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 יזהר עור אצל , למודית בבהינה היה זה חדשות, לחרש ומנמהם ו8-חים ,בציצ.ם
 רבו הרעות וברבות החדשים הררבים על..ירי כי ; מעשית בבחינה מעשיהםהגרילי
 בצרפת התלמודית הספרות בכל איהות אוהותם שמי כלם .אשר והמנהגותהדינים
 ., הששי האלף מהחלת בספרר כסוואשכנז

 . ואחר עשריםמפר';
 שסטון רי , הסמ"ק וגעי הטררכי , הראשונה בטאה וצרפתאשכנז)

 . הראשונה במאה איטאליא , הגטרא בדרכ' ור~זקידהטקיגון

 תנביעיפרק
 הראשונה במאה וצרפתאותז

 באשכנ, ומר רע היהודים גורל הבינים ברורות הזמנים פרקי בכלכמעט
 לכ5 נם ושפלים נבזים ויהיו , ושרים ממלך וחרפה בת נפשם לה שבעה רבת ,וצרפת
 קנאהם לחצי  סטרה ירמי והשפלים הנבוים אלה אח זאת ובכל ,  הארץ מעםשפל

 מרנים  עוררה השגאה וזאת , שנאה יצאה הקנאה טבחן . אח-יהם הביטי עיןובויני
 היה לא ושנים ימים מעט הרדיפה שקטה נחה אם . מות חשך-ער בלי רדפום כיער
 מנואץ, שטו הזום בל אשר ונענה נגש מנוחת מניחה יקרא א.ך כי . תס'טה מנוחהזה
 היו תואנות אך הרף ובלי תמיד הלא - ? פתאום יבוא כי 5שיד יפחד רגעוגל

 להם היה לא וכמעם , מוגבלים היו נפשם את ות 5הת מחיתם מק.רי .מבקשים
 , בנשך כספם לחת :  הטטשלה  להם קבעה אשי המאוסה השוה אם בי אחרסקור
 ההזה הזכות זאת גם כן ועל , ק ד צ פט ש מ א ל ב ת 1 כ , להם יסכן מהאך

 אם כי לטובתם היהודים את לזכות בלבם חשבו לא הם באמת בי , בעוכריהםתמיד
 בתהם שקר טחת רק היהר ליקי הניחי אשי  המניחה  זאת ולהנאתם.. עצטםלשבת
 לעמול ידם 5אל יהיה ולמען , נפשם מעמל מה זמן רוחם ישיבו בעביה  לשליהסארבה
 מחדש עליהם להתנפל רק אפיהם ובזעת יריהם בחריצות קנינים ולצבור הוןולעשות
 . רכשו אשר את מידם ולחמוס לגזול אכזריות תואנות ולבקש ברשע עלי5והולחרש.

 הלאות לטוד' האימללים היהודים אסנט . ההם בזמנים מאורעותיהם תהלוכוה היובן
 מסכית ותחת הזה המר נורלם למרות ועור , עליהם נם5 כי סבלו נשאווטכאובים
 בתלמירים נבולם 5הרח'ב חפצם כל ה' תורת לעשית נלאו לא כאלהמתהפכית
 ו איש ככף קפנה עב גם אין חייהם שני .בכל כאלו ולהאדירה, הספרותולהגריל

 שמים דין הצדתך ועל הרריפית בעת הדת על נפשם מסירת על ככה נפליאלא
 מסירה על נפליא נאשר ,  ואמויין  נכפין לעבש הן לשישי הן לטוה הן  הגזרהבשעת
 אובד טנוחה מרוטה מנוחה רק היהה אשר הטניחה בעת  ותלמירה ההורה עלנפשם
 באשמנו  הצריח ימי בקרב .  היה  כן  יאה ובכל . להאבירם השורד יבוא כי רגעספחר
 תמסירים והעמידו תורה לתלמור וזמנם כחם והקדישו עטרו לב חקרי גרולים במהוצרפת

- -  הרבה-
 שלטח ר' חב' . חרא"ש בן הרח טת.צוכית שנראה כמו חצעירים אחד שי רבם והיה בתורה טאר גחלחנכיר
 אביו טקוש טטלא שטיח יחורת ר' הר' . חרורים געל יעקב רבני הג' . אביהם בחיי מתי ושניהםחחסיר
 11YCW ר' זהח' אלעזר ר' הו . טעה ר' חג' . אליקים ר' הח' .ברבנות

 ח( ם)דויר
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 .,הרעות.-לשבר לתלאוה כח ,היה לא גם אם אולם הדת. בחקות ספיים ועשוהרבה
 ' . מצבם רוע אותית בתלמודם יתנכרן לא זאת בכל בלמודים וחפצ:רצונם

 הככיר והרוח . עמו,. התורה הוד פנה מעם מעט' החמישי האלף פנהאחרי
 הש"י ' בימי י אחרת לרוח נהפכה הראשונים ההוספוה בעלי בימי לפנים נוססהאשר
 הראשונים התוספות בעלי ושאר טשאנץ ור"ש הר"י ובימי ור"ת הרשכ"ם בניוובני
 כ5 היה ומכוננהו עושהו מרת לפי בתלמיר ההגיון משלת. היתה הדין שירתאך

 , לעשות הפליאו ומאד ור"י ר"ת גם עשו ורבא אביי שעשי ומה ומעינםחפצם
 לכל פנים נושאי קטנות -לעות .בעלי רבו 9 הם איה לב תקרי גדולי אלה עתהאבל
 פעלו מעפ לא כי ונחש'כ . מכבירות וחומרות הששית סרבי , בכך מה של קטןגעהנ
 וענר העתים בצוק הרוח תרומת את ט;כבית היו והן ת העצום החלאותעליהם
 , מישראל תורה תשתכח פן מחר ליוט דאגו , זמן אחי זטן התרעלה כוסעליהם
 חכם בל ידי מעשה נים טמטם לחפוש החכמים לבות אחזה ונמרצה עזה תשוקהאז

 רברים גם זה יעם , אמת דברי יושד בכתב בירם הבא מכל ופסקים דינים נוחכם
 או זה שהמציאו רתוקות ובחששות במנהג רק קבלה בדברי ש.רש כל להם איןאשר
 אף האבד ולבל נדח סטנו ירח לבל בילק.טים וחברו אספו הכל את הרבנים מןזה

 .הפסק.ם הדינים סטין קץ איץ הרבה ספרים עשו הזה הדרך ועל , אחת יח.דח.ס-ת
 בדורות נתחברי אשר הוה ממין הרבים המפרים על נוספים , הזאת הראשונהבמאה
 בכהובים והם נרפסו לא אשר רכים וגם ברפוס להתקיים נכו מהם רבים . זהלפני

 זה או זה' גם אם אבל . אינם ועור אבדו רבים וגם הספרים באוצרי ושסוריםמונח.ם
 שאחריהם ברורות אשר.'היו הטחנרים כי אברו לא רבוייהם זאת בכל נעלם אואבר
 והכניסום רברים סתומם והעתיקי בירם היו ועוד מהם ידעו הם מ נעלס היו לאטהם
 והפציאו וחרש וחקרו שאזנו מה כל ובכן . אלינו יריעהם באה ימהם תביריהםתוך

 הרורורמ בני לנו היה אשר החקים בספרי עלה בי לרורותיגו למשטרת והיהנהקיים
 טזכרת: ואחד אחד כל דברי וטצאו , ולמעשה להלכה בהיראה ולמיה לקוהאחרונים
 הדבה עלינו יקשח אם ואף , בישראל לחק נעשה הכל כי עד היהודים טשפטבתקת
 ולא רבן. חנם על לא אז גם הכל מן המוסכם הדין מעיקר זה (:ו זה דברילקיים
 קיימו אשר פוסקים נמצאו עה נכל בי , ספר על רבריו להעלות המחבר יגעלריק
 טה: או זמנם ער שנתחרשו קפן או גד51 דבר כל . להחמיר להם וחששו הדבריםזקכלי
 פסקי תוך ,הכניסו טלב שבדו מברות על סדו נ ן ב ראיות על בנוי בין הםשחדשו
 משורתךהדין לא , מחסיריהם ,אחדים נפעים על אסרו אשר אסר וכל מנהנ כלהלכותיו
 פסקי ספר כל. כאילו דיניהם בלקופי הזכירו אוחם גם החסידות מסדת אם כיומדהו
 ם. ועץ מצוום אינם אשר 01טעעאהם , החסידים מנהגי מספר להיות ניעדדינים
 הרברים והגיע . בנפיעות וקצצו שנפלו עד העיקר על יתרים הנדרים ועשו , הדיןעל והפריזי , החם4ר:ת גמרת הפליגי , הימים באחרית ישיאל גני לתעות היה זהאך
 המבהג- 'עליהם וקבלי קייטי חסירותם טצר שנהגו,כן למי פנים ממשוא כי יעןככה
 נל'עני .כאלו עניים.. סמל ומאבר לפעטים ומכאיב מעיק חק , לחק להםוהיה

 ) אשכנז,1(,1 חסידי כמנהנ להתנהג חייבשכישראל

 גדולה ספרות בכורי ימי היו החמישי האלף מן האחרונה סמאה השניבחצי
ואחנה

 קיד:( פסחים שאסרם נורי בן לדריי רחש לית חגם מדין . ודחן ארז לאפור כזה למנחג יעסאו(
 והסרדכ' . שטות מנהג האוסרין למנהג קרא ירוחם ור' מתירין יספרר צרפת וחכמי והנאונ'ס והטור ורטביםרי8,י
 טען וכסה לשנות ואין האוסרים' סנהנ על כתג הרמזא אך . האשכנזים אלא לאיסור חושש מי שאיןכתב
 . הות ,לשנית. ואין גירךשקעו

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



-

7% -  
 נכבדים , ההלכה בחכמת הבים ספרים חברו שם אנשי גדולי . וצרפת באשכנזורחבה

 יש , הבאים ברורות פנים נשואי גםברורותם
 אש-

 לזרות התלמורי בפלפול עמקו
 הורתם רבי , ההומפית בעלי היו בהם הברורי[ , נתיבוהיו ילישר התלטוד אתולהבר
 עצססי(, בפני בחבורים נמצאו אשר ויש . ברפוס לאוזי צאתו בעת להלמודנספחו
 מהם יש אשר ודינים הלכוה קובצי : הוא ההיא IOtD , ההלכוהית הספרות רובאולם

 , בעינינו הוא נפלא מאר ודבר .הענינים. סרר על ויש התלמוד סדר עלמפה-ים
 דינים קובצי לעשות עז בכל התאמץ ההם הדורות טחכמי וחכם חכם כלאיך

 9 לעולם בהם יתרון ומה 9 להם יומים ספרים לפניהם אהרים עשו שכבר עם ,ופסקים
 אשר הרמב"ם עד ארוך זמן לפני בספרד והוסדו הוננו אשר מהקבוצות נדברלא
 חלוף מפני להם מספיקיה היו לא הקבוצות אלה אולי ואשכנז בצרפת נתפשטובלם
 אבל וצרפת. אשכנז ובין ספרד בין .אשר ההוראה משפח שנוי ומפני הלמודיםררכי
 ישראל דיני סכל קובצים הרבה האחרונה המאה בכל לאור יצאו בארצותם גזרהלא
 , דימיתם אחרים ועוד והחכמה התדומה , רוקח , יראים , עטור , הראב"ן ספרינמו
 התעוררו ודור דור בכל זאת ובכל 9 בחרשים צורך .לעולם היה העוד אלה כלואחרי
 חדשות הרבנים מצאו ודור דור בכל כן א ה -הדבר אבל . חדשים לעשוייחכמים
 , להתגרר מקום תמיד מצא האחרונים מן ואחד אחד כל , הראשונים עללהוסיף

 שזה או הקודמות, בקבוצות עוד נמצא ולא יחידים דברי וקבל שראה סמהאם
 אוחם ויעצם בשכלו המציא אשר חדשים דינים אספהו לחיך מכנים האהרוןהמאסף
 והם פה בעל מרבותיו שקבל מה כל בה העלה נם ופלפוליו, רקרוקיו על_.פיבראיות

 כל פני על מהלכת המדה היתה כן . לאחרים נודעים היו לא והדבריםמרבותיהם
 עת ככל מצאו ההם הדורות שחכמי כן הדברים הגיעו איך נבין כן ועל , ההםהרורות
 , חדשוה אספית לעשותמקום

 מן לאור. הרשים ספרים כהוצאת מבורך  היה  ההמישי באלף האחרוןהומן
 אשר הפוסקים לכל לעינים והיו בחביריהם מאר התעלו אשר המפורסמיםהמחברים

 של חתט ה" הוא מבין. חליי יצחק בי יואל רבי הרב ךה אחיהםבאו
 עד בפלפלו כל ספני חת לא . בתלמודו מבעית לבו כי ven עלת ומעיד ,הראב"ן

 הנור נאמנו לני אין אבל . נ"נ( וסי' טיח ס' )ראכין גס,לו)מיו פנים נ2א ל14בי
 כי ונראה . ותשובוה'ו כתבי ך מת מעתיקים ומשחרץ בררחעת הפוסקים גדולי ,מיותר
 מפרי בל אש- הלקם .שכלי בעל הרב כי לארצו, חוץ הרבה ההפשטו לאכתביו

  טפי רק ידעם לא ממנו דברים  מובילן ואם , כתביו לו היו לא גידו היוהאשכנזים
 ן ב ל א ו מ ש י ב ר הרב הוא , הראב"ן של השני ההנו גם היה ברורו גדול .אחרים

 סובאים פסקיו וגם בכ"מ( )או"ז הלוי יואל רבי של .רבו היה הואנטרונאי.
 רבי של בנו היה בפרסומו עליהם נעלה מאד . במררבי מקומות ובהרבהבפוהקים
 "אבי פסקים ספרי חבר הוא בי"ה. רא מנקרא אליעזר ר.בי הרב הלוייואל
 תשובות הרבה בהם ומעורבות המתכהות ס-ר על סדורים פסקיו אביאסף" ,העזרי
 ומפליגים הרבה מרבריו מעתיקיב אחריו פסקימ מחברי כל . ההוא lofn מחבריכמנהג
 יד בכתבי נמצאים ספריו בתיספ'ת"( נזכיו .הבן גם האב . נכ"0( )או"ז בשבחופאר

באוצרי
 שכתב שמה ורע . פזל חזר ובדד.יר שלי ת ר הולדות ועיי תום, ע' שה.נ עי' התום' בעלי אודח2(

 תענית ויזיס' חרא.ש ות'ם' ליוסא טהרים ,תיס' , ליתא שבידינו דוזוס' וגגסרו 1PPJ  י.ב  ח"א ש' שערבשחזו
 . כן שאינויוכיחו

 התציג eo'  שמר  שהגיא בספרו 0.ח סי' על ral~1 מופלגת ימ.ם אריכת לחראב"ן ניתן בשחלי8(
 פחית היה לא עכ"פ תתצ"נ מש' השפר אירת כשכתב . שבע היא ש' נט"ן בטופרי כתוב עזא ק'טיברף
 התשובה מן כ, כ' סבן יותר או שה.ה ומנראה אלא עוד ולא קל"ב בן ו' היא גש' חיה ולפיז שנח כ(בבן
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 הוא .,מתלמידיו אחד לו קנה תהלה ";שם _סהם4( קצת נדפם ובזמננו המפריםבעצרי
 רבי,צחק תלמיר גם היה החכם זה מווינאי משה בן יצחק רביהרב

 'אור ~tcw:n ,קרא הלכית פסכן ספר. חבר הוא .נם צרפת'אח-ים, ורבנישירליאק
 פלפלים-על,ריך מלא נלו התלמוד. מן גרול וכמעט מאר, גרול ספרי הקףזרוע,
 שסדרו ההוא :גזמן 'אחרים פסקים אסופית וכמיטפט.מחכרי רבו כם'2פט , התוספ.תבעל
 הם-;ל ":פסקה ה.א גם nev כן 1 תשובות כה[ והכניסו המסכתית סרר על הםפסק
 כעת בצורה,אחרת~עשה שוג גרול)מהש,בוהיו. הלק פסקיו ,אל וספח המסכתית,סרר
 , ההורה מצות סדר על וסדרם הריני[ מכל' פסקים חגור צרפת מחכמי .אחדההיא
 רני הרב הזה.~היה החכם תעשה לא ומצוה ;שה ,מציה : עקריים תלקיח לשניוחלקו

 ספר-המצת )נגד , גדול מצות ר ספ החבור שם את וקרא . מקוצי 'עקבמשהלכן
 ופלפל הלכה, של וסתן במשא גרלו 1 גדלו ונמת ככמוהו. ממנו הקטן הרמכ"םשל
 ;ד ,והנאותם-והרננים. הגמרא מיה לפי ,המצות מן הטסתעף מן ונקודה נקורה כלעל

 הסבה :, טבינתר .ברוח ..רבריהם מתוך היציא אשר .דברים הוסיף אלה כל ועלזמנו.
 כי . יען : ,2ם ואסר . לחבורו בהקדמהו המחכר באר .הספי ,ה לוהטות הניעההואשר
 חולקום כי וגם 'הראיות מחסרון מספיק אינו מהרמכ"ם תורה משנה חכור כיראה
 לו :הרשות.נתינה' כי זמני. - חכמי ירעין .למען ואמנם . הצרפתים רבריו בקצתעליו

 :בחלומו לו נגלה בי , המלדנה לגשתיאל השמיעוהו השמים מן בי יפרסםלהנריע
 ,:ספרי כמה .לחבור סבה היה הרמב"ם ספר כי לרעת ניבחנו ומזה . הספר זהשיעשה
 הרמב"ם .עשה אשר המעשה עליהם רע היה כי לבד 'לא . האלה בדורותפסקים
 .לא אשר על .רוחם את יותר.העציב עיד המקורות. מן ראיות .נלא הלכותיונכתבי
 רבים הביאו האלה כל.הכחינות . בפלפ,לם צרפת חכמי שהמציאו הרברים עלהשגיח
 הרב היו:גם.מחשבוה הבחינות ,באלה . מרהם -פי על הלכות .לעשות,פסקי ,החכמ.םטן
 לאיש ובפרם . ענין ברוב החלום לו בא. .כי עד היום מעייניו.כל היו והן נוקשיההוה

 היה -ההוא ,.והזמן השסים מן הם,הערה והימין:כי החלומוה על השגיח אשרכמוהו
 אשר ההלום זה כן ועל . באמתהם6( האמינו נוצרים ובין היהוד,ם .בין החלגמוה,מן

 מן עטו הסכומו כאילו לו ונחשב אמת .אמרי קשט בעיניו היה -לילה בחזיוןבא',לו
 כי רתוק, עד למוריו נשא- הממיג בעל, ספרו, את חבר הזאת לבו ,-'ובאמונתהשסים
 האלף ,.בסוף . לח"ב( )הקרטה ה' לתורה להמשיכם המצות בעניני' ודרום בעייפותעבר

 .טתרשלי2 .שהיו על והוכיחם בקהלות דוש שם ~גם למפרר הלך' )תתקצ"ו(החמישי
 .היו .שספר טה . ולפי , ביהם רפייות היו ומזוזה וציצית הכלין מצות כי , מצותבקצת
 הגוים והלוס:ת היהודים חלוסוה . פרי עשו :שתוכחותיו 'בטעוזו החלומות הפעםגם

 היה'הלם'ד הסם.ג בעל בתשובה1 רבים ושבו , אלהים לחרדת היו הכוכביםוחזיונות
 משאנץ יר"ש הלסיר שהיה נם ,אסרי , לחלומותיו הפהרון לנו וזה ההסידר",יהורה

והלמיד
 בן,ה' ה"ה שעכ.פ :נצח רש"י בסיח נכר ,היה ר"ת והנח . טרזת קש.ש ה.ח שהוא נראה רא אליושנתב
 שנ.ם קצת הראב.ן ולירת , תהנ"ז ביטנת עכ"פ ר"ת שלידת נמצא יחשיב צא תתס'ה ב'טנת מת ורש'י.שנה
 אליעזר הר' הרבר קרוב אבל להאמין. קשה וזח שנה טקזנ יותר 1' ח"א ש' ער סלידתו ולפ.וקורם
 ידענא לא ושגע" ,היא נמין רטופפי האי וע"כ שטו על ,ונקרא זקנו הראב'ן טות אחר נולד יואלב.ר
 . בזה א'דוןמא'

 י' הרב הו"ל ברכות לתלכות השייכים ופסקים תשובות קצת Qp ברכות סם' על 'הראבי'ה ס'4(
 טובות הערבת נטצאים מהגהותיו בהרבה . חרם.ב בקיאקא-ש' ארוך הנהותיו:בפלפול עם דעסביצער נחןחיים

 . ההוס' בעלי דורוה אגדתוטועילות
 ניוצא דברים בזי אם-פות שהביא.פספר 5 ט' שם ובהערה והלאה 81 צד חנא גידעמאנן משה לר'ואשכנ, בצרפה היהודים חנוך תילדות בם' ע.' נדפסות. והן השמים מן שו"ת עשה סטריוש 'עקב ר'ו(

 הנוצרת מן טאד הרבה היהודים התפעלו בחלוטות האמונח בענין כי ודעת סים בטוב והראתבאלה
 . היפבערש

 הזח(דו"צ
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 נלכ אחריו באו אשר המורים גדולי . בשה"כ( )עי' הת-ומה בעל ברוך רבייהלמיד
 הדורוה חכמי ראשי הם אלה . ופירושים הנהוה לו wp אוני ויש בספדוהטצעסש:
 נכול על עומר עקרם אשר פסקים מפרימחברי

 הא*
 -תלמודם ונופם החמישי,

ותלמידיהם-נוטה
 שב אנשי חכמים ההיא בעת עוד היו אלה בלעדי , חששי לא*

 נכיר אותם מדעתנו כי הנה ער בשמם הנקובים אלה בהזכרת רי אך , ואשכנזבצרפת

 . ( לכלם היה אחד ררך כי הזה הזמן רבני בלחככני
 אתיים זמנים . ממעלהה מעפ ובאשכנז בצרפת התורה חכמה יררה הששיבאלף

 התוספות בעלי של העסוק העיון מקום את . פניהם שנו הלמורים דרכי - אחריםשירים
 התקיפה ואת  החלה מרם אולם . הקוצרים אחרי בעמרים ללקם החפץ עתהלקח

 יקר  כירח . רי מבב  האיר אשכנז וכל הא-ץ על יצא  מזהיר ביבב  הפעם עורהתרשה
 לנס גרול ארם שם עמר הראשונה המאה שתתלת .  דהירה חכמת בשמי  הניההילך
 עלץ אמרו אשי אק מרוטנבורג, ברוך יר מאיר רבי הרב תאעש,
 מח סבלי אבלת הע חיי דרכי . לב"ק( יש"ש )הקרמת כומהו האח-הים ככלשאץ
 לא היהודים רדיפות . אחריתי עד מנעוריו עמו בעני ראה הנכר הוא . שלוםומבלי
 יביע ליום יום . תשך נלי ובאי  התרגשי  טובים לא  וחקים קשיה  נזירות , רגעפסקו
 . מננד להם הלוים ה-ו הייהם כי ועצב מראגה לכם שכב לא בלילה נם , ומרוצהעשק
 והנאנקים הנאנחים בין ונענק נגש היה הסררש כוהלי בין תסיד היושג עצמו הואגם
 חטאת על לא 1 ומרוע מה יען , עלילה על עלילה ספו עת בכל שונאיהם . עמובני
 נכון החפץ בהם מצאו אכן , בהם מצאו לא אלה כל , ואון עול חטאת על ולאמרי

 היום כ5 מחשבותם . לשניהם טרף להיות נועד ונאלמה אובד שה בהם מצאו ,לבצעם
 )שנת הראשונה המאה לחצי סביב אז ויחי . והחטם העשק ם, חרש.ם מקוריםלגלות
 מאיר רבי האיש זה בי ראו  אז . בעשקם היהורים את לבצע חדשן מחשבה חשבומ"י(

 שקר בעלילות עליו לבא אליו ויהנכלו , לו יאמרו וק-וש ליה.דים גדול%5וטנבורג
 נכסיו תמס לא על אמימהיים למגדל במשמר ויתנוהו , למלך ראשו את חייב כילאטר
 ישב שנים משש  יוהר ,  נפטי פדיון הקהלות סיד עשק למען בלבבם מעשקיה בצעורק
 נשנת בתפיסהו עד להיי נסמר וכעס עמל מרוב כי עד הנבלים כאחד במאסרוהפ.ס
 אלה ירעו כי , לקבורה לחפשי המתה גויתי נתנו לא מות. אחרי עור אמנם ,נ"נ(

 שהינ ספר סיף הערות . )עי סירם גוית בידם יניתי לא המה כי הפרא.םהאכזרים
 ואולם . בפקירתי מהר"מ עמר אשר הזמן משך בכל הדברים עמרו כן . ווילנא(דפוס
 הפריעוהו לא הנוראים והפגעים , נחלשה לא בתורה שקירתו המעמדים אלהלמרוה
 הנהלאה האומה משפפ היה כן הלא . בהלמירים גבולו את ומהרחיב התורה אתמלפשמ
 ואבד בעצמן אמונתם הפסידו אומות כמה . הנאמנים חסידיה תכונת וכן 0אז'הזאת
 ישראל בן לא ן והתיאשו אכפם עליהם הכבידו הפגעים אם בעתידותיהם כמחונםלהם
 ברכ4  הטובה בעל  זאה ובכל ? היהודיה , האום כעל r~rn פגעי הכבידו מיעל

 על נפשם נתנו  ובשמחה , עליהם נטל בי עול סבלו נשאו בשטחי ,  הרעה עלאלהים
 וכמו , בה יש.ו לא החומרטת הפובות וכל חייהם היתה  תורתם .  האמינה ועלהאמת

כן
 צען בט"ע אורותיו ועי' ק'ב.( ס" פראג ר' טחרים שחת מור' קראו מהאם ר'( אות פ.ה טווזה"ל' טיי' )הגית איתורייך טריות גל על פרוסה ומצורתו בוו(נא רב חכתן אביגדור ר' את נם נזכיר6(
 פעטיס קצה ומיגא סחרכם עם בחלפה ונותן  שנושא או'ז ריי בן  חיים ר' את יזר וגולית , תחרשהלקת שבלי לס באבער  שלטח ר' ובהקרמת הספר בסוף  נתערית ווילנא רפוס  ובשמע 1 )  3 ?ד ת"א ניפןסחררת

 רשב'א בשוות גם וסובא חברו כעם סחרכם עם ופרבר בחכמתו מתחיל החכם זה גי טלשונו ערגתנתשוגותיו
 או וחססרר וגמען טוען גריגי חיים עץ ספרו שהביא 264 צר ה'א גידעטאנן לרזם וכו' החנוך תולדות,עי'

 . הפפ-ים אוצר בס' ועי' הגולח מאור עליו כתבז(סעת.ק
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 עליהם חזקו אם אף כן ועל, רגע.. אף סמנה להרודקם כח עצרו לא הרעות כלבן
 זאת האוד ., פסקך. לץ תירהם: מתלטוד טוכם כל למהדסה ודיה , ורעות רבותחלאות
 תושיה,נדחה יכל אונים חילל זקן היה כבר, כלאו לבית טהרים הישם כאשר ,פלא
 טכל'עמליו להמלט עוד רוחו,וכול את הרגש.ת'אשה.הרעדשו תחת כי יאמין ומיממנו,
 עוד כי:. ,, וצרה בתלמיד מעינ-1 ,כל ולשום אותו הסינבות החשוכית המחשבותומן

 . בעין עין כזה בו נראה,  ו-ואמנם בחכמה ההגיון: על נפשו, כחות כל לאסיף בידויצלח
 זאת ,'ובכל תוגה., מלא לבו , צוקה סעוף סביבו . ל עני אסיר בדר יושב הואהבה

 סדר הץטוהום. נבית שם רגע,. אף ,בה מלהגות פסק.: ילא בתירה היום כלמחשבותיו
 וכתבו""ץאלים הוראות הוציא ומשם טהךושיון%,, הרבה חידש שם , כתביווהניה
 ויק.מחתימתו ומכאובים, עוני עמום כתבן כי בהן ניכר ולא כשמש ברורות ביתתש
 מכ9),טונה הנשכח עני : בחתימתו כיתב שכן , נפש במר כהומות הן כ. לנונודע

 קנין לם' .ל' סי' אישית לם' )תשובות ברוך ב"ר מאיר בשכבי הנק-א הנדרסתאסקופה
 ס'('. פי' משפטים לם מ'פי'

' . . 

 , תשובותיו ראשינה במדרגה הם ברפוס ונהפשטו אלינו והניעו חבר אשרמחבוריו
 משנה - למפר. נספחות וקצתן עצמן, בפני בספרים. מחוברות קצתן מאד רב הגוןהן

 ,, נדריהם תוך הכניסו החרים ,ומחברים תלמידיו אשר הרבה יגם . ל-רמב"םהירה

 במקום וקצר יתר new בהן ואין ועמוקות ברורות בהן סברותיו שכל הש.ה.בכלןהצד
 בקרה כן,העלו ועל , העתיקן בכתביו שמצאו מה וכל , תלמידיו לאור ה'ציאוהשובותיו לאימהי שניא לצורך שלא אריכות אבל להאריך הראוי במקום והאריך לקצרהיאוי

 אשר כפן שקדטוהי ואשכנז צרפת מחכטי שונים ודברים ותשובות פסקים גסתשובותיו
 , השב"ם , מרש"י , רש"י של מיבוהיו הגילה מאור מרינ . בכתביו מהר'.ם לו.רשם
 והיבי"ה הלוי יואל :ר' , אחיו הריצב"א , משאנץ ר"ש , הזקן יצחק רבי , ראב"ן ו.ר-ח
 וכל,תלמירן8 נדפס הוא וגם אכילות מהלכית פסקים ספי חבר עוד . אתיים ועודכנו

 שופטים לם' בשיינים ועי' בכ"מ ובטו"ק ד ל סי' פיד תענית רא"ש )עי'הביאוהו
 פ-ה' ברכוה )הנמיי' אחרים ענינים על ופסקים הלכ.ת ספר שמו על הונא ובן ,י"ס( פ"

 האחהונים התוספות טבעלי היה ם המחר . ה'( אות ב פ' יו"ט , מ' אות פכיו שבת ז'אות
 מבעלי רברים הרבה. הביא, בתוספותיו , יומא8( מסכת על שלנו התיספות הןוממנו
 קטתם כי.,הוא .י לו להודוה ועלינו אחר במקום נמצאו לא אשר !- הראשוניםהוספוה
 ויען.כן ,.ולי.נרא"ן,, לאמר דרכו וכשחילק , עליהם חולק מקומות בכמה אבל ,למורוה
 .הס:ה לדבר רנן כן על אחרים תימפות ובעלי טחכמים דברים הרבה בתוספותיוהעלה
 אנ: מכאן ,. .לתרן וראיתי , .דענא ולא , , לי הימה , לי נראה כמו בעדו מדברבלשון
 .וחכר.עוד :. מאחתם שהעתיק מה ובין חכמתו ספרי שהוא מה בין להבדילמתרץ
 כלו.הזכית אם. ד מיימונו הגהות בעל הרב . תלמידו והזכירם תוספותיו זולתחרושים

 ופע[,לבה,כ~תה,,.)הל: , ( ד אות פייט שבת ה5 כ' אית פ"א ציצית )הל' הממכתשם
 החרושים אלה. בל אבן ח'(. אות פ"ה מ יו והל ט' אוה פב"ט יי אוה פביאשבת

 יבחגח' לטחוווז.. כלושו תקן אונושה,ים בטגרל שבהיותו טפורש שם ט"ו פ.ה "הלות תויק ע74(

 : ahlriil/ 'ס' טן' ' טשפט'ם ולם' ל"א ולתפריט" יי סי' אישות בתשובותתמיי'כלה' עיייע"
 טק"ש ט"

 '1 . מתשובהים.ה

 ב::יגש"זך ציייה,:4י,י,פ%ך,-י
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 והתשוב1ה והחדושים הפסקים לעינ היה מהר"מ של מנהגו , להם היה טה ירענולא
 נאות סדר שמרו שלא והאשכנזים הצרפת.ם המחכיים כל כררך 7( הערה )עיייחד

 שמשון כרביני , קצרה דרך אחז בהם . בפירושיו מהר"מ הי: נעלה מאד .בחבוריהם
 עליהם אין כי יען לפרשם , וטהרות זרעים , משניות סדרי שני הוא גם לו בתימשאנץ
 מחברים בספרי קטנים שיורים מהם נמצאו אכל , נדפסו לא הפ-ושים אלה ,גמרא

 לסרר הוי"ט )הקדמת טוב יום תוספות בעל הרב בידי היה מהרות על זה .אח-ונים
 לא כי נראה העתיק אשר הדברים מן . ממנו פ.רושים קצת בחבורו והעריקטהריה(
 אין , כפשטה המשנה המיד יפירש קציה בררך הלך אם כי בפלפילים להאריךאהב
 מתוך מעטים דבר העתקוה רק מהם ראינו שלא אחרי פירושיו ערך על המשפטלנו

 עצמו שהוא מה רק יותר מאומה לנו אי; זרעים למדר ומפירושו , לטהרותפירושו
 . פירוש( ערך אה"ס עי' קנ"א כ"י ת )שן לזרעים פירוש שתיבר עליי רמזבהשובותיו

 על פירושים עשה הוא גם אשר רבינו המ'בהק תלם'דו כי בעינינו נפלאת נאהאמנם
 וזה . זה( שלפני בפרק )עי' אחד דבר אף רבו מפירושי הזכיר לא כי וטהרותזרעים
 שחיקת כי , התלמיד בעיני ומקובלים נוחיה הרב פירושי היו אם המפק בקרבנויעיר
 שלמים הם אשר כהביו על עין בשום אמנם . היא שלמה עדית בעינינו אשררבינו
 בעלי מבח.רי היה נופל לא סטיותיו ובהשכלת עיוני בעמק כי נראה עינינולמראה
 ואזלי , אחית מסכה אם בי  בהם נפשו ייצרה שלא מפני אינו  הזכירם לאשהרא"ש וט" , ונכבדים טובים למשגה פירושיו נם כי יס.פק לא כן ועל , הצרפתיםהתוספות

 . בידו היולא

 חסידי הכונוה בכל חדור . לאמיתו אשכנזי והיה חסידוהו ובמדת חייובמשפטי
 , רע אם ט.ב אם מהמנהג חזק פועל אין כי . וארצו מקומו מנהגי עליו חזקו ,אשכנז
 וחששות חרשים דינים בהמצאה לההחכם הוא גם אהב והכמיה אשכנז רבניככל

 ועשאו כמירא קבל שקרמוהו החכמים מדברי  דבר  בל , בהלכה8( עניות ודקדוקיקטנות
  להניא תמיד והשתרל . ארצה דבר הפיל לא אמר וכי מנהג מכל למחקריו,מקור
 , רב ובדוחק בלחץ עשויה ואך מיפת כח ביאיהי אין אם אף , דבריהם להעמידראיה
 ספר בעל מווינא יצחק ר' תלמיד היה מהרים . ומנהגם0'( הקדמונים דברי לקייםיק
 ל א 1 ם ש מר' שקבל קבלות ומביא ז'(  אות פ"ז ומצה חמץ הל' טיי' )הנהה זרועאור
  וטזכיר . הדורוה( קורא בס' )עי ם ח נ ט ן ב ל א ו ס ש י ב ר מ ונם ה מ ל שכיר

 "צרפתי ארצו בשם רק אביו שם הזכרת בלא מתם שמואל ר' רבו אח  גםלפעמים
 מצרפת שהיה שלמה ב"ר שמואל רבי מפק בלי והוא קמיו( וסי' ק5"ח סי')שוית
 סי1 ה )שי הבהן  יהורה רבי  קרובו מורו אח  מזכיר גם . כ"ח( סי' אישית הל')שו"ת

 פסחים מרדכי פ"א ציצית הל' מייי הגהת ע"ב מ"ג  יומא הום' מפ"ר נגעים  הוי"םצ"ה
 אשר באסת ם היו אלה כל כי להחליט נוכל לא ואמנם . פ"א( סמ"ק לקיטירפ"ג
 זה ואין "מורי" בתואר יכנם אשר חכטים הרבה בתשובותיו מצאנו כי ן בישיבתםלמד

אפשר
 בשבת לאכלן סותר אם אותיות עליהן שכוחבין עוגות על שנשאל שסיט סי' פ.1 שבת מרדכי עי'9(

 פראג ד' ובתשובות שע,ו , שע"ה פי' הזורק  פרק שם וע"ע , לתינוק התיר ובקושי , מוחק  טשופ חייבאו
 ללבוש אופר שם ועור . בשבת ירים נגוב בענין נ"א סי' בתשב.ץ ושם מתמיהים ריחם מ' ליח סי'וגתשב"ץ

 צריך הייתי אבל . 1ס)ם ריח הית כן כי ומנו ובני מהרים על בזח לתמוה ואין , נשבת כים בו שישבנר
 חומן במשך וחיו וישראל משה דת מורי הפוסקים במד-י עלו אלה כל כי בחבורי, תכליתי לפ. זה עללהעיר
 . סרית ד"ס חביבים נאמר עליהם אשר סופרים טדברידיגים

 והאח , דיגים מדרושם להוציא לא אבל השוסעים לעורר טמורות לדרוש ברבים הדרשנים מנהג10(
 חנא וט' החנוך תולדות בס' ועי' . קנח קל"ה פי' תשב"ץ עי' מדרשתו דין והוציא טמורות דרששטהרים
 על טיוחד חבור חבר  שלא שם מש"כ אבין ולא ותולדתו מהרש אורת על והלאה 170 צד גידעסאנןלר'ט
 . בנ"ל  אתרים פי' ועוד יוסא וחוס והחרות לורעיפ פ' חבר והרי . אות ריי  גרביהנט'

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



-

7 1 .- 

 כתב בענוהו כי ה.ה.מנהנו שכן אם כי זאה אין רבית'ו, היו רבנים כך שכלאפשר
 פני ע5 חי ם מהר אשר הימים כ5 . "מורי" הכבור בכנו. הנרולים דורו חכמילכל

 ארץ בכל יש.בה לראש החויקוהי ובספרד , וצרפת אשכנז בכל לחק דבריו היוהאדמה
 לפני נפל כי , בצדקה נקיש אז כי . מותו אחרי כי אף , ציון( ושערי )האיריצרפת
 כל לו יאחה אמנם קדוש, ונצדק לו יאסרו קרוש כן. על ומהנקם אייב לפנ עילהבני

 וטהרת מדוהיו מעלת עקב יותר עור ובמותו בחייו הנחילוהי' אשר הכשד וכלהתהלה
 הורה בהרביצי , עמו למובת פעל אשר לפעולתו אמה שכר היו הם .חסידוהו
 הבאים כל אשר בחבוריו לעשות והגדיל , שם אנשי נרולים הרבה תלמיריםוהעמיר
 כן אף קמנה שארית רק היום לנו אין מספריו כאשר אכן . ממקורם שאבואחריו

 , אח-זן לדור לזכיון באו אחדים רקמתלמידיו

 יחיאל, בן אש- רבינו הרב היה הלסידיו כל על עולה אשרהתלמיר
 דעתנו לפי ואשר , חטא וביראת בתורה רבו מקום ממלא היה כי עליו אסרואש-
 בתלמירים נבולי הרחיב בישראל הפיץ,הורה מרבו יותר כמעם כי , מטנו לעשותהגדיל
 הנאה הסדר ידי על אשכנז חכמי מכל הנפלא היה הוא . התלמוד.ת הספרותוהעשיר
 משפיע היה הוא . מצויינים ספריו אלה בכל אשר המליצה וטה-ה הישרוהעיון
 מקבל היה הוא ואף , ארצו חכמי מתורות בת.כם נאחז אשר ספ-ר לאנשי רבבשפע
 היו כי שכרו ויהי , נאות ובסדר מושכל במשפם דבריו לכלכל לדעת הניונם דרךמהם
 הרמב,ם מעל יוהר עליהם מסכו קשטיליא ארץ ובכל להק, פסקיו והיו מקובליםרבריו
 טארצם אחרי-גלותם בארצית נפוצו אשר הספ-דים צאצאי כל הימים ובאח-ית)יוחסין(
 שלשה והיא"ש והרמב"ם הרי"ף להם .היה , והרמב"ם כהר"ף ההוראה עמודעש.הו
 כל ואחריהם כמותם הלכה אחת לדעה מסכימים שהם מקום ובכל , ההוראהעמודי
 ן בתירה וגבורתו תקפו ש הרא ימי דברי יתך . בהקדמה( או"ם ב"י. )עי' 'משוךאדם

 נאמן הלסיד , זה( שלפני )פיק בספרנו לתעלה כתיבים הם הלא עשה אשרוצדקותיו
 לא נם , שמענו לא הייו קורנה מעניני , ן כה ה ר י א מ י ב ר הרב היה לוואהוכ
 בן סררכי רבי של גיסו היה כי משפחתו דבר על נודע זאת רק , היה סי בןירענו
 רבי חהן היה הוא שגס מצך גיסו היה אם נזכר לא אבל המרדכי, ספר בעלהלל
 מוחו יום עד רנו את שימש הזה התל0יר . אתר טצר או המררכי כמו ספריםיה'אל
 ספר 1 וחדושיו תשובותיו לפני העתיק ושם אנזיסהוים במגיל כלאו בבית נם עם.ויהי
 כל על ן להרמסם הורה משבה לספר הגהות עשה הוא . הזה החכם חבר הערךיקר

 אם כי הרמב"ם דברי לסה.ר היתה לא הגהותיו תכלית , הזה בזמן הנוהגותההלכית
 לחלוק רח.קות לעתים ואך , בסיפת דבריו את למלא ופעם לפרש פעם , ולקייםלבנות
 או , ומתשובותיהם ואשכם צרפת חכמי טפסקי פסקיו על מוסיף הוא לרוב .עליו

 רב ממפר הגהותיו בתוך העלה נס . טלין ופעט בקצרה דעתם יצמצם או ממשבלשונם
 חשבו האחרונים מן יש כי עד 01תש.בותיו קבל אשר ומהוראותיו רבו ימפרמאר

 אשר ארצו חכמו מקצת אחרי הלך ולא , ספרו ומטכברי הרמב"ם מאוהבי הטחברהיה, בי ימצא ההגהית באלה המתבונן . פיי על שנעשו או ההגהות בעל עצמושמהר"מ
 ה-מבים לספר השלמה לתת היתה כינתו כל כ? נראה בהגהותיו מדרכו , מנגדיוהיו
 הכמי של המנהגות ונם והדינים התירות ידיעל

 זה ידי על- כי ותשב ואשכנז צרפת.
 ם הרמב על דבורו . הארצות בכל הוראה למורי ונאוום נפש לכל שוה שלם המפריהיה
 ומוקיר הרמכ"ם את מכבר היה היא גם אשר לרכו רמה ונזה . גדול וככבוד כענוההיה
 לתרץ טשתדל לפעמים ואף םקום,אשר.יזכירהו.וקראו.רבינו.. בכל וסנשאהו ,ספרו
 גםלספר אם כי בסארו הלכה מעניני החלק על רק הנהותיו מלאכת הגביל לא .רבריו

 המדע ח"ח()יי"ד
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 כי בנפשו ידע כ* , העיוניות בחקירותיו עצמו מכנים אינו אבל , הנהות עשההמרע
 ודעות.ו, אמניתיו על לחלוק לבו לא.מלאו אחד בטקום ואף , המחקר מבעליאינו
 רק ביניהם מלהכריע חדל הרמב.'ם כדעת שלא אחרים נדולים שדעת מצא אםואף
 בערו להגן טתאטץ כי נראה ולהפך , פיד( תורה יסודי )הלכות שניהם דעתמביא
 היתה הלא ם הרמב על מנגדיו שטענו קשה היותר הטענה הנה . הקשים משיגיומפני
 וברצון באהבה ההגהות בעל הוא ואמנם . הבא בעולם והעונש השכר טן דעותיובענין

 הדוברות שקר שפתי תאלמנה : עליו הטלינים ע5 ס45-סר להתאפק יבול ולא ,יצדיקהו
 . אחד בפרק המחבר כתב לא החגהית . נאמן, ומכבד אוהב רק ידבר כן . עהק צדיקעל

 ברכת בהוברת מיתו אחרי וקצתן "שיחיה" החיים בברכה ומזנירו רבו בתיי כהבקצתן
 . הרמב"ם ספרי לקצת ספח אשר רבוימהה"ם" תשובות הן מהנחותיו חלק .הטחים
 , קנין , נזקין לספר , אמורות מאכלות להלכות , ביאה איסורי להלכות , נשרםלספר

 התשובות רוב . התשובות על רומז בהנהות מקומות ובקצת , והפלאה שופטים ,טאפטים
 מוסיף לפעמים ואף רבו הוראת חמציה בלשונו יביא לפעמים ואך , ככתכםהעתיק
 ופסקים תשובוה גם העלה הנספרות החשיבות באלה התשובה, דברי עלמעצמו
 חכם איזה הוסיף מאוחר בוטן . תשובותיו ספרי בכל מהרים כמנהג אחריםמרבנים
 על בהן שנרמז הנהות מצאנו ענינים בקצת כ' . להשלימן המחבר הנהות עלהגהות
 אח-1 עצמו הגהווזימייטוני בעל זאת שכתב יתכן ולא . הפורים ובעל הרא"שדברי

 בי הרא"ש רברי מביא שיהיה הוא רחוק וגם , הטורים בעל יעקב לרבינו קדםשהוא
 בסוף לאור ויצאו שנתחברו באשכנז הרא"ש פפקי נתפשטו לא בימיו עור ספקבלי
 - הרוב לפי - המחבר אין כי נראה עשה אשר מלאכתו על עין בשום , הרא"ש היייפי
 להתעות רצה ולא בלבבו ההברך לא עצטו גם-הוא כי ובאמת . אחרים דברי מעתיקרק
 איננו כי באמונתו לנו יניד אם ני ספריו חבר וחרטתו מרעתו הוא כי הקוראיםאת
 השובות הן הנהוהיו . ח'( סי' אישות להל' ובתשובות פ"ר יו"ט הל' )הגהות מעהיקרק
 יסודי עליהם ובנו דברים הרנה טת'כן והעתיקו האחרונים הפוסקים כל בעיניטאר
 . זמנו עד והאחרונים הקדמונים דעות אוצר הן ההכהית אלה ובאמת , ופסקיהםדיניהם

 זה שגדל מי אשרי אומרים ועליהם לרבם הפארת עמרת הם אשר תלמידים.'יש

 כזה תלמיד , רבם היא הפארת עמרת אשר  חלסירים ויש ן  כוה  לתלטיר  שובה מיאשרי
 . תשביץ ספר מחבר ק 1 ר צ ן ב ן 1 ש מ ש י ב ר חרב היה מר"ב מאיר רבינולרבו
 מזה וגם , מרעתו כתב אשר דברים ytD" מעט רק בו נמצא לא נספר נתבונןאם

 רבני כמנהני ידיעתו ממנו לנו יודע אם ני חכטתו ערך על לשפות נוכל לאהמעט
 אלה בכל אפנם . וקולותיו וחומרות.ו ומנהניו מרבו הוראות כולל ספרי רוב ,אשכנז
 ובין לדורות להתקיים שראוי מה בין יבקר ולא , בהינה במעפ רבו דברי כותבהיה
 עצמו מהרים אילי אשר , הוטנים לכל לחק ולעשותו להשאר וצדקה זכות לו שאיןמה
 רבו אשד דברים בספרו כותב מקומות בכמה והלא , לדורות ם לעשותם כתבםלא
 איזה יעמוד אם גם גדול אמין ;ה נחשב 5א והנה ראיות. על מסטיכתו אמרםלא

 ויכתבו יוחקו בי לבו אל וישם שוגים ומנהנים ישנים גם חדשים דינ.ם אסופותטחבר
 , חכמ.ם פי על כלו העם קדמונים בימים בהם נהגו אשר הדברים כל לפניו זכרוןבספר
 אינם אשר דברים ביניהם יכתוב אם אף , במעלתם רשומים יחידים איזה נהנוואשר
 הכותב הוא הלא . טקומות.מושבותם בכל ישראל לכל נאותים ואינם , זמן לכלרצוים
 אין ובהם , ובארצו 1D1pbil - נזטט עוטר והוא , לפניו אשר אל ולבו sJtJp וצםדק

 בעלי ט"במינו וחשבון דין יבקש ,ה מי , רצוים בלתי ולא סתטיהים כאלהדברים
 בשדים האסונה על ניסרו אשר ובדינים , זוגות בדיני למעניתם האריכו אשיחתלטור

וב-יחר חיה()ד!'ד
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 ועל , ירוחו דעת'זמנם, לפי .הכני אלה כל אחרי:כי ) ובחלומית הרע עין , רעותברוחית

 האחרונים ' מן לרבים אשר , דברים בספרו להעלזו. 'אם לאשם הזה להטחבר גם נחשוב לאכן
 יורע מהם בי ' לנו; 'השאירם כי לו יחשב לצדקהי גם אחר ומצד הסתסיהים. מןהם

 לידיעת תיעלת יביא יכחיש-ככזה :וסי ; הרחיים חייהם וטנהג וחפידותם השכלהםמררגת
 :"כחבאו לנו-למכשול )היה,זח האחרונים בדורות זאת בכל אמנם . היהורים ימידברי
 ':ואיך.לא : ובקורה בחינה. כל..אלה.בלי בו והעלו בפפר ישראל דיני. חתמו אשרימים
 דבר 'כל קבלו ובכן ? ליהודים הנדול 'מרופנבורנ סהר-ם נוותם חתום'ם הם הלאיעלום
 המקוטוה אין4כ5. המנהנים'אשר מקצת ונם על.הסדה המפריזים אותם אף מרינווורבר

 זה הזה. יהומצר. 'וכ4,לקבלם לא דגיהם. מרת' לפי ת.שר , בהם לעמור יצוליםוהזמנים
 . , . . 1.'. ישראל חכמת הרבה העשיר לאהספר

' 

..' ,'. שמיני כירק"ז-

 הסמ"ק* ובעלהטרדכן

 מהר,ם מתלמידי אחר לתלמיד התשב"ץ על יתרון יש כן הרושך מן האורב,תרון
 נה-ג ושם בנירנבערג היה פטטבו י, אש.כנז הלל -:בן רבי'מרד.כ הרבהוא
 נ"חיך..היא בשנת:ה-א ולדעת,אחר.ם ושבעים w?n בשנת לרעתרקצת; השם קרושעל
 יחיאל רבי להרב חתן מהי הראב"ף(. ששרשי נצר בישראל משחסת ממשפחההיה

 הכהן מאיר ורבי . , קמן טצות ספר בעל יביל סק יצחק רב' היו גיסיו ושנימפאריפ
 שמו על וקראו גדול ספר כתב- הלל בן. .]מרדכי רבי . הנזכר מיישוני הנהיתבעל

 לנשות הטחבר ביון כי נחשוב לא אבל , . הרי:'ף הלכות על מסורר הספר ."מרדכי"
 יתשובות פוסקים ומחלוקית ודינים הלנות קובץ ת לעש אם כי , האלפסי לחבורפירוש
 -ומכהני והאחרונים הראשונים ואשכנז צרפת חכמי מכתבי קבצם אשר ופסקים ראותזה

 שעשה ימה , הלכותיו והשלים הרי"ף אל וספחם ספרד חכמי וסכתכי הקדמוניםהגאונים
 לשניהם היהה אחר תכלית כי הרי"ף, עם הוא עשה הרמכ"ם עם מיימוני הגהותבעל

 חקי ולהורוה-'כל להגוין;, לנו יספיקו הרמב"ם ולא האלפסי לא כי ולהוריעלהראות
 תורות כלן ובראש, ;ן תנפשנה לא בישראל'אשר תורות עוד כי , ודיניה פה שבעלההורה
 אמנם בהוראות.הת-ג עליהן , להשגיח ישראל:חייבים מורי כל אשר צרפת:ואשכנזחכטה
 ן הרן,"ף: הלכוה וזה- הרמב"ם הלכוה את' זה . לבנות רק לסתור לאדבאו שניהםגם

 מפר כדרך ופלפולים ומתן במשא בליל האשכנזים מפרי רוב כסגנון הוא הספרסגגין
 והאחרונים הראשונים המחברים כ5 בספרי בקיאות המון עליו נוסף ועור זרוע,אור
 והרבה מרבותיו קבל קבלות הרבה - דורו בחנמי טשלו אין כסעפ בבקיאוה-בי
 .. ספרים טלא כאוצה ספרו שנדמה ער כתבם מפי או מפיהם אחרים מחכמים שמעדברים

 אבל .,1,,.
 nrp ,היד .ידיד, חראנ,- ~אטנה ע' חיא נתבו ואחרים ,זקוה'ד יוחסין כסו קורשיו גןתבי בעלי ר~נ1(

 על במאמר הנהן שלמה ר' החבט ,הביאם שלוגיקי טחזור ובקינת שנצה ק.ק של תוכרח בפנקס שנמצאטה
 המקהוה אלח' ראיתי ,לא . ניח ה.א. ש' נהרג -שהטררכנ מפורש שם 118( צד 877) טש' נרעץ סיעהמרדכ'
 להנרוע ייאתי ועזב טרדכי.סתם סרבי הסהרכך.,או בעל טר'ט.ביח בפירוש בהם טדובר ידעתי.אם ולאבפנ.ם
 הנה. ער המקובל -תולרתות

 המרדכי על ורומו הראיין ונקני :מרדכי שנמצא סמה וחילו חראבין של נכדו שהיה כתב בקוהזד2(
 גם שהרי, לתא ו!ה ח!מנים חשבין לפי אפשר ,שא. מפני בצ"ע הניח;הדבר קאכסעל וריד חליצת ~fi1Sבפ'

 מקום שבכל ומצאת. במרדכי אבל.,בדקתי המרדכי, אחר 'מים האריך ןש%, הראב:ן ונקני כיתבכשא"ש
 נן נגדו היה שח"א ~ידוע הראבץ ונקני כתב והוא הראב'"ה מן העתקה, הם'תמ,ד ווקני,הראב"ן בושכיזוב
 החוהב יחיאל נגרו קינת 508 צד הפייפנ'ם על בם' מצינץ שהובא על:סה חעירני הנ"י ר?הש'מ אבל .בתו

 אב, אליעזר רבנו של בוש ב! הלל ברבי מררני רב' הרב חקד~ש בן יוסף ברבי הצעיר יחיאל : הבתיםבראשי
 . הראב'ן של בנין מבני היה שהטררכי טפורשהעזרי,

 ח"ה()דוזר
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 לו הז.ק. טעם לא והקשור החבור יושר בבח.נת . ההגיוני הקשיר לספרו חסר לרובאבל
 הסדר על הדפוס בספרי הכתובות ההנהוה מלבד . בו ובאו נכנסו אשר ההגהיההמין
 בתחלה רשים פעם ; הספר בפנים באו אשר ההנהיה לכל מספר אין עוד , עצטןבפני

 לנו ויקשה . הפנים עם ההגהה מתערב שלפעמים ער לא ופעם הגהה שהיאובסופה
 , ההגהות חכר מי ברור ירענן ולא טאד רבות ההגהוה , טגעה ההגהה אנה עדלרעת

 ההנהה בעל לפעמים אחר, חנם שם ובקצתן אחר חכם שם חתום שבקצתן מצאניאבל
 שהגיה הנהות שיש ברור מוכח מק.מ.ת בכסה ואמנם , והטור הרא"ש דברי עלרוטר

 הנהית כי האומרים כל ט.עים כי האלה הנקודות מכל מלואר ועתה . עצמוהטררכי
 עסקי רבים ירי אלא כן לא והדבר המירכי טות אחרי כלן ונעשו חנרן אחר רבמדדכי
 לא אשר ניסחא הוא שלפנינו המ-דכי כ' מאד הדברים וניאים , ההנהות3(בחכור
 ולהבר לזרות המחבר הספ.ק ולא . בישראל ולהפיצה לאור להוציאה כנת ם עודהיתה
 בזה הרגישו וכבר . המוח הבהילי בי נבין על ולמררו  החבור להשלים ולחברלהקן
 כל ושכמעט מסנ. אינם אשר דברים לו נהיהסו כי ואמרו במקצה המחבייםאח-ני
 ידוע וכדבר . ל.ח('( סי' רם,א )שו"ת שאנץ תוספות דברי הם קטניה בהלכוהדבריו
 ובאו רבים מספרים ומחובר מלוקט להיותו הם טנימנמים המררכי לשונות ב'הוא

 היו אח"יו דורות מעט וכבר ק'( ס.' )שם במקימם שלא רבים ורינים הגהותבתוכי
 הטררבי  לשובות כי ואמרו הזאת  השערורה על  בחבוריהם  ביזאיננים אשכנז מגדוליקצת

 בשם הנודע מנ"ל מולין יעקב רבי והיב . מקום בכל עליו לסטיך שאין עדטגומגמים
 דה"י עלה למיקם מצינו דלא ממנו למדין אין : כתב ט( ל סי' מהרי"ל )שו"ת :רי"לט

 בעבור ואף , עליו העילם מפרשים פשמים וכסה קושיות מכמה מגמגם הלשון כימלהא
 בראוהם אחריו שבאו החכמים כי יען , קצורים גם , שינות נוסחאית בעולם נתפשטוזה

 שנראה מה כפי ומקצר מנסח מהם ואחד אחד כל היה בספר והערבוביההבלבול
 .בעיניון(

 מלכת רגלי ושם- מישרים ררבו היה סברתו ומשפט חעדרהי אופן בבחינהאמנם
 ואת ם הפש את אהב אם כ' החריפים הפלפלנים מנהג אחרי הלך לאעקלקליה.
 אינו הסברה פי על משפטו שפט ואם ברורה. רא.ה בלי רבר ההליס -ולאהבזור
 ,אשר במקימות . לקבלה בריא שכל כל אח מכייחה אם כי דחוקה או בכויהסכרה
 בלשונית ומדבר יתרה בענוה נוהג לו שקרמו חכטים דעות על ולהשיג לחלוקנאלץ

 לרח.ה יש מיהו , אומר ואני , עיון וצריך / נהירא ולא : כס. החלט.ות ולאמסופקוה
ויה

 פסקי קצת בהן הנבאי שהרי , חברן המרדכי אחר אחד רב כי גהי טררכי הגהות ע' בשח":3(
 וכתוב דע'ח יש רגיר סי'  בשבת . עצטו טהמררכי  וקצתן שיגים מחכמים שושז:חוה הרבר ואטת .הרא"ש

 בחגזח רט"ח בסי' ערש. בהנהזח לא במררכי ה" חאריכיח וזאת . יותר חי ארב ח רבייה וברפ"ק :בה
 ונזה הרזם ופה  שרבו חטררבי טרברי בליס וגה יל הרי רבני שמורי אומרים שטיתי כך : כתיבשם
 והכל אחר במקום שכתב טה על שרומו כצאת' ייכטות ליכטות בהגה' . הרגם" טורי ,לשון בהגהוהבנים
 סי' ג'מ עזריאל יזג( )ב"ק אליה תם'ו( ס' )שבת אליעזר חתום הנהות בקצת בישה. לא בטררכי:מצא
 המניח זה ואולי , בשבה ולרוב טררכי ה' מורי גס טררכי ה' מזרי ואבא נמצא הגהות בקצתשפ,א(
 . ותימידובנו

 רבל'ס שאנץ מתוס' חרגת בו דיש בכך דטח . טגנו אינם קטנות להלכות שהברדכי ראיה טוה אין4(
 שכתב סח על בו שרומז מצאתי ואני .  וסחר"ם טראבי'ה ארוכים רבריס שהעתיק כמו הבתיקםהיירב'
 סי' במזק משזב על וכוון חארבתי ושם שטחית טס' בטררגי ועי: שנתב תחקמ"ח סי' wift בנ"אבטהרני
 שכתב בהגהות רשבת סרב ועי' תארכתי שם הגוקין ס,פ במחרבי ועי' :  י~?קם'.ח בסי' נתב ותו .החסי:

 . קטנות הלכות על מרדכי שהית טמילא אפרש צ.ציתובהלכית
 , אחר הוא הנרפס וחיקור שליצשטט שטואל טר' כ"י מרדכי קצור בירו שהיה שכתב בשה"ג גי'5(

 טחר'ם ובשויה שטשון רבנו של מררני נוכר כ.ב סי' כהורא'בפסקי
 מיג"

 ג.כ מובא עזט וסי י'ב סי'
 נך כל נ'ל,.לשבש ולא שמשון. רבנו שקצר טררכי טביא נשואין ה !בטהרי'ל שטשון, רננו שלמרדכי
 * שפואל בטקום שטשין בטעות שכתבו ולשרעניים
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 מרבו שיהיה המפר בכל אחת פעם אף נמצא ולא , הלאונות באלה וכיוצא לחלקויש
 . הראשונים מן אף מחברים קצת כמנהג ומכאיבים קערם ברברים אחרים סחנריםננד
 רק היתה פעולהו שכל חכמה ולא עשה מלאכה אך סררכי רבי הרב בי חושביםיש

 ובכהב האומרים שמזה ת 1 מ 1 ק מ ה ר ש ע ב נשמטו שלגו בהוצאות כי יען ,זולתו דברי אלא אונם עצמו דעות שהם הדברים שניאים במקומוה ואף . אחרים דברילקבץ
 בשם המרדכי שיקרא ראוי אין הזה ומטעם 1 חכם שם על הדברים נמצאו אחדיר
 על כן יעלה לא אבל 280(. הנ"ל במאמר הכהן )ר.ש מאסף בשם אם כי מקפו

 בספרי האוסרים שמות שנשמטו מקומות בעשרה נמצא אשר הדבר בגלל הכי ,הדעת
 הדברים שכל ונאמר הספר כל על משפט נוציא , יד בכתבי נמצאים והםהרפוס

 בספר אלפים מספר על עולים והם , האומרים שם בהם נזכר ולא סתם בספרהכתובים
 כל ללקט המחבר השתדל כאש- 1 האומיים שמות נשמט: ובבלם סמנו אינםשכלם
 הסוגיות הלוך כפי פרטיהן וסדר בכלל פה שבעל התורה בדיני השונות והדעותהשטוה
 שהם גדילים ענינים פיטי שונים ממקימות לפעמים ילקט כן אף , ענין אחרענין,

 הקורא לפני ונהנם למחלקוהיהם יפה וסדרם אחד אל אחד -הפרמים ויחברמקצועות
 עסק הגמרא לבעל יש שבתחלהו דברים אלו בפרק בברכות כסו אחד. במקוםממודרים
 ואמנם . הזה מהענין כן גם לדבר דרכו לפי המרדכי יהוכרח ידים נטילת דיניבקצת
 וחברם נטילה מענין בש"ס נפזרו אשר הפרטים כל את קבץ לירו הענין שבאאתרי
 סי' ברכות )מרדכי . ידים נטילת הלכות כל שלם דבר לפנינו ונחן אחד אלאהד

 והנאיהן באימורין נאמן אחד ער דיני כל בתלמוד המקומות מכל לקט גם .קצ"ב-ר"ג(
 זאת כי ברור נראה אבל . ע"ג( סי' )יבמוה למיניהם סוגים עשר בארבעהוגדרם

 הרא"ש שגם ראינו יען סרבו בידו קבלה היתה כן אם כי מחכמתו עשה לאההנדרה
 הרשאה דיני וכן . ח'-י"ג( סי' פ"ה )נסין ממש כן גדרם מהר"מ תלמיד כן נםשהיה

 מפקומות יחד כלם קבצם בהם לנגוע צריך והיה אחד בסקרם לידו משבאיוחלוקיה
 סי בהרא הגוזל )שם מסור דיני כל וכן , ע"ב-ע"ח( ס" מרובה פ' )ב"קנפיצוהיהם

 . מלתא' בה ניטא לידן ואחא הואיל ,לאסמכתא אטר אסמכתא ובדיני קציה(קצ"ד
 דיני סרר יפה ומה . שכיה( שכ"א סי' א"נ פ' )ב"מ ההלמוד מקומות מכל יחדוסדרם
 . כה"נ( פ' )שבועות השערים ספר פי על למחלקוהיהם היהומים מן פרעון ודינישבועוה
 ולרעע בו לדבר יש עוד פניו והאר הספר חצוניות בבחינת כי יוכחש לא גם אםועתה
 יכיל והיה השעה לו נמרפה ואילולי . הוא כן לא וענינו פנימייהו בבחינה דופיבו

 השחיהו אשר מגיהים ידי בו חלו לא ואלו הנרצה, והקשור הנאות המרר .לולתת
 בימים הפוסקים מפרי כל על עולה היה וארצו זמנו לחפצי הנדרש לפי אז כיסדרו
 היהה אשר ההבלית זאת בכל נמלאה חמיונ'ו עם ואולם . ובשלמות במעלהההם

 כל שאבו המרדכי ממפר כי באמת היה שכן , לדורשים נפתה סקור לההלהמחבר
 . ם דינים וקובצי פסקיםמחברי

 אוצר להם היה כי חפץ בו מצאו ישראל חכמי כל לאור הזה הספר צאתמעת
 רבים וישוטמו , ולהשלימו ולהגיהו להקנו לב אליו שמו כן על אשר ; ההלכהחכמת
 הודיענו וככר , בספר נמצאו אשר המדומות הסתירות ולהצדיק סתומוחיו על אורלפרוש
 , ל"מ( )סי' עליו העילם מפעשים פשטים כמה כי בהשובותיו סג"ל מעין יעקב רביהרב
 איסור וקצת ובדיקה שחיטה מהלכות קטן חבור בדפים ממנו נמצא עיר המפר זהשלבד
 , בת-וזים ולתרוו פיוטים לפייט טרדכי רבי אהב כן כי , חדוויה במליצה כתובוהיחר"

 אברהם גר על מר מספד וענינה חרוזיה במליצה פייט אשר מליחה ממנוונתקיימה
 שיר לו ועור . 6ח1( צר הכהן מריש הנ"ל )מאסר השם קדוש על נפשו מסראשר

 למורי ךאן ד.חזה()ח'
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 הערביים במשקל נמלץ הזה השיר , 167( צד )שם הקדש לשין הנועות עללסודי
 תבר גם . ויתר במשקל לפייט אשכנז ?ייטני בין מיותר בזה והיה הגועות ושתייתד

 וקצת )שה"נ( זבחים ופירוש הלוקין הן אלו ופירוש חלה והלכות ישראל ארץהלכוה
 ושני , פסה של יסדר פסחים ערבי לפיק תוםפום עש.: נם . הנ"ל( )מאמר נדפס.תהם
 מיימוני הנהוה לו טיחסים המחברים מן שיש מה אמנם , פסחים על למרדכי נספחיאלה

 . ברורות קבלות לדחות מרומיה השהרוה בכח שאין , טעות הוא וסה"ר( ישנים)שפחי
 כהיב וכן . חברן הכהן מאיר ש-בי כהבו אחה בהטכמה הדורות סדרי כיתבישכל

 למרדכי אותן שהמיחסים הוא ולפלא . מהן הגרולים שם בעל ש-אח יד בכתבמפורש
 הקבלה שבשלשלה להפך הוא ואמנם , כן שכהב הקבלה שלשלת בעל עלרומזים
 . מייםיני הנהות הבר הכהן מאיר ש-ב( אמסטרדם( ד' ע"א מ.ת )דף בפירושכהוב
 והרא'.ש מיימוני הנהות ומחרר - א ה:.שצ -,בדור המררכי ע"ב( )ם"ז שם עודוכתב
 שהמרדכי להאומר.ם מקור (,2.ם ז:.ן כי ה מ לנו ויוצא , מהרים תלמ.די שלשהםהיו
 בהשערה החזיק ספרו וקורוה קי,היו טכותבי האחף.ן ואמנם . מיימיני הנהוהחבר
 :עיקר הנ"ל( במאמר הכהן )ריש ההגהות חבר שהטרדני נטועים במשמרות וקמעהזאת
 יוסף רבי אחריו שנה וחמשים כמאה שחי הרבנים סנדולי שאחד שמצא יען הואיסודו
 מזכיר אחר ככקומ גם נשים" מסרר בתשובה המררכי "שכהב דברים הביאק.לין

 יחס טהרי:ק הרב כי מוה' ולמד , המררכי שם על נשים" לשרר הש.יכוה"העצבות
 בהן אשר מהרי"ק של ההשובוה באיהן היטב המעיין אמנם . למרדכי מאמוניהשובוה
 על אלא שבמיימוני ההשובוה על הכינה שאין כשמש ברור ימצא הלשינית אלההובאו
 השובות אותן קורא היה לא כן ל(: שאם , הגמרא סדר על המרדכי שסדרתשובות

 באור בפירוש מבואר יצאת שהראיה המקום שמאות. ואלא עוד ולא . נשים דר םם
 גם אליו יחם שלא מבצמו ומובן לס-דכי ההנהיה את יחם לא שטהיי"ק בהפךנמור

 כי היו אחד התשובות אה והמעתיק ההנהוה שמחבר ספק כל אין בזה כיהתשובות
 חת שחשב טפורש במהרי:,ק מצאנו ועוד . להפך וכן הנהוהיו על רום;בהשובות
 הבם מצאנו 'ק דמהרי וטלבד , רעות ושבי כחות לשני וההשובות ההנהוה ובעלהמרדכי
 מיימוני הגהוה בעל ובין המרדכי בין מחלקת הביא ק להטהרי קדם. שעודאשכנזי
 שכלם ממנו שהיו זולתי אשכנז חבטי מהינובוה נראה וכן פ"נ( סי' סוף מהרי"ל)י2ו"ה

 לח וחין טוטעה ההשערה זאת דבי סוף , רעית לשתי ההגהיה ובעל המרדכימחשבים
 . . ( לפמוך מהעל

 מהר.ם תלמידי לנו הנחילוה אשר התלמודית הספרות בכל לההבונן לב נתןאם
 היה עמקם ועקר , קדסוניהם הלסוד לקנץ והיא . ;כלם היתה אהה ממרה כינראה

לאסף
 הלשונות שכל בטל דבר וזה וההנהות 'טבמרדכי לש.נ'ה קרה משו" ה'2ערהו 'סד הכהן ריש החכם5(

 געל קצר שלפעט,ם ועור . ובאו.ז טהרים בה:~ב:ת ההם c~Jcrn של אשכנז ספרי ככל רגילים עליהםשרמז
 ~ק. וכל בשניהם קצורים נמצא טווו ייהר כי ליתא זה גם במררכי :ם נכצא וכקצורו ה'טובוהההנחות
 ,שכהב דברים משרשיו א' בם.' שחטא טטהר..ק ראיתו ;יקר ומולם , להפך מזה די וע"כ אחר באפןכקצר

 טתשובח כאן מהריק שהביא טה שהרי ראיה זו שא.ן המהבר הדגיש וכבר נשים" לסדר בה'טובההטרדני
 ט,' מיי' בתש~' כן גם נמצא 'כבאמה ק'ם סם" היא הב' והראיה . טיימוני בתשובוה כלל נטצ: לא'כבמרדכי

 בעל "0,ק וכן כהב זה ועל רבנו מורי לדברי רא.ה להכ'א נ.ל הטעת.ק ואנ, התשובה בכיף מש.כ עלוכונונו טייטי:י ה:הוח בעל שם מסיק וכן : 11'ל דבר.ו בסום הטהרי"ק שכתב במה דק לא סכבורו במהילה אבל .ח'
 סצאה' ואני אחר. גוף אינס והמררנ, .שו7.א טיי', הגה לבעל ההשובות שיחס משורש הר' מיי',הגה'

 דסי' והך 1' סי' טיי' בהשי' י'טנה ע"א רסי' והך וקם'מ ע.א בסי' סק.מות בקי עוד הוה כלשוןבכהרי'ק
 כ !",ן',ל נזשד"5יי,.'. lbk1Snie~?:"j ~י" הזנת 4ןנגק'ינ דווה. בשהי וה:מיי' הטרדכ,. 'טשם,טב.א כ' טט.' נ"ל טמהר,"ק ראיה ;ור . כדאסרן טה.רהא אלא ליהאקס'מ
 ע"ש המאבר בריששם

 חיתן)דויד
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 ענו זה יהיה . דבריהם מכל רבר נדח ירח לבל ואהד אחר כל תורה ולקייםלאקי
 . אלה כל עשו תורה השכח פן מדבר ומדאגה לכך צריכה השעה היתה כילאות
 עתה הנעשה כל אל ונביט מאשכנז פנינו נפן אם לעינינו והראה תגלה הזאההמראה
 וכדרישת דיבורה נהכטת המכורכת הארץ עו5 היתה לא הארץ זאת הנה .בצרפת
 הצרפתים הוספית בעלי הגדולים המורים אשר ההלטוד בספרית . כלפניםדעזלמיד
 מעדחז . חלישה ענות קיל רק נשמע ולא יחדלון הגדולות אלה עתה גדולות בהעשו
 בא מאד בכלל התורה חכמת טעמר כי ונמענו ההם בדורוה צרפת חכמי מגדוליאחד
 יוסף.מקורביל, בי יצחק רבי היההרב הה החכם ביפת. בעתההשברע
 רבי להרב של מסו "יה מפארים, רבייחיאל הרב של חהט יהאשר
 גם אשר מ"מוף הגהות בעל הכהן מאיר הבי של ומסו , המכר יחיאל ב"ר ץפר
 והנה . גיסו מקורביל יצחק ר' את קרא המרדכי בעל וגם . יחיאל ר' חהן היההוא
 מה לפי הנולה. עמודי בשם גם הנקרא קט! מצלה ספר תבר הזה יצחקרני

 בני את לזכות בחבורו עיניו לנגד שם אשר התכלית היתה עצמו המחבר לנושהגיד
 ר,מעמדים אה ראה כי , קצרה ובדרך ברירה בשפה התורה מצות אח להידיעעטו

 הלוך הולך התורה ולמוד מתמעטים הדורות העהים שבצוק , בקרבו ההיויםהרעים
 לעוצת לנו אל שם כן על אשר בישראל המצות דעה השתכח פן המכנה וקרובהוחסור
 איש ביד שלחו אוהו השלים אחרי ויהי . בישראל ולהפיצו ביעקב, לחלקו הוההספר
 , לסעומרת להם והיתה העהקה וקהלה קהלה בכל ממנו יעשו למען הקהילוה אלעתי
 אתנה ישאלו בה ללמוד הרוצה וכל יעתיק ממנה להעתיק ירצה אשר ואיש אישוכל
 המצות כל את . חלוקתו עשה כן אף הזאת תכליהו מדת ולפי . ויחזירנה אחד ליוםלו
 . ובזטן במקום התלויות מצות ב( בלב. התלויות מצוה א( . מינים לשבעהחלק
 להן ומחובר הירים מצוה ד( . קבועים בזמנים או זמן בכל והנוהגות בלשון התלויותנ(
 התלויות המצות כל 1( . הדינים מצות ועמה ואם אב כביר מצוה ה( , הנישואיםענין
 נראה חלוקתו את בבחננו והנה . האישיוה מדוה שמירה ועמה שנת מצית ז( .בטמון
 כי יען 1 מה ויען זה אל זה קרב לא אשר ענינים אחר סוב ההת לפעמים הכניםכי
 .,. . ליום אחד ליום אחד מין השבוע ימי שנעה כנגד שבעה סס~ר להוציארצה

 נם אשר מקוצי משה רבי מהרם גדול מצות ספר לעינים לו היה הזהבחבורו
 . התורה מצות לדעה העם את ולעורר להעיר אם כי אחרת תכליה עיניו ננד שם לאהוא
 ויעבור למסעיו וילך כפרו כהב הוא . המצות במעשה מאד מהרשלים שהעם ראהכי
 בעל עשה הזה כמעשה אף , ודקדוקיהן התורה מצות והוריעם וררש ישראל קהלוהבכל
 ואמנם . בישיאל ויפיצם הקהילות אל בכתב דבריו שלח שהוא רק , קטן מצותספר
 המטרה החטיא זאת בכל הוא גדולה מלאכה מקוצי הר"מ שספר גם אם כי מאדהנין
 העיון למודי , התלמודיים לגדולי נאות היה הספר . בו השלמה לא הכונה הכליתכי

 .אוטנותמ אין אשר לבינונים דעת ללמד לא אבל , ולרחב לעמק הלכח של ומתןומשא
 מטרתו את ידע הוא הסמ"ק בעל כן לא . לזה הזמן להם חסר ונם הפלפוליהעיון
 ואין , בלשונו ורצוי קל . לפנינו שהוא כמו מפרו עשה כן על , להשיגנה הדרךואה
 , בשר יגיעת אלה כל אשר והמחלוקת השטות רבוי ולא ימתן ומשא דברים אריכותבו

 הכליתו תכונת לפי גם . המבוקשת ההבלית בו יושג כי לקיוה יכול כזהובספר
 היהדות מצות כל לדעת חפץ אשר לכל המובן העם ביד ספי לתת ומבקשחו ,וחפצו
 השכל מוסר דברי , ההזדמן מקום וככל מצוא עה 'נכל בספרו הכניס , צדדיהןלכל
 מספרי גם או ה-אשונים ישראל חכמי מררשי מדברי נעימים במשלים עבדים טיבולקח
 לכל נגדה הישראלי האדם הורות לעם ולהורות להב.ן משתדל גם , אחריםמוסר

 רמים "'"(ידי'ד
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 חלל ולכלת. דבר בכל והישר הטוב לעשות השלום להחזיק בקיבם יושב אשךהעמים
 היה לא גס בפהילוסופיא מהטעמיק.ם היה לא הצרפתי החכם זה . בנויסי( ישראלשם

 ישראל ממקור המזב את דורש משכיל , נכונה רוח בעל היה אבל , קבלהמבעלי
 מאהנו דורש הוא מה ולדעת ותמימה טהורה בדעה ה. אח, לרעת, תבונות לבווהנית
 . הקבלה סודוה ובלא פהילוסופיא בלאנם

 , ואשכנז צרפת ספרי סרוב הנעררות נכבדוה מעלוה בכמה יצוין הנההספי
 בהן אשר מצות בקצת מלבר . תכליהו לערך ונאותה דרושה קצרה דרך היאדרכו

 , רגילותו ננד מעט להאריך נאלץ היה בהן הדיר ונוהגים רבים והדינים מרובוהההלכות
 הנחויי מן יותר ומהני ראו ט מהרחיב מאד נשמר באלה גםאכן,

 באיזה בפגשו . לענינו
 הדין זה למה טעם לחת משתדל . מאחריו ונימים פנים לו נשאו לא בזמנינו אשךדין
 ונקייה צחה בלש,ן כתוב הוא כי לספרו גדולה מעלה יש אלה כל ועל . ב,מ:נו8(פסק

 גם , דום כימים יקרה סאד היתה דאגה בארצות נספרים וכה מליצה . לכלוסובנת
 אשר באשכנז כי אף , הלשון במשפט דבריהם לכלכל ידעו כמוהו רבים לאבציפת
 כל וכמעט . לשון כבדי היו מאז שם . נושנת מחלה בה היה צחות לרברהחסרון
 ונקדש לשון חכמת , הלשון חקי נגד שגיאות ולפעמים קשות במליצוה כתוביםספ-יחם
 בניו את זרז אשר הרא"ש בן יהירה רבי הרב דברי אלינו ונאמנים להם זרההיתה
 לא בילדותו הוא כי עצמו על ומעיד . ופירוש בדקדוק הפסוק ללמוד עתיםלקבוע
 צד די שנה ב'ת הרא"ש.. בן הר"י )צוואת ללמדו באשכנז הורגלו לא כי אותולמד
 ר' השני , מפארים יחיאל ר' חוחנו הוא האחד . בשמם שלשה יזכיר מרבוהיו ,844(
 של זמנו . הזהי( יצחק רבי הוא איזה פירש ולא יצחק ר' והשלישי , מאייבראשמואל
 בין כי ברור ידענו זאת אך , בצמצום לנו נודע לא מת ומתי נולר מתי מקורבולהר"י
 כי יען המידכי קודם ונפטר . יותר בין פחות בין ספרו כתב מ"ו לשנת ל"טשנת

 עשה מתלמידיו אחר בקוה"ר10( וני' ב פ )פסחים המתים בברכת מזכירוהמרדכי
 מהרי'יק )ש"ת מצורך משה רבי הגהות בצל שם כ' ואומרים , לספרוזנ( נד~ל1תהנהוה
 . וקצרות ארוכות הגהוה מיני כמה יש ( )דפום שלפנינו בסמ"ק , קפ"ו(שורש
 מפארים יחיאל ר' תלמ.ד גם היה אותי חבר אשר ההלמיד אותו כי למדנו הארוכיהמן
 והוסיפ. המפר הגיהו אחריו שהיו הדורוה מחכמי רבים גם ואמנם . פרץ ר' תלמידונם

 מאלה אלה שונוה בהגהות מס'בב שינים יד בכתבי הסמ"ק ונטצא . הגהוה עלהגהות
 לחכמים חביב הספר היה כי אמת לאות זה יהיה לנו אבל . היה נדול הקטן שזהעד

 . זמנם לחפצי דרוש הוא כי מצאו פפק ובלי , :סו לבניורצוי
 הראשונה_-- במאה והאשכנזים הצרפהים ישראל חכמי מהקרי כספר לפנינו נגולווהנה
 מגב'א ;ריף וחכם , גדול פירוש שצריבה מפז, פה שבעו תורה להם יעתיק לא : שכהב ק.ה סי' עי'7(
 עכיט.1 ק"מ סי' . מנה שיצאו הרבוה התקלות וראינו להם תרגמוה אלא שהעתיקיה לבד שלא ראינויבעינינו

 . רמה וסי רזע ס.' עוד עי' . בשם שנשביתן מפני נכרי עם בשיה"וה נזחריןאין
 אין  עכשיו ק,זמ סי' . הכוש.ם במדורת מ'מאה מחויקין אין בינ.נ. מצ1י.ן חזירים יש עתח צ' סי' עי'ט(

 . רכיו , רכ.נ , רזא , ר' , קל.ו פי' 1;.ע . נכרי עם משותפותגוהרים
 ריש וזה מאייברא סשה ר' אחי שהית "נ הערה 349 ח"ד בדרו'ד כתבתי מאייברא הר.'ט דבר על9(

 ר"ה. אחר רב זמן והיה מבאריס יחיאל ר' של בנו הוא ר'.פ וזה פרץ ר' של רבו יחיה אחיו של תוס'כתב
 וקשה משאנץ הריש אחי הריצב'א שהוא וי"א קוה'ד( התים' כעל )הזקן ריי שהוא אומרים 'ש יצחק ר'ומורו
 טת ההום' בע5 והרזי חראשו:ה הכאה בחצי חי עכ'פ הפמ'ק בעל 'שהרי הזמנים חשבון עם זהלפשר

 רזת ולפי' . רשיי פ" לפי לפרט 5'ח שנת היתה ישראל ארץ מנחג לפי ושממה כהב רגזה בסי' 10(י . הריצב"א אחריו כביר ולאההקליה

 . פארים כאן שמונין למנין עולם לבר,"ח מיה ה.א טשנת שיו הגת סופם מנבא גיר.'"יו יבה5' 5'מ שנתהיתה
 וס.' קס.ו סי' וע"ע_ , הספר אבי ומור. ציד ובם" . מקורבל הרח סורי ואמר כחוב כהגה' ד' בסי'11(

 אח גם קצ.ג ובה' . ,רביי בשם פרק ר' אח ההנהות 3על קורא 5'ב ובסי' . ויל או נ.ע עליו וכותבקשו
 . קצת וצ"ע רבו קירא מאייבראהריש
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 רינים וקבוצות אסופות בעלי היו כלם כטעם כי ראינו הדביים ומגלגול ,הראשונה
 .המעינים . ורוחם סחשבוהם מפרי אלינו הניע מאשר הוא זה ואך , שונותבצורוה

 בוטנם מדתם לפי התורה וחכמת , חרבו ותלמידיהם הזקן ור"י ר"ת בימיהמתגברים
 ארץ ספרד.ה'הה . תירהם נתלסוד הנונתם החליפו וספרד צרפת . ( אהורניתבהלכה

 לא .אם.גם . ישפיקו הקד6ונים ובילדי אסופות בעלי היו אשכנז גם וצרפת ,החדושים
 הראשונה בטאה ולמדו חיו אשר והמורים החכטים כל במספר להביא בידינועלתה
 והייתר הברורים בפעילות מגהינהנו הלא 1 עושה זה מה מחשבותיהם פרי ע5 עיןולש.ם
 חכמת מעתה כי יהכרנו . הזאה המאה בק-ב ההולך הרוח דרך את הכרנו כברייועים
 אהזה בעינית-כאילו ירמה וכמעם . , האלה האוצות בקרב רותה ואת פניה שנתהההורה
 נפלאה למראה יחשב כזה ירידה בזמן והנה דיכויה: דורשי כל את וההרשלותלאות,
 מדעי ולחבר.ספר היבש.ת העצמות את להחיות מתאמץ כחו ברב אשר אדםבקים
 והגאונים סבוראי רננן ודורות דורוהיהם וסדר והאמוראים התנאינו ובדרכי הנמראבכללי
 הזה החכם האיש . קמשונים כלו עלה אשר כשדה ה%4, ואשכנז כצרפת אשרדברים
 . מקינון יצחק ב"ר שמשון רבי הרבהיה

 תשיעיפרק
 . כגמרא בררכי וחהקירח מקיטן שמשוןרו

 סדרי בידיעת בחכמה ולתור לררוש לבם נתנו קדם מני חכמינו סנדולירבים
 את ויסרו הכינו ואשר פה שבעל התורה נושאי היו אשד והאמוראים התנאיםדורות

 אשר הסדות את ולהבין הכללים את לדעת דרשו . הקבלה מקורי והתלמודהמשניות
 . חכ0הם מלאכת בהכינם בהם לשרת טעשה לכלי והנמרא המשנה בעלי לראשוניםהיו

 . מיוחדת חכמה למדרגת אותן העלו שהם כמעט , האלה בחקירות גדולות עשוהגאונים
 אחרי . דלתיה הציב באניתו שרירא רב הגאון יסדה ואמוראים תנאים סדרמחבר
 רם , מקירואן יעקב רב בן נסים רב , הראשונים הרבנים גדולי התעוררוהנאונים
 לארהיבה עוד והשתדלו מיימון בן משה רבינו הרב ואתריהם , הספרדי הננידשמואל
 והרגישו בלבם זאת הבינו כבר קדמוניות בשנים הגדולים "חכמינו כי . ידםכיכלת
 הרוה ודרך מיסדיו זמן לרעת מאד נחוץ התלמוד חכמת לרורשי בי , בינתםברוח
  והדבורים הלשונות , במלאכתם  מעשיהם כלי היו אשר המדות לדעת . במחקריהםההולך
 אך כזאת למלאכה התשוקה . הזמנים" במשך מתחלפים היו ואיך , בהם השתמשואשר
 מדע ערך ומכיר החכמות טעם מעם ואשר בקרבו נוססה מדעית רוח אשר באישתמצא
 גלמוד ונתחנכו מדע בעלי היו באלה ספרים יסדו אשר החכמים רוב ובאסת .ההגיון

 המדעים בשאר נכון ומדר ערך לשמור רגילים היוהם ויען , בכלל והחכמההלשונוה
 אמנם התורה, בדרישת גם ההרגל זה עליהם פעל הניון גדרך במחקריהםוללכת
 אך כן ועל , החכמה מבעלי היו לא רובם לפי ומקדם מראש התלסוריים צרפתהכמי
 , הזאת המלאכה ערך את הכירו לא כי נאמר לא כאלה. למחקרים לבם שמומעם
 מצא הראשונים צרפת הכמי מנחירי אחד עלם טוב יוסף רביני כבר כי ידענוהלא
 וגם הנאונים של ואם.ראים תנאים סדר את דרכו פי על ולתקן ולברר לזקק לפניונכון
 בענינם קרובים צרפה ילידי אחרים חבירים גם ונטצאו . גאון שרירא רב אגרתאת
 צרפת . , '".. חבש בעיני השת החק.רה היתה גדולה כי נאמן אות זה אשר אזאתי( הספרותלמין

 . והלאח :8 צד ח'א נ,דעמאנן טעה ר' מהרב תו' היהודים חנוך תילדות בספר עיין12(
 . לתלטוד ערוך נעין שהוא סטר שנתב מהזג דיג אחי סג'ר ר' על העירני קויפסאנן ר'ד שידי1(
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