים
בגמרא או במפרשים ופלפלו בהם בחריפיהם ובקיאותםכי אם ספרו היאס כולל
יפייפודוה
דרכי העיון והלמוד בנמרא (פעדאגאניק) וחבטה ההגיון של התלמוד לפ
ההמון בשאר בל החכמות ,והיה זה לני לאות חרש ,כי רבים מגרולי הרבנים
הפפרדיים האחרונים ברו להםירך אחרה בדר שת ההלטוד נהשתדלם לבארו עלפי
מרת החכמה ההניונית ,ובענין הוה יספרעליו דבר נפלא):רבי אברהם אבן פינאש
ואלה הם דבריו :הנה חכמים הגיפואנשי אמה שהרברבייצחק קנפנמון רב קשפיליא
היה לו כסה תלמידים מובהקים מגד51י ההלמודים יכשה.הה ההלכה עמוקה צוה לרם
י פלוני יאכר,זה ולא יעבור טוה
נתעיינו היסב כפי
כחםלו!ההיהבשאוכמלרל כהלדדעםתבוובאבםואלםפני
א
ל
ו
ו
י
פ
א
ל
ו
ר
ב
ע
י
ם
ע
ר
פ
ס
ה
ה
,
כ
ו
ופלוני זהופלוני
ישני
דבריו ולא יפול רבר אחר סכל דבריו ארצה  ,שטאחר שיורע ררך עיונם ופברק
והצרך ילכו בה ולאנה הוא מגיע היה מגיע באומר רעתו מה שיש לאל ידם להגיע
בקנונם ובשקול דעהם,
י טניחתו כבור
בשנה ה"א רכ'ג נאסף אל אבוהיו במפרר זקן ושבעיסיםויה
בעיר פינפול בסלכנצולה'קשטיליה השנים האחרונוה 0י '0חייבהיו רע ומרכי נםהיא
הזקן המופלג לא מרריפות טצר המלכות,כן הידעני החכם ר' אברהם בן רבי
שלפה בספר הקבלה אשר חכר (עי' בסדר התכמימ של ר"א נייאנויער צר )11(7
שכתב שפ ונפטר הרי"ץ קאנפנטון בפינייאפיאל שנה חמשה אלפים רכ'ינ אחרי שעברו
עליו כסה צרוה והיה נע ונד בכל האיצוה טדחי אל דחי מפני אימה הטלכות.
ושמעהי עליו כשהיה נידףמפני השרים שנשהטח על קבר הרב הנרול הטקובל הר'
י צחק גיק אטילי יא וכשקם טעל קבין אמר להלמיד.ו מהיום עד שמונה ימים
לפי אחד מן המק.רוה היו ימיו מאה
אני מת .שנת לידהו לא נורע לנו ,אמני
ושלש שנים (גיעץ ח"ח צר .)15%ילפי זה נוער היא ק"כ ונופלים ימי בחרותו ביטי
הריב"ש וחביריו ועיניו ראו את השסד הגדול בשנת קניא והיה בחצי ימיו ברדיפה
והיצמד כשנה קע"ב ,והיא פלא כי לא נזכר שמו באחד טספרי התכנוס בני הדורות
אברהם !כיה אשר
האלה ואמנם אם נזכר אם לא נזכר נאמן אלנו החכם
י
בילדוהו פנים אל פנים ואמר ע
אשךליוכיהיו פניו כפני שכריבניה והיה רבם של ישרראאלה.
הניח אחריו ברכה גם הוא עדות נאמנה כי גדולה
ובאסת גם הקונטרס הקטן
טעלתו בחכמה התלמור ודרכו בה דרך האטה יקרא לה .הרב בעל שני לוחוה
הבריח בחלק אתורה שבעל פה" טביא במקומות ספיזרים אחדים מכלליו ובסוף זה
החלק העהיק רוב החבור ודוהם בהערה :אף עלפ .שרוב.דבריו פשוטים מכל מקום
נכונים הס לטוצאי רעת .אטים לנו נראהכי פשטוהם היא טובת והיא תהלהם .מרוב
תלסיריו לא ייענ
ו בשם כי חם שלשה ,האחר מהם היה הרב ר בי י צ ח ק ד
י
לי א 1ן .זה החכם איש חסיד היה בתכלית החם'דות ואמרועליוכי הוא עושה פלא
ומלומד בנסים .ואמנם לא זה לבד היה הפארהוכי אס היה מגדולי הרבנים היפרף
הורה
 -בם'כביד אלהים הר' אברהם הנזכר בפנים .והעתיקו
יריד ,ר-ר
-

-

הספרפוהריקהרזחבשהצויבאאהה נפצא באוצר כמריו ועניני ררשות על התורה (דפבםעבוברקיזשם' שנת שקסיייהפ.מאע.
ו  )2הס
אשר זה
(דויד ח"ה)
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עירו

אחה0,הלמיייו הרב
מחכמי ישראל: .ומעזך
תורה והעמירהלמירימ
רימ
הרבה1ג
יהיהמנהני בלמוד קישיבה ,כי",עקזם:בשבוע"הןה
ר בי שם  1אל סירילא
ך
א
לוסר בדרך הפלפול ושאר הימים לטה_ את הלמזרו( :בפשט להרבות בקיאיהמי(,ק~י'
;1 .ה ההלמירהביא כטהכללים כלשיניה התלמודךיאודת::ןושה
ש10אל סוף ההקדמה)
קריאה המלוה והפסק הרבורים.על שמו (כנק כלל '5מז וסו ובס"א),,וכןהיך בנת
ע"י).
בכלליו הביא כלל בשמו ,ואמר.עליו [והוא דקרוק נאה (של"ה
יווהסרףב הזה מפליגו מאד בקצת טקימות בספ -וקראההבנו הגדול  ,ועתה;נראהלמכ,זה
י אם היה:נם ,ההם
 .האחר כ' לא היה החסיך הנדול לבד.יבעל.נסים,
דברים
שהננירול מרביץ הורה ומופלג בהלמיד ,ואם כתב עליו הרב רביכ עק ב.בן;ח'ב,יב
"ארי הגדול" (ב"י א"ח סי' כ ),והרב רבייוסףקאיו ,רבנו הגדול (בכ"מננ':י,א'ח).
ספני גדולת תורהו כתבו כן ,והשני :כ,היה הלמיי נאמן לרבו רבי יצחק קנפנטון,
דקדק מאר בכללי העיון.ינהג את,
והלך בעקכוהיו בדרכי למורג וגם היא כס:הו
הלמידיו בדרך הזה ,והלמידיו ר ש ס;היליו,חכר ספר כ~י שם'אל כאשר!רא,נו.)%י,
התלמיד השני שלהריי קנפנמון היה הרב רבד י,צ חק אב.והב .על 0עלה'היב'
.הרבנים.
הוה העיד הלמידו (בעל היוהמןן)כי היה חכם וחס.ד חהיף.וטח.דד ,ואחדמן
הקרולים .הוא הרב רבי יוסף .פ אסי,הפליגי:..ואםרעליו שהוא ראש גולה אריאל
ונאון ,והיהה ישיבה .מקום וער של חכמים וסופרים והיה בתוכם הנשר הכדול ההכס
רבי יצחק אברבנאל (ביי א"ח סי' קס"ח) ,אשר היה תלמידמהייי אבוהב( .כקםפ"נ
מברכוה) ,הוא עשה כמק ספיים .פיריש לפירוש הרמב"ן על התירה והוא נדפס,
וחבר קצה הרוש מ על מסכת ניצה והם נספחוה לשאלותות'טג%וה רבי משח נלאנמ',
ועשה באור לרוב הטור אורח היים ומביאי הרב ביה יוסף בהרבה טקימות ,ולרוב
רל,ךוד בנ,
מימך על פירושי ,:וכן חבר פ.רוש לטור יורה דעה והיה ביר הרב רב
זטרא (שו"ה רדב"ז סי' הקיצ ח"ג) ,ובלי ספק דמה גםהיא לרבו ולחב
 ,ר'י ד~,
ליאון להיגה אוהב להת כללים כלמידו ,וממנו למדוהלסיריו ר בי ט שה_דא נון.
שחכר ספר כללים 1 ,ר בי א בר הם שהבר ספר הייחסין (שהנ ועי' קונטרס
הכלליםלר"איעללינעק) .באורו לטר אירחחייםמגידעליויושרסברותיו ורחב בקיאותו
ובכל שקום אזן והקר ודקדק בדברי המיר לפרזלם או לסתורדיקו,ולא תדל גס להיוה
ה היה רבו
וצלק על "כרעת קדמוניו (א'ח מי' ו'  '1ח'י א ובכ"מ)..ומהלמ.הי
מהד
המבהק שלרבי טמף קא-ו ,הרב ר בייע קב בי רב *ה מטפשי
"
היאיהרב הנורע בטחלקוהע עם הרב רב' לוי בן חביב בענק'.הסמיכה
לטה"ג) .והר~סיר ד"טליעף לריי קנפנמין דיה ,רכיי יטמואל ואלאנ.סר.איטר
בעל העחסק כליחס להטת קרוב לו מ0שפחהו .אביו היה הרב הב( אב קם
ואל אנ סי והיה גם הוא מגדולי הרבנים (קוה"ד) ותלמירו הר.ב רב .4י ע.ק.נ.
בן ח ביב מגרושי ספרר ,מעיר סם:רה .רבי שמואל הזה חבר ספר ,נדרכה:הקל
....,: .
.
ותומר (ק'נטרס הכללים הנ"ל בערכו).

גה,ת;.א

י

אק.

י

_'_

.

(הנה

,,

אבוהב) ג!הר'ם דאווין ותהנו ריש
)8עיי בקינטרם הכללים לר"א יעללינעק וזזל תלמירו ( %מה
רםזינאסר בסאטר ר' שואה את הרש
סריליין חגרו ג"כ נלל' ז,גט' ותלטידו רזא זכות חבר ס' יוחסין:וש
רוללניר בררך'
 i:b)DtPוגו' החכטים הנזל הסלירות ולראיה שהרש ק:פנ?ון העיר את הלסיריוללינו
חניוני
ר'ל לחקור כללי ועקרי ועט' ולצרר-תו" לפי  QJDIוהשתלשלות קבלחט .ועל הריזק תעיר חרב רבי יוסף
טאימאצק ,שהוא אסר לבני ארגון חלב שתחת הטהנים שהיו נוהגים נו"יתר עי' ב"יי"
ר .סי' טיל :גם
עי' על כל זח בקורא חרורות בערגו
בקצת  niotpoבב"י באזת היגאו גטה הוראות טכט והיו טקינלות
ר"שו.סרסת בה' הקודם חעיח 7
ירי'ק הית רודף פתילופופי עטנו כאשר ראינו במעשה שהיה לו עם לב
וטוןראחב
נגר אהב .ה'
ו
י
ל
ע
שהיה
ע
ל
כ
הארי
נראח שוט תלסירו ריידי ליאון שעל זה מכיון מש"כחי,הסין

יגל

.
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והנה ראינו עד הנהכי מן המפרוה הוה לא מצער היה .הוא החל לשאת
ענף ולעשות פרי כבר במאה השנית ,בדרך הזאת הלך הרלב"ג כאשר כבר תארנו
לרעת (לעיל פי"א) .בספרות הזאת הגדיל לעשות הנב רבי מנחם בן שלמה המאורי
י לטאש בחבורו שעריציון ,והמבין כוונת
בפתיחה לאבות ,ואחריו הרב רבי יהודהד
י פולשא בהקדמותיו ופתיחותיו ומפתחותיו להלכות הרמב"ם
הרב המנידרבי וידאל ד
ו
י
ג
י
ה
נ
ט
ו
י
יודעכי משפמי ההגיוןה
,
ה
כ
ל
ה
ו
נ
י
א
ר
ם
י
ש
ו
ר
י
פ
ה
מקצת
ובן
לרבי
בעניני
ך
ת
ו
י
ו
,
ר
י
ע
ה
ייסף אלבן נספר העקרים
החנם
מהמה
ב
ר
ה
ו
ף
ו
ס
י
ל
י
ה
פ
ה
י
ר
י
ט
ל
ת
ה
רבי
יומה בן שאט את הלומרים בחכמת התורה לבל יסורו מדרך החניון ויהיו נוהגים
בחקירתם בה כמנהגם בשאר החכמית (עי' לעיל פ"כ) .והעיר הרב רבי שמעין בן
צמח (תשכ"ץ ח"ב ס"ס רפ"ד) על אחדמהחכמים ששמורני זרחיה הלוי שהיה מפרש
ה-בה הלכות עלפי "ותק החכמה כלוטר חכמת ההגיון ,וה.א הרשב"ץ ,פירש שם
נם כן הלכה על פיה .ולפי טה שראינו לפני זההיו במה נרוליט ברור האחרון הוה
טרם גלותם מן הארץ אשר הלבו בררך הזה ועשו ספרים בכללי התלמוד ,בימים
ההם (ש' רכ") בא מתלמם"ן שבמערב חכם אחד ששמו הרב רבי ישועה
הל1י תלמד רבי יעקב אשכמי וחבר ספר ה יכוה עולם נבל ,התלמוד בטוש~לה
(הקרמה הספר) .זה הספר חבר בספרר במצות הנ שי א ד1ן 1יד אל בן ל בי א,
ומראותנו כי זה הנשיא שאל ממנו לעשוה הספר ורבי ישועה נרצה סיר ל6לאוה
שארעו נמצא בי היתה המפרוה הזאה מבוקשת בזטן ההוא .ואמנם אם נתבונן
בתבונת וה הספר יסיפק מאר אם היה לפי טעם החכמים בספ-ד ,כי כמעם בכל
הספראין חקירה עצס.ת יוצאת מעיון עמוק ,יסידו הוא ספר הכרית.ת לחרב הבי
וממשון מקינון ואבנ' בנ.נו לקוטות מהוך דהרי תימפות חכמי צרפת ואשכנז ומכל
דבריו אין סופתכי השגיח על מחכךי הספרדים
 .אמנם בכל זאת קצורו גרם שמשך
עליו עיני המעיינים .שבאו אחייו שדקרקו בדבריו הקצרים ,כי החדה סעירה למצוא
שהרתה .ככן ודה מ החנט ימד לשם ספ" כלים והם בללי הנטרא להרב רבי
-

יופף

קארו 1וספר יבק שמועה להרב רבי שלמה אלגאף

מזם מפלפלש בזה הספר.

אשר שמהם בפיפול

צחה עברה על פממ שלשלח ארונה 0חכמש ומפרים מרבמם ומכובלם אשר
חע ולמדו ומפיטם תורה בישראל בקרב חצי המאה האחרתה לשבת הייחודים בארץ
כי בכל אלה השמם לא פסקו הישימת בקהלות .אף מ כלןהי שמת עמל ועתי.
ואמנם אלה אשר דברנו עליהם הם מעט מן המעט אשרהיו שםגיתם עשו פעלים
ן מאוחר .
לתורה ,קצתם רק בזכרו בשם באחד מן החבורים שלבני זטנם או שלזוז
אולם נוכל לשער במה גריל היה מסרר החבמים וגרולי הרבנים כספרד אם נבינה
בהחכסים בכל סיני חכמות מופלגים בתורה ומיפלאים בהלמור אשר הלכו בנולה
אשר הגלה פערדינאנד ואשתו איובל בחכת קנאת הדת ,הם המימרים "חקירת הדת"
ננד האנוסים .והנה אלה החכמים מן דגילים רביםהיו ועשו להם שם בארצות אשר
נדחו שסה ,וסי יורע כמה מהם אשר מעוני וסרוב החלאות לאיכלו לסבול הצרות
הניראות ואבדו בדרך .)5ועהה אחרי הדברים והאמת האלה נרע לשפוט על מצב
חכמה
 )4נזכיר עוד אחדים טן הבייתם בעם .י' ייסףבבח,יין שחבי ספימי' דאבות בי"טבינאסי'
ר"ל ואמרו עליוכי היה כאחר טן האמוראים (שהזג) ונזכר
י"ר סי'ל.ט .ועשהגי' על נביאים וכהוביש
(קירא חרורות) .ר'
אבן שו עיב רב וריח גארנון וחבר כטה ספרים עולת שבת דרושים וגרפםועי'

יהצ
איוב איב
יה
וחסלט ו
איבטלכות נבארה עור בש' רמ'פ (ש0ן .ר' אביר הם בן א לסבי ב ור' שטואל
הה בם.
י
סב
.
סקור חמם עה'ת פ' אמור והית בזמנו (אור החיים לרחצם)
טרסת )5ואלה נזכיר מן הנולים :ר,א ב רחם מב ע בעל צרור חכור עהזת ועוד כסה ספרים בנגלת ובנכתר.
דויד חי.ח,

.
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חכמת ההורה בימים הרעים האלה בספרד ובפורטונאל כ' כל החכמים מן הנולים אשר
הניע אלינו שמם וזכרם היו גדולי ארץ ,חכמים טופלנים בהלטוד .11מויהיו ברורות
י רביכלו להתחרה עם הרבה
שלפנינורבי יעקבבן חביב ומהרים אלשאקר ומהריי ב
סנרו5י ספ-י ומהם נשפיט על רכותיהם אשר למרו מהם ,כי ער הפיי על העץ
כי בל' ספק לא
אשך ממנו ינק טובו ,ומהם גם נשפופ על חבייהם אשר לאנז
כריהאחרונים רק סעפ
היו הם היחידים ולא נהמה על אשר לא השאירו חכמי הרורוה
טזער בכתובים מצוקי הזמן עשי זאת ,כי מי 'ודע כמה תנורים אבדו בשערורית
הרריפות וכמה האביר האייב באש ובמים ,וכמה נפלי ביר צריהם בצאתם מספרד
י גה 5מהשערות'דינולערוך חכמה תלמודם
yוכgמה אכרו בדרך גלוהם,וי5כן טובכ
י חסרון ספרות נרוקה ורחנה ברור הזה ,ונאמין לאנשים תמ.טים אשר ררו
פ
המעמדים בעיניהם ואמרו :כי מימ' קדם לא היתה סלאה ספרד טישיבות ותלמידים
כסו שהיתה בעת הג.יוש(.אור החיים לר"י יעב"ץ בהקדמה)  ,ואמרו עור על הרור
ההוא :בדור הזה קמו אנשים ונבינים במלכיה ספרד ובמלכית פורטוג:4ל ובפרם בעיר
ואם בישראל ,.,לישבונא וי,הי (יקם לראש  ..,איש מלא תורה כאחד מן האמוראים
ן יצחק אברבנאל (הקרמה לספר
דבי יוסף תיון (שם פי'ב) ,ומי לנו באסן מהחכםיו
ת,
דברים) אק* לנר גדולות מסכמי היורץ וגדוליה היושבים על מדין וראשי ישיבי
ועתה אחרי בל אלה נ-אה ברור כי ?ם כל הצרוח הרבות והרעות אשר באום לא
חדלה תלמוד תורה בקרבם והיתה נפוצה בכ 5קה5ות ישיאל ,ואנו רואים שכבר
י בטחיציץופיח ספרות
בדור הראשון אחרי אשר מצאוהנולים מקום מנוחה קשבתב
רחבה אשר כמעם כמוה לא היתה לפנים .ומ' היו הסופרים 1רובם היו הספרדים
אשר באו אל הארץ
שתי גליות גלחה יהודה בעת ההיא בראשונה נלו ממפרר (שנת רנ"ב) ובשניה
נלו מנבארה ופורטוגאל (בשנת רנ-ח) .כאשרלפני בוא הרעשיוח גדולה וחזק טפרק
הרים יודיע עת בואו ,אף כן לפני בואו הצרה הנוראה האחרונה על היהודים בספרד
באו עליהם משלחת מלאכי מית ועברה וזעם והנידו האותיות לאחור .משנת רמ"א כל
יום קשה מחברו
 .חק.הת הדת נגד האנוסים ,הסכנה אשר באה לרנלה אל היהודים,
הא.נס האכזרי מצד המלכות ע 5החכמים להיות מוסרים למלכותמי ומי מן אחיהם
האנוסים נאמנהרוח .עם הדת היהדות ,אחד מן החסידים הנכבדים בעמם נםבגיים
יי הו דה אבן 1
י ר נא נפל שרוד לרגלי הנזרה הזאת על אשר 5א
המקובץ ר ב
רצה 5מם.ר אחיו ומי יודע כמהזילפו נפלו לעונש נבסין ואיסורין או גם לטותא
ולשרושי .לפתע באו נושכיהם הכומרים בעלילותיהם
 .כבר בשנת רם"ה המיתו את
פעררינאנר
טקסטיליח תלמ.ר חר"י ד ליאון ובגירוש ספרד הלך לפורטינאל ומשם נלה לטירק.ה כל זה תטצא
י' א ב ר ח ם ש ט ם  1לי ה ם פ ר די וחבר כטה ספרים ומהם .יהאדם ירעע
~'rh
ומ,ת טפוזרים בפ ',עהזת
.ר
בטק
וגהקדמה מספר מגירוש פירטו:אל ר'י ע ק ב בן ח בי ב תלטיר ריש ואלא:סי ,וחבר הרבה מפדים
יחייא
וחבר
שלטה
תלמירר'
כסח
אבן
.
ן
י
ח
ף
ס
י
רוןריר
ב"ר
טרקם
והוא בעל עע יעקב.
.

בהלכת ממקרא ובדקדוק לשהיק .ר' יעקם בי רב רבו של חביה לסף .רבי אחרן טפראני
טקשפ%יה חברו של ר' אסף האסי עלה לא'ט*א (אוח"ח המל .,דון יהורה בן בנבג שת גלח
1ר' שט1אל פראנק 1וחמש ח ל ש והתענו ממג טרד
שן.
נטור לשא*מש,
ח=ם דט 'צחק אכרבנאל =רע .ר יחודח חייט ב %מרת מיה
ומ"מ
מיאקא.
ל
ש
ב
בעל אור ההש מד ה=שת .ליצחק ביר יוסף קצירו מטולפילה 5ya
ר יוסף
יעבץ של הב" .רבי משח ב"ר ע ק אלאשקר ת מ %שלחתו לי *צי היש
ת%דא  pnstחח
שלאנטי .ר' יוסף אבן וייגח בעל ספר הכלים שארית הסף י
' בהקדמת ספרר .ר'יח1רה גן
כל"טעשיקש41ה .יר' יעקב נבישוןחרטא ,ציחשנרמטה האאצר ממדיג צר12ח.
וע" נרעץ ובספרי הב'בליא:ראפען ועור תמצא כהנה וכחנה ,ואמנם לתכליתנודי בסה 'שתבתי ,וטובן טעצטו
שאין שח המקום לדבר על עניניהם.
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פערדינאנד ואיובל אשתו בהיהידים היושבים בשיב*ליה ובכל האנדאלוזיה לגרשם מן
הארץ וכן היה .תחת המלכות הרשעה הזאת כמהיהודיםיודעי בינה לעתים וחכמים
בהנהגת המדינה עמרו בפוקרות גדולות מטעם המלך ,אבל סובן מעצמוכי לא קרבו
אותם כי אם לצורך עצטם ולא עמדו להם בשעת דחקם ועל בן אך טעט היה לאל
ידם להושיע את אחיהם בעמל] ,והלא גם לעצטם לא יכלו להושיע ביום עברה כ*
לא ארכו היסים ונפל הגירל על היהודים לגרשם כלה מן הארץ ועבר הכוס על כלם
כמו עשר שנים נלחמה מלכות מפרר בהישסעאליס יושבי גרנאדא ולא יכלו להם,
ערכי לנסיף נלכדה גרנאדא, ,בהצלחה החדשה הזאת גבה לב פערדינאנד ואיובל,
וההי ראשות מלאכתם להה כבוד לאל המושיע להשחית ולאבד את שלום אלפים
ורבבות בנ; אדם תמימים על לא חמס בכפיהם .בשנת ה"א רנ"ב היא שנה אלף
תצ"ב למספרם ביום
לחדש יאנואר היתה.גרנארא למשיסה לפני פערדינאנד,
ד
:כזריזים הקדיטו לשלם
ירם לגז.ר נידוש כללי לכל היהודים אשרבגל מדינות פלכות
ראשני
מפרד אחר ארבעה חרשים בחדש אפריל הכרוז יוצג בכל מרינות הסלך כי בעוד
שלשה חדשים יעזבו ארץ ועדיום שביעי לחדש %ב לא תשאר פרסה ,היהודים
כמתיאשים עזבו ארץ השליכו משכנותיכם וילכו באשר הההלכו אלה פנו לאפריקא
אלהלאויא וחלה לאיטליא /ורוב נרושי קשטיליה נכנסו לפורטונאל וטקצהם לנבארה,
השקט.
וכמח נס בקצת כנוד ..,ועם כל העשק והתמם
שם ישבו שנים אחדוה
אשר עשק,ם וחמפום בעד הרשות לשבה בארץ ,עד גי לקחו סידם רובי קנינם
ורכושם ולא נהנו חנינה גם לדלת העם עם כל זה יכלו להנפש מעט מן העטל
הנורא והצר,ת האיומוה אשר עברועל ראשם  ,בקרב מעם השנים האלה השיבו רוחם
בנו בתים לתורה והיו שם גדולים כתולה ובחכמה ונקכלה וגם מחברי ספחם  ,הראשון
אשר הלך שם עם אחוזת רעים ונכבדים להשתדל מלפני המלך הרשות לשבה שם
היה רבי יצחק בן אכיהכ אבל לא האריך יסיםכי בשנה אחרי בואו (רנ"נ) הלך
לעלמו אמנם גם שם 5א ארכוימי השלוה ,וכמי שש שנים אחרי גרוש ספרר
נגרשו היחורים גם מנבארה ימפורטוגאל :לא נשאר בכל מפרד שום יהודי ,)6אין
הפה יכול לדבר ולא המלא אזן משמוע את כל ההלאות אשר באו אח היהירים
האסלתם האלה ,על דרך גלוהם .רבים באו נאש ובמים רבים היו לטשיסה ורכישם
לבוזזים ונפשם ונפש ביהם לממכר עבד ,מי מנה כל המתים מהם ברעב וכצמא
במגפה ובשבי ,ומי ספר הנדחים משיביהם לארץ נזרה בההו לא דרךי כל ואת
באהם ולא שכחו אלהיהם ,והאמינו בצדקהו וקוו לישועתו ,אכן גם לא שכחו ארץ
מולדתם,,כרון מפרך היה חרות על לוח לגם ,כקטן כגדול ההפאר בנאון ונגדל לב
לאמר :ספרדי אנכי! כמעם באו אל ארץ אשר רק לא הקיאה אותם ומצאו עיר
מושב אשך יכלו להאח; בה ,ההאחדו יחד ויסדו קהלה לעצמם :קראוה בשם בשם
עיר מולדתם בספרר אמנם גם.על זה שטו לב להצדיק נאונם להראות כי מצד
י חכטי ספרד
תורהם וחכמתם יחתה להם הההלה .ובאמת בכל מקום אשר נשבוב
הנדילו התורה והרבו דעת ,ובצדק נוכל לאפר כי הס היו בוני התורה וטהם יצאה
התפשטוהה בכל ארצות גלותם .ונסעם כל נדולי התורה באפויקא ובאזיא ובארץ
מצאצאיהם *
ישראל היותר טפירסם.םהיו מן הנוליםאי
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ספרים

 )6כתבת  rtJr:טן הג'רושים רק דאבני פרקים כ'אין עלי לסנר הקוית ידבר' 'ס,,היהודיםהכלליים.
ג 5טח שנתבהי הוא ראשי הדברים מספדו של תחכם נרעץ בחלק ההמיני בשני דגרנים האךרי)וט
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