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הצלבמסעיתקופתשלההיסטוריונים

הצלבניתירושליםממלכתושלבכלל,

 . 1936בשנתמפוליןארצהעלה ,בפרט

העבריתבאוניברסיטהלמדכסטודנט

בההתמנה 1958ובשנת ,בירושלים

ימי-הביניים.שללהיסטןריהלפרופסור

אףבאוניברסיטהשימשיותרמאוחר

 1961- (ודיקן ) 1955-1953 (כסגן-דיקן

ממייסדיוהיההרוח,למדעי ) 1965

אלהבשניםהקדם-אקדמאית.המכינה

שללעיצובןמכרעתתרומהפראורתרם

במדעיראשוןלתוארהלימרדיםתוכניות

בנוסףכיום.גםהמקובלותוהחברה,הרוח

ותאוניברסיטאשלבייסודןפעילחלקנטל

 .-60וה-50הבשנותבישראלבחינוךהרפורמותממוביליוהיהובאר-שבע,פהיח

חברהיההעברית;האנציקלופדיהשלראשיכעורךורפראשימששניסבמשך

ישראלפרסחתן .ביניים-הלימיהאמריקניתהאקדמיהולמדעים,הישראליתהאקדמיה

הצרפתית.האקדמיהופרסרוטשילדפרס ,) 1969 (

במדינתהאינטלקטואליתהפעילותשלוניהולהבעיצובהבוהחשלתפקידומעבר

1 ווס-ססועמ' ,(תשס"ג)וגליין ,להיסטיריהלסטידנטיםגמה ,ה:ההי;ן 100
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הצלב.מסעישלהבינלאןמילמחקרמכרעתתרומהפראורתרםהקמתה,מאזישראל,

עלהתיכון,במזרחהפרנקיתההתיישבותבנושאיוהמקוריותהרבותעבודותיובזכות

שלהמייסדיםהאבותלאחדפראורנחשבשבממלכותיהם,והשלטוןהחברההכלכלה,

במזרחהפראנקיותהמדינותשלהמבניותבבעיותהמתמקדהחדש,הצלבניהמחקר

משנתהצלב.מסעיבארגוןאובאירופההצלבניהרעיוןבעלייתמאשריותרהתיכון,הים

ממלכת"תןלדןתוביניהם:בתחום,ומאמריםספריםעשרותפרסםלמותוסמויועד 1946

ספריםוכן ;) 1976 (קולוניאלית"חברהשלדיוקנהייהצלבנים, ;) 1963 (בא"י"הצלבנים

ירושלים.בממלכתהיהודיםשלבתולדותיהםהעוסקיםומאמרים

כתבאותה ,מעבודהנבחריםקטעיםשלראשוןפרסוםלהציגמתכבדהיה""היה

הארבעים.שנותבתחילתהעבריתבאןניברסיטהכסטןדנטלימודיובמהליפראור

בער.פ.יצחקלפרופיהנראהככלהוגשההעבודה



והגאוניםהנשיאיםעמית

 12 9-במאותבא"י

פראוריהושע

והמחקריםא.המקויות

 .העבודהבהמשךאצייןעבודתיבבהםהשתמשתיאשרהספריםורותוהמקשמותאת

הזהננינילויאחרי .התקופהעלובשנכתלספריםבנונעמיליםכמהדילהנרוצההייתיפה

אחריתויקראורלנוהופיעמהרחישככה ,שחרעבק iJאחריהשמשכזרחייהמפורסמת

כבדהייעננהאשר ,הזוהתקופהתולדותעלידיעתנואתוברחיהאשריימעטננוהות

נ"רסקתמחלייבספרון]ייורנשטבלהלן!ארנשטייןבזאתשמתארכפינעליהםשכנה"

מעורפלתבתקופהקריםוהחעסקוהנניזהנילוייאחרשנההחמישיםבמשךיר".ובז"מא

קטנהחתיכהאיזולעצמולקחחוקרלכוהתעודות,הדפסתהתחילה .המזרחבתולדותזו

נילויכלאבל '.וכוגדולותתיאוריותעליההסתמכובבונהוהחל ,העצוםהחומרךומת

אתזכלבו.דנםהעליהמקריםעלהשקפותבשינויאתויאבמהיהחדשהדהותעשל

וא ,בז"מאירעםג"רסמחלוקתענייזגנוז ,צרכןדיכבריוםכלנוברורותנקודותכמה

הבולטיםהאנשיםשלהיוחסיזשלשלותענייניוהשנהע.ב~רהזמזיעתבקינענייזונכיותר

 ,קיבלוהחקירות,כלשלמרכזמהלזמזעשונאשרהיוחסיז,שלשלותענייניזו.תקופהב

ביכולתםדעוויאהאלה,הדבריםכלאבלמאז.ביעקבמחקריםיומסאתלי,שנדמהכפי

זה.אתלתארשאוהביםכפי ,"הטוריסיבהםיבנלההדפים"אתלמלאות

 ,מאזהיההחדשותהתגליותסמךעלההואהזמזשלהיסטוריהכתובלשרצההראשוז

 " iThe Jewsת iEgypt and in Palestת e under the :וספרשלהכרכיםבשני

" Fatimaits . מילאולאהםאבלד,ומאגדולספקכלבל,אוהאלהםיספרשלערכם

הפול,טיתההיסטוריה"שליהצרקונסטרוקלעשותהמטרה .זמאובשרצה ,התפקידאת

מובזואבמלידו-עלהושגהלא "הפאטימייםזמןבהיהודיםשלמייםניהפוסידוריהם

1 -Oעמ' ,)ג"(תשס 1גליוןלהיסטוריה,לסטודנטיםגמח ,חנחחיח 102  1ב 102
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תתעודוכסמלאיםיגזארכףוקמרידג'כקמכורדחכמקהיריזהגנהתדועותאתדמלושכטרןוומלסו

פירושים,עםמקורותאוסףבתוראלהלכרכיםישהכללמןיוצאערךאבלהמילה.

סולהרכולהיחדשהתעודהכלכי ,כנגדולטעוןאיןלזה(בנוגענכוניםתמידלאאמנם

 " Texts and 5tudiesהשלםיהגדולבכרכיםלשנינםישערךאותושונים).פירושים

" 1.in Jewish History and Literatuxe הזמןשלסטוריהיהעודנכתבהלאאופןבכל

תעודות.אוספיבתורהפינהאבןיהיומאןשלספריושתיכתבההיסטוריהבשבילההוא.

הנושאנוסחב.

-12ה·במאותוהגאוניםהנשיאיםעמדתעללדברהואמתפקידי בזמן,ההגבלהאת . 9

לכתובעודקשהלהשתמש.לויכאניןבהלתעודותכמסגרתמביןאניהנושא,בנוסחאשר

 ,בחשבוןניקחלמשלאם(והגאוניםהנשיאיםבעמדתוזתקופהבמשךשחלוהשינוייםעל

בכללעותיידלנואין·הצלבימסעאחרילנשיאים;נוגעותתעודותכשלוש-ארבעשרק

כמהודיעתניביש .בלבד)אחתדהותעולניש 9ה·ומהמאה ;בארץ·ישראלהגאוניםעל

ןבהישעואשר ,בכללאייייהודישלםייהחבתנאיחלואשר ,קרייםיועבולטיםייםושינ

ןולכ .והנשיאיםאוניםגהתעמדעלהשפיעוהםכמהעדלשעראנחנויכולים ,הםיעל

שלנסטרוקציהורקלעשותשוניםממקורותשאספתיהחומרעל-פיאנסהזודהובעב

ושחלנויים,יהשאתוןבחשבאקחולא ,בכללהזובתקופהניםואגוההנשיאיםעמדת

הזמן.במרוצתבעמדתם
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החוקיתהעמדהתפיסתג.

הנוגעיםהפרקיםאת .בהםשהשתמשתיהמקורותיגלסובנוגעמיליםכמהפהאוסיףעוד

ההלכהעל-פילאכתבתי ,להלכהלעמדתם ,איםיוהנשניםוהגאשלהחוקיתלעמדתם

אולםההלכה,עלנשענותאלהגם ,אמנםהדור.אנשיתוהשקפפיעלאלאהתלמודית

הרי ,ההואלזמןכפשוטהההלכהאתהעברנוולו ,תומשתנהזמןתפיסותןהזמצתובמר

תמונהםימקבלהיינולאובודאילאחרתאחתמתקופהתווהשקפמושגיםמעביריםהיינו

 .נאמנה

האנשיםתאריעלגםיהסתמכתההואהזמןשלההלכתיתהתפיסהמלבד

נמצאתהחתימהלמשלאםלהיזהר.צריךהיהופהבתעודות.ולננשארושחתימותיהם

עליהם ',וכובהוכתגון.כי,משפטאופיבעלתדהובתע

שהתוארלוגדתרוייוסיכשי ,םיאנשמספרחתומים

שלהאמיתיתלעמדהמתאיםהחותםשםילפנבוהכת

 ,אחדאיש"יערקהחתומיםמכתבים ,להפךוש.יהא

כתביאולארץץולחמהמשפחהוצאיםיהובמיוחד

בטוחכל-כךקורמכברנםיא ,משפחהןויאשל "כרז"י

היהאותםשהכותבבחשבון,להביאלםוציבנשיו

אוליומפהולעצמולמשפחתוכבודלהוסיףןימעונ

למכתביםבנוגעהדברואותם.יבתארגוזמאותימצאו

תביםוהכירבוםהב ,לנשיאיםואוניםגלניםווהמכ

הואגרועיותרדועסוף.ןאיעדתוציובמלבתארים

ומטרתם ,ןהאחרוגלסושייכיםהמכתביםאם ,המצב

הכותביקמץלאכמובךאז ,בקשהאיזו-שהיאיומיל
רקהיתגנ'זתידעימתמאגדי

המכתב.למקבל )הרובהםואלה(םיגזמומותייםיאמםיתארנתיבנת

ואנחנמםובמקויורדהתאריםשלערכםניםווהגאהנשיאיםתולפעילעגובנ

לובניצהזהירותמידתפה .)ילות"גמ"לוןמתכואני(םירוותיאבמכתביםםימשתמש

אנוואיןהאחדהצדאתרקשומעיםשאנחנו,רולזכצריך.ותמידבתוכנותלויההמקור

 "התארים"אתמהתעודהמרחיקיםושאנחנאחריאבלשכנגד.הצדאתםימעוש

ליהייתהאם ,זהמלבד .האמתגרעיןאתמהתעודותלהוציאאפשרותיש ,םירואיוהת

השוואהידיעלכי .ענייןלאותונגעושתיהןאם ,תעודותשתיעלנשענתילכךאפשרות

ונאמן.ןנכויהיהאורנוישתגדוליותרביטחוןלנוישטכסטיסשלוכז
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הגאיןך,

גאון?להיותיכולמיהגאון?הואמיהשאלות:עללענותאנסהודהבהעשלזהחלקב

זו?לדרגההאנשיםעלואופןבאיזה

הישיבותראשיאתמצייניםהיויעקב"גאוןבתישיייראשמןקיצורשהואגאוןבשם

"ראשזו:עמדתואתהמצייניםאחריםתאריםםגהואבלמקפהומל.-ישראץבאר

נקראתםגכךכי 5 ,הסנהדרין"ראש" 4 ,"החבורהגאון" 3 ,"החבורהראש" 2 ,"הישיבה

ידגלהיכוליםכברהיינו ,האלההתאריםכלאתששמענויאחר 6 ,ארץ-ישראלישיבת

ואמנם ,ולימינלומדותועותונולמדידיעותיואשראישכללעלותיכלתונושלגא ,מראש

ארץ-שיבתבילומדאישצאיםומאנחנונה,ונכהזוההשערהאתמצאתיהמקורותברוב

 ,הישיבהשלהאקדמאיתכיההיררבלדרגהמדרגהעולההואהזמןמרוצתבישראל.

 ,רגילהקריירהזוהי ,"חבורהב"-וכויישי"מ"ח"ששי",ל"שביעי",אנעשה 7חבר""ה

הישיבה.לחוקתמתאימהרומאוהייתי

......... 

שזהוכמ ,אוטומטית-כךכלהייתהלאהגאונותלמשרתשהעלייה .להוסיףרקצריך

 ,זולמשרהואותסמך ,א,ז ,אחריוהבאוןהגאאתמינההקודםןוהגאבולרל."מהנצאוי

ולראיםושק ,זיכרוןספרזהיבארשמוטיופראתואשרהועדיתבבשנעשה ,זהטכס

דבמל ,דסיגנטוסגאוןבית-דיןמהאבעושההיה,ב"הבריתודבריוהסמיכההתקנה"ספר

מהמותו,יאחרקףותתקבלהנאוןשממיכתערובה,כעיןהיומיס"חכ"החתימותזה

לקבוע,קשהזה,טכסעצםהיה

......... 

 ;להיותצריךהיהאושהכמו ,כזה ,ז,א ,"אידיאלי"הואלעילשתיארתי ,הזההפרוצס

שאמרתיזהמכל ,והזמהיה~לפינעשההכלתמידלאאבל ,קיוחבשםאותומכנהיתייה

וועמדתמדומלתורבהאישרךעשל ,לוקראנהפרינציפ,שלטתוהגאונישבסידור ,יוצא

טי,רדמוקכמעטיפפרינצאחרות,ליםיבמ-ישיבהביתכההירר

מקוםלכאיןלעיל,שתיארתי ,ימהבס;;והירושה,שלהפרינציפהופיעזהכנגדאבל

תעודותכמהואמנם ,ןידביתאבבחייוהיהלאאם ,אביואחרייירששהבןלהנחה,

משרתהןב ,תגדולומשפחותשיהיו ,הדבראהוןמובאבל 8הזו,ההנחהאתמוכיחות

ת,ראחחהפלמשהמשרהתברלהעתכסמנהלאאשרון,מזלהרבהועהבקהייתהותהגאונ

 ,יעי"בש"הניפלהבהשיילשראתותימצאאלא
-19שי , 88דף :" Saadyana "כ יתככהפחיכההמסיכתאותאונוהגאתשרויח .. ,חיפהלךלה" : 22-20יש ; 17

 ,"וכםמיהחככלדייידתסיוחהבריתידבריכהייהסמהתקנהבספרבתוכ ...היעד
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שלמהשללגאונותוהמפורסמתבן"מאירממשפחתאחדיר"מאןבשלמהיתנגדלמשלכך

מאהשךבמ"מאירןבמשפחתבידינשארהשהגאונות ,בדהוהעזהמלבדיהודה.!)"ןב

עוברתהייתהל"זאתבכשהגאונותחשד,מעוררת 9 ,דורותשמונהנודהיי ,שנהוחמישים

גםכמו ,"בית"דיןותאבמקודםהיוהאלוהגאונים"כל :מאןשלהמשפטומפה,בירושה.

 .מיוסדכך"כלאינו ,"בירושהרתבעוהייתהלאגאונות"שה ,הגמורהביטחון

*** 
ישראלבארץהגאיותפקידי . 2

התוארדת.ניענייבהגדולההאוטוריטהומפה ,יבהישראשהוא ,שראינויכפ ,הגאון

אוליהואזה,בוכיוצאי"נוחהרנהיג"המונ,הייזולמשרהלצרףציםורחוקריםשכמה

הישיבה.ראשביושרובתהגאוןידיתפקעלנדברהעבודהשלזהבחלקמוגזם.

דתבענייניאוטוריטהלהיותהגאוןשלהזההתפקיד ,בידישהיוהמקורותפיעל

המקורות.אשמתזוהיאוליאבללקוות.יכוליםשהיינוכפי Iלאורכךכליוצאואינ

ללמודיכוליםואנחנומפהמארדשיראלאליהםונשלחים,במצרשנמצאו ,תוהתעוד

עלהזמתופחהרבהאבל )בבלםגלפעמים(מצריםוביןהגאוניםיןשב ,היחסיםעל

במקורותלהשתמשזהבפרקיכולהייתיעצמה.ישראלבארץדתבענייניהגאוןעמדת

הסמכויותעלבלכתועליהםובהסתמך ,דתבענייניבבלגאוניתשובותןכגו ,אחרים

נאמנהתמונהבלקנבאמתזאאםיטחון,בכלפהאיןאבל ,ישראלארזגאונישליותהדת

ישראל.ארץעםישרפןובאהקשוריםתובמקוררקאשתמשגםלכןהאלה.םיהתפקידשל

*** 
שאמצעיו,נראיינפשותינידלדוןתוהרשזותקופהבלגאוניםעודהייתהשאולי ,כבתתי ...

אמצעיעודירלהזכרוצההייתיזהמקוםבהמלקות.שנעוהוותיק,העונשהואהעונש

עליו,מתעכבאניהחרם.עונשהואפעמים,הרבהורותבמקיםנפגשאנואתו ,אחרעונש

אתלעכבכדי ,הגאוניםלרשותשעמדו ,האמצעיםעלאורקצתונלפךרששהואווןמכי

לשלטוןוסייעהיהודים,ןביאזששררוהיחסים,,איךרואליוצאםגפה .םיהפאתהממרים

 .םינגאוהשלחזק

כוחוהואנפלאהיהודים.מושבותבכלאלא ,בארץרקלאיפההיההחרםשלוכוח

מספרד.משהןבחנוךירחרםאיהוצועליהאיש,לדותותאתלדוגמאניקח !החרםשל

והלךבספינהזנאבןש-טאנכנס"וספר:יועליוז,אנזש-טאבהואהחרם,הוטלעליו ,האיש

 ...חנוךלרישונאשהיההיירבבלנושיקלוהיהוכמדומהגאוןהיירבשלישיבתועד

בהרלנידויויחדשאליובואישאםלפניויבואשלאהאיי)(צ"להיירבלושלח"כפואע

שם".סןומתלדמשק"שטאנזזבאוהלך

 ."םישךקיהכתעםהשליםךימארבשלמהכיגדיהדגיה" : 151דף , S 'מס , 2ןמאא
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בבבל,אפילופועלשם,עליושהטילוהחרם,אשרמקורדובה,אישרואיםאנחנוהנה

איייגאוניגםישתמשופעםלאבספרד.החרםמוציאאתהשונאגאוןשלבישיבתו

גאוניאותושמוציאיםחרם,ביןלהבדילאנוצריכיםלחרם,בנוגעזה.עונשבאמצעי

בשטחתוקףלונותנים"יאגאוניואשרלארץחוץחכמישמוציאים ,החרםןביו ,א"י

ירושליםשאנשי ,הדברמפורסםהקראים.עלהחרםלמשלשייךהראשוןלסוגהשפעתם.

כנראההזו.הכתעלחרםלהוציארצהשלאמכיוון ,מכיסאוהגאוןאתלהורידפעםרצו

 ,לקראיםמזיקהיהלאכזהחרם ,כמובןלמנהג.זזכמעטנעשתההקראיםעלחרםהטלת

זאתבכלואםהרבנים.מכתמתבדליםהיווכהכהביןואשר ,בהםתמכההמלכותאשר

מצדהגנהאמצעיזההיהאוליהריעליהם,א"יבישיבתחרםמכריזיםובפעםפעם

מוטלשהיהקבוצה,אואישעםבמגעלבואהיהאסוריכהכת,התפשטותגבדהגאונים

מהם.אמכתבלקרואאפילוהיהאסור ,כןעליתרהחרם.עליהם

אשר ,-ריבוזבנגדגםהגאוןישתמש ,הקראיםעלאותומטיליםאשרעונש,באותו

בכנסת"החרם:הטלתשלתאורבמקרהלנונשתמרפהגאון.התואראתלעצמולקח

מיכלאתונדינוהו ...וסומכיועוזריווכל ...ובשמוינוהונדתורותספריהוצאנוהאחרת

ז 2 ."רעיהוגבולמסיגארורעליווקרינוידכתבולשיקראמיוכלשרירותבשםלושיקרא

לחזןר"ותאמלמצרים:גםלזהגעבנוהגאוןיכתובהחרם,פעולתאתלחזקכדיוהנה,

ז 3 '.לנדותויהקהלאלקטן )פתיחתא(צייליחפתוהנהיכשראםלנדותו

משכושהואאופןבאיזהאשרבארץ,הגריםהאנשיםעלואותשמטיליםהחרם,מלבד

חרםעליהםהטילואשראנשים,נגדגםבחרםהגאוןלשתמשהגאון,כעסאתעצמםעל

בשובובן-מאירלמשלכךלצדם.עומדשהואהחרם,למטילילהוכיח,כדילארץבחוץ

ב.בבגדאדידידיוחרםזוהכריעליהםאנשים,עלחרטיכריזמבגדאד

עודאזכירמקודםאבלהאדמיניסטרציה.בשטחהגאוןלתפקידיעובריםאנחנופה

המספרותהמעטותהתעודותאחת(זוהיהגאוןשלהדתיותלםמכויותיוהנוגעאחד,דבר

ן,יימענהבשר.שוקעלהגאוןלהשגחתמתכווךאניהגאון).שלהדתיתפעולתועללנו

היוהבשרכשרותענייני ,כנראהפעמים.כמהחוזרהזההדברהגאוניםשבמכתבי

הדברסיבתאתלמצואישכיום.מעורריםהםאשרמזו,פחותהלאהתרגשותמעוררים

הקראיםשלכתומכיוון ."בבשרה"חלבאתהמתירים ,ראיםוהקהרבניםכתשביךותבקטט

ם(כוחהגאוניםבבחירתהשתתפותםזהעלשמעידהוכמ ,גדולכוחהיהוובתקופהבא"י

הגאוניםיפנו ,בקהיר)אשרהמלכות,בחצרהשפעתםעלמאן,שקובעכפימיוס,דהיהזה

יחקקכתביןכיאליכםיבואאםכתבלוראתלקלבלהזהירו"הזהר : 30-32שי , 399דף , Texts" 1 "מאן.א
 '.יעמלוכתביואון

הייצידתולמץאראלוכחזירת"ו ." ...בפשווככלליכובכלראתםמלעזורבמבעלא" : 11דףרס"ג""מחלקתכ
 ."שובאיהםםידומבשלהםםחיהפתיראיםקיוהיולחזביםועירועירומדיבהמדיבהככל
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 .)האלההענייניםעלידיעתנוגםמפה(במצריםתומכיהםאלםגדכנעזרהשתבבק

שהמלכותהגאון,בלקובאחתתעודות.בשתימתאשרתהבשרשוקעלהגאוןהשגחת

בדיקהבלאולמכורלשחוטהיהודיםבשוקאחרחנותהקראיןלהםיבדלו"כיהתירה

רוצהשהואבזמןהגאון,שלריבואיש ,בן"אברהםנתןשניהבתעודהרואה".אישיןבא

 "יתבייכיבוש"אתלכךההוכחותביןימנה ,במצבשליטתואתבמצריםלתומכיולהוכיח

היוםוהלךמפנינונהוהממנאמנינובהוהניחווקהשלקחו"וויוסיף:לה,·ןברמהכנסת

 15 ."קבדוושחט

מוצאיםאנחנו ,הישיבהש"ראשביוורבתהגאוןבעמדתהקשוריםאלהתפקידיםמלבד

 .אדמיניסטרטיבייםתפקידים :השםתחתםותאלכלולשיכוליםאחרים,תפקידיםעוד

וקבדיריות(אוליי"אותושביי"אבתיישעבורהכספיםגבייתכלראשיתשייכתפה

דווקאאלא ,"רוחנימנהיג"בתורלאהגאוומופיעפהירושלים).תושבילהגידיהיה

 .חילוני"טורר"אדמיניסטבתור

*** 
וקסיעשהגאוןלכ.ךגרמוסיבותששתילי,נדמהולמסים?לגאוןמההשאלהמתעוררת

םג ,ולאוהגוןשחלק ,בזההיאהראשונההסיבה .א"ייהודישלהמסיםתשלומיןבעניי

אבנותיהתולרצ,יישביתמכל"מהירושלייבאואשר ,האנשיםמשלמיםהיוהמסכלאת

יאסוףהגאוןומפה 16 ."רםבקולעליהםולהתפללהמקדששעריסובבולעפרותיה.ולחונו

הזאתבשנהגםנפסקיםוהנדבותהמתנותייו :הגאווקובלגםונך .ייוהנדבותמתנות"האת

החילותמסכסוךנמנעושנהבכלמתכנסיםשהיוהחוגגיםאותםאפילוכיממךנכחדלא

הענייןאחדמצדובכן,י/דןעלינואשרהמסיםבריביתליקחוהוצרכנוהדרכיםושיבוש

בהרהחגיגותשאתכיווןומ ,המסמןחלקמשלמיםהרגלולישעמכיוון .רוברדיהוא

ות.התרומאתםגוףאסישהגאוןקרוב,היההריון,אאגהלשותובראשחונגיםוהיהזיתים

 ,ממשאספםשהואך,כלמתכווןאניאיןגל,הרמעוליהכספיםאתאסףשהגאון ,באמרי

ובהמלצתנעשתההכספיםשאסיפתאלא, ,הנאונותמשרתאתהולםהיהשלאדבר

ובהשגחתו.

הממשלהמצדחשבוהגאוןשאתלי,נדמה .אחרתסיבהעודיאולישזו,סיבהמלבד

מהמקורות.קיבלתיכזהרושםאבל ,ברורמשפטבאיזהזהאתלהוכיחוכלאלאי.כאחרא

קהילהכלאלאלחוד,אחדכלהמסאתמשלמיםוהילאהיהודיםיכלנו,ידועכלראשית

יבלמראש,עובקולל,כסכוםלהממשלמשלמיםךהי )'''באהיהודיםכלאולי(או

- "החסידיםכספר"נמצאייתרכסרהמפוהתיאור .מקומותככמהםינמצאהאליתיגגיהחלשהתיאוריםא
 . 161דףהוסופת, ."רס"גתקימח'ליכיי!בורנשסאצלמצוטס
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הרבההגאוניםובמכתביהכלכלי,אכוחםירידתעםאוהתושבים,התמעפותעםלהתחשב

הרובץהמסאתלשלםהאוכלוסיןשלבכוחםשאיןזה,עלקובלנותשומעיםאנחנופעמים

יביתברכסףלקבלמוכרחיםהיוהתשלוםלשםכיהגאוניםיזכירופעםבכלוהנהעליהם,

אלו,להלוואותחתימותיהםאתשנתנושהםגם,ויזכירו

הממשלה,כל-כךלאשאוליהיינואחרת,הנחההדעתעליותרמתקבלתאוליאבל

כזהבאופןאלה,חובותיהםלסידורלדאוגכמחויבגאונםאתחשבוא"י,תושביכמו

תשלוםלשםאחרתלמטרהמוקדשכסףלקחתהגאון,בידישהייתההרשות,לנותתברר

 t8המס,

*** 
לארץחוץכלפיהגאוניםעמדת , 3

פהותבאלארץ,חוץכלפיארץ-ישראלגאוניעמדתעלנדוןהעבודהשלזהבחלק

בהשתייכותןשההבדלהדבר,הואמענייןומצרים,בבלארצות:שתיכלראשיתבחשבון

הואומצרימהלבבלההולכיםהמכתביםשביןההבדל,ז,א,התעודות,שלהגיאוגרפית

לבבל,ההולכותהתעודותנגמרותהעשיריתהמאהשלהשניהבמחציתבזמן,הבדלגם

שנשתמרושהתעודותמקרה,לאשזהולינדמהמצרימה,שנכתבוהתעודות,ומתחילות

כנראה,הדבר,אתישנולאכןגםשימצאוחדשותשתעודותלי,ונדמהזהעלמראותלנו

כיבושיואחרי 965מהשנהץ-ישראלראעלשלהוההגמוניהמצריםשלגדולתהשעליית

קרובהיותרנעשתהשא"יכזה,באופוהיהודיםגודלעלהשפיעואל-מועיץ,בשל

גדאד,בשלפוןתחתהנמצאתמבבל,רחקהוהתהשלפון,אותותחתהנמצאתלפוסטאפג

נקודתעברהאליהמצרים,יהדותשלהנפלאההפריחהאתלהביןםגישאוליומפה

עמדתעלבראשונהנדוןשאםיוצא,לעילשאמרתימזההמושלמי,השלטוןשלהכובד

באופןגםהאלוהשאלותעלנדוןהרימצרים,כלפימכןולאחרבבלכלפיהגאונים

כרונולוגי,

מתיןואנעוקבבחוקהמסכבדגם" :) 11-18שי , 186דף , 2ן(מאהזההמצבאתהגאוןמתארואלבמיליםא

הכתםיהרבנכתהקודשעירבני" :) 11-13יש , 187דף , 2ן(מאאחרבמקוםו ,"ובמקצתדולעמכדיבנואיןמעט

ועלינאשרוהחוקיםפהבכלואותנכליםואהםועולינוכבדאשרמעטימתינשארנוידלנווושחננמעטנואשר
 .ונדלדלהנשאריםוגוןיבנאספורובינומחיהלנוהשאירוולא :) 15-17יש , 190ףד , 2מאן(םגכךו ."ספיםומתו
 ." ...למלאותו ... [צריכיואנשנהבכלמועטיםאםאנחנורביםאםועלינאשרהקבועיםוהחוקיםוהמס

תובאמצעםימצרעלהשתלטתקופה,באותההפאטימיליפהיהח ,אל-~כ1ד)(אל-מועיץהעורכים:הערתוב
 . 1969בשנתהרוגואימצב

משהיש . 641בשנתםימצרשלשהוכיבלאחרסלמיםוהמוהקימ )@סטאט(פוסטאטאתכים:רעוהערתוג
 . Iקהירתומשכונאחתםוכישנים,תומאשלטונימרכז
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גגלגלפיההעמרא.

תודלמתוכלראשיתמקבליםאנחנובבלכלפיי"אגאוניעמדתעלהידיעותאת

המענייןהדברמאיר.-בןארץ-ישראלגאוןריבוואישגאוןסעדיהירשבין ,המחלוקת

אלא ,במחלוקתהחשובותהנקודותאחתשהוא ,הזמניםקביעתענייןלאזהפהאותנו

 .בכללבבלכלפישראלי-ץארעמדתדהיינו ,זולמחלוקתרקעןכעישהוא ,אחרדבר

ביוגםלפרוץיכולהיהואהבו-מאיר.לגאוויהסעדריןביץפרשהריב ,מקרהרקזהו

היהםהבאשרולה,אישראלבוציקישניאשרבםעומדיהיואשרים,אחרםיאנששני

 .ציםוהקיבשנישלרצונםמגתשם

קבעוהארצותשתידתיים.ניםיינלעוגעבנהפרצראליש-ץארללבבשביוהמחלוקת

לה.להיכנעמחברתהדורשתןמהאחתכלוהנהשונים,ל,מיםדיםועהמזמואת

*** 
ועלמולדתםלארץישראלגלויותאתשקרב ,הרגשעללהתעכברוצהאניאיוכרגע

 .ההלכתיתדהוהנקעלאוקדוכבלהתערוצהאנילארצם.םיהיהודאתשקשרההאהבה,

 ,ארץ-ישראלבבל.גאוניעםבמלחמתםארץו-שראלינגאוסיסמתיזוה- "גורםםוהמק"

הזכויותבהכרתושדרתאתזבכל ,"בהועןונעקרת ,עלובה"נשארההגאוודבריפילאשר

 :אחדבמכתבאומר-יהודהובשלמההאלו?תויוהזכהןמהורות.דמדורילההמגיעות

ומזהרתרהומ ,ומטהרתמטמאת ,ומכשרתלתפוס ,תרתומסרתוא ...הייתה ...צביישיבת"

הסמכויותאל ,אחדדבראלליבנותשומתאתמפנההזההמיוןוהנה 19 ."וסוגרתפותחת

הדתייםהראשיםבתורגאוניה,סמכויותעםמזוהותכמובןאשרארץ-ישראל,שלהדתיות

גאונהעםיייאישיבתאשר ,השנהרוביעענייןאתכברוהזכרנודםקמץ.חוכלפיא"ישל

שהמקוםהפרינציפעלובהישעולקובעו,יחידהכרשאיתעצמהאתחושבתבראשה

-ובחנניהחטאת"בכאשםהןו,הזכותאתלעצמולקחתשירצהימכלאתתחשובגורם,

ייגמר-9הבמאה ,השניהצדמןלבבל.הזמןיעתבקאתלהעבירשרצהיהושע",רביאחי

חוץכלפיארץ-ישראליאונגשלהמיוחדותהזכויותאחתאתיבטלאשר ,אחרצסופר

 .'''באקראפשרייםהתלמוד,חוקלפיות,הקנסדיני.אסותקנלדינימתכווואנילארץ.

אנשים,סומכיםשאיןמנהג,התהווהשונותומסיבותמפרש,פהאינודוהתלמחוקאמנם

 ,חוץ-לארץחכמיאתגםלסמוךהכרחבאכאשרולבסוף,שראל.יבארץ-גריםשאינם

קנסותניייבענדוןלהרשותןאופבכל ."חדיםומיל"דבריםרקאותםמכיםוסוהיהרי

ירדהישראל-ץארהשתנו.היחסיםאבל .י"אחכמייבידרבזמןעודנשארהנפשותידינו

נופוליןוהמאתארץ-ישראלמחכמיתיקחאשר ,בבלתפסהמקומהואתשבתהממרום

ות.נסקינידלדון

טיין.נשורבשלהנ"לומאמרעליקרבענשעןאניקנמותלדיניניגעבא
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*** 

חריפה.כל"כךהייתהגאוןסעדיהריעםבן"יאירשמלחמתהסיבות,אחתאוליוזוהי

שארעליתרוןא"ילגאוניעודנשארבוהיחידי,בשטחנלחםצביישיבתשלהגאון

עלמסתמךהואאיןרסייגעםשבמלחמתויוצא,ורברבאופןבן"מאירממכתביהארצות.

שחכמילבן"מאיר,לו,היהברורהלואהעיבור.אחשבוןאתיודעיםאינסבבלשאנשיזה,

המקום.קדושתשלהפרינציפאתדווקאידגישולכןממנו.בחכמתםיורדיםאינםבבל

אינםאלף"ביתפירושכיבבל,לחכמיכשיקראיותר,בהגדולהבהתרגשותואפילו

כי ...העולמיםחיהנחילםשלאבמהעצמםמכניסיםוחומרייקליוסיףתכףמכירים,

מאבינולדברוראייהלארץבחוץמלעברנמנעו 'והחכהראשוניםשהנביאיםיודעיםאתם

נכרתזמנווחשביןלקולוצייתהלאבבלבן"מאיר,נוצחזובמחלוקת 20וכו.'זצ"ל"יעקב

דנים,אנועליההתקופהכלבמשךאבד.לאגורם""המקוםהפרינציפזאתבכלמישראל.

והמועדות.הזמניםבקביעתהרשותא"יגאוניבידינשארה

*** 

ימצריםכלפיהעמדהב.

שלהמיוחדותהסמכויותאתהדגשנובבלכלפיהגאוניםעמדתעלבדברינוכהעדאם

ישא"ישללגאונהאחרת.תופעהנפגושמצריםעלבדברינוהרילדת,בנוגעאיייגאוני

בליאמנםושיפוט.אדמיניסטרציהבעניינידווקאגדולושלטוןגדולההשפעהבמצרים

אתשולחיםלשםכילפוסטאט,כלראשיתמתכווניםאנחנו-מצריםהייתהספקכל

-בבלאנשיגםכמוארץ"ישראל,אנשישלהגדולההקהילהנמצאתושםהמכתבים

כלמקוםפהיתפסולאהדתענייניאבלארז·ישראל,גאוניפיאתשומעתהדתבענייני

בבל.עםיחסיםבכמוחשוב,כך

דיניארז·ישראל,לגאונישנשאר ,היחידישהיתרון ,מקודםכברראינולשיפוטבנוגע

 ?במצרים '''אגאונילהשפעתהיסודהיהמהובכן,בבל.בחכמיעל·ידיבוטלקנסות,

ייינבענהשפיעאשרזה,הואהראשוןהמקורזו.השפעתםנבעהמקורותשמשנילי,נדמה

מקודםמקודם.אשרמאחרבמובןזהבביטוימשתמשהנניפהאבלגורםי.'"המקוםדת:

בארץ·ישראל.הקשורהמצווהכעיןמצייןהיה 2tהרמב"ן,בוהשתמשאשרהזה,הביסוי

אלף"פירושכיחכמתם,"כברידענו"יכתוב:בן"מאירהגדולהשבהתרנשות ,פ"אע . 50דף ,"ג"רסחלקת"מא
מכירים",אינםבית

ר,ברודיפןובאממנויוצאאבלהקנסות,דיניענייןאתמצאתיאחתפעםרקוולתקופההנונעיםבמקורותב
ביןה"שלישי"מונה ) 19שי , 93דף " Saadyarta "(אביתר"מגילת"בעליו.ויתרווכאילכברבעצמםשהנאונים

רשותםלקבלצריכין"אנןהתלמודיהמאמראתנםבמצרים,נלויותנשיאלמנותשאיןלכך,האחרותההוכחות
קביעתעליתעכבולהלן ,"פניםבכמהותוקנסובדיניפיהםעלאלאלעשותםיכוליןאנואיןהמועדןתשהרי
היהלו ."פניםה"ןבכמהאתגםיבררולאהקנסותדיניאתןאפיליזכירלאאבל ,'''אלגאוניהשייכתהזמן

הזמנים.ענייןעלכמוהזו,דהקוהנעלמתעכבהיהודאיהריממשי,ערךאלהלדברים
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במילוימאשררוחני,יותרבמובןאחר,במובןגורם""המקוםבביטוימשתמשאניפה

קושריםתמידחיווהלאומיתהדתיתהמסורתוכןוהלאומיהדתיהרגשהחיק,שלהקפדני

ומהשלארץ"ישראלבעינינוהדברייפלאלאולכןארץ"ישראל,עםהגולהיהדותאת

בארץהנמצאיםהיהודיםלנאי"כוחנחשנואשרארץ"ישראללגאוני ,זחעםשמזדהה

חוץ"לארץ,יהדותעלגדולההשפעההייתההקודש,

~פתחוהגאוניםמאוד,יפהלפתחהגאוניםידעוהמקוםקדושתשלחזההרעיוןאת

אתגםכמושנה,ארבע"מאותלפנישחיוי,א"תושביאתנסעלבהרימםהזחהרעיוןאת

מולדתו,בארץישראללעםזיכרוןישסבלםובזכותבזכותםרקהיום,נחהחייםאלה

לרגל,אהעלייהמצוותאתלקייםישראלגלויותעודיכוליםםותבזכורק

*** 
מלבדא"י?לגאונייצייתובמצריםהקהילותשראשי ,לזהבכללהגיעואופןבאיזהאבל

היינומזה,ממשייותרדברהיההריהארץ,קדושתפהשהשפיעהשהזכרתי,כפיזה,

הזכרנו,מקודםכבדהגאונים,בישיבתבארץ"ישראלסמיכתםאתקיבלוהאלהשהאנשים

הםהיחסיםפה .בא"יאשרבתי"הדיןרשתשללראשנעשההגאוןהסמיכהידישעל

החברתיתב.דרגהלעלותבידועלהוהנההגאון,מידיבא"יטמיכתואתמקבלאישדומים,

בוהמקוםאתישכחלאהאיששאותוכמובן,הקהילה,לראשונתמנהמצררםיהודייןב

כמובן,א"י;יחודישלקהילהבפוסטאטהייתהיודעים,שאנוכפילזה,נוטףטמכוהו,

ןגאונם,בארצםבהערצתדבוקיםהיושאלה

*** 
ממשלההכלפיהעמזהג,

בבלכלפיבדיוקיותרלארץ,גחוץכלפיהגאןניםעמדתעלדיברנובוהזההפרקבטוף

האםהיאחשאלההממשלה,כלפילעמדתובנוגעדבריםכמהפהעודנוסיף 1ומצרים,

 21- 'ש , 186דף , 2מאןוהכרור.המלאוכיטויאתמצאהזההרעיוןשכהןתעודות,שתיקרפהמצטטאניא

לכחוריה,קכועיםםוקיחושליטיםמשאתוהעירטורחלהיות )י"א(כהישמעאלכניעםישכוכןמנתעל"כי : 12

מקדששערילסובבועפרותיהנןולחובניה.אלרצותישיביתמכלאליהלבאים)(צ"להבאיםיזיקולאןלמע
וזהיכלמולהחגיםבימיעליוובעמדםבשירהזיתיםהרעלובעלותםך,וברובקדושרםכקולעליהםפללולהת
דף , 2מאן '.ווכ "כהםיהיושכידילחזקישיביתעלחובןכול .. ,דכרדובראיןוגליורוהדוםעוזושכינתמקום

ליהודיםנהווהכ(היערצרכיכללצאתנפשםעלערבוולראשוניםחסדהטהאשר 'דרחמיוליול" : 30-5 'ש , 190
היינולאכןולולי .. ,עמהםלשבתיכולתלנוהייתהלא ... ) 15-11שישם,הערבי,הכיבושעםביחדארצהשבאו

ממחה".ואיןרםבקולהתפללליםהזיתהרעלולעמודהשעריםעללסובבםיכולי
לעליעזריהכןדניאלא"ישלןאוגהכותככךלמשל: , 14-9ש' 171דף , J 2מא :ר'זאתחותיהמרכלתעודותב
שהואמה )ממצריםששבהזקו(משהלנוסיפר"ו :) 17-15ש' , 361דףתוהופס , 2(מאןסטאטןבפעמרםבן

 ',כוןנו"יחפצועשייתבחובתינןיהירותוואהבתומראשואצלנומבוררמאמת

מיוחדת.חשיבותלהשאין , 44 , 273בדףהתעודהבחשבוןבאה )איטליהאו(צרפתאחרותלארצותבנוגעג
היחסיםעלאורקצתלבוהשופךאח,דמקוםרקמצאתיהככלייםכעדתםריכמצהגאוןלהשפעתוגעבבד
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האםאחרות,במיליםאו,שם,הדריםהיהודיםכוח,כבבאא"יבגאוןהממשלההכירה

עלובינה?הגלוייתנשיאןביהיהשהואכמו ,כזהיחסהיההממשלהוביןהגאוניםבין

לדומההממשלהוביןהגאוניםביוהיחסאתלצייןשנוכללי,נדמהתעודותכמהסמך

בחשבוןלהביאפהצריךבמיניאפורה,אומר,הייתיפה,אותורואיםשאנחנןאלא ,לנ"ל

כלכליים,אגםכמו ,פוליפייםבענייניםהקטנההשפעתםואתבא"יהיהודיםמספראת

ונחיצותהתדיהיהוהאוכלוסייהבחשיבותתלוייםגדולהבמידההיוהאלההיחסיםואוהל

פיהם,,כלהשלטונותטובלנותהייתהמזהחשובפחותלאשגורםאע"פלמלכות,

והממשלההגאוניםשביןהיחטים-11ההמאהשבהתחלתהיינוברור,דיהואאחדדבר

היינולאהמלכותמצדמתפרנסיםשהיינוובעת"הגאון:קובעכןכיוהנהלרעה,השתנו

מצדולבקשלעמודיכלנולאאחינולענישתמקודםשניםשתיוהיוםאתכםמפריחים

זה,גבכטףהגאונרתבמשרתתמכהשהממשלהיוצא,מזהגדולי.'בבדחקואנוהמלכות

ושנית,הממשלה,שלמהכללהיוצאתהסובלנותעלכלראשיתדברים,שנימראה

היהודיתהאוכלוסייהשלי-כוחבאבתוראייי,בגאונירשמיבאופוהכירהשהממשלה

לפנותמוכרחהואכעתולגמרי,השתנוהיחסיםו,במכתבהגאוןשקובעכפיאבל,שם,

במשרתיותרתומכתאינהשהממשלה ,למדיםאנומזהמצרים,אנשיאלעזרהבבקשת

שלי-כוחםכבבא ,בגאוניםיותרמכירההיאשאיןהדבר,משמעותהאםאבלהגאונות,

 ?"יאיהודי

מהתערבויותשומעיםאנחנו , 1010אחריהממשלהוביןהגאוניםשבין ,היחטיםעל

נחשבשהגאוןלהניחיכוליםהאלוהתעודותסמךעלון,-ציישיבתאסיריבענייןהגאונים

ומתןהמשאאתהממשלהעםמנהלהואהריכיהיהודים,כבא-כוחהממשלהעל-ידי

הנהאחר,בארפןלפרשןאפשרותויש ,משכנעותאינןההוכחותזאתבכלהנייל,יןבעני

בהצלתלעדוייחהרוזןומןהמלכותמלפני ..נזקקתי,"אחד:במכתבקוראיםאנחנו

קיבלהואמקודםאבל ,כלה"ראש"ארוהתאתבבלמישיבתקיבלהבבלייםעדתנראשמדוהעהאיש .האלה
אבלבבל,שללמרותהניםונתעדתועםהוא .גדולה"ןבסנהדריהסמוךבר"התהרגיל:התואראתיי'אמישיבת

ונל ...דיע"והוהנאון:על,וראמיןוכם.יתקומנהיילאפעםסמךוההואבההארץ,עםקשריוזאתבכל
 .) 3 , 2ו O(רףה"איורוקסומכיהוכמוחרבהילוואפיא"כבורונממרכחבלאכי ... )"ראש"ה(

 .) 10דף , 3פסרון","צי(הפטימייםשלהצבאידותבפקהשתתפושהיהודיםזהלמריתא

זהתאריךלרעתילםוא , 1010לשנתהמכתבתאריךאתבעקו ) 52(שם,גריבבור . 14-12ש'ו, Oדף , 2ןמאב
11 (לנמרימוטעהאוה שתיהייםו:במכתבואמרוןהגא .) 72רף , 1ן(מא 1012תשנבחילוהתארחכיםרותנוי .) 03

לאיהההנאווומפה . 1010תבשנהמכתבתאריךאתינבורגרבעקוזהמסךועליבו"חאלעבישתמקודםשנים
 ,יהאפשרהפירוש .)!( 1012בשנתהיהודיםפותיררעלעיר 1010בשנתכיבגיא,נםאלא:ני",חורנ"מנהיקר

מראהזהעל '.וכ~ו"ניאחלענישתמקודםשניםשתיהוא)(הומהיוםייהטכסט:אתלקרואהיחידינםל,ונדמה

 . 1012אחריהואהמכתבותאריךעבר,ומןבהבהכחוןי,'נ"יכלהמילהנם

משפטנרולה",בצרהישראלארץבבי"כיבותכשהנאוןזהתורלמהמכתב;אתלהביןצריךליבדמהכךג
ישראלביביכ"חרארדבעלפההדנשאבללעניים),כלאשיתר .א.ז(לאוכלוסיןבכללהייחהשהתמיכהשמראה

ביותר".וננחואנדולהרהבצ
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כוחביואיןכברזקן"ואנימכתב:באותווהלאה 22 ."לאוראלוהינוציאםיוהאסורים

יקרניאםאדעולאדמשקאלאוכלכיאףכוחבעוניכשלכי )השוקאל(הביתמןלהלי

ןהגאוערבותסמך-עללחופשםותאתוציאהממשלה ,האסיריםענייןםובסיו 23 ."אסון

לויאפוהממשלהעםומתןבמשאבאשהגאון ,יוצאהאלוותמהציטטהתנהגותם.אדעב

מוכרחיםואנחנדווקאלאוהאלוהתעודותסמי-עלאבלבטוח.כערבדיהיעלנחשב

הגאוןפעולותעללהביטניתן .א"יהודייכראשהממשלהעל-ידינחשבשהגאוןלקבל

וןהגאיכולהיהאזגםוהרי ,עניינםאתשייצגהיהודיםבחרוובסתםשליחפעולותכעל

ות.השלטונדיי-עללהתקבל

*** 
הנשיא . 4

פרקבכמודנים.אנועליהתקופהב"יבאםהנשיאיבעמדתנעסוקהעבודהשלזהבחלק

ואההבזמןבכללנשיאותזהומההנשיאהואמילקבועכלראשיתרצוניב ,הגאוניםעל

מהאבלההוא.הדוראנשיהשקפותסמיעלההגדרהאתלתתנשתדלבןוכמ .י"בא

עללנוםיפרהמסהמקורותעללהישעןאואפשרויות:שתיפהישלהגדרה?לקחת

מבטמנקודתרהגדההאתעולקבאו ,ההגדרהאתעבולקזהסמילועהנשיאיםעולותפ

 ,הנשיאיםשלהחוקיתעמדתםאתלקבועכלראשיתאנוםרוציזהבפרקלכה.ההשל

פהנשתמששלאףילהוסעודרקפהיש .ההלכהשלטבממנקודתהזאתנעשהולכן

ןפובאיכ ,ההואהדוראנשיאותהשהבינוכפיבהלכהאםכי ,סתםהתלמודיתבהלכה

הדיוןלתויסינלהכבליהנשיאיםתולפעעללדוןנוכל,האלוההשקפותרקעעל ,כזה

התקופה.אתהולמיםםינאשמושגים

ממונהשהוא"מי :לדיוננוכיסודלעשותהרוציםשאנוהתעודהאתפהמצטטאני

נשיאי"באויסמישיבהראששהואמיוכןליהקרינןנשיאבבבללהגוראשלהיות

מזרעשאינויןב ...הסנהדריןראשה"עודדשהיהכמודודמזרעשהיהןביליהקרינן

נשיאקרויאינובהישיראשולאגולהשראלאואינו ...דודמזרעשהואמילאבדוד;

אינודובתלמהאמוראינשכל"וועוד: 24 ."המלוכהמזרעשהואלפיבעלמאויכינאלא

אנוןאיע"הדודינואדונזרעאלואבללבדבהסמויהישיבהשראאו ,ולהגהראשאלא

מזרעםהוהואילאלאישיבותראשיאוגלויותראשישכולםמפנינשיאיםאותםקוראים

 25 ."מנוישוםישראלעלמימיומנהנתשלאפ"אע ...נשיאיםונקראשיאנוהמליהמלוכה

מותרלגאוניםשגם ,ניםוהגאעלבדבריהזכרתיכברשמהרואים,אנחנוכלראשית

לההגושראש ,הידועההעובדהעלםשומעיואנחנהשניהצדומנשיא.התואראתלקבל

יכולאינוי"בא ,ראשיתדברים:שני ?ילנובבשפהנשארמהאבלנשיא.ראנקבבבל

האלה".סריבדבערביסאנחנויכהוקניםועליעלוד"ייעי : 26שי ; 1 54דף , 2מאןא
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אושהמצייןאינוזהבמקרהנשיאהשםאםממשיות,סמכויותשהןאיזהעםנשיא,להיות

שנמצאיםות,ילהיכול ,שניתא)שראל"יבארץלהיותיכולאינוגלויות(נשיאהישיבהראש

בן"אברהםיגידעליהםאבל ,נשיאיםנקראיםגםאו ,לעצמםהקוראיםאנשיםבא"י

קרויאינודודמזרעשהואאע"פגולהראשאומלךלהיותנהוממושאינייומים:"הרמב

מיופטוהבאילשוןהוייזהריד,וכבכינויילהםנותניםזאתבכלואם 26 ."נשיאבכתב

הרורפיםהגרולהאוהביאבלאותםושונאיםבהםממעטיםהדעתבקיאיובעלמאמילי

 27ומעלתם".גדולתםשהםאותםואוהביםבהםמרביםהשררהאחרי

אנשיםנמצאיםישראלשבארץלהיותיכולנגיד:לעיל,שאמרנו ,זהכלאתלסכםכדי

 ."ע"ההמלךדודזרע"לשייכותםאתייחוסם,אתמצייןזהתוארנשיאים.הנקראים

יכד ,בהןתןיאיכבדואשראלומלבדב,מיוחדותוזכויותסמכויותכלאיןאלהלאנשים

כבוד.זכויותתהיינהאלוזכויותומפההמלכים.לזרעלאהדהטוייבלתת

S . הנשיאיםעלמאןהשקפת

החוקאיך ,לראותנעבורהנשיאיםשלהחוקיתהעמדהאתלעצמנושביררנואחרי

בכמהלנשיאים.בנוגעמאןשלדעתואתלצטטרוצהיהייתכלראשיתבחיים.התגשם

הייתההאלההנשיאיםשלהאוטוריטהאומר:מאן .השקפתואתלעצמנונבררציטטות

רוחניתהשפעהרקהייתהלנשיאים"והלאה: 28 ."פוליטימאשר ,מוסריאופיבעלתיותר

השפעהלעצמולרכושביכולתוהיההרי ,מלומדגםהנשיאהיהבמקרהואם ...העםעל

שלזולדעתומוסרית.השפעהרקהייתהלנשיאים ,מאןילפ ,כוםיבס 29גרולה".יותר

נכונה.בלתישהיאלהוכיחאוכל ,לינרמההעבודה,בהמשךימסכים,איננימאן

*** 
מהלך,שזהולעצמימתאראני .הענייניםאתבוטתופסאינומאן,לינרמהזה,םוובמק

המנהיגהואראש"הגולהשהרי ,ומכיוון ,ולהגראש"איןבא"יהוריםישלמכיווןמחשבותיו:

י"באהנמצאיםםיהנשיאהשפעת ,וממילאליטי.ופמנהיגי"באליהודיםאין-הפוליטי

 "רוחנימנהיג"שמלבד ,היינו ,אחררברנגדולטעוןכלונפהאבלחנית.וראומוסריתהיא

לוראוקהייתיאני-מנהיגןכגםיהיהאשראיש,גםלהיותיכול ,"פוליטיו"מנהיג

נשכח,אלחיץ.כלפיהיהוריםאתלייצגהכוחללאאולם ,פוליטיגמנהיכלומר, :"חילוני"

ראלישץ-רא" :) 93דף ," Saadyana "(כהלההתאהזםמקיבהשגידהמ ,"ריתאבתליגמ"עםתשיילהאידכא

זהכרכרםיחכמוםיראשוננהגולאו" :) 92רף(אחרובמקום ."בהנסמךלהוגראשיהאשגולהרואהקאינה
 '.''שיתויולגיהלאושגלמככלץוחתוהמקומככל ...להוגראשאילהוגאולקרמעילם

לשאינששלוירזה :) 46ערההכוכמ(מכ"םר-הוכאכרהםשיכותתמאחדםקומורעיףסולהפהכראיכ
 ."םהבינישהפרשוםיןאולארשיינברכשאינוד ...כהישיהאשראוג"רהלהיותמנהתנאלשחוסיי
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ישיבהשראשזהנגדלערעראפשרותהייתהותמידהישיבהראשהיאבא"ישהגאון

בזה,וכיוצאאדמיניסטרציהבעניינייעסוק

*** 
ךס 4S "מהמכתבלפיהנשיא , 6

בעיםוקוכהכהביןאנושאיןוןוומכיבנשיאים;הקשורות ,דותותעכמהעודלנונשארו

שאולי ,השינוייםאתחשבוןבמביאיםלאולכרונולוגיהבהתאםהנשיאיםעמדתאת

סדראיזהבגדולהבדלאיןהרידנים,אנחנועליהןהשנהמאתייםבמשךוזבעמדהחלו

 ,המכתבים)תאריכיגםלנוידועיםאינם ,באג(דרךהתעודותעלנדבר

 ,סטאטולפבן"יהודהשלמהשלומכתבלנושופךי"באהנשיאיםעמדתעלאורקצת

אברהםבןלסהלאןנתן 1034ב"אשר ,האישאת ,פהמדוברעליו ,בנשיאלראותרוצהמאן

לזיהוימבבל,בן"חזקיהדודעםאותומזהההואולהלן ,"הנשיאותחמדת"התואראת

לפנירקהזהא,שהנשיברור,ובאופצאוידניםאנועליומהמכתבלהסכים,קשהכזה

מסכיםולזה ,ורידוסלאהגאוןלביןבינוםיהיחסלויאפעודכי ,םילירושלהגיעעטומזמן
אמאן,גם

נכתבאשרהמכתב,שתאריךומפהכ, 1047 "בלא"יבאשהנשיאיוצאאחרתמתעודה

 , 1047בשנהואלולניסןהחודשיםביןהואי,לא"הנשיאשלובואאהרימועטזמןרק

איהנשעםוההזמנואידניםאנועליוהזהשהנשיאמסקנהלידילבואיכוליםאנווכך

השניםביןנשיאזהיאעלכלשהןידיעותבחוסרלמצואיכוליםואנראחאישור , 1034 "מ

1047- משלמהלנושנשארוהמכתביםמהמוןהרי ,במציאותקייםהיההנשיאולו , 1034

 ,מה"דברעליושומעיםהיינויהודה"בן

תכףהנשיאעמדתאתלנומתארשהואןווימכבדיוננוןוכבראשהזהבמכתבובחרנ

אע"פ ,הגאוןמתפקידיחלקעצמועללקחכברשהנשיאדימעהמכתבארצה,בואואחרי

כבר"הנשיאשבשייבהגאון,גםבויכתןלכקבועה,הייתהלאדועהתפקידיםקתלושח

ולפנינאיןכי"יכתובוכן ,זולחלוקההסכיםלבבחפץכנראהןוהגא 30 ,"בינינוהדברייתקן

לעצמימבאראני 31 ,"מעלהלכליוראהואוכי"ולהלן "הזאתלמעלהיראושראליבארץ"

 ,להיבקהאשרבמריבותוגם ) 1051ב"מתהוא(שיהישבגילוגםלזההגאוןהסכמתאת

לראותמקווהאוהמהכותבןהגאוהנשיא,ועצמעללקחםיתפקידאילועתהדוקבנ

ממחרחריידואתלחזק .. ,המלכותמןבכתעמושייצאניורצ"ונשיא:השלובושאחרי

לשבורזקופהןיוקררמהבידשייצאצונירוכלםובשלבואימקומואלהעםכלוהריב

אלכןיליני,דיבשדהעובהקיתבעתןמןפיעאינןיזהקלפסתןעןגהנםיילשןהתירהערכים:יהעתהערנא
 .ן]כאאןיבלהןנלכוי

 ,) 178דףיאחלק ,ורבאיונתאצהו(טאייזוםעולר"סדיפלועבלקםוליכיהחזקי" Jבדודשלאובוןזמאתב

ירה".יצלתת"זוםלפיאד"שנתעלוברמדשם
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עלמראותשהןנגיד,אםלכתנרחיקאוליהאלו?המיליםמציינותמה 32עוול".מתעלות

שהמיליםהיינו,בביטחון,לקבועיכוליםאנואחדדבראופןבכלהנשיא.שלהשיפוטזכות

הנשיא.בידילראותורוצההגאוןאשר ,חזקפנימישלטוןעלמראותהאלו

*** 

היהלאאחר,מקוםבאיזהאובמצריםשנאסףהכסף.שאםאמרתי,הגאוניםעלבדברי

המשאכלובכללהכסףקבלתאולםהעיר;פרנסיבידיחולקשהואהרי ,לישיבהמוקדש

הקבלהאתוהמאשרהמקבלהואהגאון.שלבשמונעשהכספייםבענייניםהקשורומתן

ולזההנשיא.לידיעברהזהשהתפקידרואים,אנועתהההלוואות.אעלהחותםוהוא

הענייניםעלגםיפקח "הראשי"האדמיניסטרטורבתורהנשיאכי ,לצפותיכוליםהיינו

שייך ,לעילשבררנוכפי ,הזההדברכיבישיבה;קשוריםיהיולאאלורקאםהכספיים,

לגאון·

סיכוםהאחרונה.התעודה . 7

בהםהפרקים,סיכוםבמקום 33הנשיאים,בעמדתהקשורהאחת,תעודהעודלנונשארה

הואזהבמכתבמדוברעליוהנשיאהזו,התעודהאתננתחהנשיאים,עמדתעלדיברנו

עלבדברוהזו,התעודהאתבחשבוןמאןהביאלאמדועיודעאיננישקר"."נשיא

כמספרתהזוהתעודהאתמקבלאנישקר.תעודתמשמעותואיןשקרנשיאהנשיאים.

עללנומספרתהתעודהא.זו:בדעתינשעןאנידבריםשניעלאמיתיות.עובדותלנו

היאלהפך,כה;עדעליהולהשקפתנומתנגדותאינןאשרהנשיאים,שלסמכויותיהם

להיותיכלוספקכלשבליפרטיםכמהרקומוסיפההעיקרייםהקוויםאתמאשרת

ומפה,שלטונו.בתחתוהייתההנשיאאתידעהאשרלקהילהנשלחהמכתבב,במציאות,

עצםאבלגוזמאות,ושםפהתהיינהאולישקר.דבריהמכתבמחבריכתובלאהרי

פיעללתארפהגםננסההקודמים,במכתביםכמואמיתיות.געובדותלנויספרהמכתב

פעולתו.ואתהנשיאהופעתאתהמכתבד

שלשהפירושלהעירקררוצהיהיית ,!מאשלהפירושעםמסכים , 21-20לשורותפהשבתתי ,הזהשיהפירא

-21לשורות Jמא ריצרכו.לוברוראיבושהטכטסבעצמוקיבעומאגם .) 114רף , 1(מאולטכסטמתאיםאיבו 17
מאןאמנם,המחאה,מציינתתמיראינה ""ריוקביהמילהשנית, . 18-16השורותרושבפיטעהומא ,כלראשית

הואהמחאהגםאבל .)!("ריוקני"=תמונהםגתרהאחרוןהזיכ ,) 2הערהב ,ם(שרמאןול )תמיריכדרכ(לועג
אוהוהטכסט ,לפרשנוחתרויוכך .סתםכסףכסוםלפעמיםמצייבת "ריוקבי"המילהנכון.תמידשאינותרגום

ילה.המשלזהבתרנוםברוריותרנם

ארץיישראלועםעמבווכםילותיקהעםשעשההעצומיםםיהמעשאחונומכםבעלםלא"ו : 21 20-שי , 2jמאב
רשותי".תחתונכנמויוכמנהררוןבמרונתכם"והיו : 25-24שיישראל".יארץובכלבירושליםו

הירובסרקקה =(כלנהעררים"ממצ :) 28שי(ןהשלטושטחקביעתאתחישבכלראשיתהייתילגיזמאות
הצפונית)".

-32השורית Jבחשבופהותבאר 20 . 
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עודאומבבל,כנראהמהצפון,באהזההנשיא

האישהשתדלבואואחריתכףמביזנץ.אצפונה,יותר

ידועההיהודים.בקרבהשפעהלעצמולרכושהזה

המלי;דודלגזעהיהודיםשלהגדולההאהדהלנו

כתב-ייחוס,העדהלראשיהזההאישהראהוהנה

על-לבית-דוד.בנצרשהואברורבאופןיצאממנו

הראויהשלטוןאתהעדהזקנילומוסריםזהסמי

קהילותבכלה"חילוני"השלטוןאת .א. Tלנשיא,

ובסוריה.בא"יישראל

משלמותאשרהמסים,עלמיוסדהנשיאתקציב

אתלהשליטתהיהפעולתוראשיתהקהילות.ג

ישתמשזהלשםבקהילות.'הצדקואתהשלום

ישפוטבעצמוהואו.בידאשרהשיפוט,בוכותהנשיא

הרמב"םמאתמכתב

קהירבנניזתשהתנלה

וימנהובארץ,המשפטבתישארעלהפיקוחאתבידורכזיגםאבלה,חשוביםבמקרים

דיני-צדק.!חדשים,דיניםגם

בקהילותוימנה n ,האדמיניסטרציהענייניאתובידירכזהנשיאהשפוט,עניינימלבד

נגידשונות,פקודותהנשיאיוציאזהלשםבצרכי-הציבור.שיתעסקופקידים,שונות

כלשלטוןבידוכמרכזהסדר.tפאתלהשליטיהיהמתפקידןאשר ,חירום"לשעת"תקנות

עםמתמידיםבקשרי-קורספונדנציההנשיאיהיהרחב,כיכלשטחועלגדולכי

 ."לארץ-אדוםהוו"וישלה :) 34יש(בחזרהתוואישלחולשםא
ייחוס".כתבועמ"והיה : 22שיב

מעשרות"."ונטל : 23שיג

לי,מהדנ .) 72 , 1ןמא( "השפעהלוה"הייתומתרגםהעול"הכביד"קוראמאןהעול".והכביד" : 23ישד
העוול.דיכאבמובןול",העויד"הכבלקרואשצריך

י:ישראלושפטםקולמממקוםירד"ו : 23-24ש'ה

תחתונכנסומכליותררהובתגיבוריםוהיוותלמידיםוחכמיםבריםוחןסנהדרי ..."והיו : 24-25שי

גםכמו ,כלשהייעהדיפהלגואיןבישיבהיפעולתעלאחר.דברםישלצייןיכולותןאינהאלההמילים ."רשותו
מלבדאחר,דברשוםייןלציכולהאינהריה,ובסעיירהזויבאין"סנהדר"המילהדתיים.בענייניםותוהתערבעל

רקלאלשפוט,קודםיתנאשהםבענייניםעסקשלא ,זהלמרותשהנשיא ,הדברמוזרהיהלכותבבית-דין,
להיותמנויו"איןהגולה:ראשעלמב"ם-הרןבאברהםבויכתוכןוט.השיפענייניעלחגיהשגםאלא ,שהתערב

 ."בלבדםיניהדתנאיבהםשנשלמורהוהתמשפטיןד
ות".הגזלאיצוהוהדיניםהעמיד"ובאימתו : 32שיז
אחדדבראבלאלה.לפקידיםוהיתפקידיםואיללקבוע,יכלאלא ,אוקנמים"ולקחקנתורקשה"וע : 22שיח
במיליםהשימושעלפהןנשעאנייים.דתבענייניםקשוריםיוהלאהאנשיםשתפקידיהיינו,לומר,כלונ

בטרפות","עיווגכוןדתיים,האלההתפקידיםהיולות.יעברכתובבמנתבם,קידיהתפונויצבהם ,היווניות
נית.וביוהמכתבכלאתכותביםהיוםגאםו ,בעבריתהשמותאתםיכותנהיוספקכלבליהרי ,וכי "ן"חז
כלי.'לעינירשומיםתיןןזיר"ןג :) 29(שיהמיליםאתןלהביצריךילנדמהכךט



 I 119ן 2-9במאיתבא·'יהנאיניםהנשיאיםעמדת
בעלהנשיאיהיההכותב,תיאורלפי ,אחרותבמיליםארץ,אבביותרהרחוקיםהמקומות

האנשים,ביכבדוהולזהובהתאםממש,שלשלטוניותסמכויות

זאתכלב 34שקר,-וכתב-ייחוסודוד,מגזעאינוהזהשהאישרלאויצאהנהאבל

ולבסוףותרממששהורידוהואע"פלהלן,אותומלכבדנכלמו"ילאבושו"לאםהאנשי

 ,הנשיאמתלשםדרכובואדרם",לארץשילחוהוכלימהרלאחרפה"בלא

 ,י"באהנשיאיםלעמדתנוגעבהשערתנואת ,בהחלטלינדמה ,מאשרהזההסיפור

 ,-עזריהןבדניאלשללגאונותועלייתוהופעתועל-סמךכלראשיתאותהקבענואשר

מלא,רואישלהןמצאנוופה ,הנשיאלשלטוןבנוגענקודותארבעאזקבענו

בד(מלממשיותזכויותשוםלונותןלאאמנםאשר ,ייחוסועלנשעןהנשיאשלטון

המלכות,מגזעלנצרהיהודיםשלםוהערצתםאהדתאבלההלכה,לפיכבוד)זכויות

גדול,"חילוני"שלטוןלונתנה

הפיקוחרביןבעצמו,הנשיאשיפוטביןבדלנוהפוט,יהשאתתוכובכוללהזההשלטון

והשופטים,הדיניםומנויהדין-בתיעל

שלהכספייםבענייניםהנשיאותב(התערבארץהגבוההאדמיניסטרטורהואהנשיא

 .)בקהילותפקידיםמינויהקהילות,

וסוריה,ארץ·ישראלעלמשתרעהנשיאיםשלטון

היו ,כאמורהגאונים,מקורות,שוםמצאנולאהשלטונותכלפיהנשיאיםעמדתעל

יהדותשללאאולםארץ-ישראל,יהדותשלכוחה-כבאיהשלטונותידי-עלמוכריםכנראה

שלאפילוכבאי-כוחםריםכמוהיושהנשיאיםלכךרמזשוםמצאנולאואילו ;םמצרי

אהדתעלאלא ,םבזכויותיההמלכותהכרתבלאנשעןשלטונםישראל,-ץראיהודי

 ,בלבדלייחוסםםהיהודי

 .רצים"ישילחכתבלםכבת·וא
לשם",שייכנסומקוםמקיםזניםורומלכיםלפנייאותומהלללםגוייםעליניאותוומשבחים· : 28-27שיב

הגלות,נשיאשלטוןשלרמינס~נצ:הכבראהזוהי



120 I ורארפשעויה

מקוםמראי

-14שי , 187דף , 2ןמא Texts " 17 "להלן 16 . 

2 " ter, "5aadyana 5וי. Schec : 14-16יש , 187דף , 2מאן 18 ; 14רהשו , 19דף . 

 . 3-5שי , 111דף ," Saadyana " 19 . 11יש , 18דף

 . 50דף ,"רס"ג"מחלקת 20בן"עםגאוןסעדיהרימחוקת" ,שטייןנורב 3

 . 15,408ףד ;"המסיכהקורות" 21 . 22שי , 62דף :)רס"גמחוקת :ן(להלמאיר"

 . 5-8שי , 153ףד , 2מאן 22 . 36דף "רס"גמחוקת" 4

 . 17-19יש , 153ףד , 2מאן 23 20.דףן)פריימ( "םייהרמבןבאברהםתשיבית" 5

 ,)ומרייפאצתוה( "ם"בהרמךבאברהםתוביתש" 24 .) 6רההע(ר"תיאבתילמג"בגםו

 . 20דף ; 3יש ,)ריאמרביגרתא( 50דף "ג"סרחוקתמ" 6

" Saadyana " ןמרייפצאתרה( "ם"ךהרנמבאברהםתיביתש" 25 . 102דף )תריאבתלי(גמ(, 

 . 19דף- "וממסך"אושה ,זופהקיבתומיצי "חבר"השם 7

 . 43הערהיר 26 . 264דף , 1מאן

 . 17הערה 401דף , Texts" 1 "מאן 27 . 50דף , 3 , 2 ,מאןלדוגמא: 8

 . 253דף , 1מאן 28ו lדף ; 57דף , 1מאו 9

 . 254דף , 1ןאמ 29 . 1מסיהערה , 68דף , 1מאך 10

-21שי , 154דף , 2מאןלדיגמא: 11  . 4שיוה,מכתב 30 . 22

-26שי , 399דף , Texts" 1 " ,מאו 12  . 11יש; 4יש ,הומכתב 31 . 29

" 1 " ,מאן 13 Texts , 31יש , 399דף- -13שיה,ומכבת 32 . 33 15 . 

2שי , 1ו lדף , 2ןמא 14  .הבאיםי 206 , 2ומא 33 1

-23יש ,שם 15  . 30-31יש 34 . 25

-14יש , 186דף , 2ואמ 16 16 . 
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העבורה.בהמשךיןיאצי,חדבעבוהםביסחהשחמרשא ,טיוהטפרהמקורוחשמוח'אח

יאנהיעל ,ופה Pהחעלביחכשנ ,לטפריםבניגעםימלכמהרילהגהצוריחייהפה
שחיככהר,שחע Pבהיראחהשמש"כזרחסמחרהמפו 'היזנ.!היגלוירחא .לדיןצרי,
-רלחעליייעחניחאיבירחהאשר "טעמחינגיהיראחחרר Pיררארנלעיפיהמהר

טייןשארנבזהאחראחשסי,כפיהםעלה"נכשברהכענכה"ראש ,זרהיפהקהחחיר
 ~יזהגכיגלרריאחהכשהםיחמשהןמשב ~יר kבן-סר"גרסח pמחל"ירספלהרסכהק
חעי-הפםחהרלהחיחה .חזרמבראלשילדיחיבחזוחפליר.מעהופ Pחבסיר Pהחועסקר
-ננפרזימאמרכם,יומאמרריםםפלהרפיעהחחילרהםיב,חונים,יאחרכלראשיחריח

רסחרקטנהחחיכהאיזולעצמוח pלרחוקכל .טייןשרמרמררמרכסן,יישטנברי ,' Pס
שליגליכלאבל.יכ'ילרחרגרחיאור. II,לי\בהסחםכרונהבלי,רהחחה,צרםהחוסר
כםהזאחילבכי.רנס,על,הסיהמקרעלבהשקפרחיינשראח >1ימבהיהחדשהח,רדה

 .rואיר,אוכן:קעסס"גרקחחלמןעניןגיכ ,~צרכרירבכסכיילנרחריברררחרר Pנ
 Itיםאנשיה_,ןהיחסיחלרשלשניינע,נהש hרברע 11ןמזהעחיקבינינע,רןכנתריי

-החכלשלכזרסמהמןלזינעשראש,ןיחסיהשליחלשניינ, .זרהיפבתקםי~כרלט
 ,ההאליסרברהכלאבל.מאןזב Pי,במחקויסיומםאח ,ילנדמהשכפי,קבלר .קיריח
a1כפי.בהסטוויה"הלבניסםיפר"האתלמלאוחכלחםביעידןיאקiI אחרלחאםיאיהב

 . •הז
שניב.מאןהיהחיהחדשחיי.החגלסמךעלההואהזמןה,שלי.והסטרלכחבשרצההראשון

,_L4 ,. ":ררספשלהנר:וים fj ~ c \,.. lיt ~ tot.'",t ...... ג, t 1 ~,* "")זו'יי~ "'".'\'י\t ' 
 .יר,פקחהחאי'ראלמאלםהאבל ,ראמלבריפקסכל .ילבאהילרהאסריהס!(של,וכס
י-הפכהסירריסדתיטיליפההרייט tשל"ההה~ףקצוסטנר P1יתלעשהסטוה .מאןברשרצה

יהששהפרק .המלהןבמרבמלאידועלה~הרסלא "סמיטייוהבזםןיםיהירהלשייסמ
,רראבל .חל~דיהיאטיחדהחריעיחיהטכיםלהייתצריךיהשהאשין,וההכררלש

-ינכחמידלאאמכם ,פוושיםעסיחקמקיאוטף~חיראלהלכוכיסשיהכללמןייצא
יכיס.טסישירפריטהליכילהחר~הח,ירהלכיכי,דככבלטעיןאיןלזהנרגע(בנים
-107רף W$,, «Iי.Q \t '" .... /ועדהחלסישיהפוח 'Iיחיילהפכדידיגמאובחר ןנשעיהעל , 111
לי"ען-בחאגרי"באםףאצלשדחושרפובכרהכןאחריקבלהר,יא' ,ןיש 'Iרהנספררמאן

. I ......במאןאצלחדשועיופףןרלבס ..... 01 SI .. e\ i (,ךרע:זוחי.) 230יף ,ןואשררוכ ז
.. ~ II ..... "'0 .. ;"י", ~' .... .; ;.> ltA,I '"ג t " 8ה:לשסיהגרילהכרכיcוני l\ילגםשי .... 51 ... ",.., ~ I .. ד.. 
 ~שספרי,נחכת~ההטטוריהבילטב .ההיאהזמןלשהטטיויהעירנהנכחלאאיפזלכב

 •חורוח,יספראנחררנהיהפאבןיהיימאז

ב.
-9 .,הרח Iביכ,והגאוניסייאיס;הנעמדחעלרלדבהראידי 'iמתפ אשו .גז:כןלהבבההאח • 1
לעלנחנעודה~ 'i .שוכתשלהלריכאניהזנרדוחלתעחסגדכס Jמב'ינ Gא, Qרנהסחיבנ
 ,בחשנרזח Pכלמשלםאכ.םינירהגאסיאישהברחמעביז~הרתקגמסךרשחלייםניהס
עלנכללידיעיתלנואיןהצלג-'~ vמאחוי ;יאיססלנעיחבניותדחעייבר.-לש~נוק~

-נולםנרייטטהכמלבד)נלבדאחתח,ודהרקלנייש 9השואל;ומהמאהיבארז-הגאיבים
ס,יכיליםהעליען tlבהרשרא ,~ייבכלליהידישלהחייסבתנאיחוור"וא ,סיריקריסיס

-כיכלסיחמיר~לאא,"פ ,איםיןהנסהגאיניסעמדתעלהשפיערהםכמה,ד,רשלאנחנו
רהחומיפעלאנסהרזבעבירהןכיל .זהאח)להרכיחננלתכובןיאקאיר(רלווביחנ

היפהחקר~נמסיניהגאןיאיס Uנהחדעוכלשהיקצנסטריוקריח~,לםוניכחוךו Pמוכ~אספחי
הזטן.רצתרנםעיכדחס~ישחל ,םייןנהסאחוןשבבח~קחרלאהללכבזיה

 .ג

נכוזהויואו ,בהםיחוכשח',הט ,וווח']םהלסוגיבכרגעיםמלכסהפהףיסיאעוד
G לעסרחם,וגעיםגההפרקיסאח .במקרררתחיטחמשןה~לחינאו~ןבאיזההשאלהעלהני

אאל.חיהחלמידהכההליפעללאיחכחכ ,כהלהלסחרלעמ ,סיאשנהיהגאיניםלטיח,החו
אנל ,ההלנהעלענח~נזוגםאמנם .סנידניחנ/א~ל,.עדרךהשינאתפו Pהשפיעל

ה-היסחתת , Pיורביוחורא ,חוקפ Wהה ,וחנושהביחסרהמםיחסילבהחאם ,הזמןבבריצת
טעביריסהיינייהך ,;זההןןילזגוטהן'פכהחלםודיההההלכאחהעברנירלי ,חניחמשלכה
 .נאםנהחוכונהנליס Pטהיינולאידאיגואחרחלחקיפהאחח.א nו pמחפיח p ~יהגיפ~מו

• '~.;;'; ~. S .. t. • 'גג,ttA.. .3-ג . t 

י,וד> 11ב "להלז ~
 . "\~~ .. ,",,םטבוהסי!ח t , ןיי:(::להלז

פואיושלןדתיבמעאשןןהרהעמןד


