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 . סי'( )שםבחייו ונתפחתי לאור יצאו כבר והן קנ"א שנת מירח קודם בספרד עוד כתבהתשבות
 יקרח מורשה . המערביו( בארצות מגוריו ביפי כהב מתשובותיו רבות גםאך
 תכנו על יהר כי . בו ישוו לא חדושים ספרי סאה אשר הוה בספרו הרבהגחילנו
 לפעפים יקדים אשר מליצותיו על ויתר , בו האצורים וסחקייו ופסידו הוראוהיומעניני

 הלא , ומדותיו רוחי תכונת דמות מראה המראים בספר מפוזרים יביאם ואשךלתשצבוה
 טצב נהנונן טמנו , ארוך זמן במשך בספרד אחינו ימי לדברי נאטן מקור גםהוא

 ספרי נכל אליו ערוך אין הזה בדבר . הרבנים פי על והנהגתן ופשפטיהןתקהלות
 אבל , והדרה הודה זיוה האור מצלע רק ספרר את נראה ברובן בירינו אשרשחשובית
 כתות , בטקהלותם אבד השלום . לעינינו והראה הגלה קשות חווה האלהבתשובות
 רבני אה קנאה בעלי ורובו ויסררו ומר רע היה הרבנים מרל העדות נפרדוכהות

 וקפנים בזקן נער ירהבו . אוסרים והם מהנך זה , מתירים והם אוסר זה ,הקה15ת
 של רבר כל על , בקהלתם6י( ומוטבים. עוורים המיד פצאו פריכה בעלי וכלבנדולים

 או לנדוה להם יש אשר חכמים להלמידי עצמם והחזיקו , נדוי הלומדים נהנו בכךמה
 נברו זה וע"י כבידם בנזק גרסו עצמם שהם אף נם שדבר מי על מסון עונשילתת

 מוסר לקות; מאנו כן על החכמים אל הארץ עם שנאת רבתה גם , יום יוםהמהלוקות
 השחיתו רבים כי אלה אחרית ותהי , נגרם ההרימי ובעוותם .לתונחתם לעגו בזו ,מפיהם
 אחרות ועוד הרעות אלה כל , ומוסרים מלשינים ויעצמו וירבו הארץ על המוסרדרבי
 הבא כל על הסבות מן והיו בארץ בטחם בעוכרי היו והן , נספרר ושטפו עברודומיהן
 לישראל היתה פובה כי בצרק לאסר נוכל ועתה . והשמדות והגורות הרדיפות מןעליהם
 אחרון דור ידעו למען השה הארץ ה' הפך אשר ההפכה מחוך התעצבות אלה נצלוכי
 נצל כי טזאה גדולה פובה עור אמנם , מוסר ולקחו הזאת לארץ ככה ה' עשה מהעל

 מחרב ונמלפ , הרעה אליה בקרוב הארץ את לעזוב והצליח מוקשינו מפח עצמוהריב"ש
 זל מאה גי ז רע טפהד בפה שם וישב אפריקא לארצות טלה אל מגולה וילךהאויב
 . בארץ שארית עור כזה אמיץ לכח לחת נסבהדיתה

 עשר חמשהפרק
 רויגיש lo~aההבטים

 בספרד הידידים ע5 1סיערים הולכים חעתים שיי השנית המאה מהחלתכבר
 ארצות בכל 3סעט צ כאלה הלאות בין עם תקות ומה , לרטטה קום בלי 1טן אחרנטן

 אחריו ומשך בברצלונה ישיבתו שהחניק נסים רבינו ולולא , הישיבות נשסוספרד
 נפשם נתנו והקטנוה הבינוניוה הקהלות מרבני אחדים ולולא , מביניםהלסירים

 , מישראל בספרד משתכחת התורה היתה כבר החיא בעת לא אם ירענו לא דיבורהעל
 היתה עוד האלה והנוראים הרעים המעמדים נוכח כי לראות בעינים היא נפלאתוטאד
 אווזו גם ההיא בעת ההלכה הנמי זכרון . חכמה ודעת תורה דעת . בארץ החורהדעת

השאיר
  שטטי' והחליט במערב ואיזו מספרר שכתב התשובות סן איוו להגיח טשתדל חנזכר גטאמר בחנדם14(

 כטעם שהרי דגניים לאריכות צורך ואין . הזזות בפנה דברו שכבר טהברים והביא ספרד תשובות חן ואילךקפה
 . טולדתח סקס אית בה המובאים ומשמות מענינה ניכר תעע'בכל

 ההוסר nrrnvnl והססירוה וחשנשי! וחטחלוקות חקחלות טסצב ולמעלה כאן שכהבתי מח כי16(
 חסיטנימ על ארמוז רק ביחור ופרט פר" כל על לדבר חרלתי האריגות וטירמת הריביש מתשובות וטובחתבואר

 , רל'ד , רל4נ , דכזח , רט.ז , ר'ב , קצ'.ד סי' עי' . שכתבתי סח כל על חראיות תוצאות שטחםשבתשובות
 . הטיף , תמת , הט'ה , הל"ב . שצת , שצ"ד , שפ'ח , שפזז , שפף , שעיט , שי.א , ש"פ , רשו ,רנ"א
 . תק'ח , תצא ,העזג

 תזח(,דוזד
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 לא בלם כי י לסו זכר כל אבד נבר הוא לולא כי בתשיב,תיו הריב"ש לנוהשאיר
 רואים שאנו טה ומעט , הריב"ש מפי רק מחכמתם נדע ולא חבורים אחריהםהשאירו
  טא1 כי . רחוקית לעתים אך קרה זה וגם . בשאלותיהם וטחנם משאם מתוךלפעמים
 סח לא אבל , עליה ותשובתם השואל שאלת רק מביאים שאינם הרבנים סנהנהיה

 ידועים היו השואלים החכמים רוב , השאלה בפתרון העדאל החכם הנשאל לפנ'שהציע
 סשאלווזיהם אשר אנשים השואלים בין נם היו אבל , וריינים ומורים רבניםנחכמתם

 דברים על ששאלו התלמידים מן הם וכמעם , בתורה חכם מעלת השינו לא כינכר
 ידיעה מחסרון שואלים כי הקהלות מרבני היו לא כאלה שואלים . תלמיר)( לכלנידעים
 נסים רבינו של מררשו ביה . ושואלים מסתפקים בינונים ללומדים פש.טים בדבריםאף
 גרולים חכמים יצאו ממנו , להתפאר נועם מטע ותלמיריו ולתעורה לתורה חמד כרםהיה
 קבועים דינים ובתי בעדתו אחד כל ישיבות ומימדי הקהלות רבני היו הם , לבחקרי
 נשאר לא הזה בדור אשר החכמים מוזוב כי החפץ על נתמה לא אבל . ועיר עירבכל
 טנהנ היה כן כי חבורים כוהבים היו ספק בלי הלא - מחבוריהם ופליט שרידכמעט
 לערוך יוכל מי בעליהם עם אברו כי זאת עשו מצאום אשר החלאות הנה - ההואהזמן
 ובאו נאנסו מהם כמה יורע וסי , הורגו הרונים ובין בשלח עברו מהם כמההיום
 כל לסו ואבדו גויתם אם בלתי להם נשאר ולא הרב פלסי היו וכמה הזרוניםבמים

 אשר התלמודית טהספרות ונר בל אבד כי TYt יאטנם , כתיביהם גם ועמםסחסודיהם
 מקור כל גם אבר כן על משמותם קצת נשארו בסקרה ורק הזה IDrn חכמי והונותירו

 היו מהם ומי מי לרעת הרושמים גם 'חמרו כי עד ופעולהם חייהם קורותלידיעת
 . נסים רבינומתלמירי

 ם י ר פ א ל א ד י 1 י ב ר הרב הוא הר"ן הלסיד היה כי ברור ירעני אשרהאחד
 רוראן שמעון ורבי ישיבה שם תופש והיה במיורקה ברבנות נהג אשר י ר נ 1 ר י גט
 קבלות מזכיר בתשובותיו מקימות ובכמה המובהק תלמידו היה התשב"ץ מחבר צמחבן

 אם כי , רנ"ו( סי' ח"כ )שם הלכה בעניני לבר ולא - קכ"ם( ס" )תשביץ טמנושקבל
 . קכ"ג( ומי' כ"ו סי' ח"ג קס"ג סין קכ.ם פי' )ח"א וההשבורת החשבון בחכמתגם

 וידידות אהבה ברית . רפ"ג( רנ"ו סי' ח"ב )שם נסים רבינו תלמיד היה הזה החכםוהנה
 רבי . לבבו ויושר חסידותו בעבור אותי הריב"ש הפליג וטאד . הריב"ש ובין בינוהיה
 )ריב"ש הפסק ובספרי בדינים למוד וסיני בקי נקרא אבל החריפים מן היה לאוידאל
 . החומרא לצד תסיד נוטה הוראה מיראי היה כן gv1 מאד גילה חסירותו . שע"ז(סי'

 גם הבונים החדוד בעל' לפני בלמודו תמים הולך פשומ חכם נחשב בטהואטנם
 ובאסת * לקנטר שמדתם ואשכנו מצרפת שבאו אלה ובפרפ 1 עכביש קורי עלהוראות

 והרביץ , מיורקה היא , לבטח בה ישב אשר העדה עקיב שלומו בעיכרי לו היה זהנם
 הם ר ב א ן ב ה לס ש י ב ר הרב ובין בינו ריב נפל שם . לתלמירים וחכמהתורה
 , עוד ואפסי אני לאמר מתנשא מדון ואיש ריב איש היה הזה האיש כי . י ה פ ר צה

 ביניהם המדון ראשית . לשלום דברו יכול ולא ויראל רבי את עוין היה קנאהובחמת
 , התלמוד בכונת הפשוטות הסברה לפ. אסרה וידאל רבי אשר ענונה בעסק הוראההיתה
 מלבד שמצא ובהיות , אופן בשום להתירה אין והרמב"ם הרי"ף שיטת שלפי יעןזבפרט

 חכמתו על לא אך , ואסרה להתירה לבו ם לא לאם-ה שליעד טעם עוד וזהזה
לבדה

 אשר שאלות שאל ת'( סי' ריבע )שמת בא1שקא בראן טש טשח רבי היה מאלה אחד1(
 ובי41פ בשבת לטלטלו אסור ואם . לישראל בפסח בחלאה מתר שזג חמצו אם התלמירים טן אחד 'שאללא
 לשיפ בב ירה אפק יתודה רני וכן לשאול. צריך מובחק חכם שום יהיה לא שם שאלותיו שארוכן
 4 הכש 1 תי'1 ש' . הלטור עם טחן לכל פשוטים דברים ששואל נראה טקצתן אשר בשאלות חריביש אתקפח

 . חזנ תטיף , חם"ח , תם'ד ערהלת
 חזהן)חזר
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 יהריב"ש נסים ורבינו , בארץ אשר הגדולים לפני גם הוראתו הציע אם בי מסךלבדה
 כארי התנשא 1 שכנגדו הצרפתי זה עשה מה אמנם , לדעתו מסכימים היועגיהם
 וידאל רבי הוראת לבמל בנינים עליהם ובנה רעועים יסודות העמיר פלפולוובחדוד
 , והריב"ש הר"ן הסכמה אל שעוה מבלי פלפולו בחכמת העגון מכבלי האשה אתוהתיר
 כי , מעגון עלוקה אשה להציל בהשתדלו עול האיש זה עשה כי נאמר לאוהנה
 . הינולת' אופן בכל להתירה המורים על היא והזבה , להצילה היא גדולה צרקהבאסת
 הזה הצרפתי אמנם . במחלוקת ולא בהסכמה ההיתר לעשות עליהם היא חיבה גםאבל
 כמדקרות בוטה והיה , היראתו על להכריח לבבי וברוש בחזקה בא אם כי בן נהגלא
 חסיד שקראם האוסרים אלה היו ומי , שומה חסיד עליהם וקרא האוסרים עלחרב
 נם אם כי ? כזאת עשה מחכמה לא נם ואולם 1 עטהם והריב"ש הר"ן גם הלא ,שוטה
 ומי יאבה 01' כענקים היו ישראל כל בעיני הלא , כחנבים היו והריב"ש הרין 03בעיניו
 ימכן סה פיהו על הנשא אם ואף , אוסרים ש והריב' שהר"ן במקום להתיר אליוישסע
 כל ועל * שע"ח( סי' )שם ממזרות חשש בניה על יהיה או יוציאוה כן אחרי אולילו
 אם יודע מי , המחלוקת והחזיק בקהלתו השלום מפריע שהיה חמאתו גדלה מאדזה
 אל סיום הזאת בעיר אשר רבות למחליקות הזרע היתה הזאת החזקה המחלוקהלא
 מיורקה קהלה על ואמרו , הבא ברור הנבונים התאוננו עליהן אשר מדורתן הגדילויום
 )בשנת הקדומה הקהלה חורבן סבת כי הוא ידוע ודבר , מאז המחלוקת למודה היאכי

 הדין מדת בהם פגעה אשי עד המחלוקת מפני היתה הזה במקום היתה אשרקנ"א(
 . רכך( פי' ח"ג )תשב'ץ הזה כיום אחרת ארץ אלוהשל'כתם
 שבשנה השמד גזרת קורם רב זמן לכפ-ד בא כבר הזה הצרפתי שלטהרבי

 והורתו וישיש זקן היה ח1 וכבר , במיורקא ישב שנים קצת חי הר"ן בעור כי .קנ"א
 )ריב"ש הוראה ומורה דיין להיות העדה ראשי קבלוהו למיורקה בבואו . אומנותוהיתה
 , פלפול ומרבה החריפית את אוהב הצרפתים דרך היה בלמידים דרכו . שע"ז(סי'

 נראה אבל . לו נתן אשר השבחים לכל קץ אין , אליו בכתבו מאד הפליגוהריב"ש
 כי ואף החכמים לפני נכנע להיות היהה בן הריב"ש תכונת . עמי בל לבו אלהבכל
 אמר כן על , הכבוד אחר ורודף וילת. כל על לבבו ירוט הוא כי בו ידע אשר זהלפני
 הריב"ש שגה הוה ובדבר . השלום עמו החזק למען רק לו יאתה מאשר יוהר אכברנוכבר
 לבי מלאו כי עד עליו בגאון להתנשא הרבה הוא כן בשבחו הרבה כאשר כי ,סאד
 כל את הוציא הזה הצרפתי כאשר אחת ופעם . התלמיד עם כרב הריב"ש עםלדבר
 -כז בלבו גמר וכבר . סבלנותו סאת נמלאה כטעט אליו במכהבו הריב"ש ;לרוחו
 כ. לו להראות שבלבו דברים ולהודיעו כראוי לו לכתוב - באגרתו וידגיל רבי אלנהב

 ספר אתנו יש כי , כאן ספרים עליה זייניה אם בי . ישב ולא עמד לא חשב אשרבסקום
 אלינו שלחו שכלו ועל ענינו על מורה מסכתית בשבע שחירש מהויות שעשהאחד

 . , . מעיות ארבע או שלש ודף דף ככל כי , איו מקימו נודע ולא ויפיו טובולראות
 ויד ועל יו"ד של קוצו על תלין תלי וכותב בזה זה ולמחון הרים לעקיר בפלפולודיסה
 משכיל ממש בהם שאין דברים ימין שהוא שמאל על אומר שכשתא חורפא ולפוםדגחון
 מחומו בדין שהיה טה לו מכהוב ידו ומשך בעדו עצר אבל . יאמין ופתי טהםירחק
 עליו הריב"ש משפט היה וזה , )שם( בערתי פקידתי ועל ,קנתו ועל בתורה שקידהועל
 מבין היה הריב"ש מדת והשכיל שלמה רבי חכם לו אטנם , פירוש צריכים הדבריםואין
 הריב"ש כי , שלום דרכי מפני רק היה לו עשה אשר והתפארת והתהלה הכבוד כלבי

 פלפיליו נחשבו במה רואה היה בהשובותיו היטב מדקדק היה ואילו , לשונות ריבשנא
 כי יראהו חן ובענות כביר בדרך שילל מוליכו עת בכל כי הריב"ש בעיניוחדושיו

 סברותיו ח.ח)דהר
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 קרוב הדברים:(, שבה פגי מעל -בהקירה ירד לא כי וטראהו צרוף כסף אינןסברוהיו

 חייי ימי בסוף בי נסים רבינו אחרי ימים האריך לא הצרפתי שלטה רבי כי מארהדבי
 זכר ולא שם לא כי מהה אתו חכמתו וכמוהו יומין, ועתיק זקן היה הוא גםהלא

 בילרי אשר האחרונים צרפת מחריפי היה הוא כי , הריב"ש מקם ספר אשרלחדושיו
 ממין כלם הם' ופרוקיו קושיותיו וטן מחדושיו בריב"ש הנמצא וכל , ישפיקו דבריםשעשועי
 לחדושים זאת בכל , וההויות החדוש.ם ורבו פרו הרסב"ן שמים' אף , בספרד אבל ,הזה

 השים סבין אבדו בן ועל המקים שם היה לא כאלה וטסיבכיםחדודיכ
 בהיות . בולינציה גם ההיא בעת היה כן במיורקה. הרבנים בין השל.ם מצב.כרוע

 כבר , י ה ר פ א ן ת נ ן ב מ ר מ ע י ב ר הרב בילינציה היה בברצלונה נמיםדבינו
 והוא , ההוראה יצאה וממנו ההיא נמלכות ינכבד, לראש שם היה' השנית המאהבתחלה
 הארץ טגדולי היו בלם אשר משפחתו בני ככל , שנהי( מארבעים יותר :כהנתזשמיפו

 תקע ובמדבר התורה אהל מתוך ימוש לא ובארצו בעמו טובות פעל הוא גםונכבדיה
 הדברים לכל קץ אין , תס"ח( סי' ריב"ש )שו"ת החוחים בין שושנה יהפריח האהלזה

 העם את דעה למר הוא , בעירו עשה אשר צדקוהיו בהחלת זמנו בנ' הפליגואשר
 למשמרת בפרץ ולעמור גדר לגדור ולתורתו לה' מקנא היה הוא , ישרה בררך,ידריכם
 כן , ובקבלה בחכמה , בהורה לו רב ידיו ויה. , והמצוהההורה

 הריב"ש עליו העיד,
 מגלה . . , בהלכה המצויינים ציון הררי לקצבי מדותיו פי על יורד "כי שע"א()סי'

 צדק שערי לו נגלו , עממוהו לא סתום כל , החתום המפי דברי לאור ויוציאעמוקות
 ותמלא ממנו שגבה אשר חכמה היתה לא קטן, ודבר גדולדבר

 נרהן עליה רלעמ יהלוך מבינהו י ויראת דעת רוחערצי
 בחכמות ותהיאמתה , בהלכה ית כבירמצאה כי ותוהואתנבק מעבשמה"י

 ומשפטת עשה י צרקע כי כלנה על והעלה רה, חי כסתרי גם הרבה ראהלבו
 ראשי הע נמם ורבעו פיץ רבעו בעור פעלתי בתחלת ככד . ועדתו עמר בםעם-

 וקנאהי וצדקתו הורתו בעבור הארץ בכל ולהפארת לתהלה שמו יצא , בספרדהמדברים
 . כל מפני ישוב ולא עמנו בני פריצי בער לעצור עמד אשר , והמוסר הדתלהחזיק

 אם ואף , למהגגדים פנים משוא לו היה לא ותורתו השם חלול שראה מקים בכלבי.
 צדקו בגבורת נאזר אם כי לב ומרוך , כמהיאש ידו השיב לא המתנגדים עליוחזקו
 לעזרתו ישראל לגדולי וקרא , לעשות חשב אשר הצדקה מעשה את ארצה הפיל לאעוד
 , r'ew) סי' )עיי יצלח בידו כן ועל ה' חפץ חפצי כי במערו מהיקים, היו עתובכל

 חכם היות. עם כי נראה מתלמידו , הריב"ש בחשובות נשארו איטר הקטנים השרידיםמן
 .לאיש__ לספילפל מוחזק היה לא בזטני החריפים מרת לפי דורו חכמי לעדות מובהקי(ורב

 על,ענין והט:יין בפנים שכהבת. טח לכל המקיר הם שע"ס שע.ח ש;'י ה שע '2:.ר סי' בר,ב'ש2(
 ותשובות דחיקים ריש דברי כי באמת יראה הריב'ש שהשיב ומח ריש מחכיה בהן :הובא טה ההןהחשובית
 כתנת לא היטב נדברי עינה 1ל1 עליה להשיב וא"צ , טסכר~היו אחת על שכהב בטה הפליג ולא :צהותריבים

 ובאמת הזה נדבר לנמר לך הוא חולין לך חלילה אחרת סברה על אמר שעיט סי' ,שם . שע"ו ס"טךךשכה:ה
 . עגינה להתיר וסומך פשוט בדברטעה

 הא:גלינ,ס ובין קשטיליה מלכות שבין הטלחמח בוטן קל.ח לשנת כביב כתבה תס,ה כ,' ההשיבה9(
 ההש בעה עברו כבר התש.כה נאותה שם היגואר ילפי , הת'צ'בה בתחלתנכתוג

 ארנעים.
 שהוה מעת שנה

 ואילי היה סי של תימיר ידענו ולא . השני המאה בתחלת וזה ההוראה כסא על ויושב ההיא בסיכות :רולר'"
 . הרא"ש א: רשב"א סתלמירי אחדרבי

 נהיותי חריב'ש עם הרבה ונתן ונשא טרואס בן עטרם רב' ששטו נכד לו היה הוה עמרם רבי4(
 צוה ז.ל עפרם ר' שוקנ' שאסרת וטה אליו וכתב . והראן בקהלת במערב מושנו נ.כ היה ר'ע יזהבאיגיר
 והחבט . ליח ס.' ש ריב גכוהו וחכם מובהק לרב הראוי nwy ההפלות בספר הכשיבשת הנוסחא אנתהלמחוק

גרק"
  שמכל אוטר ח"ונוגצידשני וטהחכסגג:לי:ג הוה טהחכם ברברו

 טהישבק
הורחה

 ול'ה()רו"ר
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 על וסמך כפשוטם הדברים תמיר לקח הוא כי . תורה של במלחמהה חילילאיש
 הצולעה אוספה : עליו קורא היה ש שהריב ער , עליהם חקור מבלי וסופריםספרים
 סי' )שם גרנה כעטיי וקבצן הנלאות והמברות הרחויות הרעות אסף כי אקבץוהנדחה
 , סטכתהו תמיר היא  הבריאה מכרתו , און כ5 לו אנה לא ,ה בעכור אמנם .שע"א(
 נראה כאשי ,  הפשוט בשכלו סשינ הוא היה בפלפולם  מעציטים היו  שאחריםוטה

 ,  עם-ם ר' , השיאל פביות  נזכרו בה בסיי שבועת בענין הריטש אליו שכתבבחשובה
 הפשוט שכלו שנתן מה כפי רק , ומתן ומשא פלפול סבל  ערוטות , השאלהבהיחר
 כל אח-ת הוא ומה . ראיות יחידושי ומתן במשא הרבה מאריך המשיב והריב"ש ,בפיו

 . בפלפילו אותן מחזק רק  מסברותיו ונקורה  נקורה כל עם  טסבים  הריב"ש 9האריכות
 היה שראינו מה שלפי מפני היה בו רצה ולא הפלפול מדרך שהרחיק מה ביונראה
 החדושים בעלי עם חוזה עשו לא מעולם ואלה והקבלה החכמות מבעלי עמרםרבי

 רוב טלהוציא הלכות בפסקי להתפסק יותי חפצים היו אשר אלה כי ונראה .החריפים
 סמה היטב זאת  ~כיר , הקהל לעם  וחשובים אהובים יותר היו  גם ,  בפלפוליםזטנם

  דברי אל שעוה טבלי הרמבים אחר  הוראותיהם בבל  לטשוך  רבות בקהלותשתקנו
 הוראותיהם בכל לפסוק הסכימו אשר הקהלות טן אחת היתה ולינציה גם . עלטהחולקים
 וקרוב , ה( תמ סי' )שם כן הדין יהיה לא אם אף הרמנ"םכפסקי

 הרב-

 רבי מן כי
 בפסקי רק להתעסק הימים כל משפטי יה גם היה בן יעל , החקנה  זאת *צאהעמרם
 הפליג ולא בתלמידים נבולו הרבה לא כי הריב"ש ומבנדו אוהבו עליו ואמר .הלכות
 ערב מעיין אם כי משכילים תלמידים עם קבועה טסכת לומד ואיננו , בחכמהלפלפל
 בן לא , מעלתו הפהוק לא  זח בעבור הריב"ש אמנם הן . )שם( הפסק בספריובקי
 התרודי ומהן המשא ורק , הפלפול בעלי היו אשר  בעירו  יהחלמירים  החכטים  מןקצת

 ימי ריב זאת בכל אבל . תלמורו ובדרך בהורתו רצו לא הם , התורה עיקרבעיניהם
 שנה  ארבעים  שם ישב אשי  אחרי  יקנחו לצת אז , ובטחה בהשקט היו בולינציהשבתו
 בהזקה עמו רב רוב אשר החכטים מן אחד מסטין עליו קם בעדתו ונכבד פניםנשוא
 . חייג אתוימרר

  ידענו, לא ילרותו ימי את שלמה.  בן חסראי רבי הרב היה החבםזה
 , עטו פנישהני ובראשית , ציה מארץ כיונק פתאום לפנינו ויעל , נכיר לא רבוואת
 מדין על לשבה הנחלה ואל המנוחה אל בואי עד ובמצוק במצור עליו עברו רבים.מים כי שמענו מק.רות'1 , נסים רבינו בזמן התורה גדילי מבחירי אחר , לפנינו עומדככר

 לא אך בהלכה ונתן נשא נסים רבינו עם טודילה בגייר אשר קרשים צאןולרעות
 והציע הר"ן עם לו שהיה פלפול מתיך נראה כן . כחכר אם כי רבו עםכתלטיר
 ואם : דברי. הם ואלה . גדולה בעמה תשובה הריב"ש והשבו ן הריב"ש לפניהדגרים
 ההרים בין ראשי להכניס , , . לי מה אני בהלכה זה אח  זה מנצחים חכמיםתלמידי
 ואיך , קאמרי מאי ידענא ולא רמר לפומיה דמר מפומיה רנור ,קוקין רנפקין ,הנדמים
 סי' )שם להכריע כי אף ובדעת בחבטה ממש בי אין לסייע כי . . . פי בשמיםאשים
 . בחכמתו נמים רבינו לרבו חסראי רבי את השוה כמעט הריב"ש כי טוה ראינו .שע"ב(
 רבים והיו , הו הטמ השינוחו רבות חלאות . טוב ואין לשלום קוה בטודילהבשבתו
 בהנהנח  הטרה על  הפריו כי על לו  זאת היתה הריב"ש מדברי הנראה לפי . חנםרודפיו
 , משוגתו לי ירמוז ממותרת בתוכחה כמו . מקוטו ואת  גטנו את הבין ולארבנותו
 על לאם לנהלם להם יש 9 יפה דומה דורם אין אם הדור גדולי יעשו טה : לונאמוד
 היינק את האומן ישא כאשי מקיבת וימין דוחה שמאל , רפה אם  הוא החוק מרותיופי
 התשובה מדברי נראה זאת גם ואמנם . שע"ג( סי' )שם יזנק הבשן טן אריה כגורלא

 מה ח-ח()יפי
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 , רעיהם בסתר למלשני והאויבים לאויבים לו היו סננדיו כי , משוגתו פרי היהמה
 רעה אתרית הזה למאורע היה לא בי הדבר ברור . למלבות טסרוהו המלשיניםואלה
 ישב. שנים כמה עורבי

 איזה אחרי אן , רע5( לל בו ננע ולא בטודילה חסראי רבי
 )שנת "אנגלינים ובין המלכוץ בין אשר במלחמה קשטיליה ארץ על יצאה ורעהענש
 לו וילך את:הארץ- לעזוב הרעה ימי באו לא אשר עד , כלבו נחן וה'קל"ח(
 לראש ויתנוהו . קנלוהו יפות פנים בסבר כי , בפובה ראה גם ושם בולינציהלההגורר
 ' :. . ערהם. בקרבוקצין

- 
: 

 בכל קשה אדם היה הזה. ~החנם . מדותיו גדולת היתה הירתו כגדולת לאאטנם
 הן 4, בולינציה בהיותו גם מהן נזהר לא זאת ובכל . רבים ימים מנוחהו ונזלובמודילה בעוכריו,בהיותי היו התכוטת אלה כי ראינו כבר , אחרות דעות נגד קנא ואיש ,עניניה
 מצא , ושנים ימים זה לשוא בקש אשר את הערה בקרב מצא הלא לולינציהבבואו
 מרי,בואו בי דעתו על עלה זה מה ועהה ,' העיפה רגלו לכף מנוה מצא , ותפדחן
 המלכות בכל גדול בעמו נכבד איש , אפרתי עמרם רני הרב עם ריב לחותר הת9שם
 להתנהג 'לו- ראו היה אשר ותחת שנה, ארבעים העדה ומנהל סנהנ פנים ונשואזקן
 להתנהג בגבולו בא כי על לפייסו חובתו והיתה וננחת, בכבוד והנכבד הזקן זהעם

 תסיר והראה עליו סומים וחפש תמיד, בהלכיה טקפחו הוא היה , במקומוב-בנות
 )ש[ זה על פניו אל הוכיחו ומכבדו אוהבי שהריביש ער , וערה קהל בפנימשוגותיו

 כי עליו הריב"ש:ומלין לפני עליו קובל היה פעמים כמה חסדאי ורבי , תם"ה(פי.
 , אינו כאילו הזקן עם נוהג והיה . יעשו לא אשר מעשים בעדה יעשיטהתרשלוהו

 הכל עשה מכשולים ולהסיר רעתו לפי מעוות איזה לתקון תקנה לעשות בא כאשר!היה
 היה מה ננון על ירענן לא . ת6"ז( סי' )שם בעיר היתיר הוא היה באילו עצמומרעת

 צ יוציא המדודוה במברותיו אשר ומפולפל חריף איש היה חסדאי רני . בהוראהדיכו לנ.דן,;ם דרך' בעיניו רע היה כי נראה הריב"ש מדברי הנה ר"ע1 נגילו.לר"ח
 אשר התולרות כל כאילו ידמה והוא להקל, פעם להחמיר פעם בהלכה לגן קולצו
 באיש חפץ ימצא הוא ואיך , טסיני למשה שנאמרו הדברים הן הן טפלפולו מוציאהוא
 בהגיוניו שמים יעלה ולא , הלכותיו בחקרי בתומו ועלך אך , אלה בנמו ירצה לאאשר
 המעשה חסדאי ר' בעיני רע היה בי הוא רהיק לא כי ונחשוב 1 בעיוניו ההימיה ירדולא
 היראה פסק בכל עוש.ם להיוה הזאת בקהלה ההסכמה היתה בי , בולינציה עשהאש4

 יכבר , עטרם לר' נוח היה זה וכל , טפסקיו שמאל או ימין סור ולבלהיבהרסב"ם
 לא חסדאי: רבי אמנם . במעוזה טחזיק והיה ההמכסה מבעלי הוא היה אולי כישערנו
 ומרומסים מנשאים היו בי אף אשר האחרים החדושים מבעלי היה נופל לא , בזהרלה
 אחרי הנמשכים כ5 על רעה בעין ראו זאת בבל , תורה טשנה וספרו הרמבדסאת

 ..כי בדבריו יפורש כמעט ומצאנו , יעבור ולא להק אותו וטחזיקים אודות כל עלחבורו
 בפירוש שהחסיר הרמב"ם יעת בפל אחת ופעם . הרמב"ם פסקי אחרי נפה לאבלבו
 כתב אחת ובתעובה . )שם( להקל לפרשם שאפשר הרסב"ן דברי מכלל שלראהיען
 לא אשר דברים משה רבינו הרב על מחפה היוהי וחשדתני האשמתני , הריב"שאליו

כן
 שע"ח בסי' הריביש עליהם שרטז המאורעות אחר סיד כ' כתב הספר בסוף 2 בתערח ח"ח נרעץ5(

 לולינציה ר"ה בא אחרי מ"ר הריב"ש שכתג תמ"ה סי' התשובה ולפ.ז . לולינציה והלך אתפודילה חסדאי ר'ע"נ
 שע.ג בסי' שחרי א.נו וזח שע"נ סי' אחרן סיד תמית סי' כלומר . שעינ ס" התשובה עם אחת בתגיפחנהב
 ולה-ח חר,ן ולרגו ,לחריב'ש( לו גט אירע בטורילח חסדא' לר' לו שארע חטאורע אותה שכעין חריב"שטזכיר
 לתבה רזח כא בתחלת שכתב תמויה סי' ואטנם . חי הר'ן בעור המכהג זה כתב עכ'פ וע"כ העבר בהירףק-קש
 בטוי.לה לו שאירע חסאורע אחר שנים כסת קל'ח נשנת הית וזה האנגלינ.ם עם הקשפלינים טלחסתנוטן

 . 18 צר הנ"ל בהכרם ועי' . בטה-ילח שנים קצת ישב המאורע אחר עור שריח טפחוטטילא
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 ועל טקים בכל הרמבים אחר מהנפשכים היה לא כי למרנו האלה מדבריי , שצ"ח( )5י'כן
 בכל הוא זה סכל , ההפך היה כי ידענו עטרם רבי ואמנם . פהלכה דבריו דחהקלה
 בדרכי מפורש הבדל האלה החכמים שני בין היה הלא כן ועל , הרמב"ם אחר נמשךעניניו

 , שניהם בין מחלוקת גרמה אשר הסבות טן אחה זה היה ספק ובלי ,הוראותיהם

 . תכלה אין עד היא בתורה חסדאי ר' טעלה את הריב"ש הפליג אש-ההפלגה
 טגריל עצה מפליא אלהים כטלאך חכם לו אניס לא רז כל אשר לחכמה אביכניס
 השרירים מכל ואמנם . בהם  ישבחהו אשר כאלה שנחים כפלים כפלי ועוד ,הוערה

 עד כי ואף . הקלוסים אלה כל לאטת רי אין מהורתו  הריב"ש  בחשובית  נשארואשי
 של עדוהו פי על גדולתו על המשפם לנו יקשה ואת נכל הריב"ש דבר וסביןנאמן

 , חסדאי רבי מבמעלת  הריב"ש בתבונת נוסרה  יותר ההפלגה  זאת אולי כי ;הריב"ש

 , עצמו על אומר היה וכן , מהראוי יוהר חכטים תלמירי בשבח להרבות היתההבונהו
 ם י א ב ה ם י ק 1 ח ר ה ו , כתי כפי ולהחזיקם ודין דת יודעי כל לאהוב מדתו גןבי
  ברזל חומת יחשוב וכי . . . תהלתם יהגה היום כל ולשונו , . * קרובים נעשו ן ו פ ?מ

 אשר איש כן ועל . שעד( מי )שם לקצר. שאמיו בטקים אף יאריך  לוטריה בכבורלבצר
 , לקצר שאמרו במקום אף שמאריך עד עליהם ובמשפטי החכמים עם בענוה טתנהגכה
 הרבר יפלא מאר . צרוף כסף הפלגתו אין יפליג ואם משפטו על לסמוך מאדקשה
 וכל ההוראה כסא על לבדו שנה ארבעים ישב האפרתי עמרם רבי כי בראוהנובעינינו
 קהלתן בני השתוקקו שיבתו בימי כי אפשר איך , השנים אלה בכל בו נמצא לאדופי
 ירד לא עמרם רבי : כן הדבר היה לא באמת אמנם ? חסדאי ברבי ובחרו חדשלכח

 ראש היה עתה עיד כן ר"ח בא כלפני ר"ע . החתיו נטנה לא חסדאי ור'מנשיאותו
 ד ח ו י מ ה ד ח א היה הוא , עניניה בל יבואו פיו ועל יצאו פיו ועל בקהלתווראשון

 שה ם י מ ד ק 1 מ ה %ה תו שי עלקם, יאש מק וב4 דה הע י מ י ק ו מב
 מלבר בולעציה וביחוד , ושופטה העם ראשי היו הם 1 בולינציה מעלתם חורהזתה
 ואם . ביניהם בתירה וגדולים ושלמים יראים היו י ושועים קצינים שהיו בעשרמעלתם
 כדאי איני אני : המוקרמים אל הריב"ש שכתב מה נראה מעלתם לנו לציירנרצה

 המוקדמים מן מיוחד אחר והנה , תע"מ( )סי' נומה תלמידכם רעת כך אבל אלי,כשלחתם
 ולאלה , ח"ק( )סי'  בישיבה ייושב וקן הישיש  חבם  שצ"ז( )סי' אפרתי עמרם ר'היה

 ועהה . השאלה( סוף )שם הקהל מצד ונבירים  המלך  מטעם  והרשיון  הכח  נתןהמ.קרמים
 היה בי מאליו טובן ,  לבלם ראש שהיה  וזה בהם המיותר היה אשר אחרי עטרםרב.
 נתקבל לא לולינציה כבואו חסראי ר' כן ועל . והעדה  המלך  מטעם הראשון ומירההרב
 רבי הזקן פני למרות יקבלוהו איך כי , ומנהיגה הקהלה רב להיות בכלל הקהלסאה
 אבל , נקרא שלא אף שם נכנס אבל , המלכות מאת וממונה אתם לבמת היושבעמרם
 וכן . הורה וירביץ ישיבה שם ייסד למען הכמהו מפני שם להתישב ממנו מונעים היולא

 טוב לא כי , ר"ע החנם עם רינותיו דברי על ומוכיחו אליו שכתב הריב"ש מדברימבואר
nwp: הוא שנה  ארבעים זה כי שם עמירתך בעיניו ישר ולא , . . נגבולו באת אתה כי 

 )ם" לביתו צרתו שהכנס רצה ולא ההוראה כסא על לברו וישנ ההיא  במלכוהגרול
 וקבלוהו ר"ע אצל שם התישב רק לילינציה נקרא לא חסדאי ר' כי ברור נראה ,הס"ה(
 ועיקר . ימיו אחריה ער הראש היה, עמרם ר' כי הדבר קרוב ומעהה . יפות פניםבסבר
 גם ננרר הימים במשך ואמנם . לתלמידים וללמד תורה להרביץ היהה חסדאי ר'העודת
 קצוה הם אלה . ,( עמרם ר' תמיד היה עליהם הראש אר , המוקדמים מ! אחד להיותהוא

דבר.

 ברמוש כתעבה כלה אשר תעיה )סי' ולי)ציה קהל למקדמי הריב"ש שכתב המייצה טן שערה בן6(
 יבמל,ציה היה()דויד
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 נם ופעלו חיו שניהם , בחכמתי התעלה דרכו 5פו אחק כל אשר חכמים שני ימירברי
 ימי כמה ברור ידענו לא . הריב"ש בדברי טתיד~~מזים ואסופים לקומים , בילינציהרבו
 לשער נובל אבל , קלית לשנת סביב בולינציה התישבו אחרי שם חסדאי רבי מנירישני
 לולינציה מסרקסטה הלך הריב"ש כי ידעני כי , הגזירה קודם שנים איזו שניהם כנעוכי

 נשפות ומזה , ובהכרם( ש"ט סי' )עי' שנים משלש פחות ולא קנ"א שנת קורם שניםקצה
 לעולמם הלכו האלה החכמים שני כבי שם הריב"ש בבאכי

 רחב בטלא היו עוד , גדולים חכמים כלם היו אשר החשובים הרבנים אלהמלבד
 ראינ1 בספרד הישיבות שממו נסים רבינו בימי כי אף , תורה מרביצי רבנים הארץכל
 נרולות ישיבות בעיניו ראה נסים ורבינו , לטובה הרברים נהפכו בימי: עור ביעתה

 הרב ישב הר"ן בתיי עוד , הבא הדור בכל התפשטה וחכמה הורה ומרבית ,בספרד
 בחורה הזה הרב היה נעלה מאר , פראנו בעיר ההוראה כסא על חן ל א י ת ל א שר'

 . י , בישראל ת 1 א ר 1 ה ה ר 1 מ כמזהו אין כי הרינ"ש עליו והעיד . בקבלה נםובחכמה
 ידע , ת 1 נ 1 ב ת ה 1 ת 1 מ ב ח 1: במכמני רב ממשל מישל , . . ליה אניס לא רזכל
 לשמע . שס"ט( )סי' ה ב רכ הס ן ה ן ה עולם של כבשונו שהם דברים בחשובאמה

 אלוף להם להיות עליהם יקבלוהו אלקלעה קהל אנשי עיניהם בו שמו , מעלוהיותהלה
 לפני עליה לישאל ורצה שבועהי על והתחרמ עמהם לעמיד להם נשבע ונם ,לראש
 עשה ספק בלי וע'.כ , ש"ע( סי' )שם להתיר רצו לא ושניהם , נסים רבינו ולפניהריב"ש
 רביני מות אחרי היה תה בברצלונה מצאנוהו כן אחרי מה זמן אמנם * נשבעכאשך
 אמונהו יראנו הריב"ש ובין בינו היה אשר ומתן המשא . תט"ו( תו"ד סי' )שםנסים

 שחור כתם יראנו זה וכנגד . פנים משוא בלי משפט ועושה צדק מבקש , ררכיוותמימות
 בדבר היה הריב"ש אליו כתב אודותיו על אשר הענין הנה . 01עשהו הריב:שבהכונת
 וביקש , דינה להצייק .הטענות מסרר הריב"ש והיה , חמיה עם לבתו היה אשרהריב
 נאוה לא כוה מעשה ואמנם , בדין להצדיקה במעווה הוא גם יהיה כי שאלתיאלמר'
 פניי יכיר שאלתיאל שרבי יבקש כאלי מאד הדבר קרוב הלא כהריב"ש צדיקלאיש

 אשר ואמת צדק אוהב אמונים לאיש שאלהיאל ר' לעינינו נראה זה וכננד ,במשפט
 הריב'ש עם להסנים יכול היה לא וסברתו דעתו לפי כי יען , בדין אוהב פני ישאלא

 מיה סי' ה"מ )עי' עמו תסכימו לא אחרון ברור הסורים גדולי כאשר טענותיולהצדיק
 התורה היתה אשר בספרד ההיא בעת היו ונכבדות גדולות משפחית . ג( קכ סי'ש"ך
 שם אנשי אנשיה אשר א בי ל ן ב משפחת היתה בהן המיוהדת אחת , להןירושה
 לכבוד ימים האריכה הזאת והמשפחה , התורה את יודעים כלם נבונים כלם חכם'םכלם

 . ספררי( בקרבולההלה
בין

 רבי השר חכמי שני על רומז טהורי זהב כרובים ,שנים בתחלתה סיר עצתב שמה לי ונראה , חדותובמלקות
 עדרו' כרועה קרשים צאן ותשכל דעה רועה ירעה ,שם זה אחרי וכתב , שלטה בן חסראי ורבי אפרתיעמרם
 חסראי רבי זה שמועה, מבין דעה טורה תורה טרביץ ירבץ "ושם . שנה ארבעים בקהלתם רועת שחיה רעעזה

 אב קרש שרי האצילים אתכם .יהנה התשובה בכוף אטר ואה"ט . בתלמידים נבולו ותרחיב תורח שםשהרביץ
 בישיבה. ויושב .,,זקן הריבזש שקראו ר'ע ספק בלי זה וגו' מדין" על יושב בישיבה ויושב זקן הכטהשקנה
 . הראש הית עטרם שרבי טבוארומזה

 דון שים ובסי' , לביא בן בנבשת דון רט"ט בסי' זו. מטשפחה חכמים ג' נזכרו בריב"ש7(
 כטבואר הי חר"ן בעיר השאלה כתב וידאל דון לביא בן דוןשלמה תליה ובסי לביא בןוידאל
 שנה ס' כסו היה הוה וה.יכוח בטרטושה בהויכוה היה אשר וידאל דון אותו שאינו טעצמו וטובןבתשובת

 בגבשה את 2 בהערה שם נרעץ מזטיר עוד . ח הערה ח"ח בסוף נרעץ שתוכיח כטו קע'ג בש' חר'ן טותאחר
 שלמח דון היה ואגיז חחכמות בכל בתורהו חכם הית הזה בכבשת ורון קרשקש חסדא' לר' טנתב שכתב לביאבן
 שהזכיר שלטה ודון  בכבשת דון חם גרעץ החכם שהונה שאלה ואפשר . החנמיב מגדולי הוא גם  שהיה לביאבן

 ט"ו שגח בהשכיר שפיינשניידער החכם שכתב טח לביא בית טשפחת אודות על ועי' בתשובותיו.הרינ"ש
 . והלאה 54צד
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ן
 הארוך חיים ר בן מנתם ר' הרב נמנה ההוא בזמן החטפים גיולי בין
 והריב"ש . הישרה השכל סדרך חדודו מתשוקת נוטה בפלפולו מבוהל הזה החכםהחג כי , לאשורו דבר מבין כל ימצא עליהם לב בשום אמנם . החרוד דרך על ' כלםdISi) רכ"ט- פי' )שו"ת הר*ב"ש בתשובות ופלפולים חדושים מקצת נשארו ממנו .בשלסנקה

 מגולה ובתוכחת , ומומיו דפיו בפניו לענות בעדו עצר לא וטכבדו אוהבו היהאשד
 , . , החיים עץ דרך לשמור ומפולפל חריף לכל ראם כי ותשכיל תדע "מנם ו לוכתב
 היה אשי חדושיו ועל , רב"ט( )סי' נעדרת האשת  ותהי במרו פיפיוה חרב אם בצעומה

 בהם וליחן שלישא עד זרים -דברים הם שכתכת מה : אומר הוא בהם ומתפארטתהדר
 לעקש פנים להראות וגבורות לחריפות חושב ואתה זמן לאבוד חושב אני הכתבספי

 ישר וכל מאר  הריב"ש הפלג לא  זה ובכל , רל:א( )ס4 התירה מן השרץ ולפהרהישרה
 ירד ולא האמת סדרך לפעמים התעתהו פלפולו חריפות כי באמת כן יראה בלמודוהולך
 כש יהלוך תמס ההו קו נפית דבר סוף : הריב"ש עליו אמר ובצדק, . הדברים8(לעמק
 והיה , כשלמנקה היה הזה מנחם ר' של מושבו . ותלול גבוה סנדל עליו ובנקזשבלול
 המיר והיו ,ולהו ומורים חכמים בקהלהו היו כי ונראה . המשפם על היושב דייןשם

 פקירת את נוהג היה מאד ואמנם , השאלות בכל מבואר כן בהוראות ביניהםמחלוקות
 ובכל במחלוקת, מלהכנס סאד נשמר ני נגיר הריב"ש אל משאלותיו , בחכמהחרבנות

 הנדולים אל הלך אם כי הוא הכריע לא עזרו חכמי בין למוקות הרעות בהיותעת
 מקטל הלאה גם הולך היה חבטתו שמע . המשפם דבר לפניהם והציע באלץא%

 כתב אשר ותשובוה ושאלות , בשאלותיהם אליו פנו הקהלות רגני וכמה ,נל:לותיו
 , כ"ח( סי' )ח"מ יוסף בית בעל הרב ביד המפר  וה היה ועור , ונתפשמו .ב-11רנתחברו
 חפץ היה הריב"ש אשי בישיבה גדול אדם ישב בפרפיגנאן גם . לו היה מה ידענוולא
 הנצולות מן היתה פרפיגנאן העיר . ה פפ ל נימין ב ב( '4 הרב הוא אלאניקרו
 הישיבות פסקו אז אשר , אלפומי בן היינריך דון מלכות תהה והשמרות הגזרותבימי

 כן אחרי נמצאהו אשר אברהם בן הצרפתי שלמה ר. הידוע החריף היה אולישלס) רבי . הם ר ב א ן ב ה מ ל ש ר' הרב הורה מרביץ בה להיה פסקה לא ושםבפפרד
 בנימין ר' כי ואפשר , בהערה( י"ג ס'פ לעיל )עי' הר"ן בימי הדור מנדולי והיהבטיורקה

  בחבטה מאר בעלה  הזה החכם היה הריביש עדות לפי . אחריו מקוטו מסלא היההזה
  שכרוב אחיי אבל . , . אלי ששלחת כראי איני אני בהשיבהו  אליו ובחב . בחויתוופפואר
 ועיינת. דרושך להפק לבי אל נתתי דעתי להודיעך וצותני ענותךיקראתני ובגידלסוטרך

 . פ8( ש סי' )שם ב4 שנסתפקתי מה ונותן כנושא ואודיעך . , .בקונפרסך
 הלוי שלמה ן ו ד החכם היה התלמוד ובפלפול העיין בעמק ורם גדולאיש

 הגדולים אחר כאל בדבורו וכבור יקר לו חלק הריב"ש , הליי צאק דון בן ש 1 נ ר 1 בד
 רק שלמה דון אל כהב אשר התשובות מן הריב"ש השאיר לא , ובזקנה בחכמהממנו
 השאלות רוב כמשפם למעשה הלכה הוראה בענין אחת כלן בין ואין , במספרשש

 מפליג  הריב"ש . הפוסקים או  הגמרא  בבקרת פלפולי ומתן משא כלן אם נייתש,בות
 תדע ולא ירענו סה . . , שאלחני מחכמתי לא כי  ירע לא מי אליו. ובהב מעלהומאר

ילר
 קטלנית דבר על , רמ"א סי' בריב"ש משאלותיו אחה על אעיר רק בדבריו לפלפל הטקום פה אין8('-
 ומשאלותיו לה'ציא אותו נתין אם בדביר התרו אם לרבריו .אף לא תצא.1ח1 לא נישאת שאס ם כהדמב נאטםאם

דגיחוש
 הבין לא

 הרסב4ם מתשובות שכח כן .6עשהי על )ניחנו הניחוש מן ירא ללא מעשה הרשעשה כיס!
 שייך ולא פחד חשש רק איסור שום אין להרמב'ם ~יפת , שנוי בקצה שטב'או טשנה בנטף ועי' קמ'גס-'
ה

 ואולי a'nal) התג )ם.' כטירול ,ושב היה אשר לפפה צחק ' י רב ההרם נוכר הריכ.ש בשו"ת9(
 , בעטין ר' של בנוהוא
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 בהורה.כלסדעם לבאר.תעליםית,)לנלוח העים יקרו טה ולך השכל טחשבות נתכנוולך
 ושלום אהבה ברית קפד(.. מי )שם. תיובתא טהדרנא ממר ולטגמר . . . שבעיםבפנים
 ברית חדק. שלמה והבן . ביניהם והשחן המהא נתק סה זמן אך , 0אז ביניהםהיה

 הרייקך קנה הידירות חדשו אשר בעת , לקראתי שמח והייב"ש ן אליו במכתבוהירידות
 קמו כי להריבדש; תונה ימי היו שלטה ר' אנרת אלט הגיע ונאשר בסרקסמה,יושב
 אדוע.ילבה קלעה; קהל עם .קיוסים עשה ובבר , סרקסטה את לעזוב בלבו גמרכי .וי קרעים., טעשיהם על היכיתם אשר. בעבור , עמו ריב וחרחרו מחלוקת אנשיעליו
 DV שכתב בהמליצות שיטה .לר' הודיע כן . ומורה לרב להם להיותאליהם

. 
 התשובות

 ומבבין ותבירו ידירו הריבדש היה בי נראה האלה הרברים כתוך , קציב( סי')שם
 במספה שוים, והיו , מנעוריהם אוהבים כי:היו היא רחוקה ולא , סודו ואיש סניפויותר
 ה~קודוה אלה מכ5 , בשנים הרבה גדול מחבירו האחד אין פנים כל ועל , חייהםימי
 קנא,, שבשנה השמד בימי חי היה עוד הזה שלטה ר' שאם גבובה השערה לנותצא
 הוא בג וגרעץ( האוטי מרעה ולהוציא , זקנה לימי ההיא געת כבר הגיע פנים כלעל
 לסים] נעשה חייו לימי הארבעים בשנת קנ"א בשמי אשי רבורניש הלוי שלמהאיתו
 חרושיו טתוך . כישע עלילות עליהם ומעליל לישראל טיצר והיה כיסר כןואחרי

 סכקר היה כי נראה והייותיו ומקושייתיו. הריב"ש לנו שקייםדסעפים
 תר"

 ,.,והרוב'ש
 יעיהם הרמב"ם בפסקי היו מעיניו גל פלפול. ובדרך ואפשר אולי בדרך רק ברורדבר משי גלי . עליהן בתשובתו לרוב גם , להולמן והולם נגר צריכים כי קושיותיו עלכתב
 מהת'נגדות.כי במשיג בעלילה עליו בא לא אבל . נכינות בריב"ש שהובאו קושיותיוכל
 נרגע-משמידוע באשר , נכורו על חס ומאד להרטב'ם היה אוהב בי , ושואל במסתפקאם
 בשם;הרמב"ם הביאו ולא הם רבינו בשם הלכה פסק שהגיא קפ"ח( )סי' נסים רבינועל
 לר"ת יתרון הר"ן שנתן על שלמה ר' בעיני רע היה כי מזה ונראה . כן פסק הואשגם
 התלסודדום מבחירי .אחד היה הזה שלמה שר' יוכחש לא כי עם אמנם הרטבים.על
 חי אחר עוד.4למה . בספרורנו ושם יר לו שיהקיים זכה לא זאת בכל ן הזהבזמן
 . בן ו א ר ן ב ה מ ל ש ר' ב ר ה הוא נמנה הרבנים גמולי את הוא גם אשר ההיאבעת
 שבתו מקים לסרקסטה הסמוכה (CalataJua) איוב קלעת בעיר לרב נתקבל הזההחבם
 )קלעת , .עלזו קרוב שיה כי. שטח ולבו לקראתו שש והריב"ש . ההיא בעת הריב"ששל
 ני .הרבה וקרוב . אשננזג?ם( מלין משמונה יותר סרקסטה מעיר היא רחוקה ולאאיוב

 אלוהם שיבא אווב קלעת, ערת קהל ובין הריב.ש בין היד אשד הקיוסיםאחרי(שנתבטלו
 .0פוא~א קילה היתה איוב קלעת . תחתיו שלמה ר' את קבלו ומורה, רב להםלהיות
 )סי' מירשות. וכרר כנסיות בתי ,כמה בה והיו , רכ"א( )סי' הירה ובעלי נגידיםסקוס
 ולהרבותו החזיק.,קלום לבלתי ]ספרד קהלות סרוב אשי הרעה המחלה אמנם ,של'א(

 כתות כתות נפרדו ,הקהל אנשי , ידעו לא שלום דרך הזאת, בעיר גס פשתההמחלוקות
 קמו מתנגדים כטה , שלטה ר' להחכם גם למכשול היה תה ,)שם(

 עליי
 ואפריען.םעש11

 בחלמם ממנה הקטנה מירול לעיר וללכת הזאת הנרולה נעיר הרבנות אחלעזוב בלבי חשב וכבר בפקירתו, נפשו נעלה וכמעת בעוכרי.שלומו, והר מנוהתיונזלו
 ארס היה הוה שלטה רבי גם רפ"ז(, )סי' מטחשבהו השיבי ש הריב לולא ,ובטנין
 כי נראה הריב"ש בתשובית מחדושיו נמצאו אשר המעמים השיור.ם מן , וחריףטפולפל
 אל זה קרב לא אמתי הג'ון בדרך אשר דברים ויהסה יושר מאר"~ח ימהו חרורולפענחם
 רבי אח מזכיר האחרונות טהשיביהיי באחת כי הריב.ש מידם מה הוה הרב .זו("ו(

שלמה
 קפילא טעימת עם nDW'a מעיכה בה שהטכוס כהעפת טעימה לדלות שרוצה רפ"ח סי' כריב.ש עי'ח1(

 , לזו 11 לרגזות הוא ושבוש . היטב הטעם בחיגת בת שהמכווןארואה
 ח"הדור
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 אינו הזה שלמה ר' כי לשפוט ניכל ומנה . ק"ה( )מסיי הסתים בברכת ראובן בזשלמה
 בזמן חי היה עור אשר המפיאר הטליץ בונפיד ראובן בן שלמה רבי אוהו עםאחר
 לעולסו הלך כבר הריב"ש שאז קע"ג בשנת מי"ח( )לקמן האפיפיור לפני שהיההויכיח
 , קודטוי( שנים כמהבאלגיר

 ובלי , הפלפול דרכי ח.מדי החדושים בעלי היו הנה ער שהזכרנו החכמיםכל
 ההידושיס געלי גדולי והר"ן והרשב"א הרטב"ן התורה עטורי בשלשה היו מקנאיםספק
 היה כי לנו נודע מחכמתם שראינו מה מכל אבל , בפלפוליהם להט להרמותורצו
 לא נם , בקרוב אף אליהם דמה לא אחר יאף , הענקים אלה ובין ביניהם רבמרחק
 אחד זכה אלה מכל יותר אכן . עמם אבדה הכמתם כל כי מחדושיהם שאריתנשאר
 תסים הלך אם כי בחדושיו עיניו רמו ולא בפלפולו לבו נבה לא אשר הזה הדורמחכמי
 הזה החכם . הבאים הדורות בכל המדרש בבית נשמעים דבריו שיהיו זכה והוא ,בלמודו
 שם רק עירו שם לא גס נדע לא אביו שם את , א ב י ב ח ף ם 1 י י ב ר הרבהיה

 מורי קרא חסדאי ר' את גם , פיח( סיף )בים נסים רבינו היה רבו , "חביב"משפחהו
 על הפירושים הרי"ף9ן(. הלכות על פירוש יוסף נימוקי ספר חבר הוא , פ"ב()ב"ב
 בבא קמא בבא יבמות קטן מועד והן מסכתות שבע על ברפוס נטצאו חכר אשרהרחף
 רק.על הרי"ף על פירושיו הר"ן חבר לא ואילי , וסכות סנהדרין בתרא בבאמציעא
 פירוש מתוך נראה וכן . רבו פירושי והשלים התלמיר זה ובא הנרפסות המסכתותאלה
 נמוקי בעל והשלים פירש ולא עלים איזה הר"ן השמים ששם הכותב פרק בכתונ.ת ןהר
 על רומז שהוא הר"ן בפירוש מקומות בקצת מצאנו ואמנם , רבו שהשמים טה אתיוסף

 מזה לשפוט ואפשר , בכ"מ( ופיו פ"ר שבועות )עי' ובתרא ומציעא קמא בבבאפירושים
 שרו10 נמצא לא המקומות אלה בכל אמנם . המסכתות לאלה הלכות פירושי חברכי
 , לשם כשיגיע בעתיד ויתבאר שיכתוב טה על רומו אם כי שם כתב שכבר מהעל
 הרי"ף של קטנות הלכית על גם . ברצונו היה כאשר לעשות ירו לאל היה אם יידעומי
 כתובות , מסכתות שלש על נדפסו הגמרא על מחדושיו . קצר פירוש חביבא רייעשה
 לגמרא חדושים בכ"י טמנו נטצאו המחברים מן קצת לעדות אמנם . שבועותנדרים

 להלכות פירושו מביא נ"ג( סי' )או"ח יוסף בית בעל והרב , המסכתות כל עלולהלכות
 בשה"נ )עי' יד בכתב פמהים על פירושו ראה הגדולים שם בעל וההב , מגילה מסכתעל
 בן ואחרי ראשונה במהדורא הספר את עשה המחגר . יוסף( נמוקי וע' חביבא י רע'

 וכתב המחבר" "אמר בדביר לרוב ההגהות אלה וציין מבחיץ בגליון הגהות לועשה
 הפירוש עצם את קרא ההגהות לעומת , לשוני" כאן ועד או ל'" נראה מכן דבריובסיים
 וביחור , והאחרונים הראשונים מפירושי ורוכם פשלו הם הפירושים מן המעים .פנים"
 , הרא"ש בפסקי יפה במדה והשתמש , בשמו תלמידיו שאמרו וסמה א הריטבמפירושי
 בעל הרב את גם ומזכיר , הסירים כעל יעקב מרבינו דברים מקומ.ת בכמהומביא
 רבו הוא הרבה במקומות מביא אשר הרננ"ר . ב( רפ' ונמכות פ"י )ב"ק משנהמגיד
 כי ימצא בפירושו המתבונן , המתים בברכת מזכירו מקום ובכל ראובן בן נסיםרבינו
 את זה לנצח היה חפצם וכל ישעם כל אשר הפלפול מבעלי היה לא יוסף נימייךבעל
 היתה אמתתה על ההלכה לברר ורק וקצרה יש-ה דרך דרכו אם כי בהלכהזה

 בספרו קארו ייסף רבי הרב ובפרט את-יו שבאו פסקים מחברי היו ,ה ומפנ ,השתדלותו
ניח

 שהית בונפיר ריש אותו הוה ר'ש היה לא ענין בשום א"כ קודם מת ור'ש קם"ח שנת טת הריחש1:(
 . אחד ששניהם שכתב ניעץ על !תימה קע'ג בשנת היה גרען שלדעת בטורט!שהג!יכוח

 DO~1 גן כתבו ספק ובל' טעות וזה , ,רזם' נקרא שרבו כתוב מצאת' וב'שה"ג הדרות בקורא12ן
 שמצאי

 שכתב והוא הריטב'א מדברי הם כן שכהב מקום נגל גי הרגיש ולא , הריס"  ,ומורי ~ala ב3"  מקומותננטה

 . !הרים !הרשב"א ראיה את מורי בתיאור לכ' קרא שהריפב'א וידוע הריםוטורי
 ה ח)ד!.ד
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 הרבה .מקצר מהיותו בהם דקדק גם 'והרט',ב"י, : 'בפירושיו 'מאי יוסף.משהמשיםבית
 ברביע המליה ד"ת 'ד' ובסיגל ,נ"י עוד 'וכהבר ד"ה ל" .ם.. ח"מ )עי'. כונתו: לפ-שוראה
 שיניא הלבה. שא15 ממני אשר' לאת-ונים מקיר יוסף הנימוקי היה זה ומלבד. עובנ"מ(
 ממח : ור"ן ,.וריטנ?א ורא-ה הרשב"א. שם' על. שיטית 'שהביא' .לב- לא כי .חדשות,
 בקבלה לו נויע מאשה בשמם ~ דברים ז-גם -אמזהביא כי , בספריהם כחובשנמצא

 אשר':לא בהונרהו' שלא או שמם בהזכרת אחרים' חכסים' שיטוה. מביא וגם ,סתלמיריהם
 )ילק יוסף נימוקי בעל להרב לו ,היה האלה הצדרים משגי והנה : אחרים במפרים.נזכרו
 הוא'.לא נם. הנראה; לפי אשר הזה בדור גדול . ובהרחבתם ישראל דיני בהשלמתגדול
 הרא"ש מצאצאי ר ש א ן ב ה ר ו ה י י ב ר ב ר ה ה.ה הטחיך הפלפל מאנשיהיה

 וקוט הורהו בעבר בכביו '~שו.5רעיש.שהימר מיגר חכם היה הס . לו רבעידי
 התלמוד כל את עדע והיה לאבותץ .חמה בחכמתו כי עלץ ואמרו , וחכמתווצדקתו
 ההורה חקת וספר השמים חקת ספר ספרים שני לו ויהסו . ה.( מאמר השלם)יוחסין
 n?1wj~-.מהרי"ק eiy~ln )5ן יהודה ה,א'מר'. התירה חקת ספר כי ברור אבל ;)שח"ק(

 , הראשונות15ט )תשובותיו הרי5"ש, בתה ולש[ נבורגוש ישיבתו תחלת ,שורש.קע"ז(
 4ש5 ילא ומורה רב .היה שם אשר , לט.לטילה כתב' רצ"א( רפיה )סי' האחהוגותאבל.

 ,ולהעמיד תורה לוב-ביץ זה עצרו לא 'אבל בספיד., רו5.הרבנים כגורלשם,בשלום
 5:י ,י, הרב הגדול הואזה-חכם האחד , בשם שנים רק נודעים מתלמיריו .תלטידים

 הרבנים כל על לרב .מבהו "ומטעםלהמלך בקשטיליה המלך ריפא , היש א ו ג ל א ר י אמ
 , בחכמותיחיצוניוה גדול חכם והיה שנשנה.קנ"א., השמר ימי: קשטיליה,אחויבארץ
 לאדב 'א יצח.ק י רב הרב היה והשני. . הקרש ללשון לאריסטו המדוה ספרוהעתיק

 וכל. הוא: רע בענין' אבד יהודה רבי . -הקדשי( -בלשון ומליץ-חכם.:הלמודי
 ן השמר בשעת במילמילה cwn על.,קדועו נפשם ממיג כלם ;.משפחתו. בני

 ד5ים.ניול;4 הזה נדוד ספרד מלכיוה בכל היו הנה עד גהוכרמ אלה כל מלנד )ן
 ואין קבועות ישיבות וגם מובהקים ודיינים ועיר עיה בכל קכועום .דינים בתי .בבינונים
 בקרב כזאת נהיה שנה כחמשים זמן במשה , ההלם)ד עיסקים,בחכמת לתלמידיםמספר
 בהחלת להם,;הן ל".כ5ו בהליכהם לעכבם לננדם נצבו אשה הרבים והמונעיםהארץ,
 באו אשר ביחורים וההריסות הרדיפות ממנה ונורשה נוראה מגפה היהה השנותהמאה
 הרגיעו כמעט , תפקידים מאזן הישיבוה ושאו לשמה הקהלות שמו. אלה כל הלא ,לרגלה
 עבר היינריך ורון פידרו דון האחים מלחמת לסבת והנה השנים ארכו לאלרגע.ם
 היהה'עשט" רבתי וטולט'לה , קשטיליה קהליה 5ל וחרבו התרעלה כוסעליהם

 ורבות
 לפרד ישיבוה כ5 במלו כי ער לררך( )צרה האיץ לעם לבז היו הקהלותמשארית
 ההורה חכמי רבו המונעים אלו כל למרמז 5י ראינו ואמנם בסופו(, ציון)שירי

tDD~ לא"
 הייב'ש ותשובות בשאלות נמצאו ודיינים וחכמים הבנים משבע.ם יותר הלא .
__ וחשקים רננים. 5מה לשער יכול וסי. , קגיא עד במפ-ד בעודו עמו ונתנו נשאו"שר

 אשר .
 אז הר,ב'ש נראה.שהיח ההשיבה מסוף אבל לבירג'של לרר שכתבה נזכר לא ר': סי' 3-לב"ש8ן(
 מוח אליו לבא ודעכי בשוריאה ריי ה.ות בש-הו בנתשת שמואל שרון כתב ששם בבורגיש וריי1סרקסטה

 וקרח -בבורג,ש נקבע שמשבו שער ונרעץ . שודאה דרך עיגר.ם לסרקסטה ומ'טם בבורגיש שמנשחנראה
 השלם. בהחסין קל דקדוק על וסמך בקבעץבטולט'לה מעולם ישב לא אבל שם ונהרג במילטילה מסעו עלשהיה
 של באגרת שמטורש כסו תהרג ותלטיריו משפחתו עם בטולטילה ביתו ה.ה ק:.א בשנה חהריגה שבעתוהאטת
 . טמעו על בסקרה רק ~ca שהיה ולא להלן שיבועי כטו קר'טקשר.ח

 לחם את חלל בי הכומרים עליו העלילי אשר טא'ר אוהו אלנואר'ש טא'ר ר' היה נרעץ הטע-ת ימע4ן(
 אך , ו ובהערה 101 צר ח"ח שם ע.' והוסת האונם מפנ' בשקר והורה )טארטור( העמור על וכפהוהוקרשם

 ואודוה , 58 צד ש:ת.פ'ו לרפש'ש בהט,כ,ר עי' הזח ר'ם אורות . דבר טוה א.ן יהירים טופ-.םבסקורות
 . 428 צד נעשיכטע צור ציץ אלחדב יצחקר'

י"ל ח"ה()דו'ר
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 ואין אבד רובם חכמת פרי ביניהם היו נדולים וחכסימ היו רבים כי אף .אסנם .לות( צדיכיס היו שלא מפני בכהב עטו ונהנו נשאו ולא ההיא נעת חורה הרביצואשר
 עשהה הזמנים מציקת , זה על נפליא ולא . תתלמודית בספרותנו ידיהם לטעשה-)זכר
 אשר וחכסהם ה.רתם רובי גם אבדו סחמודיהם כל ושאר וקנינם רכושם עם ,.ואת
 האחדים הרבנים מן ניתיה אשר הפלסה שארית על נפליא יותר . בכתובים להםהיו

 חניל והיא , כלה אברה לא כי הגדול השסד עד השנית מסאה הראשון חצי_בקרב
 הם אשר האח-ונים הפ.מקים למפרי נפתח מקור והוא ההלטורית בספרות .געולחלק
 , בישראל ההוראהיפודי

 עשר ששהמט"ק
 ואיטא*א, אשכנזצופת

 שם בצרפת מצבה היה האלה הרעה ימי בקרב בספרד התויה חבטת כטצבלא
 דור בגל שם נפגיש כי אף באשכנז וגם . השניה המאה בא קים כבר פסקהכטעט
 חבטת הלנה קרמוניהם לעוסת כי גס נראה זאת בכל , תורה מופלני וטובים גדוליםודור

 ראינו כבר הנה : ההלמודית המפרוה שדה על עגודהם בבחינת וביחוד אתירניהההורה
 והחקירה החדושים מפרוה וצרפה באשכנו נדעעסה מרוטנבורג טאיר רבינו הרב עםכי

 אם כי בכהובים נשאר לא תלמיריו היו רוגם אשר אחריו אשכנז חכמי מכל ,העייניה
 לתורות בארץ שארית ולשים קרמוניהם דברי לאסיף חפצם כל זה כי , דוניסאסיפת
 ולא בשם נזכרו לא רובם אשר תלמידים היו להס גם ההלטידים אלה . והוראותיורבם
 גדולת יפרשת ונבורתם תקפם מעשה וכל , העצמית בםפרות.,התלםזדית ,להם ושםיד

 ההן וההגהות למפריהם הנהוה בעשותם רבוהיהם מלאכת ולהקן להגיה רקהעאעדלוהם
 הם היו השניה ובהחלת הראשונה המאה נבול בסוף . לספריהם נספחות אתנונמצאי

 ממרינתה יררה הספרות שדה על העבורה אכן , ובצרפת כאשכנזהמלטדים"והמורים
 פפקיהם רבוהיהם הוראות לקבץ הבקשה נם . נכבתה סופרים וקנאת מעטטעם

 או מעט בהגהוה הספיקו מהם ורבים , נחלשה היא נס מיוחד.ם במפריסוהלכוהיהם
 ואולם . ת ו ה ג ה ה ן ס ז , ההוה הזמן לקרוא ונוכל , שקדמו המתנרים בספליהרבא

המשהדלים
 בו וי משההל בי ר את עוד הב?גוכיר למאה הא' גהצי שהיו נרי-גש שנונרו "יכניס ס,15(

 הריגש שבא בעת שהיה איוב בקיעת בץ ק לא
 יוסף ר4י שפ-א(. )ס" הר'ן בים' חי וע"כ לסרקסטי

 לרבו חריג'ש עליו וכתב בסרקסטה דיין דור ןג
 הרי

 איש שפה( )סי' ובטעשיו בתורח תחבולות בעל שהוא
 תלטוריטופלנ)סי' הית בןארדוטבאושקא הכהן חיים בן יוסף ר' שפ.א,. )סי' ריגחגףוכחרחר

 בעיר וחזקן חח:ם אם כי העיר הכח היה לא אבל נכבד חגם בטורטושה אלפ1אל בן אברהם י'ש"נ(.
 ורבנו הר"ן עם חוזה לו והיה שנה שלשים כסו בטורטושה ישב אשר חלאיו סשה רני מרבהיה

פר"
 ועי' וצדיק דיין טוגחק עכס איוב נקלעת שועיב ן ב דוד ר' שצ.ס. סי' ובריגיש ש-ח לקמן עי'
 חלוי יוסף בן חיים רבי תלג(. ,סי' טשנה טגיר בעל קל בנו טולשא די ויראל ניצקתק'ח(.
 נראה חתשעה נטן רפט( )סי' באשבילח ח ג י פ ה י ד ע ס ר ' ב ה ש ט ן 1 ד . ר"ה( ,סי' תשן רבבררוקה

 י ב ר בשם אחר רק ונוכר עליו שחיקו גדולים חכטים באשבילה היו ההיא כעת עי הזה הרג הוה גדול אדםגי
 הוא ואולי ריי( בטרסוגה)ס" שפרופ יצחק( )ב-ר פוב מרכרבישם "יש. גרותיי דימשח
 אטינת געניני טענות בוחן אבן ום' , שפד בסביוניטח נך"ס חתלטוד אנדוה על פי' רסונים פרדס ספרחטחבר
 בס' וקי'בכ"י

~sw 
 חריף גרול לארם טפורמם באוקליש סי מ1 בן ה ש ס בי ר רטש.ש.. בשם סשזכ הספרים

 סרב.ץ ספ'אר רב כאלקליעח י קהל אל רחם ב א ם ר . רע.ה( סי' מאר חריבתי וספליע הריםועוקר
 מההיה ר' הנודע הוא נרעץ וכתב . בסרקסטה י ר ח צ י ה ן א ר 1 ד נ א י ב ר . ר.צ( ,סי' ביש,בחתורה
 החלים מדרגו בסוף ונרפס בההלים. קרט סזטור ופי' קיט בשנת ח" ,.אור ההורה על "י' ספר שחברהיבחרי
 שלסת ר' החכם מחדש שהו"ל תהל.ם למדרש במבוא ועי' . (40 נעשיכטע צור צונץ ועי' אחרים חבוריםועוד

 . ע'.ש הזח להחכם ט"ו סי' שלם פרק כמבואו ינדב חסו'ל של ותיקונים הערות עט הרנ.א( ,ווילנאבאבער
 גל רצ'ז(. ס" בחכמות ובקי סובחק רופא 'שיבה מאבח חרור מגדולי אסר בשאשיבח ס ג י ב ים הי ירב
 . חח,א 3עת בספרר חורה ותופשי גדולים רכגיס תיו טצאום אשר והפגעים התלאה גל עם כי ראיהזה
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 ייראל מנהגי לסדר . והיא חדש ענין להם ברו מיוחדים ספרים לעשותהמשתילים
 הישנות,)'מנא64' והתקנותבקהלותיהם

 י"קעו~
 , ה%.ובכאיף,6 בחי , "6סת בעיה

 "ז":'נ(-.לין קמין :.::ספרים (ל*6(יא:י55ת :ק(61ן ל6י6ת הקהלית בהנהגהתקנית
 צרטת:בראשונה גלות טעת כן.. הדברים עמרו לל בצרפת אמנם . ההם בדורונובאשכנז לע"

 הנהיג*"עליק44* לאלפים ,."יו '46שראל ואניה האייה ."אויב וירב ס'ץ( היא)שנת
 .גילימן'ב-?יו' חרב פלפי "יו ואגני 4ת6.:; .הארו אשר מהן נדול ממפר וגם ,השם
 סכל:סח6ד.הם שיעד ח66,-'הא,4ה,4גין 66ק;,-~Hkt "היא העת מן כל, ובחוסרבערום

 סועטות:~עען שנים שבקייב אף כי ק4ם: נימי 'בצרפת היו אשר והמוסרייםהרוחניים
 ונכפלו. הימים ארכו לא הנה , אחוזהם ארץ אל לשוב הרשיוןלהם

 6טו הצרוה ב"
 ובשנה , הרועים כירת הנקראה מחדש רדיפה היתה פ'( )הדא שובם אחרי שניםחמש

 אלה כל על העולה אך , "מצורעים גזירת בשם הנודעת והיא מזו קשה גזירהשלאח-יה
 בהחלת בעולם הויה היתה אשר הנדולה הטנפה לרגלי באום אשר הנוראוה החלאותהיו

 הוה היהודים על הביאו אשר כאלה סאורעוה בקרב ועתה , ק"ת( )היא השניתהמאה
 מן וריקה נעורה צרפת יתהי , מביניהם הקורא: נכרתה:: במעט שבי על שבי הוהעל

 ישיבה ייסד) :התעודדו יפארים הטלוכה בקרית רק'. האיץ),, בבל לתורה מרבץישיבה ה4"" לא השנית לטאה הלאלונה ובשל4*יה "6%יד64 .פן ונקושה עזיבההישיבות
 '. .' ' " . '. 'למנוחתם. -מעם שבואחרי

 ב"י -ר ן ב הי( י תת י"ס רב הר5 היה ומנהגה מיסדה ההיא הישיבה'בעה ראש"ו
 יבי הרב היה' אביו אבי אשכנזים. חטמים משפחה משרש נצר היא היאיוסף.
 ש5 התלוו;5מ4דו . רע"כ( 'סי הריב"ש )שו"ת בפרבנצה היה ומושבו החכמיםסנדולי הי" הג( ~ו'מ י ב ר אבע נם ן מזבים במעשים ומפואר בתורה נדול רב אשכנזייוחנן
 הכהן ש"ץ רבינו אח י(שי5ש למפרד תורה ללמוד הלך אבל , אביו לפני היה סתתנהר'
 אשר והיהודים' , ש: לגור לפארים הלך. משם , ציון( )שערי בבוצלונה נס.ם רבינויאת

 היה" מהי . עליהם לרא*'ולקצין! למורה לרב וקבלוהו לקראצ'י שמחובפארים
 .זאת.'לא

 השנייעי:6ן לסאה הראעונה ברביעית לראש שם היה כבר ספק בלי אבל , לנוהוגד
 זמן :היהה לרב נתקבל"בפ%:ים  איטר  השנה כי טאד היבר קרוב בן ועל , למדניםששה, או חמשה אק 6י הארץ בכל היו לא כי נואו טרם כצרפה הרברים ממצב לנויסופר
 רק  6י-  בעקבה-5רסבה;' באו  אשר  הגזירוה קמו ואחרי הגרולה  המגפה בלוח .אחריטה
 הלמור  להשיב  במשרהו פעולתו ראשיה וההי , נוה טעטד  בצרפת היה בי  יתבןאו

 ואסף.אליו י*יבה:6בראש,נה  שם יסר  ליקים טררשו  וחקר'והיקן און אז לאיתנו,הורה
 בדור ספרד . חכמי גדולי . ר"ע( סי' ' הריביש )שו"ת ביניהם תורה והרביץהלמידים
 ,ה56ה: תורה .,מטע חוטי אלהים איש וקראוהי , בשבחו לספר הרבו טאראחריו

 וגורבה-,גבולו ומשפם חיקי בארץ )וללמד. ללמוד לבו הכיז אשר וקדושה ענוהמשרשי ונצי
 וסר4,,ו .:חכמתו א( רע סיד )שם יקיכה ועיפיי רבניט  הרכה שלפניו ויצאובהלמייים

  'ועקב 'ושריו מלך בעיני חן גם  המציאותו וישרו מעשיו צרקה עסו, בני לב את לוקנו
 ימי.'".ל:ע"ג ו6ל 'ומשפטיהם, איהוד-ם עשני באיצו-בכל ומושל אדון המלך  שמוזה

 -עם- אמנע . שם( )נ"1 ברמים 'ונשיאוהורבנוהו
 גדול"

 מעלת והפלגת ותורתו חלמת.
_ .בכתובים., אחר דבר אף סמנו -ילא-נשקר ספרים  מחברי בין לו  זכי ולא שם לאבינתו 4  1_. אבל : -4

 את רבי ששבח :( )נ' -בפסחים פי')נאה ע"ח סי' , הינ התשג,ץ טביא הוה ר,-?סף אשת הימית מן.י(

 להלסידו-כדינא הרב ;ה קצרה דרך להעבידו , אדם ישנה לעולס שטהע2מרי כלל הרבנית שנהנהערש
 ועי . ארוכת כלשון יתבלבל לא, שחרב קצרה לשון בעי לא רועלסיד אבל ארוכה בלעגן ההלמידישהבש
 1* הערת פכזגלקמן
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 המלך מטעם הנה . מאד עד עליו כבדה הלא משרתו פקירת כי , פלא זה איןאבל
 ואף , אחיו ובין איש בין ריבות דברי בכל ולשפוט לרון היהורים עניני כל בירוגתנו
 והשקט שלום בעדם ולהשתדל הממשלה לפני עליהם ילמליץ לפה להיוה החובהעליו
 חייבים היו אשר וארנוניות מסים , ממון עניני על לפקח תוכהו נם היה ואולי ,מארץ
 , והישיגה והמרינה הקהלה טרדוה עליו רבו הלא אלה כל ואחרי . למלכותלשלם
 ולכתכם והדושים פלפולים לעש.ת זמן עוד לו יקח מאין כאלה ט-דות מעמסה תחתועתה
 הורה והרביצו הלמורו מבית יצאו , עליו המסופי לפי אשר הרבים הרבנים טן 1 ספרעל

 ן ב ה י ע ש י י ב ר , בשם הנזכי מהם אחר . בשמם נזכרים מצאנו לא צרפהבקהליה
 כי עליו ואמרו לסובה, זב,-וגו אין הוא נם ק 1 סר ש א בכנוי הנורע י ר ס באא
 ר' הרב זה כי . לו עשה אשר הטובות תחת רעה לו ומשלם ברבו הביעט תלמידהיה

 נדלו עליו ובחמלתו , וסומך תומך באין משולח נער בהיותו ביתו אל אספומתתיה

 עליו ט:בהו הכיר ולא בי בעט זה ותחה בתורה אומץ שהוסיף עד הורה ולמדוופרנסי
 מן אכן , נודע לא מה שנה ובאיזו בפא-ים משיתו ימי היו כמה , שס"ט( סי')שם

 ימים כי נראה , הריב"ש בתש.בוה אודותיי על אלינו הגיע. אש- המעטיהההודעוה
 השנ.ה למאה היאשונה השלישית בסוף כי הוא וברור הרבנוה, כסא על שם 'שברבים
 בהורה ברוך היה כאשר . בסופו( ציון )שערי להלמידים תירה מרביץ בפארים חי;ודנו

 והצעירממט ן, חנ 1 י י ב ר ה-ב היה הגדול בנו . טובים בבנים ברכו כן אףובנדולה
 הולך ושמם מזבים ובמעשים בתירה אבותם בירכי הלכו שניהם , ף ס 1 י י ב רהרב
 ונחשבים לפניו ונעימים נאהבים הריב"ש בע.ני נכברים טאד יהיו , ספיד ;ד הארץבכל

 . רע"ב( סי' )הריב"ש הארץבנרולי
 אניו . בפארים הירה והרביץ חי אביו בעור בחכמה מאר התדלה יוחנןרבי

 טעיר נפרד וברשותו אביו ביצו . ישיבה ולחפוש ולהו-ות לרון רשוה לו ונתןסמכו
 שנים כמה תלמידים עם :למד ישיבה בה וקבע צרפת ת מקהל אחת אל לו וילךאבוהיו
 פאייס קהל והנה טובה בשיבה אבותיו אל טהתיה רבי נאסף כאשר ויהי . אגיובחיי
 לה למגן ויהי החרבה קהלהה הקים אש- עמהם עשה אשף הטיבות כל את ל:,כרו
 כסא על ולהישיבו הנאטנים אביו חפדי לבן לגם.ל בלבם נמרו כן על . ורעהמעצר
 אביו בררכי הולך היה יוחנן ר' . להלמידים תורה וללמר ללמוד ולהורה לרוןאביו

 פארים אנשי בו וישמחו ; הנאמנוה מדותיו ובמעלנו ובדעכו בהירה לו ודמההישרים
 יוחנן ר' וישב . המלך סאת נתקיימה משרתו כי ראותם אחרי כי אף , בהד שמחוהוא

 נכבד גם , עמו לבני ונחמד אהוב שנים חמש כמו בקהלתי יבמחה ובהשקטבשלום
 הררף פתאום אמנם , ?שה אשר מכל דבר אותו סכלים ואין ושריו המלךבעיני
 היה והוא מרי אבא בן ישעיה רבי ובין בינו ריב נפל לנו נזרעת לא מסכה ,מנוחה
 ויה' קנאה עליו'רוח עבר אביו תלמיד היה אשר הוה החכם . מנוחתו ובעוכריבעוכריו
 הוא רצהו בנו את וכאב עמו היטב מתתיה ר' אשר החת . לחינו עד יוחנן ר' אתעוין
 ולרחומיו אבותיו מנחלה להעב.ר: אליו ומהנכל בתהבוליהיו יוחנן ר לבני מיצרהיה
 הנכבדים רוב היו ספק כלי כי , נקלה על לו יכול לא כי כראות- כי ואף הרבנות,מן

 עזרה לו לנקש וילך קנאהו הסיר ולא מזעפו נח לא זאת בכל , יחנן ר' עםבקהלתו
 מרבני באחד מצא הזאת העזרה . יוחנן לר' לעשות יזם אשי מכל יבצר לכלמחוץ
 בקרית הרבנות כסא על היושב י ו ל ה ך ו ר ב ר " ב ר י א מ י ב ר הרב הואאשכנו
 בעמו פנים ונשוא זקן כדורו גדול היה הלוי מאיר ר' היב . איסטרייך במדינתווינא

אש-
 לפי אשר , מרי אבא בן ישעיה ר' והנה . למשמעהו סרים היו אשכנז רבני כל
 מה יודע וסי , רבו לפני לאשכנז הלך הלוי, מאיר ר' של תלמידו גם היההנראה

 מפר חזה()דבר
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 ואיך . בהורא,היו הרבים את ייחנן רב. מנש.ל אשו המכשולים מן ישעיה רביספר

 , יוחנן דבי באשמת- והכל בצרפת הדהיים המעמדים הזקן, לעיני צייר שחוריםבצבעים
 ויעזרהו ישעיה., רני הלשנת אחרי וגפתה בת לעצור יכיל לא ברפיונו הזקן זה ביעד

 . בהחבילותיו, טעשהולבצע
 כל על פרושה מצודתו גם היהה בדורו יח.ד בארצו נחשב אשר הזה מאיררבי

 . רחוק ער ולההלה לשם שמו יצא אשכנז ארצית מגבול הלאה גם אמנם . אשכנזארץ
 -בזקנה ומופלנ בחכמה מיפלג כנפים בעל הגדול הנשר : הם8רדי הריביש אמרעליו
 ומאתי , מנהגיהם יבואו פיו ועל יצאו פיו על כארצו הנה , רע"א( סי' ריב"ש)שו"ת
 יצאה מאחו , ( הארץ בכל לחק היו איטר תקנוה לה הקן הוא , לבלם ההוראהיצאה
 והלמיר הלסיר כל כי וה.א , אשכנז ארצות נכל גדול רושם עשתה אשר חרשהתקנה
 הוא בי הממוכים הרבנים מן אחד או רבו עליו שהעיד עד יורה לא להוראה שהגיעאף
 זאת כי. ברור ונראה , :להוריה לדון בידו הרשוה ואו "מורנו" בתואר להקראראוי

 ידון היא רק בירו סמיכה שכריב מי ורק , הסימך מיד והתומה כהובה ניהנההסמיכה
 להפוג ראוי ויהיה והיהר איסור דבר ובכל יוחליצה וקדושין גיטין בעניניויורה
 הלא 1 בהקנהו הליי מאיר י' חדש מה כן שהדגר לולא כי , הורה ולהרגיץישיבה
 להירות להלמ.דו רשית נותן הרב שהיה ובאשכנז בצרפת כזאה היהה לפניםכבר

 אף וללמד ולהורות לדון מקום בכל להתישב רשאי היה כזה נמסך . בישראלהוראה
 אכן . נבול כהסגת ;ה נחשב ולא ברבנות .נוהג, אחר חכם שם ישב כבר אשרבטקומוה
 , ראוים היו ולא ודנים מורים להיות השם אה נטלו רבים העתים ובצוק הימיםברוב
 ורכי  טובים לא המשפטים אלה על , לסמיך יכשר שלא מ' אף סומכים היי הכלונם

 שהסימך תקנה לעשית ונחיץ מזב כי , וירא עיניו את הלוי מאיר לבי פקההמכשילים
 הוא וראוי .מורנו" בהיאר להקרא הגון שהיא לאמר תעודה כהב הכסטך בידיתן
 לדעה : האחד . צירים לשני פועלה היהה הזאת התקנה והנה בישראל, ולהורותלרון
 רבים נגד נכונה היתה התקנה זאה . הסוסך הוא מי לרעת והשנ' , הנסמך של מיבומה
 קצת נגר ונם , רנ"ה( סי' מהי'י"א פסקי )עי' היורעים מן היו לא אשי הנפמכיםמן

 בצוק כי אמרנו כבר כאשר , אחרים לסמיך ראוים היו לא אשך הסומכים מןרבנים
 , כז"ה לתקנה צייכה השעה והיתה ונצרפה באשכנז אחירנ,ה ההורה הלכה ההןהעתים
 אחרי האת הרעה ועת הלוי מאיר רני הקנה צדקה כאלה מעמדים נוכח כןועל

 לשטאלו ימינו בין יורע בי שאין יתום דיר הוא הדור 'כי : עליה אטיו אשרהנזרוה
 , ס':( סי' מהרי"ל)שו"ת

 ברבנות ולנהג לרהישב לבו אל נתן הנזכר מרי אבא בן ישעיה רבי היבועהה
 הלוי טאיר רבי הרב רבי אל לאשכנ; הלך זה ובגלל . בפארים יוחנן ר' שלבמקומו
 ולמשהו "מורנו" בתואר רבו ועטרי , רשות ממני קבל וגס אותו ימלוך למעןמדינא
 'ולא כן ה-בי היה אזלו והנה . שם לשבת יבהר אשר מקים בכל בישראל ולהוריהלרון
 , ישעיה ר הנסמך מצד ולא הלוי מאיר רבי הסומך מצד לא עול ;ה בכל יהיה לאיוהר
 , בתורה מופלג הכם ויעי להוראה שהגיע הלסיד היה ישעיה ר' כי , לא הפיסךמצר

 ואולי , מנגדו גם עליו העיד כאשר ההלכה ובחרור בפלפול לו רב יריו היו כיובפ-ט
 לדת טהבו רשית שקבל אחרי כי הנסמך מצד לא גס מאיר. רבי רבו עיני אחזבזה

 פרם פיא ובסי' . ריגום נאוק הוצאווויו הלוי שטה.'ם נהב ס'.ג סי' י'כראל מהריר מסקי1(
 מהרגל ש"ת ע" דבר.ם כמה CY1: מביא: והלטיד'הם הלט'ד'1 שמו, על ):דע לא ספרו . שלדא מעירשתה
 כ. הדור הכפי עם ניעק לא הדשה הוראה כורה אם בעיניו ורע הוראה טירא' והיה , כהרי'א ובפסקיוטהרי'1
 סטה אמנם . לזם הגד רביה'נו מפי :ט:הגיפ קבלות ש.דעו הדור וקני רביהינו אל יביא.ן כוה שענקאמר

 . לקולא היינו וקפידתו לחוטרא שחן הדשיה היראיה ככה הורה שונא רא,ה' ככנ,שטצאת'
 הזה()דוד
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 ולנהום בפארים להתישב רשאי היה הרין מן חלא ולסמכם הלמירית ולהעמיסולהויות
 כן הלא . כידו למחות יוחנן לרבי רשות ואין , יוחנן רבי אצל ישיבה וליסדגרבנות
 להרכיץ אביהם בן יצחק ר' את הניא סי . ההן הארצות בכל ברורותם ה0נהנהיה
 אברהם בן שלמה רכי את או . אחד בפרק הרמב"ן אצל שבספרד בגירונאתורה

 שלמה כן חסדאי רבי ואת . בסיורקא אפרים יידאל . רגי של בגבולו לבאהצרפתי
 שם ישב ושנים ימים שבבר אחרי ולרון ולהורוה ישיבתו שם וליסד גולינציהלההושנ

 ורב בווינא הלוי טאיר רבי אצל הלא ובאשכנז . ההוראה כסא על האפיתי עמרםרבי
 מכלים ואין ר ע נ 1 י 1 ל ק ם ה ר ב א י ב ר הרב ברגנוה נהג , המרינה לכלההבנים
 הדבר אה יוחנן רבי שהאר טה לפי אמנם קכ"ו(: סי' סהרי'א פסקי )עי' יגראותו

 חשב ישעיה ר' אמנם . כן הרבריס עמדו לא , הזאה המאורע אה הריב"ש אלבכהבו
 שתהיה כארצו לו היתה אשר החזקה ידו בכח גזר רבו הרב שזה עור :לא . הלוימאיר רבי לו ההן אשר הסמיכה בכח שבפארים הרבנית מן לדחוהו ישעיה רבי בקשרבריו לפי . טרשיע משפט עליו ידבר אמת איש כל אשר גדולה נכלה י:הנן לרבילעשות
 בארץ ישיבה ויחפוש יקום אשר הב ושש , צרפת ארץ כ5 ע5 ישעיה רבימטשלת
 היראותיו וכל פסילים לפניו יעשו אשר והניטין התליצוה כל יהיו ישעיה רבי רשותנלא

 מאביו לו מירשה שהיא אף משררתו יוחנן רבי אה להסיר הנזרה ובכלל ,אסורוה
 וסי' רס"ט סי' ריב"ש ה )שו' הטלך מטעם ומקוימת עדת. קהל סאת בידו היאונהגנה
 מה כי . ?ךקם יוכל בו אמת רוח אשר איש אין אשר , וחטם עול ,ה האיןרע"א(ן
 זה ו סמעטדו לדה:הו וצרקה זכות לו יחן אשר יוחנן רבי על ישעיה לרבי היהיהרון
 חשב ואולי . מתתיה רבי ואביו מרבו נסמך היא גם והלא הלוי מאיר ר' מרבונסמך
 הרבנים מאוהם אחי והיה בתורה חכמה הכשיר יתרון .ויחנן לרבי אין כי טאיררבי

 אף ולהורות לרין ראוים ולא למסיכה ראוים היו לא נסמכים שהיו אף אשר ההואשבדור
 ואיך , שיחו את ירע לא אשר איש על לרון יכול היה איך אמנם אחרים לסטוךכי

 יוחנן ר' על לפניו רעה דבה הוציא אשר ישעיה רבי לי שהגיר מה אזן למשמעיוכיח
 אדם עדות פי על מנחלהי ולהעכירו איש להרשיע גדולה עילה זה האין 1 הויהיועל

 והחבולותיו הוה הרב מעשה על יוהנן רבי שיספי מה אמה לחצי אך אם ? בדברהנוגע
 ועיר , כפרה יוכל לא אשר משיגה תלין מאיר רן וסומכו עוזרו עם אז מעלליו רועועל

 אם?ול אני לאמר לבבו ברום התנשא אשר אשמתו היא הלא הזאת המשיגה מןגרועה
 לה להיוה וצרקה זכיה בה לו אין אשר אתרת ומלכוה ארץ בצרפת נס ידכתיוק
 הפלה בו נתנו כבר ובאסת , לטשמעתו מרים יהיו כי עליה ולנזור בסשענוהיומחוקק
 הליי זה אשר - קרשקש חסדאי ורבי הריכ"ש - הגדולים ספרר חכמי אלה כל אירוחעל
 לנזור השררה נטל אשר על מלא אחריו קראו הם , ובחמס: בהורה לקרסולם הניעלא

 כטלכ:ה וההכסים הרבנים רשיה או ההיא המלכוה קהלוה רשות גלתי לו לאבארץ
 חוץ אשר צרפה מלכוה על ישעיה לרבי הטמשלה נתן איך עור עליו ותלונהם .ההיא

 היושב סטנו רשות לקבל צריכים יהיו להוראה שהניעו והתלטירים , מישבולמלכוה
 הקהלות מן הנבחר שהוא ייחנן ר' וביחוד , ועינים חכמים בצרפה כהיות אחרהבטלנות

 )רישרש טעשיו ומצד תורתו מצד השררה לאותה וראוי אגיו מקוס ומסלא הסלנוועומן
 מעשה הוא הלוי סאיר רבי שעשה שהדבר החכמים אלה מפי ירי דבר סיף . רע"א(סי'
 שופטים אלהים יש כי וירעו צבאות ה' קנאת לקנא לחובה ותשגו בגבראל יעשה5א

 צרפת ידח כמה הזה המאורע 0ן נלמד דרכנו לפי אנו ואמנם . רס"פ( סי' )שםבארץ
 הינ והכסיה ישראל לכל תורה תצא סאתה לפנים אשר תחח , פלאים כבודהמטעלה
שם %.ה(שיר ישבש אחדים רבנים רק עתה , נשואות אליהם הבצרה דורשי כל עיני אשרהמורים
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 ור", הורה רבע לכלן לארצות וממלוא. השיררה היהה מאה שנוה כסה אשרותחת ~ מרמזיה רכז מאה נוסרה בפאריט אחה ישיבה רק בה היהה לא קל"ב ובטנתש,
 נניר "". להיוה ותתנשא ומשפט חק לה לתת לבו ימלקו אחרה מארץ חכם באעתה
 'מקורו, יבר. אלינו הגיע 5א הזה המאורע מלבד . ירו החת הקיפה היא כאילוומצוה
 ב6חלוקתנרלי הדבר יצא איך ,ירענו' לא וג6 ; האלה בדורות בצרפת יהלמורהההירח
 45יר לא בזתן בי רושמיה, כל ינמהו.בה הימירן ארכו לא אמנם , ישעיה רבי עםייחנן
 וגם'טןנהעת , ופלים שריד בה נשאר ולא האיץ מן היהודים בל ננרשי זהאחרי

 ., ' ~ . לתירה מעין לה.וה צרפההדלה ההי"

 , השנית במאה אשכנז בארץ ודורשיה ההירה חכמה מצב היה מזה טובמעם
 אכל הרף מכלי המיי מצוקוהיהס ורבו מאויביהם היהורים נתו לא שם גם כי אמנםהן
 לנדור יום יום הוכרחו ולא בארץ לשבה להם הינח כי התנחטו בזאת פנים כלעל

 מקהלוהי"ם ובכל , הרוחה מעט . מצאו תלאותיה6 בקרב נם כן ועל , למגרםכמקום
 נעה., נטושה. היתה לא הספרות וגם.שרה הורה, ומרביצי הדה מחזיקי רבני*יש"ו
 לזקק הטשהעלים היו רבים אך , ודינים מנהנים כוללים חביריט עשו אשר היואתדיפ
 אלינו והגיעו בכהובים נשארו יהם והנהוה הקונים ירי על רבותיהם הורותולצרף
 6ם , המדברים מיאשי ההיא בעה היו וא5פיה איסטרייך הכסי . בספהרשומים
 אשכנז קהלוה בל יבואו פיו ועל יצאו פיו על אשר הראשי היב למשפט כמאוהישב

 י.שם עם אשכם נקהלות וסורים רבנים היו אשר רבים הלסידים יצאו משם .ורבניהם
 ,בין : אהרון לרוד יעמדו למען קדמוניות וקכלוה המנהגים מאספת חדשה ספריתנילרה
 קדטוניהם לספר.' והנהות תיקוניי לעשות משתדלים נמצא הזה בדור איסטרייךחכמי

 הוא , בשפו הגיע מהם אחד פה ונזכיר . ההיא בעה האשכנזים המחירשכמשרפ
 הנספחות ההנהירך עשה הוא מז, ע ר ק ם או ר קרעם,י מ ישראל רביהרב
 קמאה. כהחלה היה הבורן זמן כי ונראה הגהוהאשרי בשם הנורעוה אשר רבנולפסקי

 רוב אבל חכמתו ספרי מזער מעט רק הביא הזה המהבר .השניה
 הגסוהי~

 העתקות הן
 טהרי"ח מפסקי , זרוע אור טספר , שונוה מתוספית העהיק הרבה , אחריםמפוסקים
 סהרי"ח בחבור שמצאו סמה בין רל'.נן סי' הדשן הרומת )שייה ה י ק ז ח י שמושהיה
 שנמצא מקום בי'.לנל מאר נראה בי בשטו י " ר המכונה בנו שהביא סמה ביןעצמי

 הרבה . כ'(.. סי' פ"א ב"ק )עי' מהיי"ח של בנו הוא הזה הריי מהרי"ח" אפר"יבהנהוה
 גם ומביא כ"ץ '6הר.'ם של מיימוני והגהה וממ"ק, המררני, מן העהקות הןהנהוה
 פלא )עירובין אגודה מפר על גם בהגהותיו ורומז , ( ז סי' פ"א )עירובין סמ"קהכהת
 בהחלת זמנ( שקבענו מה הוא רחוק לא ני נראה זה סכל ג'(. סי' פ"ה ושם י'סי'

 בסוף פגים כל על חיו הלא מדבריהם העהיק אשר רבנים כסה כי השניתהמאה
 עליו אשף הלא"ש" אפסקי הספר הלא מזה וחוץ . השנ.ת בתחלה וגם הראשונההמאה
 וזה ימיו סוף עד לאור יצא ולא בספרד הרא"ש מחביו עשה הלא , הנהוהיועשה
 15ל עסק הניק בל על סיד שנהפשט נניח אם ואף , הראשינה המאה לסיףקרוב

 .אין כי -מזה וטבואר התלם:ד על.רוב שהשלימן עד בהגהותיו שנים כמהההנהוה
 להחלה יוקדם לא הגהיתיו השלום ניספק

 המאה.
 ן . . השניהג(.

א ככרא
 ט' הנשה גיד פ' ובחולין . חיים אורח טור ס' מובא גהצי כל פ' ובשבה ,יבריט אלו פ' בברכות נסואמונים םאחרונ' העתקות בהן שנמצא גחיא השגית המאח לתהלת י:קרטו לא סררכי הנמת הרנה2(

 ן טאוחרית ם הסמ"ק דגה.ת nsp %ן דוראשערי

 הטמנה חיט ר' היה אביו אבי דהיינו ת,ה געל של זקנו אכ' היה הות ישראל ר'8(
 טהייגבורנ הענשיי

 . חב' המאח בתחלת הגורו חבר אביו שזקן אפשר ה,טניט חשגון לפי א-כ הג' לטאה הא'גרגיעית גדול חיה כבר ה"ה ובעל . הנהוה ע' דספףיט באצר רםש"ש כ.כ אשרי הגהה בעי ישראל רכי שלננו
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 ן ב יר מא י ב ר היה ההם בימים באיסטרייך הרבנים ראש כי הזכרנוכבר

 שניפ כמה ברור ירענו לא , ווינא בעיר הרבנות כסא על ישב אשר י 1 ל ה ד 1 רב
 בין נמנה השנית המאה בתחלת כי היא רחוקה לא כן ועל בזקנה מופלנ הלוימאיר רבי היה כבר בספרד קנ"א גזרת קודם שנים כמה כי ידענו זאת אב5 . שררתונהנ

 חכמים בה והיו בישראל ואם עיר הזאת הער היתה בווינא בישבו . המופלגיםהרבנים
 ם ה ר ב א ר' הרב , בדורותיו נדול חכם שם היה ר"מ הראשי הרב אצל , תורהמופלגי
 היהה קלויזנער משפחת . בווינא רבנות ונוהג הורה מרביץ הוא גם והיה ר ע נ ז יקלו

 בין סהרי"ל ותשבז אברהם ר' אחי ר ע נ 1 י ו ל ק ן ס ל ז ר' נם ונזכר . הכמיםמשפחת
 שבהו. מקום היה איה לנו נודע ולא . לסוף( קרוב נמין הל' מהרי"ל )מנהגי הדורגרולי
 בעיר הוראה הירה אשי ר ע נ ז י ו ל ק ם ח נ מ ר " ר ה מ הסורים בין נזכרוגם

 בזה נבדל היה קלויזנער אברהם מהריר . בסוף( טהרא"ק )טנהגי ההיא בעתנתשטארט
 והחכם'ם מפרימ מחכרי היו לא שהם איסמרייך חכמי ומרוב הלוי סאיר רבימחברו
 שכתבו טה לא ו שאמר מה רק מזכירים בשטם דברים מבידים אם אחריהםשבדור
 היה אשר הנזכר סג"ל מהרים וגם . בתשובוהיהם שכתבו מה מהם מעהיקים אםמלבד
 יזכיר מתלמידיו שאחד מצאנו ולא ספר חבר כי שמענו 5א בזמנו מפורסמיםמהיזהר
 מן היה היא קלויזנר אברהם מהריר כן לא בכתוביסן( ממנו נמצאו אשריבריו

 וחברוס סופרים יספי ספרים מפי ישראל מנהגי יחד קבצו אשר ההיא בעתהמצוינים
 שאחריהם הדורות בספרות זכרונם בא ההיא בזמן מנהנים חכורי כמה . בספריחד
 אברהם מהריר חבר אשר המנהגים ספר אבל , אחרווי( לרור נשארו המעמיםאך

 וקבל נישיבהו למר אשר מולין יעקב מהריר . בארץ שארית לו היה בי זכהקלויזנר
 מזכיר קנ"א( וסי' קי"א ס" מהרי"ל )שו-ה ביש.בה סמנו שמע אשר סברות כמהסמנו

 ר " ר ה מ סאה השגוה הרבה נספחו האלה הנימוקים אל . ל"ג( סי' )שם בבהבנימוקיו
 בידינו נמצאו והם , אחרים מפסקים והיספות הגהות הרבה בהם ויש פלטיאל"( ם י יח

 בדפוס לאור ויצא קלייזנר" אברהם מהר"ר של "מנהגים בשם ונקראת מיוהדת.במחברת
 מהרא"ק מנהגי היה כבר מהרי"ל מנהגי הממדר לפני , שייט( בש' דטרינטא)ריווא
 תקין )עי' לפנינו שהוא כמו הגה.ה היספות ועם פלטיאל חיים מהר"ר השניהעם

 טבלי לבד מנהגים חיבץ רם אינם מ מהרא נימוקי . ובכ'.ס( ההנדה מדר ,המצות
דקדוק

 בשבת. שהל אב לר.ח הסמרה בענין י'ו סי' ובנה:.ם הוראנה קצת מכנו טביא בתשובוהיו מהריש4(
 אבל . במנהגיו בכ..ט מביאו וכן . בשבת הטמנה בענין ס' וא' . קריש בענין ל"ו ס" . אגל בדין ב"בס"

 בשמו מזכירו הדשן בהרוסת ן 1:,נא מנהגי בכ'ם מזכיר אבל טקום בשום ט~כירו אינו בטנהגיומהרא'ק
 שהית אחר לגרול שנשאל בווינא מעשה '"ט סי' ת.ה אחד גדול בכנוי ולפעמים ם.ג וסי' כ'ד סי' פסקיוע.'

 דרך שכן מקימוח בקצה עוד וכן י"ז סי. מהר,.ל בשו"ת שכוכח כסו סנ.ל ר"מ והוא ההיא בעתמנהיג
 אהר' ,:דו: בכנויים מזכירם לדורו הקרובים כהאחר:נים הוראות כשמניא שלרוב הרשן תר,נ~ה געלהרב
 . הגדולים. מן ,אחראו

 שליה טא'ר מר' מנהים נמצאו וכן סתם טנה:.ם הבירי מביאים לאחריו חוה שברור המחברים כל5(
 מטהוירים מנשים וכן . כהרים מנהג. . ה' ס" בח"ה ונק, קב מנהגים . וחמישי שני סדר ביהרי,ל סובאצבור
 שכ,ץב בתיה שנראה כמו כנהגיפ ל;צסם כתבו הרבנים מן כמה כי הרבר,ם מראים . וכהנה וכהנהשזגים
 . י,ט סי' ע"ש שלו במנהגים כתב אחדוגדול

 כמו תולעת פלטיאל מרם כלומר חשלת arnhn פלטיאל ח"ם ר' כי העייני קיפמאנן ר"ד ידידי6(
 דעת על ורטב שנ.ם טחת גב' לו קדום אלא רא"ק תלמיד ה"ה לא נמלאו פ"א מהרצל במנהגי נםשטצאת'
 י' חכם נזכר גי הדבר נכון אכה והנה . מקורו לי פירש לא ואמנם . פיהם מארץ שהיה 22 ריטוםצויץ
 וטם.ים ניל אמר  שתמיד טהיא,ק דברי כנר מכוונות שהן בעיני ניאה ולשונו השגותיו טסגנ:ן כי ב"שיוסף לשני חושש אני אבל ד' סי' שלש.ם כלל הרא'ש בשעה וכן שפ"ו סי' ח"א הרשב'א גשו,ת פלטיאלחיים
 נ.ובן אין לפניו מנהגיי היו לא אם גן ועל , דגריו על להוסיף א: רא"ק דברי לסתור אין זה וכל ח?'תנ"ל

 לא שם הסובא והענין , לסוכות התפלת במדר פלמיאל חיים י' של מנהנים טזכיר בטנהג.ו מהרייל .להש:ות'1
 גם הובאה צ"ז סי' אלול ר"ח למנכש טירנא מהרבא למנהגי ובהגהות . טחרא'ק לסנהני בהשגוהיונוכר

 . טמניתשבה
 ה.ה()דויד
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 להתאימם והרש המנהנים מעם להמניר ,נם השתדל אם כי ובטעמם במקירם בהםדקדוק
 מדעת הטחבר בדברי' גס פלפל הפוסקים מן המסדר שהוסיף מה מלבד . הדיןעם

 החבור כן ההם גימ.ם האשכנזים חבורי ככל . לו ה שגרא ה מ גם וכותבעצמו
 בגליון שכתב מה עצמו המחבר מן שהן נראה מהן קצה , שונות בהגהות כלולהזה
 אברהם ר מהר לשון כאן עד בחהימהו לעשרים קרוב הגדות בהרבה כתוב כןכי

 בדור איסטרייך חכמי כל בזה כי , אחד מחודד פלפול אין ההבור בכל . גליוןקלייזנר
 לחדד רק ולהמציא.חדוש.ם בחביריהם בפלפולים להרבות מתאוים היו לא כי שזיןהזה

 ולקבוע יעשון אשר המעשה את ולהוריע לדעה ומטרחם חפצם זאת הם כיההלמירים
 אחר כי יען , מאר ל;סנם דרוש זה והיה , אז מני המקובלים המנהגים אתבמפר
 הנורות קודם כי מהרי"ל העיר טוו ינדולה , מעטים :היורעים רבים המירים היוהנורות
 סי' )שם לשמאלו ימינו בין יודע בו שאין יתום הדור עהה אבל ארץ גאוני באשכנזהיו
 ואך הדורות, נתמקמו המנהנים וידיעת הקבלות בענין רבים הרבנים שהיו ואף .ס"ז(
 ממה,שהקפיד רואים אנו וכן , הזה בדור עיניהם אליו נשא: אשר הדבר עיקר היהזה

 אינם אשי בענינים סברהם בכח לה:רוה לבם מלאם אשר דמורים על 'סג"למהר"מ
 )כלוטר כזה שענין : אמר כי , הדור הכמי עם נועצים להיות וחייבם כך כלפשומים
 הקרמונים רבותינו מפי מ י 3 ה נ מ 1 ת ו ל ב ק היודעים הרור זקני אל יביאו חדש(ענין
 בענין החרשה ההקזה את וחזר אזן הזאת לסבה נם כי אמרנו וכבר . קפ"א( סי')שם

 :מרביצי הדת מנהיגי .נא 1 בעיר יהד בשל.ם ישבו ראלה החכמים שני .הסמיכה
 האמת בדינימן .נחלקו ת ש דעיהיהם היו לא לפעמים 3י מצאנו ואםההירה,
 . אהבווהשלום

 הכמוכה נייאשטאדט העיר היתה החיא בעת כמעלה השניח איסטרייך קהלותבין
 אשר חק.. יצ רבי בן ם שלו מהר"ר הרב הרבנות כסא על ישב ושםלווינא
 מתורהו מאומה נשאר לא אביו יצחק ממהר"ר , ברבנות אביו מקום למלא עלהוקם

 יה' פסח מרר ה' )מהרי"ל ומנהגיו מהוראוהיו לפעמים בנו שהביא מה מלבדבכהובים
 אחת פעם . אביו לפני שלום מהריר של השמישו תחלת רנה ספק בלי ובמק"א(שבה
 מאומה שמענו לא אשר מנורדהויון יצחק ר"ר ה מ את "רבי" בכנויט;כיר
 שנטצא אחרי . רגו היה לא כי נראה סג"ל מהרים אבל . וישיבתי תכמהומשמע
 שיהיו אשכנז תמידי סדרך ;ה ואין מחלקתו בעל היה שלום רבי כי מקומותבכמה
 שכטה אף , נייאשטאדט מולדתי בעיר שלום רבי ישב ימיי כל , רבם'"( עלחולקים
 מקים לעויב רצה לא כי יען , עליהם לראש לאלוף לקבלו רצו אחרות גדולותקהלית
 אחריו גמשך הוא ואף סהרי"ל היה המובהק הלמידו . ל( במהרי )לקוצים אבוהיומגורי
 רכר לא שלום מהריר טהור שיש ספי שיצא הדבר אמי כי . ומנהגיי הוראותיובכל
 הורהו רובי . ntsrtn) תיקון מהרי"ל )סנהג' הגדולים מרבותינו בידו ומסרת הואריק

 הלמידו אם כי מיוהד בספר כהובים אתנו נמצאו לא אחריו השאיר אשרוחכמת:
 הכינה על לשפום נוכל גם הזאת השארית סן . בספריו וקיימם שהשאירם .הואמהרי"ל

 מדינים מם2ר לאין ישנוה קבלוה היו בירו . הדת בעניני העם את והגהגהוהשתדלוהיו
 עליהם אין רטז אף ולפעטים ורחיק קל רם; רק עליהם לו היה לא אשר איסירומנהגי
 הטקובליס הכנהגים אלה וכל המדה על בהפר,ה איטכמ חסידי המצאת רק ואינםבגמרא

היו
 פ' על שאף שם י:ראח ובהקיא )~יו סי' ובהשו' מבואזה הקי:' בע' '.:ם ה' מהראל טוהרי עי'*5(

 לכהנים אסר שמ,קר,פ יש ניד נ" סהר..א .על !כהביס :בהססם כהרטט ננד מעשה עשה ,א ההילקשסהר'ם
 השש. לא ש וניחר לצאת הבה ששף השער ררך לצאהבעינא
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 חכמים שני עוד כנייאשטאדט ההיא בעת ישבו לצדו . בישראל הורה ועשם לחקה?

 זכיון אם בי סמנו שמענו לא אשר ל ק ע י ר " ר ה ס היה האחד תלה סיביתיגדולש
 סי' מהרי"ל )שו"ת ן י ה א ר " ר ה ם היה והשני , מעפ רק יךענו לא מתורתו אךשמו
 איטטרייך בגורת השם קדוש על נהרג בי יען הקרוש בתאר המיד המכונהצ"ו(

 במהרי"ל . קג"ב( סי' טהרי"א )פסקי al~w מהריר תלמיר היה והוא , ק"פ בשנהשהיהה
 תרומת בעל איסרליין 'ר מהר וכן . לשבח הסיר ום:כירו בשטו היתאוה הרבההיבאו
 ק-א אשראישן

 א"
 . דברים כמה בשם. מביא הוא גם "דודי" בכנוי אצרן מהר"ר

 ח ס פ ר " ר ה מ היה הזה בזמן אימטרייך חכטי בין מיוחד אחד , חבר לא ספרןאפל
 פג"ל ש שסהר עד דורו חכמי בעיני מאד חשובים היו והוראוהיו ודיריו ס ס י ר קמ

 סי' מהרי"א )פסקי להורגיהם הסכמתו טכקשימ פיו ווינא רבני קלויזנר אברהםומהריר
 טהרי"ל ת )שו הגם כתיבת בעין ממנהגו ראיה ומביא ונשאו כבדו ל מהרי 3ם ,סיג(
 ש 1 ב י י פ ר " ר ה מ ווינא חכמי מנכבדי אחד היה האלה הנדולים בימי , קפ"ם(סי'

 ואוזנם . ובכ"מ( פסח ה' )סהרי"ל מפיז קבלה יזכיר אשר שלום סהר"ר בעיני טאדנעלה
 סטוכים רבנים הרבה עוד באימטרייך השנית המאה בחצי היו אלה כל מלברעו4

 שונים סדינים דינים רק הם האלה והרשמים , בספרוהנו קטנים רשמים רק הניחוולא בתהי אברה חכמהם כמעפ אבל . ולאחריו"( בזמנם המהברים בספרי לשבהונזכרים
 דרך עוד ידעו לא הזה הזמן רבני כל כי טזה לשפיט לנו נכון לא ואולם .ומנהגים
 ומרבית תורה הופשי היו כלם הלא , הארץ מקרב חרלה ההלמודיה והחקירה~פל~יל
 ברונא ישראל ומהריר . מ"ב( סי' בפסקיו )ח"ה הרושים כהבו מהם ויש ,בישיבה

 פין שפסק הגדילים אחד ע5 תסה קס"ד( סי' מהרי"ו שו"ה ועי כ"ט )סי'בהשובותיו
 כמו חריפות ולומדים מפלפלים כשאנו ודאי כי , דהו כל טדקדוק איש אשהלהת.ר
 פילא כמיעל דקים ובחלוקים ברקדוקים ולמטרח למשקל רנילים אנו אז ההימפוהבזמן
 להה'ר ואין הדין לפסוק אין האיסור לההיר או הדין לפסוק אבל , דסחטאבקופא
 מתוך ולא דשמעהתא סוגיא פשטי לפי ומחוורות סלובנוה ברורות בדעוה אלאהאיסור
 זאת בכל , המנהגים לישר האלה ברורות חפצם שעיקר אף כי מזה לנו יצא .הרקדוק

 ואולם . בישיבותיהם ברקרוקים ולהרכות  בהריפוה וללמוד כפלפולים מלעס.ק הבלולא
 דקדוקים מהיך האיסור ולהתיר הדין מלפסוק נמנעו גם אם כי . הנפ על יגעו לא בזהנם
 שאין רק החכם זה הזכיר במקרה לא כי רקים דקדוקים פי על הסותר מלאסור נמנעולא

 המותר. לאסור אין שנם אמר ולא הזה הדרך על איסור לההיר ואין הדיןלפסוק
 הקהלוה ורוב אשכנז, מרינות בכל נכבדים גם איספ-ייך חכסי היו כןברובם

 קיימו הרסנים סמיכה בענין הלוי מאיר מהר"ר תקן אשר החק . למשמעהם סריםהיו
 , עליהםוקבלו

 זכי
 זה בעבור אבל . דבר בכל איסטרייך כטנהג לנהונ קהלוה שאר קפלו

 הדבר אין באמה כי , אשכנז ארצוה בשאר כלה משתכחת ההורה היהה כי נשפוטלא
 לרנלי הארץ על באו אשר הנזרות הן - הנזרות ק.דם כי 5 מהרי העיר וכבר .כן

המגפה-
 , הטנחגים שבסוף טהר,ש בליקוטי וכן מאר חרבה מהריזל בטנתני חטעיין 'טצא זה על ראיות7(
 . לפרפם צרך ואין קט"ה כי' מהרפא שבפסקיובלקוטי)
 אשר בטדינות חכמים קצת ועטם הזה תומן גני איסטרייך טחכטי אחדים עוד לח להזכיר אני רואת8(

 )טייל שאלת סחו שאל ע= חק תא שלט טהריקמאטח.טחר'ראנש'למווינאמפ
 מחריר ורש!. טיפלו ע-נ"ד)גהט מחרששלוטיאלבש סחרי בגרעי. ה'ח וחשבו טתר"ל של טהררטשחג'יםארקחטע שטחי(. "' הפית תקףה.

 הכמא'. תקן חרתי")שסי אילעשלא טח'ררטאירטארכארקאשרפעלשמ"ק. ט)שילמצנ"ם)שפי
 שברור חרגג'ם בתשובות שרט 'מצא ודגץרא ישכ)יה ואנפ'ה א,סמי"ך קהלי בכל רביט הע נגהםוכיוצא
 להעשאר הטוע'לים רבע דבר'ט טחם גקעז"רו 'טלא בהעה בזכרעם הועלה אק הבירנו תכלית ולפ' .הקרוב
 ה"ה,יזול . צד גשום מפרותנו יטיכגרי
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 מקריר הלמידו העיד ואח-יו . לעיל( )עי' אר? גאוה באשכנז היי - ק"ת בשנתהסגפה
 "יבגים הנר מאומה נחשבים -ינם דורו בק כי ו( קם סי' מהרי"ו )שויה ווייליעקר
 העת עד כי מבואר כן )על , מכרסם לחכה ה'הה שלהם וצפרן הגזרה קודם היואש-
 טעאיהם עדותם על נקר ואמנם . תורה מיפלגי גרולים רבנים אשכנז בארצות היההיא
 לספרו הלא אחריהם הש-!רו חכמהם,אש- מפרי ספרים כטה . עליהםיעידו

 הראשונה המאה בסוף הגורות לפני לאור יצאו אשר הספרים מן . בתורה מגדולהםויגידו תהלת"
 ב, וצ"ק מהר"ר חבר אשר דור" שערי הספי ה" השדהאובתחלת
 וה.הר אישר דעי קבץ תא כי והיתר איסור ם עקרא סדורא,ראובן
 , מזכיר אינו ממנו מאוחר חכם מרומנבורנ מהר"מ עד הראשונים ואשכנז צרפת חכמיהם ראיתי ימייה תמך עליהם אש- הפוסקם . פסקע ימעמ הטקסיות ובהזרעת נאהבסדר
 אח מקומות ובשלש האלפסי את יביא אחת פעם רק . בספר זכרון אין ספרדלחכמי
 פעם זולתי יזקיר לא מיימוני והגהות השב"ץ המרדני כמו מהי'ם טהלמירי .הרטבים
 , ה'( סי' ב' )שער חזה" ריי בשם הרא"ש לנו מאמר וכתב , אשרי רבינו אתאחת
 בסוף . המנכדם לכל מפרו חבר ספק בלי .כן על הלא"ש. מתלמידי היה כי נראהטוה
 בם. מהרים מהלמ.די הפוסקים טן באחד הובא לא זה בעבור אף . הראשונההסאה
 והיה הניאוהו הגזרה שאחרי הרור:ת חכמי אבל , מיימוני יהגהות וההשב"ץהמרדכי
 1פלפשג14 לתקנו להגיהו רבים חכמים ידי בו תלו כן ועל , בישראל וטקובלרצוי

 "?ון הר, ואמנם . הראשונימט( מחפיסקים אחר כעל עליו סמכו הדור וגדולי ,ופ-שוהו
 . אגודה ספר בעל היה הזכירואשר

 סנדר אלכ ר ר" ה מ הרב הוא פרנקפורט מחכמי אחר תברו "אגידה' הספרזה
 הטסכתוה פי על יסררו הגטרא מסוגית שהוציאן מה לפי התלמי מר:כ הלכיתנול. הקפה ניח(.,. סי טהרי"ל )שו"ה רז'יך בכנוי הנודע' ן"!( הכה ן זוסילי וגההמכ
 על הרבה סמך הקילטור מן ההלכות בהוצאה באד. קצרה כררך אך האלפסיכררך
 הזקן יצחק רבינו רעת טקום בכל מביא וביחור . הראשונים ואשכנז צרפת חכמיפירושי
 הרבה יזס.ר ספרד מגדולי . מפירושו נטה לפעמים ואך לרוב עליו ומ01ך התיספותבעל
 דינים רק בספרו .ם" -לא ואסנט הרמב"ם, הלכית גס מקיטיה ובהרבה הרי"ףפסקי

 קכאן להביא לי "נראה או פשםע" "מכאן או , וכך כך לרין ראיה" "מכאןלאשלי דרכי אלה ובכסו , בפלפולי עצמי הוא שדקדק סמה או שדקרקו מסה הגמראטדקכ4י. היצאים דינים חרושי גם מביא אם כי לגד התלמ.ד פשוטי מהוך היוצאיםוהלכוה
 תשובותיו( סוף )מהרי"ו המאוחרים הרבנים מן ואחד הלשנית, באלה וכיוצאראיה"
 סקוסות באיזה מביא אשכנז חקמי טאח-זני , באגורה הנמצאים החדוש.ם כל יחדקבץ
 והמרקדק , ובכ"מ( פ"ר תענית א פ טגילה , פ"ר פ"נ שבת )עי' בשם המרדכיאת

 נ המקור שם הזככך בלי אמרדכי טן לקוחים הן המובאים דביים כמה כי ימצאבספר
 הרב, .מהיינו בשם ששמע שמועה והביא . מהחם הלסיד יהתשב"ץ הסמ"ק אה יזכירגם

 היה שרשו האגידה בעל כי לשער נוכל זה מכל , כ'ה( פ' )חולין מד:רא יצחקרבינו
 החגים כל . הששי לאלף השנית למאה. נוטה ונופו הראשונה המאה בסנףעומד
 שהלה עליו אסר 0הרייל הרב ( החיאותיו על וסמכו לשבח אותי מזכירים הגזרוהשאחרי
 מסיני ומנהנים וידע.קכלות ק/( סי' )שו"ה עליו לסמיך וראוי הוראותבעל

 לטי,
 (גא

אחרי .-
 על שטחסירין והשיב ה;אג דרוסת בענין מהריש שנשאל איתא והיתר איסור הל' טחריזל במנהגי9(

 . ובט.א ל.ה סי' עי' בהש:בותיו הוה בשם ג'נ ומביאו דורא שערי והוא טדוורין השעריםפי
 שבשנת נאטניס סקורות ע"פ י1 1 הערה 10 צר פראנקפורט רבני על בספרו ה.רווין החכם10(

 . האגורה בעל הוא ואולי סקולוניא זיפקינר רב' בשם רב שם נמצא ק"מחיא
 חיה()דהר

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



-

7% 1 - 

 בין מכריע היה הסכטתו פי על כן ועל ע"ח,, סין .)שם עשה. שבבר הטלךאחרי
 הגדולים מן היה כי נדע רק . אלינו הגיע מעט רק רדיו טקורוה . ו( י סי' )שםהחולקים

 כטעט כי שלום עת זמני היה כי מזה נשפוט ולא . ס"ו( סי' )שם הגזרה קודם חיואשר
 גזרה עדן זטנו קורא עצמו והרב , ידעו לא שלום דרך שלפניה ונם הזאת המאהבל

 בכל רמז ואין , ,רענו לא הרבנות כסא על בפרנקפורט ישב אם . פ"א( ע"ז)אנודה
 מעיה בהלוותי נהג ואיך נבאי היה לפעמים כי יידיעני אחר במקים רק מעניניוהספר
 , רבוהיו היו מי ירענו לא גם . הזהב( פן 1ב"ם הדעוה כל ידי לצאת ברביתהקדש
 חבורו בסגנון . בשמו מהם אחד אף מזכיר א.נו מרבותיו קבלות הרבה שמביא אףכי
 ,רוע אור יצחק ורבינו הראכי:'ה הראכ"ן כס: הקודמים אשכנז מהברי בדרךהלך

 , מדרכם נטה דברים בשלשה רק המסכתות מרר על והוראוהיו פסק-ו מחקריובהעריכו
 , נזיקין סדר על חבורו התחיל אך הש"ס סדר על הספר ערך לא כי , בסדרו הואהאחר
 לאור המיציאו הודעת מתוך פנים כל על . המחבר ידי מתחה כן יצא הנראהולפי
 שלא שלפנינו בהערכה כחוב היה הספר הדפיס פיהו על אשר יד שהכתב נראהבדפוס
 המשנה בסיר הלך לא שלפגיו שבהעתק יען : לאור המוציא שם ואמר . הש"מ מדרעל

 כי ם נש לסדר נדה מסנה נ2 פמכו כן ועל , הסדר לשנות הם גם המדפים.םהוכרחו
 ההם המחכרים מררך נטה אשר והשני . נרה( ריש יהערה )הקדמה בההעתק היהכן
 הטמכתות גם , הומנים בכל מנוהגים בענינים הנוסקות הממכהות עם כולל הוא כיהוא

 והשלישי . ושהרות יקדשים זרעים עניני כמו הזה בזמן נוהגים שאינם בדבריםשעיכקות
 במסכתות ואמנם , הפלפולים מאריכית ונשמר קצרה דרך לו בחר האנודה בעל כיהוא

 במשנ.יה רבריו וכל ביותר מקצר הוא בזמננו מעשיה היעלת בהם אין אשרוענינים
 רק אינם :עדיות הוריוה כמו אהר.ם בסדרים ססכתית ובקצת , ומהרות קדשיםזרעים
 . קשות מלות מקצת מלין בקוצר יפרש לפרקים ואך מקומות, ומראה המשנה דבריראשי
 בקיצורו המדקןקימ והמבינים , המשנה מן היוצא דין מוכנה ובליטון קצרה בדרךורוטז
 . יהכמהי הורהו את אחריו הבאים הפליגי בצדק וכי נרולתו בויראו

 מרזיבורק מנחם הרבמהר"ר השכתף מןהמאה ההציואשקמה
 D'1D הע הזאת בארץ היהובים יכל שררהו נהנ 1ש2 וכסן במרעת מושנו היהאשר

 ובימי , ודינים מפסקים ל ו ד נ ס2ר ותבר בדורו גדול ההוא האי"ט והיה .לטיטמעתו
 זכסן בטדינת מצ" הספר זה היה מהיית המכונה תייל יעקב טהר"ר והלמידומהרי"ל
 ודינים פסקים הרבה היו טהרי"ו וביד . הספר זה אחרי הלכו המד.נה מנהגיוכל

 תשובות סיף ברפוס נמצאו מרסקיו חלק . קל"ג( סי' מהרי;'ו )שו"ת מספרונעתקים
 עונשים ודיני ועולות מסים דיני כולל הזה החי"ק . הם2ר מן קצהו אפס הם אבלמהרי"ו
 רפים משבעה יותר מקיפים אינם הדינים אלה אמנם . אחרים מבייש דיני נםוקנסות
 גם היו מרזיבורג מהר"מ נימוקי . הגדול המפר מן קמן חלק רק הוא כי מעצמ.ומובן
 פעם , קכ"א( פ"ו כיה סי' )שויה שונים כענינים נתשוכותיו מהם וגן.;תיק מהרי"לכידי
 מלב להוציא לסהרי"ל קרם הוא כי נראה פנים כל על , המתים בכרכור טזכירואחת

 נמצא אחריו הראשונים ברורות המהברים בספרי . בזמן לו קדם שמהדיילהאומרים
 ואטנם . בספרו'10( כלולים היו תורה עניני כל כי נראה ומהן מנימוקיו העהקוהכמה
 ברה אשר הדרך על לשפוט נוכל טספרו לגו נשארו אשר השלמוה וההלכות הדיניםמן

לו
 במנהמם גס ומוציא נט"ן הת.ר מר':כייג מדי.ס קנבוס וזרע 11.ל כ"ח פי' טהר"ל בתשישה ע.'"10(

 רשם סרר 1לפי צ'ז א1ת בפסח תאנים בענ.ן פסח ש: בטנהג פירכא אפוק מהריר טנהגי בהנהוהם
 חפפר כ, מזה כבנאר . אחרים בטק,ך:ת .עיד . קטנ..ה מיני כע).ן פיה איה שם ועוד . שמזוררוזוארשא(
 ח.ח(יו-ד . ישראל דיני :ל כולל היהבשלמוו:
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 באשכנז . לפניו אשר ,אמהברים רוב כררך ה.ה לא דרכי כי נידע מהם . בחגורו4

 נשאי'וונתנו גם: ולפעמים , הדינים מהם וכהוציאו. הטקורוה הידעה עם ההלכוהשקבצו
 הרב מנהג כלהיה .לא שאמרו, D'CW1' רבר כל אטרי וכן לקרב, או לרתק אםבהם
 , מהם הוראת: לקח. ואשר כדבריו הורו אשר שקדמו המירים סוכיר אינו לרוב הוא ,הזה
 ובאמת ; והאחרונים הראשונים בפוסקים המקיר שם הזכרה בלי מהם הדינים כוהכ אםכי
 מרוטנבורנ מהרים מחשיבות וביחיד , אחר ממקום לקחם אש,- ענינים הייניו ברכריויש

 לקח מהם :כי. מזכירי ואינו והמררכי~ן( מיימיני הנהית הרא"ש.ובעל תלמיריוומהבורי
 יעלה לא ואמנם המררכי. אה אחת יפעם אשר רבינו אח מזכיר אחה פעם רקזאת,
 ני'אם , .צרק בלא אחרים דברי לעצם.. ליחס ורצה דברים ממגנבי היה כי הדעתעל
 מסגנונו נראה. שכן , הם.רים להועדה ומשפטים רינים קיבץ לעש.ה רק היתה כונתוכל

 היעקף הוא'ללא הזאה ולתכליה הצעה,,ד,ן", דבור וענין ענין כל בהחלתשכתב
 הלא.נם ; הזה בזמן אחרים מחכרים גם נהנו הזה במנהג בי שם'ת, בהזכרתלהאריך
 ענינים כטה הביא האגידה ספרבעל

 בלשונם מביא-הדבר ולפעמים , לו שקדמי מפוסק,"
 המנהגים - ספרי גם' כן וכטיהו , אומריהם2י( שם יזכיר לא אבל , לו קרוב איממש

 כל היו ההיא בעת החכמים גדולי כ' מבואר, הרבר וטעם . סהם דבריהםצוהבים
 דבריהם.)הם כל אשר הרבנים .הם כי כלומ- , ,מקובליה" היו כי ותפארתםההלחם
 דיניהם כהכו אם כן ועל , קל'ו( סי' ושו"תמחיי"1 רבותיהם מפי ק-ם,ניות קבלוהדברי

 כן ועל ומקוב5ים', טוסכמים דברים הם שכתבו מה כי יודעים הכל ספר עלזמנהניהם
 65ראה והיה נכהב תש.בות גם "זה טנחם מסה-"ר ונמצא. תר. לס אך ה שםהזכרה
 יש-בירו כי כהשוביהיו מהרי.ל ונתב . בהן והשתרשו האחרונים הפוסקיםעיני

 )שו"ת ברונא ישראל ומהר"ר . סי'קכ"א( מהרי"ל )שו"ת מרזיבירק מנחם הר"רהשובה
 וכן מרזיב.רק, מנתק מחר"ר 'ד בכתיבת מיירבורק תשובות כן נם מזכיר ק"ב(סי'

 )הלכוה טירנא אייזיק מהריר למנהגי בהגהוה חנוכה בדיני מתשובוהיו העהקהמצאנו
 )ב"ק ש: אנש' חדושי בספר כי כמספך היכה היי ההשיבוה אלה כי ונראה .חנוכה(
 ודבריו פנים ונשוא נכחד היה הזה הרב ; מתשובוהיו רי"א מימן תשובה על רומזפ"מ(
 הקטנות להניח אין ההוא הזמן לפי כי ותקן וחקר אזן הוא . ובארצו בעמו נשמעיםהיו
 קיימו אשר כוללת הקנה זאת היתה לא אבל , י"ג( סי' מינץ מחריי )שעהלם"ן
  חשב לא טהחלה) עצמו הוא הלא בישראל) תקנה ינהיתה היהורים כל עליהםוקבלו
 טובה בעצה בא אם כי , קיומה על ולכוף בכחו כן ולבזור להקן לבו על עלהולא
 כן ועל , )שם( לכך צריכה השעה כי יען למאן שלא לגזור שיסכים. הדור ג-ולילפני
 לבפל עמר והסכיסג לעצתו שמעי הדור מחכמי שיש ואף , שקיל הדבר היה רבזמן

המיאון
 הסהר'ם pce והוא . מסים( .דיני שלו שהוא בחפץ אלא לנ5'טיה דינא א.נש עביר רלא הדץ11(

 עונשין לכל לאיש אשה הכתוב השוה כחו לעשות שיכולין דבשה ס'ד' . ל' ס" התגיח פ' ב"קבטידכ'
 בענין 'א רם בהגהה ט"ב קם'ג סי ח'ס בש"ע יעי . צ' פי' ב-ק בגררתי מהיש השובת בשה )דינישבהירה

 ההוא בסיטן תמצא ועור . ובטררכי וברא.ש בהום' שנתוב טה עם שוין מרויבורג טהרים שדברי קצוב6ם
 בתזה תמצא וכי"ב . מהרס"ב בניטיקי סהם ניבאים הר.נ,ם יאוהם בנמן לו  שקרסו מפוסקים מסים ריניכסה
 . בהנ-ה. ה וט שפרתם-זסי'

 בנו אין ותחר סכנה מחמת מהישוב 'כצ"ל( ב.רהים אם נראת וכן כ"ח סי' פ.ב ב.ב באגורה בתוכ12(
 הטררכ' ימס וכן אביאסף' ,בסני D"DtI וכו' ניהם פפ:ל' כדי ~לון-גיח מקהליו; ידי על לעכב יגוליןו;.שוב
 סי'ב.ב

 בנימוקים ואטנם , אסרו בשם רבר לאמר לרוב אגורה בעל של מנהגו וכן . אביאסף ב-ס תקי"
 חננתה בלי סתם דברים האזורה טביא בכ.ם ואולם . האומר שם ביי מתם במלה מלה הזה הרין נמצאהנ.ל
 טפסק הוא חוח תענין וכל וכו' להקרש זה אתן ארם יאמר לא חוה ובזמן : ז' סי' א פ ע'ו עז! האומר.שם

 חלוקים י"ר מביא קמא האשה ר-פ ביבמות . פ"א שם בסררכ' גם ועי' י"ג סי' 3ע": אשרי שבהגהתהרשנ"ם
 על פירושו ה' סי' פ"א כתובות ועי' . שס ובמררבי ברעש בסלח סלח וכה באיסורין אחר עדבנאמנות
 רלצורד שם עוד וכתב , דמכלתין דבירה פזא והרא.ש חתוס' טדגרי הכל וכו' לצורך הוצאה שהותרהמתוך
 . הרבה במקיטות באלו וכיוצא . מתוך ד"ה ., )ז דכהובוה הה"' טן הוא הכל וכו' אסורגוי

 Ln'hנדו"ר
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 על . עליו וחלקו לו לשמוע אבו לא אשר אחרים חכטים גם היו , הזה בזמןהמיאון
 אשכנז חכמי נרולי בין המיוחדים מן אחי הזה האיש היה 'כי הדבר אמת פניםבל
 הדורות וחכמי המורים לכל נאמן למקור נחשבו דדייאיתיו פשלי אשר , הה.אבזמן
 - ' . אחריי באואשר

 הפארת שם לו קנה וק"ט ק"ת שנת גזרות אחרי חיו אשר באשכנז החכמיםמן

 זההחכםחברתשת"שזתם שליצשטט, אהרן רבי שמואלבןטהר"י
 אבל , בהירארע עלה וסומך קם"" ס" מהרעל )ע%"ת .אתרע בדור אחכסים מןאחד
 לעזרו; לבוא לבו על יבם הוא . אינו ועוד אבד כי רחה ספרי:אדור 5יב כגורלגירלו

 בלבלו מרוב תכתתו עד לבוא מהם יקשה לפעמים אשר , המרדכי בספרהמע"מם
 ספר אריכות קצר בו אשר קנון י מרדכ ותבר פ-ה(, לעיל )ע" לשהעממם

 לא הזה החבור . רדכי קצ1י'הם ק,אוהו המחבים סן יש כן על ואשרהטךדכי,
 נ  )שה' נדולים ספרים איצרי נכסה ?ד כהבי ממט נמצאו אבל , בדפוס בא להיותזכה
 בדבריו ונהנו נשאו ינם בקיצורו הרבנים גדולי השתמשו שאחריו בדיי כבר , קצור(עי/

 לקצר המחבר תכלית שעיקר אף כי סרבייהם ומבואר , קנ"א( ק.'נ סי' סהרייל)שוית
 , שלנוחו( נטרדכי נטצאו לא אשר דברים C1Dy~5 מביא זאת בכל , המרדכיאריכות

 על מוסיף לפעמים נם כו..אם ומקצר גורע שהיה לבד לא ר הקצ בעל כיולמדנו-מזה
 זה ואמנם . אתרוה בפנים נוסחא הקצור זה שיקיא ראוי הזאת בבחינה ועהה .דבריו
 המרדכי ספר נירל ,ה היה אם כי לבד הזה שמואל מהריר של בקצורו נמצא לאהענין
 אחר הנהות בו ועשו מחכמים והשובית פסקים בי והיסיפו רבים ידי בו הלו כי ,בכלל
 נוסחאות נהפשמו כן ועל , העיקר על טרובות וההגויית התוספוה שכם;ט עדהנהוה
 איסמרייך בני של כהסרדכי רינוס בני של הטרדני אין . מזו זו נבדלות כלן אשרבעילם
 ק טהרי )שו"ת הגדול הוא איסמרייך בני ש5 המררכי , ר( קצ סי' ברונא מהריי)שו.ת
 מה רינוס בני של באותו העהקיה לפעמים נמצא זאה בכל אכן , ס"נ( וסי כ"אסי'
 רי"נ וסי' פיד סי' הדשן הרומת )שו"ת איסמרייך לבני אשר הנדול במרדכי נמצאשלא

 בני של טרדכי יסוד על , ציד( סי' )פסקים בלשונם נם מזה זה חל:ק:ם -היויבם"א("
 ב קצ וסי' כ"ד סי' ברונא )סהר"י שלו הקטן מרדכי את שליצשטט מהר"ש יסדרייניס
 - ע"ז( פ מ. סיד סי )סהרי"ק שונים מרדכי מספרי מדברים והפוסקים . ורס"ב(רנ"מ
 )יבמית אחר במרדכי שראה מה מעה"ק המ-דב. על בהערותיו שם אנשי חדישיכספר
 נוסחאות וטעת.ק , :רובה( פן )ב"ק נומחאוה וביש 'שגה בנוסחא שמצא ומהפ"א(
 נוסחאות על פ"נ,שיורום; )ב"ב שלנו בספר אצלנו נמצאו לא אשר ישן 0ררכיממפר
 שלנו המרדכי מנוסחת מהופכה והיא ספראנ ליווא רבי הרב של במרדכי מצאאשר

 ?ה מכל מבואר והנה , האומנין( את השיכר ומ"פ הזהב פ' ב"מ ועי' רפ'א)יבמות
 שספר4;'(_,,

 שליצשטם שמואל ר' שחבר המרדני סה'ך כייסטרליין טהר,ר "שואל כהב ק.נ ס.' סהרי.ל גשו.ת"1(
 טתשובות הוא הפסק שא.הו 'ל מהר' השיב קנ.א סי' arl , השואל של בסררכי ה"ה לא וכן הזה 'iDe א.ןשלנו ובמרדכי . דבריו ובטל דעהו על והכה חציה עד להטהין שצריך בסוכה שישב Q~tp שירדו נשמים בעניןפסק

 ושם התשובח, נתח כפולה פ"נ בכי' שם שטצאתי אלא . בטרדכי כן שכתוב בזכיר אינו הוא וגםמהרים
 נראח זו גי' וממשמעות . מהן-ם השובת חצות עד לחמהין הצריך ששיאל והרבי שתטרדכ' שכתבת ימההג,'

 *שחסרדכי צזל וכך בויו ,והרבל..די'ה בטלת ונהדפה סופר מעות באן שיש נ.ל אבל . במרדכי נם כןשכתוב
 תצריכו כתב ולא זחי: בלשון להמה.ן' "הצריך שכתב ממח יסקו וראיה . ,~הרבי' בסקוס שמואל'דהרבי
 . שי.צשטפ שמואל ר' של הטרדני מן כליטר מאהד רק דבר שלא מונח רביםבלשון

 שיב_
 הוא שכן רא.תי

 בן כי בפירוש '~ם שכהב , ~וכה בהיכ.ת מהרי'ל במשני טפירש כן מצאתי באמה כי . כטושתקנתיהעיקר
 ל"ד( .סי' ,בתשו' מינץ וטהרזם . פ.ב ברכזה שם אנשי בחי' וע"ע . ,טל,צשטט שגיאל רבי 'מחבר גטרדכימצא
 ומצאנו .  סדערע כהב וזה כמהרים נוהגים אשחז שכל קמן מרדכי בשם ומום'ף מהרים בשם סמק מהמרדכיהכ"א
 סהר.י שו"ת עי' המאטר זה נשמט לא הגדיל ובמרדכ' טעות לידי להביא שיכל מפנ' במהך"ם תאסרשקצר
 . קס"נ סי' סיףבריא

 ה"ה(ניער
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 הוא נם הקמן מרדכי ספר והיה , וארוכות קצרוה נוסחא.ה בכסה נהפשמ המרדנישספי
 יען , שבספרינו המרדכי הגהוה את קטן מרדכי בעל להחכם מיחסים יש . מהןאחת
 ועוד חבר. אשר על,סהדכק~טן שרוסו ק"*( סי' )יבסוה ההנהוה מן באחת נמצאכי

 הפירושיט לכל הקמן שמואל שואני ההנהוה בעל כתב תנ"ו( סי' )גיטין אחרבמקום
 ר"ש היה כ. הוא שכן ואפשר 482(, צד הנ"ל במאמר הכהן )ריש הבנהי" לאהאלה
 ורבים אחר מכח יצאו לא המרדכי שהנהווה ידענו וכבר . ההנהות מבעלי אחדהזה
 חבר שהיא הדעה על שלה לא אבל , פיז( לעיל )עי' ההגהוה עשו אשר החכמיםהיו
 היה אם כי הקהילת מרבני היה לא הזה שמואל ר' כי הרבר וקרוב . ההגהות כלאה

 סי' מהרי"ל )ש.4ת עהנניד" בתואר מהרי"ל כנוהו כן על אשר ועשיריהם הדורמקציני
 חבר כי ומדעהנו , הרבנים מגדולי כאחת ונכבד תשיב ליה שיהיה איך אולם ,קנ"א(
 . ו( מפיהו' הורה .שואלים היו רבים כי ניאה. זה( לפני )עי' השובוהספר

 , ונכבדים גדולים היו רבים אשר ההיא בעת באשכנז החכמים מספר לפיהנה
 החכמה מעום על מופה זה ואין . המה מעמים אך מהם לנו נתקיימו אשר המפריםמספר
 והגירושים והחמסים והרריפות הצרות היו רבו מה נשכח לא כי . בתלמיד העמוקוהעיון
 וכסה , לבוזזים וקניניהם למשימה היהודים היו חשך בלי אשר , יום יום באוםאשר
 לא כאלה מאורעות ובקרב זעף, אחי -~ICf ולאבדון לטבח הקדשו- מפוארותקהלות
 אם . אינם ועור ונשרפו ונקרעו רע כענין אבדו הכמתם ומפרוה הורהם רוכי אםנפליא
 לכל מספר אין כי נמצא שאחריו ומדור ההוא מזמן לפליטה נשארו אשר במפריםנכינה

 ההיא הארץ נפות בכל כ' , ולההלה לש2 בהם נזכרים אשר אשכנז מחכמיהתבסים
 מהם רבים בשם . ישראל תורה-.בקהלות מרביצי גם הלכה ומ.רי התורה דורשיהיו

 כל cy כי מזה רואים ואנו , בהשובוהיהם או ספי על שכהבו מסה דבריםהובאו
 החכטה את רעה הארץ כל ומלאה התורה פסקה לא קרום אשר הקשיםהסאורעוה
 ולא קרמוניהם של הלמור דרך ידעו לא האלה ברירות כי אומרים רבים ,התלמודית

 ולאסיף רינים לקבץ רק חכמתם וכל חרושים ולחדש בחכמה לפלפל בסברה להעמיקידעו
 בקבוץ רובם וכמעט עמקו הרבה בי הרבר אמת . בכלם כן הרבר אין אולם .מנהנים
 מעתה , לכך צריכה היתה השעה כי , הקהלות ממנהגי הקבלות ובאסיפה ישראלדיני
 המעמדים מהם דרשו פעם אחר פעם , הקהלות וחרבו הארץ בקרב השערורהרבהה
 זרעם מפי 'שכחו ולא יבוא לדור זכרם להשאיר במסר יש-אל מנהני לקבץ האלההרעים
 ולהקן ולהניה כגלה ספרים לחבר נדבו פעולהם ריב כן ועל , ח"ג( בספרו נידעמאנן)ר"מ

 חכמים קצת עשו צדק בלא כן ועל . היה שטיו -רביהיהם בנוספורך"בוריולהשלים
 מהפת ם נ:ל חרלי כי נשפוט מקבוציהם כי לאמר תלונה עליהם לשאתאחרונים
 ודינים פסקים קובץ בין להבדיל ראוי כי . משגה וזה , הפלפול. העיון מדת לפיבהלמור
 דינים ממדרים שהיו כמו החכמים גרולי לתלמידים. הירה מלמר טחכם מהובין

 והמורא . .( ההלסידים לחדד וחדושים תוספות עשו כז אף ההיראה לתועלתוטנהגים

 הפרשים טן שאהד , לט.הה ט,סר,ם ב' על.היותו.רן ברע בא שכמעט ים5ך 13 צר ח'ח נרעץ114
 ובמחבוא , רב ופן והחביאו אחד פרש במצודת טקלט מצא כ' , מידו נטלם אך ורדפוהו קנאהם קנאהשוכ.ם
 ;ירו ישבי על חרם ונתנו עליו חמלו שם והרבג'מ . הקרם לארץ בלבט ברה אח.כ אבל. . קטן מרדכיחבר

 להענירו באניה לקראתו בנו בא בשובו ויחי . והצליחו עשו. וכן לארצו תשובתו יהשהרל שתעביםשטראסבורג
 הדבר נרעץ תאר כן טשושו. לאבל 1fits ויצל עפה בנו אשר תאניה נהפכה ופהוקם ר,ינוס, נהראת
 הבר שבמחבוא במקור טפורש אם ובפרם , לי נודע לא מקורם אך ערש, כרטוני החדם של י"פע-פ

 ד ...-- . קטןסרדכי
 טה על שרוטי שטה סי' בשבת וטצאהי פסחים ערבי פרק על ונדפסו תוספות חבר :המרדכי בע105(

 הטור את a'a'~b האלה בהוס' כי השנ.ה, חטאה להחלת .וקדטו לא תענ.ה יטס' וההום' . בתום'שהאריך
 האלח הדורות חכמי בכתבי מקומית בגמה ומצאתי , הששי לאלף ק'א  בשנת לאור יצא שהטורוירגע

 שריסזים ח'ה(,דויד
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 נדול'ס ביניהם היו מעט לא כי יראה מהם גם , ותש.ביהיהם בפסקיהם ומדקרקהמבין
 . trVn ונעומק ישרה בסברה לבחקרו

 ענות קול ואין גבורה ענות קול אין מאיטאליא אמנם . באשכנז הדברים עמדוכן
 הששי לא* הראשונה במאה כי ראינו אמנם הן . ההיא בזמן ההלכה בסברותחלושה
 , ספרים מהכרי כמה 01הם בחכמות וירועימ בתורה מופלנים חכמים באיטאליאהיו
 , ההורה יורעי חכמים בה נוספו עיד השנית ממאה הראשון בחצי כי ספק גםואין
 רב.ם ושוטמו , מנוה מצאו כי בה נאחז,. הספיד נם ואשכנז צרפה ספלמי רביםכי

 שארית לנו נשא- לא בו אנו אשר הזה הזמן בכל זה בכל אך , הדעתותרבה
 , חכמהם פרי מכלבכתב

 * דעט"ר1 עשריםמפר
 שארית . ומראן צמח בן שמעון הר"ר , קנ"א גונת גזרות אחר' למע-בהגחם
 דורות . וסופריהם ההוא בזמן הספרות מינ' . קנ"א גוירת אחר בספררישראל

 * ופורטיגאל בספררהאחרינים

 עשר ששהפרק
 . קנ"א שנת גזרות אחרי למערבהגולש

 הראיינה במאה זמן אחר ;מן היו אש- והגירושין וההריגית היהודיםרריפית
 אך מספיד השניהוחצי

 כס-
 נגזרו אשי והגירוש הרב וההרנ הרדיפה נגד נחשבו מדל.

 על קמי המלביות כל כמעם . הרעה יצאה הארץ קצות בכל , קנ"א שנת בשמדעליהם
 מנה מ' . השסים שמי מתחת להשמידם יחד בברית ובאו קשר קשרו כאלו ,היהודים
 לילי , וחקיה מאחריה נואש אמיו שבמעם עד מחכמיהם האבודים ימספר הריגיהםהמון
 עמם לעשוה הפליא תורת' ועל עמו על בחמלהי הוא . ישיאל שומר להם שהיהה'

 היה אלהינו אלהים זה . והנה הנה קטנה שארית ומפ'רד מפוזר במפרד עורלהשאיר
 . אחרה בארץ מנוחה להמציאם בעדם טגן ויחי חרב פליטי מארצם הנדחים עםנם

 חכמת נדלה ושם , לתורה בתים יבני . הישנ.ה והרחיבי חרשוה קהלות ימרו שםאשר
 מגדולי רבים גם הגדול ההטין עם כי , לברכה והתמידה פרי ועשהה תה והצליש-אל
 הצפינ.ת אפריקא אל פניהם שמו האלה הנמלטים . ההפכה מתוך נמלטו ספרדחכמי
 ק ח צ י י ב ר הרב הבאים בהוך ויהי , ביניהם אשר הים מעבר ספ-ד מול היאאשר
 מיורקה אי ממלכות ביאשונה ולכלם הפלטים באו המלכיות מכל , ת " פ ר ב ת ש ש ןב
 . וברחמים בחמד יפית פנים בסבר קבלום הארץ מכשלי . ק-ובה היותר היתה היאכי
 שננית היתה אדום בארצות שם . הישמעאלים מושלי הזו הנוצרים ארצוה כמישלי לאכי

 אך . ולרדפם אוה( לשניא ומציה חק היה וכמעט מבע נעשה הרכל ודתםהיהודים
 המערב ארצית מושלי לא אם יורע ומי , הכלל טן כיוצא רק זה היה הישמעאלים ביןפה

 טובוה מעלות כמה אשר , הספרדים היהודים בה נושבו כי לאמצם למוכה זאהחשבו
 מפק בלי הלא . מאז בקרבם ישבו אשר המערביים היהודים על ובפרם , עליהםלהם

הביאו-
 יליבדים מפלפלים כשאנו וראי ואל כ"ט סי' ברינא כחייי בשו"ת וכהב . מחרישים שכחבו  מה עלשר:מן,ם
 רטהטא בקופא פילא כטיעל דקים וגחלוקים בדקדוקים ולהטרח  למשקל רניל,ן אג' א; התיס' מומן כסיחר,פוה
 ומחוורות סלובנית ברורות גרא':ת איא אם'ר להה'ר ואין הדין לפסוק אין יהת'ר אי הדין לפסוקאבל
 . דקרוק מחוד ולא דש:עהתא סוגיא פשטיכתוך

 ה.ה.;דוזר
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