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סקלקרטלים,רארבעה
,0,נסםט,.י 'שיאל טנ"שימהד"י :
-

סדן נטזי" 1תנ'

ברופא טהורם הינץ יבא.
'.
איטאל' ,14חה.מת הדרי

.

פרעעשריםדשנים
מהר'"ל וטהרי" 1וגני

זמנם , .ו

ב

. .
ו'

סכל אשר נעשה נספרד בוסן הזה טן הרדיפ'ת ונשמדים משנת קנ"א והלאה
אין אף רם; וכרזן קטן בכל ספיי תכסי אשכנו מזמן ההוא  ,אין אחד חלה מהם
עליהם ,אבל לא נהמה על ;ת( ,הלע העשקוהמרוצה הגזל ושפך רםנקי היו גורל
היהייים בכל הפאות ולחם חוקמת והיו למודים קשבה ולקבולבליהלונך ,וטלבר זה
מה יתאוננו על צרתאדיהם הרחוקים מלאדי להםלהתאונן על הויות ההבית:יהרעות
אשרהשינים בארצוהיהם בכל הדורות'האלה  ,הנה כמעט עברו שלש שנים אחרי גורת
ת,.פלמה
רי
שהאוה
ים
קנ"א בספרד נגרשו היהודים מכל מדינות צרפתלע נשאר בהכי אםהי
קפנה באיזה סקומותו) ,וכ
להרנ
.לה קהלות יחידות היו לחרבה ויושביהן
.
ז
ו
מ
ר
בהרבה
ולאבד בימי טהר"ר יעקב מולין כאשר
מקומות בתשובוהיו בעיר
המהוללה פראג בכיהם נרדפו ונהרגו ונגרשו היהודים פעם אחר פעם ,כשנת קפ"א
היה גירוש כללי בכל מדינותאיסטרייך וסי יספור כל הרדיפות והגירושים הפרטיים
אשר היו בדורות האלה ולאחריהם ,בכל אשכנז ,ועל כן דיה לצרתם בארצם ,עד
עבור ימים ושנים לא שמענו מגדולי חכמי איסטרייך ,אמנם כנגד זה היו בימים
הרעים האלה גדילי אנשי שם באשכנז 'ובוניהם רבנים מחברי מפרים( ט הר" ר
יעקב בן ר בי ם ש ה הל1י הנידץ בשם מהרי"ל ,היה אחד סהיוהך מפורסמים
בארץ וקראו אותו בשם הכבור "דל הרי" (אטר בבים) אבע מהר "ר משה
בן רבי ייקוהיאל ,היה מגדולי ר"נוס (שו"ת מהריל נץ' כ"ח ,יחטב במגנצה
היה ראש הרבמם כאשר ספירם תצא מהפתקא של תקנא :%1ם שנתחדשה
ואוי
בשנת ה"א קם"א במגנצה והיה רני משהבן רבי יקותיאל הוה הראש,ן טן.החתומים
(ס' דרכי חנוך וכו' לר"מ נידעמאנן ח"ג צר  ,)17ובהרבה מקוסות לספריו מביא
מהרי"ל קפליא 6פי אביו גם שני אחים היו לו אחיו הגדול הוה טהר.,ר
י קו הי אל אשר היה רבו של מהרי"ל ,וכתב אליו אדוני מורי ורבןחחי ובענוה
ובהכנעה (שויהסי' 'א') וגם ממנו הביא קצת דברים ששסע מפיו  ,גם לזה האת היה
בן מהר"רי עקב ג ילנהוזין ולפי הנראה מתשובות דודו אליו(סי
' ל"ז לזח)
היה רני יעקב-הוה אדם גדול עד שהמהרי':ל קראו אביר מרועים פמיש
ק
נ
ח
ה
וטו
כמוך מורהו) .אמנם אחיו השנ הצעיר ממנו היה מ.הר"ר שסט4ן
 .גםקיע מן
הרבהי שאלותלבהלכה ובענין מנהגים (שם סי' ג'יעיד).
החטטים החשובים יכתב
מכל
.

.

 )1עי' נרעץ ח"ח צד  75הערה  4שכתב ע:פ ס' טקד'ט.מעם של ר' משה ראיטי שר' יוחנן ב"ר
נתחיח הית מן דגרי'טים וישב שנים מה באימאליה ומת בפ-ב ש' קפ.ט וג' ים ם לפניו מת אחיו ר'ייס
ףן ור'
וסף בנו של ר' יוחנן נפרר בקושטנציאה אחרי ואתשנ.ם מה .אבל לא פירש איפוא פת אם בא.פליא או
.
בזולת מן הארצות ,רק טאטרו שישב שנים טח באימאליא נראה גי לא טת באיטאייא שהרי טבואו
לאיפליח עד שנת'.סועו עברו ליה,שנים ועל מך שנים כוה אין "ומרים  Q~lwטה .ובלי ספק  1fftבטעהב
ננו ר' יוסף' ומת שם וללשת קצת רטו לדבר ,ונרוהשב'ץ ח"נ סי' ע"ח טביא את רז' חוח וקראו ר'
עטי
ייהדן ש'צד1רנ.1
 )2הרב ר"מ גידעטאנן בספרוהנ,נר צד  18בהערה ל כתב שהיה לו לטהרי'ל גם ,דוד בשם ר' יעקבי

.
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מכל זה מביאר כי היתה משפחתו כלה נרולי הורה באשכנז .היהנו היה מ ה ר" ר
ם ש ה ניי מ א ר ק הנהן אשר היתה ישיבתו בויר:נא וקראו מור .חמי .ע,ד בטה
מן הרבנים קרא מורי ולא נשפיט טוהכי היו כלם רבותיו אשר למד בישיבהם כתלמיר
לפני רבו ,אבל כן היה מנהג חסידי אשכנז הרבנים לקרוא לכל זקן ויושב בישיבה
בשם "מורי" כאשר ראינו כן במהר"ם מרופנבורג ,לקיים רברי חכמים שאף אם למד
סחכם חרוש אחר מה שלא ידע לפניםחייב לקראי "טורי" אף כי בזמנים האלה אשר
היה בל ישעם וכל חפצם לקבץעליד המנהגים וההוראות והקבלוה אשר היו מפוזרים
ן החכמים ועל כן על כל מה שקבל חכם מזולתו בפרט מזקני הדור ראה
ומפורדים בי
י שקבל ממנו ,
א
ו
ר
ק
ל
ו
ר
ו
מ
את
ב
י
ו
ח
מ
את עצמו כ
ס
אמנם רבו המובהק היה מ:ר"ר שלים בר' 'צחק מניישטאם ,רוב קבלותיוהיו
לו סמנו .דבריו היולו אמת וצדקואחריהם חון לבקר ,ואתהם היה אומר דבר שיצא
מפי שיש טהור מהר"ר שלום לא דבר ריק היא ומסרת בידו מפי רבותינו הגחולים
(מנהגיםהקינהמצית) .כמעט כל הקבלוה אשר קבל מהר'ש מרבותיו ואש -קבץ על
י תלמירו מהרי"ל וממנו
יד מכל זקני הדור מפי ספרים וספי סופרים נתקיימו עליד
הגיעו אלינו,כי כלם רשם בכהב .כאשר ישב לפני רבו בנייאשטאט עשה חוזה גם
עם הרבנים הגדולים האחרים אשר ישבר שם והרביצו תורה כמו מהריר יעקל,
ומהר"ר אהרן בלומלין אשר נהיגעל קדוש השם .)8והיה לודין ודברים עם חכמי
וויען אשרה.ו בעת ההיא ,ועם שאר חכמי איסטרייך ,אמנם מלבד ששם על לבו
לדעת ולהודיע הקבלות סרבני איספרייך ולקיים מנהגיהם רשומים בכתב השתדל גם
להשיג כל קבלות רבני אשכנו ומנהניהם והוראוהיהם ,ויהי אתרי מזהו עמד אחד
את  %המשא
משמיע ורבי זלמן מ שוט? גווערא שם מקרטה,
בכתב מענעי קבלותע
והמנהמים וחברם במפר וקראו אמנהמם" ,תהי הספר
וה
ינז .מלבך הספר הזהיש לנו מטנו עוד ספר אחר
תכ
וש
תורבאא
הזה סקור מנהני הקהלו
והוא שאלות ותשובות מהריל וגם היא לא יצא טסודר מתחהידוכי אם הלמידו פדרו
והיציאו לאורי משניהם ניאה כי לא נפלו ביר אמן היודע לסדר דבר לאשורו  ,וכן
שניהם כתובים בלשון מנפגם ומשובש .כי כן היה מאז שהרבנים המחברים כאשכנז
לא היתה ידם אמונה לכלכל רכריהם וספריהם במשפם לשון צחה ומליצה נאה
ומובנהבקל .אולם גם משניהם יגלה ויראה לעינינו טראה דמותזמני בבחינת צרקהם
וחסירוהם ודעותיהם ,בי רוב המנהגים וההוראות בספריו הולכים לחומרא ועל פנ
מדת החסידות ' ואולי ספני זה שהיה תופס כל מנהג של מה בכך ועשה ח.ם-ות
רחיקות וגזרות חדשית חוץ כהדורת הדין אף על כן אך מעט מזכיר ספר המורים אשר
לא רצה באלה ולא יצא הלאה מגבול הדין  ,ולא נחשוב כי לא נתן עיניו בספר
הסירים כאש -עשו קצת רבנים אחרים בזמנו ,אמנם רק לא2,ם בועיונו בקבעכי
ןכי כן היה דרכו
אם כן היה דרכו לעייין בו בשבת בבית הכנסה (מנהגים) .יע
ומשפטו ,על כן יש מאת:-נים אשר דברו על אודותיו הקפינו תעלת הכמתי בעומק

ואי

העיון

ניי*התין עט טה שמצא בטנהגים ריש הלכית חנוכה בענין כל פגות שאחה פתח וגו' אצל גר חנונה והקשח
אליו הורו בתויי.ג מנין זה והשיבו תטעם
 .ולא נריח שחרי כל אותו תענין כתוב גם בתשובת פי' ט' וחותם
רורך הקטן יעקב הלוי.
ה) סור הית טהרי'ל צעירליטים וכחב אליו רבו ריש 'ניק וחכים וכבר היה מחר'.ר אהרן הזה מן
רסאורות הגחלים וראוה אלפי ישראל כאשר נראה בתשובות מחרדל מו' צ'ו .וכבר כתבתי אודותיו לע.ל
פטם רק על טת שאטרת' שם נטוחלט שנהרג בג,רת איסטרייך נשנת קפ'זנמציגתי נשו  21מהרי"ל בין
ההאלות סטהר'ר טיי0טערליין ויל ושמעתיאיטר על רבנו הקדוש מהרזר אחרן הסר שחנה,ג לאשתו וכו' וע"ז
השיב טחרי'ל
מה שכתבת בשם הקדיש היזדוכו'וס '.קיט הוצאת קראקא תרט"א) טזה מבואר שנחרגבהיי
.סהרי'ל שלערן הנה מתירו גםבס '.פזט ונראה שאלה התשוגות כתב בוקנ:תו שבשנה קפ'ז מת.

.

אבי
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העיון המלסוד .אבלאין הדבר כן :הרואה בהרבה מהשובוהיו ימצא אחרי החקירה
יי היה בקי בתלסיד'עד להפליא'ראין בו דבר נעלם ממנו ,ובשאלונה
יהעיון
היותר במהסןו,ב.בכותהיו כל הלקי הבונה .והסותרגלוים לפניו ועל כלם דן במבדח ישרה
ן,
חדודות ,אבל.סיב מחקריו ועומק כונותיואינם נראים לכלקי
גם
כוילפמענמהינום לכתבוסבברתושהובותיוד"ה ללכת בדרך קצרה יותוו מהראוי עדכי לפעמיםעיטו
חקירותיו כחדות סתוטות וחתומותמפני קצורן ורק אחריעיון רב נוכל לבא עדתכונתן,
וברור בעינינוכי אילו היה רוצה להמליץ הדברים :למען יוננו.על לכלמבין עם
תלמיד היה צריך'להאריך כפלי כפלים מאשר הםלפנינו .ואמנם .למה -לא עשה
י
.
ן
כ
ה לאלידו לעשות כן ,כי המעלה לכלכל' רברי חכמה
עלגה התשובהיעןבי לאדי
בטליצה.וכה ובשפה ברורההיא מהתאללהניזוםן.והיא'לאהיתהלו לטנהכי לא היה מבעלי
הלשון ולרוב דבריו בלא רקדוק ובלעג ולפעמים 'מערב המושגים .)4אבלהלמידיו
והבאים אחריוהכירו ערכו,בתלמורובפוסקים,ולהםהיה גרול הרור וגאון וסטור הגולה
ואין קץלכל ההפלגוה שהפליגו גרלהו.
הרבה טאר היה הרב החסיר הוה סבה להגריש סגה הדינים 4הגחיוח והישמרות
אשר באחרונה היו הלכות ומכלל התורה שנעל פה .וסבו.ההשנוהנימתמוהלתדעתתודוהיהיחדכי
הגיעו הדברים ככה והיו היראותיו המופלגות לחק בישראל
סבני
ריינוס נולר במגנצה א"ר אביו רבי ' סשה היה אחר מנדוליה ,היא העיר אשר
משנים קדמוניות מאתהיצאה "הוראה לכל אשכנו .בנעוריו הלך ללמוד תורה טחכמי
איס~רייך וקבל שם קבלותיהם והיראותיהם יההבונן במנהגיהם הדתים .משם נסע
הלוך ונסו; נם בארצוה אחרות לדרוש ולחקור על מנהגיהם ,כי כן מצאנו בהרבה
מקוסוה בספריו כי מרבר סמה שראה וקבל בטקומות שעבר .נאור בהטון קבלות מן
הקינים הנוהגים בכל ארצות אשכנז והנספחות אליהן שב אל ארץ מולדהו ,ובלי
ספק הכירו בו האיש אשר לידיעת כל אלה אין משלו.בין חנמי דורו .ולפי דעתם
ומעמם היה ידיעה הענינים ההם יותר נדרשתלצרכי ומנם וישי0והו לראש הרבנים
י
במגנצה .יהנהכל אלה המעלוה נצרוף עם חסידותו המופלנתפעלוכי היההמאירעינ
הגולה ורבריו היו נשמעים ונעשו להק .ואמנם גם טצוקי הומן והצרוה .והעשקים
לא מעט פעלו כי היה לב כל העם פהוח לקבל כל הזמרא וכל מעמסה מנהני
איסור על פיהו .תלטידיו וכל וידור הבא אחריו ככל היוצא "פי
ו עשי בחבוריהם
י סשה איסלאם
וסמכו עליו ,ובאחרונה עלו כלם נשלתן ערוך שלנו בהגהות הרב
רושםר
בקטן כי שם גם
והיו טנהגיגו .בכל הכתבים הנקראים על שמו אין בהם אף
מעיניו בעניני אמ.נות ודעותולאידע מאומה מכל התורות של בעלי המחקר ,וברברו
ארוכות וקצרות על כל מנהג של מה בכך לא מצא אף מקום צר לדבר על עקרי
אמינתנו ועל יסודי המדות המוסריוה אשי הן תפארת ישראל כי מומן רב לא הורגלו
מלחמת הקנאים ננד בעלי החכמה היהה בל
רבני אשכנז באלה ,ובלי .ספק מימי
חקירה לתועבה באשכנו .אמנם בכל זאת היה טהרי"ל טרבר ביראה כבוד על הרמב"ם
 .ופעם אחת מחטיה על רבנו משהעל אשר מפרש
הראש לכל
החכמה העיוניה
בםעליבמשנה ננד הפ.רוש שפרשוהו בגמרא אבל לא יעשה טוה תלונהוסיענה
לפעמיםעניני
עליוכי אם יאמר להצדיקהו :הכל היה חוקק על לוח לבו מן הכל קבץ ., .ובכסה

נקי

יכל

מגןטות

 )4גס '.ל"א אכר :אם 'ש לבזוג לאורח הוך יג הדשיב:2המש.בסלת בזג על  jW7Dמהנה ספני
שבליא אומרים.שענק;ן על מהנח יעל כינת הכום .ובמנהגים כצאהי ככדר השדה קרוב להחלתוו.1לוכן
קוד ם .בהר ' ש :ההליף יפנ' ב קודם יזם גוה ההעהו מנהג לציון אשחז :אף שיש להעריקו ע"פ
~דvוtהrי ארס' 'טאוטרים קרב מיבא סכו יפח הכלך מ"ט לא כצאנו בשופ ספר טן הכהברי) שידבר בלשון הזה.
(דוזד

ח"ה)כ:ז
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י ,זכרונו לברגה (שו"ת
מקיטית שנה טן התלמוד וקצרה דערעו ונעלם סמנו 4,םקלב
טהרי"ל סי' קציר) .לפי הנראח היה טהריל נם מבעלי הסוד שבמנהנים הלכות
ראש השנה נחן טעם למנהנ שאוכלים בליל ראש השנה תפוח מתוקרם ,לשדה של
הפוחים הידועלמגךבלום;"וכן פפר ע114הלמיה שכשהיהשלית צבור והיהטפיים פיופ
.האוחז" היה מהרי"ל שהה ביועזר והזכיר מה שהזכיר ומהריר זלמן שם"ן בקש מאחו
שימסור לו ההזכרה ההיא ולא רצה סהרי"ללגלות לו (שם ובם"א),ויעןבי הוחזק טן
האנשים העומרים בסוד ה' תשבוהונין הצדיקים אשר אלהים ששהנסים על ידם
ולעהות בצרה פנו אליו להושיעם מן הרעה ולבטל בתפלתו את הגורה (נרעץ .)146
מקצת רטנים בתנורו כמנהנים" נראהכיהיה גם בגרםייא (ר"מגידעמאנן במפרו הנ"ל
צד  .)18ובאמתכן הואגי סקוס קבורתוהוא בנרמ111א אצל קבורת מהרם מרופנבורנ
(ספר מאורי אור דלי עיו ,עי' אור החיים לרח"ם צד  .)498ואחרי שידענו כי
בשנת קפי עור היה במגנצה כאשר נראה מתוך נוטה המרשפה לשליח הנIPnP 6
הלכוה ראש השנה)
(פנהגים ה'גטין) וירענןכי שנת סוהי היתה שנת קפ"ז (שם
מבואר שבין קפ"נ וקפ"ז הקע אהלו בנרמייזא
תלמידים הרכה היה לו לטהרי"ל אך מרובם לא נשארו מדברי תכסתח כי אם
המיוחד בהם היה מה ר"ר יעקב ווייל הנודע בשם
שרידים קפנים") אבל
יבין הפוסקים האחרונים .מה שמסאביו לא הוגד לנו אבל
חם
אי
טהרי"ו והיה סן החשוב
אחד סן הטחברים האחרונים (רבי אכרהם'.ברלינר) הוכיח בראיות ששםאביו היהרבי
יהודה (מ"ע נרעץ ש'  ,)1889עיר מולדתו היתהווייל ונקרא שמו על שם מקומו
(עי' ס' של ר"מ נ"ט הניל ?ר  .)20רבו הטובהק היה מהרי"ל* טהרי"ו ההישנ
ם םהר"ר זלםן הכ הן וההיר לו סהרי"ל להושיב גם הוא שם
בנירנבערנבסגי
ישיבה אבל לא רצה  nwv9זאתבחייו ספנו כבודו של מהריר ולטן (שו ת מהרי"ו
סי' קנ"א) ,ונראה שאחר סוהו היה הוא שם לראש ,אמנם גם בעור מהרז"ך ישב
ראש בשלום ובתשור הלך עם מהרי  1והיה מצרפו לב"ר ונועץ עטו בהוראה (עא'ת
מהרי"ו סין קם"ג)
 .זמן שבתו לראש בנירנבערג לא ארך כי יצא משם והתטרר
מ
"
ר
ל
ר
ש
י
ד
צ
%
0
ג
"
ח
ת
ו
פ
"
ע
גידעסאן
באונסבורג (תולד החנוך
כ"י וע" גם
לקומי
מנהגי מהרי"ל ה'בפין ובפסקי מהרא"יסי' קם"ב ובשו"ת מהרי"ל ספ"ה) ,אבל נראה
כי 5א ישב שם ימים רבים כי בכל כתביו לא נמצא אף רמז קטן מישיבתו בעיר
האת .עיקר ישיבתו היה באירפורט ,סטם כתב תשובות (שם סי' קמ"ש) ,שם הק!
בשנת ח"א ר"ד הרשאה לשליח הגט (סי' ק"ץ) ועוד תקנות והוראות אחרות (דינים
והלבות סי' ס"א ס'חמ"י) .ונראהכי היתה מצודתו פיושה ער רחוקלכיכן יספר
באחת מהשובותיו (סי' מ"מ) כי שלה איש נאמן לו למדינת נעק"ר ולקל פרווהא
שיבדוק השוחטים והבודקיםובלי ספק לא סלאו לבו לעשותכן אילו לא היה הרשות
בידו ויודע ני בני המדינהיהיו סרים לטשטעתו .אף שמהרי"ל היה רבו חטובהק
וממנו קבל רובי תורתו עוד היו רבנים אחרים רבוהיו ,וביחוד מכנה אה ם הר ער
זלמן
-

.

סי

 )5קשה לחחליט מי ומי שהיו תלמידיו היושבים לפני:ני שפיו לא שפענו שקרא לשום אדם תלטידו

 .וכן סן טח
לי אם מענותו קרא לבני ישיבהו חבריו
שכתבוובלו חנפי הדור ,מורם ורבס' אין לחוכיח גי
רבים קראיות
חזה אף שלא היה רבם בעצם .וע"כ סר
חרור שנזכיר היותם חסריו או תלפידיו

חכמי
בכנוי
לא נדע גדרם רק רק בהשערה .בש.:ת סי' פ 1.אמר לי סהר"ר ריטואל
שפי' רא '1ל שרן לפגי
 Q*~rwז"ל ומהרים הוהאילי תא מהריר משה הלוי שקראו סהריול אדוני מורי (שםסי
רבי זל םן
יסטן ם או פניניים סובא ב.כ"ט במנהגים ובתשובות והואחיהתלמייו 3ן מפורש במנהגים בה'יסים ובין
:
ף
א
פרח לשבועות שהלך למתיבתא דטהרי'ל .מ הר"ר זל מן כ"ץ טני רנבע רנ
~חב לסחרי'
תלמידך (סי' צ.ח לא היה אלא חברו ,יגר מהרי"ל כהב לו הלמידך .וכטה שאלות ותשובות היו ביגיהם

'.ח)

(דויר חזה)
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זלמן רונקיל) בשם .טורי" .ואטר בפירוש :אני לסדתי בישיבה
דונקיל וזה היה ב6ננצה שהיה הוא וחברו טהר "ר סו ד ר ום מרביצי תורה
כמננצה ,והיה מהרי"ל מטלא סקוסו אחריו (סי' קנ"א ) .קצת ,חבורים נמצאו אתנו
שחבר מהרדו ,היא עשק חבור קטן על הלכות שחיטה:וברו.קה .החכור הזהיכתוב
ריני השחיפה
בלשון הנמרא ובקצור נמרץ וקל מאדלהבין .חלק השחיטה
הכוללים אשר נוהנים בכל שחיטת בהמה חיה ועקש תוץ מן הדינים בענינים שיורטנו
רק דרך ארעי ואינם מהנאי םע ש ה השחיפה עצמ כ 10דיני אותי ואח,ננו
שוחם בשנה שוחט לע" ,ירכים דומיהם ,.וחלק הבריקו
ית סק,ף רק בדיקת הריאה
ישרפוההי טוה יש להוכיחכי לא עשה זה החביר בעד החכמים המורים;כי אם כעד
השוחטים והבודקים אשר אלה העוניםנתני בידם ואשרחיץ מאלה חייבים לשאול
הוראת חכם .זה החבור היה דכוש'6.אד לחפצייבני עסו ,וכבר ראינו שהיה צריך
האלה למען יבדוק השוחטים יהבורקים
לשלוה לקצה מקומוה איש נאמן.ובקי
דינ
בם
שאינ
שם וזה אותכי יצא עליהם
יק
ב
"יאיםנראיי בשחיטות ובדיקוה ,ועל כן
 .האבור נתקבל
חבר יחד כל הדינים הנחוצים ביותר לההם ביר השוחטים והבורקים
טהכל בסבר פנים יפות ,בעיני גדולי הסירים הוזז חשוב מאד .פעמיםאין מספריצא
לאור בדפוס .הוא ,נאפם אצל השובוה המחבר וגם בפני עצטו פעמים הרבה ,ועם
קצה ספרי שחיטה ובדיקה' אשר חכרו האחרונים בער השוחטים .בספר שלחן ערוך
אשי אחריו כל ישראל ימשוך בזמננו עלה ממפר נדולמדיניו בהנהיה הרב רבי סשה
איסרלס גל הדינים שהעלה מהוך המהרי"ו בהלגוה שחיטה הם חומרוה וםנהגי
אי סור .וכן מה שהביא בשמוסריני בדיקת הריאה יש קצתם חימרות ומנהגי איסור
אבל מביא גם כפה קולות אשר הצולה על כלנה'היא הקילה אשר ההיר הסרכוה
בריאה הנמוחות במשמוש היד וזה מה שקרא בעל ההנהות בשלחן ערוך מעוך ומשמוש
(י"ר סי' ל"ט סעיף י"ג) יהקילה הזאת הצילה הרבה ממון ישראל מן ההפסר .עוד
הכר קונטרס" rMPדינים והלכות" כולל הוראות בכלעבתי תורה גםבריני מסון.ונם
זה נדפס אצל השובותיו
 .וכן נספחו להן קצת דרשיהמענין ההשובהויום כפור וסוכה
ופסח כיללות דינים ומנהנים לימש האלה וסננינן כמגנון הדרשות של האשכנזים
בדורוה ההם .ועוד בק-נטרם מכחד קבץ יחדחדושי אנודה והם חדושי רינים והוראוה
שחרש בעל האגודה בספרו והוא חברם יחד בקצרה ,ונם קצת דינים מתיך ספרו
הגדול של טהר"ר מנחם מרזיבורג ונם אלה שני הקונטרסים מסופח.ם לתשובותיו.
והנה בכל החבורים הקמנים האלה אינו רק מאסף דינים וקבלות ומנהגים בהוראה
אשר יסדו אחרים אש -אין בהם חכמה כ' אם מלאכה.
אמנם לא כן תשובוהיו בהן יראה לעינינו כאחד מגדולי רבני אשכנז בדורו.
מספרן בצרוף עם סדההליצה ,יפדיון הבן ,וסדר הגט אשר הקןיעם שלש מדרשוהיו
של טהר':ז

סקי

קי

היא

אחרי סהרי'ל עו' טהריי טינץ סדר הגטסי' קינ .טחה" ר זל טן ק' צינ גן נראה
ונראה תשלהמא.רדיוךשי
י"נטצא גסנהג'ם ה' שחיטה שהעיד על סח שראה הוראת ססחרי'ל ונמצא כסה תשוביא
שהיה
טן
כ
טהרנה .טחר"ר אברהם כ"ץ מהאלל,
,כתב  7ט ה ר ' ר זלמן מם מ'
נ'פסזשיביח ס" פיח  --סיט  '%ג-ב וגמוא וברו בכיס במגהים גס מךרשותי ה' שוה וה' ליל יה'כא
שאלדמע" ח' ראש השנח גהור
טהר'ר זלמן מאירפ1רפ נראה שחיה תלטירו הש טסה במנהמם
הכתיק  t~1fU1קצת מלות בתפלת ר"ח ח:הזכ יססרם לר' ולטן טשומינ ווערא שהיה מסדם
המנחלם ונכתלטיד
ר_ '.זעליקסן נראח שהיה תלמידו ע" תשובות ס" רעיכן ר'חיי
טהר"ל~
,צחק אורוויילא ע" ס" ק'ח. .תמצא בהשוגחזע עור חרבת
אוקפורג ע"

יא שפית

י"

אחר אשך חגר ס .
"כ
ץעב
רל.ם.ווי
חבויים :קומש בשםסקוראק
 )5ר.,ס14ח חגר ס' חתן הסים פירטי
פםיופרפראות עהזת גרפם גפראג שנת שמץ גם(יקוים
.דויקאנסי עה'ת .ע" אה'ם.
;דרר ד-ח)

ע5
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הוא מאה ותשעים ושלש .נמה סנדולי הכמי אשכנז באו לפניו גשאליהיהם אשר
י דבריו היו נשמעימן) בדרך לנזרו לא
מזה נראה פה מאד נכבד היה בעיניהםיכ
נפה מררך רבו סהרי"ל .ונתב אחד מהלמידיו  -מהריי ברונא -כי בלמודו עם
ההלמידים נוהג כהראשונים בעלי התוספות ללכת בדרך הפלפיל לחדד דיזלמירים
אבל בהוראת הלבה למעשה נשמר מזה ,ואינו מכריע הדין כי אם בראיות ברורות
מתיך פשמי הסומוהובלי ספק היה זה לו שרשה מרבי .ו"סנם אם נתן לב בקצת
י לא מעפ מביא ראיותיו טתוך דקדוקים
תערבותיו נראה כי לא שמר ,את לעולם כ
בהרות התלמוד ובונה עליהם הוראה ולא עוד כי אם נם לפעמים עושה דקדוקים
ן עלפי הסברת
בפוסקים שקרטוהו ועל פיהם יחתוךהדין בכסה מקיסוה מחלים"די
והדקדוק בלשונות הגמרא יהפוסקים והם לרוב 'שרים ומכונות לאמתי הפ.סקים
האחרונים וביחור הרם א העלהווראוהימוהנוימאש.פפיו בספרו להלכה ,ואף במקיםשנדולי
הטורים נתבו הפיך דבריו לא חדל
דעתו בלשון יש ח1לקין או יש אומרים
וכייצא בהם ולא הכריע ילא לבר הרמ"א כי אם גם הרב בעל בית יוקץ תפת
84עסים הוראותיו .אכן בדבר אחד יש להרהר אחריו מאד כי היה קשה לבעלי
תשובהכי גזרעליהם נזרות תמורות וסגופים אשר כמעפאין בכח ארם לסבלם ,אבל
מי יורע אם לא היה הטקום טרם והשעה צריכה לכך .כי בשארעניניו היה חסיד
צדיק שומרעל כבור ישראל לבלנהיהללעגבני:ם ,כגבור מלתמה ;מר בפרץ המחלקת
.סי' קם"ו קמ"ז קל"ג ובם"א) ,צדק צדק רדף ולא
י
נשאקדופקנייםנמויבןחווקחליידצוה והבינהח מעש
משהדל
הציל עשיק מיד עושקיו (פי' קם ח) .בענין עגינא ובד
תמיד בהקנת בנות ישראל לבלתי הת עליהן כבלי העגון על נקלה בכח דקדיקים
של מה בכך ,כאשר היו עושים כמה רבנים בכל הזמנים(ס '.כנ ם' כ' 1נ"ר עיט).
ואף אם לא מצא לה הרופה בכל זאת לא הירה בחפזון לאיסורכי אם לא אטר לא
אימר ולא היתר והניח הדבר ביד אחרים (סי'  (1?pמאר מאד היה חם על כבזר
התורה ולומריה והיה מענש קשה את המלעיבים בתלמידי חכמים וממרים את פי
המורים .כאשר נראה שמוניה בדברים קשים את החבר רבי חיי ם על שהתרים
נגד החרם שנזרו מהפר ,למן הכהן םה ר"רי 1מף בני רנ בערג (מי' קי"ח).
וכמה מתטימר על קצת אנשי נייאשטאפ אשר פרשו מהקהל מלישא עמהם במם ועול
המלך למרות ננד מהר" ר מיי שטרליין וגרמו ששומר העיר שלת ידו בסהר"ר
מיישמרליין בראש השנה ,והוא יצא נגדם בארור ובקללה ובתים עד ישיבו מדרכם
הרעה ויחזרו למופב (סי'  .(D~pיכן היה משפטו כל היסים לעשות דין קשה לכל
נרגנים ובעלי מחלקות בקהלית 'שראל ,כי היו אז כטה קהלוה נם 'מרינות אשר
מתוך המחלקות היו משובשות ואין שלום ליוצא ולבא וסדר הקהלוה היה לחרבה
(ם" קם!ו) ולפעמים גם החכמים היו בעיברי השלוםכי רבים מהם אשר רצו ליטול

.
1

.

י

את

 '7אזכה פה אהד'ם טגד:לי הריר ששאל'הו ברבר הלכה :מהר'ר ולמן הלהן מנ,רנבערנ
בכ"ט זהוכר:ויע בהערה .5ס ה ר ר נ תן שכתב אליו מהרי' 1שינא ורבנא (סי' ר') ע"ח פיה ר"ג (סי'
 .מ ה ר' ר א בר ח ם הכ הן בכ מ וניאה שהיא אותו רא,ך שנוץ עם מהרעל עי' לעיל הערה 5
כמה שאלות הובאו סאת חבם בשם ם ה ר ' ר ד 1ד וסהרי.ו טפליגו בתארים ע"ה(סי' כ.ד) .והיה פליג ליה
יקראבסי' מ') .שוב נוכר ימם גגרא רבא ר.ש סדרא מהריר דוד  Qvתומכת הי"ד .שנראה טזח שמת
על ק'ה .סי' פיח) .ובמקים אהד החכם רבי דוד ב.ר אלעזר (סי' ע', )1מן התשובח נראה שהיה
מושבו
ונראה שזה הוא הנודע מחי"ר דוד שוו,ידנ.ץ מז11לי  "'rr5rומהר '.ברונא (ש.:תסי' עינ
וו
וא
שר
רפ'א) בק
"י ורבי ובזמן ההא היה גם מ ה ר ' ר ד  1ד  1רנ ק בנ
י רנ ב ע רנ ,ואחוזת מרעהו
יר
נו
יידט
סחר' ר דו ד ש פ,רינץ :נחשבו בשנת רנ'ט מן הגדולים (שו-ה מהר.ם מ.נץ ס" כ"א וערש סי'
 1'PTאין בידינו להוכיח בברור איזה ר' דוד שהביא במהרי.ו סתר .אחד טגר1לי השיאלים היה מהר 'ר
ט רץ (בבים) והוא ב5זס איתו  Dfi-שהיה ממיל עונש חרם על ר'א  .פאסא :על שההרים בר' אל.ה :פראג
טחם כי אם זכרון 'גטם
סי' סהרי'וסי' רע'ז ועוד כהנה וכהנה בכלקהויות אשכנז ואיןלני

.

י"ח)

.

.

.

ם.די.

.
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ש מהם אאשר באים בעקופים ומחפשים תואנות
את החס ננד רצון הקהלות (שם) יי
ועלילות להתנפל ולההנולל על בעלי כימים -לצודם במכמרתם ולהפשיט עורם טעל
בשרם" וכל זה לכבוד עצמם ולבצעם (סי' קס'ג)
 .והגרועים מכלם היו כמה אנשום
ם
כ
י
כ
ל
ו
בני בלי שם אשר נטלו לעצמם עטרה שאינה ה
ומתנשאים לתתגטין וקדושין
וחליצוה והם אינם בקיאיםבדיניהם (סי' פ"ה קבה) .נם על אחר מחשובי הרבנים
אשר נהג ברבנות בריגנשבורג מה ר" ר אנ שיל התרנו המהרי"ו וכהבעליו שמנה
אל נכברי הקהלה ואל הלמידיוהיושבים שם על אשר מלאו לבולזלזל במהר"רישיאל
ברונא אשר בא לריגנשנורג לגור שם ולהתנהג גם הוא ברבנית כמשפט הרבנים
הנסמכים געת ההיא שאין האחד יכול לעכב על חגרו טלהתנהנ ברבנות ובפרט אם
לא זה ולא זה'קבלו עליהם הקהל לראשולקצין ,ובפייוש גזר עלבני הקהלה ובפרט
על תלמידיו שלא יקבלו מהיה רבי אנשיל כי יש חזקה למהר"י ברונא כמו למהר"ר
אנשיל בכל דבר ,ויכול לנהוג נשיאותו ברמים הן לקבועישיבה לעצמו הן ליתןגטין
 ., .ושום אדם לא ימחה בידו(סי' קנ"א) .והנה אם נצרף כל אלה הנקודות
וחליצות
אחה אל אחת נראה כי לא מזביםהיו מעמדי הקהלות באשננז .נראהכי עם היותם
מדקדקים על כלמנהגומנהגכגדיל כקטן ,עלכל חומרא יתרהבדיני אימיר ,בכל 1אה
י והסתלקות
השלום
אש"-הnוfאaכלעידבהסמיק ביכה לישראל היהבעיניהם ככליאיןחפץב
י לפעמים נק-עו הקהלות לגדעים ונהחלל שם ישראל בגייס.
הפרידו מן
אחה ממדותיו התרומותכי נשמר מאד מלהאריך בתשובות בענינים אשר הם
רק כפרפ-אותלבינינו והם מייהרים לעצם חקירתו .וחפש בזה מדה רבו מהרי"ל .בל?
מפק כבר הין בעת ההיא חכמים והלמידים אשר רצו בדרך ארוכה והאריכו לשין
בשאלותעיל,הם והוסיפו בשאלות דברים שלא כענין ,אף לבעביר זה נמצא כילפעמים
מוכיח פניהם מומם לאמר :לטה זה הבל תהבלון באריכות דברים..
 .והנם למשא
(סי' ס') יביותר רע בעיניו המטריחים בטענוה הארוכוה ורבוי דברים ללא צורך כי
יגיעת בש -הוא (סי' כ"מ פ"מ קל"נ) .נדבי אחד חיטב גירל הבוריו מגורל
י
חבורי רבו מהרי"ל .כל כתבי רבו לא היו מסודרים סירו ותלו בהם ידי אח
שקבצם ממקומוה מפוזרים וחברה יהד מה ששמע מפיו או ספי אחרים בשמו עם
הנמצא טמנו בכתיבים ,אבל הממדר לא היהאימן במלאכתועל כן עלו בה שגיאות.
אבל כהבי מהרי"ו היו סדורים מידו ,והיו נמצאים בכתיבת יד המהבר תחת ירי
ננו סהר"רי זול ,וזה הנן הוציאם לאור( .הראיות אצל ר"מ נידעמאנן בספרו
ח"נ צד )%0
 .עיד ברבר אחד נבדלו כתבי טהרי"ו מבתכי רבו מהרי"ל .והוא כי
מהרי"ו עשה רוב עסקו בדינים וענין מחקריו היה ההלכה ועיקר הדין ואך מעם היה
דורש בעניני מנהגים ,וכנגד זה אזן וחקר המהרי"ל הרבה במנהגים ועשה מהם
קבוצות מאשר קבל מ-בותיו הנקראים טקיבלים או מיבנים אחרים .כי מהרי"ל גדל
באימטרייך ושמש שם בישיבוה .ודבר נודע הואכי באיממרייך שמו לב לתקור על
המנהגיםיותי מבכל אשכנז בעה ההיא .וגם שם היה ארץ מולרת ספרות המנהנים,
הלא רבי הורהי של מהריר שלום היו במנהגים ומהר"ר אברהם קלויזנער חבר ספר
מנהגים ,וכבר הראני לדעת.כי כמה רבנים שבדורות ההם כהבו לעצמם מנהגום
(לעיל פם"ז בהערה)  ,ואתך מתלכידי רבי אברהם קלויזגר מווינא והוא מ הר" ר
איי 1ק מי רנא חבר גם הוא ספר מנהגים ,ועל כן קרוב הדבר מאד לאמר ביס,
סהר"ריעקבכויי
.ב
ל החלה תקופה חדשה בלטודים ,כי כאשר המהרי"ו עשה רו
כי.עסקן
ן מחקריי היה ההלכה ועיקר הדין ורק מעט כמנהנים אףגם הלסיריו וכל
בדינים.עני
חכמי הדור אחריו הלכו בדרכיו
 .הנה ספי הלמידו שמענו כ' בלמדם עם התלסירים
(דוד חיה)
היי
-

'
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היו שפלפלים וישרים חריפות . .ורגילים למשקל ולס5רח ברקתקים 1ב ח ל1קי ם
דקיםכפיעל פילא בקיפא דסחפא ונראה מזה ברור כי בדורות האלה כבר החל מעט
0עפ הפלאנל החרורי לפרוח .מעשה שעשוע השכל הזה היה לחמדהשיסעיו וההמכרו
לו כל הלבבות יחד ובפרט-יהלמירים מצאו בו חפץ .אז הוחל לקרוא זאה המלאכה
של הבל בשם חלוקים  ,הנה מפורסם הדבר ומקיבל לכל כותבי הדוריהכי מהר"ר
י עקב פולק ב"ר יצחק הלוי אשר היה ראש ישיבה בפראג אחר חצי המאה
השלישית לאלף הששיהיה מטציא החלוקים ודרך למוד הפלפולי הטסובך .אבל כאטת
אין הדבר כן .וקרוב ,הדברכי המצאה החלוקים אין החלתה נפראנכי אם באשכנז
ובעועי הישיבוה היותר גדולות בארץ ההיא והן ניר.נבערג יריננסבורג שם נהיסד דרך
הלסיד הזה ,והיה לכל אחת משתי הישיבותחהאלה סננון מיוחד .והאחרונים קראו
אחהסגנון אשר נהגו בו רבני נירנבערנ :הלמידיהם~:בשם נירנבערגר ואשר נהגו בו
רבני ,ריגנסבורג ותלמיריהם בשם רינגסבורגר .ומשם נתפשת גם לארצות אחרות.
ואולם אשר יחסו המצאה אלה החילוקים המוליכים ,אה הלומדים בתהו לא דרך,
לסהר"ר יעקב פולק הוא בלי ספק ספני שזה הרב הלך בדרך הפלפול עד הקצה
האחרון ,עוד מעם נשני דורות אחריו וכבר עמדו רבנים גדולים תופשי תורה ובפרט
רבני פראג וקראו סלא אחר דרך עקלתון הזה באמרםכי,הבל שוא הוא ושקר ולא
נאסר'כי אם להבהיל ולהטעות את המון העם ובכללם אף גם קצת החכמים בעיניהם
שאין עורון גדול כזה בעילם שישקר לו ולאחרים") ,ועההנבין איך הגיעו הכברים
כי לא נשאר מחרושי הפלפלנים בדורוה האלה אף לא שארית קמנה בארץ .אין זה
כי אם נם להם עצמם לא נחשבו מעשה חדודים האלה לאמתה של תורה ולא נכתבו
בספר ועלכן אבדו ועודאינם ,ואמנם לא היובענין זה כל הדעות שוות ,והיו כמה
מן הרבנים אשר מצאו חפץ בדרך העקש והפהלתול הזה וחשבו כי זה התו עיקר
התורהועליו נאמרהדי אלהיםבפלפולא  ,וכבר אחרמגדוליהלמידימהרי"ו הטובהקים -
כהר"ר ישראל ברונא -כתב לטהר"ר יוסף קרלון שעיקר הרבנוה הלוי בפלפול,
והרבנות מצד הפלפולעדיף ותשיב ,ואף וחמהרי"ק על פניו יענה נחשו וטשיבו כי
טעה בדמיונו
 .הכ
שקררבביעםניןשעזוהשים היורםואבהתושסופםותרבזטנןותו(כשלו"אתחדסהוראיח"רקסאיו'טרקםהדט)ר.ךכולי
אבל
ו
יהיה אמת א
איני
י חור סהרי"נ מדעתו בענין הזה .ובאמה במשך הזמן'נצח זה השקר
לא שמענוכ
את האמת ,וימים רבים היו לישראל אשר אלה המעקשים היו להם כמיסוי ואך
לסותר להרבוה דברים בזה (ע" ס' דורשלציון בהקדמה).
ואמנם טאחרוני הספרים אשר עסקו במנהגים נזכיר עוד את ספר המנהגים
ירנ א אשרמקום מושבוהיה בעיר פירנא שבמלכות
אשך הבר מ הר"ר א
ייזק ם
הנר היא אונגארן* הלסיד טהר"ר אברהם קלומנרי שם בטירנא חבר עינך ספרו,
באשר נראה מהקדטת הספר בטירנא .שאסרוכהבתי מנהניסדינהנו הגר ושם*ערסארק
ופעהרע! ,טצורח הספר נראהכי הגיה בווחזר והגיה .חבורו הזה היא מעופר ומסובב
. .לפי מה שכתוב על שער הספר היה המחכר אשן
בהנהות הרבה יהרות על העיקר
ההנהוה רבי משה חזן ,וזה בלי ספק על פי סה שכהוב בהגהה אחת (מנהני ראש
השנהסי' קנ"ג) :ואוסרים זכורבייתבין פסוקי זנרונות חכרתן אתבריתי יעקב אבל
משה הזןראיתי בקרובץישן שיש לוסר זכור בריתקורםכיזוכר כל הנשכחוה.,,
אני עקץ
 .ומזההייני יבולים להוכיח בצרק כי המאמר הראשון שבהנקה האומרים
וכן

.
.

י

.

!כור

ש:
8עי' בס תשנתי גטים שנת תרכ'ד שהו"ל ר' נפתלי קעללער שם כתוב
ל מאטר על סהר'י
יעללינעק כולל רוב דברי ה-גנים הגדולים אחר הזח הזה חטפילים דופי בדרנ' המלפי

.
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וכיר ברית" הוא טבעל ההנהות ,וטאסרי"אבל אנ! סשה ttrr"-הוא מכותב.:אחר ועל
כן לא יהיה מזה ראיה שרני (משה'חזן) הוא"בעל ההגהית;.ןאבלג,כנגד זה :אפשר
'הההגהה במאמר הוא הטחבר עצכם טהר"א טירנא ,כי בן .מבואר.לכל מעיין בספר
שיש הנהוה הערוכוה על:הגליון שהן טאת הטהבר .שהניה"בספר )9על כן:אפשך מאד
שהמאמר אבל אני משה חזןהיא הגהה שעשה בעל ההגהות על ההגהה שעשה המהכר
ולפי זה אין לשלול שהיה נבי משה חזן נעל ההגהית
 .ואמנם מצאנו במים אחר
הגהה (ינהג של ר"ח אררסי' ניד) אשר .כהוב'בהנ;,ומהר"רץאליהיוה לי.נלכה.כ
בגט שנהרנ"ו לפ"קשהיה עבור ,ארר הראשון נאים אלעזר חזן?ן:וכן נמצא-מנספחות
למנהגי מהר"א מירנא (מנהג כל השעה) שהן בלי מפק מבעל ההנהור,וצשכתוב1:על
י ליזר חון" ,וכל,זה:יבואנו
מנהג אחד בענין מילה בשבת"כמכריע !"כן ונראה ל
ק
ע
:
4
ג
ק
ש
י
'
ר
ב
ד
ה
אל ההשערה כי אולי מחבר:ההגהוה.היה אלעזר חזן .על כן
אכן
יהיה בעל ההגהות משה חזן או':אלעזר חזן אחת הוא אשר נחזיק ברור נה.הוה מושבו
בעיר פראג כן נראה מפורש באחת מהגהוהיו (בסנהנ' של פסח) שכהב  ::iceבראש
חדש אייר שהל בשבתאין אושרים אב הרחמים פה.פראג0ג) '.אם הרב:הזה ישב.כל
ימיו בטירנא או עקר דירתו משם והלך לגיר באשכנז (כמו שעשו הרבה מרבני מלכות
איסטרייך ואגפיה לא הוגד לנו בפורושראבל'יש לנו'קצת רמז שהיה באיזה מקים
באשכנז בימים שהיה סהרי"ל בסגנצה .כי בתשובה אחת .שכתב.מהרי"ל בענין גט
(שו"ת טהרי"ל סי' צ"ח) למהר"ר זלמן הכהן אשר היה מישבו נעיר נירנבערג (שי'ת
מהרי"ו סי' קע"ב ושו"ת מהר"מ מינץ סי' ג' ובכ"מ) בקש מאת מהריר זלמן שיודיע
דבריו למהר"א מירנא זה יורה קצת שהיה מושבו:,קרוב לעירו של טהר"ז .אמנם אילו
הדברים נן צריכים אנו להחלים כי מפרו כבה השלים עד הומר בעודו יושב במקימו
הראשון ,כי נכל הספר לא סצאנו גזבר אף מנהג אחד שראה באשכנז;,כל המקוטוה
שמזכיר מנהגיהם הם באיסטרייך ונארצוה הק-וכות לה הגרשטייערמארק פיהם טעהרן
ופולין ,מנהגי ברונא ,1ניומא ,ועל כן אילו עוד ה.ה עוסק באשכנו בהשלמת.תבירו
לא יהכןכי לא היה מוצא טקום להוסיף דברים ממנהגי אשכנ .,ועהה נראה כה1כזמנו
נחתם זמן קבוצתהטנהגים ,וטנהגי ישראללפי ארצוהיהם היוידועיםונכתב .בספרים.
כסבה מאת ה' היהה זאתכי נשטרו אלהספריהמנהגיםלקטם .מהרילל,באשכנז
ומהר'א קלויזנר'.גאיסמרייך יסדו את הכית (מהע"א טירנא הציב דלתיי'ג.מךל'א
הזהיודיע נאמנה מה שהניע אותו לעשוה חבורואחרי שכגר נמצאהוממין הנה חבנכש
כמו סנהגי מהרי ל ומנהני מהר-א קלויזגר רבי הט(גהק .ואוטר גי ,ראק שעוד לו
צורך לוטנו יעןכי בהמעטו
ואבדג.יאספו אנשי אמנה והורק ומלק"מפיקים
הה
 .וראה ישוב או ק
אשר לא נמצא בהם שנים אי שלשהאנשיםהיוקעים
באיטטרייך
לולטהדיי
אמהת .מנהג עירם ואף כי של עיר אחרה,,:וראה,גם בי מה שעשה רבו מהג"
קלויזנר לא יספיק למלאות התמרון כי  nwyהנהוה.רבוה וחרבה.ראירר ,לטעמיםישן
ע ,.ינהג:,4ע7
בהםבחצרורלךו גדול,קצוערוהדויקשצרבוהרלאפיעומתיםוסקתציהרות,עד שסוף סוף לאני
ת
נ
ק
המעמים וכקב יק מס
נ
ה
נ
מ
ק
.
(עי'
דרך
כן
.ההקרטה
. : iז ,Q
;,
r
;
י
 9נע שהחגהית שנמצא!-בפנים הן כלן מן המחבר .וראיה לדבר
'שמנהג של פוכוה ךש הטח
בפנים בזה הלשין! ואם שבת)וסי~לתוגי-י,י
( .ביי כדפ.רשה.לע.
 ,ביום ח ,דפסה
 QC1 :באמת פ'-ש
.
),:.: .
הדבר כסו
כאן,בהגהה ואית מבואר שואת ההגחה טרברי המהנר.
.:

א"

.1,ה

'

 )10אולי זח סהר"ר אליה שטחו לכתיב בגט שנת רגזוהיא ר' אליה טפראג שנשא  Ird1עם מהרזי
י ע,ט ומיי קס 1.ונמצא בביט בפסקים כהביס של סהרי,א וע,ע לקט.
ברונאע.י ש"ח שלוס.
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ההקדטה)יהנה אחרי כל אלה נמעט נשלמה עם ספרו נצרה המנהנים ,,ובאמת ניאר
ח אחרת ,
נשבה רו
טעתה כי בספרות הרבנים שבאו אחריוכבי

פרק עשרים וחמשה

רבי א'סערליין

מנ"אשטאט ומהר"' ברבא

מאז ומקדם היו היהודים השעיר המשהלח אש -נשא ;לין עונות המ.רדים
והפושעים אשר התנשאו עלהכנסיה המשיחית הכללית .וככל עה נתאמת בהם הטשל
ההמוני :שיביה חטא וזיגוד מנגיד .כימי המרידה אשר מררו יוהאנעס הומס ורבים
אש -עמי בהכנסיה הרוסיתויהי בוקה ומבובה בכל ארץ באהעמיה ומלחמות תנופה
נגד המתקוממים היתה עת צרה לישראל .אין מספר לכל עלילוה שקר אשר העלילו
עליהם עדכי אמרו כי היהודים תימכיםידי המוררים ,כהניהם וכומייהם אשר בחמת
קנאה ובאש עברתם דברו ודרשו ברבים להלהיב לב ההמין על הכת החדשה גם על
היהודים דברו הוות בתוך דרשותיהם והמציאו חמיה עלילות שקר עליהם ויהי פרי כל
אלה גורל רע ומר להיהודים בארץ ,איסם-ייך (עי' נרעץ ח"ח צר 3ש .)1.בשנת ק פ
לאלף דחחשי מעשרה לחרש סדן עד תשבה לחדש ניסן בשנת קפ"א (תרומת הדשן
סי' רמ"א) דרו רדיפות נדולות בגל האיץ רבים נהרגו בגזרת המלכות ורבים הטיתי
את ;צמם על חללי בני ביתם על קדוש השם .ובאחרונה נגרשו מן הארץ ,בנורה
הזאה נהרג מהריר אהרן בלומלין אשר ישב בנייאשטאט הסמוכה לוויען  ,ומי יודע
כמה מחכמיאיסטיייךזולתו ,רק בקצת מקומית נשארו .לסבת הרריפית האלה אבדה
חבטת ההירה טאיסטרייך מחכמי ווינא וישיבותיה נסח כל רושם .נם הישיבה
בניישטאם אשר מתחר אהרן הקדוש היה הראש עליה פסקה ,אמנח מתלמידי הישיבות
אשך היו לפני הגורוה נשארו לפלטהיבלי ספק נפזרו במקומות שונים ובמרינוה אתרית
אשי לא נגזרה עליהם גזרה הנידוש  ,אחד משאריח הפלטה הזאת היה מהר"ר
ישראלאיסרליין בץ מהר"ר פתחיה .למימהררא רן הקרש מנר
(בכ"מ בפסקע) והיה גם תלמיד ם ה ר" ר ע 1ז ר מ שלע,י א שדדה תלמיד תלסיח
"חשף.
של מהרים מחפנבות "א הרב רבי יואל מאפענהיים (רמש
ואמנם כרוח הריא הביא ממפר רב קבלות אשר מזה נראה מ היא היה רבו המובהק.
תחלת ישיבתו לרב ומירה היתה במארבורג במדינה שפייערמארק שם נתקבל לראש
י מרפורק
ס-
נשנה קפ"ז .ימהר"ר ישראל ברונא בתשובותיו מזכירו לרוב בשם מהרי
(שו"ת מהר"יברונאסי' צ"ב) ולפעמ,םמוסיף "מורי ורבי"  ,בן נאמןהיה למשפחת ביה
אבוהיו אשר היו כלם צדיקים כלם חכמים ורבנים גדולים בארץ .אבי זקנו היה
מה "ר ישראל מקרעמם מחבר הגהות הרא ש ובת זקט היה הר"ר חי ם
ננ'
נשר
י
י") הע
מהיי נ ב ור נ ,מהריר שלום מנ"אשמאט היה סרובו (פסקימ מ' רם
ורש
אהרן הקדוחם היה דודו וכן מהר"ר זלמן כהן (בכ"ם בשו"ה) ,והוא אחריהם צדיק
וחסיד וגדל המדות ,אולם בתורה עלה על כלם באשר נראה ממפרע אשר חבר.
אח" ;מן מה נתקבל להטת ראש במיאשטאט ומלא מקום רבו .שראים הדבריםכי
לא עבר זמן רב אחרי הגזרה וקבלו היהודים הרשיון לשבת בעיר נייאשטאמ ושבו
איש אל אחוזתו והיתה קהלה נכבדה כבראשונה .כי,ה ברור כי מרפורק אשר ישב
שם בהחלה לא היתה קהלה קטנה כ' ב.מ .שבתו שם ישבו עם בעיר שני רבנים
סטכם האחד יה מהר"ר יוזמן כ"ץ והשת  4מהר"ר אייזיק הלוי
אש -סהר"ראימעריץ צרפם לבל היאה גחלה תשא תתן עטם שבק שלשתם יצאה
(דו.ד ח"ה

.

'

ההוראה
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כהוראה (פסקים סי' מ"ז) ,ושם ישב נם מהר"ר מייש מ רליין קרובו ש5
טהרי"א (שם סי' קל"ח) וכלםהיו רבנים גרולים ונכבדימו) .ועל כן בלי ספק היהה
מרפורק עיר ואם.בישראל ,ואילו היתה נייאשפאט אחר ישיבתה בשניה רק קהלה
קטנה אין להכין איך עלה על דעה מהריר אימרלייןלעזוב את מרפורק הנרולה ללכת

אל נייאשטאמ הקטנה.
הרב הגדול הזה הוא מצדיק את חכמי אשכנז ברור הוה נגר הניתנים רומי
בהלסורם ,באטרתבי בל תקףחכמי אשכנזי ברוריה האחרונים האלה היה רקכמנהנים
ולא בעמק העיון ,אמנם חבורי מהר"ר איסרליין הם לנו לעדה כי לאכן הוא 0הם
נהבונן כי היו נאשכנ; רבנים אשרבעיין התלמודי ובבקיאוהם לא נופלים היו מבדולי
ההלמודיי :אשר היו לפניהם גם לאמברולי מפרד .היוהי נכנרבין חבוריו היה ספרו
כמספר דשן .המפר היא
ה-ומה הדש; וקראו כשם הזה חק כי מספר סימנת
הר"
ו
צ
ב
ק
י
י
אשר
קובץ דינים מדינים שינים אכן לא על דרך קובצים
ל
ע
ם
י
ר
ח
א
פסקי

הלכות מפוסקים2,קדמ .ובו:בום על הסררכי אםכבעי נרעים טס'פקיםבלתי ספירשים
בפוסקים או הכרעות ההלכהלפי דעתו ותכמהו עלכן העריכם בדרך שאלה ותשובות.
אבל א.נן שאלוה יתשובות ממש ,אך הוא עצמו העיר בשאלות על הספקות
האפשר.ים .וכבר הרגישו בזה כל נדולי הפיסקים האחרונים ,ונראה מארכי ראה
בזה צירך לזמבו .בי רבים טן הלזמרי :והגיבנים הבינונים הלא היכרחו לפעמים

לשלוח שאליתיהם אל הנרולים אם בא לפניהם נדון חדש אשר לא פורש בספריםילא
היתה להם קבלה עליו טרבוהיה .:ונבר גזר הרב רבי טאירבו ברוך סג"ל טןינא
שכלענין חרש יביאו המורית אל
זקני הרור היירעים קבליה וסבהגיםמפי רבותיני
הקדמינ,ם (שו"ת סהרי"ל סי' קפ"א) .ואמנם בעהים הרעית האלה שהיו הרריפוה בכל
הטקומוה והררכים ממוכנים ואירע לפעמים שלא הגיעי בהבי השאלוה ליר הנשאל
(עי"ש טהרייל סי' ק"נ קב"א) ,ועל כן שם מהד"ראיסרליין אל להמציא נחכמהו
הרבה מן הספקוה האפשריים ונדונים חרשים בדינים ולהחליט דליבני
 :להלכה ולכתב:
על מפר והיהספר
 .עזר לטוריםגביכי הספקוהויגאלו לרוב מטורח השאלה .המתבונן
בהחלטותיו יראה כ' עמוק עמוק ירד בעיונו לסוף כונת הענין אשך לפניו ולא החליט
בלא ראיה ברורה ,לפעמים מביא בם ראיה ממעשה שעשו גדולים שקדמוהי אמנם,ה
הוא לרוב אחרי .שהשתדל להצריק מעשיהם ומנהגם לפי עקר הדין .אבל כנגד ;ה היה
קשה בעיניו מאד לבדוח חלוקים טן הדעת אשראין להם פסך בהלמ:ד (שו"ת ה"ה סי'
ימקיר בהלמור איתו בחר ויקרב .וכהב על מה שהורה
ט"ו וסי' ל') כ' רק טה עפשל
אחד מן הגדולים לענין קבורת מת ביום טוב שני על ידי ישראל שאין להקל אלא
ב.ום ט.ב שני של נלייה אבל לא ביום טוב שני של ראש השנה .שאין לנו לעש.ת
פשרה ומנהג לשבור דברי ההלמוד (שם מי' פ"ב) .יאמנ :מאד הצריק קדש דבר
ם ולרוב אחריהם לא שנה,
הגרולים באשכנו ברורוה ההם אשר נחשבו בעיניו מקיבלי
י מפליג דבריו כלל (סי' מ"מ),
ובן היה אומר אן יצא הדבר מפי אחר מהגדוליםאיננ
והנה מרכריו האלה לסדנוכי בעיניו לא היו גדולי אשכנ ,בדורוה ההם רק אנשים
אשי

ושאר החשובית

 )1וא :המשובה היא בלי כע ספק כחובה :מרפ,רק שישבו שם שלשהם ידר ברין ,
הנהוב1ת להם בפסק.ס..כתב להם בהי1ה 1כבר בנ.יאשטאט והער ס" קל'ח שכתב
לשארו טהריר מ"שטרלי,ן
אהוב ,גדוע ה:געהם האשה שאת לכתה רגל.ה הנה 1כ .1ג' כל ספריניסי מגדיל
ולך' .פסן :גר' אנוק
עריין הב בנרעץ .ורה ברור שכן כהב מנ"ט ונראה שוה בתחלת בואו נטם שעדיין לא היו ספרר בידו .אס
זח ר' מ"'טטרלי'ן הוא אותו ר'ם הטמא בשו"ת סהרי'ל .רעת
 ..ונראה שחוא היה מטלא מקוטו של ר'
א.סרן"ן .גשה'ה מהרפא במרפורק היה שם נם סהר.ר אג שי ל ם ר פ  1ר ק ע ',בפסק'ס ס" קכ'ח ואף
21ח 7מסני שאלוה ערש פי' ל"א.

י.,י

יא

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

250
-

-

אשר כל תקפם וגבורתם ביריעת מנהמם כי אםהיו גרולי אנשי שםבעיון ההלמוד
בראשונים ,ואין לנו עד נאטן ושופט צרק עליהם כסדו"ר אימרליין.
ברוב סחקריו;.הוו רבני צרפת ואשכנז מנהיגיו .וזולת הרי"ף יהרמכ"ם והרא"ש
יזניר רק קצה פעמים מחברם מחכמי ספרר .את הרמב"ן רק פעטים מעטות את
הרשב"א לא מצאנו בתרומת הדשן .אהד מהחריפים האחרונים (פהרש"ל יש"שנסין
פיד סי' ב"ר) כתבעליו כי היה גדול ומופלג בימיו וראה פעשה וקבל הלבה וידע
של לוטרי אשכנז ואיסטרייך שהיו חסידים ובעלי מעשה .ואנו
להוכן מאופני
אוסריםכי יותר מהמה.היה בעל סברה ישרה מעסיק בהלכה ,מטח שחדל מהעלות
-הג
בספרו מחכמתמנה
ברים הספרדים נראהכי אלה-ספרי החדושים והפסקים והתשורות
מיח
ילידי ספרר לא נתפשטו הרבה באשכנז ואולי..בכונה לא שמו אליהם לב ,כי היו
מסתפקים בתורת בני ארצםכי כן הלך המאמר בינוהםכי כל דבריהם דברי קבלת
מראש .והנה ניאה מכל כתביו כי סקי גדול היה בקבלוה מרבותיו ,אמן נפלא
.

בהבאת ראיות ימעמיק חרוץ בסברת שכלו להשוות המדות ולדמות דבר לדבר גם
 .בל אלה חרות החכמה גלויות לעיניני נם
לחלק ולהפרישבין הדומים למראהעין
בהגהות אשר חבר לספר שערייורא .אשר עלכן נכברות טדובר בהן מאה הפוסק
הנדול סהר"ר שלמה לוריא .אשר נק ,הוא .חבר הנהות לתפר הנוכר כמעפ הסך
יסודותיו על הגהות סהרי"א ,לרוב 'סמכיםעמי גם מפרש כונתו ,ולפעמים חזר
מהוראתו ספני החלטת טהרי"א ורק בקצת טקימות חלק עליו ,הרב הוה אסר
יי
ה
לי
שהגאון בעל חרוטת הדשן היה רגיל להחסיר במקום שיש צד איסורהירה ולאעה
מתיר לכתחילה אם לא שהיה מקובל .שהוא מוהר ולש"ש נטין פ"בסי' ה') ,ואמנם
הדבר נראהלעיין בספרוכיבין אם החמירנין אם הקל הלך תסיד אחר שורת הדין
ולא הפריזעלמרתי טחוטיאיתרה בלי טעם ברור או שהחומראהיתה קבלהבידו,כי
זה היה אמונה שלטה לכל רבני הדורות ההםכי דבר שיצא ספי המ ק1בליםאין
להרהראחריוכי ודאי שהוא נופר על ראיה ברורה ואף אם לא נדענהיש לההויק בו
מתשובותיו אשר השיב לשואלים דבר הלכה נתקיימו סאתים וששים ושבע והן נקראו
בשם פסקים וכתבים .סיבן סעצסו בי רושמי דרך לסודו בתרומת הרשן נכרו גם
בפסקיו ובתניו .אכן בהרבה מהם נראה כי היה משתדל לקצרובלי ספק שקשהעליו
 .וכן אמר היא עצמו בקצת מקימות שהכתיבה היא לו לטרור מחשששהיהלו
הכחיבה
בעיניו(פסילםמי' קכ"ד) .ושוב בתשובהו לסהר"ר משה מינץ כתב חולה אני עתה
י בפודנרא עלנן אבא בקצרה (שםסי' קס"ז ועי"ש מי' לוז).בין פסקיו נטצאו
אהיד
נם פסקים אשר כתבו אחרים בשמו .אחת מתשובותיו (סי' ס) חתומה מבנו טהר"ר
פתחיה אשר כתבה בשם אביו ובטצוהו ,הפסקים והכתבים סדורים סיר אחר
מתלמידיו והתלמיד ההוא הוסיף פסקים "שמע או ידע סרבו הנאון (שםסי' ז' דף
ט' י) .אלה הגהות והתוספית נמצאו במקומות טפוזרים ורביםהן (עי' סי' ל"ת-ט"ו
נ'ץ (מי'
ובכ"מ) וכן סרסרם ביחור עשרים וארבע תשובות שהשיב רבו לרבי
)
א
"
ס
ק
ייוגם טביא
ס.
ק' -קכ ד) ,וכן לקוטים ממהר"ש ודעה רבו על,ה (סי' קם"ה  -בני
דברים מה ששסעו חכסימ אחרים מפי רבי (סי' ס"א) .מכל זה נראה כי הפסקים
והכתנים לא היו סדורים מיד כיתכםכי אם התלמיד קבץ-יחד כל מה שנודע ונתפשט
בין החכמים מן הפסקים וההוראות של הרב וסדר הכל וחד:על ספה ..בקצת מלנסית
נם ההלמידבתיטפיתיו על ספר חי  4ושי ם שלו (סי' מ"ב
רומז הרבב
ינתו בזה על ספח תרומת הדשן ואותו קרא ספר הדוש
יו
פסקב
יים ,כי כ5
ט-ד קל"א),
הדברים שאמר עליהם שכהבםבספר חרושים שלו הם כתוביםעל מפרו -תרומת הרשן
(דויד ה"ה)
טלבד

.

1

.

1
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מלבד התועלת ההלכותיה היוצאת ,לנו מתיך ספריו תרומת הרשן יפמקים
וכתבים עור יש מהם הועלה אחרת ומאר נעלה .והיא ,שמהיך הרבה מהשובוה.ו
יגלה ויראה לעינינו מראה רמות זמנו וקורותיו .אצל שאר .כשפרים ילידי--הרורוה
ההם הלא הן אחר מן המקירות אשר מהם נשאב יריעתן-ומהמעטרים בזמן ההיא'(ש
היהודים וכו' מר"מ גידעסאנן,
חנוך
5ע) אבל הוא הנכבד,מכלם .,סרגזבונן
י
צ
,
'
ג
"
ח
י ובעומק חכמתו נלמד לדעתכי אלה בעלי המנהנים נם גדוליםהיו בחכטה התלמוד.
בבהרבה מקימית בספרים האלה'נראה מה גדלו :מה רבו מצוי
ת הזמן אשי רצחת
כבד מבלן חיו בנוים ולא היה להן כח להסיר שהם חסידותם)חפצם בהורה .וק-ב
 .ממנו שטענו מן האונס האכזרי
0הרייא יתאר בצבעים שחורים מעמדם,וגורלם הסר
פקיר.
בגזרה איסטרייך להעביר את
רתם (חיהסי' רמ"א)יכי ההעיבי
המטשלה בעביני היהירים הרה,ם)זשם סי' יער) .ובמקום אתר מתאונן
 .רע על רוע
מצבם בזטנו אשר בו נהרבה רשעתם עלינוויקוצי מפנעו ואנחנו בקוצים בעעיהם'ער
שלפעטים קשה מאר להעמירהרתקים בעניניטמון ומסים עלרין תורה(עזם,סי'
כמה,יטם"ח.
ואמנם קצת מתשובותיו מלמדות אותנו לדעה משפטי הקהלות ,יתכונת
רבנים
נדולים עם קמנים והיו לאות כי לא טוב היו המעמדים לערך חסידוהם כי לעמת
דקדוקם בחששות קלות ובמנהגים"קטנים לא הקפידו למעמים להקל בדברים ש"מ 3גר
מדות המופר והצדק .הנה אחד סנדולי היבנים מ ה ר" ר אלי ה אשי היה ראש
ומנהינ ואב בית דין בהקהלה המפוארה פראג ובלי מפק היה מן הרבניה המופלגים
וגם מהרי"א החליף עמו כמה שאלות ותשובות ואמנם מה היו מרותיו הטוסריות 1
על זה יורונו דברי מהרי"א בפסקיו (סי' ס"די.טמם.זנראה כי היה איש עושק לבצעי
וכמה גדולי הדור כמו מהר"מ אהרן ל1ריא ):וסהר"י ברונא ומהר"ר
 0ש ה ם ה אל א כלם היו קובלים עליו שהוא גהר גזרות בחרסית ונדויים לבצע
עצמו ולא נמנע להשיג עשקו בכח המלכות והיה מירא אוחם שאם לא
רצונו
י
ש
ע
י
א
צ
למסרם למלכית עד שמהרי"א פשעו בפניו יענה לאמר :הרפה ידך מכיי
ה
ז
ב
ועשיה
לך שם בישיבה ובחכמה ויהיה באלה תהלתך ולא בתקיפות ומיחזקות כי .ובנדות
רעועות הם ואחריתך כיום מר .)8ואנו רואים גם בהשונות אחרות בפסקיו כי לא היו
עניני הקהליה סדורים על נכון ולא מעט היו מחלוקוה גם בין הרבנים ובפיטהיי
כטה שועליםק~ן,ם מחבלי דרך השלום עד שמדאגה מדבר שהם כגמות רוחם יעוותו
הדינים אשר בעבור זה הוכרח מהרי"א לאזהיר על הגדולים שימנעו לעשותרין לנפשם,
ן ספני הקלת הדור מחשש דיינים טקולקלים כי הנסטכים רכים
אה שרשאים מן היי
והיודעים מועמים (שם סי' רנ"ה).
שם מהר"י מרפורק הוא רבי איסרליין טנייאשטאט נודע לתהלה עד רחוק .סכך
ארצית אשכנז הריצו אליו שאלוהיהם בהלכה .לבל .דבר הקשה היה הוא המכריע,
אליויירושון גם גרולי הרבנים .כבר להחלה ישיבהו בסרפורק בשנת קפץ היה רב
מפואר ונשוא פנים .יבזמן ההוא שלח מהר"א מאוישפורק גם למרינה
ך .-
 -קערגטן
.
.
ס
ס
.
י
ה
מ
ת
.
.
ש
ו
ונשאינהן בהלכה
1
.
י
ג
ר
ה
ס
עם
ו
י
פ
 )2ר' אהרן הוה היה אחר מנרווי
,
מתץ
י
ו
ר
ה
כ"ג ,ב'ר) .ונטצא סמנו שאלה_געלנה מהר"י ברונאס'.רנ"ה .והיה אחר מהיבנ'ם אשר ;רער":
ל רוזקנות
אשר יעומהר"ר זעליגמארהלוי טאופענה,,נבחברת רבעם אאים שהסמהי'ר סאן
ביעד בעגה ,עראה %1צא היה היאשן טן העזררק ובחשובית טהרמ'ט סי' סע אשר שם מרר כל הטאורע
ס'.

היטיילם,-ל

:ב נובר ראינת .וכל הרב.:ם חמסבימ.ם על בטול התקנות סימכ,ם על עתור :ע"ש במהרמ.מ וע" בפסקים
רנינ רנ.ו .ואולי אותו ר' אחרן קרובו של מהר'.ק הנזכר בהשובותיו 'טוריז א' שההרסו ::רז רבי א'ליא
יפרנפי וירצבירג ולארי
לחיא.
ו לחוש
לערויי
היא רר
 )8אם גם שטהר,-ברפא
.א
קבל על
" בפראג ומהרי'א היניחו ברברים קשים בכל ואח לא :סגי'
מלכברו ובפרפ טהר"י ברפא חבא ~:: Tr,1ttר בעלי בחלקינו אשך השפיליהו ,ורב אחר
הרעי אליע-:
ריר ה"ה,

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

- 25%
קערנפן וכהב ל מ הר"י צ רפ תי שישב שם בעה ההיא שומא יפרר נהינת הנם.
ומה
מאה עשה זה הרב מקערנטן? לא מלאי לבו לסרר ולתה אח הגפ ער שקבלרשית
סהרי"א (פו"כ סי' ט"ו)
 .וכמה קהויות קרושיה וגרולות מאז פנו אליו לישה
ולפשט עניניהם ילהכריעבין החולקים וכלם סרים למשמעהן הרחוקים והקרובים (שם
פי' סיג מיד ס"ה ובס"א)  ,ובדעתוכי דבריו נשמעים בכל מדינוה אשכנז לא חדל
לשלח גזרוה לקהלות רחוקות אם עלה באוניו צעקת עשוק אשראין לוסישיע בעירו
(שם ק;'ד קע"ה רנ"ב רנ"ג) .והנה כל אלה היו פרי נודל חכטתו כתורה
 .ואטנם
אין נם להכחישכי נם המגרעוה אשר דבקו בכל חכמי אשכנז דבקו נם בי .חיץ
מחכמת התלמוד חכמה מה היתה
י 1אין בכל ספריו אף רמז קמן מכליריעה בשאר
הקדשל
א
ל
ו
י
ד
י
ו
י
ה
.
ה
ו
נ
ו
מ
א
חכמיה .אף בשמושלשון
ה
ז
ו
ר
ו
ס
ח
מ
ל
ה
י
ה
ו
י
ב
ת
כ
ל
כי
-

נמצאו בהם כסה שגיאות ננד רקדוק הלשון ונם לשינות קשות כבדי
כהב גם פירוש על פירוש רשיי על התורה אכן גם הואלא ישנה דבר במשפטנו הזה.
חוץ טוה נפלאה היא בעינינו טאדכי מצאנו בתשובהו שרוצה להתיר דבר מכח
דקדוקים קלים אשר הוא חרפה לאמונתנו הטהורה .והוא שטתיר לררוש במכשפם
ובקסמים לחולה מפני שאין בו רק איסיר מצד תמים תהיה עם ה' אלהיך (שםסי' צ"ו)
רק זה וכי יש איסור גדול סנה  1אבל מה נעשה לדורות ההם בפרט באשכנז שהם
האמיני בפעילת הכשוףן) מעת עלה לגדולה הרבנות במרפורק בשנה קפ"ז עד
אחריה ימיו נהג נשיאותו ברמים וכבוד גדול עשו לו בכל המדינות ,הרביץ תירה
בישראל והעמיד תלמידים הרבה .שנת מוהו לא ידענו אבל ידענו כי זכרו היה
י הפוסקים האשכנזים ,
לברגה בדורוה הבאים וחשנו דבריו כדברי גדול
ו
ב
ם
י
הדור הזה היה דור דעה מספר רב חכמ
ו
י
ת
ם
י
י
ד
ו
מ
ל
ת
ו
ח
ר
צ
ה
הרביר
והרעוה אשר סבלו לא היו להן כח להפריעם מלימודם ,בכל עדה ועדהישבו רבנים
מסוכים וחברים יודעים את התורהיהלמידים .בהרבה קהלוה היו בתי דינים קנועים
ורבניהם ודייניהם כלם סמוכים ונזכיר מהן אחדות :סגנצה ,נימייזה ,שפירא,
נירנבערנ ,רעגנשפרק ,אויענפרק ,אולמא ,אירפורט ועוד כהנה וכהנה רבוה בסמפר
וכמו כן במרינה חיסטרייך בשטייעימרק ובקערנטן ובמעהרן ושלעזיא ופיחך ואיננארן
ופאלען בכל אלה היו קהלות חשובות ורבנים תופגר ישיבות ,אולם לא נרע לשער
ערכם על פי פרי חכטתם אשר השאירו אחריהם בספרוהעו כי רובם לא השאירו
אחריהם מאומה ,ולילא שנזכרו קצתם לשבח ולתהלה במעם הספרים אשר נתקיימולנו
מקצה חכמי הדורוה ההם כמעם אבד כל זכר לסו .אחד טגדולי הרבנים בימי
מהרי"א הנודע לנו על פי ספרו שאלוה ותשובית לשם ולההלה היה ם ה ר" ר
ישראל בן מהו"ר חיים הניע בשם מהריי ברונא הלשר מהיר
יעקב ףל ,ובייוש למר ם לפת טהר"ר רוד משו~יידניץ אשר כתב
י 'טגדלהו בחיקו (ע"ז פהר"י ברונא סי רפ"א) ומזכיר עור רב אחד בשם סורי
על
יי הגאון כ מהר" ר מ א ר (שם סי' י"ח) .תחלה ישיבתו כרבנות היה בברונא
ורב
במדינת
מ פ א ס א  1עמד ככנרו לרחבתי טןיהרבנות ולהס.נ זבילו .והיה סהר'י ברונא נצב נגר הטערער הזח
כצר ונור עליו בחרם שישיב מדרכו הרע ולא.ס.
נ נבול כהר.ר אליה כשום דבר .ערש כל העובדא בשפת

ההבנה.

הוא

.

י

טהריי ברונא סי' רעה ר'פ רפ א .והנה לא יעלה על דעתה להצדיק
נאיהה לקנות לו אוהבים ומכבדים.
 )4מה שתלה היראתי בהרמב'ם וכתב שנראה טדבריו שאין איסור ממש קאמר .והמעיין ברברי
הימב.ם ספרא טה'ע.ז .ראה שהרמבזם יחשיב הפאסין בפעולת הכשוף לטהוסר דעת .ואם רצה לבקש היתר
ה"ה  17לתלות
של חולה כם'ש הרמב'ם היא ולא לאטר שעשה דתם'ם תהיה אין
נסכרת שלא תטרףדעהי
שבזהה אימיר ממש
את

מעשה הר.א

אבל נחשוב כי שקיל ר' אלינו למסרפם,ה טנייהו כי לפי טה שראינו לפני זה לא ה.תה

.

ידויד היחן

מפאסאו ואשר עמו,

הנהגתו את הרבנות
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רב בברונא היה מפורסם ישלחי אליו שאל ה ממדנות
נטד'נת סעהרן * כבר
בוה)יותאי
י סהקהלוה במדינתו .ואם לא טצאנו בתשיבותיי -ק
אתרוה (שם סי' כיה כ"
ף
ב
קהלות סעהרן נקובות בשם ,שטערנבערק (סי' קם"ז) ולא נזכר הרב השיאל )
שתי
ובקצת סקוטוה זנוייטא והיה השואל הח"ר יעקב רייל (מי קצ"ג קצ"ה קציו)  ,אבל
י כן דרך הרבנים שיחסירו ברוב תשובוהיהם את שם השואל ואת
לא יתמיהנו זהכ
-

-

,

שפ המקומות אשר משם באו השאלות .חיי החכם הזה .היו שלשלת חלאות כבר
בהיותויושב בטח בברונא ונהנ שם ברבנוה בא מ הר"ר גרעל מאורנ ב רק
ורצה לקנוע דירתו בברונא ובלי מפקלקביע ישיבה לעצמו ולנהוג ברבנוה עד שהיכרת
ללכת אל מהריר איסרליין לנייאשטאט והורה לו טהרי אבי אינו יכול לטחות יברור
שענטח נפשו על זהכי נכנסה לו צרה להוך ביתו (פסקי מהרי'א סי' קכ..ח) ,או
מסבה לא נודעת צר לו המקום אשר 'שב שם ,ויעזוב את ברונאי) ויתיר לו מקום
לשבת שם עד בי בא לעיר רעגנספירק באשכנז ואותה אוה למושב לו ולהרביץ תורה
לתלסירים ולנהונ ברבנות כמעט הנפש טעם מעמל ממעותיו וחשב כי מצא מניח
ויבא רגז חדש .ברעננ,טשרק ישב אז חכם מן המסיכים ם הר"ר אנ שיל זקן ויושב
בישיבה ,ויהי כראותו כי רבי יש-אל בא בגבולו עמר נגדו כצר
 .מלבד שמחה בו
ורצה לרחיהו מעירו נם הכלימו בדברים והשפיל לארץ כבורו לעיני הקהל והנה
מעשה הזקן ר,זה היה עול וחמס ,הלא נםאיהו כמו מהר".ב לא קבלוהו הקהל
עליהם רק היה כאחד התושבים יהיהחייב לתת מסים ועולית :סו אחד מבעלי בהים
ועל כן מה יהרון היה לו על ר' ישראלץ ובכל זאת יצא לריב עמו והתדרך כעכו
כי לו יאחה המלוכה .ולולא עמדו נדולי הדור מכל פנית מהרי"ו מאירפורם ומהר ר
רוד שפ'-נץ מנירנבערנ ומהרי א בנייאשמאדם ויהיו מגן בעדו והבעו עלבינו והיצ.אר
לאור צדקת מהריר ישראל
קהל עדת רעגנספירק ורברו משפטים גס עם ר'
אנשילכי לא טוב עשה בעמיולבפיניאזאוליהיה נדחה ססקיסי (פסקי סהרי"אסי רכיו).
אמנם אולי היה טוב לו לתור לו טנוחה במקים אחר מלהשאר ברעגנמפורק
אשר נרום בואו שם נעשתוע אנודוה אגודוה ,ורבים אשר היו אחרי רבי אנשיל היו
לו לאויבים עד מוח ,בדרשי לפני העם עזבו אה ביה הכנסה לבזיתו (שייה מהרי ב
סי' רל"א) וכמה מעשי רשע אשר לא יעשו כן בישראל עשו לו להכעיסו ולהישמר
ומן התלמירים העיזו פניהם לקרוא אחריו מלא בחרופים וגדופים (שויה מהר"מ סינץ
סי' ע"ו) ,ולא לבד שההלמירים השעלים הקטנ.ם השפילו כבורובי אם נם מקצת
*,הכסי העיר לאיכלו דברו לשלום ותהי האמת נעדרת והמחלקת גוברתהיא איסר ורם
כגזירים הוא טתיר והםאיסרים .פעם אחת קרה מעשה בעיר בענין היתר אשה לבעלה
והיה הוא מהיר לפי עיקר הדין והיו הם אוסרים בלא טעם ברור יק לחלוק עליו,
והיה סהרי"ו בא.רפורמ מכריע כרברו ואמר בתשובת .אליו אין נוח לו לישא וליחן
בהלכה עם אוהם חמרי לב שאין בידם לא לחם ולא שמלה ולא הגיעו למהרי הורה
וכפילו
השאלה טלהא רפא רמש על הרבהייפלא
 )5שטעתבערג הוא בנריה ועוורן alUN1 ,כהב שם בפוף .

י

.

.

.כל

מהר'ר אליה ואח"כ בהשיבה כהב ש  :ה ר ר א ל' ה ו ה ר' ר בינ ש
החברים שם בטלןהו לקלא טוח
נראה שאלה החתמים ה.ו בששערנבערנ או קרובים לה ועל כן אין ר' אליעז הזה רני אל.וה מפראג שהוא
רחק משמערנב;רג
 )6ז:וייכא הוא צ'ייס אשר שמה בלשון ביהם ונהמא ונמצא שם העיר בנוסחא  11גם בספרים אהבים
וטטזמן ההוא .וכצאתי שני מקושהנזכי.ם אלכונ'ץ והוא בקם אלניץ ,ע"ר בורב'ץ ולא 'דעתי סי היא 1פי'

.

.

ק'לן ואזלי היא פארליץ
 )7גרע) ח"ח צד  274צמצם שוה לידתו  1400ומן עקירהו
שהיה בשנת  )454ולפ ,טמפרנן שגה רי'.ד וכבר היה ישיב ברע::ספורק בש' רי-ו (שםסי' קכ-א)
ותטה אנו
שמהרכב לא ה,ניר שהגיריש היה כבה עקירהו, .הוא
כתבתי שבא לרע::ספ.רק לכ.פכ אנחתי שם סי ,רנ'().

פברונא בשנה גרוש היהיר.ם

ק"ש

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

- 254
ואפילו צירתא רשמעהתא אינם יודעים איך עלה על רוחם לעסוק ביברים חמורים
באלי (שויה סהרי"נסי'  ,)'1ועל כן הלא טוב מוב היהלו ללכת משם מלפור עם
נחשים בנפיפה אחת ,אחרנסן מה נמסר למלכותעלנופו ועל ממונוותפסוה וישימיהו
במשמר במגיל ער שהעמיר ערבוה על גופו ועלמטינו (שויה טהיי"בסי' ר
ימ"ח) ועוד
בימי שיבהו נעללו עליו עלילות שקר מצד הכומרים ופקידי הממשלה וגם הפעם נתפס
ימים רבים ער צאת לאור משפט צדקו(עי נרעץ ת"ח בהערה  5בטנף הסט .)-והנה
אלה הם קצותקירוהחייו ואמנם בקרב המכאובים הרעים והנאמנים האלה לא יסור
רגע מהגוהו בתירה ללמוד וללמד להלמידש ולכתוב תשובות לקרובים ולרחיקים כי
מכל פנוה פנו אליו נשאלות'הם  ,על הקפו וגבורת בהורת התלטודיעידורביחיו וכל
י תירהו ויכנוהו בתוארים גדולים
גדולו הרבנים בדורו .אשר כלם סספיים בבביד
ונשנבים .בין גאוני הדור היה נטנה להכריע אם אירעו מחלקות כקהלות או בין
כתוה או גם בין הרבנים .במחלקת על דבר התקנוה ביער בינגא שתקני סהר"ר
זעליקמאן ומהר"ר סאן יחבריהם וערערו עליהן במה קהלות גדולות ורבניהן היה היא
אחד טן הקרואים להכריע ולדבר משפטו (שו"ת מהרמ"ם סי' מ"ג) ,ובמעשה של רבי
אליעזר ספסאו שההרים נגר טהר"ר אליה פראג ורצה להסיג גבולו ,והיה הישיש
טהר"ר פרץ מזר עלץבגירה חרם אם לאישיב טררבו ,אמר ר"פ בכהב גורתו בפירוש
בי סעהיר פני כל הרבנים ובפרם פני שהריי ברונא שיסכים על בל טה שכהב
(מהרי"ב סי' רע"ז) .וכיוצא באלה נמצא נם במקומות אחרים בתשובותיו ועי' שם
 .אכן עוד יותריעידו עליו פסקיו והוראותיו אשר השאיר
סי' רנ"ה רנ"ו רם-ר רס"זן
א
ו
ה
ה
א
ר
נ
ה
י
ה
ו
י
ל
ע
מהם
ה
י
ה
ח
ו
ר
מ
ו
י
ת
ו
ב
ר
אחריו ברכה בהשוביתי.
בקי במנהני
*
כי
ם הלך בלמודו.
הארצות ההן ,ובדרכ
שהי מאוה ושמונים ושלש תשובות יש לנו מטנו .יש מהן הלכה למעשה אשר
 r,"D SNP3ויש הוראות ופסקים על מעשים אשר אירעו במקים מושכו  ,מצורה
השופתיו נראה כי הן כחובות במהרורא ראשונה ,כי בהרבה טחן נראה כי אחרי
שחתם דבריו וכנר תהם שמו חוזר עוד הפעם על דבריו הראשונים להוסיף עליהם
' א'
ראיות ומברות או תיספת ביאור לפעמים חותם שסי גם על ההוספה
סי
'
ו
ש
(
"לי רבנים
ל
ש
סי' נ"נ) ולרוב לא .חלק גדול מתשובוהיו כולל חשובית והוראות גדו
אחרים גם המבטות על קצת פסקיו והוראותיו
 .עוד יש בהן מאסרים אחריםפ ,אשר בהם
 .בהועביבי השעה באב וגלריניו (שםסי' והלאה),.
אכף יחרפרטי הלנוה טיוחריה
וכן בענין מנהג עוקר הלכה יאסף יחר כל הטקוסות בתלסור אשר הובא בהםשהולכין
אחר המנהג (סי' כ"ג) .בתשובותיו ניאה הרושם הראשון להמנהג של הרבנים בדורות
האחרוניםעד קרוב לזמננו הזה כשהיו טנסים אה תלמירים אם הם ראויםלהירות הוראה
בישראל שהיו שואלים אותם שאלות בדואות כסן חדוה לדעת אם יבינו להוציא דבר
.וסיןהנסיון הזה היה נקרא"היני תמצא" כלומרבאיזה אפן נטצא דבר שהוא
מתוך דבר
אטור ורבר אחר כיוצא בו והוא מיהר (שם סי' קשח) ,ונראה כי זה היה דרך רבו
פהר"ר איסרליין שכן הביא שםשתי שאלוה והשובותממין הזה ממנו (סי' קמ"ט קינ).
ובאסת היה כן מנהג מהרי"א להמציא שאלות הלא כל ספרו תרומה הדשן הוא כן
שכל השאלות שם המציא מעצמו .סמה שידענו היה זה המנהג נוהג ביחוד במדינת
מעהרן ואולי הוא ירושה להם ממהרי"א ומהר"י ברונא .קצת תשובות של תכמש
 .יעתיקן ואינו נושא ונותן בהן,
שהעלץ בין השובוהיו כל כונתו בהן רקלקיימן
אבל בקצתן תולה פלפולו אם לחלוק עליהן אולקיים הרבריט עלפי יהעלץ ומנרות
חדשות (סי'ה' והלאה ובס"א) .אמנם אם גם חנם גדול היה גזטגו ומאר נכברבעיני
-

(ח"ד חזם)

לבותיו
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 .בסה רבר*ם נפצא
רכוה-ו בכל זאת לא נכחיש כי לא הניע למררנתם אף לחצ'
מפיזרים בתשובוהיו אשר קשה מאד להצדיקם ולהעמירם .מאי נפלאה היא בעינינו
שאיש כמוהו אשר דעתו שאין לפסוקדין ואין להתיק אלא ברעיה ברורות , .מתוך
פשמי הסוגיות (ס '.כ"מ) איך יחדש איסור על פיכן8ס)ברה בדויה והמצאה רחוקה.
ולא עוד אלא שנמצא כמקום
והמעיין הימב הקצת מקימוה בתשובוהיו ימצאכי
אחד שבא להוכיח שמפר קהלת לא נאמר ברוח הקרש מהאגרה בשבת (ל):
י
אא
קל
שבא
לגנוז ספר קהלת ואם בן על כרחך לא נאסר ברוח הקרש (סי' ס"ו) ואין זה
 Htenושכח לשעה משנה וברייתא ונמרא ערוכה")  ,ופ"א שלח לרבו בעל תרומת
הדשן השגיתעל השובה אחת שכתבבדיני תענית וממלקו רבי כרכרי תוכחות ומראה
לו כל שגגותיו ונראה מדברי הרבכי רע בעיניו המעשה שנכנס בפלפולים דחוקים
ונושא עליו תלונה ואמרלו :הנה סיימת דבריך שכל הדחוקים הללו נדחקת בהם כרי
לקיים תקנת הגאונים הגע בעצמך הן הרא"ש (שבת פ"ב) תמה איך היו הנאונים
יכילים לחרש נזרה לאחר שבא רב אשי וחתם את ההלמוד ואהה נא להוסיף על
הקנהם (סי' צ"ב) .לפי הנראה מהיךחשיבה אחת היה מהרי"ב נממבעלי הסוד .שם
נתן מעם בירך סור לקיים המנהג שטלית העיטוף לא יהיה רק לבן וטלית קטן
שר,חת המלבוש 'היה בכל צבעים .ואחר שהאריך דברים לבאר טעמו חותם ואוסר:
טעמים המבינים זה  ,אמנם בכל אריכות דבריו אין רק דבר טעם ואמת אחד והוא
החת.מה :שמעמים המבינים זה,
הנסיון יורנו כי פגעים ותלאוה הבאים על אדם מאדם מלמרים להועיל להטבת
סדות הנפש להיוה מן הנעלבים ולא מן העולבים ,להיותייתר עוברעל פשע מלפקור
על פשע .מהר"י ברונא לא היה בעל המיה הזאת  ,אם חטא איש ננרו לא אבה
סלוח לו אף אם החוטא ידכא ישוחלפניו  ,ויעשה את כל אשר לאל ידו לעשות לכפר
פניו אין דבר אשר יכול להעבירו מטחשבתו הרעה ,הוא עומד ברמו וגתן את
קנאתו באיש ההוא .כאשר יבואר למטה כמנהני עם החבררביולמיני אשר בטבת
נקמהו הפסיד כל רכושו .ואמנם אם נשאל איך זה הרב החסיר יכול להצטדק לפני
סישופטו הפנימי בקרב לבו על
הדבררצההרועהנתוהעמבנוענשהו הזהו על זאת ההשובה כי
דעותיו על המזב והרע על המעשה הנ
זאת .למהר"י ברונאהיו הקו
והמשקלת לכל דבר רק הרין וכל מה שיכול להוכיח בפלפול  -הלא הוא היה האיש
האימר עקר הרבנות הוא הפלפול -ועל כן כל מה שכשר לפניו לעשוה עלפי הרין
עשה .כלי חקירה ובלי התבונן עוד אולי אילו היה נועץ עם סדת המוסר הכוללת לא
היה עושה המעשה הזה ובאמת כאשר מהרי"ק הוכיחו על המעשה אשר עשה (עיי
בפ"טן הראהו רק בפלפולוכי לא עשה דב
יםר נהגדרברהדייםן אבלעםאםהיומתעששהרובוצתוידוק נםלפי
המוסר לא זכר וישכחהו ,סיף דבר נרא
מפליגים
כי
סעלהו
-

.

 )8ל' סי' ל"ד שכתב כענ.ן גל.:
ראש דנרים סתטיהים שלדעהי במדיגות אלו דאזלי האנסות בגלוי
רא'טיחשיב כחקת הגסס ולא טגכר ביניהן אלא בכסוי הראש השש עהה נעיב -על דת 'הירית .וכל דבריו
אין להם מובן  2"WDמשום הה.נ אינו מן המדה .ובל.ם הרגיש בזה והוסיף ולא מנכר ביניה ;,אף אתה אסר לו
דואיי !בגל ארצו; הקדם שהולכין בכם! ,ראש יהיה אסור לישראל לילך בכפיי ראש הלא לכר ביניהון יהרמיון
יעברת על דת 'ה.ר'ת דמי כ;וכלא לתא .גם המו נא'ח סי' ח' שנה בזה ועי' בסי' ט"ב בשין ס,לח כשכת
וגס '.כ 'ה ם ש"ץ בעל  clQשכל פלפוליו תהי.
 )9המשנה דיר.ם בטלוגתת ר' מאיך ,ר יוסי גר' שמעזן אם קהלת טטמא את הידים או לא או הוא
מקול .ב'ש ומחומרי ב"ה שזה תליא בזה אם קהלת ברוח הקרש
לם.גאמיה או מחכמתי של שיטה הוא וכן גם
הנו-הא בעגילה פרק
י שעה שאם היה וכרם לא
'טכתב .קפא ובכזלה ם'ג ;,הגטרא שם ,המטקנא נע מעיני הרבל"
ה"ה כזהב טה
ויי .

.
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מעלתו בתורה ,קצת דבריו מעידיםכי למירגהם לא בא .גםלא זכה שיהיו הפומק.ם
האחרונים משהמעגם בתשובותיו בשיעור שהשתמשו בתשובות רבותיו מהרי"ב נולר
טביב לשנת ק"פוגימש ברבנות בברונא במדינה טעהרן ממפר שניםכי בשנת רי"ר
קודם אדר 0צאנוהו עוד בברונא שבעת ההיא שלח לו סדו"ר יעקב הלוי שאלה
מזנוייסא (סי' קציה) ועל כן על בל פנים בן חמשים וארבע שנים היה בעת שעקר
מברונא .ואז היה בנו הר"ר מנשה אשר היה מושבו בפראג ומורה איסור והיתר ואשר
לפי הנראה סדר השיבות אביו (סי' ק"ל) נבר בא באנשים שכן מצאנו פעם אחת
שהמהרי"א כהב עליו האלוף (סי' נ"ז) וזה היה בעור ישבריי בברונא  ,סביב לשנת
רם"ו או רטין בא לרינגספורק ונמשכוימי ישיבתו יוהר מעשריםכי בשנת רל"ז עוד
כתב השובה משם (סי' רי:ז) ומבואר מזהכי האריךימים מאד והניע לזקנה מופלנה
אחרי מהר"ר אנשיל נראה כי היה נוהג ברבנות מטעם בני הקהלה שקבלוהו עליהם
והיה לו בית דין קבוע והדיינים אשר אתו היו סמוכים מ ה ר"ר י 1נ ה בן
החבר רבי איסרליין (סי' קי'ז) ,והוא היה רב מופלג ובעל סברה ישרור
(סי' ע"ח) .וגם היה שמו הולך לטובה גם הלאה מגבול עירו .עד שפעם אחת
נשאלה שאלה לפף מהריב מאת גחלי אושפיק ם ה ר "ר ברוך ומ הר"ר
ענ,טנין וכללו גם מהר"ר סנה עם טרו""ב וקראו שתהם ראשי אלפי ישראל
הנאומם (סי' רנ"ד) והשני לו היה מ ה ר" ר בנ דימז (נד' ק"ו קל"ב ובש"א)  ,ח.ץ
מן התשובות לא הנחילנו דבר בכתובים .וגם תש1ב,תע לא נדפסוכי אם שהי פעמים
(שאלוניק תקנ"ח שטעטין הר"כ) ויש בכל שת .הה,צאוה מעיותלאין מספר המשתיה.ת
הכינה ונראה כי לא מעט אשם המחבר עצמו נקושי לשונו הלא רוב המחברים
האשכנזים לא היו אומנים בדבר לכלכל דבריהם בטשפםלפי חקי הלשון ,אבל הוא
עלה על כלם ,כבר אמרנוכי הפוסקים האחרונים אך מעט השהמשו בהשובוהיו אמנם
לא הם לבר כי אם גם המחברים בדור שאחריו לא הביאו דבריו ,בזה יש יתרון
עליו לאהד מצעירי הרבנים המחברים הוא מהר"ר משה מינץ אשר תשובותיו היו
נעימות ומקובלית ברצון להפוסקים האחרונים
-

.

.

.

פרק עשרים וששה

יש

רב' משה טינץ וכל דורו באשכנז.

יה

בהר"ר משה בר יצחק מנ"ל מינץ וע
חי רב פעלם
קוראים אוחו ר"מ סגל מינץ סמעגנץ ועל כן אולי היהה עיר מולדתו מגנצה (חנוך
היהודים וני' לר"מ גירעמאנן ח"ג צד  22הערה )) .וקבל מאביו רבי יצחק והביא
בקצה מקומות קבלותיו (שו"ת מהר"מ מינץ סי' י"מ) את מהריי ווייל קרא בשם
מורי ורבי (שם סי' סיד) ומביא גם שמועה מפיו בענין כתובה ששמע טמנו בהיותו
באטנה אתו נאירפורם (שם סי' ק"מ) .בכסה מקומות מכנה אחדים מגדולי הדור
בשם רבוהי .כמו:רביהי מרעגנספורק ר"נ מהריי ברונא ור"ג מהר"ר יונה (סי' כ"א)
ולא נשפוט מזה כ' היו רבותיו באמת אשר למד ביושבתם ,כיכן מנהג רבני אשכנז
לקרות אח הנדולים המפורסמים בשם רבוהי אף שלא לסדו לפניהם עודו צעיר
לים'ם נהג ברבניתבעיר 1 1יר צב 1רנ .בעת ההיא היתה צרה גדולה על היהודים
שבשנאה הכומרים להם נגזר גירוש עליהם יהשתדלו לקבץ טמון רב לבטל הנזרה או
י שחד ולסבה הזאההיו דברי ריכזתבין קהל
על כל פנים להשיג הארכת,סן עליד
וירצבורג לחבורתישוב היהודים בהיידלסבערנ אשר טאנה לתת חלקה ,והנה סהר"ם
סנף
1ד'1רח.ה

.

.
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 :בדבר נדול כזה מהיותי עור צעיר לימים לולא שהסכנה
מנ"ל היה ממוב להיותדיי
ה והשעה נחוצה (שם סי' א') ומזה נראה בי לא ישב  cwרק זטן לא ככיר אצא
נדוני
עםהגילים טשם (רי"ג נרעץ) .אז חזר אל עירמילרהו אל מגנצהבניעירו בלי
ספק שמחו לקראתי ויתאמץ לגור שם ,אנל לא ארכו לוימי שבתו בשלום נפם כי
בשנת רפ"ו היתה העיר במצור ינלכדה והיתהלב ,,ובביזה ההיא אבדו ספריו ורכושו
והרבה מתשובותיו (בטפתחות שבסוף ספרו שו"ת) אם אחרי קמה זאת השערורה
לדממה אם עוד נשאר מהר"מ במגנצה לא נרע לנו אבלירענובי בשנה ההיא (רם"ו)
או טעט אחייה נשאל על נרון חמורבענין גט סרבני נירנכערנ (סי' מ') ,וכן פבינ
לשנה הזאת כתב לטה"-י ברונא כביאולגיר באשכנז ברכת שלום.ברוך אתה בבואך"
ואל שדי יסלא חמוריך במדה גדושהוישלי רבכי באת בגבולי (שם סי' ה') ועוד
נמצא פסקבין תשובותיו אשר לפי הנראה עשה אותי במגנצה והוא טשנהרי"ו (סי'
ל,ט) ונראה מזה כי עוד אחר הביזה היה מושבו במננצה ,אחרי כן היה דר
בלנרוא ומשם כתב שאיתפסים לסהר"ר זעליקסאן (ס"
,ס" ס ה אך לא מכר זק כתיבתם ,אבל נתב שם שבעת כחבו התשונה ה.ה לרוש
והפיסה וכבר כלתה הזמן אשר נתן להם ההגמון ולא רצה ליחן הרחנת זמן אפילו
יום או שעה (סקיסי .ט"מ) ,והנה ראינוכי בכל אלה המקומית נשאוסבל צרות רבות
ורעונו בכלםהיו רדיפות היהורים ונירושים .וזה היה נם סבת עקירתו מעיר לעירן),
ויהי בשנת סאתים ועשרים ותשעה בחדשסיון הלך לבבנבערק והיה שם
רבומנהיג הערה .שם מצא כלעניני הקהלהכי היו מאד ברע ,והמון העם כי פרוע
הוא  ,ויראכיאין אישואין דורש ואין מבקש לעשות סדרים ותקנות הדרושים לערה
בישראל ,ומפעלי צרקה וחסד קפצו ידיהם ואין איש שם על לב .גם בבית הכנסת
לא היו סדרים ולפעמים היו נוהגים בו בפחזות .מיר בבואו שמה שם על לב כי
נחיץ היא לעשות להם תקנות מועילות להיטיב דרכם ומנהגיהם הרעים וכן עשה
וחפצו בידו יצלח (סי' ס' סי' פ' פ"א) ימים רבים עדהגיעולימי זקנה ישב מהרים
בעיר בננבערג ומשם הלך לעיר פוזנה במרינתפוליןויהי שם אלוף לראש עליהם.):
עורו צעיר לימים חבר חבורים .כן יספר הוא עצמי .בי על הרבה שאלות אשר
ה התשובות חברם יחד במפץ
כהב לרבותיוהיו בירו התשובות אשר כתבו הם לו.אל
וזה הספר נאבד בביזת מבנצה .וכן-היו לו כמה וכמה תשובות פרפ'ות מעשהידיו
אשר השיב לשואליו דבר וגם פסקים ואבדי כמו כן בעת ההיא (הקדמה למפתח בסוף
השו ת) והנה ככר ראינוכי זאההני,ה היתה בשבה רמ"ו ואז היהמצעירי הרבנים.

ט"-יד

ואמנם

 )1ר"מ גידעמאנן במקום הניל כתב שהיה בפרא:קפורפ טיפ התשובחסי' ל.
ז היינו באקראי אנל
בקבע חית אז בט(נצח .עוד כתב שהיה כאילטא וממינת ,על תחלת התשובה סי' ע.ר שכתוב שם שהיה
ת ד,ינא ב א ל מ א והיא ברור ספני שלפני זה כחב שנתרצה
מתרצח לרון שלא יאמרו ההטון לית דינא.ל"
,כלא יהא מדת חרין לוקח באתרא הדין והיינו ראטר אח.כ באלטא והיא אתרא הדין .וכן במשך התשובח
נקרא אולם מקום המעשה~ .אולם גם כאן לא יובן זה באלו היה מהר'ם מרא דאתרא שהרי מתחלה פנו לר'
ענשכין  R'DDתדין והוא ה.ה רב באושפורק אשר לא רחוקהה.א מאולם וכאשר ר'ע לא רצה להכניס עצמו
בריב שלחו למהר.ם.
 )2הנח בצמצ,ם שנת לירחו לא נרע דבר אבל בק-וב אפשר לשער קצתכי מהתשובה הראשונה
ו
ש
ר
ג
נ
שבה
ראינושבהייתי בוירצבורג כברהיה רג גדול ועכ'פ היה זה קידם שנת רי"ג
ה.הודים מן העיר ואף
שהזח אז עוד צעיר לימים לא יהבן לפי טבע הדבר פחות מכי.ח עד ל' שנה וע"כ קרוב הדבר שנולדבין שנת
קרפ לקיץ ובבחינת צאתו טבבנכערק כתב בסי' ק"ג כהיותי דר בפוזנא בשנת רל"ד מזה נראה שכבר בשנת
רל.ד עקר טבבנבערק וכנגד זה כתב כתוגה בבבנבערק בשנה שמוג'ן רנ"ט (פ" קיט) ולא 'דעה' פתרון וקרוב
ותשע וא"אש.היה טיס משא"כ בהשובח שנתוב רליד
'ותר שרנ'פ עיקר שכתוב בכתובה במלוא סאתים
בנוטריקון .חרב ר 'מ גירעטאנן בטקום הנזכר כתב שבילדותו דר בע"ר  Laccaור"ל בלוקקא שבאיפליא ע"פ
בחיות .בעיר לוקא אבל אין זה לוקקא שבאיטליאכי אם לוקא בפולין בגלילות
מה שכתבבסי' מ"ג בימי
פוזגא שמהר.י טרנלית דר שם כן מוכח בס '.קי.ג
(דויד ח"ה)

.

חיפ.

.חפישים

.

ין
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ואמנם מכל פרי יניעת! בתורה לא נשארכי אם מאה ושבע עש-ה תשובות והן הניעו
אלינוונדפסי כמה פעמים ,אלה התשובוה כוללות פפקים על נרוניםשאירעו לפניו
ן שלו או אשר נשאל עליהם מאחרים מרבנים מפרנסי הקהלות או מיחירים,
בביתרי
בעניני ממון ,ובדברממים ועולות .הור א 1ת כעניניאישות ת קנו ת 1מנ הגים
רק
בענינים שונים ,הע תק 1ת הרבה מת
וםת .היאשונים כמו תקנית ר"ג ס"ה רשב'ם
ני
בנ
ור"ת ותקנות שו"ם וכמה תשובות של
ראשינים ואחרונים .דיני מ מיוחדים
ר
ת
1
ש
ה
בעניני כתובה ותוספת ושטר חליצ
ת
ו
ש
ע
ל
ם
ו
ל
ש
פ
ם
י
נ
ב
ר
בין ותלמידים.
הו ראות ברעי תפלה ובית הכנסת וספר תירה ותפלן ויצית .הוראןת
בעניני אסור והיתר והן רק מעט ולא יותר כשמינה אשר הרוב הגדול מהן בעניני
נצרים ובכורות ,והנה בשום לב על זה נראה טה שהיה נחוץ יותר לזמנם ,מהריס
טינץ הואמן המאריכים ביותר בתשובוהיו.יי
ש בהן קצת אשי הן קונטרסים שלמים,
ונבל זאת לא נחשבהו כמאריך ברנרים רקים ,כי איש כמוהו אשר היי
ה ולא בוש
לאמר לא איש דברים אנכי כבר פה וכבד לשון אני לא הורגלתי לדבר צחיתובלשון
י לאמענוה דבר ככהכי אסכן הוא לאטה
חכמה (סי'ס"ו) וגםכל תשובותיומעירותכ
איך איש כזה יחפוץ באריכות לשון וברבוי רברים ללא צירך 1אבל מסבה אחרת
ארכו תשבותיו יותר מדי הוא היה יורר לעומק ההלכה ער היסור בה לזרות ולהבר
עניניו ער שלא ישאר כל ספק ויסר כל פנה ופנה בראיות מן הגמרא והפוסקים
ובהיכח ת מן הסברה ובשבע בריקוה וחקירות דרש על כל מלה ומלה בטענות
ן בעין בכמה תשיבותיו (עי' סי' א'
הצדדים המריינים זה עם זה כאשר נראה זהעי
א
סכת
ם
י
ק
ו
ד
ק
ד
ופלפולים
פי'י"זסי' ל"טסי' ע"ב ובמ"א) ראיותיו שהבי אין תוצאותן
כי אם מפשוטם שלהרברים והיה בזהתלמידנאמןלרבומהרי"ו .ובכמהמקימות טצאנו
שיצא לרון את הנדון שלפניו בכח ק"ו וכל שכן מתוך הראיות שהביא ,וזה ררך
בטחונכוןלהשיג המטרה .דרכו הישרה והפשיטהבעיון התלטוד נראה בקצתפירושיו
שנמצא בתשוביתיו (עי' סי' מ' סי' מ"ו סי'  ,(tUDוכמו כן בהשתמש נדברי
הפוסקים הראשינים והאחיונים .אטנם עם עימק מברתו וישרותעיונו לא נשאו רוהו
לברוק ולחקור בדברי הפוסקים אשר מהם הביא רוב ראיותיו לדרוש ולרעת אם
יסודותיהם חזקים כי אם בנה עליהם כעל חומה נצורה אשר כל הרוחות לא
יזיז!ה ממקומה .והיו בעיניו ככתובים בהלמור .אם נתבונן ככל ספרו נמצא כי
רוב פסקיו והיראות' ,מיוסדים על ראוות מהפוסקים הקרמינים וכמח פעמים חטך
יסודותיו על דברי רבותיו וחבריהם כדורשלפניו ,ואך לעתים רוסקות טתתיל לשלשל
את חקירתו מן התלמוד
 .והוא הדבר אשר דברנולנושהם כלם נחשבו בעיניו ככעלי
התלמוד אשראין להרהר אחריהם ,שאף אם יש תמיהות וקושיות עליהם ינמצא
בהם רברים אשר לאידענו שחרם לא נסור טהם ים'ן או שמאל אך נתלה תמיהותינו
בחסר בינהנו ,וכטקום אחר הלא אמר כן מפורש .ואף אם יש מלתא אשר אין
ו לתרוצי מכל טקום צריכנא לטתלי החסרון בנו והגמרא אזלא שפיר (שם 40
בידינ
מ"ו) ועתה נראים הדבריםכי אף כן היה דעתו על הגרילים שקרמיהו ואולי חשב
כי ר"ת וגרולי בעלי התוספות מהר ם מרומנבורג ותלמידיו וכל גדולי הדורות אחריהם
שחברו ספרי הלכה שנתקבלו בישראל שוים בזה לרבותינו התנאים והאמוראים שנקבל
גם מהם כל דבריהם באמינה ובסנר פנים יפות ,ובכן לא נפליא עליוכי לקח מהם
כל תעצמותיו בספרו .אכן על,ה נפליא כי נהג זה הרב וכמוהו כמעט כל רבותיו
וחבריו עם חכמי מפרד כאילו לא היה ספרד בעולם ולא היו שם הרמב"ן והרשב"א
ירם"ה וראיה והריטב'א ורבי מנחם בן שלמה ורבנו נסים אשי כל אחד מאלה

.

.

.
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בדורות האלה,
העשיר את מפרות התורה שבעל פה יותר מעשרה מחכטי
שיכני
א
ה
סבת הדבר מונחת
ואין אחר מכל אלה גדולי ספרד נזכר בספונו .אמנם נרא כ
ןבי מפריהם לאהיו מתפשטים באשכנז רק מעם ,ולא היו בידיהם רק ה*והר
בזהיע
טפורססים ורקספיי פסק.ם כסו רב אלפס ,הרסב"ם ופסקי הרא"ש והפור
 .וסחר"ם
סינץ ביחור ,אשר נאבדו לו כלספריו בביזת סננצהאולי גם אלהלאהיולו כשלטות
וכן מצאנו שכתב לאחר מן השואלים כי אין לו ספר אשר"י ולא יוכל להעתיק לו
דבריו בלשונם (ס" ס"),
שמו יצא לטוב בכל הארץ ,מרחוק ומקרוב שאלו אותו בדבר הלכה ,אחר
טגדולי רבני איטליא מהריר אליעזר בן מהר"ר שמואל איש חילטמריווישא כתב
יי
ו
ל"
שאלות בעניני הלכה ומרבר אליו בהכנעה יתרה כתלמיד הטדבר לפני רבו (סי'אמ
והלאה) .וכן בעסק ריב אחד בעניני שרוכין אשר הרעיש בעה ההיא (רכ"ח) אח
הקהלות ונתי דיניהם באימליא נבחר גם הוא להיות אחר מראשי הטדברים בענין הזה
להכריע או לפשר או לגזור עונשים ,ומלאו לבו לגווי עונש נדוי על מהר"ר ליווא
לנדואה והוכיח בדברים קשים על דבר היראתי בנדון הייב הזה ,אח שלפי דברי
עצטו היה סהר
י"ר ליווא הוה אדם גדול וקן ויושב בישיבה ומרביץ תורה בישראל
(שם סי' צ"ז -צ"ט) .כל גרולי הרננים באשכנז בזמנו הצעירים עם הזקנים נשאו
ונתנו עסו בהלכה ושאלו שאלות מלפניו ובעניניפ גדולים צרפוהו להסנים עמהם.
והרבנים בקהלות אשכנז נזמנו רבים היו וכלם הקפנים עםהגיילים כבדוהו בכבוד
גדול ותארוהו בתארים נשנבימן) .לצדקה יחשב לוכי אסף בספרו הנה והנה כסה
הקנות אשר עשו בצרפת בזמן קדום ותקנות מרבני הקהלות באשכנז בזמן מאוחר כי
טלבר שתקונים כאלה הנעשים במועצית ודעת עלפי חכמים גדלים חקרי לב לטובת
היחרות לתכלות המוסר וההשכלה והנימוס ולהישרה דרכי הרת ,הס תועלת לגל
הזמנים והדוחת שילמדו מהםויוסיפי לקחעיד הם תועלת לדורשי קרמיניוה עטנוכי
הםיבינונו מצבי התניםכי לרוב טצכ הזמן הוא סכה ליסר תיקונים .באיזה מקופות
העתיק תקנות שעשה הוא עצמי בעיר בבנכערק ,ישרות למיצאי רעת לתכלית סוסי
ודרך ארץ ולהעיר הלב למעשה הצרקה והחסד (סי' ל"ת ס' פ' פ"א) .אבל העתיק
רק קצת מתקנותיו יאוסר בפירושבי סדר להם הרבה תקנוהואין פנאי להעתיק (פ"
ס') ובזה לא סיב עשה וכן קיים לנו מקצת תקנות שוים (שפרא וירמייזא מגנצה)
הקדמיניות ואשר נתקיימובימי מהר"מ מרומנבורנ ונתחדשו בשנת קמ"א בימי מהר"ר
משה בן יקיתיאל טולין אבי טהרי"ל (סי' י') .ועוד העלה בספרו מספר רב תקנות
קצתן סר"נ ס"ה וקצתן קיוסים וחרשות מרבותינו הצרפתים והאשכנזים (סי' ק"ב).
-

.

גם

ת) זח מהר'ר לעוא לנדוא חית אשכנזי טטולדתו וכן שרה שטו ,אבל בתיך התשובות שכתב
טהר'ם אודח הריב חזה נראה שהיה יושב באיטליא ונראח שהיה נם אדם גדול ומרביץ תורה .אנן לא
שטעני שמעו וקרוב תדבר טארכי שסו העברי הית יהורה ושא אביו של מהריר יעקבלוידוא בעל ס' האגור
4ן טן הרבנים אשר נשא ונתן עטם נזכיר פה אתרים וטובן מעצמוכי אך נקצור נרטו עליהם נתיזת
שלא נדע טפעולתם רק מעט .ר'דודשפרינץ ור' דוד פרנק ור' זלמן ס,ל רבני נירנבערג
ן בעל ת.ח (נכים)
קראם עמודי הגולח גםנאויים וביטיו כבר ח' 1באיםבימ.ם (בכ"ט) .םהר' ר אים ר ל'י
באפנתיים ש" יר
ע"ע עטש)טהר'ר זלמן בחג
טחר'ר  tl~llrlvפיגץ
לק .ר' אחרן לוריא (%
קחיטע יע י'ל"ל העש א טחר'ר קנולט י'
ש.שמ פח בהפרשאפ .סהר'רנתן ס,ל טחריר אנשילומהר'ר ב ו ח ל
~'לי
"ראניורט.מהר'רשלמה שפ'ראשי' כיה) משבו לפעם ה"לפהן ואחד
בלמוא.טחר"י
רבי
בארם"בה טחר,ר אליעזר בן טתר'ר שטואל (%
אולנבורג ,מי*:
סטרעוש .הוא היה הכא
ששי כנראת טתוך שקויו הנג'ס
לו גצי .מהר'ר ,עליקטן
טאפנח"ם ""וטומא שמרנ"א לשבח .טהר'ר זלטן קיצינג טקוברק (שיפק
ח" גרו* ישראל
טושבי באולטא .ט תר' ר מ עבלן טלרנגערג (ס" פ'ב) שקראו פהר'ם נאק.
גזה חזםן רק טעט ח"ע אלעו פתורתם

.

.

.

י"*"

ל"

גרי

.
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נם ספח אל ספרו כמה העתקית מכתבי רבנים גדולים שקרסי לו וסתעצבותיהם
חוץ מהשובוהיו~~ןבידינו חבור הנקראעל שמו
 .ובכלל נראהכי רוב .התו-ות
של חכמי הדורות האלה נכללו רק בתשובותיהם כןראיני כבר במהרי"ל והלמידו
סהרי"ו ומהרי"א ומהר'י ברונא .מרחוק ומקרוב שלחו אליהם שאלות ,ובימים ההם
שלחו הכל עלירי שלוחים מיותרים .וזה יפלא טארכי נמצאו תמיד שלוחים נאמנים
להביא את השאלותממקימות רחוקות ולא יראו מסכנת הדרבים וכן אמר מהריםסינץ
על זמנו עתה בזמן הזה נשתבשו הררכים ויש בהן סכנתניף וסמון (סי' עיט) והעיר
י השמועה ששמעכי בארץ אשכנז מכנה
מהריר יוסף קולין (שו"ת שורש כ"א) עלפ
נדולה ברוב המקום ה לצאת אפילו מקיר העיר חוצהיכל היצא צריך להיצאה מרובה
ואף גם זאה לא ינקה מסכנה .ואיך עתה אלה השלוחים שמו נפשם בכפם ולא יראו
ולא פחדו ספני הסכנה.האורבת להםעל ררכם 1אמנם למודי חלאות כמוהם לאידעי
פחד הסכנות אשי נצבו תמיר נגד עיניהם כשבהם בביהר ובלכתם בררך חזקו
ואמצו לבם וביחור במקים שיש קדוש השם ותועלת לתורה ולרת .ומכל הבא עליהם

י

.

למרולנשיאולסביל ערכי ערב להם הטות לתת נפשם אפילו על ערקתא דמסאני
שלא לעבור על הדת ושלא להשגיח על האונם לעכור על הדין ועל התירה (שוית
סהר"ם מינץ סי' נ"ז) ועל כן דור כזה כבר הםלמידים למרות פני הסכנה ולא ישובו
מפני בל ,ולא יפלא עידכי מצאו השואלים תמיר שלוחים אשר היו נכונים להביא
שאלותיהם למחוו חפצם .וגם הם לא חסו על כספם לשלם לשליחים שכר ט-חם
משלם ,ובפרם בהיות שהרבה מן השאלותהיו נחוצות לקיום השלום בקהלית .מהר.,ם
הוה ביח.ד היה טורה יפוסק מבוקש בענינים הנוגעים בדינים מתקנית הקקלוה ,וגם
מצאנו בתשובותיו כמה יסודוה נכוחים אשר אזן וחקר בענינים האלה  ,בפסק אחד
ששלח לרייניוירטייזא ולפרנסיה (שם סי' '1ועי' סי' טו) כהב :אין נח בשים ארם
נה"ג לחדש ולהנהיג דבר במקום שיש בו רב וטנהיג מומחה לרבים רלה( .ר"מ
נידעמאנן ח"נ צד 3ע) והנה באר להם בזה מה הוא כח הפרנסים בעניני תקינים
בקהלות ישראל .כי כל דבי הנוגע אף במקצתבענין דהי כסו בעניני בית הכנסת
ובטנהגיו וכרומה להםאין כח ביר הפרנסים לחרש דבר בלעדי הרב או הרבנים מ.רי
הדת והיה זה נחוץ לקיום הטוב והישר  ,בכל עת היו אלה הפרנסים מהנשאים לאמר
אנו.האדונים לעשית תקנות בכל דבר העדה אף אם לא ידעוכין ימ.נמ לשמאלם ועוד
מעט ונעשו פרנסים על הצבור שאזנו וחקרו ותקנו בכה
יותר הרעו אותםיורעי
הנקראים להורות ולתקן  -.אחר הדלת והמזוזה ולרוב נכשלו
םפ-
עצמם ,הניח' את הרבנימ
וחלקו הלבבוה והקהלות ,הלא כן היה עד היוםהזי .ואטנם נגד זה מצאנו שהגביל
גם את כח הרביטוען נגד הח-שביםכי במקימות שאמרו שצריך ביהרין חשוב אם יש
ן של שלשה וה.א לא כן אלא החליט שרב :ראש
ראש ישיבה בעיר חשוב כביה רי
ישיבה לעולםאין לו כח ב ד של שלשה (שם סי
' י"א),
מחלה נושנה ורעה היתה בין היהודם שהרבנים ותלמידי חכמים היו כופים את
בני אדם בכל מיני כפיה מימרית לעשות רצונם ,על נקלה נתנו נדוים ,חרמות.
לרוב היה זה למארה שהפרע השלום בין אישובין רעהו וגברו המחלקות בקהלוה.
י מעשים כאלה חללו את התורה נגד המון  Dpשאמרו ראו מה אלח
לפעמים עליד
הלמידי חבם'ם עושים ,וטה מאד מתמרמר מהרי"ו על מגהת רבניםשנכי לשם ?cns
מחשבים עצמם לתלמידי חכמים ועושים דין לנפשם נגד בעלי בית המתריסים נגדם
וקונסים א.תשבטמון רבובאיםבעקיפים ימבקשיםתיאניתלהתגולל ולהתנפל על בעל*
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ביסים לצורם נסכטרתס ולהפשיט עורם מעל בשרם (שויה מהריקו סי' קס"ג) וכמה
הלסיד
 .חכמים היו סנרים לעצטם להוציא טמון (שםסי' קכ"ט) והיו רנים את האדם
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כ
נותן חרטות ונרום על בני ארם להוציא טהם מסון להנאתו ולטובתי ולא עור אלא
שהיה טשתדללכיפם גבחפקידי המלכות (פשקי סהרי"א סי'מ"י) ,ופלא הוא כי
מהר"י כרונא אשרהיומן המליניםעליולפני מהריראיסרלייןהיא עצמו נכשלבדבר
הרע הזה  ,עליו יסופר שהיה מנרה ומחרים את התכר ר' ולמיני על שזלול
י ואף
ג
ו
ה
ע
ר
מ
,
שר'ולמוני הכניע לפניו ואמר שהוא מוכן לקבל עליו את הרין הוא לא שב
ואף שהמכנה קרובה פן יעלילו עליו טצד הטלנות ויאסרו אחרי שחל עליו ההרם
שלקרם יום מסונו אגד ומוכתב למלכות  ,כי היה דת הטלבותכי סי שהיה בנפוי
 Qw~pיום יחרם כל רכושו למלכית .ומה היו הטון העם אומרים ,שהיה מחביון
להפיל מטוני למלך ,ומה היה אחריה דבר שבאסת נפל מטונו למלך כאשר סהר"י
ביונא עצמו כתב במכתבו למהיי"ק האין זה חלול השם גדול טנש:א ואחרי כל אלה
עיד בא לפני סהרי"ק להצפדק בפלפוליו ,וכסעמ היה מבקש מלפניו שיסכים עטו
י הוא להפך אך
ויחוש על כבוד התורה ולומדיה ,ומה נאמנה תשובתמהרי"ק אליו,כ
הוא חס על כנוד התורה ולוסריה כי עתה יאסרו כי יש שיפטי צדק כישראל ולא
יאמיוגי הרבנים נושאיםפנים זה לזה (טהרי"קפי' קם"ח קס"ט) ,בן עמדו הרברים
בעת ההיא באשכנז ,ואמנם המהבונן בחשובות .מהר"מ הזה יראהכי הואבגזיותיי
דבר תסיד בנחת ושובה בתוכחתמיס -ובעצה טובה האמנם כי הנרוי והחרםהיו בעת
ההיא כטעט דבר הכרחיכי לא היה בירם דבר אחר לכפית על גדום פסקי דיניהם
כי אס אלה ,אבל בכל זאת היא לעבטו הרתיק מהם ,ואך בקושי נתן לפענחם
הסכטתו על נדוים וחרמות אשר הפילו אחריםכי לא יכול להטלפ מזה(עי' סי' נ"1
פ"פ צ"ז צ"ח צ"ע).
בין מחברי ספרים בימים ההם הצטיין ביחוד אחד סרבני נירנבערנ הלא הוא
טהר"ר אייזק שטיין .תלמיד כהר"ר טעבל ממרנבערג .רבו הזה היה לו
הפארה מכל חכמי דורו בלם בברוהו ורוממוהו ונתנו לו תוארים מופלגים כסו מופת
הדור ריש גלוועא גאון .לנו בדורותיני יקשה טאד להצדיק כל התהלות האלהכי
חס* לנו הטשפמ על גדולתויעןכי לא הגיע אלינו ממנו ספר ולא קונטרס !אף לא
מאסר אחד שלם אמנם בכל,את נוכל לשפוט על חכמתו כי רבה מחכמת הלסירו
המובהק הזה .סהר"ר איי,קשסיין היה מן הרבנים הנכבדים בנירנבערג ובלי ספק
גם הרביץ הורה בעוד רבו רבי פעבל חי ,ואחיו כרומה לו םהר" ר א הרן
פ אפנ היי ם ,גר גם הוא שם (שו"ת מהרי"ק סי' קס"ה) שמם וזכרם לא נמצא אך
מעט בחבוריכני זטנם אבל תחת זה עשק לו טהר"א  t"bWשם וזכר בכל חרורות
הבאים עלידי ספרו אשר חכר אבאורי הסמ"ג" בביאוריו האלה אינו הולך בדרך
החריפים והפלפלנים כי אס בררך הפשות והם פירושים בעצם מובן המלה ,בל דבור
ודביר בסלנג ולפעמים גם הטלות יבאר בקצרה במגגון ס)מד להועיל ללומדים
ולהורוהם הכונה האמתית ולא יבלבלם בהדושיס וברברים מיותרים לענינו לפעמים
יכריחי הענין לישא וליחן גם בסוגיית הגמרא וא ,לערך אריכות הדברים הוכיח נם
להאריך בביאורם ,אבל גם באפן זה לא יאריך הרבה במשא וסתן בקושיות ופרוקים
כי אם יעסיק וידקדק כשיעור הצריך לו להשיג הפשט האטהי  ,על דבר בחירתו את
הקצור או את האריכותיודיע לנו הוא עצמו את הדרך אשד ילך בה באסרו ,שהיא

.

.
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מאריך לתרץ הסוגיא אבל להרץ הסמ"גאין צריך לומה אלא בקוצר (ח"א דף כ"ד ע"א
ד' קאפוסם) .באשר דברני על טהרי"ל אסינו כי הדרך הקצרה אשר יבור לו
ן עמוק נוכל לבא עד סוף כונתו (לעיל פכ"ב',
בתשובותיו פעלובי רק אחרי עיו
ימהר"אשמיין כנרהנין זאת ועל כן כהביאו את תשובת מהריש למהר"ר זלמן כ"ץ
אפר! מהרי"ל נתב בסתימות ובקצור ואני פירשהי (ז' ע"ב) בהרבה מקימית מניה
הספר ולפעמים גם כגמרא ררך המבאי הזה לתת בסמ"ג כללים .בתהית ח"ב (א'
ד האמת ,
ע"ב) אמר דרך המהבר שמשנה דברי האמוראים לצורך הענין כשאינו נג
ואפר עור (ח"ב י"ב ע"ב) ,הסמ"גהיולו הוספות שאנץ ולא ראה תיספות מוך שלנו.
גפ מצאנו בו קצת כללי נסרא (ת"א דף כ"ג ע ג) כסו בענין גזרה לגזרה אסר
שנמצא גםשנוורין גזרהלגזיה ואוסר בקצהמקימות בתלמודכיבולה גזרה אחת .אמנם
לפעמים אין נות לבעל הגמרא לתרץ כן ותוזר על תירוץ אחר .וכן (י"ב ע"ג) אסר
כלל :במשנה שמית האומרים כתובים בדקדוק כל אחר במאמרו אבל בברייתא יש
לחיש שמא נחלפו דברי האחר בשל חברו מגדולי חכמי הספרדים מזכיר אך הרידף
והימב"ם והרא"ש והמור ורק
אתת סררת רבנו נסים בענין חזרה תוך כדי דבור
~
p
e
(ת'.א דף כ' ע"ב) והוא רבנו
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הר"ן לנדרים (פיז) ,והנה דקרקני לפרס כל אלה הנק.רותכי מהן נראה כי הרב הזה
נבדל בלמודו טחכמי אשכם האת-ונים ועמר קרוב יותר לחבטי ספרד ,יותר מסה
שישלפנינו בספרי הדפוסנמצאבבאיריו שבכהבי יד ,את נירנבערגעזבויואל לשנת
בעיר טצענהויזען בוראנקן אכן גס שם לא מצא מנותכי נשנת רנ"ה נגישו משם
היהורים וילך לו לריגנספורק ואחר מעם ימים או חרשים נפטר לעול 10ביום הראשן
של ראש השנה רנ"ו ,בהיותו יושב עוד בנירנבע-נ ישב שם נם ס הר" ריעק כ
מרגלי ת רב נכבד ומפואר מאר אשר תהלהו מלאה ארץ אכן בדור אחרון אין לנו
0תורהווחבמתו רק שארית קטנה אשרהיתה כלאהיתה .הרברבי משהמינץבהשיבותיו
קיים לנו תעובה שלמה וארוכה ממנו (שו"ת מהרם'שפי'ע"ג) ונמצא ממנו קצה דברים
קטניםמפיזרים בספרי מהברים אתרים ,אבל יספיק טשפם בני זמנועליו להכיר ערכו
בי כלם פה אחר יהללוהו ומרוממים מעלתו ,וכתב עליו הרב רבייוסף קילון :מופלג
בזקנה ובחבפהאישאלהיט קרוש הוא ר"ג ור"מ הרב הנהול (שו"ה טהרי'ק סי' כ"ו).
נמצא על שמו והוא סדר גפין זאותי פרסם בנו ובי מובאים כמה
שרקאלקוותנפורתפשוא
חת
בו
יאשי נשא ונחן אביו עם גדולי זמנו (שו"ת שארית יוסףסי' ל"ו).
בנו הזה היה מהר"ר אייזק מ רגלית אשר היה בפראנ ראש ואב"ד בימי החריף
םהר" ר יעקב פ1לא ק ,והוא רבי אייזק מת קורם לוכי אחרי אשר כנר
הגיע לזקנה ותכהינה עיניו מיאות נפפר ביום כ"ד לחרש אדר השני בשנת רפ"ה
לפרפ והנה בנו הזה קיים מקצת דברים מהורת אביו
הרבנים באשכנו ברורות האחרונים ההם כמעם לא יסח סרוב בכל עיר ועיר
ובכל זוית וזוית אשר שם יחורים
רבנים ומורים וכמה מהם אשר אך מעם
שמעט דבר מהורתם והיו חנסים מתיכשמביים ונקראו מופתי הדור ראשי הנולהיגאונים.
נאשר באשכנו אף בכל שאר הארצות הקרובות נפיצה התורה .בכל נפות איסמרייך
היו רבנים חכמיפ ויורעים את התלמוד ואמנםבכל רחגי הארצוה האלה רוח אחר היה
לכלם על עמדה אחת נשארו שנות מאה מבלי עלות אף סררנה אחת נסלם ההשכלה.
במקצת יצאומן הכלל הוהאיזה רבנים בסצינה פיהם .הארץ הזאתכנרלפנים ישבו
בה חכמים גרולים והיו מהם בעלי תוספיתכמי רבי אליעזר טפיהם המבר בתוספות
(ע"ז וי) ,ורבי סשה טפיהם (תיס' שבת קל" ):1ועודאתרים ולאהיהומן אשר לא
-
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היתה פראג עיר ואם בישראל מלאה חכמים וסופרים רק אם לא ח5ו בהםיד
רשעים צורריהם ונהנו להם מנוחה לשבת בה .אחרי נזית פראג בשנת קס"ט היה
טיט פתג מהר"ר אבינדור קרא בן רביי צח ק ,תא המר
ראאי
ה עם בשבט עברתו ד ראה הטבח תגחל בפראג בשנה קמ"מ .וראה גם המרה
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לסבת ססירווז מומר אחרפיטר ששמיהיהורי היה פסח (סוף ס' נצחון) ,ולפי הנראה
מלפ אן על נפשו והתנורר בארצות ובשנת קם"ט מצאגוהו ברעגנסברג ואתרי שקפה
הארץ מעפ שב אל מקוטו הראשון לפראג והיה שם עריוםמיחו בתשיעי לחדשאייר
שנת קצ"פ והיתה מנוחתו בבור בעשירי בחרש ההוא;) על הגזרה היאשינה חבר
סליחה הטחחלה 6את כל התלאה" לא נוכל לאמרכי יש בה נועםפיוטי אבל היא
טיעישה לב ונראה ממנהכי ירו רבלו במקרא ,יפה ממנההיאהפוטין המתחיל "אל
נקמות ה'" .חוץ מאלה נמצאו מ,מנו פליתוהאשראחרות אשר בכלן חתימת שמו בראשי
חיווט.ויחסו לו גם קצת שירימ בארצו
בעתההיא מליצת לשון הקדש יקרה
היההיא אחדמן המליציםועלבן כתבו גםעל מצבתו כשנחוגי היה האיש המשכיל
ערר ידידים  ,בטצבתו נאמיעליו עודני היה לומד תורה עם רבים ועם יהירים
והיה בקי בתורה ובכל ספרי התנטה ובספרי מקיא .ולרעת קצת עסק גם בקבלה
ומיחפים לו ספר אבן ספיר בולל חקירות בענין חכמת הקבלה בדרך שו"ת (אוצר
חאפרים ערך אבן) ובן יחסו לו פירוש על פפר בראשית ושמות (צונץ ג' א .ל .צר
 ,)1)(6וגם פירוש על מזמור ק"ג בפפר ההלים וחברו בריגנמבורג שנת קם"ט (עמק
המלך הקרמה ל פוףפי"נ) ,ונראהבי הרב הראשון בעת הנורה לא היהכילפי מה
שקונן בסליחה מאת כל התלאה" נהרנ הרב ובנו על קדוש השם
 .אף שבקצת סקוסות
נוכרו דברים ממנו לא נובל לשפופ מזה על נדולתו המופלגת נתירה אגל מכל האמור
ער הנה על כל פנים נשפופ כי לא הניחירו מידיעות אחרות ובפרפ מחכמת לשון
הקרש נם בן ואח היה לו .בנו רבי אברהם היה גס כןפייפן וחכר סליחה
הפתחלת אאנא אלהי אברהם" ויותי לא נורע מאומה
 .אטנם אחיו ם ה ר ער
סנ חם קר א בבר פעם פעם החבס.ת ובאר אגרות בדרך חקירה ובחב פירוש
לטקצת סקיסות קשים במורה נבוכים (צונץ ג ,פ.)401 .
אתו כדרו חי מהר"ר ליפמאן מילהויון יהוא היה אב בית הן
וראט ישיבה בפראג היב הזה היה נכבד מאד בעמון וסדר תיקל הגם ,נחכר היה
חשיב בעיני רבני אשכנז וסמכועליו (מהרי" 5במנהגים ובחשובות) ונל חכמי אשכנו
שאחריו טובירים שמו לטובה אמנם לא זה בל הפארתו על ררך חייו אבל התפארת
אשי יאחה לו מכל ארם מוקיר תורה וחכטת ישראל קנה לו מפרו אנצח.ן" על סרר
 .הספי הזה בדורותיו ובארצותיו הוא במראהננה במו מאפליה ,ביינק שלה
התורה
מארץ ציה ,בעיניו ראה אתעני עמו ירע את מכאוביו
 .בלבי הבין המצוקות אשר
יציקוהוצרי אמונתו מביתימחיץ ,וידעכי עוריבר אחר נדרש לטוב עם ה' אלה,
מלהיוון נודבים כל כחות רוחם לרקרוקים על כל קוץוקיץ ש 5המנהגים באשו -עשו
כל חכמי אשכנז בעת ההיא והיו ננד המוענים עליהם מחוץ כאלם לא יפתח פיו וננד
המינים אשר בקרבם אך גבורי כח בחרסות ובאלות .אי לזאת התאור עז כנבור
ונמר בלבו לעשות פפר הנדרש לוטנו נגר המיטחיתים ולבנותי על יסודי חכמית
ויריעות
 )6ש' פ' גל עד ra'Pק'ע טכסתי מצבות שתיק חישן נפראג חו"ל טוזה קלסן ליעצן ונספח אליו
מרזש האק שם צד 1סי' פ ,וראה צונץ גא.ל
מאטר בוללחפירות על
חשישש הרשומים על

.

צר  874על אורות פיודטגירירא"ק.
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ויריעות אשר בכל איצות אשכנז היו בעת ההיא כסורי גפן נכריה ,והוא יהיה להם
למחסה ולמסתור בפני הטוענים על אטינת ישראל ועקריה .והוא הוא ס" -8נצחון".
אל המפר הזה יקרים פהח רבר אשר בו יספר דרך כלל מן רוזלאוה אשר עכרו
עליו טצד הטוענים על תורתנו .בבין בעם "יהנה הולכים בחשכים והררי חשך
הקיפום מאין יוצא ואין בא במלחמה האמונה" .יע
ל כן התאמץ הוא לעמוד כנגד
ארבעה כתוה אחד חכם אחד רש; אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול .יש חכמים
מחכמים ולהשכיל ב
אםמונתנו אינם מתבוננים ויש רשעים אפיקורסים מכמישים בעקרי
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דעהם לחצוניוה
ההורה ואינם טשניחים במעמים ומבינים דברי הכסים כפשוטם והנמנע לאפשר
מאפינים ואלה ה א חרי.ם הם אוחם שאינם יודעים לשאול .והנה נגד כל אלה ההאור
עזר להוכיח כתשם להראוהטעותםולהירותם דרך האמה  ,יאמנם כל,ה בררך החקירה
ובעזרה בקיאותו בחבמוה ובלשונוה ,וביחוד בבקיאותו בכתבי האונגליונים וכל ספרי
ן בשותים סי בכל חכמי אשכנז
מוריהם .והנה האיש הוה היה באשכנז כשושנהבי
ברורות ההםיר
ע מאומה מכל אלהו מי מכלם בקשלדעת חכמהזולתי חכמת התורה 1
מי זה שת לכו להכין בספריהם למען ידעו מה להענב לטוענים עלינו? ועל כן כצדק
נאסרכי היה
הזה יחידברורות'ו ובארצו .והנהמבין דבר לאשורו ידע כי עמם
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בי
יזהר קשה לענית על טענות סכלות אשר אין בהן אף ריח בינה מלענית על שאלות
אשר על כל פנים הן כענין ,אש נכינה בכל הטענות על אמונתנו אש -הביע בספרי
בשם חכמיהם וכהניהם הלא נראהכי הן טענית מכלות אשי אינן כדאי להשיב עליהן
ויותר טוב יהיה לגלים בנפשנו אל הען כסיל באולתו .אבל מה היה לו לעשוה ני
הזקועליו דבריהם ,ועל כן שטות וסכלות היה מוכרח להשיב פן יאמרו ידנו רמה
ועל כן בלי ספק במרה רוחו קיים בנפשו ענה כסיל כאולתו .וה' חונן אוהו דעה
למצוא תמיד התשובה על כל טענוהיהם ולרוב תעצ.מותיו מדברי עצמם ולס.
רעוהיהם ותורתם,
זה הספר מסודר על התורה ועל הנביאים ועל הכתובים .ולרוב על דטקראות
אשר מהם יביאו המשיחיים העצומות לחזוק עקרי דתם ובכלם מוליכם שולל ויראם
סכלות טענתם אשר אין לה תקימה .לפעטים.נואלו הטוענים כל כך ער כי יקשה
הדבר מאד'להיות נשפט עמהם מפני אולהם ,אך ברעתו ני רשות לאויל חכמ.ה ענה
להם באולתם ולא מעפ אשר יעשה מענקם לשחוק ולעג .ובמקים אחר אומר כן
בפירוש (סי' קכ"ת) ולפי שאין דעת כלם יכולה להסיג תשובות אלו אעףנ להם לפי
דעתם .בל קורא יתפלא איך כל ראיוהיהם וטענותיהם ותעצימוהיהם ישים לאל' ,במל
אוהן כעפר הארץ ,ומצח נחושה נדרש להם שלא יהורו פניהם טבוחת אולהם .כעור
היה יושב בארץ מולדהו באשכנז היו לוויביחים עם הבוסרים .ראש הבוט-ים בעיר
לברוא ההוכח עטו בסה פעמים ובבל עת היה הוא המנצח כי שכנגדו לא יכול לענות
אותו (מיי רכ"ח ובכ'ם) .אמנם 5א רק נגד הטוענים עלינו מבעלי דת אחרה נכונים
דבריו כי אם גם לכל מיני הכופרים נם סקרכנו הבאים להרוס עקרי אטונתנו
בפהילוסיפותם ומהפכים רברי התורה לבובתם על דרך שעיטו בעלי המשל והציור
בספרד ,גס להם נדב הלק גמול מספרו אבל עסהם ירכר כהחוקר עם ההוקר(עי'סי'
א' ובס"א) ,וביהוד תוכחותיונכוני נגר המלעינים על דרשות חכמינו (סי' ט' ועוד).
נם עם קצת מחכמי דורו התסידימ נעיניהמ ידבר משפטית  ,מוכית האומריםדי לנו
בדורנו בלמידה התורה האסור והמותר ושאר מצות הנהגיה מפניוה ואיז שם על לב
(דו.ר ח"ה)
לידיעת
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לידיעת השם ,ועור:רעום מן :המכלום יהטפשים האוספים יהעני',מהית,יוצרנו והוא
נישם כתארנו .וסרבי-נגי המון ,רב מבני עמנו :בעלי תורה ומצות גם הם אינם
מתעוררים על האמת 'לדעה את ווצרנו (סי' קכ"ד) ,בכלמחקריוהעיונים האלה הולך
בשטת הרמב"םכספיו'.סיע,והמעיין היטבימצא רושמיםכימביא גםדברים.הכתובים
במירה נבוכים אבל לאיזכי
ר שם הספרובלי ספק ספני שזה הספר לא',היה רצוי
לרוב חכמי אשכנז טן הפהילומופים היהודים.מביא את רב סע'רוםיבהיקאג';א'ופןיר.וישסיוומ,ףעליו
בכל דבריו, ,נמ;:פיהוש הראב"ע ,הזה חשובבע.ניו.עד מאד
בכסה
מקומות  ,אכן במקים אחד מביא קושיא ותירוץ בענין חלב,האליהגיסווחסים"להראב"ע
ואטרעל הקושיא שהיא חסרוןידיעה והתק-וץ הוא מינות ,אבל מהפלגתג :את חכמת
הראב"ע לא יכול להאמיןכי יצאו הדברים מפיו והלאם בתלמיד טועה(':סי':,פ"ב).
מלבד הויכוחים אשר נספר הזהיש בו כמה פשטים יש-ים.המראים'.בקיאותויצמקרא
ובדקדוק הלשון ורב השכלתי בביאור המקיאות ,במקומות שונים נטצאיבס דעהע
טושכלות .מאד ,בשן מהות התורה ,שבעל פה ,וחשובית נכוחות ומיוסדות לקראים
שכמעט.כל החכמיםבין מן.התלמודיים
מכחישי התורה שבעל פה,
ברשתספזודי
מחלהוהומןב
.טמנה להם( הקבלה נם לאשכנז ,פשתה
בין מבע.6החקירה נוקשו ונלכה
אמונה בלתי נועצים עם השכל:
י אם
ואול עיד יחזר ,כי',בארץ אשר בכל עניני
כ
ינים לכל דבר מי,ה מלאו לבי להמ.ל ספק ברבר אשר.נשא שם קבלה עליי:
סאמר
גם החכם בעל מפר נצחון האמין בקבלה
ן בקבלה ובנה עליה מצירות' ,אמנם
י
י
ע
ו
מספרי קבלה אזנו טזכירכי אם את היוקח לריא מגרמייזא' ,והרטבך ,ורבצךבחייץ
ומערכת אלהות ,ופירוש שלש עשרה מדות לר' אשר בן דוד שהיה נכדו של הלאב"ד
בעלי ההשגות") אבל אף לא פעם אחת דבר מן הזוהר .ומצאנו במקום אחד (סי'
קל"ג) שכתב :ובדברי קבלה מצאתו אל יטעך ללב
 .במה שאמרנו שלפעמים יכוון
1כי כוותנו לומי שעילת העילותישפיע לנו באותה
אל ספירה  11ולפעמים לסעירה,

.

המדה השבע אבל מ' שלבו פונה לההפלל אל טרה אחת לבד קוצץ בנטיעותי.,

טעם הסה .והלא דבר הוא מה שכתם; ,י%ביי'קבלה

והנה דברים אלו של
מצאתי" ולא יזכיר שם האומר ולא שם הספר אשר על כן נראה -הלשערה קרובה
~-?SINיאה כן בשו"ת הריב"ש (סי' קנ" )1ששם נמצאו הדברים האלה .מסשלבא4יכוה
סעט.שאטהםהמקי:בל דון אבן שוש.ן להריב"ש ואטר עלי'ה.ם .הר'י.ב"ש כ-י
ט,1.נ :כדאו ,ונא הוא וקצרם.
ן
המצוה,
ם מחככף דורו באשכנז אש? להם קיום
.רק.מצו ,אנשש
לעמת'יבי
מלוטדה בלי הבנת' הלב 1ב 4התבונן ברוח התורה ,וטעמיה הנץ ,הוא(-הישתדל סכל
עז .לרעת ,ולהבין':שנימיוחה ולעמור על טעמיהז) .אכן:לכל אלהההשהדליו,י"נכבדות
ישית לראשן 'עמרת ,תפארת ,מהמון מאמרי מומר 'השכל להיטיב הדעוח.והמדות ולזכך
.
--

 ';.את -
 )6על אי ר' אשר דוד הוה נמצא מאמר ארוך באוצר נחמד ח"ד צד 7ו סאתי'
חברדתפירוש על הב,ן.ג טרוח (כלו' טרות'ו של הקב'ף) ועשר ספירות וכו' ונקרא)ם'ק,חוד.
ישם כתיב כי
עור לא מצא שום וכר לו בספרים כ"א בטעמי המציק לריקאנפי וכאן הראה כי היה המפר כבר
ו
נ
וכ
באש
י
כת
,הוי
ו לירמיה סי' ר'ד .ודאיתי לחעיר כי טה :שכתב ח"כ לשט ד' אשר .ודל.ה'.נ מרות
קנו מדוח
קצע4יבפויתר2...הלמות ',לאכ',נקראו טרות ליצר מצד עצמ6נ.א ,בסה שטגיע לנו בסדה הצריכהינ
ו על !דם_"כזל
סשה סואבו

!

י
,

ושם כתיב הענין בארוכות ובטעם ובסברה .ונבין

אין זה לשין ר' אשר זה הענין מעהיק גם בא.נ צר
מזה דרך( הסתבר בהעהקתו מאחרים שתעתיק רק תמצית יתעתיק ובקצור
 )7במפהחוה שכהב הרב שם תטצא סדורים כל "-nlSDשפ)' טעמיהן ובכת אסרפ פה קצתםבסי' כ"א
כתב בענ.ן חט.לחיוויל ולא,דעו שאין תאמונה תלו.ה במילח,כי אם בלב ,הלא שי שאינויסאמין כשורה אין
מילתו משוה ,אותו ליחודי גם' המאמין כשודה הרי הוא יהודי ,אפילו אמו ניטול .וזה !~לא גדול הלא -אלף
דברי פולום מטש באגרת אל הרוסס סי' ב' .ובסי ע' בטעם נשר בחלל שנתב מטי וצדם נעכר ונעשה
חלב ,ובקע ההלב מיהר אבל בחבור בשר יקלוט הבשר את החלב יחוור למבעו הראיט.ן ונעשה דם .ועי

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

.

 p-eשבעה ועשרים
איטאליא,

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

דעיתיו על חטקרא והתלטור שדבר עליהם בחקירה חפשית טח שלא שטעה אזן אשכנז פעולם.1 ,פה כתב
חרג ר'  nooנירעסאנן בספרו ה'ג צד  245שוה אות שהכפי ,מנו אף שהקפידו במעשה על גל קוץ וקוץ
בכל זאת סבלו רעות טושכלות בעניני אפונה.
 )8שם בם' הנזכרלפני זה צר  242שתרגם ללשון אשכנזסי' שמז מאסר ארוךבענין הקצוות נטרות
ודרך המצוע הנרצה .ושר שני סימנים ונתב שם בחערח אות  2שמזה חמאמר סי' שרז מצא ראיה בתרח
החדשה שספר ארחות צריקים חבר ר' ליסמן שלנו ,שכל  p~enהראשון בא"צ דומה בענין מתש
רתבי
להשע
לטשת
סי' זה אף שוה וזח כחבו דבריהם על פי רברי חרטבזם בהלכות רעות ]- 11ו מיםם חהשתוות
שניחם מחזיקת השערתו .וכבר הביא שם צר  225קצת דמונים להצדיק השערה 11
(רז ר ח"ח)
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