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 נכברות כסה ' נרחב כר על חמי כפרחי ואנה אנה בפפרו הפזורים האטינותאת
 והבטחון ההשוכה מעלת על , האלהית ההשגחה ועל הסרות חוקון על בוטרובר

 לאדם תפארה הן אשר הרמוה המרות כל על ובכלל , האלהי והציק בדעתוהאמונה
 יהיר הרב  וה היה התלמוד חכמת זולתי בחכמה דבר של בללו . אד90( הואבאשר
 יעסוק גדולה בקהלה גדול רב בי רבים בעיני תר רע ,ה היה אולי י האשכנזיםבין

 היה לא ספק כל באין ני ננדו פיו פוצה איש היה כי שמענו לא אבל הללוברברים
 עשה אשר הטובה על ותודה טוב דבר לו לבו רחש לא אשר אשכנז ונכל בארצואיש
 הפוענים לבל נצחת תשובה ולהשיב אמונתנו להצדיק הזה נספרו ולאמונתולעמו
 שיהפשו בלבו דאג ומשפטם זמנו רבני הכונת את בדעתו לעצמו הוא אמנם ,עליה
 המקראות טעטי שדורש על עליו מלינים יהיו ובפרט , הננהם מקצר רביםעליו

 בררכים מקצתם מפרשים ה-אשינים רבותינו אשר פירושים בספר מצאם עלויאשיטוהו
 ובאיזו בפראג מת אם . בדורו יקר היה אשר הא.ש זה דרכי קצוה הם אלה *אחרים
 קברו מצבת נמצא לא כי יען שם מת לא כי הוא רחוק לא אך ידענו לא מתשנה
 גס אכל , וננו קרא אביגדור ר' זמנו כני של הקברים בין בפראנ הקברותבניה
 שדה על רוחם ומעבודה טפעלתם פראג מרבני רבר שמענו לא אחריו שניםממפר
 אשר , השלישית המאה לחצי סביב עד חכמתו שמע שמעני אשר והאחרון ישראלחכמת
 גם כי ונראה , ה,כרנוהו כבר אשר מפראג אליה מההר הוא , עהה מחקרנו נבולהוא

 והנירושין הרריפית הזה האהרון בזמן אותם מצאו אשר החלאות הפעילובאשכנז
 נמצא ושם איטאליא ארצה עתה נא נפנה , ארצם עזבו והרבנים החכמם מןשרבים
 . שמה באו מאשכנז אשר ומופרים חכמים שלמים וכןרבים

p-eועשרים שבעה 
איטאליא,

 מרחיבי וערן נועם ביפי פארה הטבע . ארצה ה' מבירכת איטאליא אלהיםנן
 כל בין וצבי ודורשיה יושביה עיני למראה היא חמדה ארץ כאשר אכן . רואיהלב

 בבחינת לטובה מהן נבדלה כן אף המשיחית דת בעלי בהן ישבי אשךהארצות
 ני , איטאליא לאנשי זה יחשב "לכנוד , בקרבה השוכנים היהודים ננד והסרהצדקה
 המערב ארצות נפיה בבל היה כאשר להם לרע היה לא מעילם בתיכם היהודיםגורל
 כי נאמר אבל הצרות בוס עליהם עבר באיטאליא גם אשר זמן היה לא בי נאסרלא
 פעם גםאם

 אח-
 )חנוך חשך" טבלי עשק ולא תמירי זה היה לא להם הריעו פעם

 טטוכה גם ההסיר לא הזה הטיב המעטר . 2( צר ח"ב גירעמאנן לרגם וכויהיהידים
 התורה מגורי ארץ איטאליא היתה הזטנים בכל כי ראינו ככר . ישראל חכמתאת

 הרדיפות זמן ובמשך , קנ"א בשנת בספרד הגדול הטבח אתרי ובדורוה .והחבטה
והגרושים

 כקצת ש.ש סטו אשכנזי לחם.ד סתטיהים בחם שיש נראה בטעמיו ננץ אם . ה' אות ע.ו פי. לטפרי עיןנפאיר
 כתב 1.פה , פעולם אשכנז אזן שטעה שלא טח חפשית בחקירה עליהם שדבר והתלטור חטקרא עלדעיתיו
 וקוץ קוץ גל על במעשה שהקפידו אף ,מנו שהכפי אות שוה 245 צד ה'ג בספרו נירעסאנן noo ר'חרג
 . אפונה בעניני טושכלות רעות סבלו זאתבכל

 נטרות הקצוות בענין ארוך מאסר שמז סי' אשכנז ללשון שתרגם 242 צר זה לפני הנזכר בם' שם8(
 בתרח ראיה מצא שרז סי' חמאמר שמזה 2 אות בחערח שם ונתב . סימנים שני ושר . הנרצה המצועודרך

 מתש בענין דומה בא"צ הראשון p~en שכל , שלנו ליסמן ר' חבר צריקים ארחות שספר החדשהלהשערתי
 חהשתוות ם מים -ו [11 רעות בהלכות חרטבזם רברי פי על דבריהם כחבו וזח שוה אף זה בסי'לטשת
 . 11 השערה להצדיק דמונים קצת 225 צר שם הביא וכבר . השערתו מחזיקתשניחם

 ח"ח( ר)רז
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 זשב
 היהה איטאליא כי . והורה חכמה שם והומים הגדילו ובאשכנז בצרפתוהגרושות
 ארץ הקיאם אשר מארצם מהנרחים הרבה . בטח ישראל ישכון בה אשרהארץ
 ורורשי תלמודיים חכמים שם באו ומאשכנז מספרר , רגלם לכף מנוח מצאו שםמולרתם
 פה ניבר מעט אך . בארץ ופרו והחכמה התורה גבולית הרחיבו כי פעל וזה ,חכמה
 פה שבעל התורה בחכמת פרסום השינו לא אשר האלה .ביורות איטאליא חכטיעל

 והשיר הלשון בחכמת שם להם ועשו במדעים היו ננבדים מאד בי אף ובאנדהבהלכה
 רבי בן ש א י מ ח נ ן ב ם ה ר ב א י ב ר ההכס כמו האחפת התכמית ובכלוהדבה
 מלשק אקחנא די פומאם של ספרו הקרם ללשק המעתיק הוא נחטיאשן בן,סף
 ה ש ם בי ר המליץ והחכם . השניתי, המאה בחצי וח' איפלייני היה והואלאפיין

 וחי 154( צר ח"ה נרעץ )עי' חציניות בחכסוה וחבם משורר ריאטי ק יצח "רב
 בי ר החכם הרב על דברים נרבה לא נם . השלישית למאה הראשינהברביעית

 במנטובה ברבנות נוהג היה אשר מניאפול יחיאל רבי בן ן 1 א י ל ר ם י מ ה ר ו הי
 הככנן על צופים ונופת בהגיון יופי מכלל . חכסית בעניני רק הם שכתב ספריואבל

 הזה בדור איטליא רבני על פה נרבר אבל , כמוהם אחרים ועור והדבורי(ההלצה
 . יורם הכמי בין פרסומם ירי על או תנוריהם ירי על אם התלסיר בחכמתהירועים

 סבני הרבנים מחנית. לשני היו האלה בדורות באימאליא היו אשרהרבנים
 היסיד עד התורה את יודעים כלם כוללים חכמים היו , שם ונחנכו גדלו אשרהארץ
 סחונטיס הכטים נם היו אבל . ופתלתל עקש פלפול בלי הישר בדרך בה ודורשיםבה
 לחמרת להם והשיר והמליצה הקדש לשון חכמה היהה ובפרט ההבל חכמות מיניבכל
 ספרים סעשוה יריהם הרלו זאת בעבור גם רגלם אחוה הוה נדרך כי ויען .לבנם
 נכון מצא לא הרב זה כי הגדנו כנר . ומעשהו ליאון מיסר הרב משפם על לבבשום לני יראה זה על נאמן אות . פסקים ולא תרושש לא הלכה בעניני קץ איןה"בה
 כטה כתב הלא  ספרים לעשוה התרשלוהו מפני לא ו  הלבה בעניני ספר לכתיבלפניו
 לא שלטה יריעה טחסרון כי הרעה על יעלה לא וגם ,  החכמה עגעי בבלחבורים
 09 לההחרה בלבו  ההברך אשר איש הלא הלכה ספרי טחברים  בין ללבת לבומלאו

 אבל ההלכות מן בהרבה או באחת ספר טלכהוב ירו קצרה לא גס  מהרי"קההלמורי
 אשר רבים רבנים נם באיטאליא היו ההיק בעה אמנם , למותר חשני כי כן עשהלא
 החדשה מנורם בארץ פה גם הרבנים אלה , מאשכנז ובפרם אתרוה מארצות שמהבאו

 דברים לקצהם היו והמרע ההכמה . משם יצאו אשר הארץ חכמי הכונת עלנשארו
 האשכמים, כלמוד למודם דרך . בצדיהם ולצנינים בעיניהם כשכים היו ולקצתםטיוהרים
 לא אלה גם אבל , סולדתם ארץ נטשפם הכל חייהם ודרכי ובדת באמונותורעותיהם
 מיוחדים בחבורים ספרוהנו העשירו לא פנים כל ועל ההלכוהית בספרות נדולותפעלו
 על תשובות רק אחריהם השאירו לא ככלם רובם אם כי הפסקים או החדושיםסטין

 ירי על לנו נורעו לא ומאלה מאלה רב מספר . לספר והיו יהד קבצו אשרשאלות
  ואיזה קנ"א שנת יהיא , הוה rDt פרק בתחלת באיטאליא הרבנים מן . שחברוחבורים
 הסאה בתחלת זה כנגר אולם בהלכה מתורתם מזער מעט רק נורע אחריה  עשרשנות

 חכטתם מפרי ואשר בעולם פרסום השיגו אשר מופלנים רבנים לנו יודעוהשלישית
ותורתם

 194 פי' החיים אור ובס' . והלאח 95 צר ח"ב גירעמאנן לר.ט וכוי חיה.דים בהניד ע" אידיתי ,ל1(
 מתיך מעתיק אוחרת בעל מיכל חיים ר' לאריסתו הטבע שאחר מה לס' טוטאם פי' הוא חיהקתו שעניןכתב

 . ה'ונ.פ טחכמי טללמרח  ארום מחבטי חפהילוסופיא חגבים ללמוד סיב שיותר שם כתב כחושש בן  שמאההסדנה
 rrs טריוויה בסופו לו וצרף יעללינעק ריא מחרש וחויל בחייו בטנטובא נרפס צופים זיפת עפרו9(

 . טהרי..ק אצל לחלו עי' תולדותיו אודות במכפר שבעה ומאטרי, ספריו כל פורה החיים אור נב. . באנדהכללים
 חיה(1רו'ר
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 , אשכנז סבאי רובם בהם המצויינים והיו בהלכה ספרים כמה אלינו הניעוהירחם
 נם בהם והיו החכמיה טשאר נעורים ורוכם ופיסקים בתלטוד וגבורתם תקפםוהיה
 הרבנים אלה כי לפלא לנו זה יהיה כמעט . ורורשיהן החכמות עויני הס אשךאחרים
 בסבי וקבלום ואהנה כבוד לקראתם הביאו איטאליא ואנשי אחרה מארץ באואשר
 אבל . כיתם בתוך לרדותם ובאו הזאת הארץ למשפטי פנים נשאו לא יפותפנים
 ורעוהה-ם חכמתם דרכי על באשאליא אחדים חכמים על עינינו נשים אם זאתנבין
 זרים דברים ודעות באמונות להומתם ההולכים האשכנזים בעיני היואשר

 1 להורהוממיבנים

 אשף בציציליא בקאמאניא מצאנו הזה המשכיל את . קנ"א בשנת מספרד הגיליםמן הי ביתו וכל אביו אולי אשר מפרד ממשכילי אחד ראשינה לפנינו נעבירהנה

 * ב ר החכם הוא הורני נם היה אשר המשכיל זה . ספיים ותכר ולמד למדשם
 אשר שלום רני ואת'ו גרשון רכי אביו . י ב ד ל א 1 כ א ן ו ש ר ג י נ ר ן נ ן ר הא

 גבאי סשה רבי הרב היה חותנו . הכמה בעלי היו כלם אחיו ושאר הרא"שיכנה,
אש-

 הריביש בעיני מאר נכבד היה אשר במערב אשר בהוניין הרבנים מן היה
 ספריו עם ולא קורוהיו עם דבר פה לנו אין והנה . פטיז( לעיל )עי'והרשב"ץ

 לפירוש .פירוש ספקו על לב נתנה אבל שחנרם9( שמענו עצמי טפי ורק ראינוםלא אש-
 לפיהן אשר לפנינו4( מונחות מדבריו הצעות הרבה ממנו כי יען ; התורה" עלרש"י
 בספי . ומעשתו משפטי חקירתו דרכי על הזה האיש של טיבו על מעם לשפוטנוכל
 ידבר ופעם חכמינו כבוד ועל התורה כבוד על נפשו כנותן פעם לנו יתראההזה
 למורת הם אשר , חכמים ודברי התורה דברי על בלשונות ומשתמש כבוד יראה כלבל'
 על יעלה לא . מאשכנו לרבנים ובפרט ברעותיהם ההמימים והלמודיים לתורנייםיוח

 כנפשנו לא אשר תורה עניני על דעתו יוריע אשר איש עם משפטים לדברדעתנו
 באניש היא רות בי . מקדמונינו רבים או אחד על לחלוק יבוא אם אווכמחשבותינו

 נמ.ט בלי  בולרבר  ולשינו פיו לשמור אדם לכל היא חובה אבל , בחקירתהחפשית
 לשינו נצר לא האיש זה אבל , העם עין בבבת בנוגע בבור ויראת ענוה בליעליהם וירבי בם והנוגע וההרגל הזמן קדשם אשר בעם המקודשים ואישים דברים עלמוסרי
 בדברו באטונתם לתומם ההולכים הרבנים בלבם התעוררו לא כי יתכן לא .ועטו

 ותלמידי רבני ואיזה . מרעתו"( בתורה דברים כתב משה כאילו החורהסלעגינוה
 שקבלו סמה הקוראים המון את להתעית הנאותות בתירה ותמיהות קושיותיסביל

 ובננוהי עשו בשבח הרבה שדבר ועשו 'עקב עניני על תמיהוהיו כמו .טאבוהיהם
 בתהלת שנאמר מה שם ומביא נכבר, זריז ואיש אביו את מכבד לברכה ראויעש. ואת מעצלות אוהלים ויושב וגינב לרמאי יעקב את עושה שבהן תולרות( )פי' יעקבשל

השמע
 וחם הנ"ל חחיים אור ס' געל ופרמם , גלם אברו עה,ת בפירושו שהוכ.רם לפ.ם שחבר החבורים3(

nreבשמית להזהרם שוח אין שאבדו ואחר' , הלכה ענק על בהם אין וכלם במספי . 
 אבל צרכי כל בו והשתטשתי צרפת בלשון פערלעס ה-.ר החכם שחבר בקונטרס חן ההצעות אלה4(

 . באריכות ופירושו הזה החכם אודה על הגרבר וש. ס" החיים אור בם' )ם ועי' עיני לנגד היה לא עצמותספר
 . שלע"ר כפ' ביבל.אגראפיים דברים קצה בררהי מסנייזם

 משה לאסר דרכו הסה מישראל לא אשר אישים קצת שאסרו כטה בתירה הדביר כשבא בכ"טט(
 סצר'ם טלשון מתוחם משה )שסות( הקדש ללשין לשונה העתיק טשה . שרה' חי' ההוראות באלו כונתם3קב

 ו אומר חוא )וירא( אחר ובמקום . רבים וכן )וישלח לעשו יעקב לטנחת טעם נתן סשה דברי שם ג'זללה"ק
 השב הזה שהחנם שחשבו זולתנו בע'גי נפלא זה ודבר תקדש ללשון ערבי טלשון המעתיק טשה דב-י:ה

 אגרהס רבוא בענין גן אסר שהוא  ,ה היא נורא ושגוש חקדש ללשין העתיקה וסשה נגרבית נשתנהשחתירה
 היה וע"כ  כשרביים  לו  שגרסו  והסררש פירשת על וכונתו  המלאכיעם

  הרגו-

 nwee אסר 1 יע' ערבי  בלשון
  לא השטיח זה אבל הקרש  ללשון יצרים טלשון  שחשם  שאמר  כענין תקרש ללשון ערבי  מלשון כשגררהנתין
 , ערגי בלשון כתוב היה ועקרה ללשה.ק הערב' סן תרגום היא שהתורה לוטר לבו עלשלה
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 טהוראתם ידיעתם יקהל ססבוו~חם הדברים ידיעוה טהאדם נשיעלמו : ע ם שה

 . ומלנים ודג-ים אלופים היו ובניו בטעלח נדל הכף עשו מצאנו הנה . לעיןהנראים
ודמיוני
 היה מזה יוהר עיד ספק ובלי בספרו. מאד הרבה נמצא כאלה שאלות .
 על לאטר לבו שסלאו ער התלטוד על חולק מקומות בהרבה אשר למעצבהלהרסנים

 שאה ואסרו הרוב אחרי שהולכין לענין להטות רבים אחרי על מדרשיהם מעקריאחד
 קיונ ופירש הפשט כפי פירושו אמנם לי נהירא ולא ע"ה רבנו ממשה קבלההוא

 רוות נידם ספורי כלם : דרושיהם קצת על ואומר . )משפטים( תקראיסלפירוש
 נראה ולי . )מצפפים( אמת אינה המיטרא זה . )וישלח( הביטול מבואר וגה .;תולדוה(

 אשר שלמה מרבנו פירושים קצת ועל . כאלה הרבה ושד )שם( מעקל משפטשזה
 ובשוט נאותים בלחי וקשים מרים בלשונות לפעטים ירבר פירושו יפודות הסךעליו
 , רשע אצדיק לא גי לוקן פנים אקא לא , הרוח ישא שכתב טה כל : נט.לשון

 גרבייו פגים העיז וכן . כאלה נאותים לא דבורים הרבה ועוד בשרה, ענתשק-
 לנלוגו הוא גבלה מעשה 1 נכונים מחלקתו דברי כל אילו אף והנה . ורסב"ן ר"הננד
 פעל מעם לא ני נפינה לא בן ועל , יש-אל תפארת היו אשר גדולים חכמים דבריעל

 . מהם היו לא אשר התמימים הרבנים בעיני החכטית בעלי רוח את להבאיש הזההאיש
 מלשב או באמונתו הדעת סקלי היה כי לאטר נריאעהו לא זה בעבורואמנם

 כמה מתוך היוצא לפי כי . בתורתם אמון מתמרון או לב מרוע חכמים רבריעל
 את טקהה והיה וכ"מ( ואתחנן , )בחקתי עליה הטוענים בפני בעדה ולהסךופהרהה תירתני צדקת את והשרים העמים לעיני להראות עז בכל טשתדל היה בספרומקיטות
 לפי אשר דברים בקצת וכן . תצא( )כי פ.רושיהם היסיד עד לערות הגךאיםשני

 כפל אהיה ואני אתרת בדרך פירשי 5,1 ירכתינו : אום- לעצמו הכתוב פירשמברתו
 נותן. הדין הסכרה שלפי ווממין עדים ענין בפרשי אח- ובמק.ם  )משפטים(בסיעימי
 אמת דבריהם כי לתורה פנים מנלה ואיני : ואוסר מתנצל , יהרם נהרנ שאםלוטר
 , יתחשב לא עשני בני פריצי בין לו אלה אשר ואיש , )שיפטים( בסיעות בטלואני
 בל* טסיהם מלין ויוציאו בריחם למשול יוכלו לא לפעמים אשר האנעים מן הואאך

 בתלפר בקי היה ני נראה מפירושיי סרי( חטאת לא רוח רפיין רק וזהדעת.
 ואמר , ידו כ.כלת בנטים למעפ מרתו . הספרדים דרך לרוב בהם ודרנו ,ובמדרשים
 המצות והם התורה עקרי לאסר שרצה שיקיטו האבנים על התירה כל בתיבתבענין
 ידע 1ב5 פתי נס דרך על והאוטי אבנים אל יכילו לא הרברים כל כי לבדבוכר
 כל על אדם שבא אמרם על פירוש ככר . וציור משל בדרך פירש וכן , תבא( וכיסה

 היה בקבלה נם , אחרים ועוד המנה-)שם.ה( יבער לא על פירושו וכן )בראשית(בהמה
 בתורה רפזים גם עשה בו כל יחמר לא למען , מאוהביה היה לא אבל ושם ירלו

 . )ראה( להסית שעהיד טאם בן ?ל רטז אמך בן אתיך ימיתך כי כמו . הבלוהמה
 היו אשר והמדות התכונות כ5 נראה בו כי ~rY ראשונה החכם זה פה הצגנווהנה

 ובלי החסירים התמימים הרבנים רוח למורת היו בארצם כבר אשר ספרדלמשכילי
 דעות אחם והניאו הזאת לארץ באו אשר יחידים אביו בית וכל הוא היה לאספק
 איטאליא טחכמי שגם ובהיות 1 שם התישבו אשר האשכנזים הרבנים כרות לאאשר
 כן על , המפררים בעקבות החכמות בלמוד הלנו לפנים ככר אשר רבים היוורבניה
 . למחלוקות הזרע ונזרע כהות בה נולדו כי לשערנוכל

 ר " ר ה ם מאר וגבה נשא באיטאליא ונושבו אחרות טארצות הבאים הרבניםבין
 בכמה מהרי"ק עדות לפי טהרי"ק. הנקיא קולון שלטה מה,ר"ר בן'ופף
 והיה . נ"ב( סי' טהרי'ק )שו"ה הורה סטנו קב5 והיא הדור גדול אביו היהמקושת

 אביו ח"ה()דרך
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 מ ה נ פ י ב ר ל הכן שכתב חשוכה טהיך מנואר כן באיטא5יא אתו יושנאניו

 נקרא רבים בפי . נ"ב( נ"א סי' )שם אנקונה טעיר אליו ששלח שאלהו על ן 1 1 א1
 אביו ובית הוא היה ואולי ל"ז( )סי' מולדתו ארץ ציפה היה כי יורה 1,הצרפהי
 תורתו שכ5 הדבר וקיוב שמענו לא רבותיו היו מי קנ"ה( )שם צרפת גרושיטצאצאי
 אז והיה אביו עם בקנבאיי סאבויא במלכיה היתה ישיבתו החלת . מאביו לוהיתה

 אביו א( כי העיר רב היה הוא לא כי נראה אבל קנ"ט( קט"ו ס"ט סי' )עי'בילרוהו
 בו'היה אשר המקום אמנם , קם"ט( סי' )עי' מקומו הוא מלא בזקנותו או מותוואח-י
 אלעז שמוהו שם . מנטובה העיר היה תורותיו רבי יצאו משם ואשר פעולתועיקר
 מרתוק . ייהלון לתורתו ארץ קצוי ונכל הארצות בכל הולך שמו היה ומשםלראש
 בעמו שמו נרול כי ומרעתו , בשאלות גדולות קהלות וגם רבנים אליו פנוומקרוב
 ולהתערב שאלוהו לא אשר אל פסקים לכתוב לפעמים לנו מלאו נשמעים היוידברר
 חרור למודו דרך . עטהן'( דבר לו אין אשר קהלית על גזרות ולנזור 15 5אבריב
 המטרה אל קולע ראיותיהם לרחות או אחרים סברות לבטל ומתנו במשאוובפרם

 על יולהו שהניא הראיה כי להראות לו יצלח מעם ולא . יחמיא ולא פלפולונחייפות
 יסודות על בנה כי לפעמים הביאהו חריגוותו עוצם , ההפוךז( על ראיה היאמברתו
 ומקיכלים נחסרים דבריו והיו עליו מגינה היתה בכלל תורתו אבל , קליםדקדוקים
 ולהעמיר לפרשם ומשתדלים ערוך בשלחן מקום בכל להלכה והעלום האחרוניםלפוסקים

guתוש נמקים ואף . ובס"א( י"ג ס"ק נ"נ וסי' ייא ס"ק ש"ך ב' סי' )י"ר כינתי 
 לא מהרי"ק . ב'( ס"ק ש"ך רנ"ב סי' )שם ולהצדיקו לישבו השתדלו פסקיו עללפקפק
 , מיוסדים כללים פי על ולא פלפולם gv רק פסקים עשו אשר האחרונים כהפלפלניםנהג
 מנשא היה הצרפהי הוא , ההלנה בפסק מנהיניו היו אשר גללים לו העמיד אםכי
 ונהגו שאמר מרוטנבירג מהרים אחרי ונמשך הצרפתים התוספות בעלי את לראשלכל
 הרמב"ם לעמת אמנם עליו8(. חולקות התוספיה שאין במקום האלפסי כדבריהעם
 קורא לפני מכשול הניח ולא התורה את באר משה הואיל : עליו אומר והיה ברךכרע
 , נ"ב( )ם" רבריו ולבאר רחבה בררך לילך משה רבנו של דרכו כי לזב( )סי'ספרו
 אחת כוינה להזכיר סשה כרבנו גר51 לחכם חלילה ואומר לשונותיו נענין כללונתן

 אין אמרו לא חדש. כלל עשה הוא , ק"ע( )סי' מהחלפים בלשונוה אחדבמאסר
 בלשון שרברו התנאים ברברי אלא חוץ בו שנאסר בטקום אף הכללות מןלמדים
 )סי' אוש- תירוץ לנו כשאין הרוחק צי על  אם בי כן נאמר לא  ברבייהם ואףקצרה
 כפלוני לי קים טענת בענין בללים כמה ינהן ק'( )שי' שטואל נגר חייא  בר' הלבה .י'(
 שהולכים קצובות הלכות ובקצה בתלמוד הרגילים לשונות ובכמה , קמ"מ( וסי; ח"ד)סי'

אחריהם
LG'וכתב . קרובו אהרן מהר'ר גזרת לבחל וירצ-ורג אנשי שה-ריוו סח דבר על א' סי בתשובותיו עי 

 רק ככח על נשאל לא כי נראה ההשובח ינכל להענש ראים שהם . עשן מ"ב לא כי תוכחה רברי ישםה.א
 גטן , אשננז ארץ יושבי כל על הנורה גזירה גוזר ריגנסבורג תפיסת בענין' ד' סי' וכן . קרובי בעד ~'ביצא

  שאלחי טהטת שלא וג"כ טרגל.ת יעקב למהר'ר כתב ב"ו ובסי' . הרבר על ששאלוה כלל הונתה איןהחשובה
 . שבהב אחרות תשובות בקצת גם  תעניןעי

 של שאטר כ"ט ובסי' . טסתבראז איפכא אררבה אשר "אני  הטוען סברת נור שכתב י' בסי' עי'7(
 שחט שהשוחט שאמר אחר ער בעין העדאל נתב ל.ג בסי' . ההפך על ראיה היא יותר השואל שהביאהראייה
 רחזקח  ראררבח כלע"ר אררבה והשיבו פנה, טעיז ארם ראין חנקה טבח להער להאטין שיש כהחןשלא
 . אחרים במקימות עור בהשובוהיו תמצא וכן . וכו' רשוחט לסיוע טפ' שייבא פנים מעיז ארםדא'ן

 . דבריהם אלא לנו אין ואנו עקר שההוספות מדבריו שיובן תפיחה משקונה DCn לו כתב זה על8(
 אלא לרגר יכול שחפה מסח יותר ה.א ניול כי ושזוס'( שליל )נזל התורה  כבור לטעט באחי לא ה.ו :זה'ם'ב
 הלחץ מן . בקצור כוונתי כן וכו' אלפס רב על סומכין אנו כאשר עליהם נסמוך הלכה פסק דלענין לוסר,וכרה ל" ט"מ . סי  כרביי הלכה מסופקים לחיותנו  לרבויהם וזוששין אנו וורייף על חולקויז שהתיס' שג'וקיםשכירחי
 . ההנצליתו כמת זה  וע"כ והרסכ"ם הרי"ף אחר ראשונה ככררגה שנמשני אימא:יא וכיןצרפת חכמי ע"פ דבריהם שכל וצרפה אשכנז בין זה בענין הברל שיש חשב כי נראה עצמו את יוחין הואאשר

  ח.ון()רו'ר
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 ה' )סי' הלבה במקים אף המנהג קוום בענין כללים ואינה 1 ההלבה9( בפסקאחריהם
 בכונת אם כי וההודמן הקויי צד על תשובותיו עשה לא הרייק דבר של כללי ןיבם"א(
 . וכלליה ההלכה יסודות עלהלב

 .משיסים מנהגים קצת ננד להלחם כארי מתגבר כי למהרי"ק לו יתשכלצדקה
 . . , כיסים כגעלי עיניהם ליתן מתנשאים עמנו מבני רבים כי וזה , בעם השתרשואשך
 כאלה ובתחבולית וסמם הפיק למען רחוקה מארץ דיין או רב לפני אותםלהזמין
 הירא העשיר כי כדין . ושלא ברמאות ממון מהם להיצא ממון בעלי את סוניםהיו

 מהרי"ק קם זה ונגר , האלה עול עושי ירי תסבו רבנים גם ולפעמים רח'קהלארץ עטי לדון מלבת תביעותיו כל את ביושר שלא לתובעו לתת. לו נוה הדרכיםמסכנת
 . צ'( וסי' כ"א )סי' ה' עם מכלל להוויה ראוי אין כן העושה שכל ובאלה נחרםוגזר
 כחליל הוא חלולם אשר והיושר להצרק קנא כי חשוביה קצת מהוך נראהיבבלל
 אף אדם לכל פנים נשא לא כוה נבלה מעשה לו גודע אי ראה .אם כן וע5השם
 , ישראל מהר"ר עם לו שהיה בענינו שנראה כסי . באטצע הרבנים מגדולי אחד ידאם
 שצוררי צרה בעת היה כי , מהרי"ק לפני עליו קובל היה ולמוני רבי אחד חבראשר

 , ותנאיו על הוא גם ברונא מהר"י וניסף חנם להשחיתו ותשבו עליו העלילוהיהודים
 שרוצה צווח זלס.ני ש-' ואף נדוי עליו ונתן אותו וזלול שחרף דברים עליושגלנל
 כי הנדוי את סמנו יסיר רק עליו יטילו אשר את לעשות ומוכן הדין את עליולקבל
 כל אל , למלכות ומוכתב אבוד סמונו יום שלשים גרוי עליו שיחיל מי דיניהםלפי
 רבי לישע יצא אשר היה מי ואמנם . רעתי על ועמד ברונא מהר"י שעה לאאלה
 סהרי"ק רכושו( כל אבד ככר מהרי"ב באשמת כי המועד אחר שככר )האמנםולסוני
 כי ואף פניו אל אשמתו לו והיביח עמו משפטים דבר 'פנים משוא בלי אשרהיה

 יותר,המר עוד אך מדעתו שב לא מהרי,ק תלושת טלא לפניו במכתב בא!מהרייב
 מהרי"ק עשה לא כי אמת הן , קם"ם( )סי' כנירים קשים בדברים ומסלקו , עולתועליו
 גדולה צדקה אבל צדק, .מבקש מוסר אוהב אמת איש כל שיעשה מצה  יותרכוה
 על ומרשנעהו מומו הזה להרב מוכית איש שאין במקום איש להיות השתדל ביעיפה
 תהלה לו יאחה כן אף . קנאתו מקנאי אתרים יש כי מתפאר עצמי הוא הלאעותכם
 ננד הרשים איסור דיני להנהיג ורצו אחרת טארץ הבאים קצת נגד עטר אשרעל

 מאתר כי סבללנ.ת בענין פלורנץ לאנשי בתשובתי שכהינ נמו . מאז הארץמנהנ
 טקווב שחדשים למה ישסעו ולא יאבו לא לסבלונוה לחוש שאין מעול: הארץשמנהג
 את הוכיח גדולה ובקנאה ק"ע( )סי' מנהנם צרקת להם ומברר להם לתיש רוציםבאו

 אשטתו הנה : קע"א( )סי השנית תשובתו וסיים רב בי כבי שולל ומוליכו עליוהחילק
 בלחי רוח דברי ודבריו . אזנו אוטם חורש כפתן והוא . . . לשמים ער וגדולהרבה
 . הספרים את זייף וגםטטש

 בריב להתערב בפעם פעם והש'אתהו כי רבצה אשר העןה הקנאה זאתואמנם
 . השכל מדרך תועה הולינתהו נם , מננולו היהוקים מקומות על ולגזור לצוות , לולא
 פסלי ק משה מהריר הגאון הרבתם רב רבהא בקושטנדעא היה ההיאנעת
 . רשותי בלתי ולדון להגרית רגלו ואת ידו את איש ירים לא בלערו אשר הם5ךסטעס
 היה לא בירו היהודים עניני בל אשר המלך מטעם רב כי היהודים בין כן היהומאז

רצוי
 סי' . גבתראי ח5כח לביץ טעם פ"ר סי' . בשנים חושב.ם פעס.ם משני שתירים שני ט'א סי' ע"0(

'bpשהקילו גסקום א5א בעיגינא 5הק5 א.ן ל' סי' . דה:אי אייבא פלכיו אי אפילו אביי לגני כרבא הלבתא 
 נשסתרצ'ם התופפות קמו סי . נישא כגמא אפילו סטקומם ר"ת הגאון דגרי לחרז גירינו אין נ"ב ס.' .חגווים
 כאלח חרבת עוד יטצא והטעין , פסקים להקטיענו ייא יותר הנראה התם לתרץ כ"א מתכונים איןשרמים

. 
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 להלשינו היום כל וסחשבותם , שנאוהו אשר קנאים לו נם ויהי , הרבנים לרוברצוי
 משה )ר' מירושלים שלוח ציר שם בא כי אירע וזח אחיהם אל רעה רבתוולהביא
 יפות פנים במבר קבלו קפסלי הרב , הכנסת בית לבנין נרבוה לקבץ ועשרים(ארבעה

 נהן חק כי למלאות יכול לא נדגוה לקבץ בקשתו את אבל הרבה טובות לו עשהוגם
 הפוכות עקב . לסציים טטורקיא מעוה לשלוח רשאים שאין החרום( )שעתבעת'ההיא

 אליה ר' : בשמם הנקובים הרב שונאי משחרז חרשי ארבעה עם התחבי הרב לושעשה
 . הכהן יצחק ב"ר אשר ור' אלהירנא שמואל בן יצחק ור' אבע בן אהרן ר'פרנס
 הרב על ותרעומית תמ-זרים סלא שטנה מכהנ כתבו און פועלי הארבעה אלהוהנה
 האיש אוהו ידי על אותו ושלחו שמים שם ומהלל הרבים את סהטיא איש הואכי

 לא אשר מוטעות היראות קצה לפניו והציעו סהרי"ק להרע מירושלים הצירהנבזה
 במשפטו מחין והיה מחשבות החשב 1 מהרי"ק עשה ומה . התלסירים מן אחדיפעה
 על ודרש החקר ז שקד דבת עליו תוציאו כן על הרב שונאי הם הניתכים אלהאולי
 ? וטיבו הזה האיש תכונת על אמת אנשי אחרים חכס.ם מפי לשמוע הרבריםאמתת

 אלה שאולי , המעשה היה כן כי בחבו טפי או מפיהו ושמע המעשה בעל את שאלאו
 ישנה אחת במלה אף שנוי לפעמים והלא השאלה בענין הרבה או מעם שנוהמלעדנים
 האמין אם כי דרש ולא חקר לא שאל ולא חשב לא עשה לא זה כל הנה .הדין'י(
 תציר הנובל הנבזה זה רעות דנות רובר היה אשר לכל הזקנות הנשיםכאחת

 וצדיק, גדול אדם כבוד באפיו ויטרוף עשהניתיו אבדו וכעסו וברגזומירושלים
 להבדילו גזר נטרצת בקללה חרם עליו נטל משרש כבזדו להברית עליו נאבקררוסות

 אח-ין וקרא דינים ולפסוק הודאה להורות פסלו , ישראל לכל מוחרם ויהיה הקהלמתיך
 וגדופיו חרופיו כל להשיב והעט הלעין ותנעל , צאן לרועה אפילי הגיע לא כיטלא
 נוכלים מקנאים שונאים דברת על זה וכל , שלשש מתמול ידעו לא אשר אישעל
 דבריר כל כי %עת יכ.ל הלא זה בכל לעשית הסכיל ומאד . הרע לקרןיבע*
 אשר נקונשטנטינא נכולה בקהלה ואימודיו וקנום.ו בחרמיו יפעל מה כי . לרוחיהיו
 מושל כנפי בצל בטח יושבת והיתה בעולם מפוארות היותר מן היתה ההיאבעה
 שסו לחלל רצה אישי , הזה הרב פעולה הזאת מיכתם דיתה לרוב ואשר ,חסד

 כי לקוות היכול . ושרים מלך בעיני ונעש ונחמד היה למלכות קרוב כ,בקהלתו
 כתוך לרדותנו בא אשר הוא ואיזה זה הוא מי לאמר חיקי אל עוותתו ישיבולא

 ימים משנתים ויותר העלימוהו המכתב בא מדי כי , היה כן ובאמת 1ביתנו
 שאחיו עד להסב לטמרו או לפרסמו לבו ערב איש ואין יון שבארץ בקורון צפוןהיה
 והרב לשלחה ידו תחת שהוא מי על וצוה המכתב מטציאות שמע הרבשל

 ז( פ - פ"נ )סי' החשובות וכל המכתנ הדברים כקראו ויהי . עשה וכןלקונשטנטינא
 כי נמצאו ולא שקר עדי אותם ובקשו )בבכיה( כלם וגעו באזניכם וקרא הקהלותקבץ

כויס
 מלב כדיש חיו שכלם אחר, שעשה מה מהריק ע"ח שבסגתם חגדונ'ם ap,, על לדבר למ"ר הנה10(

 . עליהן להחרים כדאי איזן טעמו שאמרו ההוראות שכל ראת שלא המהריק על בע'נ' שלא אכן . ושקררע
 עצמו ודכא במדי, ש.פ שבוא לדשטואל היטש שלא ש"פ נח שאין בגרוגרת רמש אחד היא מההוראותאחת
 ולא הפוסקים איתם דברי שת"ס מי ע"כ , כדשכואל הדין ,לפע.ד. אך כשמואל דלא דרדקי פוסק.ם ככהמביא

 הגאוג.ם כדברי חליצה בלא שהתיר אמיץ מומר לפני שנפלה יבמה הב' הנדון . בחרם יהיה שלו.לענ"ד"
 עצמו הוא וגם . שהכשירו בזפ %ד הכנוי שם כהזבת בענין הוא הג' חרדון . רש"י לחוכרת חש ולא:;קדטונים

 הארום וחם'ר שנתארסה קול עליה שיצא נערה גט בלא שעפר היה הס' והנדון . חגפ להכש.ר צדדים נםהביא
 אותה ופטר לה הפסולים קרוביה הן אלא עדים כק'רוש'ן היו שלא קרונ'ה עז' נודע ואהה גס ליחן רצהולא
 ויחשוב ששעה ע"ר ואפסד בב.ר שחוחזק קול היה שלא ויחשיב המירה שימעה אפשר בזה גם , גטבלא

 ולקללו ולביותו להחרימו אבל ט'טנח בדבר מטועה יותר זח יחיה לא ועתה , לקלא מבטלין הקרוביםשעדים
 . יוהר ועיד נבלה זה ישראל קהל ככללולהוציאו
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 הפחלק; זאת אמנם , הספר( בסיף 7 בהערה ח"ח נרעץ העתקיה )ע"פ במגפה מהונ5ם

 ורום אפ. ניבה נראה בה , עצמו למהרי"ק ולענה ראש טרה שרש היתההשאלה
 היה כי נראה בה , הארץ כל ארון היה כאילו ולרח'קים לקרובים חקים לעשותלבבו
 אזנו להסיר הנאמנים החכמים מרת לו חסרה כי נראה ובה , כמים פחז במשפטומבוהל

 אלה עם התחברו יען ואמנם . הרע לשון בעלי עם חלקו ונתן שיא שמעמשמוע
 לו שלס אשר הראשון ,  בראש. גטילי לו  והושב מעשהו את אלהים פרץהנוכלים
 בהוכיחו כגידים קשים דברים לו כתב אשר עצמו קפסלי משח רבי ה-ב היהשנמולו
 לא עליו אמרו אשר וכל ושקר שוא דבר ופיהם בסתר למלשני אזן בהמותו פניועל
 כשגרת עם אליו הגיעו כאשר החמאו ובוש לבו בשבר וא.לי , מעולם דבריםהיו

 ר"מ של תורתו וגדולה חכמת. רוממנה בהם וראה בתלמוד המורות בשעוהפלפוליו
 נרולי כל כן כמוהי ואף , צאן לריעה אפיקו הניע שלא עליו כהב היא אשיקפס5י

 סנדולי גם אכן . למהדי"ק קימם ביברים סכורות וכחבו רבם לישע יצאיקונשמנמינא
 על ; אליו וכתב מנולה תיכחה מהרי"ק ננד כת: מינץ יהודה מהריר הואאימאליא

 מכירי היה סינץ מהר"י כי , ישראל קיוש על לשון הרימות מי על פה הנדלהמי
 אשכנו מגדולי רבים נם , כחו אה וידע גישיבוה אשכנז בגליליה יחד בהיותםמלפנים
 , בחפזי עמלו פרי היו אלה , כפיהו מה שמע מרם נגדו לכהוב לו עשה וחמםעול בי קפסלי הרב קנאת את קנאו ומכבדו ידידו סרגליה יעקב סהר"רומהם

 נרפא לבו מוחו יום וער עשה, אשר על ומההרמ דואג והיה מנוחתו הפריעוהם
 קטסל. חשה רבי אל יסע מותו אחיי סיד כי פרץ רבי לבנו וצוה , עוהתו עלונשנר
 לבקוע-;ו מיד נעתר הרב . אביו מצות סלא הבן , חמא אשר ע5 סליחה מלפניולבקש
 . אבע לו עשה אשר הרעה החת והפכו ועזרו הרבה מוכות לוועשה

 ק מהרי אה מציינש היו אשר נכבדות  nl~VD  במה  עם בי  זה על להתאמןיש
 לראש לכל מהנשא להיוה המנונה המדה נו נקשרה מעשיו וכה הורתו נרולתועם

 ר י ס מ ה ד ו ה י ר " ר ה מ הגדול החכה הנה , חבריו עם השלום החזיקולבלתי
 5א ואמנם פ"ת( )סי' בתשובותיו גם נראה כן במבטובה אהו לבמח יושב היה ן 1 א י5

 העיר מן שניהם ננרשו ובסבתה בבדה המלהמה וההי , ביניהם השלום ימיארכו
 לא ביניהם הריב סבת . בפאוויא ויהנה טמנמובה מהרייק ויסע , הממשלהבגורת
 ההסכטה כי פעל ביניהם היה אשך הרעית חליף כי לשער נובל בקץ אבל ,ידענו

 בעצם. הלמודי היה המהרי"ק . ימים לארך לההסיר יכלו לא עציהם ביןוהקירוב
 קמן רמז אף אין ספרו ובבל  ל'.ז( )סי' פלפול בדרך רק יבין אגרה בדברי גם ,מוננו
 שהיה מלבר ליאון מסיר יהורה רבי ,ה וכננר , סעודו המחק- חכמת מעם מעםבי

 , בפהילוסופטו פנוהיהן בכסה ספרים וכתב , התכמית בכל בקי היה בתלמידגדול
 בעל היה והוא 96ע(. סי' לרח"ם החיים )אור משלי על ופירוש ובהגיוןכדקדוק
 לומדים היינו כארצנו בעורנו שלפנים ; ואמר בה אחוו  ספרר  פהיליסיפי בל  אשרהרעה
 מעט הזהמות אצל מהן "גסצא ומה , החכמוה כל הקדושה התורה מןוצדעים
 כ5 ירענו אחרי גי להפך ה.ה מבינינו השכינה שהסתלקה אח-י אכן בערכנו היהמצער

 ומזה . בתורה נכללוה שהן ונמצא ההורה בדברי נהבונן מהן חלק אוהחכמית
מ משרש ה ת ע ו חכמינ צת ק של המעות הבארה  העמס לצמת ~ו 

 יבוא- יטפ האנשים לבב תניאו אותה מטפילים והם התירה לרומם חושניםוהם
 את זה יפהרו לא ותהורה שהשכל מלא בפה ופרסם , פפי"ג( צופים )נופתבחדריה

 גם כן אשכנז רבני שכ5 כסי כי ספק בלי והנה הפהאים, יחשבו כאשרזה
 מסיר היסיף כאשי כי מאד הדבי קרוב כן על כאלה דעית בעל ה.ה לאטהרי'ק
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 ונפויה. עזה לאיבה והיה ביניהם הלנבית חלוק הרהיב כן המחקייוה דעותיולי14,
 לשלום דבר יכול לא אשר לאיטאליא מאשכנז שבאו היבנים מן היחיד היה לאאכן
 ריב תיחר בפדובא מינץ מהר'י נם כן כמוהי . באיטאליא אשר הטשכילים הרבניםעם
 . מקאנד'א דילמירינו אליה מהר"ר המפואר החכםעם

 מאצם תה הלוי אליעזר רבי בן מינץ ה יהוד הר"רמ
 בן מעץ מהרים היה - חדו בן - השני אורו תכס'ם מסשפהת והע בצצהושרשו
 ה נ 1 כ מ ה ר ש א מהר"ר היה רבו פכח( )לעל נדי חבם היה אשר ריו יצחקרבי
 ואחרי רנ"ד( סי' ברונא מהריי )שו"ת באושפירק מושבו היה לפנים אשר ן י כ ש נע
 באימליא ימיו בסוף ונר . מינץ( למהר"י חליצה )מרר באולמא ישב רכ"ה בשנתכן
 ב' סי מינץ טהר"י )שו"ת קרובו נם היה אשר מהריי תלמירו עם ונתן נשאושם
 * ה'( ס" מהרי'ק )שו"ת גדול בכבוד עליו דבר אשר למהרי"ק אנרות גם כתב וכן ,נ'(
 מאר נכבד ויהי , בפאדוא אשר אשכנזים בקהל ומורה רב היה מינץ יהורה רביהגה
 אחיי ימים והאריך בזקנה מיפלג והיה . ס( ק סי' )מהרי"ק הוראותיו ונתקבלובארץ
 ןאחר , אתריו הרבה שנים חי עורנו והוא )ש"ה( ר,ם בשנת בפאוויא טת אשרמהר?"ק
 מכל אמנם . החטהנ~( ברכת וברך שעלה שנה מאה בן שראהו העיר ספרדמגרושי
 ואמר , וחליצה גט וסדר תשובות עשרה חמש אם כי שאריה אין תורותיוטבל

 טותי בשנת כי יען היא הדבר נבת כי אברהם מהר"ר בנו חתן מפאדוא מאירמהלי
 )הקדמת ולשיפם לקרעם בפפייו זרים ידי ושלטו לשלל מושבו עיר פאדוא קריההיתה
 ודרך יהכונתו טיבו על לשפים ניכל הקטנה השארית מזאה אמנם . מהרי"ם(שוית
 דברי על בונה ופסקיו ראיוהיו רוב . לאמתו אשכנזי בליטידו היה מינץ מהריי .לסירו
 פעם בתשובוהיו פעמים שלש רק מזכיר אינו הרמב'ם אה , ואשכנז ציפתחבטי

 )סין ~מקים לשאר כסניף רק דנריו עשה שניה ופעם , ח'( )סי' עליו להדוקראשונה

 כי היא דבר והלא ט"ו( וסי' עליו סמך לא ולבם'ף דעתי הביא השלישיה ובפעםי"ד(
 א ה מקרה לא וגס , אחת פעם אף הרמב"ם מדברי ע נמהי לא הניולוהבתשוביתיו
 הרמב"ם והשמים כן פסקו ש ורא אלפם ש-ב מפני ובך כך שההלנה ראיהובהביא
 כי מזה לנו ונראה הארועונים הפוסקים דרך זה ואין י'ב( )סי' כן פסק הוא נםאשר
 אשכנז מחכמי לטיבה נבדל דברים בקצת . הרמב"ם ברית טבעלי הרב זה היהלא
 לעתים "ואך להם שקדמי הפוסקים בדברי ומתנא טשאם לרוב בתשובותיהםשהם

 כן 5א הזה הרב , פכיו( )5עי5 התלמוד" מן חקירתם את לשלשל סטריליםרותקות
 כשמביא זאה ועוד . התלמיד 0ן עליה דן אשר ההלכה את לשלשל מתועל לרובהוא
 וכלסגינם בסילואם דבריהם טניא והפיפקים המפרשים מן גין הגטיא פן ביןראיות
 אשר קרוש אטרי לו היו מרוטנבורג ם מהר דברי . ההבנה להקל לקורא תועלתחה
 תטו ואל אל בית העולה למפילה לבכם שיתו : לשואליו כתב ועליהם . לסור איןמהם
 זה . ז'( (SNDW1 tso ימין פסק ואשר הורה ?WN הנאון לנו הראה אשי הירךמן

 הוא . בהזראיהיו הזה האיש אה ציינו טובות טעלוה כמה יראנו כבר מתשובותיוהמעט
 כי החר את הרין יקוב ואומרים בהוראה הזמן פני הכירו לא אש- הרבנים מן היהלא
 ליהיר הקלה שתגוא הסכנה קרובה כי ראה ואם , דורש הזמן מה לב על ושם ידעאם
 מראותו חנירו מינקת ההיר אחת ופגם . ההרנל ננד להורות תמיד מוכן היה לרבים.או

שאם
 שלפנינו בדפס כיה ם קצן לפרט רצ"ב לרמח ומסוך קרוב ;חח כתב נ י ס" י סהר בתשו'11(

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

 ח"ה()ריזד
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 טרה אחרת פעם ושוב , זל( )סי רעה לתרבות האשה ,את שתצא אפשר יתיר לאשאם
 ונגד רעה דבה עליה המיציאים נגר ישראל בת כבוד על לחפות ארוך בפסקוינע
 דרך זה והנה . ו'( )ם" כבודה לארץ להשפיל ורצה לשמועה האמין אשר אחדטירה
 דבריו מהוך ע31ינו נגד יופיע אשר האלה הנקידות כל . תשובותיו בשאר ההולךהריח
 מהן כי , והרחוקים הקרובים זמנו בני לו נהנו אשר והתהלה הכבוד יצדיקי גםופסקיו
 אחת פעם רק , נשמעים ננחת ודבריו שלום אוהב וישר תם הזה הרב היה כינראה
 אכן בפאדוא אתו המכן חצוניות חכמית בעל מהמשכילים אחד ובין בינו מריבהפרצה
 . באחרונה מרה ריבו לאיש "יתה כי ידענו אבל המריבה סבת היתה מה לנו נודעלא

 דילמידנו אבא משה ב"ר אליה מהר"ר שהיה מרבהצם
 יתרה ובבעיה ובחכמה בתורה אדם בבני המצרנים מן אחד היה הוא .מקאנדיא

 לתחרת סביב קאנד'א באי נולד . הגדולים כאחד בארץ שמו יצא בבחרוהי כבראשר
 משם יצא אבל לההלה12(, נודעת אבותיו בית משפחת שם אשר השלישיתהמאה
 היהודים בין שמו תירק כשמן שם כבואו ויהי . פאדואה בעיר באיטאליא לגויוילך
 ובכל כלשונ.ת , בפהיליסופיא , ישראל בחכמת מעלתו ערך הכירו כלם הנוצייםיבין
 , אלה בכל הישרה ודרכו והחדור הזך שכלו את בו כבדו וביותר , בינה חכמתדבר
 עקב , בוטנו היו מעט לא אשר החכמות באורח המתעקש-ם אחרי לכתלבלתי
 תירה לקחי ובאהבה אימאליא חכמי גדולי ורוממוהו נשאוהו האלה הנכנדוהמעלותם
 ויהי , הניצרים מחכמי אחרים גם וכמוהו תלמידו היה מירנדולה די פיקו השרמפיו
 בין למכריע הוא ונכתר העיר הכמי בין פהיל,ס61יא בעניני מחלקת נפלההיום
 בהם האמת אנשי אשר המחיכמת ההכרעה זאת , כיניהם בחכמה והכריע הצרריםמני

 בהם והטובים הגדולים כי לטובה תתלהה . לרעה גם לטובה לו היהה אמתהההכירו
 . לנוצרים הפהילוסיפיא למירה ומנוהו בו עיניהם נתנו מהר כן ועל חכמתי ערךהבינו
 לאויבי: לו היו דעתם נגר הכריע אשר אלה כי . בעוכריו היתה ההכרעה זאתאמנם
 בהכמת גם מהגות אוהו הפריע: לא אחרות בחכמות עסקו ריב . הייו אתימררו

 זה , מהרי"ק אל מיחוסו נראה כן טובים מדרך התעתה. לא והפהילומופיאהתלמוד
 כל אמינה ידיו ויהי לתבונה וכור לחכמה מצרף וקראו , בו ידבר נכבדותהרב

 והמכיר . נ"ר( סי' )מהרי"ק נפשי וידיד ותיק נפה עשרה בשלש מנופה צרופהאמרתו
 דבר ,2מץ אף בו יש אשר איש אל כאלה מליצות יכתוב לא כי ירע סהרי"קאה

 אש- ההשובה מענין הדה בענינימקלות
 הנדון כי נראה אליה לרבו ק מהרי' כתב

 טנהנ לבטל רצו מהם ש.ש ר"א של במקיט. הכתות בין ס-יכה היה דן עליואשר
 העטור מבעל ראיה טב.א אליה רבי והיה במקומו אחר 1להעמיר הכנסת בביתישן

 נלחמו האחרת והכת , המשנים צר על עמד שר"א ניאה ומזה , לשנותוכמשאים
 שלפ. יכתב מהרי"ק ובא . המשנים על וחים נדוי להטיל רצו וגם הישן המנהגבער
 טוב לא אבל לרתותה קצת אפשר העמור מכעל והראיה ישראל מנהג לשטת איןיעתו
 לקמחיה חש לא ושמתא וחרם נדוי בכח זאת על והגוזר כך על ולהחרים לנדותהדבר
 שזה הדבר קרוב הזאת הצעה לפי והנה . ערוך( , כרא:י בת.רה מהעסק אינו)כלומר
 לנרות שרצו שכנגדם בצר מינץ וריי המשנים בצד א ר והיה בפאדואה היההמעשה

 מינץ מהר"י בין הסרנן ראשית היתה ההתנגדות זאת לא אם יורע ומי .ולהחרים15(
ורבי

 חמך.; בסרח בקנדיא התישב אשר אשכנזי יהורה רני היה המשפחה אני אשש, טצאצאי כשפחתו12(
 אי'1; מחך.ר של אביו אבי ה,ח האחרון וזח , שכריה יטהר"ר אבא כקר.ר c'Ja שני היו ולו חששי לאלףהא'

 ת בהקך: זה כל על עי'רילמירי:ו,

 יש.-

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

 ח"ה;רו'ד
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 מחלקות מינץ מהריי עם לר'א לו היה זה מלבד גם ואמנם . דילמירנו אליהורבי
 ועתה , נלי( נ"ה ניד )סי' מזרחי אליה רבי הרב בהש.כוה הענין כל ונזכרבהלכה
 ער יהר עוד . שניהם בין הטחלקה אש ולהצית הבערה את להבעיר די אלה בכסוהלא
 כתכ ד4.א , :החכמה התורה בלמוד ר"א בו הלך אש- הדרך ביניהם התנגדות פעלכן

 אהנה בחבלי להמשך ננווה היה לא וזה והכונה פה'לוסופיא בענינ' רוסי בלשוןספרים
 ההוריוה רעותיו גם . מגיריה ויהי ההכמות מן מאוסה ידע לא אשר אשכנזי רבאל
 גלוי . אמונוהיוג'( לפי ילא הזה האשכנזי החמיר הרב טעם לפי הין. לא ספקבלי
 המעולה מיוחד מפר להם בהקדישי הענינים באלה דעהי החכם זה פרסם כללעיני
 שלא מא- נשמי כ' מאה המפר בכל . ת ד ה ת נ י ח ב : חברו ושא מפרעמכל
 וככר , דעיתע על לתרעומת מחכמה ה-חוקים להתלמךיש ותואנה פה פתחקלתת

 המיוחר הלמור מ; נבדל הדינים בהיצאת ההלמוד לבעיי הנכון שהלמוד : יסרבהחלהי
 בענין ואמר , ;:-.4( צד תקציג וויען ד' הדה )בחינת הפסם :לבעלי הלמודלבעלי
 אינו אבל לשלמיהני .מועיל טוב שהוא היהרי ומחליט , לא או סוהר אם החכמהלסוד
 לא הדת שרשי יאמה החכם ונם , בשלוח דת לבעל לא החנם דה לבעל רקהב-חי
 מבוארת בם שהמחלקת ובדברים . )7-5( בם התורה הסכמה טצד אבל לבד העיוןמצד
 הדה אבשי בין ההורה טענין והמפורסם התירה ב-ב-י נשען אך והחכמה התורהבין

 , בשרשרם כלל שנסופק ראוי אין הדה בעלי שאנחנו והניה . נאומה( הקפלה לפי)ור'ל

 למען בהם העיון נבקש לא כי , בשרשים העיון ישלול לא אמנם . השרשים הם מהומבאר
 ההועליוה לכמר ומזכיה , ההירח עם ממכי[ החכמה עיון בי להראוה רק . אזהםהארכה
 אורה יחקור כן אחרי י-1'2(, )צד האלה הפנוה בכל בחכמה והאריך מזההיוצאוה
 כדטוה הזאת לחקירה ומקדים , וטנינם ברה השרשי[ לדעות יובילנו הדרך איזההשאלה
 המשנה הכמי ודברי והנביאים התורה פי על הוא בה ילך אשר שהדרך לאמרההנצלות
 מ הרמב שטת לפי הדברים פרמי ומבאר . אלין-ם האלהיה הזאת הרת ומהברהוהתלמוד

 .- מזכירו שאכו אף - העקדים בבעל טלדכר לההאפק יכיל לא ופה . 28-22()צר
 הפהילומופים מחמרי קצת ואולם : ואומר , המטיח בעיק- הימבי'ם עלהחילק

 אומהנו אנשי כמשפט באלה הרמב"ם( )אח להפשו חשב. באומהנ איטיהמתפלספים
 ראשי על לחפוש יחשכו קטנה היא ואם מה 'דיעה אל 'ניעו שכאשי ו;רוב עלכמעט
 ויכריח . פה שבעל התורה כענין ידבר כן אחרי - . 29-28( )צר )החכמההתורה
 התלפירי הלמיד ענין והיא , הפשם יספיק ילא באור לחם יש ימשפטיה התורהשדיני
 מחלקה הפול לא בהן ושגם המקובלות והמדיה טהלקת בהן שאין הקבלות יהבארושבו
 !יוצא תורה, דין דיני אבל מ'פריס דברי נקרא מהמדות היוצא , שמושם באפן אםכי

 הלמיד טבע שלפי בהלמוד המחלקוה שירש ומבאר , טעותם ובאר הצדוק.ם נגדלריב
 בזה ברחבה ומדבר , מקובל בדבר מחלקת שאין מוחלקה שתהיה ראוי איןהתלכירי
 נלו. . )(37-3( )צד סקובל.ס בגדר מאינם הלכרים על קצך נדרוש ומסיימוהענין
 כל כמעט ומביא , והקבלה הסור בעלי על מרשיע משפם ישפוט עמי בנילכל

 אש-הטעניה
 והפהילוסופים הפשט ומבעלי ההלמוריימ מן רב.ם- הזאה הכה על טענו

 ואולם . 8י;-48( וצד הזאה המרוטה החכמה שבזיוה טוכיח,ה מענןה מעצטוומוסיף
נם

 כתניך הנה : אטר הכתג יבובי" . גפי2.' ,יריר 'גגה' הוה בגי;ב שגם :ראים !הרברים . דילמד,גו,1"א
 אח אשא הנה מ"ט מרות טגוזרי טה'יה מלבי לא גי ואס לאהבתך יכלתי כאשר נכין בדרך רצותך,אנש'
 . מתץ מהר" עם ר.א של עניג! עם יתאים ?rl וענין . זה כחב נושא יר על המכתב ,,ה וקפל הוה לדבר נםפניך

 בהאו:יווערז.טעט דורש היה שנם מגץ מה-'י על 'טאומר.ם כתב ח'נ בספר גיערעטא:ן הר-ם14(
 . הגדה סקור חני" לח אך , שם נמצא עור חם.:ת. !שציור התלמידים לפני פהילוסוטיא דרושישנפאדואה

 . זה אאטין ולא רחיקוהרכר
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 . במקצת ובבטול במקצת בקיום משפטו קו יטה אומתנו מאנשי המתפלספים עלגם
 וזה משל בדרך יפרשו הכתיבים פשטי כל למנוה עש! אשר המעשה רע בעיניוהנה
 כי יורה ואילם כפשיטס יוקחו בהכרח מהם רבים פנים כל על כי בירם עלהלא

 , שבהלמור האגדה על 'דבר כן אחרי 58-46( )צד הזה בדרך ללכה צריכיםברבים
 להם לשמוע חייבנו שלא , חטא בזה יקרה ולא בה נסכים של" לפעמים שיחכןואמר
 לא הסברה מצד שאמיו במה ילא , הטומכמים אמונה בשרש. או דינים בעניניאלא
 שקצת, הוא (האגדות בענין ודעתו . האמה על שחילקים לנו יראה כאשר ההורהכמורי
 לההמון בספ- לפרסם אי לפרסם יאת באור כל לא אך , באיר מקכלוה וקצתןכפשוטן
 שעקר יבאר יבהחיתה . המצות מעמי בענין היא במפרו האחרונה החקירה . )ה5-)(6(בעם
 אפשר אין כי מאמין שוטה אינו אם אנוש' שכל כל כי פפק בנדר נכנס אינוהדבר
 בה נלך הדרך איזה ויבאר ברורות, ברא.וה זאת ומעצן כלל מעם להן יהיויטלא
 אדם בני הישרה היא בכלל התירה שכונה שכמו כלל בדרך ואמר , הוה המנוקשלהשיג
 ומדות הכוזבות הרעית מן ולהרחיקם טובות .במרוה ובמעשים בדעות האמתי הטובאל

 האוסריה המקובלים מטסת ומזהיר וטעמן המצית מן ופרט פרם כל כונת כןהרעות
 . 71( - ,61 )צד . העליונים לניקון הוא המצוה שמעשה התורה מכ.דוה הם המצותשטעמי
 אין אשר קצה הטעית בכלל יש , מצוה לכל טעם שיש למכחיש שאין עםואולם
 התורה סכוניה אחת כי המעשה על יפעל לא ר.משוער טעם וכן . במעטן לנוירועית
 חוקרי קצת על הלונתו כן ועל , לבד והכינה האמונה לא המעשה היאהגדילות
 והזיקו המעשה מן לההרשל המציה בטעמי החקירה הביאם אשי הטתפלספיםאומתנו
 יחשבו המעשה סן הת.עים אלה ראו שאם , ההמון לעיני הטובים החכמה לאנשיבזה
 יכההבינני . אינו ומי באמה חכם מי להבדיל ידעו לא שום ,ה עשתה החכמהשיד
 ואומר , לא אם המצות טעמי ספר על לבאר ראוי אם השאלה תשובה לו יצאהבאלה
e'rבדעוה הזק יביא שכאורם לחוש כשאין והיא ספר על לבאי שרשאים מעסים 

 ובמעשים בדעות רב הזק להביא שאפשר מה ספר על לבאר ראוי אין אבל ,ובטענתם
 , ו7-"7( )צד באמה הטובים לחכמים מסור זה ודבר , האמת לרעת בכחו שאיןלמי

 חקירותיו רוב כי ימצא בה המהב.נן . הספר"ן)' ענין קצור היא הזאתההצעה
 והצטרקוה התנצלות דברי לפעמים עליה הוסיף אכל , הרמב"ם שטת לפי הםיהניוניו
 חלק .לא בו נסי לא אשר חנמה דבר כל על עתק לדוברים פה פתחון יהיהשלא
 מקומוה בקצה נראה כן . פה מעקשות נצל לא וזהירוהו שמירתו כל עם אטנה ,להם

 יאמר .2( )צד העקריים במנין הרמב"ם על החולק העקרים בעל ננד בדברו הן ,בספרו
 יגיעו שכאשר הרוב על כמעט אוטהנו אנש' ,כמשפט הזה המשיג שטעשה נפשוכמר
 היהה וזאת והחכמה התורה ראשי על לתפוש יחשבו קטנה היא ואם מה ידיעהאל
 ום' . הכבוד" ובקשה הקנאה להם ותערר . . . המחלקות ברבוי העצומוה סהסב,האחת

 באמש בם ידבר רב בביאור גם . דורו אנשי על נמהר רמז בדבריו מונה כי יביןלא

 אי; פשטם כפי דבריהם כל יאטינו אשר בשתיף האנשים עם : האגרוה דבר עלדעתי
 לא דבר לכל יאמין ופתי הסכלות בתכליה היוחם אחרי כי לחלוק ולא לדברראוי
 אמר וכזבה הבלה להראות הקבלת על דעתו ובהודיעו . 60( )צד סכרה שיםיקבלו

 בזה__ ויתארוני ' . . נדראוה בקולוה עלינו קולם ישאו אומהנו מאנשי שקצת ספק בליוידעני
 לבאר יחמץ אדם ימצא אולי ואם שכתב גתאכהו ספרו בסיום המחבר דברי כי פה להע.ר אני תאה15(

 קרך ובאסת . לעצמו עד נזכ והאמת ביה נקדד לא אנו . . . אמרנוחו שלא טה לנו וליחם רחיק בבארדבר.נו

 בבאוי' יהטתבונן אמר שלא מה לו חחס מכומש רחוק וכ'פ דבריו באר ריגייו שמואל 'צחק החכם בי , כןלו

 מ.לפ ד)דו. . דורש דעוה,ו לסיבת הוא כי*ראה
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 בהעברה בזה 'ודיעני והנה , ,71( )צד , יהחכמים התורה דברי על חולקים שאנחנובזה

 ספק בלי גם אם ואמנם , עליו המלינים אנשים בהם היו וכי , דורו אנשי קצתמשפט
 הניח אשר דעוהיו אה ידע וראי פנים כל על הזה הספר אח מינץ מהר"י ראהלא
 ועתך . שניהם בין מאפל עש' הן ונם כרוחו לא אשר דעות שהן הוא וברור ,בו

 סעד ובין הנוצרים החכמים טצד בין והשנאה הקנאה עוד לסביל יכלהמבלי
 ומנוהי וכביד באהבה וקנלוה. ומולדתי לארצו לקנריא ושב איטאליא אה עזבה-בנים

 מעם הימים שם לו ארכו לא אכן , הרבה הלסירים והעמיד הפה.לוסופיא מורהשם
 לו עשו גדול וכבוד , ימיו בחרי עומר בה כה אש- חליו את חלה שובו אחרישנים
 אחר הולכים אכל בגדי לבושי ארץ מרכב-י כ"מ טתלמיריו ושלשים ששה .בם!הו
 והשני מאביי הפהילוסופיא ירש ה ש מ ר " ד ה מ האחר אחריו הניה בנים שנ. .מטחו
 להריר לחכמה מצרף )עי' והתלמוד ההורה בחכמה מקוטו ממלא ה ד 1 ה י ר " ר הם

 הלמידים לו היו הנזכי'ם תלמידיו מלבד . אלים( ם ורי"ש ב ע ג דף מקנדיאיש"ר
 ר " ב ל 1 א ש ר " ר ה בשמו אחר ונזכר היהודים בין יהטרעים חתורה בחכמתהרנה
 זה כהב לט שחודת הספר, זה הרב חבר לבקשתי אשך אשכנזי הכהןמשה

 הזה והמכתב , מחברו ובתהלת הספי בשכח גחלה המדבר מאמר רבו בת" עיהחלטי
 הניצרים חכמ' קצת איתי ורובו שטמיהו אשף מלבד כי כן גם נראה סמנו יען לנייקר
 , הנעיטים דבריי !שחתו עקשו אשר אנשים היו עמו בני ביןנם

 דרשו אשר באיטאליא הכמים ההיא בעת היי רבים כי כלם לא קצהם יקואמנם
 אש- האשכנז.ם הרבנ'ם היו ספק בלי לחכמה והמהנגרינ . יחד10( ג2 ובחכמהבהורה
 והוא כס 1 ברהמ א םהר"ר היה אחד מעט. לא מספר היו והם באיטאליאנויטבי
 מפליג מהרחק השמ"ב( סי' )אגור האגור ספר בעל של חותנו , אשננ,י היה ספקבלי
 בסהרי"ק נראה כן בלומברדיאה הקהלוה באתה מישבו והיה קיא( )סי' כשבחומאר
 תשובה מהיך קצרות העתקיה קצה ממנו נמצא רק , היה לא פפר מחבר ציר()סי'

IP'~rr:eהתהלוה המון להצריק נאוהים הדברים אין אמנם )שם( כהשיביהיו מהרי"ק 
 אשר אברהם ר מהר שאיתו שנחשוב עד טהרי.'ק בהם תא-ו אשי המופלגיםיהשבחים

 והשובת . "וכס" בכנוי כנהי לא גם . אחר היא צ"ר( )סי' הההלות אלה כל. לוכהב
 רק כי ק"א( )ס" אחד במקים אליו בהב אשר איש ?ל כי . ;את ?ל מוכיחהסהרייק
 יכת-ב לא , ת-ע ולא ירעת' ומה לו אניס לא רז כל כי הלים עד הניאו ענותורוב

 כל אש- גדול לאדם בכתבו חכם בה2 ישהטש לא אשר בלש.נוה ציד( )סי' אחרבטק'ם
 בכל שולל והוליכו המהרי"ק עליי משיג ורבור דבור כל על הנה , לו אניס לארז

 דעתך ?ל עלה מה עליך !נבהלתי כתב פעמים כמה . הבינונים כאהד וסלקופלפ.ליו
 הא מעליא לא כמק : שמועהו על עוד ואמך , עריך הלמור מצני נעלם כיומראהו

 דבי כל וכמעט . רבן בית של לתיניקיה אפילו שפש.ט רבר ממנו שנעלםשסעהתאי
 כחכמת גילי ככן בעיניו נחשב ואילו , כאלה מ קש נטאמרים ילוה מהחלטותיוורב-
 ר " ר ה ס היה אשכנו מילירי הוה בדור מהזקנים אחד , ככה עמו מדבר היה לאההירח

 ספר בעל בנו גם גר שם אשר בפאוויא טישבו היה כ. ונראה . 1 א ד נ ל ה ד ו הי
 תלמירים לאלפים לרוב שפע השפיע בי תירתו, נרולת על סעיד הזה בנו .האנ.ר
 ספר. חבר לא הוא גם , אגור( מ' )הקדמת וצרפת אשכנז בני לכל וטפ.רסם נודעכאשי

אבל
 שראתי כסו יוצרים מההומים נתבגרו בחכמות לה:ימק.2 פנים נשאו שהיב:'ם למה ייתר על (ח

 מ.סי יהודה ר' של תלמידו גם בן כמוהו . בפאד!אה בא.נ'!!ערו.טעט הפהיל!ס!פיא מרה ה.ה טקא:ד'אשר'א
 שה.ה עלו !אמר! חרקר!ק בהזמת אברהם מחה פפר חבר אשר לטיש רב אברהם ר'שאץ

 וחבר . מפתו אחרי תלמירע הלכי ובמותו בפאר!אה כיצרים לתלמיר,ם בפומבי בקהררה יק.רא גדולפהיל.סוף
 . הנ.ל החתם אור יבם' הקבלה בשלשלה וע" לאמ"ן ללשץ וערבי עברי מלשק שרים הרבתנם

 הה.)ד,"ד
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 אשר רברים קצת נם אבל נוהג שראהו מנהנוה כמה ממנו מביא כמפיו בנואבל
 )ס.' בשמו בנו הביא אשר ההשובוה מן דבר1ול לשואליו שהשיב מה בכהוביםהיו

 אוהב היה שלא נראה , ח"י( א' ג שפ א' קצ"ה אלף תש"ה תש"ד הקי"מתקי"ח
 דרכו ואין שקרמיהו הפיסקים מדברי רק ראיותיו מביא הוראוהיו ובכל , ארוכהדרך
 . אוהה כל על להחמיר נוטה היה ולא התלמוד שהוא הראשין במקור וניתן נ.שאלהיית

 הזה הרב . אשכנז חכמי כרוב וצרפת אשכנז רבני היי עליהם שסמך בריתובעלי
 עירו ובא נבברוה משפחוה שהי בין בריב התערב זקנהו ובעה באיטאליא ימיםהאריך
 שרוזלין בענין היה הריב . בראשם מינץ מחריי אשר פאדואה רבני עם ומחלקתמכשול
 ברעהו וגמר הבה אבי ההחרט כן ואחרי , האלה המשפחוה ראשי בני ביןשנעש.
 ביישי אשר על הכלה אבי על קובל החתן אבי והיה אחר לאיש ולההה בריו מ-לחזיר
 וכנגד , החהן אבי צד על היו והצדק שהדין ראו דינו וביה מינץ ומאר"י , בנוואת
 עישים הראשון גבול ילהס.ג קהה עמו להשהדך שרצה האיש אוהו וגם הכלה אביזה

 יפרצו שלא שניהם על גזרו כן על , ס"ה ר"ג ותקנת המנהג ומעוות.ם כישראלגבלה
 סי' מינץ מהרים בהשובת שם )הנקרא לנדריו יהודה ר' והנה הראשונים שגדרוהגרר
 ולא , מיגץ מהריי גזרת ובטל הזה בריב עצמי הנניס לנראו( ליווא בשם צ"םג'ז
 רנני על וגור ההם באנשים דופי לתה פה שיפצה מי כל על כחרם שנור אלאעור

 בגזרהם,'1( זלזלום אשר על אוהם לפייס שחייביםפאדואה
 כמה בהלהו פרי היה :מה 1

 והייבוהו נ,רתו שיבטל וגזרו לשיבתו פנים משוא בלי מרורות עליו כתבו אשכנזגדולי
 מנגדיו הרבנים עם בקושרים היה כי אף מינץ מהר"מ . פארואה רבני פנילרצוח

 שיוותרו פארואה מרבני ובקש רוחו ולהמרות להעציבו רצה לא ,את בכלום-שתיו
 ושמט בימים ובא בת.רה וגדול ליווא רבי היה קשה איש כי , זקן פני יישאוחלקם

 לוחות ושברי הלוחות כי עיניהם נגר ישימו כן על הורה והרביץ הרבה חכטיםתלמידי
e'nliDזה אחרי ימים האריך לא כי ונראה רכ"ח בשנה היה הוה המעשה . כארון 
 . בהירה מקומי ממלא האגיר בעל בנווהיה

 וכלי באשכנז וגדל באשכם נולר 1 א ד נ ל ך 1 ר ב ב ק ע י ר " ר ה ט הזהכנו
 בי ארצו מבני לסובה ננעל אבל . שם כן נם חכמים לפני תשמישו החלה היהספק
 יהברר כן אחרוה יריעוה מעם טעם נם התלמוריה בחכמה לו רב יריו אשדמלבר
 אשר בהקרמה נגינה אם , ר 1 נ א ספרו והיא חבר אשר המפר מהוך פנים מכמהלנו

 על יהר חכטה דורש משכיל היה כי הטורים ברורים רטנים נמצא הספר את בהפותח
 מורה לספר הרסב"ם הקדמה ;יניו נגר שוה כי הזכירנו החלהה כבר . בתלטירעסקו
 להתדבק נפשו חשקה אשר וב חש לתלמיד מפיו סיער הוא גס כן כטוהונבוכים
 ומחזק התורניוה החכמוה לקבל מעותדת ותכונהו כונהו טוב שראה ולטהבחכמהו
 בי יבין משכיל וכל . חפצו לעשיה לבו על שם עיניו ולהאיר רעיוניו להעירתשוקתו
 הנה , אח-ת ועוד זו . הרמב"ם בפתיחה דמיונים לו יש בהקדמתו הרעיונוההלוך
 ומה הטבע חכמת נמי העמוקות מחכמוה בכליו ישים גם : יאמר התלמיר בשבחכממפר
 שבעל תורה רובי לו אכהוב : אמר כן על . . . להן הצריכוה ההקדמוה וכלשאחריו

 ההקדמה מצורה גם . החכמות באלה ושם יד לו היה הוא כי לשער נוכל מזה ,פה
 . עם ממשכילי היה כי נרע וחק,תיה משפמיה פי על העבריה הלשון בנועםהכהיבה

הלא-
 תה'מ הת'ח השם.ח תקרו ש.ס שמג רליר רלזכ קצ.ט קם'ר מזג ד' א' בסי' מביא אביו מנהגי (7ו

 : שיי אלף ר"א אלף קנ'.א אלף צ.ב אלףתתמ.ד

 מצעתי עוטיו האגור בעל אבי הוא הזח לנרה לבוא שר' הרבר שקרב טכס לעיל כהכיני ככר ("
 . 51? צד ח"ג בספרו גידעטאנן ר"מ בזהשקדטנו
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 לחכמה הקדש לשון בטהרת הדביים לכלכל והכשרון המליצה יפי ההיא בעההלא

 יה'דה רבי כי נאמי אם נתעה לא ואוי. . למשכילים אך נחלה היתה ולאנהיטבה
 יהודה ו נ י ב ר "והרב עליו וכתב מביאו אהד במקים כי מרבוהיו היה ליאוןמסיר
 מפרו סדר , הכטה מבעלי היה כי מפק אין יבו היה הוא ואם , ליאון" מיסירהנקרא
 . הטור דברי הם מקימו הערה בלי דב-יו שכתב ובמקום , הטורים מדר ררך עלהולך
 מקים אל הולך יהכל מפרו לחכר שהניעוהו הסבות על בהקדמתו וחשבין דין נהןוכבר
 טהרי"ל את אשכנז הכמי טאחןונ. והביא . באו מקרוב רינים  הקורמים אל לספתאחר

 הדבר מבת ואול' , הריר גדול המיד קראו אשר טטהרי"ל וביחיד ההיד ובעלומהרינו
 תלמיד אביו היה הנראה לפי כי יען היא הדור חכם' שאר על יהרון למהרי"ל נהןכי

 טהרי"ק את מביא באיטאליא זטנו מחכמי . השס"ח( )ם" אח-יו ונהג ממנהגיו שידעמה-י"ל
 בכל - יפק ולא יזכר לא מינין מהר"י אבל , שכים( אלף תכ"פ שכ"ז )ם.' מקומותבשלשה
 עצמו סברת כתב מעט לא גם . מרביה.ו שקבל קבלוהי. מביא מקימות בהרבה ,ספרו
 ציד סי' )עי' ביניהם להכריע גם ולבמל יסתיר יפעם אחרים פוסקים דברי לקייםפעם
 ספרו שכינת אח-י פלא זה ואין להחמיר עולים דיניו רוב ובכ'מ,( שב"ז שפ"גש'.ה

 להם באי שמקייב דיני: חדושי כל עם ואשכנז בצרפת הנהוגים הפינים כללהעלות
 מנהגי באיטאליא להנהיג לפעולהו מהם2וה אחת זה היה הנראה ולפי . לחומרארובם
 אחרי ללכת ה.ראוהיהם בכל ניהגים אימאליא אנשי היו בזמני עוד כי , האשכנזים שלאיסור

 לא בחכטוה ומשכיל בתלמוד גדול חכם היה הזה שהרב אף קכ"ג( אלף )סי'הרמב"ם
 בן שם:ון ש- האם'ן . המקובלים שהאמ'נ- מה בכל ולהאמין בקבלה לעסוק זהמנעו
 שנאמר למה בהפך דינים ?החלימי הפימקים כל על ומתמה הזהר ספר אה חבייוחאי
 בתלמיד כתובים הם כאלו המקיבלים ושחדשו הזיה- טן דינים והסכים ל"ו( )סי'בזהר
 כפי בקדושה הנוסחא נסחו לא אשר אשכנז מנהג על ונפלא . שניה( של"ב פ"דיסי'

 מלנד שצ.'ד(. )ם" אהקן הילי איישר אם ואם- הטקובלים בספרי הנוברתהנוסחא
 יבהיל לא נתן אשר השם כבר "תון" בשם וקראו קטן חבור עוד כתב ' "אגורמפרו
 עוד לבבו וי.חול , בחזון אליו ידבר אשר ונפלאות גדולות על ייחל בי הקוראאת
 כי יען הזון שם לו קרא זה בעביר כי מפיו וישמע הקדמתו דברי יקרא עתיגדל

 יהש,ב הקיה אמיר ואז , ולנבואה לחזון נמשלים החיקר כיט.שיגם הנעלמ.תההשנות
 'פהר קרם סני וחדות יודיענו חכטה ותעלוט.ת יעננו בצדק ניראות המהבר כיבלבבי

 עת בחקירהי מישרים הולך הוא נפש בעל אם תוחלתו תכזב איך אמנם ויבינהו,לי
 ואף השכל שעשועי דברי אם כי החדות אין כי . פהרוניהן ומה הח.דות הן מחיראה
 ראינו כבר . תמימה חכמה מאל לערמה קרובית יוהר כאלה הק.רות וכי , הפהיוניםבן

 ושתים ברונא מהר"י בהשובת חידה כמין בדויה שאלה נמצא כי 1ח2( צד)לעיל
 , התלמ.דים חדור את לנסות הטצ'או כאלה שחידות ושערנו מהרי"א בשם גם הזהממין
 שאלות חמשים כילל ספר מהם ויעש.; כאלה בשעשועים זמנו יבלה אמהי שחכםאבל

 הוא היה ני להחליט טכל לא אמנם , הזה מהרב בלהי שמעני לא כאלההחנוליוה
 מאת לא אשכנז רבני מגדולי גם כי שראינו אחרי אלה בכסו חפץ שמצאוהיחיד
 עשו אימאליא כארץ מאד פרצו אשר "שכנו מחכמי גס כי טאד ואפשר ככהלעשות
 בחכמתם והתקנאו מחט ראו ולספרד שם ומהבאים הארץ סחכטי נם ואולי ,כמעשיו
 המררש בכית מכרים דבריהם שאין רק כמוהם בחריפותם הם גם ועשו הזאתהמדומה

 , מלבד( כמת נשכחה רובם שתירתכמו
הטורה

 הזח בדיר כסו כך כל ורחים הכן.ם באיטאל.א היו אשר לפצם דור ת.ה לא כטעם כי ראה י19
 ח"ה(דו'ד
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 המהפכה סה.ך היהודים לפלטי מלם סקי: הזה בדור נעשה א איטא: רא.נוהנה

 אשך והאשכנזים הצרפתים מן רבים ואל , השטרית ב'ם' ספרר אה הן הפךאשר

 , יחד שם נפגשו ומאלה מאלה ורבנים חכמים . ומולרהם ארצם עזבו הרדימהלרגלי

 . והפרידות ביניהם טאפל עש' דים מ וכל ובדמיה באמונוה ביניהם אשר ההפכיםואמנם
 ולפ' , במנהגיה החנקה מהן אחה כל אשר מושבם ;דת קהל בקרב לקהלותינהלקו
 המשביים .  בעיהם  השלים  הפרע גם ולעהים וו על  זו עין ברוע  ראו  הרבריםטבע
 יריעה המרון על ראש הניעו האיטלינים טן וגם הספרדים מן וחכמה  הורהבעלי

 רוח ביערי כי בעיניהם רע גם היה ספק  ובלי ביבה.  חכמה  רבר בכלהאשכנזים
 עק-י על לב שם א.ש יאין בכך מץ 'טל יבמנהגים עניוה בדקדוקי ישפיקוקטנה
 הרמות הכח'נוה ועלאמינה

 אש-
  מגרולי נם כ' וראו . הצמים לעיני ונינהנ. הכמהנו הן

 עיקרי שכמה עד והמדרשים התלמוד פשומי אחרי ודעותיהם באמינות'הם הלכורבניהם
 כי ההשכלה לאנשי ברית בעלי אשכנז רבנ' היו לא זה וכנגד . מטהרם השבתוהדת

 מכהמנ'ל. אחרים כי ראינו כבר והנה . לכפירה דרך והחכמה תשאה בעיניהםההשכלה

 כמה יוד; ומי . החכמה אור מורדי בחשך ההולכים אלה על תלינה נשאוא'מאליא
 רבריהם נתנו לא אבל בכהבם או בפיהם ;ליחם וכעסם רצחם שפכו אחריםהכטים

 מחברת אלינו הגיעה בסקרה אמנם , עליהם הרבנים טפחף המהירום או ואבדולמשמרת
 שוא ספק":( בלי איטאליא טולרה והיא הרבנים נגד הקנאוה באש כתובהקטנה
 קוא לא המחבר דברים, עליליה  נקרא  הזה החבור בשטש.  ברור  זאה לדעתתלסרנו
 לי עשה איטר הדבר תקיר , מ ר לשנת ר"ל שנה בין היה  הההטרו וזמן  עליושמו
 בדרך בהלמ!ד העוסקים בזטב. ההורה תופשי על התלונה הוא בי לענותענין

 ההנאים משפס הקדמונים דרך הבין ומאין איסריהם מכונה מאד הרחקפלפוליהם
 לדעת לא אבל הנהוג הטעש. בחלק לדרוש רק לב על שם איש ואין .והאמוראים

 החלק רק  מקיף ספרו שאין תלפתו הרי"ף ;ל גם  ובזה . נכללה פה ' שנעלההורה
 בינתם בעבור עליהם שיען יוהר ועור . הנהוג החלק רק  פירש לא רשיי ונםהזה

 חכמה להם המציאו ואחרים , כפשוטם הרביים  ברקחם  נפסיוה יעיה בה ובונובאגרה
 ער הנעימה והתלמור התירה כינה עקשו הזה הדרך ועל הקפלה חכמה ונקראהמידית

 מקרוב החישוה על וביחוד הפלפול בעלי על למעניתי ומאריך . שקי למדושמהיכם
  יאריך גם . התלמיר שאמר מה מהירים דינים מהן מולירים אשר  ~ההיספיה" הןנאו
 אלה על , אמר אמנם . יס.דוהיהם ישק-ות המק,בלים על ולעג בוז בדברי קשוהלדבר

המשיגיה--
 ר:רגו ולא ינו- ארצה בזי ה.! אשר החכמה על ניספה ומאשכנ; כשרד !ם:פי.ס הכט.ם אליה שנה-ומפג.
 rnsc בכל היו רב ככפך כ' לזי י.ד; שו:.ם טחבר.ם ספ-' מתוך אפגם . בהם טהמצ'"נים אחדים על רקפח

 וא.:1 ה.ו התירה וגדילי היו כאיטאל'א הש'אל.2 הרחים מן שהרבה מהרי.ק בשויה לטעיה ומבוארהארץ.
 ה י ד ב ו ע ר מהר, כמו . !פ.י2.גאל בספרר האח-זן הגירוש זטן דהיינו חזה בחבורי ליהא-הי אשי הזמן לגבול מאוחר במן ה.ה פסלה: עיקי אש- הרבנים על בעה אצבר לא נם . פה לפרטםצריך

 אריכ.ם פלפולים נטצאו מ-ז טזו סי' מנץ סהרי2 בשו-ת גם . טאוחר ובזמן בא-י סנרו שחבר א ר נו ברם?
ק  מאד שלע מהרע אשר ומ! קהאנ טריהישא מהר.רשמ!א, אליעזרבן כהר.רכ
 חבט, והנה . הפלע בצדק כי ויתן המשא מענץ ע-אח תורהטבשבח

 "מה נכל הירה הרביצי הזה הרו-
 . הארץ בכל ולתהלה לשם א'מאליא אה ~'TU אשר והמופללת הרבים הלמיד.הם דור אחריהם op'1הארץ

 מ. השערעת שתיה דעות ומכ.א ארוך כאצר , בהערה בח.ח נרעץ כתב הזה הספי דבר על20(
 הספר- בעל הוא זח או זה אס לני היא אהה סיף וסוף ח.רות, לפתיר רצוני ,טאין ובהינה הספר בעלחיא

 ובא כפ-ר. חבר שהספר :רעץ הרכם שכתב כה ;ל להכיר אמ ריאה אבל הזל אל אחר סיד : בנמש.ואק"ם
 כזש:ו היה בי הדבר קרוב גם אבל ספרדי הוא הכהבר כי מאד אפשר לצדדים אם בי אודה לא זח עלטספיד

 מעוע' ושהם דכתה נצל טג'"ם שאעם החלמיר"ם על כך כל ?התרעם סבה לו היה יא בספרד כ.באיפאליא
 על !ג2 האש:נ": הפתטים על מהרעם גס הקודמים בפרקים הראגו כאשר בממרד היה לא זה כל הרמב.סספרי
 הרבוים צנר ככתו ודברע באיטא~א שכתב בצעי נרדה כן על האשכיהם, בץ רק הניהג.ם מפלים סנה:יםקצת

 הככה פנל ורחוקים בולפל.ם והב אשכנז ך:הנ' בכל ונהו שט ישבו אשרהאשנ".ם
 חיה')דו.1.
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 אשר הפשע ע5 כפ-ה אין אבל לסלוח אלהים ירבה עור משוגות. הן באש-הנושוגית
 להם חכר והוא הרמב;ם הוא בו אלהים רוח אשר איש אליהם שלח אשר בהפשעו
 המעשיות המצות באור כלה ההורה כל המקיפים אחרים ספרים ועוד הירהמשנה

 רוחו אה המרו והם פה ושבעל שבכהב הה.רה פי על והדעות האמונוה ,והמוסריות
 וזה ועכרו וייפו התימודי ספרו את וגם קוסמים כספרי ספרו לבער עליו שקמוער
 ההימסות על ומתמרמ- התפלה ענין על ידבר כן אחיי , כפרה יוכל לא פשעד"א

 ומביא הפיוטים על וביחור בהוארים שהרבו ועל הנוסחאות ששנו ועל בחפנהשהוסיפי
 טפסידי והבל שטות מנהגי כמה ועל , אחרים אשכנז ומפיוטי הקליר מפיוטידמינים
 ההולכים פני למרוה בה ללכה הנאוהה הררך יתאר אלה כל אחרי . טהורהאמינה
 נראו כנר כי , לאחריה תקוה עוד כי רבר וסוף אנשים בין נם-ין rfiD1 בנשאבחשך
 לא הדרכים אלה כי ואמרו בחכמה להציץ העם טוס.פים 'ום שבכל בארץא.ת'ה
 המ-ברים מראשי ראה כבר כי מעיר והוא בצע למען בם יחזיקו מעט ורקיתכנו

 לא אך בבטולם ובחרו בהפסד והודו האלה הדברים על עיניהם שפקחומגו-וליהם
 אשר הספר עצמות כמו הם האלה הקצרים המתיארים מ'הם.ב

 נהי
 נירי עליהם

 ב. ויפח האהל %ת לחבר עור עליהם וקרם 'פוה טליצות בשר עליהם והעלההתוליי
 כי יבין והמבין שמו העלים הזה הטחבר והנה , הזה הספי ויצא והגיוניורוח,רעיוניו

 בעיניו ורע הפלפולי ומהן המשא על הלונה נושא הוא כי שבלבו דברים גםהעלים
 המשא על גם ארבו ישים בלבי כי שורותיו סבין נכר הלא . התוספיה בעלימעשה
 תכליה ,ה אין וגם משפטיו על משפטים לכבר נרצה לא אבל האמוראים שלומתן

 היה אשר החכם זה בי טמנו ללמוד רק רצינו לא דרכנו לפי כ. הזה הספר ;לדבירנו
 כל אשר הגסים ההלמודים על מרה נפשו אשך מאלה אחד היה באיטאליאמישנו
 ספק ובלי הבל של מנהנ בכל וטחזיקים החכמית ובוזים הפלפול חפצם וכלישעם
 כמחשבותיו כי עור ולמרנו , באיטאליא היושבים אשכנז רבני על ראשונה עינוהיתה
 לא כי נשפוט האלה המעמדים על בבחינה ואמנם , אחרים חכמים מחשבות גם היוכן

 המחלקת. - דגלם היה רע אם להם טוב ואם הארץ גקרנ החכמים מריבותהדלו

___כ4-
 ועשרים שמונהפרק

 . ופר1:ת'נ,ת
 הזה בחלק עלינו עכר שנים ועור וחמישים טא,ה שהי מקיף ארוך זמןפרק
 . השיגום אשר ותלאה עמל מרוב ליהודים גדול אבל בכלו כמעט בו אשימתכורני

 שריהם כהגיהם מישליהם , המשיחיימ ט.שלי ארצות בקב דתי אל מדהי ..-ודח:בו
 המישלים . יכונה ישראל בשם אשר כל רגלם החת לדכא אחד לב כלםוהמוניהם
 סוררים השרים , לאלהיהם קנאו הכהנים , חמס ולהגדיל דלים לעש.ק בצעם עלעיניהם
 לתפארת היהודים כל את :לאבד להיות להשמיד לדמם שאפו וההמונ.ם , גנביםוהברי
 אמנם . מאויביהם היהורים נחו טעט לעתים רק . ההם כימים הכהנים ~דבריראהם
 החת , בחיים האמינו ולא מננד להם תלואים חייהם היו , הרריפית שקטו נחו אםנם

 בכל תלמויהע ספרות פרחה גם ולעתים והצריחה גדלה זאת בכל כאלה ?חדיםרגשי
 ברית הגביר ושם פה , ואשכנז בספרד גברה עז ובהקף היהורים מושביהכקוטוה
 :חקרו אזנו ושם פה , חדשות טסילוה להם פססו והלמידים החדודי הפלפול"-בים

יתשו חיה,דקר
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 עניניהם כל ולישר הדה לשמירת החברוהיים גם הרהטם בחייהם הקניתותקנו

 הנדל אין אלה ובכל טנהנים שנו גם בארצוה צרכם לפי מנהגים ועשו ,במ"הלוהם
 לתה כזאת עזה השהדלוה . בעקרם לא הדברים וצורת בשיעור אם כי לארץ ארץבין
 בלתי היתה הסירותם כי תעיר נוראים פגעים טשא ההה בה ולדבקה ההורה ;לנפש

 הזכרנו אשר הפעולות מכל אחת עשו כי נחשדם אם נהיה לשחוק כן וקל .טוגבלה
 אשר בכל אמנם . החדש מפני הישן ולהעביר היהדוה ברה חדשיה לבראטתשוקה

 התורה אומרים "נחנו הנה . הוציאו הישן מתוך והחדש , הישן בכח רק עשופעלי
 ויחלופו יחליפו וארץ שמיס בם כי הידו הלא היהדות ארחוה העוזבים וגם ,נצחית
 עין כבבת הזה העקר שמרנו ה'הווים עם אנו . יחלוף לא ההורה מן אחד קיץואף

 ימירו או יעבירו או יכזכי וא.ך , בפיט ולא בכלל לא תשהנה לא התירה כיואמ,נהנו
 כעצם להם נחשבה פח שבעל התורה היא הקבלה גם ? התורה מן אחד דבראף

 נולדו אשר בה הנראים השנויים אכל . ה ל ם ב ל המירוה ולא הח"יפיה ולאהתורה
 האחר מצד ההירה נצחית הצלנו ובזה , ההירה ובמצית הישן בכח עשו הימיםבמשך

 היא כי , התירה מצוה זאה וגם זאה נם כ. , השני מצד דבריך השהנותואפשרוה
 השתלשלו הזה סימור . יחכסתם דרכם פי על התורה לפיש הרשיון לחכמיםנתנה
 למעשיהם כלי ויהי ל ו פ ל פ 'ה וגפר הדרכים נתעותו הזמנים וברוב הלמודיםדרכי

 בתמידוה השתנו אשר מעמדיהם דרשו נפוצותיהם בארצוה , .והקבלה ההורהבפ.ריש
 הפייני טצבם ולפי שם הם כאשר המקומוה ערך לפי שוגות ה 1 נ ק ה יגזטןבטקום
 . בגוים עליו ;הדואשר

 , ודור דור בכל ההירה אחרי העם ראשי עשו אש,- ה 1 נ ק ת ה לכל מספךאין
 . האומה פרנסי ולכל ליה.שע ואחריו ידועות הקנות רבנו למשה יחם. כברהאחרונים

 הם הקדמ.נים אלה שם על נזכיו אשר רפרטים כי לחשוב בעינינו הוא עמל כיואף
 ומקוטם זטנם לפי נאותים אינם רובם תכונהם אל לב כשום כי , ידיהם פועלבאמה
 פ' על עם להנהיג יתכן לא אשי דבר הוא כי רבות הקנוה עשו כי ברור ,ה אכל ,ורוחם
 תקנות הדורשים מאורעות שיתחדשו מבלי הקרמונים הזמנים מן בזמן כחובההירה
 ושים מפירש נמצא כבר והאמוראים ם התנא בימי . תורתם שערה לא איטרחרשוה
 ומלכר . והזמנים הטקומות עליהם הכריחו אשר ההורה על נוספות קבות הקנותשבל
 סבוראי רבנים גם כן כמוהם . ההורה מדין נזמות הן גם התירה על בוספוהשהן

 דרוש כן כי ראו יען ההורה דין מעיקר בנמיה לפעמים הן אשר הקנוה עשווגאונים
 הבאים הרבנים כל גם נהגו הזה וכמנהג . וזטנס הירם נפיג בארצוה מעמרםלחפצי
 'ש הריב יהקנוה טילטילה תקנית רק נזכיר ספרר טחכמי . ובאשכנז בספרר .אחריהם
 באשכנז . יהמעסדים הזמן מצרכי ניסדו אש- כאלגיר אשר הספרדים בקהלתוהתשנ"ץ
 להרבוה נדרש הוה לערך אף . ודור דור בכל כמעט משהגם המעמדים היווצרפה
 :'ולקנות הגולה סא.ר גרשים רבנ. הקנות ומהם הרבנים. בוער נתקנו רובןתקנות,
 תוספות עם לזמן מזמן ונתחזקו נתחרשו אשר , הם רבנו ואחיו מאיר בן עמיאלרבנו
 תקנות שהם ואו"ם תקנות כסו . ביעד שנעשו מפורש נזכר תקניתיהם בקצת ,עליהם
 הרבנים בועד שתקנו תקנות . קמ"א בשנה שנעשו מבנצה :ירטיי,א שפיראקהלוה

 ר מהר ובימי . כיד( סי' בפסקיו מהרי"א )עי' השנית המאה לחצי סביבבאירפורט
 מה-"ר נתוערו בינגא בעיר , הרבה תקנות ועשי בנירנבערנ וער היה ווייליעקב

 ועשו השלישית לטאה הראשונה בשלישית אחרים רבנים עם מאן ומהר"רזעליקמאן
 קבלו לא ומפיארות גדולוה קהלות הרבה כי כולל ייה היה לא אבל גדולותהקנוה
אין חיה,)רו"ר אשי הנזרות את להשיב עליהם מלינים היו ההוא בדור הרבנים גדולי וגס שנזרומה
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 ביעד שהיו נזכר לא אשר תקנות גם נמצא אבל . נהם לעמוד יכולים הצבור רובא.ן
 לא מעולם הקהלוה לכל נדולוה תקנות כי . יח.ד מכח יצאו לא כי לשער *שאבל
 צריך ביוראה הדש רבי שבכל מנ"ל מהר"מ מפי הרבר יצא -כבר והלא , ביחידהקני

 נראה כן ועל . חדשות תקנות ב;ש.ה כי אף הדור גדולי עם ניעץ לרדיתהמורה
 מווינא סנ"ל בריך בן מאיר מ.:ר"ר תקן אשר ה-בנים ממיכת מענין התקנה כימאד

 כמד; מירזיבורק מהר"ם שימר בדינים 'ש וכן . שבדור אחרים רבנים עם נעצהנעשהה
 מלבו לא ספק ובלי כפיסקים אחר כמקום שרשם נמצא ולא הדשים הם אשרדברים
 ליסר החפץ זה . אחרים רבנים בהסכמת אם כי יסרם :צמי בכח ולא מליםהיציא
 הזאה התקנה . הקטנות אה למאן שלא בהקנה ניחור נראים בהסכמה חד'טיםהיקונים
 לחלוטין אבל עליה המעיר רק היה היא כי אמרנו וכבר , מירזיבורק למהר"םיחסיה
 היו עור אז וגם הגדולים בהסכמה רק אם כי לבד נזרתי מכח אדם לפעלה היתהלא

 אמנם ועד עושים הע כאלה שהקנו בעת כי נאמר לא , ראש לה הניעו אשראהרים
 . כועד היא הלא והדסכמה , באנרוהיהם יחד נועצים והיו בהסכמה עוש.םשהיו
 מנהג היה המקוטות :בכל הזמנים בכל , ם י ג ה נ מ ה ענין היה כן אף התקרתכענין
 ידעו לא אשר ובספקית , הלכה מבטל היה יישר טיב קדום מנהג וכי , הורהיש-אל
 לחק היו מאז אשר האלה הימודוה פי ועל , המנהג אחרי תמיד הלכו דבר פשרלהם

 בין ומקדם מלפנש בהם שנהנו במנהני2 בין במנהגם, עז בגל החזיקובישראל
 ארץ בין הבדל היה לא המדה בזאת . הקהלות 0ן ונתקבל. כקרוב שהנהיגובמנהגים
 מנהגה את קדש הקדישה ואחת אחת כל . לעיר ;יר ובין לסדינה סדינה ביןלארץ
 מעמרם או הנטן היה אם לעהים אמנם . מנהגה לבמל לבו ערב אשר וחכם לרביאיי
 ספרר בין הפרש יש המנהגים בשיעור אך לשנותי, חדלו לא המנהג לשניתדורש

 כן לא הדין שורה אחרי איסור ימנהגי דברים נקלה על הנהיגו לא בספרד ,לאשכנ:
 מאד ורב. פרו שםבאשכנז

 מספ-
 העם אה מעיקים היו לפעמים אשר המנהגים

 ואין לטומר תיעלת נהם אין אשר הערך קלי דבריםוהנהיגו
-DDe 

 טפלים לטנהמם
 ן ישראל:; אדמת על צמחו לאאשי

 ומקדם . מאז . בהכסוה הדרישה בבחינה נדול הפרש גם היה לאשכנז ספרדבין
 ופתרו הבהובה בתירה הבינו פיהם ועל המדעים שוחרי החכמות דורנה ספרד בנ'היו

 כי למריבית, הזרע ודיר דור בכל היתה הזאה תש.קתם . פה שבעל בהורההנעלם
 כי אסרו הספרדים , ואשכנז מצרפת טחוץ יותר ועוד מק-בם מתנגדים להםקמי

 עד ולנגיע ההורה אמתיות להשיג הועילנו היא , להורה היא ומגן עזרההחכמה
 לתורה נזק החכמה כי אמרו ואשכנז צרפת אנשי אמנם . הנצחית ההצלחהתכלית
 והורה , חכמה מבקש ואין דורש אין בהם כן ועל האמינה המעם ההכמה1כרבוה
 במצות המעשה ולקיום ה' ליראה הזיקו לא והטפחות זכות לא האמונות כל כיהנסיון
 השמירה נצחה הימים נרוכ , בהורה הפה.לוסופית החקירה היקה מאשר כך כלהתירה
 אשר טהדורשים רבים כ' אליה התשוקה את היונית הפהיליסופיא חכמת אחרימלכה
 היונים חכמת אחרי הלכו היאיל מהירה אמינה דרך חיים ארחות ישיגו בה כיאמרו
 גלית לפני האחרונים בדורות ובפרט הימים באחרית ויהי , יר בלאהר אמ.נהםיאבדה
 היוניה, חכטת היא במאהבה יהודה בנדה אז זאת הביני החכמה בעלי גםהארץ
 חללי ונפלו החכמות הר על לעלות יהרפו לבל בעם העידו הער עצמם המחקר.חכטי

אמונה
 בפיגום וח"ג חזא במפרו גידעכאנן ר"מ ודעה ~Qp בטוב לדבר האריך הטפל.ם המנהנ.כ דגר על .1

 . עי"ש .סידם העמים גינהגי אשר בהם ,ש כי מקימות בקצת יה-אהם
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 בית מולרת במפרד מהיוהה ובאלהייה בפבע?ות במיפלא החסורה אמנם . לפניהן-צונה
 להתעסק את,,החשק המופלאים בענינים לחקור התשוקה הולירה ; קדמתה קדםמימו

 ועל פח שבעל, התורה מכלל להם היתה היריעה זאת תורה, ובסתרי ברזיםבקמלה
 לא דעות . והצמיחה הולידה ישראל באמונת הרימית עשתה היא , ה בל ק ק-אוהכן

 לא .אשר אף ישיאל חכמי ש-וב ער , לה יקיא הקדש דרך זאת ובכל בריא שבליסבול
 באלה חקירהנו בררך פגשנו ואנו , העם נגר בה לרנר לבם מלאם לא מבלחיההיו

 יעסקו החכמה בעלי,- מראשי היו אשר הנדולים החכמים מן רבים האחרוניםהדודות
 והצהיקוה באמתהה האמינו. אבל בה עסקו לא אשר אחרים ועוד .בקבלה נסיבתאוה
 מצאה ואיטאליא וצרפת ובאשכנז בספיד הארצוה בכל פשתה הקבלה זאת .קדש

 קבלה ' מפרי , חכמתה מקור הנובע מעין ספרד היה ביוהר אגל וטקרישרהמאהביה
 מעל בהגלותם האחרון ובדור . ספרד ילידי הם הלא קכלה לבעלי 0קידשיםהיותר
 גלותם. ארץ אל אתם הביאוה אשר הרבה מקובלים מהם היו מפרראדמת
 כן,.

 וקעט D'eDn1 מאוה משהי יזהר ער הששי האלף סההלת עמיה."דנףיס.
 הנויל נקל., ופורטוגיל ספרד על הנהל. הזמן פרק אוף "אילה רעה אחריתשנים.
 -אשרידים , מוליהי מארץ יהודה גלתה נבל כעם . ארמונן 5ע5 ישראל %ע כללהכריח
 כארצית מהנודיזם. היו , ואעדן הרנ הרב פלטי אני"יהם ולאמונת לה' ידם נתבהאשר
 ולא ס"רצה ישראל שם נסח זה לפני כנר בצרפת , מעט מנוחה מקום להםלתור
 מעיר קנוחה הרדיפים . מזה יותי ויה אבל , כללי גרוש היה לא באשכנז . )41יזכר
 עשיתם הפיא-ם ""מונית את בהם שסו , עליהם העלילו , אחר עם אל מממלכהלעיר
 הנלים לכל שספר אין כן ,על כונ,ם;לס, ה.יל כי עך היתרים א4 וינצלוחפסום
מאה"ק

 1בק~
 ובראשם הגוליך עם , יהם נעשבו כנכריות. אשר אחרוה במצות לאחיהםהי"ילן4.. התבוללו הזה הדיד על . לחייהם )טע6 ובטחי רגלת 55ף ,41 ל"מ

 פינים. הגולים עקריו")היו פנות 5-לש ל*6 נס היו אשי והרבנים "חכמםעמדו
 , "יפאליא ממלכוה לכל הקנית . הצבי ילארץ , לתוגר0א , אפריקא לארצוה :האחת

 .. פולין ולמלכיה אגפיה וכל רו6יא לממלכוהוהשלישית
 -שם לאפריקא פניהם שסר קנ"א בשנה בספרר הטהפכה מתוך הראשוניםהפלסים

 הילידים ביו]קהלית להתערב לא]נהנהם אנשי,טפרד גאון וכבארוע ע, וישיבות קהלותיסדו
 קהלות,סיוחרות הסנףדימ, להם יסדו כן ועל ההית בארץ מאז ישבו אשרהאו0ללום
 לא נ בספרד לפניך מושפם בארץ בהם נהנר אשר ומשפטיהם הקוהיהם ככלספרדיות

 אחוזתם בארץ גם תכונהס משטרת את שמרו אך , מטנהגיהם שמאל או ימין'נטו
 גם . . ולהישח .ל"ש45ל'. מהם למדו המ אבל הארץ תושבי מטעשי למדו לא .עתה
 . ורל4,הקהליה .פיו שם ויתישבו ההיא בארץ. להם מנום דבים בקשו האחרונהבנלות
 הע אשף 5ישל'א כנפי. בצל ומסתור טחסה מצאו .שם- וגם חוגרמא למלכות פנורכש

 .י"יגון והרעוע העוצר היו סח מצד . 'חנינה להם נהנו .הצבי בארץ וגם .סלכי"חסר
 eb~"-ירבניא חכטי כי . האלה הארצות לאנשי לסובה בספרר היהודים את סצאואשר

 היהה לא אחר מצי אכן היהודים. בין ופשטוה ישראל חכמת אהם הניאוופופ-יה
 היטעה זאה . "נעוה .אלה בכל שלטת ותהי אתם הביאו הקבלה נפ בי עמהםטובתם
 דור אחר רור כי ער בה הס] .עזה ובתאוה בי לענות ענין הרבנים לכל כמעטהיתה
 . עשהני"יה6 ואבהו הזה נגרש ביה טבעו מוכים כחות ,כסה משחיתותיה ונלכרוניקשו
 ושם הקדם ארצוה אל דרכה לקחה הספידים הורה התפשפיה בי לאמר נוכלוטעומת
 גלובוס = הזה()יי.ד בארץ ספית חבשי מעשה גרופים בטה ובאמת בארצם. יעשוה החלי אשר אהבצעו

 באשכנ' המעתדים היו כן , וחטאת להם נחשנו כנכריות אך הסדות להיקוןהמועילות
 ובהעליז חיה()דבר
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 חלסידים העמידו שם . שם אנגף נדולים וכלם הגולים החכמים היו רבים ,נלוהם
 ובדרכי תירתת בתלמוד ספרד חכמי סדת אחזו כלם כרנותיהם והתלמידיםהרבה,
 בחכמות אטנם' , ובמדעים בחכמה גם סדתם אחזו אשר מהם מעם לא ונםההוראה
 מדת אם כי היונים חכמי בעקבות ההולכים כפהילוסופים אורח . להם להיתוחדל

 יצחק רבי ררך על' המחק-ים . לנתיבתם האור היתה והמתונים הנאמניםהמוקרים
 להם הע , דומיהם אתרים ועוד אברבנאל 'צחק דון והרב יצחק עקדת בעלעראמה
 בשימתם ההולכים וכל והרשב"א הרמב"ן היו בהלסוד הלמור בררכי . ונחמדיםנעימים)
 והראיות והרמב"ם הרי"ף מפסקי ושמאל ימין סרו ל% בהוראותיהם ואולם ,מנהיגיהם

 את ולהבתם בה ילכו הדרך את ספרד לאנשי להאיר הנדולים המאורות היואשר
 ולא לחק להם היה האלה ההוראה עמודי ~nwS אחר .ההמשך . יעשו אשרהמעשה
 עליהם וקבלוהו וקיים.הו בספר ונחתם נכתב הזה החק כביר 5" זמן אחרייעבור.
 היהודים נלוה אחרי שנה כשלשים ויהי . זרעם ועל עליהם ספרד מצאצאיהיהודים
 לחחים לבו אל וישם התורה חכמת הכשיר ביתרון בדור מיוחד אחר רב עמדמספרד
 ב"ר סף ין י ב ר הרב היה החכם הזה, בזמן למעשה הדרושה ההוראההורת

 המשנה פירוש כמו חבורים קצת עשה אשר משה רבנו כמעשה . 1 ר א ק ם י ר פא
 לישראל ההוראה מקור להיות המיועד תורה משנה לחבורו כמביא שיהיו הטצותומפר

 ספר וללבן לברר משנה כסף ספר חכר בתחלה הקארו. עשה כן אףבזמנו,
 ק ואחרי . לחברו השב אשר ההלכית למפח הימד הוא אשר להרמב"ם תירהמשנה
 אוצד והפסקים וההורהות והמנהגות השיטות כל המקיף ף ס 1 י ת י ב ספרועשה

 כי אליו פירוש שיהיה לא הטורים ספה אל וחברו הרמב"ם אחרי והוסכמונתאדשו
 נסנו עד וששותיהם חכמים דברי הרמב"ם הלכות על הוסיף הוא שגם יען בו תלאואם

 יוסף בית הרב ובא בתשובותיו וההיראות אביו הרא"ש פסקי כל במפרו שכללובפרם
 בה אשר הזאת הנכבדה המלאכה את לעשות כלה כאשך ויהי . נוספות עוד עליוושת
 יד על לקבץ העת הגי; אמר אז , שנה משלשים יותר הגהה אתר בהגהה ויגעעפל
 במפר ולחברם ייסף ובית משנה הכסף מתוך לו נטצאו איטר ההלכותיות התוליותבל

 ן ח ל ש ספרו את באחרונה וחבר , ימים בארך אלה.ם חננו כי , בידו הצליחוהפצו
 באמת מביניו כל אשר נמרצה ובמליצה צחה בלשון הרמב"ם הלכוה דרך על ך 1 רע

 הזה הספר והנה . הזה כבשם בא לא הרמב'ם ספר מלבי כ' , המראה עליתפלאו
 ימין מזר לבלהי החק זה עליהם גדימו אז שנלו הספרדים שהיחורים תעודה חוחםד"א
 והימב-ם הרי"ף האלה הנאמנים הסורים משלשת שהוסכם סמה בהוראתם שמאלש

 היה הוא כן על הזה החק על ערוך שלחן ספי את יסד הקארי כי ויען .וחויא'ש
 י , הספרדים היהודים לכללהק

 היא גם כן ועל הנוצרים ארצות שאר לערך ליהווים בטח ארץ היתהאיטאליא
 ומרן משא היה ודור דור לפני כבר . הגולים ומן ספרי מעשוקי רבים אליהמשכה
 לספרדיים כמי . ספרד ממקור האיטליינים שאבי החכמות , ואיט"ליא ספרד חכמיבין
 . והמליצה הלשון תכמת למדו גם ומהם . ומנהיג מירה איטאליא לבני גס הרמב"םהיה
 החכמים כל כי ספק ואין . ספרר ממקובלי להם נחלה היהה הקבלה חכמתגם

 עובדיה רני כמו דור אחר דור באיטאליא קמו אשר הענינים אלה בכלהמופלגים
 האדומים 0ן עזריה ר' ושכבד והמבקר הפירושים בעל ספורנו עובדיה ורבי0ברטנורא

 המצוקות ברבות אך . ספיר חכמי שטת אחרי נמשכו כלם אחרים ועיד עינים מאורבעל
 קהלית להם יסרו כי עד וחכמים המונים לארץ באים רבים משם גם ,באשכנז
 יותר רבים אמנם . הזנת בארץ האשכנזים תורות נתפשמו ,מהם , מייהדותאשכנזיוה

 יה)דיי
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 פולין' מלכות . וכמריטת רומית בקצת ויהישבו ארצם את עזכו אש- האשכנזיםואו

 לעדה תנוזאונ האשכנזים, ש5 בניהם. מבני הז כי העידו בעצמם המאוחריםהפולניינו
 אף , בה ומדברים אשכנז בלשון היום ער החזוקוכי

 כ-

 ולא הודעי לש מבטנאם, לפי
 כל  משאר. והתדחקפ לסודם דרך מתיך כן הדבר מבואר ומזה מזה יותר אבל , לההדר

 באלה יהודיים קמלות הי תער' דור לפני כב- כי הדבר ברוד הנה . והמדעיםהחכמות
 חכמי עם הרבה ונותנים נושאים פולין. חכמי היו עת ובכל בטח שם וישבוהאיצות
 והמצוקית הרדיפות שרבו לערך אמנם. ספרר חכטי מעם יותר אליהם הקרוביםאשכנו
 ומעט לסודם' גררך וטנהניפ הורתם אחם והביאו לפולין משם' הבאים הרבו כןבאשכנז
 ויהי ' , מנהגיהם ובכל האשכנזים אחרי הורה ענייני בכל הילכים הפילנים היומעם
 הדבר קרוב והיה בעילם, רושם, עשה לאור קאיו למהר"י ערוך שלחן ספרכצאת
 נרח ידח האשכנזים' של בניהם סבני ה-ו כי אחריה מתיחמים הם אשר אשכנזשמנהג
 נפרש. איסרלס משה. רבי הרב הו14 בו רוח' גיפר איש פולין מרבני אחד קםמלפניו

 והעריך והאחר:מס' ,הראשונים האשכנזים רעות מכל נומפיה עליו ושת השלחן על ה פט
 הרבה עוד הוסיף אלה ובלבד , לשניתם שאין צוה מהם וברבים מנהגיהםלפנינו
 בישראל לטורים חקים :ספר נשלם הוה ובדרך הקארו השמיט אשי דינים וד.נידינית

 בק.ם עת ובכע חהוכה להיות, פה שבעל ההורה נועדר לא מראש כאיוראמנם
 והרי"ף גדולות הלכות בעל בתלמידו אשי רב כמשנהו רבי במו לתהמהאדם

 הגדיליה ועוד החיתם שברו אחריהם הבאים תסיד הורה במשנה ה-מב"מבהלכותיהם
 . להם שוה) היה ערוך השלחן. ולא הטורים ספר לא . עתה גם היבר היה כןוהיחיבוה
 ועשי בפוליך ההלמודיים גדול. התעוררו גדולהבקנאה

 איסור בהוראת. fp איןי מפרים,
 עד ערוך )בשלחך 1נחהמ1 ונכתבי ננמרו כבר אשר ,הלכית פסקי עניני ובכול,והעשר
 . ערוך והשלחן המורים'. ספרי את ולפרש' וללבן לברר מגמתם- שמר קצתםהימם.
 ערוך ובשלחן' בממרים' התלות כלי דינים מפסקי לעצמם טיוחדים ספרים עשווקצהם
 הקצורים בתיך והכג*מו ;רוך השלחן מן קצורים ועשי חכמים עמדו אחרון שבזמןעד
 דינים שמצאו טה הוסיפי עיד מלאכהם :להשלים ספ,שיו וחדש: וחקיו שאזנו מהכל

 היא כן ! ערוך שלחן קצור נק-א וזה , האחרונים טן התש:כ:ה מפרי בהיךטחודשים
 יצאו אשר התולדוה- . זמננו ער כטעט האחרונים הדורות כל פני על המהלכתהמדה
 אשר התולדות אלה ואפנס . לסו ספירות אין. חדרים דינים ודיני דינים רבוי הןמזה
 רואות ועינינו , פה שבען התורה בדת המעשה לשמירה הזיקו מנשוא כנדו וכמעטרבו
 : מ( פי )כיר והזהיר הגדול חייא רבי אמר אשר הדברים בימינו מאד נתאמהוכי

 בנטיעות. ויוצץ יפול שלא העקר על גדול הגרר יעש,שלא.

 באלה אשכנו מרבם אחר רק פגשה לא כ: ;ד בה הלכת אש- הררך בכלהנה
 לדגת השתדל אשר מפראג העב מלחוחן שפמן מהר"ר ותא האח-תיםהדורחע
 תלונה והעיר , וארצו דורו חכמי מעללי על הדיין והוא העד והיא העילםהכמיה
 והם,תר, האסיר התירה בלמידת בדורנו לנו די - אשכם רבני - אמרם על עליהםקשה
 . כ"ז( פרק ועי' השם לידיעת לב על שם איש ואין גופניות הנהונוה מ2.והושאר
 גדול דבר הנחילינו לא ונרעם שמענו אשר והורותיהם דבריהם מכל כטעטובאסה

 דעה מימי מושכלות דעות בעם ולטעת טפלות אמונות מכתמי אמינתנו לזכך קטןאו
 הנשגבות החכמות וכל , מצוהיה ובטעמי התורה ברוח התבוננו ולא , והשבלובינה

 באשכ:' המעמדים היו כן , וחטאת להם נחשנו כנכריות אך המרות לתיקוןהשעילזת
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וכפיליי
 הלאתת טעם ועוד הששית  הסאה עי ארוך ז0ן אשכם בני מצאצאי הם אשר

 חדודים ומעשה דינים הורעה אם כי לרוב היו לא ברבים דרשו אשר הדרשוהנס
 נאחזו אשר בארצות הספרדים בין גם , באגדה בין בהלכה בין חריפיםבפלפולים

 , טבינ8 פסקה מעט סעד והמדע החכמה , ספרד רוח עיר נשבה לא הגרושים אחריבהן
 האחרונים בזמנם גם כי להכחיש אין כי אטנא הן . אחורי_ית הלכה התורה הכסתגם
 לפי זאת ככל להפליא עד ובקיאים ופוסקים בתלמור גרולים הכמים הספרדים ב,ןהיו

 בזמן לעינינו ננלהה נפלאה מאד מראה אמנם , מבנים אבותם חבטת אברההרוב
 כל כמעט נטחן ספרר מצאצאי ' עמדהם החליפו ספרר ובני אשכנז בני .האחרון
 ובשאר הקדש לשון בחכמת , בלשונות , בחכם:ה אבותיהם אבות עשו אשךהגדולות
 . לפרוח אלה כל באקכנ: הששיה למאה הראשונה בחצי ההלי ,ה והחתמרעים,
 הטחקר בספרי והדרישה , ומליצהה הקרש לשון רקדוק בחכמת ההגות , בטקראהגינה

 ראש נשאו ; הספריים רבותינו מורשת , חכמתם ורוח פטומם לפי מקראיבפירושי
 בעה אשר הכלליות החכמות בדרך לנחותם הטנהיגים והיו , לרבים חפצם מטרתוהיו
 היהודי ויהי עמסיה כל ירויון מדשנה אשר ההשכלה הגובת ארצם כל פני מלאוההיא
 חקרי גרולי , חיל אל מחיל הלכה ישראל הכטת יהנה הימים ארכו לא . מהםנאחד
 אסו . לעסני התולדה חכפ2 והן קדסונינו שערו לא אשך בארץ הדשות ובראו קמילב

 חכסהם, כפנות פנה לכל וכמעט , וספריהן היהירים לעם הימים דברי והקנווהקרו
 ק-מוניוה בכ4דרשו

 אומהני
 מרעיהם דרכי גלו חכמה תעלומוה מחיפש בחפש חפשו ,

 עצה ונדולי מעשה אנשי ישראל תכסי המון לזכרון יד והציבו , רנל מניהנשכה.ם
 . 'כוסה בהשך שמם כבירים מאיה ושנות מלב כמת נשכחי אשרותישיה

 הראשונים והרבנים הנאומם ומפרי פה שבעל התורה ספרי וכל וחסררשיםההלמוד
 פעלי המחקרים אלה להפך גם ואמנם , לטחקייהם המקורות ראשי היווהאחרונים
 הגיונית ישרה התלמור בק-ה . המקוריים ספרי אלה בכל הדרישה על גדולההעצוטה
 והמעוקש המסובך הפלפיל את חרטה עד הכו הם , הכוזב הפלפיל עמדת לקחהוטושכלה

 והניוני מדעי רוח ובינה חכמה רוח . רוח ורעות הבל ויגיקתו ידבר שיא בי הראיבי
 כהן אשר מתו,וה - הניע ורוסיא פולין עד הולך סובב סובב ושכניה מאשכנ; יצאאשר
 לא , גברת טהיות נגרשה טעם הסרת ואת שם גם - אהלה תקעה הפלפול חריפותמחו
 מן כלה נגזר כבר הזק והמעיקש המעוקל הלמ.ד דרך כי לאמר שקי בנפשנונעשה
 חפץ בו ימצאו התלטור את ודירשים הרבנים מן רבים עוד כי ירענו גס ידענו ,הארץ
 מכה הכתהו כבר והמרעים החכמות בקשת כי נאמי זאת אבל , וזמנם כחם בוויבלו
 שבעל ההירה השתלשלוה כ' נחשוב ואנו , יבא בדור הקיטה לו ואין להרפא תוכללא
 והרבות הישנים והרחבת חרשים דינים המצאת עת עתה עת לא י פניה שנתהפה

 סנולוה . אחרת ררך תפנ: השתלשלותה אבל , ח.מייה על חומרות ומפותאיסורים
 צפונים הם אשר ואמתיות צדק טשפטי , ומרוה , דעוה . טאנות,נו מירשה לנו ישיקרוה
 בתשך ולאשר לאור צאו האלה לצפונים לאטר , ה ד ג א ב ו ה כ ל ח ב רמויםבסתר
 לדעת רק אינה ההלכה ערך , אותה דורש זמננו אשר ההשתלשלה ה.א זה ,חסלו
 ממפר אין , בקרנה אשר הרוח על פקיחות עינינו יהיו אם כי מטנה היוצאהרין

 ימצא בינה כהן המתבונן אמנם למעשה הרין מבמדות רק עין למראה אשריהלכות
 נוכל ושלמותנו דרכנו לתקון אמתיים והגיונים רעיונים הדבה צדיקות דעות הרבהני

 בקרקקיתה לחתור האגדה רוח על לעמור עלינו הונה יותר ועוד . טהןללמוד
 , ורעוהיה אמונוהיה לנלוה , ברור פתרון ותרותיה רבריה לפהור , השכל מוסרפניני
 תעלומות בה ימצא הבר טן ההבן להבר והיורע , האגדה היא חמדה כלי בל אצרכן

תכמה ח.לפירוץ
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 עלובה או ונטישה שיבה לפנים היהה האגרה זאת , הסימה אכת תרתחכמה
 רבים , בפהיל:סופ'הם פניה שנו ספרד חכמי חננוה, לא התלטודיים'נהלאה,
 לתת אנו חייבים הזה ההוה בזמן כ' אמנם הן , בפלפולם לקלם שמוהמהדרשנים

 לזריה ~מפריה האגדה אל לב שמו אשר ישראל חכמת מרורשי לרבים וההלההידה
 ידע לא טי אך ' הוסדם ומן על לעמוד סופרים טשניא.ת לנקיהם נימחאות.הםולהבר
 הכליה עיקר , מבקשים שאני למה טפלים דברים רק הם בהם וכיוצא אלה נמוכי

 להגי; , נינה" אטרי להבין ומוסר חכמה "לרעת מתוכה להתלמד היא האגרהררייכת
 האלה נעם לדרכ. עתה הפינה , בחידות ולא כמראה ולראוהם הצודקיםמשפפיה
 נכבד לחלק ועוור א ה פעלי[ רב , ישראל עם צדק ומשפטי ?nr ה'צדקת

 ולאמץ למק הנאותים הדרכים הם כי , ברבים השם את וקדש התירהמה':תלשלות
 מעל העמים חרפת להסיר ונאותים , ולהאדיר תירתנו להגדיל אמת בדתהלבבות
 . העמ.ם לעיני ובינהכם חכמתכם היא כ' יש-אל בהירת באמה ויקייםישראל

 החכור תכןרשימת

א.
 43, 41, 26, משה בן כריאבא

 263. יצחק רני בן קואאביגדור
 59. 38,אבסליוסי

 (tQV רטב"ן תלטידאבנר
 2,(1. )(6, אבאלעפיאאברהם
 96. מפיסרואברהם
 2;(!. אלפואלאברהם
 234. 232, 91, 'וחסן Vw~cet גן זכותאברהם
 ש27. זבםאברהם
 7ן(2. נרמיאש בןאברהם
 262. קיאאברהם
 235. ואלאנסיאברהם
 200 הלזי יצהק בןאברהם
 162, אלקהליאברהם
 183. משפרוטאברהם
 246. 106, קלו'זנראברהם
 ין(2נ ספרד מרמון .צהק נ"ראברהם
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