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על כר נרחב ' כסה נכברות
אתוברהאטביונועתלהחפוזקוורןיםהסברפופתרוועלאנהההושאגנהחהכהפארחליהיחתמ
,
טר
יעל מעלת ההשוכה והבטחון
והאמונה בדעתוהציק האלהי ,ובכלל על כל המרות הרמוה אשר הן תפארה לאדם
באשר הוא אד )90בללו של דבר בחכמה זולתי חכמת התלמוד היה וה הרב יהיר
בין האשכנזיםי אולי היה,ה רע תרבעיני רבים בי רב גדול בקהלה גדולה יעסוק
ברברים הללו אבללא שמענוכיהיה איש פוצהפיו ננדוני באין כל ספק לא היה
איש בארצו ונכל אשכנז אשר לא רחש לבולו דבר טוב ותודהעל הטובה אשר עשה
לעמו ולאמונתו נספרו הזה להצדיק אמונתנו ולהשיב תשובה נצחת לבל הפוענים
עליה ,אמנם הוא לעצמו בדעתו את הכונת רבני זמנו ומשפטם דאג בלבו שיהפשו
עליו רבים מקצר הננהם ,ובפרט יהיו מלינים עליו על שדורש טעטי המקראות
ויאשיטוהו על מצאם בספר פירושים אשר רבותינו ה-אשינים מפרשים מקצתם בררכים
אחרים* אלה הם קצוה דרכי זה הא.ש אשר היה יקר בדורו .אם מת בפראג ובאיזו
ןכי לא נמצא מצבת קברו
שנה מת לא ידענו אך לא רחוק הוא כי לא מת שם יע
בניה הקברות בפראנבין הקברים של כני זמנו ר' אביגדור קרא וננו ,אכל גס
ממפר שנים אחריו לא שמענו רבר מרבני פראג טפעלתם ומעבודה רוחם על שדה
חכמתישראל והאחרון אשרשמעני שמע חכמתו עדסביב לחצי המאה השלישית ,אשר
הוא נבול מחקרנו עהה ,הוא מההר אליה מפראג אשר כבר ה,כרנוהו ,ונראהכי גם
באשכנז הפעילו החלאות אשר מצאו אותם בזמן האהרון הזה הרריפית והנירושין
שרבים מן החכמם והרבנים עזבו ארצם ,נפנה נא עתה ארצה איטאליא ושם נמצא
רבים וכן שלמיםחכמים ומופרים אשר מאשכנז באו שמה.

.

 p-eשבעה ועשרים
איטאליא,

נן אלהים איטאליא מבירכת ה' ארצה
 .הטבע פארה ביפי נועם וערן מרחיבי
לב רואיה .אכן כאשר ארץ חמדה היא למראה עיני יושביה ודורשיה וצביבין כל
הארצות אשךישבי בהן בעלי דת המשיחית אף כן נבדלה מהן לטובה בבחינת
צדקה והסרה ננד היהודים השוכנים בקרבה" ,לכנוד יחשב זה לאנשי איטאליא ,ני
גורל היהודים בתיכםמעילם לא היה לרע להם כאשר היה בבל נפיה ארצות המערב
לא נאסרבי לא היהזמן
אשרלגהםם בלאאיטאליא עבר עליהם בוס הצרות אבל נאמרכי
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טבלי
תמירי
היהידיםוכוי לר
אח-גם גירעמאנן ח"ב צר  .)2המעטר הטיב הזה לא ההסיר גם טטוכה
את חכמת ישראל .ככר ראינו כי בכל הזטנים היתה איטאליא ארץ מגורי התורה
והחבטה .ובדורוה אתרי הטבח הגדול בספרד בשנת קנ"א ,ובמשך זמן הרדיפות
והגרושים
נפאירעין לטפריפי
 .ע.ו אות ה'
 .אם ננץ בטעמיו נראה שיש בחם סתטיהים לחם.ד אשכנזי סטו ש.ש כקצת

דעיתיו על חטקרא והתלטור שדבר עליהם בחקירה חפשית טח שלא שטעה אזן אשכנז פעולם.1 ,פה כתב
חרג ר'  nooנירעסאנן בספרו ה'ג צד  245שוה אות שהכפי ,מנו אף שהקפידו במעשה על גל קוץ וקוץ
בכל זאת סבלו רעות טושכלות בעניני אפונה.
 )8שם בם' הנזכרלפני זה צר  242שתרגם ללשון אשכנזסי' שמז מאסר ארוךבענין הקצוות נטרות
ודרך המצוע הנרצה .ושר שני סימנים ונתב שם בחערח אות  2שמזה חמאמר סי' שרז מצא ראיה בתרח
החדשה שספר ארחות צריקים חבר ר' ליסמן שלנו ,שכל  p~enהראשון בא"צ דומה בענין מתש
רתבי
להשע
לטשת
סי' זה אף שוה וזח כחבו דבריהם על פי רברי חרטבזם בהלכות רעות ]- 11ו מיםם חהשתוות
שניחם מחזיקת השערתו .וכבר הביא שם צר  225קצת דמונים להצדיק השערה 11
(רז ר ח"ח)
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זשב
 .כי איטאליא היהה
והגרושות בצרפת ובאשכנז הגדילו והומים שם חכמה והורה
הארץ אשר בה ישכון ישראל בטח .הרבה מהנרחים מארצם אשר הקיאם ארץ
מולרתם שם מצאו מנוחלכף רגלם ,מספרר ומאשכנז באו שםחכמים תלמודיים ורורשי
חכמה ,וזה פעלכי הרחיבוגבולית התורה והחכמה ופרו בארץ .אך מעטניבר פה
על חכטי איטאליא.ביורות האלה אשר לא השינו פרסום בחכמת התורה שבעל פה
בהלכה ובאנדה אףבי מאד ננבדיםהיו במדעים ועשו להם שם בחכמת הלשוןוהשיר
והדבה ובכל התכמית האחפת כמו ההכס רבי אב ר הם בן נחמיא ש בן רבי
,סף בן נחטיאשן הוא המעתיק ללשק הקרם ספרו של פומאם די אקחנא מלשק
לאפיין והוא היהאיפלייני וח' בחצי המאה השניתי .,והחכם המליץ רבי ם ש ה
ב "ר יצח ק ריאטי משורר וחבם בחכסוהחציניות (עי' נרעץ ח"ה צר )154וחי
ברביעית הראשינה למאה השלישית .נם לא נרבה דברים על הרב החכם רבי
יםר לי א1ן בן רבי יחיאל מניאפול אשר היה נוהג ברבנות במנטובה
י הור ה מ
י בהגיון ונופת צופים על הככנן
ל
ל
כ
מ
אבל ספריו
שכתב
.
ם
ה
ק
ר
ת
י
ס
כ
ח
יופ
בעניני
ההלצה והדבורי) ועור אחרים כמוהם ,אבל נרבר פה על רבני איטליא בדור הזה
הירועים בחכמת התלסיר אם עלירי תנוריהם או עלירי פרסומםבין הכמי יורם.
הרבנים אשרהיו באימאליא בדורות האלההיו לשני מחנית .הרבנים סבני
הארץ אשר גדלו ונחנכו שם ,היו חכמים כוללים כלםיודעים את התורה עד היסיד
בה ודורשים בה בדרך הישרבלי פלפול עקש ופתלתל .אבלהיו נם הכטים סחונטיס
בכלמיני חכמות ההבל ובפרט היהה חכמה לשון הקדש והמליצה והשיר להם לחמרת
לבנם .ויען כי נדרך הוה אחוה רגלם גם בעבור זאת הרלו יריהם סעשוה ספרים
ה"בהאין קץ בעניני הלכה לא
תרוששעשהולוא.פכסנקריםה.גדנאוותכינזאהמןהרעלב לזאה מיצראאהנלכנוי
בשום לב על משפם הרב מיסרליאון ומ
ן
לפניולכתיב ספרבעניני הלבה ו לא מפני התרשלוהו לעשוה ספרים הלא כתב כטה
חבורים בבל עגעי החכמה ,וגם לא יעלה על הרעה כי טחסרון יריעה שלטה לא
ן טחברים ספרי הלכה הלא איש אשר ההברך בלבו לההחרה 09
מלאו לבו ללבתבי
ההלמורי מהרי"ק גס לא קצרה ירו טלכהוב ספר באחת או בהרבה מן ההלכות אבל
למותר ,אמנם בעה ההיק היו באיטאליא נם רבנים רבים אשר
לא עשה
באו שמהכןמאכריצוחתש
יתרוה ובפרם מאשכנז ,אלה הרבנים גם פה בארץ מנורם החדשה
נא
נשארו על הכונת חכמי הארץ אשר יצאו משם .ההכמה והמרע היו לקצהם דברים
טיוהרים ולקצתםהיו כשכים בעיניהםולצנינים בצדיהם .דרך למודם כלמוד האשכמים,
ורעותיהם באמונות ובדת ודרכי חייהם הכל נטשפם ארץ סולדתם ,אבל גם אלה לא
פעלו נדולות בספרות ההלכוהית ועל כל פנים לא העשירו ספרוהנו בחבוריםמיוחדים
סטין החדושים או הפסקיםכי אם רובם ככלם לא השאירו אחריהם רק תשובות על
שאלות אשר קבצו יהד והיו לספר .מספר רב מאלה ומאלה לא נורעו לנו על ירי
חבורים שחברו .מן הרבנים באיטאליא בתחלת פרק rDtהוה,יהי
א שנת קנ"א ואיזה
שנות עשר אחריה נורע רק מעט מזער מתורתם בהלכה אולם כנגר זה בתחלת הסאה
השלישית יודעו לנו רבנים מופלנים אשר השיגו פרסום בעולם ואשר מפרי חכטתם
ותורתם
 .ובס' אור החייםפי' 194
ם וכוי לר.ט גירעמאנן ח"ב צר  95והלאח
, )1לאידיתי ע" בהנידחיה.די
-

כתב שענין חיהקתו הוא פי' טוטאם לס' מה שאחר הטבע לאריסתו ר' חיים מיכל בעל אוחרת מעתיק מתיך
ההסדנה שמא בן כחושש כתב שם שיותרסיב ללמודחגביםחפהילוסופיא מחבטי ארום טללמרח טחכמיה'ונ.פ.
 )9עפרו זיפת צופים נרפס בטנטובא בחייו וחויל מחרש ריא יעללינעק וצרף לו בסופו טריוויה rrs
נב.
ומאטרי,

כללים באנדה.

אור החיים פורה כל ספריו

שבעה במכפר אודות תולדותיועי'לחלו

1רו'ר חיה)

אצל טהרי..ק.
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68ב -
הירחם הניעו אלינו כמה ספרים בהלכה והיו המצויינים בהם רובם סבאי אשכנז,
והיה תקפם וגבורתם בתלטוד ופיסקים ורוכם נעורים טשאר החכמיה והיו בהם נם
אחרים אשך הסעויני החכמות ורורשיהן .כמעט יהיה זה לנו לפלאכי אלה הרבנים
אשר באו מארץ אחרה ואנשי איטאליא הביאו לקראתם כבוד ואהנה וקבלום בסבי
פנים יפות לא נשאו פנים למשפטי הארץ הזאת ובאו לרדותם בתוך כיתם .אבל
נבין זאת אם נשיםעינינו על חכמים אחדים באשאליא על דרכי חכמתם ורעוהה-ם
אשר היו בעיני האשכנזים ההולכים להומתם באמונות ודעות דברים זרים
וממיבנים להורה

1

הנה נעביר לפנינו ראשי
.נהאתאחדהממשמשככיילליהזמהפרמדצאנואשרבקאאולמיאנאיבאיובוצכילצילבייאתוהי
אשף
מן הגילים מספרד בשנת קנ"א
שם למד ולמד ותכר ספיים .זה המשכיל אשר היה נם הורני הוא החכם ר ב*
י .אביורכי גרשון ואת'ורני שלום אשר
א ה רן נן רני גר שון א כ  1אלד ב
יכנה ,הרא"ש ושאר אחיו כלם היו בעלי הכמה .חותנו היה הרב רבי סשה גבאי
אש -היה מן הרבנים בהוניין אשר במערב אשר היה נכבד מארבעיני הריביש
והרשב"ץ (עי' לעיל פטיז) .והנהאין לנו פה דבר עם קורוהיו ולא עם ספריו
ש
לא ראינום ורק טפיעצמי שמענו שחנרם )9אבל נתנה לב על ספקו .פירוש לפירו
אש-
רש"י על התורה" ; יעןכי ממנו הרבה הצעות מדבריו מונחות לפנינו )4אשר לפיהן
נוכל לשפוט מעםעלטיבו של האיש הזה על דרכי חקירתו משפטי ומעשתו .בספי
הזה יתראה לנו פעם כנותן נפשו על כבוד התורה ועל כבוד חכמינו ופעם ידבר
בל' כל יראה כבוד ומשתמש בלשונותעלדברי התורה ודברי חכמים ,אשר הם למורת
יוחלתורניים והלמודיים ההמימים ברעותיהם ובפרט לרבנים מאשכנו .לא יעלה על
דעתנו לדבר משפטים עם איש אשר יוריע דעתו על עניני תורה אשר לא כנפשנו
וכמחשבותינו או אם יבוא לחלוק על אחד או רבים מקדמונינו .בי רות היא באניש
חפשית בחקירתה ,אבל חובה היא לכל אדם לשמור פיו ולשינו בולרבר בלי נמ.ט
מוסרי על דברים ואישים המקודשים בעם אשר קדשם הזמן וההרגל והנוגע בם
י
בו
רנ
יי
וש
עליהם בלי ענוה ויראת בבור בנוגע בבבתעין העם ,אבל זה האיש לא נצר ל
ועטו .לא יתכןכי לא התעוררו בלבם הרבנים ההולכים לתומם באטונתם בדברו
סלעגינוה החורה כאילו משה כתב דברים בתורה מרעתו") .ואיזה רבני ותלמידי
יסביל קושיות ותמיהות בתירה הנאותות להתעית את המון הקוראים סמה שקבלו
טאבוהיהם .כמו תמיהוהיו על עניני 'עקב ועשו שדבר הרבה בשבח עשו ובננוהי
של יעקב(פי' תולרות) שבהן עושה את יעקב לרמאי וגינב ויושב אוהלים מעצלות ואת
עש
 .ראוי לברכה מכבד את אביו ואיש זריז נכבר ,ומביא שם מה שנאמר בתהלת
השמע

 )3החבורים שחבר לפ.ם שהוכ.רם בפירושו עה,ת אברו גלם ,ופרמם געל ס' אור חחיים הנ"ל וחם
 nreבמספי וכלם אין בהם על ענק הלכה  ,ואחר' שאבדו אין שוח להזהרם בשמית.
 )4אלה ההצעות חן בקונטרס שחבר החכםה.-ר פערלעס בלשון צרפת והשתטשתי בו כל צרכי אבל
תספר עצמו לאהיה לנגד עיניועי' (ם בם' אור החיים ס" וש .הגרבר על אודה החכם הזה ופירושו באריכות
יזם מסני בררהי קצה דברים ביבל.אגראפיים כפ' שלע"ר.
ט) בכ"ט כשבא הדביר בתירה כטה שאסרו קצת אישים אשר לא מישראל הסה דרכו לאסר משה
ה
הקדש
(שסות) משה מתוחם טלשון סצר'ם
3קב כונתם באלו ההוראות חי' שרה' .טשה העתיק לשונ ללשין
ללה"ק ג'ז שם דברי סשה נתן טעם לטנחת יעקב לעשו (וישלח וכן רבים .ובמקום אחר (וירא) חוא אומרו
:ה דב-י טשה המעתיק טלשון ערבי ללשון תקדש ודבר זה נפלא בע'גי זולתנו שחשבו שהחנם הזה השב
שחתירה נשתנה נגרבית וסשה העתיקה ללשין חקדש ושגוש נורא היא ,ה שהוא אסר גןבענין רבוא אגרהס
עם המלאכי וכונתו על פירשת והסררש שגרסו לו כשרבייםוע"כ היה
בלשון ערבייע' 1אסר nwee
הנתין
כשגרר מלשון ערבי ללשון תקרשכענין שאמר שחשם טלשון יצרים ללשון הקרש אבל זה השטיח לא
הרגו-בלשון ערגי ,
שלה על לבו לוטר שהתורה היא תרגוםסן הערב' ללשה.ק ועקרה היה כתוב

.
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ה שם  :נשיעלמו טהאדם ידיעוה הדברים ססבוו~חם יקהל ידיעתם
הנראים.עלעין .הנה מצאנו עשו הכף נדל בטעלחובניו היו אלופים ודג-יםומלנים.
ודמיוני שאלות כאלה נמצא הרבה מאד בספרו .ובלי ספק עיד יוהר מזה היה
להרסנים למעצבה אשר בהרבה מקומות חולק על התלטוד ער שסלאו לבו לאטר על
אחד מעקרי מדרשיהם על אחרי רבים להטות לענין שהולכין אחרי הרוב ואסרו שאה
הוא קבלה ממשה רבנו ע"ה ולא נהיראלי אמנם פירושו כפי הפשט ופירש קיונ
לפירוש תקראיס (משפטים) .ואומר על קצת דרושיהם :כלם ספורי נידם רוות
;תולדוה) .וגה מבואר הביטול(וישלח) .זה המיטרא אינה אמת (מצפפים) .ולי נראה
שזה משפט מעקל (שם) ושד הרבה כאלה .ועל קצת פירושים מרבנו שלמה אשר
עליו הסך יפודות פירושו ירבר לפעטים בלשונות מרים וקשים בלחי נאותים ובשוט
לשוןנט
י לא אצדיק רשע,
 :.כל טה שכתב ישא הרוח ,לא אקא פנים לוקןג
שק -ענת בשרה ,ועוד הרבה דבורים לא נאותים כאלה .וכן העיז פגים גרבייו
ננד ר"ה ורסב"ן .והנה אף אילו כל דברי מחלקתונכונים מעשה גבלה הוא לנלוגו
על דברי חכמים גדולים אשרהיו תפארתיש-אל ,ועלבן לאנפינה ני לא מעםפעל
האיש הזה להבאיש את רוחבעלי החכטיתבעיניהרבנים התמימים אשר לאהיו מהם.
ואמנם בעבור זה לא נריאעהו לאטרכי היה סקלי הדעת באמונתו או מלשב
על רברי חכמים מרוע לב או מתמרון אמון בתורתם
.כילפי היוצא מתוך כמה
ם
י
מקיטות בספרו היה טשתדל בכל עז להראותלעיני העמ
ת
ק
ד
צ
ם
י
ר
ש
ה
ו
את
תירתני
ופהרהה ולהסך בעדה בפני הטוענים עליה (בחקתי ,ואתחנן וכ"מ) והיה טקהה את
שני הגךאים לערות עד היסיד פ.רושיהם (כי תצא) .וכן בקצת דברים אשר לפי
מברתו פירש הכתוב לעצמו אום :-ירכתינו 5,1פירשי בדרך אתרת ואני אהיה כפל
בסיעימי (משפטים) ובמק.ם אח -בפרשיענין עדים ווממין שלפי הסכרה הדין נותן.
לוטר שאם נהרנ יהרם ,מתנצל ואוסר :ואיני מנלה פנים לתורהכי דבריהם אמת
ואני בטל בסיעות (שיפטים) ,ואיש אשר אלה לוביןפריצי בני עשני לא יתחשב,
אך הוא מן האנעים אשר לפעמים לא יוכלו למשולבריחם ויוציאומלין טסיהם בל*
דעת .וזה רק רפיין רוח לא חטאת סרי) מפירושיי נראה ני היה בקי בתלפר
 .מרתו למעפ בנטים כ.כלתידו ,ואמר
ובמדרשים ,ודרנו בהם לרוב דרך הספרדים
בענין בתיבת כל התירה על האבנים שיקיטו שרצה לאסר עקרי התורה והם המצות
בוכר לבדכי כל הרברים לאיכילו אל אבנים והאוטי על דרך נס פתי 1ב5ידע
סה וכי תבא) ,וכן פירש בדרך משל וציור .ככר פירוש על אמרם שבא אדם על כל

טהוראתם

1

בהמה (בראשית)וכן פירושו על לא יבער המנה(-שם.ה) ועוד אחרים ,נם בקבלה היה
לו יר ושם אבל לא היה מאוהביה ,למען לא יחמר כל בו עשה גם רפזים בתורה
והמה הבל כמו כי ימיתך אתיך בן אמך רטז ?ל בן טאם שעהיד להסית (ראה)
והנה הצגנו פה זה החכם ראשונה~rYכי בו נראה כ 5התכונות והמדות אשר היו
למשכילי ספרד אשר כבר בארצם היו למורת רוח הרבנים התמימים החסירים ובלי
ספק לא היה הוא וכל בית אביו יחידים אשר באו לארץ הזאת והניאו אחם דעות
אשר לא כרות הרבנים האשכנזים אשר התישבו שם  1ובהיות שגם טחכמי איטאליא
ורבניה היו רבים אשר ככר לפנים הלנו בלמוד החכמות בעקבות המפררים ,עלכן
נוכל לשער כי נולדו בה כהות ונזרע הזרע למחלוקות
בין הרבנים הבאים טארצות אחרות ונושבו באיטאליא נשא וגבה מאר ם הר"ר
'ופף בן מה,ר"ר שלטה קולון הנקיא טהרי"ק .לפי עדות מהרי"ק בכמה
מקושת היה אביו גדול הדורוהיא קב 5סטנו הורה (שו"ה טהרי'קסי' נ"ב) .והיה
(דרך ח"ה)
אביו

.

.

.
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אניו יושנ אתו באיטא5יאכן מנואר טהיך חשוכה שכתב הכן ל ר בי פנהמ
 1א1 1ן על שאלהו ששלח אליו טעיר אנקונה (שם סי' נ"א נ"ב) .בפי רבים נקרא
צרפהי ,1ה יורה כי היה ציפה ארץ מולדתו (סי' ל"ז) ואולי היה הוא ובית אביו
טצאצאי גרושי צרפת (שם קנ"ה) מי היו רבותיו לא שמענו וקיוב הדבר שכ 5תורתו
היתה לו מאביו .החלת ישיבתו היתה במלכיה סאבויא בקנבאיי עם אביו והיה אז
בילרוהו (עי'סי' ס"ט קט"ו קנ"ט) אבל נראה כי לא הוא היה רב העירכי א) אביו
ואח-י מותו או בזקנותו מלא הוא מקומו (עי' סי' קם"ט) ,אמנם המקום אשר בו'היה
עיקר פעולתו ואשר משם יצאו רבי תורותיו היה העיר מנטובה .שם שמוהו אלעז
לראש ומשם היה שמו הולך בכל הארצות ונכל קצוי ארץ לתורתו ייהלון .מרתוק
ומקרוב פנו אליו רבנים וגם קהלות גדולות בשאלות ,ומרעתו כי נרול שמו בעמו
ידברר היו נשמעים מלאו לנו לפעמים לכתוב פסקים אל אשר לא שאלוהו ולהתערב
בריב 5א  15ולנזור גזרות על קהלית אשר אין לו דבר עטהן') .דרך למודו חרור
ובפרם במשאו ומתנו לבטל סברות אחרים או לרחות ראיותיהם קולע אל המטרה
נחייפות פלפולו ולא יחמיא .ולא מעם יצלח לו להראותכי הראיה שהניאיולהועל
מברתו היא ראיה על ההפוךז)  ,עוצם חריגוותו הביאהו לפעמיםכי בנה על יסודות
דקדוקים קלים ,אבל תורתו בכלל היתה מגינה עליו והיו דבריו נחסרים ומקיכלים
לפוסקיםהאחרונים והעלום להלכה בכל מקום בשלחןערוך ומשתדלים לפרשם ולהעמיר
gu
י (י"ר סי' ב' ש"ך ס"ק ייא וסי' נ"נ ס"ק י"ג ובס"א) .ואף נמקים תוש
ת
נ
י
כ
ו
ל
ד
ת
ש
ה
ו
ב
ש
י
ל
ו
י
ק
ס
פ
ולהצדיקו (שםסי' רנ"ב ש"ך ס"ק ב') מהרי"ק לא
לפקפק על
יכללים מיוסדים,
נהגכהפלפלניםלהואחרונים אשר עהשיוו מפנסהקיינםיורק gvפלפולם ולאעלפ
בפסק ההלנה  ,הוא הצרפהי היה מנשא
כי אם העמיד גללים אשר
לכל לראש את בעלי התוספות הצרפתים ונמשך אחרי מהרים מרוטנבירג שאמר ונהגו
העם כדברי האלפסי במקום שאין התוספיה חולקות עליו .)8אמנם לעמת הרמב"ם
כרע ברך והיה אומרעליו :הואיל משה באר את התורה ולא הניח מכשול לפני קורא
י דרכו של רבנו משה לילך בררך רחבה ולבאר רבריו (ם" נ"ב),
ספרו (סי' לזב) כ
ונתן כלל נענין לשונותיו ואומר חלילה לחכם גר 51כרבנו סשה להזכיר כוינה אחת
במאסר אחד בלשונוה מהחלפים (סי' ק"ע) ,הוא עשה כלל חדש .לא אמרו אין
למדים מן הכללות אף בטקום שנאסר בו חוץ אלא ברברי התנאים שרברו בלשון
קצרה ואף ברבייהם לא נאמר כן בי אם על
י הרוחק כשאין לנו תירוץ אוש( -סי'
צ
כמה
ם
י
ל
ל
ב
ם
י
ק
ת
נ
ע
ט
י') .הלבה בר'חייאנגר שטואל(שי' ק')ינהן
ן
י
נ
ע
ב
לי כפלוני
(סי' ח"ד וסי; קמ"מ) ,ובכמה לשונות הרגילים בתלמוד ובקצה הלכות קצובות שהולכים
אחריהם

.

.

 LGעי' בתשובותיוסי א' על דבר סח שה-ריוו אנשי וירצ-ורג לבחל גזרת מהר'ר אהרן קרובו וכתב
רברי תוכחה כי לא מ"ב עשן
ה.א
' שהם ראים להענש ינכל ההשובח נראה כי לא נשאל על ככח רק
יצא ~'ב בעד קרובי .וכן סי' ד' בענין תפיסת ריגנסבורג גוזר גזירה הנורה על כל יושבי ארץ אשננז ,גטן
הונתה
הרבר
ל
ע
כלל ששאלוה
החשובה אין
 .ובסי' ב"ו כתב למהר'ר יעקב טרגל.ת וג"כ שלא טהטת
שאלחי
תענין גם בקצת תשובות אחרות שבהב
טסתבראז
ר
ו
נ
סברת
'
י
ס
ב
'
י
'
י
ע
שכתב
.
)7
אשר
א
כ
פ
י
א
אררבה
ובסי' כ"ט שאטר של
הטוען "אני
הראייה שהביא השואל יותר היא ראיה על ההפך בסי'ל.ג נתב העדאל בעין ער אחר שאמר שהשוחט שחט
שלא כהחן שיש להאטין להער טבח חנקה ראין ארם טעיז פנה ,והשיבו אררבה כלע"ר ראררבח רחזקח
דא'ן ארם מעיז פנים שייבא טפ' לסיוע רשוחט וכו' וכן תמצא בהשובוהיו עור במקימות אחרים.
 )8על זה כתב לו  DCnמשקונה תפיחה שיובן מדבריו שההוספות עקר ואנו אין לנו אלא דבריהם.
זה'ם'ב :ה.ו לא באחי לטעט כבור התורה (נזל שליל ושזוס') כיניול ה.א יותר מסח שחפה יכול לרגר אלא
שכירחי שג'וקים שהתיס'חולקויז על וורייף אנו וזוששין לרבויהם לחיותנו מסופקים הלכהכרבייסי ט"מ
ל"
ץ
,וכרה לוסר דלענין פסק הלכה נסמוך עליהם כאשר אנו סומכין על רב אלפס וכו' כןכוונתי בקצור מן הלח
אשר הואיוחין את עצמו נראה כי חשב שיש הברל בענין זה בין אשכנז וצרפה שכל דבר
ויהם ע"פ חכמי
צרפת וכין אימא:יא שנמשני ככררגה ראשונה אחר הרי"ף והרסכ"ם וע"כ זה כמת ההנצלית
(רו'ר ח.ון)

ישם

עי

.

.

.
.

.
.

.
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אחריהם בפסק ההלבה )9ואינה כלליםבענין קוום המנהג אף במקים הלבה (סי' ה'
של דברהרייק לא עשה תשובותיו על צדהקויי וההודמןכי אם בכונת
יבם"א
)ן
הלב על יכסלולדיות ההלכה וכלליה.
לצדקה יתשכ לו למהרי"קכי מתגבר כארי להלחם ננד קצת מנהגים.משיסים
אשך השתרשו בעם ,וזהכי רבים מבניעמנו מתנשאים ליתןעיניהם כגעלי כיסים..,
להזמין אותם לפני רב אודיין מארץ רחוקה למען הפיק וסמם ובתחבולית כאלה
היו סונים את בעלי ממון להיצא מהם ממון ברמאות ושלא.כדין כי העשיר הירא
מסכנת הדרכים נוה לו לתת.לתובעו שלא ביושר את כל תביעותיו מלבת לדון
עט"י
ק
לארץ רח'קה ולפעמים גם רבנים תסבוירי עושי עול האלה ,ונגר זה קם מהרי
וגזר נחרם ובאלה שכל העושה כןאין ראוי להוויה מכלל עם ה' (סי' כ"אוסי' צ').
יבבלל נראה מהוך קצת חשוביהכי קנא להצרק והיושר אשר חלולם הוא כחליל
השם וע 5כן .אם ראה גודע לו מעשה נבלה כוה לא נשא פנים לכל אדם אף
אם יד אחד מגדולי הרבנים באטצע.כסי שנראה בענינו שהיה לו עם מהר"ר ישראל,
אשר חבר אחד רבי ולמוני היה קובלעליו לפני מהרי"ק,כי היה בעת צרה שצוררי
היהודיםהעלילו עליו ותשבו להשחיתו חנם וניסף מהר"י ברונא גם הוא על ותנאיו,
שגלנלעליו דברים שחרף וזלול אותו ונתןעליו נדוי ואף ש '-זלס.ני צווח שרוצה
לקבלעליו את הדין ומוכן לעשות את אשריטילו עליו רקיסיר סמנו את הנדויכי
לפי דיניהם מי שיחילעליו גרוי שלשים יום סמונו אבוד ומוכתב למלכות ,אל כל
אלה לא שעה מהר"י ברונא ועמד על רעתי .ואמנם מי היה אשר יצא לישערבי
ולסוני (האמנם שככר אחר המועדכי באשמת מהרי"ב ככר אבד כל רכושו) סהרי"ק
היה אשר בלי משוא'פנים דבר משפטים עמו והיביח לו אשמתו אל פניו ואףכי
!מהרייב בא במכתב לפניו טלא תלושת מהרי,ק לא שב מדעתו אך עוד יותר,המר
עליו עולתו ,ומסלקו בדברים קשיםכנירים(סי' קם"ם) ,הן אמתכי לא עשה מהרי"ק
כוה יותר מצה שיעשה כל איש אמת אוהב מוסר.מבקש צדק ,אבל צדקה גדולה
עיפהבי השתדל להיות איש במקום שאין איש מוכית להרב הזה מומו ומרשנעהו על
עותכם הלא הוא עצמי מתפארכי יש אתרים מקנאי קנאתו .אףכן יאחה לו תהלה
י איסור הרשים ננד
על אשר עטר נגד קצת הבאים טארץ אחרת ורצו להנהיג דינ
י מאתר
מנהנ הארץ מאז
ת
.
נ
ל
ל
ב
ס
 .נמו שכהינ בתשובתי לאנשי פלורנץ בענין
כ
שמנהג הארץ מעול :שאין לחוש לסבלונוה לא יאבו ולא ישסעו למה שחדשים טקווב
באו רוצים לתיש להם ומברר להם צרקת מנהנם (סי' ק"ע) ובקנאה גדולה הוכיח את
החילקעליו ומוליכו שולל כביבי רבוסיים תשובתו השנית (סי קע"א) :הנה אשטתו
רבה
טטשוגוגדםולה ער לשמים ...והוא כפתן חורש אוטם אזנו .ודבריו דברי רוח בלחי
זייף את הספרים.
ואמנם זאת הקנאה העןה אשר רבצה
י והש'אתהו פעם בפעם להתערב בריב
לא לו ,לצוות ולגזורעל מקומות היהוקים מננ
כולו ,נם הולינתהו תועה מדרך השכל.
נעת ההיא היה
אשרבקושטנדעא רבהא רב הרבתם הגארוגןלו מהריר משה קפסלי
סטעס הם5ך בלערו לא ירים איש את ידו ואת להגריתולדון בלתי רשותי.
ומאז היה כןבין היהודים כי רב מטעם המלך אשר בלעניניהיהודים בירו לא היה
רצוי
 )0ע" סי' ט'א שני שתירים משני פעס.ם חושב.ם בשנים
 .סי' פ"ר טעם לביץ ח5כח גבתראי .סי'
 .סי' ל'א.ן 5הק 5בעיגינא א5א גסקום שהקילו
 'bpהלבתא כרבא לגניאביי אפילו איפלכיו אייבא דה:אי
-

1

אי

.

חגווים ס '.נ"ב אין גירינו לחרז דגרי הגא
י קמו התופפות נשסתרצ'ם
הנראהוןיורת"רת סטקומם אפילו כגמא נישא ס
התם
שרמים אין מתכונים כ"א לתרץ
להקטיענו פסקים ,והטעין יטצא עוד חרבת כאלח

ייא

.
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רצוי לרוב הרבנים ,ויהי נם לו קנאים אשר שנאוהו ,וסחשבותם כל היום להלשינו
ולהביא רבתו רעה אל אחיהם וזח אירעכי בא שם ציר שלוח מירושלים (ר' משה
ארבעה ועשרים) לקבץ נרבוה לבניןבית הכנסת ,הרב קפסלי קבלו במבר פנים יפות
וגם עשה לו טובות הרבה אבל את בקשתו לקבץ נדגוה לא יכול למלאותכי חק נהן
בעת'ההיא (שעת החרום) שאין רשאים לשלוח מעוה טטורקיא לסציים .עקב הפוכות
שעשהלו הרב התחבי עם ארבעה חרשי משחרז שונאי הרב הנקובים בשמם :ר' אליה
פרנס ר' אהרן בן אבע ור' יצחק בן שמואל אלהירנא ור' אשר ב"ר יצחק הכהן.
והנה אלה הארבעה פועלי און כתבו מכהנ שטנה סלא תמ-זרים ותרעומית על הרב
כי הוא איש סהטיא את הרבים ומהלל שם שמים ושלחו אותו עלידי אוהו האיש
הנבזה הציר מירושלים להרע סהרי"ק והציעו לפניו קצה היראות מוטעות אשר לא
יפעה אחד מן התלסירים .ומה עשה מהרי"ק 1החשב מחשבות והיה מחין במשפטו
אולי אלה הניתכים הם שונאי הרב עלכן תוציאועליו דבת שקדז החקר ודרש על
אמתת הרברים לשמוע מפי חכס.ם אחרים אנשי אמת על תכונת האיש הזה וטיבו?
או שאל את בעל המעשה ושמעמפיהו או טפי בחבוכי כן היה המעשה ,שאולי אלה
המלעדנים שנו מעם או הרבה בענין השאלה והלא לפעמים שנוי אף במלה אחת ישנה
הדין'י) .הנה כל זה לא עשה לא חשב ולא שאל לא חקר ולא דרש כי אם האמין
כאחת הנשים הזקנות לכל אשר היה רובר דנות רעות זה הנבזה הנובל תציר
מירושלים וברגזו וכעסו אבדו עשהניתיו ויטרוף באפיו כבוד אדם גדול וצדיק,
בקררוסות נא עליו להברית כבזדו משרש נטלעליו חרם בקללה נטרצת גזר להבדילו
מתיך הקהלויהיה מוחרם לכל ישראל ,פסלו להורות הודאה ולפסוקדינים וקרא אח-ין
טלאכי לא הגיעאפילי לרועה צאן ,ותנעלהלעין והעט להשיב כל חרופיו וגדופיו
על איש אשר לא ידעו מתמול שלשש  ,וכל זה על דברת שונאים מקנאים נוכלים
* לקרן הרע .ומאד הסכיל לעשית בכל זה הלא יכ.ל %עת כי כל דבריר
יהב
יו
י
ע לרוח.
י מהיפעל בחרמיו וקנום.ו ואימודיו בקהלה נכולה נקונשטנטינא אשר
כ
א
י
ה
ה
בעה
היתה מן היותר מפוארות בעולם והיתה יושבת בטח בצל כנפי מושל
חסד ,ואשר לרוב דיתה מיכתם הזאת פעולה הרב הזה ,אישי רצה לחלל שסו
כ,
בקהלתו קרוב למלכות היה ונחמד ונעש בעיני מלך ושרים .היכול לקוות כי
לא ישיבו עוותתו אלחיקי לאמר מי הוא זה ואיזה הוא אשר בא לרדותנו כתוך
ביתנו  1ובאמת כן היה ,כי מדי בא המכתב העלימוהו ויותר משנתים ימים
ן ואין איש ערב לבו לפרסמו או לטמרו להסב עד שאחיו
היה צפון בקורון שבארץיו
של הרב שמע מטציאות המכתב וצוה על מי שהוא תחת ידו לשלחה והרב
י כקראו הדברים המכתנ וכל החשובות (סי' פ"נ פ ז)
לקונשטנטינא וכן עשה .ויה
ו
ש
ק
ב
ו
ו
ע
ג
ו
שקר
ם
ל
כ
א
ל
ו
ם
ת
ו
א
קבץ הקהלות וקרא באזניכם
)
ה
י
כ
ב
ב
(
ו
א
צ
מ
נ
עדי
כי
-

-

כויס

 )10הנה למ"ר לדבר על,ap
 ,חגדונ'ם שבסגתם ע"ח מהריק מה שעשה אחר ,שכלם חיו כדיש מלב
רע ושקר .אכן שלא בע'נ' על המהריק שלא ראת שכל ההוראות שאמרו טעמו איזן כדאי להחרים עליהן
אחת מההוראות היא אחד רמש בגרוגרת שאין נח ש"פ שלא היטש לדשטואל שבוא ש.פ במדי ,ודכא עצמו
מביא ככה פוסק.ם דרדקי דלא כשמואל אך ,לפע.ד .הדין כדשכואל ,ע"כ מי שת"ס דברי איתם הפוסקים ולא
.לענ"ד" שלו יהיה בחרם .הנדון הב' יבמה שנפלה לפני מומר אמיץ שהתיר בלא חליצה כדברי הגאוג.ם
;:קדטונים ולא חש לחוכרת רש"י .חרדון הג' הואבענין כהזבת שם הכנוי %ד בזפ שהכשירו .וגם הוא עצמו
הביא נםצדדים להכש.ר חגפ .והנדון הס' היה שעפר בלא גט נערה שיצא עליה קול שנתארסה וחם'ר הארום
ולא רצה ליחן גס ואהה נודע עז' קרונ'ה שלא היו כק'רוש'ן עדים אלא הן קרוביה הפסולים לה ופטר אותה
בלא גט ,גם בזה אפשר שימעה המירה ויחשיב שלא היה קול שחוחזק בב.ר ואפסד ע"ר ששעה ויחשוב
שעדים הקרובים מבטלין לקלא ,ועתה לא יחיה זח יותר מטועה בדבר ט'טנח אבל להחרימו ולביותו ולקללו
ולהוציאו ככלל קהל ישראל זה נבלהועיד יוהר

.

.
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נ5םמהו במגפה (ע"פהעתקיהנרעץ ח"ח בהערה  7בסיףהספר)  ,אמנם זאת הפחלק;
השאלה היתה שרש טרה ראש ולענה למהרי"ק עצמו ,בה נראה ניבהאפ
 .ורום
לבבו לעשות חקים לקרובים ולרח'קים כאילוהיה ארון כל הארץ ,בה נראה כי היה
מבוהל במשפטו פחז כמים ,ובה נראה כי חסרה לו מרת החכמים הנאמנים להסיר אזנו
משמוע שמע שיא ונתן חלקו עם בעלי לשון הרע .ואמנם יען התחברו עם אלה
בראש ,.הראשון אשר שלס לו
הנוכלים פרץ אלהים את מעשהו והושב לו
אשרגטילי
כתב לו דברים קשים כגידים בהוכיחו
שנמולו היה ה-ב רבי משח קפסלי עצמו
על פניו בהמותו אזן למלשני בסתר ופיהם דבר שוא ושקר וכל אשר אמרועליו לא
היו דברים מעולם ,וא.לי בשבר לבו ובוש החמאו כאשר הגיעו אליו עם כשגרת
פלפוליו בשעוה המורות בתלמוד וראה בהם רוממנהחכמת .וגדולה תורתו של ר"מ
קפס5י אשי היא כהבעליו שלא הניע אפיקולריעה צאן ,ואף כמוהי כן כל נרולי
לישע רבם וכחבו סכורות ביברים קימם למהדי"ק
קונשמנמינא
 .אכןגם סנדולי
אימאליא הואיצאמיהריר יהודה מינץ כת :ננד מהרי"ק תיכחה מנולה וכתב אליו; על
י
מי הנדלה פה עלמי הרימות לשון על קיוש ישראל ,כי מהר"י סינץ היה מכיר
מלפנים בהיותם יחד בגליליה אשכנז גישיבוה וידע אה כחו ,נם רבים מגדולי אשכנו
ומהם סהר"ר יעקב סרגליה ידידו ו
מהמכבכדפויהוק,נאואלהאתהיקונאת הערמבלוקפסליבי
,
עול וחמם עשה לו לכהוב נגדו מרם שמע
פרי
בחפזי
הם הפריעו מנוחתו והיה דואג ומההרמ על אשר עשה ,וער יום מוחו לבו נרפא
ונשנר על עוהתו ,וצוה לבנו רבי פרץכי סידאחיי מותו יסע אל רבי חשה קטסל.
לבקש מלפניו סליחה ע 5אשר חמא ,הבן סלא מצות אביו
 .הרב נעתר מיד לבקוע;-ו
ועשה לו מוכות הרבה ועזרו והפכו החת הרעה אשר עשה לו אבע.
יש להתאמן על זהבי עם במה  nl~VDנכבדות אשרהיו מציינש אה מהרי ק
ועם נרולת הורתו וכה מעשיו נקשרה נו המדה המנונה להיוה מהנשא לכל לראש
יר
ולבלתי החזיק השלום עם חבריו  ,הנה החכה הגדול מה ר"רי הוד ה מ ס
5י א1ן היה יושב לבמח אהו במבטובהכן נראה גם בתשובותיו (סי' פ"ת) ואמנם 5א
ארכו ימי השלום ביניהם ,וההי המלהמה בבדה ובסבתה ננרשו שניהם מן העיר
בגורת הממשלה ,ויסע מהרייק טמנמובה ויהנה בפאוויא
 .סבת הריב ביניהם לא
ידענו ,אבל בקץ נובל לשערכי חליף הרעית אשך היה ביניהם פעל כי ההסכטה
והקירובבין עציהם לא יכלו לההסיר לארך ימים .המהרי"ק היה הלמודי בעצם.
-

מוננו ,גם בדברי אגרהיבין רק בדרך פלפול (סי' ל'.ז) ובבל ספרואין אף רמז קמן
בי מעם מעם חכמת המחק -סעודו ,וכננר,ה רבי יהורה מסיר ליאון מלבר שהיה
גדול בתלמיד היה בקי בכל התכמית ,וכתב ספרים בכסה פנוהיהן בפהילוסופטו,
כדקדוק ובהגיון ופירוש על משלי (אור החיים לרח"ם סי' 96ע) .והוא היה בעל
הרעה אשר בלפהיליסיפי ספרר אחוו בה ואמר; שלפנים בעורנו כארצנוהיינו לומדים
וצדעים מן התורה הקדושה כל החכמוה ,ומה "גסצא מהן אצל הזהמות מעט
מצער היה בערכנו אכן אח-י שהסתלקה השכינהמבינינו ה.ה להפךגיאחרי ירענוכ5
החכמית או חלק מהן נהבונן בדברי ההורה ונמצא שהן נכללוה בתורה .ומזה
ה הבאר המעות של ק צת חכמינו ע ת ה משרש מ ~ו לצמת העמס
והם חושנים לרומם התירה והם מטפילים אותה תניאו לבב האנשים
יבוא-
בחדריה (נופת צופים פפי"ג) ,ופרסם בפה מלא שהשכל ותהורה לא יפהרו זה את
זה כאשר יחשבו הפהאים ,והנה בלי ספק כי כסי שכ 5רבני אשכנז כן גם
טהרי'ק לא ה.ה בעל דעית כאלה על כן קרוב הדבי מאדכי כאשי היסיף מסיר

יטפ
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-

לי ,14דעותיו המחקייוה כן הרהיב חלוק הלנבית ביניהם והיה לאיבה עזה ונפויה.
אכן לא היה היחידמן היבנים שבאו מאשכנז לאיטאליא אשר לא יכול דבר לשלום
עם הרבניםהטשכילים אשר באיטאליא .כמוהי כן נם מהר'ימינץ בפדובא תיחר ריב
עם החכם המפואר מהר"ר אליה דילמירינו מקאנד'א.
מ הר"ר יהוד ה מינץ בן רבי אליעזר הלוי תה מאצם
ושרשו בצצה והע מסשפהת תכס'ם אורו השני -בן חדו -היה מהרים מעץ בן
(לעל פכח) רבו היה מהר"ר א שר ה מכ1נ ה
רבי יצחקריו אשר היה חבם
דב
נש
ענ שכין אשר לפנים היה מו
י
ו באושפירק (שו"ת מהריי ברונא סי' רנ"ד) ואחרי
כן בשנת רכ"ה ישב באולמא (מרר חליצה למהר"י מינץ) .ונר בסוף ימיו באימליא
ושם נשא ונתן עם תלמירו מהריי אשר היה נם קרובו (שו"ת טהר"י מינץ סי ב'
נ') ,וכן כתב גם אנרותלמהרי"ק אשר דבר עלי
ו בכבוד גדול (שו"תמהרי'ק ס" ה') *
הגה רבי יהורה מינץ היה רב ומורה בקהל אשכנזים אשר בפאדוא ,ויהי נכבד מאר
בארץ ונתקבלו הוראותיו (מהרי"קסי' ק ס) .והיה מיפלג בזקנה והאריך ימים אחיי
מהר?"ק אשר טת בפאוויא בשנת ר,ם (ש"ה) והוא עורנוחי שנים הרבה אתריו ,ןאחר
ספרד העיר שראהו בן מאה שנה שעלה וברך ברכת החטהנ~)
 .אמנם מכל
מגרושי
טבל תורותיו אין שאריה כי אם חמש עשרה תשובות וסדר גט וחליצה ,ואמר
מאיר מפאדוא חתן בנו מהר"ר
אברהם כי נבת הדבר היאיען כי בשנת טותי
י זרים בפפייו לקרעם ולשיפם (הקדמת
ו
ט
ל
ש
ו
יקריה פאדוא עיר מושבו לשלל
לה
הת
מי
ה
יד
שוית מהרי"ם) .אמנם מזאה השארית הקטנה ניכל לשפים על טיבו יהכונתו ודרך
לסירו .מהריי מינץהיה בליטידו אשכנזי לאמתו .רוב ראיוהיו ופסקיו בונה על דברי
חבטי ציפת ואשכנז ,אה הרמב'ם אינו מזכיר רק שלש פעמים בתשובוהיו פעם
לשאר ~מקים (סין
ראשונה להדוק עליו (סי' ח') ,ופעם שניה עשה דנריו רק כסניף
א
י
ה
א
ל
ה
ו
ר
ב
ד
י"ד) ובפעם השלישיה הביא דעתי ולבם'ף לא סמך עליו וסי' ט"ו)
כי
בתשוביתיו הניולוה לא נמהיע מדברי הרמב"ם אף פעם אחת  ,וגס לא מקרה הא
ובהביא ראיה שההלנה כך ובך מפני ש-ב אלפם ורא ש פסקו כן והשמים הרמב"ם
אשר נם הוא פסקכן (סי' י'ב) ואין זה דרך הפוסקים הארועונים ונראה לנו מזה כי
לא היה זה הרב טבעלי ברית הרמב"ם .בקצת דברים נבדל לטיבה מחכמי אשכנז
שהם בתשובותיהם לרוב טשאם ומתנא בדברי הפוסקים שקדמי להם "ואך לעתים
רותקות סטרילים לשלשל את חקירתם מן התלמוד" (5עי 5פכיו) ,הרב הזה 5א כן
הוא לרוב מתועל לשלשל את ההלכה אשר דן עליה 0ן התלמיד .ועוד זאה כשמביא
ראיותבין פן הגטיא גין מן המפרשים והפיפקים טניא דבריהם בסילואם וכלסגינם
 .דברי מהר ם מרוטנבורג היו לו אטרי קרוש אשר
חה תועלת לקורא להקל ההבנה
ן לסור .ועליהם כתב לשואליו :שיתו לבכם למפילה העולה בית אל ואל תטו
מהםאי
מן הירך אשי הראה לנו הנאון ? WNהורה ואשר פסקימין  tso) SNDW1ז') .זה
המעט מתשובותיו כבר יראנו כמה טעלוה טובותציינו אה האיש הזה בהזראיהיו .הוא
לא היה מן הרבנים אש -לא הכירופני הזמן בהוראהואומרים יקוב הרין את החרכי
אם ידע ושם על לב מההזמןדורש ,ואם ראה כי קרובה הסכנה שתגוא הקלה ליהיר
-

.או לרבים היה מוכן תמיד להורות ננד ההרנל .ופגם אחת ההיר מינקת חנירו מראותו
שאם
 )11בתשו' סהרי ס"ינ כתב ;חח קרוב ומסוך לרמח רצ"ב לפרט קצן ם כיה בדפס שלפנינו
ובסר
רנ'
מצא(,
סי'

.

ק'ח
ל' 1כתב ד' אדר  1נחתי נט לסומר
אך בקווקר נרם רחב .ובסדר הנט שלו
טנין
'"נח שנח חמשת אלפים ומאתים ושסונים ושלש לבריאת עולם
 .אטש זח הטעין
האחרק נראה שחינו סמהר"י
;,לא סבה ר.א .וכבר יסד נרעץ על נכון בסוף ח"ח הערה ח' ששנה מותו היתרס.ט.

(ריזד ח"ה)
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שאם לא יתיר אפשר שתצא ,את האשה לתרבות רעה (סי זל) ,ושוב פעם אחרת טרה
וינע בפסק ארוך לחפות על כבוד בת ישראל נגר המיציאים עליה דבה רעה ונגד
טירה אחד אשר האמין לשמועה ורצה להשפיל לארץ כבודה (ם" ו') .והנה זה דרך
הריח ההולך בשאר תשובותיו .כל הנקידות האלה אשר יופיע נגד ע31ינו מהוך דבריו
ופסקיו גםיצדיקי הכבוד והתהלה אשר נהנו לובני זמנו הקרובים והרחוקים,כי מהן
נראה כי היה הרב הזה תם וישר אוהב שלום ודבריו ננחת נשמעים ,רק פעם אחת
פרצה מריבהבינוובין אחד מהמשכילים בעל חכמית חצוניות המכן אתו בפאדוא אכן
לא נודע לנו מה היתה סבת המריבה אבלידענו כי"יתה לאישריבו מרה באחרונה
הצם מרב שהיה מהר"ר אליה ב"ר משה אבא דילמידנו
מקאנדיא .הוא היה אחד מן המצרנים בבני אדם בתורה ובחכמה ובבעיה יתרה
אשר כבר בבחרוהי יצא שמו בארץ כאחד הגדולים נולד באי קאנד'א סביב לתחרת
המאה השלישית אשר שם משפחת בית אבותיו נודעת לההלה ,)12אבל יצא משם
באיטאליא בעיר פאדואה.ויהי כבואו שם כשמן תירק שמו בין היהודים
וילך
ייים כלם הכירו ערך מעלתו בחכמת ישראל ,בפהיליסופיא ,כלשונ.ת ובכל
וצ
גו
לנ
יבין ה
דבר חכמת בינה ,וביותר כבדו בו את שכלו הזך והחדור ודרכו הישרה בכל אלה,
לבלתי לכת אחרי המתעקש-ם באורח החכמות אשר לא מעט היו בוטנו ,עקב
מעלותם הנכנדוה האלה נשאוהו ורוממוהו גדולי חכמי אימאליא ובאהבהלקחי תירה
מפיו השר פיקו די מירנדולה היה תלמידו וכמוהו גם אחרים מחכמי הניצרים ,ויהי
היום נפלה מחלקת בעניני פהיל,ס61יא בין הכמי העיר ונכתר הוא למכריע בין
מני הצררים והכריע בחכמה כיניהם ,זאת ההכרעה המחיכמת אשר אנשי האמת בהם
י הגדולים והטובים בהם
הכירו אמתהה היהה לו לטובה גם לרעה .תתלהה לטובהכ
הבינו ערך חכמתיועל כן מהר נתנועיניהם בו ומנוהו למירה הפהילוסיפיא לנוצרים
אמנם זאת ההכרעה היתה בעוכריו .כי אלה אשר הכריע נגר דעתם היו לו לאויבי:
ימררו את הייו .ריב עסקו בחכמות אחרות לא הפריע :אוהו מהגות גם בהכמת
התלמוד והפהילומופיא לא התעתה .מדרך טובים כן נראה מיחוסו אל מהרי"ק  ,זה
הרב נכבדות ידבר בו ,וקראו מצרף לחכמה וכור לתבונה ויהי ידיו אמינה כל
אמרתו צרופה מנופה בשלש עשרה נפה ותיק וידיד נפשי (מהרי"קסי' נ"ר) .והמכיר
אה סהרי"ק ירע כי לא יכתוב מליצות כאלה אל איש אשר יש בו אף 2,מץ דבר
מקלות בעניני הדה מענין ההשובה אש -כתב מהרי'ק לרבו אליה נראה כי הנדון
אשר עליו דן היה ס-יכה בין הכתותבמקיט
 .של ר"א ש.ש מהם רצו לבטל טנהנ
ישן בבית הכנסת 1להעמיר אחר במקומו והיה רבי אליה טב.א ראיה מבעל העטור
כמשאים לשנותו ,ומזה ניאה שר"א עמד על צר המשנים ,והכת האחרת נלחמו
בער המנהג הישן וגם רצו להטיל נדוי וחים על המשנים .ובא מהרי"ק יכתב שלפ.
יעתו אין לשטת מנהג ישראל והראיה מכעל העמור אפשר קצת לרתותה אבל לא טוב
הדבר לנדות ולהחרים על כך והגוזר על זאת בכחנדוי וחרם ושמתא לא חש לקמחיה
(כלומר אינו מהעסק בת.רה כרא:י  ,ערוך) .והנה לפי הצעה הזאת קרוב הדבר שזה
המעשה היה בפאדואה והיה ר א בצד המשנים וריי מינץ בצר שכנגדם שרצו לנרות
ולהחרים)15
 .ומי יורע אם לא זאת ההתנגדות היתה ראשית הסרנן בין מהר"י מינץ
-

.

.

.

ורבי

 )12כשפחתו טצאצאי אשש ,אני המשפחה היה רני יהורה אשכנזי אשר התישב בקנדיא בסרח חמך;.
הא' לאלף חששי ולו היו שני  c'Jaכקר.ר אבא יטהר"ר שכריה ,וזח האחרון ה,ח אבי אביו של מחך.ר אי';1

רילמירי:ו ,עי' על כל זה בהקך:

חן) ראיתי נספר

לכפר

ת
בחינת
הדח.ע' 1בת'טוב'ת כהרי.ק הכתיבה לרבי אליה היא.::
אור החיים לרחלם שסעי שא'

יש-.

;רו'ד ח"ה
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ורבי אליה דילמירנו .ואמנם גם מלבד זה היה לו לר'א עם מהריי מינץ מחלקות
בהלכה ונזכר כל הענין בהש.כוה הרב רבי אליה מזרחי (סי' ניד נ"ה נלי) ,ועתה
הלא בכסו אלהדי להבעיר את הבערה ולהצית אש הטחלקה בין שניהם .עוד יהר ער
כן פעל התנגדות ביניהם הדרך אש -הלך בו ר"א בלמוד התורה :החכמה ,ד.4א כתכ
ספרים בלשון רוסי בענינ' פה'לוסופיא והכונה וזה לאהיה ננווה להמשך בחבלי אהנה
אל רב אשכנזי אשר לא ידע מאוסה מן ההכמות ויהי מגיריה .גם רעותיו ההוריוה
בלי ספק לא הין .לפי טעם הרב החמיר האשכנזי הזה ילא לפי אמונוהיוג') .גלוי
לעיני כל פרסם זה החכם דעהי באלה הענינים בהקדישי להם מפר מיוחד המעולה
מא -שלא
מכל מפרע ושא חברו :ב חינ ת ה ד ת .בכל המפר מאה כ' נשמי
לתת פתחק פה ותואנה להתלמךיש ה-חוקים מחכמה לתרעומת על דעיתע ,וככר
יסר :שהלמוד הנכוןלבעיי ההלמוד בהיצאת הדינים נבדלמ; הלמור המיוחר
בהחלהי
לבעלי הלמוד :לבעלי הפסם (בחינת הדה ד' וויען תקציג צד ; ,)4.-:ואמר בענין
לסוד החכמה אם סוהר או לא ,ומחליט היהרי שהוא טוב.מועי
ל לשלמיהני אבל אינו
שלוח ,ונם החכם יאמה שרשי הדת לא
הב-חי רק לבעל דה החנם לא לבעל דת ב
-

-

מצד העיון לבד אבל טצד הסכמה התורה בם ( .)7-5ובדברים שהמחלקת בם מבוארת
בין התורה והחכמה אך נשען ב-ב-י התירה והמפורסם טענין ההורה בין אבשי הדה
י שנסופק כלל בשרשרם,
(ור'ל לפי הקפלה נאומה) .והניה שאנחנו בעלי הדה אין ראו
א
ל
ש
ק
ב
נ
בהם
העיון למען
ומבאר מה הם השרשים .אמנם לאישלולהעיון בשרשים,כי
ה
י
כ
ז
מ
ו
ר
מ
כ
ל
ח
ר
הארכה אזהם  .רק להראוהביעיון החכמה ממכי] עם ההי
,
ההועליוה
היוצאוה מזה והאריך בחכמה בכל הפנוה האלה (צד י ,)2'1-אחרי כן יחקור אורה
השאלה איזה הדרך יובילנו לדעות השרשי] ברה וטנינם ,ומקדיםלחקירה הזאת כדטוה
ההנצלות לאמר שהדרך אשרילך בה הוא על פי התורה והנביאים ודברי הכמי המשנה
והתלמוד ומהברה הרת הזאת האלהיה אלין-ם .ומבארפרמי הדבריםלפי שטת הרמב מ
(צר  .)28-22ופה לא יכיל לההאפק טלדכר בבעל העקדים -אף שאכו מזכירו
-.
החילק על הימבי'ם בעיק -המטיח ,ואומר :ואולם קצת מחמרי הפהילומופים
המתפלספים איטי באומהנ חשב .להפשו (אח הרמב"ם) באלה כמשפט אנשי אומהנו
כמעט על ו;רוב שכאשי 'ניעו אל 'דיעה מה ואם היא קטנה יחשכו לחפוש על ראשי
התורה (החכמה (צר  )29-28אחרי כן ידבר כענין התורה שבעל פה .ויכריח
שדיני התורה ימשפטיה יש לחם באורילא יספיק הפשם ,והיאענין הלמיד התלפירי
שבו יהבארו הקבלות שאין בהן טהלקתוהמדיה המקובלות ושגם בהן לא הפול מחלקה
כי אם באפן שמושם ,היוצא מהמדות נקרא דברי מ'פריס אבלדיני דין תורה! ,יוצא
לריב נגד הצדוק.ם ובאר טעותם ,ומבאר שירש המחלקוה בהלמוד שלפי טבע הלמיד
התלכירי אין ראוי שתהיה מוחלקה שאין מחלקת בדבר מקובל  ,ומדבר ברחבה בזה
הענין ומסיימו נדרוש קצך על הלכרים מאינם בגדר סקובל.ס (צד () .)37-3נלו.
לכל בני עמי ישפוט משפם מרשיע על בעלי הסור והקבלה ,ומביא כמעט כל
הטעניה אש -טענו על הכה הזאה רב.ם-מן ההלמוריימ ומבעלי הפשט והפהילוסופים
ומוסיף מעצטו מענןה טוכיח,ה שבזיוה החכמה המרוטה הזאה וצד 8י; )48-ואולם

-.

.

נם

"1,א דילמד,גו! .הרברים :ראים שגם בגי;ב הוה 'גגה' ,יריר גפי .'.2יבובי" הכתג אטר :הנה כתניך
רי מרות מ"ט הנה אשא אח
,אנש' רצותך בדרך נכין כאשר יכלתי לאהבתך ואס גי לא מלבי טה'יה טגוז
פניך נם לדבר הוה וקפל,,ה המכתב על יר נושא כחב זה .וענין ? rlיתאים עם עניג! של ר.א עם מהר" מתץ.
 )14הר-ם גיערעטא:ן בספר ח'נ כתב 'טאומר.ם על מה'-י מגץ שנם היה דורש בהאו:יווערז.טעט
שנפאדואה דרושי פהילוסוטיא לפני התלמידים !שציור חם:.ת.
סקור הגדה .
עור נמצא שם ,
אך לח חני"
והרכר רחיק ולא אאטין זה.
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גם על המתפלספים מאנשי אומתנו יטה קו משפטו בקיום במקצת ובבטול במקצת.
הנהבעיניו רע המעשה אשר עש! למנוה כל פשטי הכתיבים יפרשו בדרך משל וזה
לא עלה בירם כי על כל פנים רבים מהם בהכרח יוקחו כפשיטס ואילם יורהכי
ברבים צריכים ללכה בדרך הזה (צד  )58-46אחרי כן 'דבר על האגדה שבהלמור,
נסכים בה ולא יקרה בזה חטא ,שלא חייבנו לשמוע להם
ואמר שיחכן
לנפיעםמיאםו שבלש"
רש .אמונה הטומכמים ,ילא במה שאמיו מצד הסברה לא
אלא בעניני די
כמורי ההורה כאשר יראהלנו שחילקים על האמה .ודעתו בענין )האגדות הואשקצת,
כפשוטן וקצתן מקכלוה באיר ,אך לא כל באור יאת לפרסם אי לפרסם בספ -לההמון
בעם (ה .)6)(-5החקירה האחרונה במפרוהיאבעניןמעמי המצות .יבהחיתהיבאר שעקר
הדבראינו נכנס בנדר פפק כי כל שכל אנוש' אם אינו שוטה מאמין כי אין אפשר
יטלא יהיו להן מעם כלל ומעצן זאת ברא.וה ברורות ,ויבאר איזה הדרך נלך בה
להשיג המנוקש הוה ,ואמר בדרךכלל שכמו שכונה התירה בכלל היא הישרהבני אדם
אל הטוב האמתי בדעות ובמעשים.במרוה טובות ולהרחיקם מןהרעית הכוזבות ומדות
הרעות כן כונת כל פרם ופרט מן המצית וטעמן ומזהיר מטסת המקובלים האוסריה
שטעמי המצות הם מכ.דוה התורה שמעשה המצוה הואלניקוןהעליונים( .צד.)71 - 61,
ואולם עם שאין למכחיש שיש טעם לכל מצוה ,יש בכלל הטעית קצה אשר אין
ירועית לנו במעטן .וכן טעם ר.משוער לא יפעל על המעשה כי אחת סכוניה התורה
הגדילות היא המעשה לא האמונה והכינה לבד ,ועל כן הלונתו על קצת חוקרי
אומתנו הטתפלספים אשי הביאם החקירה בטעמי המציה לההרשל מן המעשה והזיקו
בזה לאנשי החכמה הטובים לעיני ההמון ,שאם ראו אלה הת.עים סן המעשה יחשבו
שיד החכמה עשתה,ה שום לא ידעו להבדיל מי חכם באמה ומי אינו יכההבינני
באלה יצאה לו תשובה השאלה אם ראוי לבאר על ספר טעמי המצות אם לא  ,ואומר
על ספר והיא כשאין לחוש שכאורם יביא הזק בדעוה
 e'rמעסים שרשאים
יאר על ספר מה שאפשר להביא הזק רב בדעות ובמעשים
אב
ובטענתם ,אבלאין ראוילבל
ן בכחו לרעת האמת ,ודבר זה מסור לחכמים הטובים באמה (צד ו,)7"-7
למי שאי
ההצעה הזאת היא קצורענין הספר"ן(' .המהב.נן בה ימצא כי רוב חקירותיו
יהניוניו הם לפי שטת הרמב"ם ,אכל הוסיף עליה לפעמים דברי התנצלות והצטרקוה
שלאיהיה פתחון פה לדוברים עתק על כל דבר חנמה אשר לא נסי בו
חלק
להם ,אטנה עם כל שמירתו וזהירוהו לא נצל מעקשות פה .כן נראה בקצה מקומוה
בספרו ,הן בדברו ננד בעלהעקרים החולק על הרמב"ם במנין העקריים (צד יאמר
כמר נפשו שטעשה המשיג הזה ,כמשפט אנש' אוטהנו כמעט על הרוב שכאשר יגיעו
אלידיעה מה ואם היא קטנה יחשבו לתפוש על ראשי התורה והחכמה וזאת היהה
המחלקות ...ותערר להם הקנאה ובקשה הכבוד" .ום'
אחת סהסב,ה העצומוה ברבוי
 .גם בביאור רב ידבר בם באמש
ן כי מונה בדבריו רמז נמהר על אנשי דורו
לאיבי
על דבר האגרוה :עם האנשים בשתיף אשר יאטינו כל דבריהם כפי פשטםאי;
דעתילדבר ולא לחלוק כי אחרי היוחם בתכליה הסכלות ופתי יאמין לכל דבר לא
ראוי
לו שים סכרה (צד  .)60ובהודיעו דעתו על הקבלת להראות הבלה וכזבה אמר
יקב
וידעני בלי ספק שקצת מאנשי אומהנו ישאו קולם עלינו בקולוה נדראוה ' ..ויתארוני
בזה

.

.לא

)2.

__

להע.ר פה כי דברי המחבר בסיום ספרו גתאכהו שכתב ואם אולי ימצא אדם יחמץ לבאר
)15
ה והאמת נזכ עד לעצמו ובאסת קרך
תאהיקאניוליחם לנו טה שלא אמרנוחו  .אנו לא נקדדבי
דבר.נו בבאר רח
באר דבריו וכ'פ רחוק מכומש חחס לו מה שלא אמר יהטתבונן בבאוי'
לוכן ,בי החכם 'צחק שמואל ריגייו
*ראהכי הוא לסיבת דעוה,ו דורש
(דו .ד מ.לפ

..

.

.
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בזה שאנחנוחולקים על דברי התורה יהחכמים( ,צד  ,)71,והנה 'ודיעני בזה בהעברה
ם גםבלי ספק
משפט קצת אנשי דורו ,וכיהיו בהם אנשים המלינים עליו ,ואמנם א
לא ראה מהר"י מינץ אח הספר הזה על כל פנים וראי ידע אה דעוהיו אשר הניח
בו ,וברור הוא שהן דעות אשר לא כרוחו ונם הן עש' מאפלבין שניהם .ועתך
מבלי יכלה לסביל עוד הקנאה והשנאה בין טצד החכמים הנוצרים ובין סעד
ה-בנים עזב אה איטאליא ושב לקנריא לארצו ומולדתי וקנלוה .באהבה
י
שםוכהביימדיםומנ
מועהם
שם מורה הפה.לוסופיא והעמיד הלסירים הרבה ,אכן לא ארכו לו
שנים אחרי שובו חלה אתחליו אש -כה בה עומר בחרי ימיו ,וכבוד גדול עשו לו
בם!הו ששה ושלשים טתלמיריו כ"מ מרכב-י ארץ לבושי בגדי אכל הולכים אחר
מטחו .שנ .בנים הניה אחריו האחר מ הד" ר מ ש הירש הפהילוסופיאמאביי והשני
םהר"רי ה 1ד ה ממלא מקוטו בחכמה ההורה והתלמוד (עי' מצרף לחכמה להריר
יש"ר מקנדיא דף ג ע ב ורי"ש ם אלים) מלבד תלמידיו הנזכי'ם היו לו הלמידים
ן היהודים ונזכר אחר בשמו הר"ר ש א 1ל ב" ר
הרנה בחכמת חתורה יהטרעים בי
חבר הרב זה הספר ,שחודת לט כהב זה
משה הכהן אשכנזי אשך
רקשתי
לב
גחלה בשכח הספי ובתהלת מחברו ,והמכתבהזה
בת" רבו מאמר המדב
הקחרלט
ייען סמנו נראה גם כןכי מלבד אשף שטמיהו ורובו איתי קצת חכמ' הניצרים
י
נ
י ל
הנעיטים ,
ן בני עמו היו אנשים אשר עקשו !שחתו
נםבי
היהי
דבר
יא הכמים באיטאליא אשר דרשו
א
ל
ם
י
ב
ר
ם
ל
כ
ק
י
י בעת
קצהם
ם
נ
מ
א
ו
בהורה ובחכמה ג 2יחד )10כי הי
 .והמהנגרינ לחכמה בלי ספק היו הרבנ'ם האשכנז.ם אש-
באיטאליא והם היו מספר לא מעט .אחד היה םהר"ר א ברהמ  1כס והוא
נבולייטביספק היה אשננ,י ,חותנו של בעל ספר האגור (אגורסי' השמ"ב) מהרחקמפליג
מאר כשבחו (סי' קיא) והיה מישבו באתה הקהלוה בלומברדיאהכן נראה בסהרי"ק
(סי' ציר) מחבר פפר לא היה ,רק נמצא ממנו קצה העתקיה קצרות מהיך תשובה
 IP'~rr:eמהרי"ק כהשיביהיו (שם) אמנם אין הדברים נאוהים להצריק המון התהלוה
יהשבחים המופלגים אשי תא-ו בהם טהרי'.ק עד שנחשוב שאיתו מהרר אברהם אשר
כהב לו כל .אלה הההלות (סי' צ"ר) היא אחר .גם לא כנהי בכנוי "וכס" .והשובת
סהרייק מוכיחה ?ל ;את .כי ?ל איש אשר בהבאליו במקים אחד (ס" ק"א) כי רק
רוב ענותו הניאו עד הלים כי כל רז לא אניס לו ומה ירעת' ולא ת-ע  ,לא יכת-ב
בטק'ם אחר (סי' ציד) בלש.נוה אשר לא ישהטש בה 2חכם בכתבו לאדם גדול אש -כל
המהרי"ק והוליכו שולל בכל
רז לא אניס לו ,הנה על כל דבור ורבור משיג עלי
יהלתי עליך מה עלה ?ל דעתך
פלפ.ליו וסלקו כאהד הבינונים .כמה פעמים כתב !נב
הלמור עריך ,ואמך עוד על שמועהו :כמק לא מעליא הא
ומראהו כי נעלם
ננ
צמ
שסעהתאי שנעלםממ
יו רבר שפש.ט אפילו לתיניקיה של בית רבן .וכמעט
ל
כ
דבי
כחכמת
ורב -מהחלטותיו ילוה נטאמרים קשמ כאלה ,ואילו נחשב בעיניו ככן גילי
ההירח לא היה מדבר עמו ככה ,אחד מהזקנים בדורהוהמילירי אשכנו היה ס ה ר" ר
יהו דה לנד א  .1ונראה כ .היה טישבו בפאוויא אשר שם גר גם בנו בעל ספר
האנ.ר .בנו הזה סעיד על נרולת תירתו ,בי השפיע שפע לרוב לאלפים תלמירים
כאשי נודע וטפ.רסםלכל בני אשכנז וצרפת (הקדמת מ' אגור) ,גם הוא לא חבר ספר.
אבל
ח ) על ייתר למה שהיב':ם נשאו פנים לה:ימק 2.בחכמות נתבגרו מההומים יוצרים כסו שראתי
שר'א טקא:ד'א ה.ה מרה הפהיל!ס!פיא בא.נ'!!ערו.טעט בפאד!אה .כמוהו בן גם תלמידו של ר' יהודה מ.סי

.

.

עי

שאץ ר' אברהם רב לטיש אשר חבר פפר מחה אברהם בהזמת חרקר!ק !אמר! עלו שה.ה
פהיל.סוף גדול יק.רא בקהררה בפומבי לתלמיר,ם כיצרים בפאר!אה ובמותו הלכי תלמירע אחרי מפתו וחבר
נם הרבת שרים מלשק עברי וערבי ללשץ לאמ"ן וע" בשלשלה הקבלהיבם' אור החתם הנ.ל.
(ד",ד הה.

.
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אבל בנו כמפיו מביא ממנו כמה מנהנוה שראהו נוהג אבל נם קצת רברים אשר
היו בכהובים מה שהשיב לשואליו דבר1ול מן ההשובוה אשר הביא בנו בשמו(ס'.
תקי"ח הקי"מ תש"ד תש"ה אלף קצ"ה א' שפג א' ח"י) ,נראה שלא היה אוהב
דרך ארוכה ,ובכל הוראוהיו מביא ראיותיו רק מדברי הפיסקים שקרמיהו ואין דרכו
להיית נ.שא וניתן במקור הראשין שהוא התלמוד ולאהיה נוטה להחמירעלכל אוהה.
י רבני אשכנז וצרפת כרוב חכמי אשכנז .הרב הזה
בעלי בריתו שסמך עליהםה
יקנהו התערב בריבבין שהי משפחוה נבברוה ובאעירו
האריך ימים באיטאליא ובעה ז
מכשול ומחלקת עם רבני פאדואה אשר מחריי מינץ בראשם .הריב היהבעניןשרוזלין
שנעש .בין בני ראשי המשפחוה האלה  ,ואחרי כן ההחרט אבי הבה וגמר ברעהו
י
לחזיר מ-בריו ולההה לאיש אחר והיה אבי החתן קובל על אבי הכלה על אשרבייש
ואת בנו ,ומאר"י מינץ וביה דינו ראו שהדין והצדק היו על צד אבי החהן ,וכנגד
זה אבי הכלה וגם אוהו האיש שרצה להשהדך עמו קההילהס.ג גבול הראשוןעישים
גבלה כישראל ומעוות.ם המנהג ותקנת ר"ג ס"ה ,על כן גזרו על שניהם שלא יפרצו
הגרר שגדרו הראשונים והנה ר' יהודהלנדריו (הנקרא שם בהשובת מהרים מינץ סי'
בריב הזה ובטל גזרת מהריי מיגץ ,ולא
ג'ז צ"ם בשם ליווא לנראו) הנניס עצמי
עור אלא שנור כחרם על כל מי שיפצה פה לתה דופי באנשים ההם וגור על רנני
פאדואה שחייבים לפייס אוהם על אשר זלזלום בגזרהם: )1',מההיה פרי בהלהו כמה
גדולי אשכנז כתבו עליו מרורות בלי משוא פנים לשיבתו וגזרו שיבטל נ,רתו והייבוהו
לרצוח פני רבני פארואה .מהר"מ מינץ אף כי היה בקושרים עם הרבנים מנגדיו
ום-שתיו בכל ,את לא רצה להעציבו ולהמרות רוחו ובקש מרבני פארואה שיוותרו
י איש קשה היהרבי ליווא וגדול בת.רה ובא בימים ושמט
חלקם יישאו פני זקן ,כ
תלמידי חכטים הרבה והרביץ הורה עלכן ישימו נגר עיניהםכי הלוחות ושברי לוחות
 e'nliDכארון .המעשה הוה היה בשנה רכ"ח ונראה כי לא האריך ימים אחרי זה
בהירה.
והיה בנו בעל האגיר
ממלאעמקקומבי
ז
נ
כ
ש
א
ב
א
ר
ל
ו
נ
ר
1
1
ד
ר
נ
ל
ל
ד
ג
ו
באשכם
ר
ב
ך
"
כנו הזה טה י
וכלי
ספק היה החלה תשמישו לפני חכמים נם כן שם .אבל ננעל לסובה מבני ארצו בי
מלבר אשדיריו רב לו בחכמה התלמוריה נם טעם מעם יריעוה אחרוה כן יהברר
לנו מכמה פנים מהוך המפר אשר חבר והיא ספרו אנ1ר ,אם נגינה בהקרמה אשר
פותח בה את הספר נמצא רטנים ברורים הטורים כי היה משכיל דורש חכטה יהרעל
עסקו בתלטיר .כבר החלהה הזכירנוכי שוה נגר;יניו הקדמה הרסב"ם לספר מורה
נבוכים כטוהו כן גס הוא סיער מפיו לתלמיד חשוב אשר חשקה נפשו להתדבק
בחכמהו ולטה שראה טוב כונהו ותכונהו מעותדת לקבל החכמוה התורניוה ומחזק
תשוקתו להעיר רעיוניו ולהאיר עיניו שם על לבו לעשיה חפצו .וכל משכיליבין בי
הלוך הרעיונוה בהקדמתו יש לו דמיונים בפתיחה הרמב"ם זו ועוד אח-ת ,הנה
כממפר בשבח התלמיר יאמר :גםישים בכליו מחכמוה
חכמת הטבע ומה
אמר:העמאוכקהוותבנ
לו
מירובי תורה שבעל
שאחריו וכל ההקדמוה הצריכוהלהן . .על כן
פה ,מזה נוכל לשערכי הוא היה לו יד ושם באלה החכמות .גם מצורה ההקדמה
הכהיבה בנועם הלשון העבריה עלפי משפמיה וחק,תיה נרע כי היה ממשכילי עם.
הלא
7ו) מנהגי אביו מביא בסי' א' ד' מזג קם'ר קצ.ט רלזכ רליר שמג ש.ס תקרו השם.ח הת'ח תה'מ
תתמ.ד אלףצ.ב אלף קנ'.א אלף ר"א אלף שיי:
1

.

.

) ככר כהכיני לעיל טכס שקרב הרבר שר' לבוא לנרה הזח הוא אבי בעל האגור עוטיו מצעתי
שקדטנו בזה ר"מ גידעטאנן בספרו ח"ג צד .?51

"

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

-

180

-

הלא בעה ההיא יפי המליצה והכשרון לכלכל הדביים בטהרת לשון הקדש לחכמה
נהיטבה ולא היתה נחלה אך למשכילים.
לא נתעה אם נאמי כי רבי יה'דה
ו
י
ל
ע
ד
ה
מסיר ליאון היה מרבוהיו כי במקים א
ו
ו
א
י
ב
מ
ר
נ
ב
ב
ר
ה
ו
"
ב
ת
כ
ו
י יהודה
הנקרא מיסיר ליאון" ,ואם הוא היה יבו אין מפק כי היה מבעלי הכטה  ,סדר מפרו
הולךעל ררך מדר הטורים ,ובמקום שכתב דב-יו בלי הערהמקימו הם דברי הטור.
וכבר נהןדין וחשבין בהקדמתו על הסבות שהניעוהו לחכר מפרו יהכל הולך אל מקים
אחר לספת אל הקורמיםרינים מקרוב באו .והביא טאחןונ .הכמי אשכנז את טהרי"ל
ומהרינו ובעל ההיד וביחיד טטהרי"ל אשר קראו המיד גדול הריר ,ואול' מבת הדבר
כי נהן למהרי"ליהרון על שאר חכם' הדור היאיען כי לפי הנראה היה אביו תלמיד
מה-י"לשידעממנהגיוונהג אח-יו(ם" השס"ח) .מחכמיזטנו באיטאליאמביא אתטהרי"ק
בשלשה מקומות(ם '.שכ"ז תכ"פאלף שכים)  ,אבלמהר"ימינין לא יזכר ולא יפק -בכל
ספרו ,בהרבה מקימות מביאקבלוהי
 .שקבלמרביה.ו .גם לא מעט כתב סברת עצמו
פעם לקיים דברי פוסקים אחרים יפעםיסתי
ר ולבמל גם להכריע ביניהם (עי' סי' ציד
ש'.ה שפ"ג שב"ז ובכ'מ ),רוב דיניו עולים להחמיר ואין זה פלא אח-י שכינת ספרו
להעלות כל הפינים הנהוגים בצרפת ואשכנז עם כל חדושי דיני :שמקיי
ב באי להם
רובם לחומרא .ולפי הנראה היה זה אחת מהם2וה לפעולהו להנהיג באיטאליא מנהגי
איסורשלהאשכנזים,כיעודבזמניהיואנשיאימאליאניהגים בכל ה.ראוהיהם ללכתאחרי
הרמב"ם (סי' אלף קכ"ג) אף שהרב הזה היה חכם גדול בתלמוד ומשכיל בחכטוה לא
מנעו זה לעסוק בקבלה ולהאמין בכל מה שהאמ'נ -המקובלים .האם'ן ש -שם:ון בן
אה ספר הזהר ומתמה על כל הפימקים ?החלימי דינים בהפך למה שנאמר
יוחאיחב
י ל"ו) והסכים דינים טן הזיה -ושחדשו המקיבלים כאלו הם כתובים בתלמיד
בזהר (סי'
יסי' פ"ד של"ב שניה) .ונפלא על מנהג אשכנז אשר לא נסחו הנוסחא בקדושה כפי
הנוסחא הנוברת בספרי הטקובלים ואם -אם איישר הילי אהקן (ם" שצ'.ד) .מלנד
מפרו "אגור' כתב עוד חבור קטן וקראו בשם "תון" כבר השם אשר נתן לאיבהיל
את הקורא בי ייחל על גדולות ונפלאות אשר ידבר אליו בחזון ,וי.חול לבבו עוד
יגדל עת יקרא דברי הקדמתו וישמע מפיו כי בעביר זה קרא לו שם הזון יען כי
ההשנות הנעלמ.ת כיט.שיגם החיקר נמשלים לחזון ולנבואה ,ואז אמיר הקיה יהש,ב
בלב כי המהבר ניראות בצדק יעננו ותעלוט.ת חכטה יודיענו וחדות סני קרם 'פהר
בייבינהו ,אמנם איך תכזב תוחלתו אם בעל נפש הוא הולך מישרים בחקירהי עת
יו
ל
יראה מח הן הח.דות ומה פהרוניהן .כי אין החדות כי אם דברי שעשועי השכל ואף
בן הפהיונים ,וכי הק.רות כאלה יוהר קרובית לערמה מאל חכמה תמימה
 .כבר ראינו
(לעיל צד 1ח )2כי נמצא שאלה בדויה כמין חידה בהשובת מהר"י ברונא ושתים
ממין הזה גם בשם מהרי"א ושערנו שחידות כאלה הטצ'או לנסות את חדור התלמ.דים,
אבל שחכם אמהי יבלה זמנו בשעשועים כאלה ויעש ;.מהם ספר כילל חמשים שאלות
בלהי מהרב הזה ,אמנם לא טכל להחליט ני היה הוא
החנוליוה כאלה לא שמעני
היחיד שמצאו חפץ בכסו אלה אחרי שראינו כי גם מגדולי רבני אשכנז לא מאת
לעשות ככה ואפשר טאדכי גס מחכמי "שכנו אשר פרצו מאד כארץ אימאליא עשו
כמעשיו ,ואולי נם סחכטי הארץ ומהבאים שם ולספרד ראו מחט והתקנאו בחכמתם
המדומה הזאת ועשו גם הם בחריפותם כמוהם רק שאין דבריהם מכרים בכית המררש
כמו שתירת רובם נשכחה כמת מלבד) ,

ואוי.

19י ראה כי כטעם לא ת.ה

הטורה

דור לפצם אשר היו באיטאל.א הכן.ם ורחים כל כך כסו בדיר הזח
דו'ד ח"ה)
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הנה רא.נו איטא :א נעשה בדור הזהסקי :מלםלפלטי היהודים סה.ך המהפכה
אשר הפך הן אה ספרר ב'ם' השטרית  ,ואל רבים מן הצרפתים והאשכנזים אשך
 .חכמים ורבנים מאלה ומאלה נפגשו שם יחד,
לרגלי הרדימה עזבו ארצם ומולרהם
ואמנם ההפכים אשרביניהם באמונוהובדמיה וכל מדים עש' טאפלביניהם והפרידות.
ינהלקו לקהלות בקרב קהל ;דת מושבם אשר כל אחה מהן החנקה במנהגיה ,ולפ'
טבע הרברים ראו ברועעין זו על וו ולעהים גם הפרע השלים בעיהם .המשביים
בעלי הורה וחכמהמן הספרדים וגם טן האיטלינים הניעו ראש על המרון יריעה
האשכנזים בכל רבר חכמה ביבה .ובלי ספק היה גם רע בעיניהם כי ביערי רוח
קטנה ישפיקו בדקדוקי עניוה יבמנהגים 'טל מץ בכך יאין א.ש שם לב על עק-י
-

אמינהועל הכח'נוה הרמות
הן הכמהנוונינהנ .לעיני הצמים וראוכ' נם מגרולי
ד
ע
ד
ו
מ
ל
ת
ה
שכמה
ם
י
ש
ר
ד
מ
ה
ו
ם
ה
י
ת
ו
ע
ד
ו
רבניהם הלכו באמינות'הם אש -אחרי פשומי
י
עיקר
הדת השבתו מטהרם .וכנגד זה לא היו רבנ' אשכנז בעלי ברית לאנשי ההשכלה כי
ההשכלה בעיניהם תשאה והחכמה דרך לכפירה .והנה כבר ראינו אחרים מכהמנ'ל.
כי
א'מאליא נשאו תלינה על אלה ההולכים בחשך מורדי אור החכמה .ומי יוד; כמה
הכטים אחרים שפכו רצחם וכעסם ;ליחם בפיהם או בכהבם אבל לא נתנו רבריהם
למשמרת ואבדו או המהירום טפחף הרבניםעליהם ,אמנם בסקרה הגיעהאלינו מחברת
קטנה כתובה באש הקנאוה נגד הרבנים והיא טולרה איטאליא בלי ספק" ):שוא
תלסרנו לדעת זאה ברור בשטש .החבור הזה נקרא עליליה דברים ,המחבר לא קוא
עשנמיןו עללעינוותוזמן הההטרו היהבין שנה ר"ל לשנת ר מ ,תקיר הדבר איטר עשהלי
י הוא התלונה על תופשי ההורה בזטב .העוסקים בהלמ!ד בדרך
פלפוליהם ב
הרחק מאד מכונה איסריהם ומאין הבין דרך הקדמונים משפס ההנאים
והאמוראים .ואין איש שם על לב רק לדרוש בחלק הטעש .הנהוג אבל לא לדעת
ההורה שנעל פה נכללה .ובזה גם ;ל הרי"ף תלפתו שאין ספרו מקיף רק החלק
הזה ונם רשיי לא פירש רק החלק הנהוג .ועור יוהר שיען עליהם בעבור בינתם
ה נפסיוה ברקחם הרביים כפשוטם ,ואחרים המציאו להם חכמה
באגרה ובונו בהיעי
מידית ונקראה חכמה הקפלה ועל הדרך הזה עקשו כינה התירה והתלמור הנעימה ער
שמהיכם למדו שקי .ומאריך למעניתי על בעלי הפלפול וביחוד על החישוה מקרוב
נאו הן ~ההיספיה" אשר מולירים מהן דינים מהירים מה שאמר התלמיר .גם יאריך
לדבר קשוה בדברי בוז ולעג על המק,בלים ישק-ות יס.דוהיהם .אמנם אמר ,על אלה
-המשיגיה

.

'

ולא ר:רגו
מפג .שנה-ו אליה הכט.ם !ם:פי.ס כשרד ומאשכנ; ניספה על החכמה אשר ה !.בזי
ארצהרבינהו
י כ' ככפך
יו
 בכל rnscפח רק על אחדים טהמצ'"נים בהם .אפגם מתוך ספ '-טחבר.ם שו.:ם י.ד; לז
הארץ .ומבואר לטעיה בשויה מהרי.ק שהרבה מן הרחים הש'אל 2.כאיטאל'א היו וגדילי התירה ה.ו וא1:.
צריך לפרטם פה נם לא אצבר בעה על הרבנים אש -עיקי פסלה :ה.ה במן מאוחר לג
מהר,בורל עהזומןב דאישי
י בחבורי חזה דהיינו זטן הגירוש האח-זן בספרר !פ.י.2גאל כמו
ה
הא-הי ל
? ברם נו ר א שחבר סנרו בא-י ובזמן טאוחר .גם
מהר.רשמ!א ,בשו-ת סהרי 2מנץ סי' טזו מ-ז נטצאו פלפולים אריכ.ם
טריהישא קהאנ ומ! אשר מהרע שלע מאד
כ ק כהר.ר אליעזרבן
בשבח תורהט ע-אח מענץ המשא ויתן כי בצדק הפלע והנה חבט ,הרו -הזה הרביצי הירה נכל "מה
הארץ  op'1אחריהם דור הלמיד.הם הרבים והמופללת אשר ~' TUאה א'מאליא לשם ולתהלה בכל הארץ
 )20על
הזה כתב נרעץ בח.ח בהערה ,כאצר ארוך ומכ.א דעות שתיה השערעת
פאי
דברנההס
ין רצוני לפתיר ח.רות ,וסוף סיף אהה היא לני אס זה או זח הוא בעל הספר-
חיא בעל הספר ובהי
,ט
 :סיד אחר אל הזל אבל ריאה אמ להכיר ;ל כה שכתב הרכם :רעץ שהספר חבר כפ-ר .ובא
ואק"ם
טספיד על זח לא אודהבי אם לצדדים אפשר מאד כי הכהבר הוא ספרדי אבל גם קרוב הדבר בי היה כזש:ו
.
כ
באיפאליא בספרד
היה לו סבה ?התרעם כל כך על החלמיר"ם שאעם טג'"ם נצל דכתה ושהם מעוע'
ספרי הרמב.ס כל זה לא היה בממרד כאשר הראגו בפרקים הקודמים גס מהרעם על הפתטים האש:נ"! :ג 2על

.

.

.

.

מ.

בנמש.

יא

קצת סנה:ים מפלים הניהג.ם רק בץ האשכיהם ,על כן נרדה בצעי שכתב באיטא~א ודברע ככתו צנר הרבוים
האשנ".ם אשר ישבו שט ונהו בכל ך:הנ' אשכנז והב בולפל.ם ורחוקים פנל הככה
(דו .1.חיה'
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משוגות.
עור ירבה אלהים לסלוח אבלאין כפ-ה ע 5הפשע אשר
הנושוגית באש -הן
פשעו בה אשר שלח אליהם איש אשר רוח אלהים בו הוא הרמב;ם והוא חכר להם
משנה הירה ועוד ספרים אחרים המקיפים כל ההורה כלה באור המצות המעשיות
והמוסריות ,האמונוה והדעות על פי הה.רה שבכהב ושבעל פה והם המרו אה רוחו
ער שקמו עליו לבער ספרו כספרי קוסמים וגם את ספרו התימודיוייפ
ו ועכרו וזה
ל
ע
ד"א פשע לא יוכל כפרה ,אחיי כן ידבר עלענין התפלה ומתמרמ -ההימסות
שהוסיפי בחפנה ועל ששנו הנוסחאות ועל שהרבו בהוארים וביחור על הפיוטים ומביא
דמינים מפיוטי הקליר ומפיוטי אשכנז אחרים ,ועל כמה מנהגי שטות והבל טפסידי
אמינה טהורה .אחרי כל אלה יתאר הררך הנאוהה ללכה בה למרוהפני ההולכים
בחשך בנשא  rfiD1נם-ין בין אנשים וסוף רברכי עוד תקוה לאחריה  ,כי כנר נראו
א.ת'ה בארץ שבכל 'ום טוס.פים העם להציץ בחכמה ואמרוכי אלה הדרכים לא
יתכנו ורק מעט יחזיקו בם למען בצע והוא מעירכי כבר ראה מראשי המ-ברים
מגו-וליהם שפקחו עיניהם על הדברים האלה והודו בהפסד ובחרו בבטולם אך לא
ב מ'הם .המתיארים הקצרים האלה הם כמו עצמות הספר אשר
עליהםנירי
התוליי והעלה עליהם בשר טליצות 'פוה וקרם עליהם עור לחבר %ת האהל ויפח
רוח,רעיוניו והגיוניו ויצא הספי הזה ,והנה הטחבר הזה העלים שמו והמביןיביןכי
העלים גם דברים שבלבו כי הוא נושא הלונה על המשא ומהן הפלפולי ורע בעיניו
מעשה בעלי התוספיה .הלא נכר סבין שורותיו כי בלביישים ארבו גם על המשא
ומתן של האמוראים אבל לא נרצה לכבר משפטים על משפטיו וגם אין,ה תכליה
דבירנו ;ל הספר הזהכ.לפי דרכנו לא רצינו רק ללמוד טמנובי זה החכם אשר היה
מישנו באיטאליא היה אחד מאלה אשך נפשו מרה על ההלמודים הגסים אשר כל
ישעם וכל חפצם הפלפול ובוזים החכמית וטחזיקים בכל מנהנ של הבל ובלי ספק
היתה עינו ראשונה על רבני אשכנז היושבים באיטאליא ,ולמרנו עורכי כמחשבותיו
כן היו גם מחשבות חכמים אחרים ,ואמנם בבחינה על המעמדים האלה נשפוט כי לא
הדלו מריבות החכמים גקרנ הארץ ואם טוב להם אם רע היה דגלם  -המחלקת.
-

נהי

ב.

___כ-4

פרק שמונה ועשרים
:1ת'נ,ת

ופר.

פרק זמן ארוך מקיף שהי טא,ה וחמישים ועור שנים עכר עלינו בחלק הזה
מתכורני אשי בו כמעט בכלו אבל גדול ליהודים מרוב עמל ותלאה אשר השיגום.
י המשיחיימ  ,מישליהם כהגיהם שריהם
בו -..ודח :מדהי אל דתי בקב ארצותט.של
אשר
ל
כ
והמוניהם כלם לב אחד לדכא החת רגלם
ה
נ
ו
כ
י
ל
א
ר
ש
י
בשם
 .המישלים
עיניהם על בצעם לעש.ק דלים ולהגדיל חמס ,הכהנים קנאו לאלהיהם ,השרים סוררים
והברי גנבים ,וההמונ.ם שאפו לדמם להשמיד להיות :לאבד את כל היהודים לתפארת
יראהם ~דבר הכהנים כימים ההם .רק לעתים טעט נחו היהורים מאויביהם .אמנם
נם אם נחו שקטו הרריפית ,היו חייהם תלואים להם מננד ולא האמינו בחיים ,החת
רגשי ?חדים כאלה בכל זאת גדלה והצריחה ולעתים גם פרחה ספרות תלמויהע בכל
כקוטוה מושביה היהורים ובהקף עז גברה בספרד ואשכנז  ,פה ושם הגביר ברית
"-בים הפלפול החדודי והלמידים פססו להם טסילוה חדשות  ,פה ושם אזנו :חקרו
,דקר חיה
יתשו
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ותקנו הקנית בחייהם הרהטם גם החברוהיים לשמירת הדה ולישר כל עניניהם
במ"הלוהם ,ועשו מנהגים לפי צרכם בארצוה גם שנו טנהנים ובכל אלהאין הנדל
בין ארץ לארץכי אם בשיעור וצורת הדברים לא בעקרם .השהדלוה עזה כזאת לתה
נפש ;ל ההורה ולדבקה בה ההה טשא פגעים נוראים תעירכי הסירותם היתה בלתי
טוגבלה .וקל כן לשחוק נהיה אם נחשדם כי עשו אחת מכל הפעולות אשר הזכרנו
טתשוקה לברא חדשיה ברה היהדוה ולהעביר הישן מפני החדש .אמנם בכל אשר
פעלי עשו רק בכח הישן ,והחדש מתוך הישן הוציאו .הנה "נחנו אומרים התורה
נצחית ,וגם העוזבים ארחוה היהדות הלא הידוכי בם שמיס וארץ יחליפו ויחלופו
ואף קיץ אחד מן ההורה לא יחלוף .אנו עם ה'הווים שמרנו העקר הזה כבבתעין
ואמ,נהנוכי התירה לא תשהנה לא בכלל ולא בפיט ,וא.ךיכזכי אויעבירו אוימירו
אף דבר אחד מן התורה ? גם הקבלה היא התורה שבעל פח נחשבה להם כעצם
התורה ולא הח"יפיה ולא המירוה ל ב םל ה .אכל השנויים הנראים בה אשר נולדו
במשך הימים עשו בכח הישן ובמצית ההירה ,ובזה הצלנו נצחית ההירה מצד האחר
ואפשרוה השהנות דבריך מצד השני ,כ .נם זאה וגם זאה מצוה התירה ,כי היא
נתנה לחכמים הרשיון לפיש התורה על פי דרכם יחכסתם .סימור הזה השתלשלו
דרכי הלמודים וברוב הזמנים נתעותו הדרכים וגפר 'הפלפול ויהי כלי למעשיהם
בפ.ריש ההורה .והקבלה  ,בארצוה נפוצותיהם דרשו מעמדיהם אשר השתנו בתמידוה
בטקום יגזטן ה קנ  1ה שוגות לפי ערך המקומוה כאשר הם שם ולפי טצבם הפייני
אשר ;הדועליו בגוים.
אין מספךיחלםכ.ל ה ת קנ  1ה אש -,עשו ראשי העם אחרי ההירה בכל דור ודור,
האחרונים כבר
למשה רבנו הקנות ידועות ואחריו ליה.שע ולכל פרנסי האומה.
ואף כי עמל הוא בעינינו לחשוב כי רפרטים אשר נזכיו על שם אלה הקדמ.נים הם
באמה פועל ידיהם  ,כי כשום לב אל תכונהם רובם אינם נאותים לפי זטנם ומקוטם
לאיתכן להנהיגעם על פ'
ורוחם  ,אכל,ה ברורכי עשוהקנוה רבותכי הוא דבראשי
הירה כחובה בזמן מן הזמנים הקרמונים מבלי שיתחדשו מאורעות הדורשים תקנות
חרשוה איטר לא שערה תורתם .בימי התנאם והאמוראים כבר נמצא מפירש ושים
שבל הקנות קבות נוספות על ההורה אשר הכריחו עליהם הטקומות והזמנים .ומלכר
שהן בוספוה על התירה גם הן נזמות מדין ההורה .כמוהם כן גם רבנים סבוראי
י כן דרוש
וגאונים עשו הקנוה אשר הן לפעמים בנמיה מעיקר דין
ההורהיען ראוכ
ו
ג
ה
נ
לחפצי מעמרם בארצוה נפיג הירם וזטנס .וכמנהג הזה
ל
כ
ם
ג
ם
י
נ
ב
ר
ה
הבאים
אחריהם .בספרר ובאשכנז
 .טחכמי ספרר נזכיר רק תקנית טילטילה יהקנוה הריב 'ש
והתשנ"ץ בקהלת הספרדים אשר כאלגיר אש -ניסדו מצרכי הזמן יהמעסדים באשכנז
וצרפה היו המעמדים משהגם כמעט בכל דור ודור .אף לערך הוה נדרש להרבוה
תקנות ,רובן נתקנו בוער הרבנים .ומהם הקנות
גרשים סא.ר הגולה':ולקנות
ו
ש
ר
ח
רבנו עמיאל בן מאיר ואחיו רבנו הם ,אשר נת
ו
ק
ז
ח
ת
נ
ו
ם
ע
מזמן לזמן תוספות
עליהם ,בקצת תקניתיהם נזכר מפורש שנעשו ביעד .כסו תקנות ואו"ם שהם תקנות
קהלוה שפירא :ירטיי,א מבנצה שנעשו בשנה קמ"א .תקנות שתקנו בועד הרבנים
באירפורט סביב לחצי המאה השנית (עי' מהרי"א בפסקיוסי' כיד) .ובימי מהר ר
יעקב ווייל היה וער בנירנבערנ ועשי תקנות הרבה ,בעיר בינגא נתוערו מה"-ר
זעליקמאן ומהר"ר מאן עם רבנים אחרים בשלישית הראשונה לטאה השלישית ועשו
הקנוה גדולות אבל לא היה
כולל כי הרבה קהלות גדולוה ומפיארות לא קבלו
מה שנזרו וגס גדולי הרבנים בדור ההוא היו מלינים עליהם להשיב את הנזרות

רבנ.

ייה

(רו"ר חיה,

.

אין אשי
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א.ן רוב הצבור יכולים לעמוד נהם .אבל נמצא גם תקנות אשר לא נזכר שהיוביעד
אבל *ש לשער כי לא יצאו מכחיח.ד .כי תקנות נדולוה לכל הקהלוה מעולם לא
הקני ביחיד ,והלא -כבר יצא הרבר מפי מהר"מ מנ"ל שבכל רבי הדש ביוראה צריך
המורה לרדית ניעץ עם גדולי הדור אף כי ב;ש.ה תקנות חדשות .ועל כן נראה

מאד כי התקנהמענין ממיכת ה-בנים אשר תקן מ:.ר"ר מאיר בן בריך סנ"ל מווינא
נעשהה נעצה עם רבנים אחרים שבדור .וכן 'ש בדינים שימר מהר"ם מירזיבורק כמד;
דברים אשר הם הדשים ולא נמצא שרשם כמקום אחר כפיסקים ובלי ספק לא מלבו
היציא מלים ולא בכח :צמי יסרם כי אם בהסכמת רבנים אחרים .זה החפץ ליסר
היקונים חד'טים בהסכמה נראים ניחור בהקנה שלא למאן אה הקטנות התקנה הזאה
יחסיה למהר"ם מירזיבורק ,וכבר אמרנו כי היא היה רק המעיר עליה אבל לחלוטין
לא היתה לפעלה אדם מכח נזרתי לבדכי אם רק בהסכמה הגדולים וגם אז עור היו
אהרים אשר הניעו לה ראש ,לא נאמר כי בעת שהקנו כאלה הע עושים ועד אמנם
שהיו עוש.ם בהסכמה והיו נועצים יחד באנרוהיהם ,והדסכמה הלא היא כועד.
כענין התקרת אף כן היהענין ה מנ הגי ם ,בכל הזמנים :בכל המקוטות היה מנהג
יש-אל הורה ,מנהג קדום טיביישר היה מבטל הלכה ,ובספקית אשר לא ידעו
להם פשר דבר הלכו תמיד אחרי המנהג ,ועל פי הימודוה האלה אשר מאז היו לחק
בישראל החזיקו בגל עז במנהגם ,בין במנהני 2שנהנו בהם מלפנש ומקדם בין
במנהגים שהנהיגו כקרובונתקבל0 .ן הקהלות .בזאת המדה לא היה הבדלבין ארץ
לארץ בין סדינה לסדינה ובין ;יר לעיר .כל אחת ואחת הקדישה קדש את מנהגה
יאיי לרב וחכם אשר ערב לבו לבמל מנהגה .אמנם לעהים אם היה הנטן או מעמרם
דורש לשנית המנהג לא חדלו לשנותי ,אך בשיעור המנהגים יש הפרש בין ספרר
לאשכנ ,:בספרד לא הנהיגו על נקלה דברים ימנהגי איסור אחרי שורה הדין לא כן
באשכנז שם פרוורב
 .מאד
המנהגים אשר לפעמים היו מעיקים אה העם
א-
אשרספ
והנהיגו דברים קלי הערך מ
לטנהמם טפלים
ין נהם תיעלת לטומר ואין
לא צמחו על אדמת ישראל:
; ן
-DDe
אשי
.
בין ספרד לאשכנז היה גם הפרש נדול בבחינה הדרישה בהכסוה .מאז ומקדם
היו בנ' ספרד דורנה החכמות שוחרי המדעים ועל פיהם הבינו בתירה הבהובה ופתרו
הנעלם בהורה שבעל פה .תש.קתם הזאה היתה בכל דור ודי,ר הזרע למריבית ,כי
קמי להם מתנגדים מק-בם ועוד יותר טחוץ מצרפת ואשכנז הספרדים אסרו כי
החכמה עזרה ומגן היא להורה ,היא הועילנו להשיג אמתיות ההורה ולנגיע עד
תכלית ההצלחה הנצחית .אמנם אנשי צרפת ואשכנז אמרו כי החכמה נזק לתורה
1כרבוה ההכמה המעם האמינה ועל כן בהם אין דורש ואין מבקש חכמה ,והורה
הנסיון כי כל האמונות לא זכות והטפחות לא הזיקו ליראה ה'ולקיום המעשה במצות
התירה כלכך מאשר היקה החקירה הפה.לוסופית בהורה  ,נרוכ הימים נצחה השמירה
מלכה אחרי חכמת הפהיליסופיא היונית את התשוקה אליה כ' רבים טהדורשים אשר
אמרו כי בה ישיגו ארחות חיים דרך אמינה מהירה היאיל הלכו אחרי חכמת היונים
יאבדה אמ.נהם בלאהריר ,ויהי באחרית הימים ובפרט בדורות האחרוניםלפני גלית
הארץ גם בעלי החכמה הביני זאת אז בנדה יהודה במאהבה היא חכטת היוניה,
.חכטי המחקר עצמם הער העידו בעם לבל יהרפו לעלות על הר החכמותאמווננפלהוחללי
 .1על דגר המנהנ.כ הטפל.ם האריך לדבר בטוב ~ Qpודעה ר"מ גידעכאנן במפרו חזא וח"ג בפיגום
ם
יה-אה בקצת מקימותכי ,ש בהם אשר גינהגי העמים.סידם עי"ש.

.

וכי
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 .אמנם החסורהבמיפלא בפבע?ות ובאלהייה מהיוהה במפרד מולרת בית
צונהלפניהןמימו קדם קדמתה; הולירה התשוקה לחקור בענינים המופלאים את,,החשק להתעסק
בקמלה ברזים ובסתרי תורה ,זאת היריעה היתה להם מכלל התורה שבעל ,פח ועל
כן ק-אוה ק בל ה ,היא עשתה הרימית באמונת ישראל הולידה והצמיחה.דעות לא
יסבול שבל בריא ובכל זאת דרך הקדשיקיא לה ,ער ש-וב חכמיישיאל אף .אשר לא
היו מבלחיה לא מלאם לבם לרנר בה נגר העם ,ואנו פגשנו בררך חקירהנו באלה
הדודות האחרונים רבים מן החכמים הנדולים אשר היו מראשי בעלי-,החכמה יעסקו
בתאוה נסי .בקבלה ועוד אחרים אשר לא עסקו בה אבל האמינו .באמתהה והצהיקוה
 .זאת הקבלה פשתה בכל הארצוה בספיד ובאשכנז וצרפת ואיטאליא מצאה
קדש
מאהביה וטקרישרה אגל ביוהר היה ספרד מעין הנובע מקור חכמתה  ,מפרי קבלה
היותר 0קידשים לבעלי קכלה הלא הם ילידי ספרד .ובדור האחרון בהגלותם מעל
אדמת מפרר היו מהם מקובלים הרבה אשר הביאוה אתם אל ארץ גלותם.
 .,עמיה".דנףיס.
סההלת האלף הששי ער יזהר משהי מאוה  D'eDn1וקעט
כן
שנים .אחרית רעה"אילה אוף פרק הזמן הנהל .על ספרד ופורטוגיל נקל,.הנויל
אשרידיםלהכריח כל %ע ישראל 5ע 5ארמ
היז,ם.
יד
לו
הנ
נוינ"ןי.הםכפעלםטינבלהרגבלתההרניהוואדעהדןמ,אהריץוממו
אשר נתבה ידם לה' ולאמונתא
כארצית
לתור להם מקום מנוחה מעט ,בצרפת כנר לפני זה נסח שם ישראל ס"רצה ולא
יזכר ( 41באשכנז לא היה גרוש כללי ,אבלויהיותי מזה .הרדיפים קנוחה מעיר
לעיר מממלכה אל עם אחר ,העלילו עליהם ,שסו בהם את""מוניתהפיא-םעשיתם
חפסום וינצלו א4היתרים עך כיה.י
ל כונ,ם;לס, ,על כןאין שספר לכל הנלים
55ף רגלת
ןק
הל"
יא
מ
(טע 6לחייהם .עלהדיד הזה התבוללו
..4
"י
ה
יהם במצות אחרוה אשרובכט
ייות .נעשבו
ח
א
ל
חר
נכ
 ,עם הגוליך ובראשם
1בק~
עמדו"חכמם והרבנים אשי היו נס ל*-5 6לש פנות עקריו"(היו הגולים פינים.
א,
האחת :לארצוה אפריקא ,לתוגר0א ,ילארץ הצבי .הקנית לכל ממלכוה"יפאלי
והשלישית לממלכוה רו6יא וכל אגפיה ולמלכיה פולין..
הפלסים הראשונים מתוך הטהפכה בספרר בשנה קנ"א שסר פניהם לאפריקא-שם
יסדו קהלותוישיבותע
,וכבארוע גאון אנשי,טפרד לא[נהנהם להתערב
בי,ו[קהליתהילידים
מ
י
ד
ף
נ
ס
ה
האו0ללום אשר ישבו מאז בארץ ההיתועל כן יסדו להם
קהלות,סיוחרות
ספרדיות ככל הקוהיהם ומשפטיהם אשר נהנר בהם בארץ מושפם לפניך בספרדנ לא
נטו ימין' או שמאל מטנהגיהם ,אך שמרו את משטרת תכונהס ג
םל'.בארץ אחו.זתם
4
הארץ אבל המ למדו מהם .ל"ש5
.
ח
ש
י
ה
ל
ו
גם
עתה לא למדו מטעשי תושבי
בנלות האחרונה בקשודבים מנום להם בארץ .ההיא ויתישבו שם
כנפי .ורל,4הקהליה.
רכש פנו למלכות חוגרמא וגם.שם -מצאו טחסה ומסתור בצל
5ישל'א אשף הע
סלכי"חסר .וגם בארץ.הצבי נהנו להם'חנינה .מצד סח היו העוצר והרעוע.י"יגון
אשר סצאו את היהודים בספרר לסובה לאנשי הארצות האלה .כי חכטי-"~ebירבניא
אחר לא היהה
ופופ-יה הניאו אהם חכמת ישראל ופשטוה בין היהודים .אכן
טובתם עמהם בי נפ הקבלה הביאו אתם ותהי שלטת בכהלס[.אלה"נעוה .זאההיטעה
היתה כמעט לכל הרבנים ענין לענות
ובתאוה .עזה
בה ער כי רור אחר דור
ניקשו ונלכרו משחיתותיה ,כסה כחות מובכיים טבעוביה נגרש הזה ואבהועשהני"יה.6
וטעומת נוכל לאמרבי התפשפיה הורההספידים לקחה דרכה אל ארצוה הקדם ושם
בצעו אה אשרהחלייעשו
ה בארצם.
ובאמת בטה גרופים מעשהחבשיספי
ת בארץ
(יי.
ד הזה)
=גלובוס
'

.

ל"מ41,

יהם

.

.פיו
מצי

המועילות להיקון הסדות אך כנכריות נחשנו להם וחטאת  ,כן היו המעתדים באשכנ'
(דבר חיה)

ובהעליז
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נלוהם ,רביםהיו החכמים הגולים וכלם נדולים אנגף שם .שם העמידו חלסידים
הרבה ,והתלמידים כרנותיהם כלם אחזו סדת חכמי ספרד בתלמוד תירתת ובדרכי
ההוראה ונם לא .מעם מהם אשר אחזו סדתם גם בחכמה ובמדעים ,אטנם' בחכמות
חדל להיתו להם אורח כפהילוסופים ההולכים בעקבות חכמי היונים כי אם מדת
המוקרים הנאמנים והמתונים היתה האור לנתיבתם .המחק-ים על' ררך רבי יצחק
עראמה בעל עקדת יצחק והרב דון 'צחק אברבנאל ועוד אתרים דומיהם ,הע להם
נעימים( ונחמדים .בררכי הלמור בהלסודהיו הרמב"ן והרשב"א וכלההולכים בשימתם
מנהיגיהם ,ואולם בהוראותיהם ל %סרו ימין ושמאל מפסקי הרי"ף והרמב"ם והראיות
אשר היו המאורות הנדולים להאיר לאנשי ספרד את הדרך ילכו בה ולהבתם את
המעשה אשר יעשו. .ההמשך אחר ~ nwSעמודי ההוראה האלה היה להם לחק ולא
יעבור .אחרי זמן  "5כביר החק הזה נכתב ונחתם בספר וקיים.הו וקבלוהו עליהם
היהודים מצאצאי ספרד עליהם ועל זרעם .ויהי כשלשים שנה אחרי נלוה היהודים
מספרד עמד רב אחר מיוחד בדור ביתרון הכשיר חכמת התורה וישם אל לבו לחחים
הורת ההוראה הדרושה למעשה בזמן הזה ,החכם היה הרב ר בי ין סף ב"ר

 .כמעשה רבנו משה אשר עשה קצת חבורים כמו פירוש המשנה
אפרים ק אר 1
ומפר הטצות שיהיו כמביא לחבורו משנה תורה המיועד להיות מקור ההוראה לישראל
בזמנו ,אף כן עשה הקארו .בתחלה חכר ספר כסף משנה לברר וללבן ספר
משנה תירה להרמב"ם אשר הוא הימד למפח ההלכית אשר השב לחברו .ואחרי ק
י תי 1סף המקיף כל השיטות והמנהגות וההורהות והפסקים אוצד
עשה ספרו ב
נתאדשו והוסכמו אחרי הרמב"ם וחברו אל ספה הטורים לא שיהיה פירוש אליוכי
ן שגם הוא הוסיף על הלכות הרמב"ם דברי חכמים וששותיהם עד נסנו
אם תלאו בויע
ובפרם שכלל במפרו כל פסקי הרא"ש אביו וההיראות בתשובותיו ובא הרב בית יוסף
ושתעליו עוד נוספות .ויהי כאשך כלה לעשות את המלאכה הנכבדה הזאת אשר בה
עפל ויגע בהגהה אתר הגהה יותר משלשים שנה ,אז אמר הגי; העת לקבץ על יד
בלהתוליות ההלכותיות איטר נטצאו לו מתוך הכסף משנה וביתייסף ולחברם במפר
והפצו הצליח בידו ,כי חננו אלה.ם בארך ימים ,וחבר באחרונה את ספרו של חן
ע ר1ך על דרך הלכוה הרמב"ם בלשון צחה ובמליצה נמרצה אשר כל מביניו באמת
יתפלאו על המראה ,כ'
ספר הרמב'ם לא בא כבשם הזה .והנה הספר הזה
ד"א חוחם תעודה שהיחורימםלבהיספרדים שנלו אז גדימו עליהם זה החק לבלהי מזרימין
ש שמאל בהוראתם סמה שהוסכם משלשת הסורים הנאמנים האלה הרי"ף והימב-ם
וחויא'ש .ויען כי הקארי יסד את ספי שלחן ערוך על החק הזה על כן הוא היה
י
ם הספרדים ,
להק לכל היהודי
איטאליא היתה ארץ בטח ליהווים לערך שאר ארצות הנוצרים ועלכן גם היא
משכה אליה רבים מעשוקי ספר ומן הגולים .כבר לפני דור ודור היה משא ומרן
ימות שאבי האיטליינים ממקור ספרד .כמי לספרדיים
בין חכמי ספרד ואיט"ליא ,החכ
היה הרמב"ם גס לבני איטאליא מירהומנהיג .ומהם גם למדו תכמת הלשון והמליצה
 .ואין ספק כי כל החכמים
גם חכמת הקבלה היהה נחלה להם ממקובלי ספרר
המופלגים בכל אלה הענינים אשר קמו באיטאליא דור אחר דור כמו רני עובדיה
0ברטנורא ורבי עובדיה ספורנו בעל הפירושים והמבקר ושכבד ר' עזריה 0ן האדומים
בעל מאורעיניםועיד אחרים כלם נמשכו אחרי שטת חכמי ספיר .אך ברבות המצוקות
באשכנז ,גם משם רבים באים לארץ המונים וחכמים עד כי יסרו להם קהלית
אשכנזיוה מייהדות, ,מהם נתפשמו תורות האשכנזים בארץ הזנת .אמנם רבים יותר

.
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עזכו את ארצם ויהישבו בקצת רומית וכמריטת .מלכות פולין'
ואו האשכנזים אש-
הפולניינו המאוחרים בעצמם העידוכי הזמבני בניהם .ש 5האשכנזים ,תנוזאונ לעדה
כי החזוקו ער היום בלשון אשכנז ומדברים בה ,אף לפי מבטנאם ,לש הודעי ולא
הדר לה ,אבל יותר מזה ומזה מבואר הדברכן מתיך דרך לסודם והתדחקפ משאר.כל
תער'הי קמלותיהודיים באלה
החכמות והמדעים .הנה ברוד הדבר כי כב-לפני דורכ-
הרבה
ם
י
נ
ת
ו
נ
ו
ם
י
א
האיצות וישבו שם בטח ובכל עת היו חכמי פולין .נוש
ם
ע
חכמי
אשכנו הקרובים אליהם יותר מעם חכטי ספרר אמנם .לערך שרבו הרדיפות והמצוקית
באשכנז כן הרבו הבאים משם'לפולין והביאו אחם הורתם וטנהניפגררך לסודם' ומעט
מעם היוהפילנים הילכים בכלענייני הורה אחרי האשכנזים ובכל מנהגיהם  ,ויהי
כצאת ספר שלחן ערוך למהר"י קאיו לאור עשה רושם ,בעילם ,והיה קרוב הדבר
שמנהג אשכנז אשר הם מתיחמים אחריהכי ה-ו סבני בניהם של האשכנזים'ידח נרח
מלפניו קם אחד מרבני פולין איש גיפר רוח' בו הו 14הרב רבי משה .איסרלס נפרש.
טפ העל השלחן ושתעליו נומפיה מכל רעות האשכנזים,הראשונים והאחר:מס'והעריך
לפנינו מנהגיהם וברבים מהם צוה שאין לשניתם ,ובלבד אלה הוסיף עוד הרבה
דינית וד.ני דינים אשי השמיט הקארו ובדרך הוהנשלם :ספר חקים לטורים בישראל
-

-

'

אמנם כאיור מראש לא נועדר ההורה שבעל פה להיות ,חהוכה ובכע עת בק.ם
אדם לתהמה במו רבי כמשנהו רב אשי בתלמידו בעל הלכות גדולות והרי"ף
בהלכותיהם ה-מב"מ במשנה הורה תסיד הבאים אחריהם שברו החיתם ועוד הגדיליה
והיחיבוהכן היה היבר גם עתה .לא ספר הטורים ולא השלחן.ערוך היה שוה( להם.
מפרים,איןי  fpבהוראת .איסור
בקנאה גדולה התעוררו גדול .ההלמודייםבפוליך
י
ש
ע
ו
והעשרובכול,עניני פסקי ,הלכית אשר כבר ננמרו ונכתבי 1נחהמ( 1בשלחך ערוך עד
הימם .קצתם שמר מגמתם -לברר וללבן ולפרש' אתספרי המורים'.והשלחן ערוך.
וקצהם עשו ספרים טיוחדים לעצמם מפסקי דינים כלי התלות בממרים'ובשלחן' ערוך
עד שבזמן אחרון עמדו חכמים ועשי קצורים מן השלחן ;רוך והכג*מובתיך הקצורים
כל מה שאזנו וחקיו וחדש :ספ,שיו :להשלים מלאכהם עיד הוסיפ טה שמצאו דינים
טחודשים בהיך מפרי התש:כ:ה טן האחרונים ,וזה נק-א קצור
שילחן ערוך ! כן היא
המדה המהלכת עלפני כל הדורות האחרונים כטעט ער זמננו .התולדוה -אשר יצאו
מזה הן רבוי דיניםודינידינים חדרים אין .ספירות לסו .ואפנס אלה התולדות אשר
רבו וכמעט כנדו מנשוא הזיקו לשמירה המעשה בדת התורה שבען פה ,ועינינו רואות
כי נתאמהו מאד בימינו הדברים אשר אמר רבי חייא הגדול והזהיר (כיר פי מ):
שלא .יעש ,הגרר גדול על העקר שלא יפול ויוצץ בנטיעות.
הנה בכל הררך אש -הלכת בה ;ד כ :לא פגשה רק אחר מרבם אשכנו באלה

הדורחע האח-תים ותא מהר"ר שפמן מלחוחן העב מפראג אשר השתדל לדגת
הכמיה העילם והיא העד והוא הדיין על מעללי חכמי דורו וארצו ,והעיר תלונה
קשה עליהם על אמרם -רבני אשכם -די לנו בדורנו בלמידת התירה האסיר והם,תר,
ושאר מ.2וה הנהונוה גופניות ואין איש שם על לב לידיעת השםועי' פרק כ"ז).
ובאסה כטעט מכל דבריהם והורותיהם אשר שמענו ונרעם לא הנחילינו דבר גדול
או קטן לזכך אמינתנו מכתמי אמונות טפלות ולטעת בעם דעות מושכלותמימי דעה
ובינה והשבל ,ולא התבוננו ברוח התורה ובטעמי מצוהיה ,וכל החכמות הנשגבות
השעילזת לתיקון המרות אך כנכריות נחשנו להם וחטאת ,כן היו המעמדים באשכ':
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עי

אשר הם מצאצאי בני אשכם ז0ן ארוך
הסאה הששית ועוד טעם הלאתת
ונכספיליי
הדרשוה אשר דרשו ברבים לא היו לרובכי אם הורעה דינים ומעשה חדודים
בפלפולים חריפים בין בהלכה בין באגדה  ,גם בין הספרדים בארצות אשר נאחזו
בהן אחרי הגרושים לא נשבהעי
ר רוח ספרד ,החכמהוהמדע סעד מעט פסקה טבינ,8
גם הכסת התורה הלכהאחורי_י
ת .הן אטנאכי אין להכחיש כי גם בזמנם האחרונים
היוב,ן הספרדים הכמים גרולים ב,תלמור ופוסקים ובקיאים עד להפליא ככל זאת לפי
הרוב אברה חבטת אבותם מבנים אמנם מראה מאד נפלאה ננלהה לעינינו בזמן
האחרון בני אשכנז ובני ספרר החליפו עמדהם ' מצאצאי ספרר נטחן כמעט כל
הגדולות אשך עשו אבות אבותיהם בחכם:ה ,בלשונות ,בחכמת לשון הקדש ובשאר
בחצי הראשונה למאה הששיה באקכנ :כל אלה לפרוח.
מרעים ,והחת ,ה ההלי
הגינה בטקרא ,ההגות בחכמת רקדוק לשון הקרש ומליצהה ,והדרישה בספרי הטחקר
יבפירושי מקרא לפי פטומם ורוח חכמתם ,מורשת רבותינו הספריים ; נשאו ראש
והיו מטרת חפצם לרבים  ,והיו הטנהיגים לנחותם בדרך החכמות הכלליות אשר בעה
ההיא מלאו פני כל ארצם הגובת ההשכלה אשר מדשנה ירויון כל עמסיהויהי היהודי
נאחד מהם .לא ארכו הימים יהנה הכטת ישראל הלכה מחיל אלחיל ,גרולי חקרי
 .אסו
לבקמי ובראו הדשות בארץ אשך לא שערו קדסונינו והן חכפ 2התולדהלעסני
והקרו והקנו דברי הימים לעם היהירים וספריהן ,וכמעט לכל פנה כפנות חכסהם,
דרשו בכ 4ק-מוניוה
 ,חפשו בחפש מחיפש תעלומוה חכמהגלו דרכי מרעיהם
י
נ
ה
מ
ו
א
,
ו
ב
י
צ
ה
ו
ד
י
הנשכה.ם מני רנל
ל
א
ר
ש
י
אנשי מעשה ונדולי עצה
לזכרון המון תכסי
ותישיה אשר נשכחי כמת מלב ושנות מאיה כבירים שמם בהשך 'כוסה.
ההלמוד וחסררשיםוכלספרי התורה שבעל פה ומפרי הנאומם והרבנים הראשונים
והאחרונים היו ראשי המקורות לטחקייהם ,ואמנם גם להפך אלה המחקרים פעלי
העצוטה גדולה על הדרישה בכל אלה ספרי המקוריים .בק-ה התלמור ישרה הגיונית
וטושכלה לקחהעמדת הפלפיל הכוזב ,הםהכועד חרטה אתהפלפיל המסובךוהמעוקש
בי הראיבי שיא ידבר ויגיקתו הבל ורעות רוח .רוח חכמה ובינה רוח מדעיוהניוני
אשר יצא מאשכנ;ושכניה סובב סובבהולך עד פולין ורוסיא הניע-מתו,וה אשר כהן
מחו חריפות הפלפול תקעה אהלה  -גם שם ואת הסרת טעם נגרשה טהיות גברת ,לא
נעשה בנפשנו שקי לאמר כי דרך הלמ.ד המעוקל והמעיקש הזק כבר נגזר כלה מן
הארץ ,ידענו גס ירענו כי עוד רבים מן הרבנים ודירשים את התלטור ימצאו בו חפץ
ויבלו בו כחם וזמנם ,אבל זאת נאמי כי בקשת החכמות והמרעים כבר הכתהו מכה
לא תוכל להרפאואין לו הקיטה בדור יבא ,ואנו נחשוב כ' השתלשלוה ההירה שבעל
פה שנתה פניהי לא עת עתה עת המצאת דינים חרשים והרחבת הישנים והרבות
איסורים ומפות חומרות על ח.מייה  ,אבל השתלשלותה תפנ :ררך אחרת .סנולוה
יקרוה ישלנו מירשה טאנות,נו .דעוה ,ומרוה ,טשפטי צדק ואמתיות אשר הם צפונים
בסתר רמוים בחלכ ה ו ב אגד ה  ,לאטר לצפונים האלה צאו לאור ולאשר בתשך
חסלו ,זה ה.א ההשתלשלה אשר זמננו דורש אותה  ,ערך ההלכה אינה רק לדעת
הרין היוצא מטנה כי אם יהיו עינינו פקיחות על הרוח אשר בקרנה ,אין ממפר
יהלכות אשר למראה עין רק מבמדות הרין למעשה אמנם המתבונן כהן בינה ימצא
ני הרבה דעות צדיקות הדבה רעיונים והגיונים אמתיים לתקון דרכנו ושלמותנו נוכל
ללמוד טהן .ועוד יותר הונה עלינו לעמור על רוח האגדה לחתור בקרקקיתה
פניני מוסר השכל ,לפהור רבריה ותרותיה פתרון ברור ,לנלוה אמונוהיה ורעוהיה,
כן אצר בל כלי חמדה היא האגדה ,והיורע להבר ההבן טן הבר ימצא בה תעלומות

.
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תכמה
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חכמה תרת אכת הסימה  ,זאת האגרה היהה לפנים שיבה ונטישה או עלובה
'נהלאה ,התלטודיים לא חננוה ,חכמי ספרד שנו פניה בפהיל:סופ'הם ,רבים
מהדרשנים שמוה לקלם בפלפולם  ,הן אמנם כ' בזמן ההוה הזה חייבים אנו לתת
האגדה ~מפריה לזריה
הידה וההלה לרבים מרורשי חכמת ישראל אשר שמו לב אל
ולהבר נימחאות.הם לנקיהם טשניא.ת סופרים לעמוד על ומן הוסדם'אך טי לא ידע
כי נמו אלה וכיוצא בהם הם רק דברים טפלים למה שאני מבקשים ,עיקר הכליה
ררייכת האגרה היא להתלמד מתוכה "לרעת חכמה ומוסר להבין אטרי נינה"  ,להגי;
משפפיה הצודקים ולראוהם כמראה ולא בחידות ,הפינה עתה לדרכ .נעם האלה
צדקת ה' ? nrומשפטי צדק עם ישראל ,רב פעלי] ה א ועוור לחלק נכבד
מה':תלשלות התירה וקדש את השם ברבים ,כי הם הדרכים הנאותים למק ולאמץ
הלבבות בדת אמת להגדיל תירתנו ולהאדיר ,ונאותים להסיר חרפת העמים מעל
ישראל ויקיים באמה בהירת יש-אלכ' היא חכמתכם ובינהכםלעיני העמ.ם

.
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אביגדור קוא בן רני יצחק .263
אדרבה בחרם .47
אבסליוסי .59 ,38
אהרן הלוי ראיה .58 ,36

אהרן לוריא .259 ,251
אבנר תלטיד רטב"ן )tQV
אברהם אבאלעפיא ().1),2 ,6
אהרן פאפנהיים .261
אברהם מפיסרו .96
אהרן אלראבי ,268
אברהם אלפואל .!);2
אהרן בלומנלין .248 ,239 ,169
אברהם זכות גן ' Vw~cetוחסן  .234 ,232 ,91אור ה' לר"ח קרשקש 2ע.205 ,1
אחיטוב טפלרמה ,102
אברהם זבם ש.27
אברהם בן נרמיאש 7ן).2
איטליא .281 ,266 ,93
אברהם קיא .262
אייזיק טירנא .246
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אייזיק שט'ין ;2 ,261י.2
אברהם ואלאנסי
אייזיק הלו .במרפורק .249
אברהם בן יצהק הלזי 200
אברהם אלקהלי ,162
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אברהם משפרוט 183
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אברהם קלו'זנר .246 ,106
אלעזר מגרמי.זא .2.21 ,25
אברהם נ"ר .צהק מרמון ספרד ין)2נ
אליעזר מפאסאו .251
אברהם כנבנשת .224 ,212
אליעזר בן "1.ל הלו.72 ,62 .
אך'עזר בן נהו .01
אברהם אבן עזרא .6
אברהם מבע .221
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אברהם גן ש"ט ביבאנו .226
אמינה למעלה מחקירה ,212 ,30 ,22
אגרה  .277 ,228 ,1!11 ,104 ,40 ,89 ,25אורעות טפפת 252 ,219 ,143 ,95
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"D'D?l

