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 ,רארבעה קרטליםסקל
 יבא. הינץ טהורם : ברופא ימהד"י טנ"ש 'שיאל י ,0נם. תנ' נטזי"1סדן

 הדרי חה.מת איטאל'14,,סט,
'. .

 דשנים עשריםפרע
 .. ו , זמנם. וגני וטהרי"1מהר'"ל

ו'ב
 והלאהקנ"א משנת ונשמדים הרדיפ'ת טן הזה בוסן נספרד נעשה אשרסכל

 מהם לה ח אחד אין , ההוא מזמן אשכנו תכסי ספיי בכל קטן וכרזן רם; אףאין
 גורל היו נקי רם ושפך הגזל והמרוצה העשק ,הלע ) ;ת על נהמה לא אבל ,עליהם
 זה וטלבר , הלונך בלי ולקבול קשבה למודים והיו חוקמת ולחם הפאות בכלהיהייים

 :יהרעות ההבית הויות על להתאונן להם די מלא הרחוקים אדיהם צרת על יתאוננומה
 גורת אחרי שנים שלש עברו כמעט הנה , הדורות'האלה בכל בארצוהיהם השיניםאשר
 שאהית,פלמה אם כי בה נשאר לע צרפת מדינות מכל היהודים נגרשו בספרדקנ"א
 ויושביהן לחרבה היו יחידות קהלות וכלה סקומותו(, באיזהקפנה

 היהורים.
 להרנ

 בעיר . בתשובוהיו מקומות בהרבה רמוז כאשר מולין יעקב. טהר"ר בימיולאבד
 קפ"א כשנת פעם, אחר פעם היהודים ונגרשו ונהרגו נרדפו בכיהם פראגהמהוללה

 הפרטיים והגירושים הרדיפות כל יספור וסי איסטרייך מדינות בכל כללי גירושהיה
 עד , בארצם לצרתם דיה כן ועל , אשכנז בכל , ולאחריהם האלה בדורות היואשר
 בימים היו זה כנגד אמנם , איסטרייך חכמי מגדולי שמענו לא ושנים ימיםעבור
 ר הר" ט מפרים) מחברי רבנים 'ובוניהם באשכנז שם אנשי גדילי האלההרעים
 מפורסמים סהיוהך אחד היה , מהרי"ל בשם הנידץ י 1 ל ה ה ש ם י ב ר ן ב ב ק עי

 משה "ר מהר אבע בבים( )אטר הרי" "דל הכבור בשם אותו וקראובארץ
 במגנצה יחטב כ"ח, נץ' מהריל )שו"ת ר"נוס מגדולי היה , ייקוהיאל רביבן

ואוי
 שנתחדשה %1:ם תקנא של מהפתקא תצא ם ספיר כאשר הרבמם ראש היה

 החתומים טן. הראש,ן הוה יקותיאל רבי בן משה רני והיה במגנצה קם"א ה"אבשנת
 מביא לספריו מקוסות ובהרבה , 17( צר ח"ג נידעמאנן לר"מ וכו' חנוך דרכי)ס'

 ר,.ר טה הוה הגדול אחיו לו היו אחים שני גם . אביו 6פי קפליאמהרי"ל
 ובענוה חחי ורבן מורי אדוני אליו וכתב מהרי"ל, של רבו היה אשר ל א הי קוי

 היה האת לזה גם , מפיו ששסע דברים קצת הביא ממנו וגם 'א'( סי' )שויהובהכנעה
 לזח( ל"ז )סי' אליו דודו מתשובות הנראה ולפי זין ילנהו ג עקב י מהר"רבן
 וטו החנק פמיש מרועים אביר קראו שהמהרי:'ל עד גדול אדם -הוה יעקב רניהיה
 מן קיע גם ן. 4 שסט מ.הר"ר היה ממנו הצעיר השני אחיו אמנם מורהו(.כמוך

 יעיד(. ג' סי' )שם מנהגים ובענין שאלותלבהלכה הרבה יכתב החשוביםהחטטים
מכל

 ס' ע:פ שכתב 4 הערה 75 צד ח"ח נרעץ עי'1(
. 

 ב"ר יוחנן שר' ראיטי משה ר' של טקד'ט.מעם
 ור' ן ייסף ר' אחיו מת לפניו ם ים וג' קפ.ט ש' בפ-ב ומת באימאליה מה שנים וישב דגרי'טים מן היתנתחיח
 או בא.פליא אם פת איפוא פירש לא אבל . מה שנ.ם ואת אחרי בקושטנציאה נפרר יוחנן ר' של בנו.וסף
 טבואו שהרי באיטאייא טת לא גי נראה באימאליא טח ים שנ שישב טאטרו רק הארצות, מןבזולת

 בטעהב 1fft ספק ובלי . טה Q~lw "ומרים אין כוה שנים מך ועל ליה,שנים עברו שנת.'סועו עדלאיפליח
 ר' וקראו חוח רז' את טביא ע"ח סי' ח"נ ונרוהשב'ץ , לדבר רטו קצת וללשת . שם ומת יוסף' ר' ננועטי

 ש'צד1רנ1.ייהדן
 יעקבי ר' בשם ,דוד גם לטהרי'ל לו שהיה כתב ל בהערה 18 צד הנ,נר בספרו גידעטאנן ר"מ הרב2(

 וו'ה( ד)יי
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 ר " ר ה מ היה היהנו . באשכנז הורה נרולי כלה משפחתו היתה כי מביאר זהמכל
 בטה ע,ד . חמי מור. וקראו בויר:נא ישיבתו היתה אשר הנהן ק ר א מ י י נ ה שם
 כתלמיר בישיבהם למד אשר רבותיו כלם היו כי טוה נשפיט ולא מורי קרא הרבניםמן
 בישיבה ויושב זקן לכל לקרוא הרבנים אשכנז חסידי מנהג היה כן אבל , רבולפני
 למד אם שאף חכמים רברי לקיים , מרופנבורג במהר"ם כן ראינו כאשר "מורי"בשם
 אשר האלה בזמנים כי אף "טורי" לקראי חייב לפנים ידע שלא מה אחר חרושסחכם
 מפוזרים היו אשר והקבלוה וההוראות המנהגים יד על לקבץ חפצם וכל ישעם בלהיה

 ראה הדור מזקני בפרט מזולתו חכם שקבל מה כל על כן ועל החכמים ביןומפורדים
 , ממנו שקבל סי את מורו לקרוא כמחויב עצמואת

 היו קבלותיו רוב , מניישטאם 'צחק בר' שלים מ:ר"ר היה המובהק רבואמנם
 שיצא דבר אומר היה ואתהם , לבקר חון ואחריהם וצדק אמת לו היו דבריו . סמנולו
 הגחולים רבותינו מפי בידו ומסרת היא ריק דבר לא שלום מהר"ר טהור שישמפי

 על קבץ ואש- מרבותיו 'ש מהר קבל אשר הקבלוה כל כמעט . המצית( הקינ)מנהגים
 וממנו מהרי"ל תלמירו ידי על נתקיימו סופרים וספי ספרים מפי הדור זקני מכליד

 גם חוזה עשה בנייאשטאט רבו לפני ישב כאשר . בכהב רשם כלם כי , אלינוהגיעו
 , יעקל מהריר כמו תורה והרביצו שם ישבר אשר האחרים הגדולים הרבניםעם

 חכמי עם ודברים דין לו והיה . השם8( קדוש על נהיג אשר בלומלין אהרןומהר"ר
 לבו על ששם מלבד אמנם , איסטרייך חכמי שאר ועם , ההיא בעת ה.ו אשרוויען
 גם השתדל בכתב רשומים מנהגיהם ולקיים איספרייך סרבני הקבלות ולהודיעלדעת
 אחד עמד מזהו אתרי ויהי , והוראוהיהם ומנהניהם אשכנו רבני קבלות כללהשיג

 מקרטה, שם גווערא ? שוט מ זלמן ורבימשמיע
 ואי

 המשא % את
 הספר תהי , אמנהמם" וקראו במפר וחברם והמנהמים והוראותי קבלותע מענעיבכתב
 אחר ספר עוד מטנו לנו יש הזה הספר מלבך . באשכנז הקהלות מנהני סקורהזה
 פדרו הלמידו אם כי ידו מתחה טסודר יצא לא היא וגם ל מהרי ותשובות שאלותוהוא

 וכן , לאשורו דבר לסדר היודע אמן ביר נפלו לא כי ניאה משניהם י לאורוהיציאו
 כאשכנז המחברים שהרבנים מאז היה כן כי . ומשובש מנפגם בלשון כתוביםשניהם
 נאה ומליצה  צחה לשון במשפם וספריהם רכריהם לכלכל אמונה ידם היתהלא

 צרקהם בבחינת זמני דמות טראה לעינינו ויראה יגלה משניהם גם  אולם בקל.ומובנה
 פנ ועל לחומרא הולכים בספריו וההוראות המנהגים רוב בי , ודעותיהםוחסירוהם

 ח.ם-ות ועשה בכך מה של מנהג כל תופס שהיה זה ספני ואולי ' החסידותמדת
 אשר המורים ספר מזכיר מעט אך כן על אף הדין כהדורת חוץ חדשית וגזרותרחיקות

 בספר עיניו נתן לא כי נחשוב ולא , הדין מגבול הלאה יצא ולא באלה רצהלא
 כי בקבע עיונו בו ,2ם לא רק אמנם , בזמנו אחרים רבנים קצת עשו כאש-הסירים

 דרכו היה כן כי יען . )מנהגים( הכנסה בבית בשבת בו לעייין דרכו היה כןאם
 בעומק הכמתי תעלת  הקפינו אודותיו על דברו אשר מאת-:נים יש כן על ,ומשפטו

העיון
 והקשח חנונה גר אצל וגו' פתח שאחה פגות כל בענין חנוכה הלכית ריש בטנהגים שמצא טה עטניי*התין

 וחותם ט' פי' בתשובת גם כתוב תענין אותו כל שחרי נריח ולא . תטעם והשיבו זה מנין בתויי.ג הורואליו
 . הלוי יעקב הקטןרורך

 מן הזה אהרן מחר'.ר היה וכבר וחכים 'ניק ריש  רבו אליו וכחב ליטים צעיר טהרי'ל הית סורה(
 לע.ל אודותיו כתבתי וכבר . צ'ו מו' מחרדל בתשובות נראה כאשר  ישראל אלפי וראוה הגחליםרסאורות

 בין מהרי"ל 21 נשו מציגתי קפ'זנ נשנת איסטרייך בג,רת שנהרג נטוחלט שם שאטרת' טת על רק .פטם
 וע"ז וכו' לאשתו שחנה,ג הסר אחרן מהרזר הקדוש רבנו על איטר ושמעתי ויל טיי0טערליין סטהר'רההאלות
 בהיי  שנחרג מבואר טזה תרט"א( קראקא הוצאת קיט וס.' וכו' היזד הקדיש בשם שכתבת מה אבי טחרי'להשיב
 מת. קפ'ז שבשנה בוקנ:תו כתב התשוגות שאלה ונראה פזט בס.' גם מתירו הנה שלערן.סהרי'ל
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 החקירה אחרי ימצא מהשובוהיו בהרבה הרואה : כן הדבר אין אבל . המלסודיהעיון
 ובשאלונה ממנו, נעלם דבר בו להפליא'ראין בתלסיד'עד בקי היה בהן,.כייהעיון
 ישרה במבדח דן כלם ועל לפניו גלוים והסותר . הבונה הלקי כל היו מסובבותהיותר

 , קין לכל נראים אינם כונותיו ועומק מחקריו .סיב אבל , חדודות בסברוה גםולפעמים
 עיטו לפעמים כי עד מהראוי יותוו קצרה בדרך ללכת ד"ה תשובותיו לכתוב מנהנוכי

 , תכונתן עד לבא נוכל רב עיון אחרי ורק קצורן מפני וחתומות סתוטות כחדותחקירותיו
 .על יוננו :למען הדברים להמליץ רוצה היה אילו כי בעינינווברור

 נקי
 עם מבין לכל

 כן.י עשה -לא למה ואמנם. . לפנינו הם מאשר כפלים כפלי צריך'להאריך היהתלמיד
 חכמה רברי לכלכל' המעלה כי , כן לעשות ידו לאל דיה לא בי יען התשובהעלגה

 מבעלי היה לא כי לטנה לו היתה לא והיא' אלהים מהת היא ברורה ובשפהבטליצה.וכה
 הלמידיו אבל . המושגים4( 'מערב ולפעמים לנזון. ובלעג רקדוק בלא דבריו ולרובהלשון
 הגולה  וסטור וגאון הרור  גרול היה ,ולהם ובפוסקים ערכו,בתלמור  הכירו אחריווהבאים
 - גרלהו. שהפליגו ההפלגוה לכל קץואין

  והישמרות  4הגחיוח הדינים סגה להגריש סבה הוה החסיר הרב היה טארהרבה
 כי יחד התעתדו שונית וסבוה פה. שנעל התורה ומכלל הלכות היו באחרונהאשר
 סבני היה ממולדתו הנה . בישראל לחק המופלגות היראותיו והיו ככה הדבריםהגיעו
 רבי אביו א"ר במגנצה נולרריינוס

 אשר העיר היא מנדוליה, אחר היה סשה '
 טחכמי  תורה ללמוד הלך בנעוריו . אשכנו לכל "הוראה יצאה מאתה קדמוניותמשנים

 נסע משם . הדתים במנהגיהם יההבונן והיראותיהם קבלותיהם שם וקבלאיס~רייך
 בהרבה מצאנו כן כי , מנהגיהם על ולחקור לדרוש אחרות בארצוה נם ונסו;הלוך

 מן קבלות בהטון נאור . שעבר בטקומות וקבל שראה סמה מרבר כי בספריומקוסוה
 ובלי , מולדהו  ארץ אל שב אליהן  והנספחות  אשכנז ארצות בכל הנוהגיםהקינים
 דעתם ולפי . דורו חנמי .בין משלו אין אלה כל לידיעת אשר האיש בו הכירוספק

 הרבנים לראש וישי0והו ומנם לצרכי נדרשת יותר ההם הענינים ידיעה היהומעמם
 עיני המאיר היה כי פעלו המופלנת חסידותו עם נצרוף המעלוה אלה כל יהנה .במגנצה
 .והעשקים והצרוה הומן טצוקי גם ואמנם להק. ונעשו נשמעים היו ורבריוהגולה
 מנהני יכל מעמסה וכל הזמרא כל לקבל פהוח העם כל לב היה כי פעלו מעטלא

 בחבוריהם עשי "פיו היוצא ככל אחריו הבא וידור וכל תלטידיו . פיהו עלאיסור
 איסלאם סשה רבי הרב  בהגהות שלנו ערוך נשלתן כלם עלו ובאחרונה , עליווסמכו
 גם שם כי קטן רושם אף בהם אין שמו על הנקראים הכתבים בכל . טנהגיגווהיו

 וברברו , המחקר בעלי של התורות מכל מאומה ידע ולא ודעות אמ.נות בענינימעיניו
 עקרי על לדבר צר מקום אף מצא לא בכך מה של מנהג כל על וקצרותארוכות
 הורגלו לא רב מומן כי ישראל תפארת הן אשי המוסריוה המדות יסודי ועלאמינתנו
 בל היהה החכמה בעלי ננד הקנאים מלחמת מימי .ספק ובלי , באלה אשכנזרבני
  הרמב"ם על  כבוד ביראה טרבר טהרי"ל היה  זאת בכל אמנם . באשכנו לתועבהחקירה
 מפרש אשר על משה רבנו על מחטיה אחת ופעם . העיוניה החכמה בעלי לכלהראש
 וסיענה תלונה טוה יעשה לא אבל בגמרא שפרשוהו הפ.רוש ננד במשנה עניניםלפעמים
 ובכסה . , . קבץ הכל מן לבו לוח על חוקק היה הכל : להצדיקהו יאמר אם כיעליו

מגןטות
 ספני מהנה jW7D על בזג הדשיב2:המש.בסלת יג הוך לאורח לבזוג 'ש אם : אכר ל"א גס.'4(

 וכן  ו1.ל להחלתו קרוב השדה ככדר כצאהי ובמנהגים . הכום כינת יעל מהנח על אומרים.שענק;ןשבליא
 ע"פ להעריקו שיש :אף  אשחז לציון מנהג ההעהו גוה יזם קודם ב יפנ' :ההליף ש ' .בהר ם קודדוהי
rtv~'הזה בלשון שידבר הכהברי( טן ספר בשופ כצאנו לא מ"ט הכלך יפח סכו מיבא קרב 'טאוטרים ארס . 

 כ:ז ח"ה()דוזד
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 )שו"ת לברגה זכרונו , לבי ,4םק סמנו ונעלם דערעו וקצרה התלמוד טן שנהמקיטית
 הלכות שבמנהנים הסוד מבעלי נם טהריל היה הנראח לפי . קציר( סי'טהרי"ל
 של לשדה רם, מתוק תפוח השנה ראש בליל שאוכלים למנהנ טעם נחן השנהראש

 פיופ טפיים והיה צבור שלית שכשהיה הלמיה ע114 פפר ;"וכן למגךבלום הידועהפוחים
 מאחו בקש שם"ן זלמן ומהריר שהזכיר מה והזכיר ביועזר שהה מהרי"ל היה.האוחז"
 טן הוחזק בי ויען , ובם"א( )שם לו לגלות סהרי"ל רצה ולא ההיא ההזכרה לושימסור
 ידם על נסים ששה אלהים אשר הצדיקים נין תשבוהו ה' בסוד העומריםהאנשים
 . 146( )נרעץ הגורה את בתפלתו ולבטל הרעה מן להושיעם אליו פנו בצרהולעהות
 הנ"ל במפרו גידעמאנן )ר"מ בגרםייא גם היה כי נראה כמנהנים" בתנורו רטניםמקצת
 מרופנבורנ ם מהר קבורת אצל בנרמ111א הוא קבורתו סקוס גי הוא כן ובאמת . 18(צד

 כי שידענו ואחרי . 498( צד לרח"ם החיים אור עי' , עיו דלי אור מאורי)ספר
 IPnP הנ6 לשליח המרשפה נוטה מתוך נראה כאשר במגנצה היה עור קפיבשנת

 השנה( ראש הלכוה סי )שם קפ"ז שנת היתה סוהי שנת כי וירענן גטין( ה')פנהגים
 . בנרמייזא אהלו הקע וקפ"ז קפ"נ שביןמבואר

 אם כי תכסתח מדברי נשארו לא מרובם אך לטהרי"ל לו היה הרכהתלמידים
 בשם הנודע ייל וו יעקב ר"ר מה היה בהם המיוחד אחי אבל קפנים"(שרידים
 אבל לנו הוגד לא שמסאביו מה . האחרונים הפוסקים בין החשובים סן והיהטהרי"ו
 רבי היה אביו ששם בראיות הוכיח ברלינר( אכרהם'. )רבי האחרונים הטחברים סןאחד
 מקומו שם על שמו ונקרא ווייל היתה מולדתו עיר , 1889( ש' נרעץ )מ"עיהודה
 ההישנ טהרי"ו * מהרי"ל היה הטובהק רבו . 20( ?ר הניל נ"ט ר"מ של ס')עי'

 שם הוא גם להושיב סהרי"ל לו וההיר ן ה כ ה ן ם ל ז ר " ר ה ם בסגיםבנירנבערנ
 מהרי"ו ת )שו ולטן מהריר של כבודו ספנו בחייו זאת nwv9 רצה לא אבלישיבה
 ישב מהרז"ך בעור גם אמנם , לראש שם הוא היה סוהו שאחר ונראה , קנ"א(סי'
 )עא'ת בהוראה עטו ונועץ לב"ר מצרפו והיה 1 מהרי עם הלך ובתשור בשלוםראש

 והתטרר משם יצא כי ארך לא בנירנבערג לראש שבתו זמן . קם"ג( סיןמהרי"ו
 גם וע" כ"י ישר לקומי ע"פ %0 צד ח"ג גידעסאן לר"מ החנוך )תולדותבאונסבורג

 נראה אבל , ספ"ה( מהרי"ל ובשו"ת קם"ב סי' מהרא"י ובפסקי בפין ה' מהרי"למנהגי
 בעיר מישיבתו קטן רמז אף נמצא לא כתביו בכל כי רבים ימים שם ישב 5אכי

 הק! שם , קמ"ש( סי' )שם תשובות כתב סטם , באירפורט היה ישיבתו עיקר .האת
 )דינים אחרות והוראות תקנות ועוד ק"ץ( )סי' הגט לשליח הרשאה ר"ד ח"אבשנת
 יספר כן כי ל רחוק ער פיושה מצודתו היתה כי ונראה . מ"י( ח ס' ס"א סי'והלבות
 פרווהא ולקל נעק"ר למדינת לו נאמן איש שלה כי מ"מ( )סי' מהשובותיובאחת
 הרשות היה לא אילו כן לעשות לבו סלאו לא ספק ובלי והבודקים השוחטיםשיבדוק
 חטובהק רבו היה שמהרי"ל אף . לטשטעתו סרים יהיו המדינה בני ני ויודעבידו
 ער ר ה ם אה מכנה וביחוד רבוהיו, אחרים רבנים היו עוד תורתו רובי קבלוממנו

זלמן
 תלטידו אדם לשום שקרא שפענו לא שפיו ני לפני: היושבים תלמידיו שהיו ומי מי לחחליט קשה5(

 תלפידיו או חסריו היותם שנזכיר חרור חכמי סרוב וע"כ . בעצם רבם היה שלא אף חזה בכנוי קראיותרבים גי לחוכיח אין ורבס' ,מורם הדור חנפי לו שכתבו טח סן וכן . חבריו ישיבהו לבני קרא מענותו אםלי
 לפגי שרן 1'ל רא שפי ריטואל סהר"ר לי אמר פ.1 סי' בש:.ת בהשערה. רק רק גדרם נדעלא

Q*~rwן ם ל ז י ב ר .'ח( סי' )שם מורי אדוני סהריול שקראו הלוי משה מהריר תא אילי הוה ומהרים ז"ל 
 ובין יסים בה' במנהגים מפורש 3ן תלמייו חיה והוא ובתשובות במנהגים בכ"ט סובא פניניים או םיסטן
 לסחרי' ~חב אף: נ ר ע ב נ ר י נ ט ץ " כ ן מ ל ז ר " ר ה מ . דטהרי'ל . למתיבתא שהלך לשבועותפרח

 ביגיהם היו ותשובות שאלות וכטה . הלמידך לו כהב מהרי"ל יגר , חברו אלא היה לא צ.ח )סי'תלמידך
 חזה()דויר
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 טהר:'ז של בישיבה לסדתי אני בפירוש: ואטר .טורי". בשם רונקיל(זלמן

 תורה מרביצי ום ר ד סו "ר טהר וחברו הוא שהיה ב6ננצה היה וזהדונקיל
 אתנו נמצאו ,חבורים קצת . ( קנ"א )סי' אחריו סקוסו מטלא מהרי"ל והיה ,כמננצה
 כתוב הזהי החכור שחיטה:וברו.קה. הלכות על קטן חבור עשק היא מהרדו,שחבר
 השחיטה חלק להבין. מאד וקל נמרץ ובקצור הנמראבלשון

 השחיפה ריני סקי
 שיורטנו בענינים הדינים מן תוץ ועקש חיה בהמה שחיטת בכל נוהנים אשרהכוללים

 ננו ואח, אותי דיני כ10 עצמי השחיפה ה ש ע ם מהנאי ואינם ארעי דרךרק
 הריאה בדיקת רק סק,ף הבריקות וחלק ., דומיהם ירכים לע", שוחט בשנהשוחם

 כעד אם ;כי המורים החכמים בעד החביר זה עשה לא כי להוכיח יש טוה יישרפוהה
 לשאול חייבים מאלה חיץ ואשר בידם נתני העונים אלה אשר והבודקיםהשוחטים
 צריך שהיה ראינו וכבר , עסו בני לחפציי דכוש'.6אד היה החבור זה . חכםהוראת
 .ובקי נאמן איש מקומוה לקצהלשלוה

 בדיני"
 יהבורקים השוחטים יבדוק למען האלה

 כן ועל , ובדיקוה בשחיטות נראיי בקיאים שאינם קי עליהם יצא כי אות וזהשם
 נתקבל האבור . והבורקים השוחטים ביר לההם ביותר הנחוצים הדינים כל יחדחבר
 יצא מספר אין פעמים . מאד חשוב הוזז הסירים גדולי בעיני , יפות פנים בסברטהכל
 ועם , הרבה פעמים עצטו בפני וגם המחבר השובוה אצל ,נאפם הוא . בדפוסלאור
 ערוך שלחן בספר השוחטים. בער האחרונים חכרו אשר ובדיקה' שחיטה ספריקצה
 סשה רבי הרב בהנהיה מדיניו נדול ממפר עלה בזמננו ימשוך ישראל כל אחריואשי

 י ג ה נ ם ו חומרוה הם שחיטה בהלגוה המהרי"ו מהוך שהעלה הדינים גלאיסרלס
 איסור ומנהגי חימרות קצתם יש הריאה בדיקת סריני בשמו שהביא מה וכן . ר ו ס יא

 הסרכוה ההיר אשר הקילה היא כלנה' על הצולה אשר קולות כפה גם מביאאבל
 ומשמוש מעוך ערוך בשלחן ההנהות בעל שקרא מה וזה היד במשמוש הנמוחותבריאה
 עוד . ההפסר מן ישראל ממון הרבה הצילה הזאת יהקילה י"ג( סעיף ל"ט סי')י"ר
 ונם . מסון בריני  גם  תורה עבתי בכל  הוראות כולל  והלכות" "דינים rMP קונטרסהכר
 וסוכה כפור ויום ההשובה מענין דרשיה קצת להן נספחו וכן . השובותיו אצל נדפסזה

 האשכנזים של הדרשות כמגנון וסננינן האלה לימש ומנהנים דינים כיללותופסח
 והוראוה רינים חדושי והם אנודה חדושי יחד קבץ מכחד בק-נטרם ועוד . ההםבדורוה
 ספרו מתיך דינים קצת ונם , בקצרה יחד חברם והוא בספרו האגודה בעלשחרש
 . לתשובותיו מסופח.ם הקונטרסים שני אלה ונם  מרזיבורג מנחם טהר"ר שלהגדול
 בהוראה ומנהגים וקבלות דינים מאסף רק אינו האלה הקמנים החבורים בכלוהנה
 . מלאכה אם כ' חכמה בהם אין אש- אחרים יסדואשר

 . בדורו אשכנז רבני מגדולי כאחד לעינינו יראה בהן תשובוהיו כן לאאמנם
 מדרשוהיו שלש יעם הקן אשר הגט וסדר , הבן יפדיון , הליצה סדה עם בצרוףמספרן

היא
 נראה גן צינ ק' טן זל ר טחה" . קינ סי' הגט סדר טינץ טהריי עו' סהרי'ל אחרי יטי" שהאריךונראה
 תשוביא כסה ונמצא ססחרי'ל הוראת שראה סח על שהעיד שחיטה ה' גסנהג'ם נטצא שכן תלמ.דושהיה
 מהאלל, כ"ץ אברהם טחר"ר טהרנה. שפית יא מ' מם זלמן 7טהר'ר,כתב
 יה'כא ליל וה'  שוה ה' י"  מךרשותי גס  במגהים בכיס  וברו וגמוא ג-ב %'  סיט -- פיח ס"  סזשיביחנ'פ

 גהור השנח ראש ח' שאלדמע" במנהמם טסה הש תלטירו שחיה נראה מאירפ1רפ זלמןטהר'ר
 מסדם שהיה ווערא טשומינ ולטן לר' יססרם ח:הזכ ר"ח בתפלת מלות קצת t~1fU1הכתיק

 ונכתלטידהמנחלם
 ר'חיי רעיכן ס" תשובות ע" תלמידו שהיה נראח _זעליקסן ר.' טהר"ל~

 סקרקע"ר..ווי ע"אוקפורג
 חרבת  עור  בהשוגחזע .תמצא ק'ח. ס" ע" אורוויילא ,צחק

 .  ספי  חגר אשך אחר בכלם ואץ בשם :קומשחבויים
 ע5 )יקוים גם שמץ שנת גפראג גרפם עהזת ופרפראות פירטים הסים חתן ס' חגר  ר,.ס14ח5(
 אה'ם. ע" עה'ת..דויקאנסי

 ד-ח(;דרר
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 אשר גשאליהיהם לפניו באו אשכנז הכמי סנדולי נמה . ושלש ותשעים מאההוא
 לא לנזרו בדרך נשמעימן( היו דבריו יכי בעיניהם היה נכבד מאד פה נראהמזה
 עם בלמודו כי - ברונא מהריי - מהלמידיו אחד ונתב סהרי"ל. רבו מררךנפה

 דיזלמירים לחדד הפלפיל בדרך ללכת התוספות בעלי כהראשונים נוהגההלמידים
 ברורות בראיות אם כי הדין מכריע ואינו , מזה נשמר למעשה הלבה בהוראתאבל
 בקצת לב נתן אם ו"סנם . מרבי שרשה לו זה היה ספק ובלי הסומוה פשמימתיך

 דקדוקים טתוך ראיותיו מביא מעפ לא כי . לעולם ,את שמר לא כי נראהתערבותיו
 דקדוקים עושה לפעמים נם אם כי עוד ולא הוראה עליהם ובונה התלמודבהרות
 הסברת פי על "דין מחלים מקיסוה בכסה 1 הדין יחתוך פיהם ועל שקרטוהובפוסקים
 הפ.סקים י לאמת ומכונות 'שרים לרוב והם יהפוסקים הגמרא בלשונותוהדקדוק
 שנדולי במקים ואף , להלכה בספרו ומשפפיו ווראוהיו העלה א הרם וביחורהאחרונים
 אומרים יש או ח1לקין יש בלשון דעתו מהניא. חדל לא דבריו הפיך נתבוהטורים
 תפת יוקץ בית בעל הרב גם אם כי הרמ"א לבר ילא . הכריע ולא בהםוכייצא
 לבעלי קשה היה כי מאד אחריו להרהר יש אחד בדבר אכן . הוראותיו84עסים
 אבל , לסבלם ארם בכח אין כמעפ אשר וסגופים תמורות נזרות עליהם גזר כיתשובה
 חסיד היה עניניו בשאר כי . לכך צריכה והשעה טרם הטקום היה לא אם יורעמי

 המחלקת בפרץ ;מר מלתמה כגבור , בני:ם ללעג נהיה לבל ישראל כבור על שומרצדיק
 משהדל היה וחליצה נמין ובדקדוקי עגינא בענין . ח( קם )פי' עושקיו מיד עשיקהציל מעשי ובנח ידו ובחוק פנים נשא ולא רדף צדק צדק , ובם"א( קל"ג קמ"ז קם"ו.סי'
 דקדיקים בכח נקלה על העגון כבלי עליהן הת לבלתי ישראל בנות בהקנתתמיד
 . עיט( נ"ר כ'1 ם' נ כ )ס.' הזמנים בכל רבנים כמה עושים היו כאשר , בכך מהשל
 לא אטר לא אם כי לאיסור בחפזון הירה לא זאת בכל הרופה לה מצא לא אםואף
 כבזר על חם היה מאד מאר p?1) )סי' אחרים ביד הדבר והניח היתר ולאאימר
 פי את וממרים חכמים בתלמידי המלעיבים את קשה מענש והיה ולומריההתורה
 שהתרים על ם חיי בי ר החבר את קשים בדברים שמוניה נראה כאשרהמורים.

 . קי"ח( )מי' ג ר ע ב רנ י נ ב ף מ 1 י ר " ר ה ם י הכהן ,למן מהפר שנזרו החרםנגד
 ועול במם עמהם מלישא מהקהל פרשו אשר נייאשטאפ אנשי קצת על מתטימרוכמה
 בסהר"ר ידו שלת העיר ששומר וגרמו יין ל שטר מיי ר מהר" ננד למרותהמלך

 מדרכם ישיבו עד ובתים ובקללה בארור נגדם יצא והוא  השנה, בראשמיישמרליין
 לכל קשה דין לעשות היסים כל משפטו היה יכן . D~p) )סי' למופב ויחזרוהרעה
 אשר 'מרינות נם קהלוה כטה אז היו כי 'שראל, בקהלית מחלקות ובעלינרגנים
 לחרבה היה הקהלוה וסדר ולבא ליוצא שלום ואין משובשות היו המחלקותמתוך
 ליטול רצו אשר מהם רבים כי השלום בעיברי היו החכמים גם ולפעמים קם!ו()ם"

את
 מנ,רנבערנ הלהן ולמן מהר'ר הלכה: ברבר ששאל'הו הריר טגד:לי אהד'ם פה אזכה7'

 . 5 הערה לעיל עי' מהרעל עם שנוץ רא,ך אותו שהיא וניאה מ בכ ן ה כ ה ם ח ר ב א ר ' ר ה מ .י"ח( )סי' ר"ג פיה ע"ח ר'( )סי' ורבנא שינא מהרי'1 אליו שכתב ן ת נ ר . ר ה ס 5. בהערה זהוכר:ויעבכ"ט
 ליה פליג והיה . כ.ד( )סי' ע"ה בתארים טפליגו וסהרי.ו ד 1 ד ר ' ר ה ם בשם חבם סאת הובאו שאלותכמה
 שמת טזח שנראה הי"ד. תומכת Qv דוד מהריר סדרא ר.ש רבא גגרא ימם נוכר שוב מ'(. בסי'יקרא
 שהיה נראה התשובח ,מן ע'1( )סי' אלעזר ב.ר דוד רבי החכם אהד ובמקים פיח(. .סי' ק'העל

מושבו
 בשוויידני"

 עינ סי' )ש:.ת ברונא ומהר.' rr5r'" מז11לי שוו,ידנ.ץ דוד מחי"ר  הנודע הוא שזה ונראה
 מרעהו ואחוזת , נ ר ע ב נ ר י נ ב ק נ ר 1 ד 1 ד ר ' ר ה מ גם היה ההא ובזמן . ורבי טורי קראורפ'א(
 ם.די. סי' וערש כ"א ס" מ.נץ מהר.ם )שו-ה הגדולים מן רנ'ט בשנת :נחשבו פ,רינץ ש ד ו ד ר 'סחר
1'PTר מהר היה השיאלים טגר1לי אחד . סתר במהרי.ו שהביא דוד ר' איזה בברור להוכיח בידינו אין' 
 :פראג אל.ה בר' שההרים על פאסא: . ר'א על חרם עונש ממיל שהיה -Dfi איתו ב5זס והוא )בבים( ץ רט
 . 'גטם זכרון אם כי טחם לני ואין אשכנז קהויות בכל וכהנה כהנה  ועוד . רע'ז סי' סהרי'וסי'
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 תואנות ומחפשים בעקופים באים אאשר מהם ייש )שם( הקהלות רצון ננד החסאת

 טעל עורם ולהפשיט במכמרתם -לצודם כימים בעלי על ולההנולל להתנפלועלילות
 אנשום כמה היו מכלם והגרועים . קס'ג( )סי' ולבצעם עצמם לכבוד זה וכלבשרם"
 וקדושין גטין לתת ומתנשאים הולכיכם שאינה עטרה לעצמם נטלו אשר שם בליבני

 הרבנים מחשובי אחר על נם . קבה( פ"ה )סי' בדיניהם בקיאים אינם והםוחליצוה
 שמנה עליו וכהב המהרי"ו התרנו יל ש נ א ר " ר מה בריגנשבורג ברבנות נהגאשר
 ישיאל במהר"ר לזלזל לבו מלאו אשר על שם היושבים הלמידיו ואל הקהלה נכבריאל

 הרבנים כמשפט ברבנית הוא גם ולהתנהג שם לגור לריגנשנורג בא אשרברונא
 אם ובפרט ברבנות טלהתנהנ חגרו על לעכב יכול האחד שאין ההיא געתהנסמכים

 ובפרט הקהלה בני על גזר ובפייוש , ולקצין לראש הקהל עליהם 'קבלו זה ולא זהלא
 למהר"ר כמו ברונא למהר"י חזקה יש ' כי אנשיל רבי מהיה יקבלו שלא תלמידיועל

 גטין ליתן הן לעצמו ישיבה לקבוע הן ברמים נשיאותו לנהוג ויכול , דבר בכלאנשיל
 הנקודות אלה כל נצרף אם והנה . קנ"א( )סי' בידו ימחה לא אדם ושום . , .וחליצות
 היותם עם כי נראה . באשננז הקהלות מעמדי היו מזבים לא כי נראה אחת אלאחה

 1אה בכל , אימיר בדיני יתרה חומרא כל על , כקטן כגדיל ומנהג מנהג כל עלמדקדקים
השלום

 אש-
 והסתלקות בי חפץ אין ככלי בעיניהם היה לישראל ביכה הסמיק כלי הוא

 . בגייס ישראל שם ונהחלל לגדעים הקהלות נק-עו לפעמים בי עד "afn מןהפרידו
 הם אשר בענינים בתשובות מלהאריך מאד נשמר כי התרומות ממדותיואחה

 בל? . מהרי"ל רבו מדה בזה וחפש . חקירתו לעצם מייהרים והם לבינינו כפרפ-אותרק
 לשין והאריכו ארוכה בדרך רצו אשר והלמידים חכמים ההיא בעת הין כברמפק

 לפעמים כי נמצא זה לבעביר אף , כענין שלא דברים בשאלות והוסיפובשאלותיהם
 למשא והנם . . . דברים באריכות תהבלון הבל זה לטה : לאמר מומם פניהם על,מוכיח
 כי צורך ללא דברים ורבוי הארוכוה בטענוה המטריחים בעיניו רע יביותר ס'()סי'
 מגורל הבוריו גירל חיטב אחד נדבי . קל"נ( פ"מ כ"מ )סי' הוא בש-יגיעת
 עם בשמו אחרים ספי או מפיו ששמע מה יהד וחברה מפוזרים ממקומוהשקבצם אחי ידי בהם ותלו סירו מסודרים היו לא רבו כתבי כל . מהרי"ל רבוחבורי
 . שגיאות בה עלו כן על במלאכתו אימן היה לא הממדר אבל , בכתיבים טמנוהנמצא
 ירי תחת המהבר יד בכתיבת נמצאים והיו , מידו סדורים היו מהרי"ו כהביאבל
 בספרו נידעמאנן ר"מ אצל )הראיות . לאור הוציאם הנן וזה זול, י סהר"רננו
 כי והוא . מהרי"ל רבו מבתכי טהרי"ו כתבי נבדלו אחד ברבר עיד . %0( צדח"נ

 היה מעם ואך הדין ועיקר ההלכה היה מחקריו וענין בדינים עסקו רוב עשהמהרי"ו
 מהם ועשה במנהגים הרבה המהרי"ל וחקר אזן זה וכנגד , מנהגים בענינידורש

 גדל מהרי"ל כי . אחרים מיבנים או טקיבלים הנקראים מ-בותיו קבל מאשרקבוצות
 על לתקור לב שמו באיממרייך כי הוא נודע ודבר . בישיבוה שם ושמשבאימטרייך
 , המנהנים ספרות מולרת ארץ היה שם וגם . ההיא בעה אשכנז מבכל יותיהמנהגים

 ספר חבר קלויזנער אברהם ומהר"ר במנהגים היו שלום מהריר של הורהי רביהלא
 מנהגום לעצמם כהבו ההם שבדורות רבנים כמה .כי לדעת הראני וכבר ,מנהגים
 ר " ר ה מ והוא מווינא קלויזגר אברהם רבי מתלכידי ואתך , בהערה( פם"ז)לעיל

 .כי לאמר מאד הדבר קרוב כן ועל , מנהגים ספר הוא גם חבר א נ ר י מ ק 1 י יא
 ביס,

 .עסקן רוב עשה המהרי"ו כאשר כי , בלטודים חדשה תקופה החלה כוייל יעקבסהר"ר
 וכל הלסיריו גם אף כמנהנים מעט ורק הדין ועיקר ההלכה היה מחקריי .עניןבדינים
 התלסירים עם בלמדם כ' שמענו הלמידו ספי הנה . בדרכיו הלכו אחריו הדורחכמי

 היי חיה()דוד
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 ם י ק 1 ל ח ב 1 ברקתקים ולס5רח למשקל ורגילים . . . חריפות וישרים שפלפליםהיו
 מעט החל כבר האלה בדורות כי ברור מזה ונראה . דסחפא בקיפא פילא כפיעלדקים
 וההמכרו שיסעיו לחמדה היה הזה השכל שעשוע מעשה . לפרוח החרורי הפלאנל0עפ
 המלאכה זאה לקרוא הוחל אז . חפץ בו מצאו ובפרט-יהלמירים יחד הלבבות כללו
 מהר"ר כי הדוריה כותבי לכל ומקיבל הדבר מפורסם הנה , חלוקים בשם הבלשל
 המאה חצי אחר בפראג ישיבה ראש היה אשר הלוי יצחק ב"ר פולק עקבי

 כאטת אבל . הטסובך הפלפולי למוד ודרך החלוקים מטציא היה הששי לאלףהשלישית
 באשכנז אם כי נפראנ החלתה אין החלוקים המצאה כי ,הדבר וקרוב . כן הדבראין

 דרך נהיסד שם יריננסבורג ניר.נבערג והן ההיא בארץ גדולות היותר הישיבוהובעועי
 קראו והאחרונים . מיוחד סננון הישיבותחהאלה משתי אחת לכל והיה , הזההלסיד
 בו נהגו ואשר נירנבערגר :הלמידיהם:~בשם נירנבערנ רבני בו נהגו אשר הסגנוןאח
 . אחרות לארצות גם נתפשת ומשם . רינגסבורגר בשם ותלמיריהם ריגנסבורגרבני,
 , דרך לא בתהו הלומדים אה המוליכים, החילוקים אלה המצאה יחסו אשרואולם

 הקצה עד הפלפול בדרך הלך הרב שזה ספני ספק בלי הוא פולק יעקבלסהר"ר
 ובפרט תורה תופשי גדולים רבנים עמדו וכבר אחריו דורות נשני מעם עוד ,האחרון
 ולא ושקר הוא שוא ,הבל כי באמרם הזה עקלתון דרך אחר סלא וקראו פראגרבני
 בעיניהם החכמים קצת גם אף ובכללם העם המון את ולהטעות להבהיל אם כינאסר'
 הכברים הגיעו איך נבין ועהה , ולאחרים"( לו שישקר בעילם כזה גדול עורוןשאין
 זה אין . בארץ קמנה שארית לא אף האלה בדורוה הפלפלנים מחרושי נשאר לאכי
 נכתבו ולא תורה של לאמתה האלה חדודים מעשה נחשבו לא עצמם להם נם אםכי

 כמה והיו , שוות הדעות כל זה בענין היו לא ואמנם , אינם ועוד אבדו כן ועלבספר
 עיקר התו זה כי וחשבו הזה והפהלתול העקש בדרך חפץ מצאו אשר הרבניםמן

 - הטובהקים מהרי"ו הלמידי מגדולי אחר וכבר , בפלפולא אלהים הדי נאמר ועליוהתורה
 בפלפול, הלוי הרבנוה שעיקר קרלון יוסף לטהר"ר כתב - ברונא ישראלכהר"ר
 כי וטשיבו נחשו יענה פניו על וחמהרי"ק ואף , ותשיב עדיף הפלפול מצדוהרבנות
 אבל . ט( קם סי' סהרי"ק )שו"ת רבנות שום רואה איני זה בענין שקר או אמתיהיה כולי הדרך אוטר ואחר אחד וכל זטן בתוספות היום שעושים הכרבים . בדמיונוטעה
 השקר זה נצח הזמן' במשך ובאמה . הזה בענין מדעתו סהרי"נ חור כי שמענולא
 ואך כמיסוי להם היו המעקשים אלה אשר לישראל היו רבים וימים , האמתאת

 . בהקדמה( לציון דורש ס' )ע" בזה דברים להרבוהלסותר
 המנהגים ספר את עוד נזכיר במנהגים עסקו אשר הספרים טאחרוניואמנם

 שבמלכות פירנא בעיר היה מושבו מקום אשר א נ ר י ם ק ז י י א ר " ר ה מ הבראשך
 , ספרו עינך חבר בטירנא שם י קלומנר אברהם טהר"ר הלסיד * אונגארן היאהנר
 ושם*ערסארק הגר סדינהנו מנהני וכהבתי שאסר . בטירנא הספר מהקדטת נראהבאשר

 ומסובב מעופר היא הזה חבורו . והגיה וחזר בו הגיה כי נראה הספר טצורח ,ופעהרע!
 אשן המחכר היה הספר שער על שכתוב מה .לפי . העיקר על יהרות הרבהבהנהות
 ראש )מנהני אחת בהגהה שכהוב סה פי על ספק בלי וזה , חזן משה רביההנהוה
 אבל יעקב בריתי את חכרתן זנרונות פסוקי בין ביית זכור ואוסרים : קנ"ג( סי'השנה
 . , , הנשכחוה כל זוכר כי קורם ברית זכור לוסר שיש ישן בקרובץ ראיתי הזן משהאני
 האומרים שבהנקה הראשון המאמר כי בצרק להוכיח יבולים הייני ומזה . עקץוכן

 !כור.
 . המלפיל בדרנ' דופי חטפילים הזה הזח אחר הגדולים ה-גנים דברי רוב כולליעללינעק סהר'י ש: על מאטר כתוב שם קעללער נפתלי ר' שהו"ל תרכ'ד שנת גטים תשנתי י בס עי'8
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 ועל מכותב:.אחר הוא -"ttrr סשה אנ! י"אבל וטאסר , ההנהות טבעל הוא ברית"וכיר
 אפשר זה: ההגהית;.ןאבלג,כנגד הוא"בעל חזן( ' )משה שרני ראיה מזה יהיה לאכן

 בספר מעיין לכל .מבואר. בן כי , טירנא טהר"א עצכם הטחבר הוא במאמר'הההגהה
 מאד כן:אפשך על .שהניה"בספר9( הטהבר טאת שהן :הגליון על הערוכוה הנהוהשיש

 המהכר שעשה ההגהה על ההגהות בעל שעשה הגהה היא חזן משה אני אבלשהמאמר
 אחר במים מצאנו ואמנם . ההגהית נעל חזן משה נבי שהיה לשלול אין זהולפי
 לי.נלכה.כ יוה בהנ;,ומהר"רץאליה .כהוב' אשר ניד( סי' ארר ר"ח של )ינהגהגהה
 נמצא-מנספחות חזן?ן:וכן אלעזר נאים הראשון ארר , עבור שהיה לפ"ק רנ"ו שנהבגט

 ההנהור,וצשכתוב:1על מבעל מפק בלי שהן השעה( כל )מנהג מירנא מהר"אלמנהגי
 :יבואנו וכל,זה חון", ליזר לי ונראה "כן ! בשבת"כמכריע מילה בענין אחדמנהג
 אכן הדבר'ישקג4:עק כן על . חזן אלעזר .היה מחבר:ההגהוה אולי כי ההשערהאל
 מושבו נה.הוה ברור נחזיק אשר הוא אחת חזן או:'אלעזר חזן משה ההגהות בעליהיה
 בראש ice:: שכהב פסח( של )בסנהנ' מהגהוהיו באחת מפורש נראה כן פראגבעיר
 כל ישב. הרב:הזה אם .' פה.פראג0ג( הרחמים אב אושרים אין בשבת שהל איירחדש
 מלכות מרבני הרבה שעשו )כמו באשכנז לגיר והלך משם דירתו עקר או בטירנאימיו

 מקים באיזה שהיה רמז לנו'קצת יש בפורושראבל' לנו הוגד לא ואגפיהאיסטרייך
 גט בענין .מהרי"ל שכתב אחת. בתשובה כי . בסגנצה סהרי"ל שהיה בימיםבאשכנז
 )שי'ת נירנבערג נעיר מישבו היה אשר הכהן זלמן למהר"ר צ"ח( סי' טהרי"ל)שו"ת
 שיודיע זלמן מהריר מאת בקש ובכ"מ( ג' סי' מינץ מהר"מ ושו"ת קע"ב סי'מהרי"ו
 אילו אמנם . טהר"ז של לעירו מושבו,:קרוב שהיה קצת יורה זה מירנא למהר"אדבריו
 במקימו יושב בעודו הומר עד השלים כבה מפרו כי להחלים אנו צריכים נןהדברים
 המקוטוה כל ;, באשכנז שראה אחד מנהג אף גזבר סצאנו לא הספר נכל כי ,הראשון
 טעהרן פיהם שטייערמארק הגר לה הק-וכות ונארצוה באיסטרייך הם מנהגיהםשמזכיר
 תבירו בהשלמת. באשכנו עוסק ה.ה עוד אילו כן ועל , 1,ניומא ברונא מנהגי ,ופולין
 כה1כזמנו נראה ועהה . אשכנ, ממנהגי דברים להוסיף טקום מוצא היה לא כי יהכןלא

 . בספרים ונכתב. ידועים היו ארצוהיהם לפי ישראל וטנהגי , הטנהגים קבוצת זמןנחתם
 ,באשכנז מהרילל לקטם. המנהגים ספרי אלה נשטרו כי זאת היהה ה' מאתכסבה

 הציב טירנא )מהע"א הכית את יסדו קלויזנר.'גאיסמרייךומהר'א
 א"

 דלתיי'ג.מךל'א
 חבנכש הנה וממין נמצאה שכגר אחרי חבורו לעשוה אותו שהניע מה נאמנה יודיעהזה
 לו שעוד ראק גי, ואוטר הט)גהק. רבי קלויזגר מהר-א ומנהני ל מהרי סנהגיכמו
 בהמעטו כי יען לוטנוצורך

 הלוטדיי
 פיקים ומלק"מ והורק אמנה אנשי .יאספו ואבדג

 היוקעים אנשים שלשה אי שנים בהם נמצא לא אשר קהלה או ישוב וראה .באיטטרייך
 מהג" רבו שעשה מה בי אחרה:,,וראה,גם עיר של כי ואף עירם מנהגאמהת.
 ישן לטעמים ראירר, וחרבה. הנהוה.רבוה nwy כי התמרון למלאות יספיק לאקלויזנר
 .,ינהג4,:ע7 ,1.ה ניע לא סוף שסוף סתירות,עד לפעמים בו יש ועוד , גדול צורךבהם
 )עי' .קמנהנ מסקנת יק וכקב המעמים וקצה הראיות וקצר קצרה דרך לו בחרכן

;iQr;  י,.ההקרטה , ' .ז:
 הטח ךש פוכוה של 'שמנהג לדבר וראיה . המחבר מן כלן הן שנמצא!-בפנים שהחגהית נע9

 פ'-ש באמת QC1 : דפסה ח, ביום לע., כדפ.רשה. )ביי י. וגי-י, שבת(וסי~לת ואם ! הלשין בזהבפנים
 :.:, . :.( . . המהנר טרברי ההגחה שואת מבואר ואית כאן,בהגהה כסוהדבר

 מהרזי עם Ird1 שנשא טפראג אליה ר' היא רגזו שנת בגט לכתיב שטחו אליה סהר"ר זח אולי10(
 . לקט וע,ע סהרי,א של כהביס בפסקים בביט ונמצא קס.1 ומיי ע,ט ס.י שלו ש"ח ע.יברונא
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 ניאר ובאמת ,, המנהנים נצרה ספרו עם נשלמה נמעט אלה כל אחרי יהנהההקדטה(
 , אחרת רוח נשבה כבי אחריו שבאו הרבנים בספרות כיטעתה

 וחמשה עשריםפרק
 ברבא ומהר"' מנ"אשטאט א'סערלייןרבי

 המ.רדים עונות ;לין נשא אש- המשהלח השעיר היהודים היו ומקדםמאז
 הטשל בהם נתאמת עה וככל . הכללית המשיחית הכנסיה על התנשאו אשרוהפושעים
 ורבים הומס יוהאנעס מררו אשר המרידה כימי . מנגיד וזיגוד חטא שיביה :ההמוני
 תנופה ומלחמות באהעמיה ארץ בכל ומבובה בוקה ויהי הרוסית בהכנסיה עמיאש-
 העלילו אשר שקר עלילוה לכל מספר אין . לישראל צרה עת היתה המתקוממיםנגד

 בחמת אשר וכומייהם כהניהם , המוררים ידי תימכים היהודים כי אמרו כי עדעליהם
 על גם החדשה הכת על ההמין לב להלהיב ברבים ודרשו דברו עברתם ובאשקנאה

 כל פרי ויהי עליהם שקר עלילות חמיה והמציאו דרשותיהם בתוך הוות דברוהיהודים
 פ ק בשנת . 3ש.1( צר ח"ח נרעץ )עי' ,איסם-ייך בארץ להיהודים ומר רע גורלאלה
 הדשן )תרומת קפ"א בשנת ניסן לחדש תשבה עד סדן לחרש מעשרה דחחשילאלף
 בנורה , הארץ מן נגרשו ובאחרונה . השם קדוש על ביתם בני חללי על ;צמםאת הטיתי ורבים המלכות בגזרת נהרגו רבים האיץ בגל נדולות רדיפות דרו רמ"א(סי'

 יודע ומי , לוויען הסמוכה בנייאשטאט ישב אשר בלומלין אהרן מהריר נהרגהזאה
 אבדה האלה הרריפית לסבת . נשארו מקומית בקצת רק , זולתו איסטיייך מחכמיכמה
 הישיבה נם . רושם כל נסח וישיבותיה ווינא מחכמי . טאיסטרייך ההירהחבטת

 הישיבות מתלמידי אמנח , פסקה עליה הראש היה הקדוש אהרן מתחר אשרבניישטאם
 אתרית ובמרינוה שונים במקומות נפזרו ספק יבלי לפלטה נשארו הגורוה לפני היואשך
 ר " ר ה מ היה הזאת הפלטה משאריח אחד , הנידוש גזרה עליהם נגזרה לאאשי

 מנר הקרש רן למימהררא פתחיה. מהר"ר בץישראלאיסרליין
 תלסיח תלמיד שדדה א י ע, ל ש מ ר ז 1 ע ר " ר ה ם תלמיד גם והיה בפסקע()בכ"מ
 )רמש מאפענהיים יואל רבי הרב "א מחפנבות מהריםשל

 ס-

 "חשף.
 . המובהק רבו היה היא מ נראה מזה אשר קבלות רב ממפר הביא הריא כרוחואמנם
 לראש נתקבל שם שפייערמארק במדינה במארבורג היתה ומירה לרב ישיבתותחלת
 מרפורק מהריי בשם לרוב מזכירו בתשובותיו ברונא ישראל ימהר"ר . קפ"זנשנה
 ביה למשפחת היה נאמן בן , ורבי" "מורי מוסיף ולפעמ,ם צ"ב( סי' ברונא מהר"י)שו"ת
 היה זקנו אבי . בארץ גדולים ורבנים חכמים כלם צדיקים כלם היו אשראבוהיו
 רנ' ורש רם"( מ' )פסקימ סרובו היה מנ"אשמאט שלום מהריר נ, ור ב נ יימה הענשני ם חיי הר"ר היה זקט ובת ש הרא הגהות מחבר מקרעמם ישראל "רמה

 צדיק אחריהם והוא , בשו"ה( )בכ"ם כהן זלמן מהר"ר וכן דודו היה הקדוחםאהרן
 . חבר אשר ממפרע נראה באשר כלם על עלה בתורה אולם , המדות וגדלוחסיד
 כי הדברים שראים . רבו מקום ומלא במיאשטאט ראש להטת נתקבל מה ;מןאח"
 ושבו נייאשטאמ בעיר לשבת הרשיון היהודים וקבלו הגזרה אחרי רב זמן עברלא
 ישב אשר מרפורק כי ברור ,ה כי . כבראשונה נכבדה קהלה והיתה אחוזתו אלאיש
 רבנים שני בעיר עם ישבו שם שבתו ב.מ. כ' קטנה קהלה היתה לא בהחלהשם

 הלוי אייזיק מהר"ר 4 והשת כ"ץ יוזמן מהר"ר יה האחדסטכם
 יצאה שלשתם שבק עטם תתן תשא גחלה היאה לבל צרפם אימעריץ סהר"ראש-

ההוראה' ח"ה)דו.ד
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 ש5 קרובו ן י י ל ר מ מייש מהר"ר נם ישב ושם מ"ז(, סי' )פסקיםכהוראה
 היהה ספק בלי כן ועל . ונכבדימו( גרולים רבנים היו וכלם קל"ח( סי' )שםטהרי"א
 קהלה רק בשניה ישיבתה אחר נייאשפאט היתה ואילו ואם.בישראל, עירמרפורק
 ללכת הנרולה מרפורק את לעזוב אימרליין מהריר דעה על עלה איך להכין איןקטנה
 . הקטנה נייאשטאמאל

 רומי הניתנים נגר  הוה ברור אשכנז חכמי את מצדיק הוא הזה הגדולהרב
 כמנהנים רק היה האלה  האחרונים  ברוריה אשכנזי  חכמי  תקף בל בי באטרת ,בהלסורם

 0הם הוא כן לא כי לעדה לנו הם איסרליין מהר"ר חבורי אמנם , העיון בעמקולא
 מבדולי היו נופלים לא ובבקיאוהם התלמודי בעיין אשר רבנים נאשכנ; היו כינהבונן

 ספרו היה חבוריו בין נכנר היוהי . מפרד מברולי לא גם לפניהם היו אשרההלמודיי:
 היא ה" המפר . דשן כמספר סימנת מספר כי חק הזה כשם וקראו הדש;ה-ומה
 ספירשים בלתי טס'פקים  נרעים כבעי אם כי הסרר על  ובו:בום ,2קדמ. מפוסקיםהלכות פסקי יר על יקבצו אשר אחרים קובצים דרך על לא אכן שינים מדינים דיניםקובץ

 . ותשובות שאלה בדרך העריכם כן על ותכמהו דעתו לפי ההלכה הכרעות אובפוסקים
 הספקות על בשאלות העיר עצמו הוא אך , ממש יתשובות שאלוה א.נןאבל

 ראה כי מאר ונראה האחרונים, הפיסקים נדולי כל בזה הרגישו וכבר .האפשר.ים
 לפעמים היכרחו הלא הבינונים והגיבנים  הלזמרי: טן  רבים בי .  לזמבו  צירךבזה

 ילא בספרים פורש לא אשר חדש נדון לפניהם בא אם הנרולים אל שאליתיהםלשלוח
 טןינא סג"ל  ברוך בו טאיר רבי  הרב גזר  ונבר . טרבוהיה: עליו  קבלה להםהיתה
 בכל  הרריפוה שהיו האלה  הרעית  בעהים ואמנם . קפ"א( סי' סהרי"ל )שו"תהקדמינ,ם רבותיני מפי  וסבהגים  קבליה היירעים  הרור זקני אל המורית יביאו חרש  עניןשכל

 הנשאל ליר השאלוה בהבי הגיעי שלא  לפעמים  ואירע  ממוכנים  והררכיםהטקומוה
  נחכמהו להמציא לבי אל איסרליין מהד"ר שם כן ועל ,  קב"א( ק"נ סי' טהרייל)עי"ש
 ולכתב: להלכה דינ: ולהחליט בדינים חרשים ונדונים האפשריים הספקוה מןהרבה
 המתבונן . השאלה מטורח לרוב ויגאלו  הספקוה גביכי  לטורים  עזר ספר. והיה מפרעל

 החליט ולא לפניו אשך הענין כונת לסוף בעיונו ירד עמוק עמוק כ' יראהבהחלטותיו
 ,ה אמנם שקדמוהי גדולים שעשו ממעשה ראיה בם מביא לפעמים , ברורה ראיהבלא
 היה ;ה כנגד אבל . הדין עקר לפי ומנהגם מעשיהם להצריק .שהשתדל אחרי לרובהוא
 סי' ה"ה )שו"ת בהלמ:ד פסך להם אין  אשר הדעת טן חלוקים לבדוח מאד בעיניוקשה
 שהורה מה על וכהב . ויקרב בחר איתו בהלמור מקיר לי עפש טה רק כ' ל'( וסי'ט"ו
 אלא להקל שאין ישראל ידי על שני טוב ביום מת קבורת לענין הגדולים מןאחד
 לעש.ת לנו שאין . השנה ראש של שני טוב ביום לא אבל נלייה של שני ט.בב.ום
 דבר קדש הצריק מאד יאמנ: . פ"ב( מי' )שם ההלמוד דברי לשבור ומנהגפשרה

 , שנה לא אחריהם ולרוב מקיבלים בעיניו נחשבו אשר ההם ברורוה באשכנוהגרולים

 , מ"מ( )סי' כלל דבריו מפליג אינני מהגדולים אחר מפי הדבר יצא אן  אומר היהובן

 אנשים רק ההם בדורוה אשכנ, גדולי היו לא בעיניו כי לסדנו האלה מרכריווהנה
אשי

 החשובית ושאר , ברין ידר שלשהם שם שישבו :מרפ,רק כחובה ספק כע בלי היא המשובה וא: (1
 מ"שטרלי,ן טהריר לשארו שכתב קל'ח ס" והער בנ.יאשטאט כבר בהי1ה1 להם בפסק.ס..כתב להםהנהוב1ת

 מגדיל ניסי ספרי כל  ג' 1כ1. הנה רגל.ה לכתה שאת האשה ה:געהם גדוע אהוב, י,.י אנוק :גר' .פסןולך'
 אס . בידו ספרר היו לא שעדיין נטם בואו בתחלת שוה ונראה מנ"ט כהב שכן ברור ורה בנרעץ. הבעריין
 ר' של מקוטו מטלא היה שחוא ונראה . .רעת. יא סהרי'ל בשו"ת הטמא ר'ם אותו הוא מ"'טטרלי'ן ר'זח

 ואף קכ'ח ס" בפסק'ס ע,' ק ר 1 פ ר ם ל י ש ג א סהר.ר נם שם היה במרפורק מהרפא גשה'ה .א.סרן"ן
 . ל"א פי' ערש שאלוה מסני21ח7
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 ההלמוד בעיון שם אנשי גרולי היו אם כי מנהמם ביריעת וגבורתם תקפם כלאשר

 . אימרליין כסדו"ר עליהם צרק ושופט נאטן עד לנו ואין ,בראשונים
 והרא"ש יהרמכ"ם הרי"ף וזולת . מנהיגיו ואשכנז צרפת רבני סחקריו.;הוו ברוב.
 את מעטות פעטים רק הרמב"ן את ספרר. מחכמי מחברם פעמים קצה רקיזניר

 נסין יש"ש )פהרש"ל האחרונים מהחריפים אהד . הדשן בתרומת מצאנו לאהרשב"א
 וידע הלבה וקבל פעשה וראה בימיו ומופלג גדול היה כי עליו כתב ב"ר( סי'פיד
 מאופנילהוכן

 מנהגי--

 ואנו . מעשה ובעלי חסידים שהיו ואיסטרייך אשכנז לוטרי של
 מהעלות שחדל מטח , בהלכה מעסיק ישרה סברה בעל היה מהמה. יותר כיאוסרים
 והתשורות והפסקים החדושים ספרי אלה- כי נראה הספרדים המחברים מחכמתבספרו
 היו כי , לב אליהם שמו לא ואולי..בכונה באשכנז הרבה נתפשטו לא ספררילידי

 קבלת דברי דבריהם כל כי בינוהם המאמר הלך כן כי ארצם בני בתורתמסתפקים
 נפלא אמן , מרבותיו בקבלוה היה גדול סקי כי כתביו מכל ניאה והנה .מראש
 גם לדבר דבר ולדמות המדות להשוות שכלו בסברת חרוץ ימעמיק ראיותבהבאת
 נם לעיניני גלויות החכמה חרות אלה בל . עין למראה הדומים בין ולהפרישלחלק

 הפוסק מאה בהן טדובר נכברות כן על אשר . יורא שערי לספר חבר אשרבהגהות
 הסך כמעפ . הנוכר לתפר הנהות חבר הוא. נק, אשר . לוריא שלמה סהר"רהנדול
 חזר ולפעמים , כונתו מפרש גם עמי 'סמכים לרוב , סהרי"א הגהות עליסודותיו
 עליי אסר הוה הרב , עליו חלק טקימות בקצת ורק טהרי"א החלטת ספנימהוראתו
 היה ולא הירה איסור צד שיש במקום להחסיר רגיל היה הדשן חרוטת בעלשהגאון
 ואמנם , ה'( סי' פ"ב נטין ולש"ש מוהר שהוא מקובל. שהיה לא אם לכתחילהמתיר
 הדין שורת אחר תסיד הלך הקל אם נין החמיר אם בין כי בספרו לעיין נראההדבר
 כי , בידו קבלה היתה שהחומרא או ברור טעם בלי יתרה טחוטיא מרתי על הפריזולא
 אין ם י ל ב 1 ק מ ה ספי שיצא דבר כי ההם הדורות רבני לכל שלטה אמונה היהזה

 1 בו לההויק יש נדענה לא אם ואף ברורה ראיה על נופר שהוא ודאי כי אחריולהרהר

 נקראו והן ושבע וששים סאתים נתקיימו הלכה דבר לשואלים השיב אשרמתשובותיו
 גם נכרו הרשן בתרומת לסודו דרך רושמי בי סעצסו סיבן . וכתבים פסקיםבשם

 עליו שקשה ספק ובלי לקצר משתדל היה כי נראה מהם בהרבה אכן . ובתניובפסקיו
 לו שהיה מחשש לטרור לו היא שהכתיבה מקימות בקצת עצמו היא אמר וכן .הכחיבה
 עתה אני חולה כתב מינץ משה לסהר"ר בתשובהו ושוב . קכ"ד( מי' )פסילםבעיניו
 נטצאו פסקיו בין . לוז( מי' ועי"ש קס"ז סי' )שם בקצרה אבא נן על בפודנרא ידיאה
 טהר"ר מבנו חתומה ( ס )סי' מתשובותיו אחת . בשמו אחרים כתבו אשר פסקיםנם

 אחר סיר סדורים והכתבים הפסקים , ובטצוהו אביו בשם כתבה אשרפתחיה
 דף ז' סי' )שם הנאון סרבו ידע או "שמע פסקים הוסיף ההוא והתלמידמתלמידיו

 ט"ו ל"ת- סי' )עי' הן ורבים טפוזרים במקומות נמצאו והתוספית הגהות אלה . י(ט'
 לרבי רבו שהשיב תשובות וארבע עשרים ביחור סרסרם וכן .ובכ"מ(

 בניסיי
 )מי' ץ נ'

 טביא וגם . קס"א( - קם"ה )סי' ,ה על רבו ודעה ממהר"ש לקוטים וכן , ד( -קכק'
 הפסקים כי נראה זה מכל . ס"א( )סי' רבי מפי אחרים חכסימ ששסעו מהדברים

 ונתפשט שנודע מה כל יחד קבץ- התלמיד אם כי כיתכם מיד סדורים היו לאוהכתנים
 מלנסית בקצת . ספה. על וחד: הכל וסדר הרב של וההוראות הפסקים מן החכמיםבין
 מ"ב )סי' שלוי ם ושי 4 חי ר ספ על בתיטפיתיו ההלמיד נם בפסקיי הרברומז
 כ5 כי , הדושים ספר קרא ואותו הדשן תרומת ספח על בזה בונתו , קל"א(ט-ד

 1 הרשן -תרומת מפרו על כתובים הם שלו חרושים בספר שכהבם עליהם שאמרהדברים

טלבד ה"ה()דויד
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 יפמקים הרשן תרומת ספריו מתיך לנו היוצאת, ההלכותיה התועלתמלבד

 מהשובוה.ו הרבה שמהיך , והיא נעלה. ומאר אחרת הועלה מהם יש עורוכתבים
 ילידי--הרורוה .כשפרים שאר אצל . וקורותיו זמנו רמות מראה לעינינו ויראהיגלה
 ')ש ההיא בזמן יריעתן-ומהמעטרים נשאב מהם אשר המקירות מן אחר הן הלאההם
 גידעסאנן, מר"מ וכו' היהודיםחנוך

 ח"ג',צי
 סרגזבונן ,מכלם,. הנכבד הוא אבל 5ע(

 . התלמוד בחכטה היו גדולים נם המנהנים בעלי אלה כי לדעת נלמד חכמתו ובעומקבי
 רצחת אשי הזמן מצוית רבו :מה גדלו מה נראה האלה' בספרים מקימיתבהרבה
 וק-ב . בהורה חסידותם(חפצם שהם להסיר כח להן היה ולא בנוים חיו מבלןכבד

  האכזרי האונס מן שטענו ממנו . הסר ,וגורלם מעמדם שחורים בצבעים יתאר0הרייא
 פקיר.  ההעיבי יכי רמ"א( סי' )חיה  רתם  היטיילם-,ל את  להעביר  איסטרייךבגזרה

 רוע על רע מתאונן אתר ובמקום .  יער( סי'  הרה,ם(זשם  היהירים בעביניהמטשלה
 ער  בעעיהם' בקוצים. ואנחנו מפנעו  ויקוצי עלינו רשעתם נהרבה בו אשר  בזטנומצבם

 . יטם"ח סי' )עזם, תורה רין על  ומסים טמון בעניני  הרתקים להעמיר מאר קשהשלפעטים
 רבנים כמה, יתכונת , הקהלות משפטי לדעה אותנו מלמדות מתשובותיו קצתואמנם
 לעמת כי חסידוהם לערך המעמדים היו טוב לא כי לאות והיו קמנים עםנדולים
 3גר ש"מ בדברים להקל למעמים הקפידו לא קטנים ובמנהגים" קלות בחששותדקדוקם
 ראש היה אשי ה י ל א ר " ר ה מ היבנים סנדולי אחד הנה . והצדק המופרמדות
 המופלגים הרבניה מן היה מפק ובלי פראג המפוארה בהקהלה דין בית ואבומנהינ
 1 הטוסריות מרותיו היו מה ואמנם ותשובות שאלות כמה עמו החליף מהרי"אוגם
 לבצעי עושק איש היה כי ס"די.טמם.זנראה )סי' בפסקיו מהרי"א דברי יורונו זהעל

 ומהר"ר ברונא וסהר"י ל1ריא:( אהרן מהר"מ כמו הדור גדוליוכמה
 לבצע ונדויים בחרסית גזרות גהר שהוא עליו קובלים היו כלם א ל א ה ם ה ש0

 רצונו יעשי לא שאם אוחם מירא והיה המלכות בכח עשקו להשיג נמנע ולאעצמו
 ועשיה בזה מכייצא ידך הרפה : לאמר יענה בפניו פשעו שמהרי"א עד למלכיתלמסרם
 ובנדות כי. ומיחזקות בתקיפות ולא תהלתך באלה ויהיה ובחכמה בישיבה שםלך

 היו לא כי בפסקיו אחרות בהשונות גם רואים ואנו . מר8( כיום ואחריתך הםרעועות
 היי ובפיט הרבנים בין גם מחלוקוה היו מעט ולא נכון על סדורים הקהליהעניני
 יעוותו רוחם כגמות שהם מדבר שמדאגה עד השלום דרך מחבלי ק~ן,ם שועליםכטה

 , לנפשם רין לעשות שימנעו הגדולים על לאזהיר מהרי"א הוכרח זה בעבור אשרהדינים
 רכים הנסטכים כי טקולקלים דיינים מחשש הדור הקלת ספני היין מן שרשאיםאה

 רנ"ה(. סי' )שם מועמיםוהיודעים
 סכך . רחוק עד לתהלה נודע טנייאשטאט איסרליין רבי הוא מרפורק מהר"ישם
 , המכריע הוא היה הקשה .דבר לבל . בהלכה שאלוהיהם אליו הריצו אשכנזארצית
 רב היה קפץ בשנת  בסרפורק ישיבהו להחלה כבר . הרבנים גרולי גם יירושוןאליו

 למרינה גם  מאוישפורק מהר"א שלח ההוא  יבזמן פנים. ונשואמפואר
-  קערגטן -. ך-

 , פיו ס..סהרגי.1 וש..ת מתץ מהי.ס עם בהלכה ינהן ונשא הרוי מנרווי אחר היה הוה אהרן ר'2(
 רוזקנות "ל;רער: אשר מהיבנ'ם אחר והיה . רנ"ה ס.' ברונא מהר"י  _געלנה שאלה סמנו ונטצא ב'ר(. ,כ"ג
 סאן שהסמהי'ר אאים רבעם טאופענה,,נבחברת זעליגמארהלוי יעומהר"ראשר
 הטאורע כל מרר שם אשר סע סי' טהרמ'ט ובחשובית העזררק טן היאשן היה %1צא עראה , בעגהביעד
 ס.' בפסקים וע" במהרמ.מ ע"ש עתור: על סימכ,ם התקנות בטול על חמסבימ.ם הרב:.ם וכל . ראינת נובר:ב

 א'ליא רבי ::רז שההרסו א' 'טוריז  בהשובותיו הנזכר מהר'.ק של קרובו אחרן ר' אותו ואולי רנ.ו.רנינ
 .  לחיא ר" היא לערויי  לחוש ריו ולא וירצבירגיפרנפי

 :סגי' לא ואח בכל קשים ברברים היניחו ומהרי'א בפראג ר.א על קבל שטהר-,ברפא גם אם8(
 ה"ה,ריר אליע:- הרעי אחר ורב השפיליהו, אשך בחלקינו בעלי ::ר ~Tr,1tt חבא ברפא טהר"י  ובפרפמלכברו
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 . הנם נהינת יפרר שומא ההיא בעה שם שישב י ת פ ר צ י " ר ה מ ל וכהבקערנפן
 רשית שקבל ער הגפ אח ולתה לסרר לבו מלאי לא ? מקערנטן הרב זה עשהומה
 לישה אליו פנו מאז וגרולות קרושיה קהויות וכמה . ט"ו( סי' )פו"כ סהרי"אמאה
 )שם והקרובים הרחוקים למשמעהן סרים וכלם החולקים בין ילהכריע עניניהםולפשט
 חדל לא אשכנז מדינוה בכל נשמעים דבריו כי ובדעתו , ובס"א( ס"ה מיד סיגפי'

 בעירו סישיע לו אין אשר עשוק צעקת באוניו עלה אם רחוקות לקהלות גזרוהלשלח
 ואטנם . כתורה חכטתו נודל פרי היו אלה כל והנה . רנ"ג( רנ"ב קע"ה 'ד ק;)שם
 חיץ . בי נם דבקו אשכנז חכמי בכל דבקו אשר המגרעוה נם כי להכחיש נםאין

 בשאר יריעה מכל קמן רמז אף ספריו בכל אין 1 לי היתה מה חכמה התלמודמחכמת
 כי לכתביו למחסור היה וזה . אמונוה ידיו היו לא הקדש לשון בשמוש אף .חכמיה
 הוא . ההבנה כבדי קשות לשינות ונם הלשון רקדוק ננד שגיאות כסה בהםנמצאו
 . הזה במשפטנו דבר ישנה לא הוא גם אכן התורה על רשיי פירוש על פירוש גםכהב
 מכח דבר להתיר שרוצה בתשובהו מצאנו כי טאד בעינינו היא נפלאה טוהחוץ

 במכשפם לררוש שטתיר והוא . הטהורה לאמונתנו חרפה הוא אשר קליםדקדוקים
 צ"ו( סי' )שם אלהיך ה' עם תהיה תמים מצד איסיר רק בו שאין מפני לחולהובקסמים

 שהם באשכנז בפרט ההם לדורות נעשה מה אבל 1 סנה גדול איסור יש וכי זהרק
 עד קפ"ז בשנה במרפורק הרבנות לגדולה עלה מעת . הכשוףן( בפעילתהאמיני
 תירה הרביץ המדינות, בכל לו עשו גדול וכבוד ברמים נשיאותו נהג ימיואחריה
 היה זכרו כי ידענו אבל ידענו לא מוהו שנת . הרבה תלמידים והעמידבישראל
 , האשכנזים הפוסקים גדולי כדברי דבריו וחשנו הבאים בדורוהלברגה

 הרביר הצרחו בו תיו תלמודיים חכמים רב מספר דעה דור היה הזההדור
 רבנים ישבו ועדה עדה בכל , מלימודם להפריעם כח להן היו לא סבלו אשרוהרעוה
 קנועים דינים בתי היו קהלוה בהרבה . יהלמידים התורה את יודעים וחבריםמסוכים
 , שפירא , נימייזה , סגנצה : אחדות מהן ונזכיר סמוכים כלם ודייניהםורבניהם
 בסמפר רבוה וכהנה כהנה ועוד אירפורט , אולמא , אויענפרק , רעגנשפרק ,נירנבערנ

 ואיננארן ופיחך ושלעזיא ובמעהרן ובקערנטן בשטייעימרק חיסטרייך במרינה כןוכמו
 לשער נרע לא אולם , ישיבות תופגר ורבנים חשובות קהלות היו אלה בכלופאלען
 השאירו לא רובם כי בספרוהעו אחריהם השאירו אשר חכטתם פרי פי עלערכם

 לנו נתקיימו אשר הספרים במעם ולתהלה לשבח קצתם שנזכרו ולילא , מאומהאחריהם
 בימי הרבנים טגדולי אחד . לסו זכר כל אבד כמעם ההם הדורוה חכמימקצה
 ר " ר ה ם היה ולההלה לשם ותשובית שאלוה ספרו פי על לנו הנודעמהרי"א
 מהיר הלשר ברונא מהריי בשם הניע חיים מהו"ר בןישראל
 כתב אשר משו~יידניץ רוד טהר"ר לפת ם למר ובייוש ףל,יעקב
 סורי בשם אחד רב עור ומזכיר רפ"א( סי ברונא פהר"י ע"ז ) בחיקו 'טגדלהועליי
 בברונא היה כרבנות ישיבתו תחלה . י"ח( סי' )שם ר י א מ ר " ר ה מ כ הגאוןורבי

במדינת
 הזח הטערער נגר נצב ברונא סהר'י והיה . זבילו ולהס.נ טןיהרבנות לרחבתי ככנרו עמד 1 א ס א פמ

 בשפת העובדא כל ערש . דבר כשום אליה כהר.ר נבול .ס.נ ולא הרע מדרכו שישיב בחרם  עליו ונורכצר
 , עמו ואשר מפאסאו הר.א מעשה את להצדיק דעתה על יעלה לא והנה . א רפ ר'פ רעה סי' ברונאטהריי
 הרבנות את הנהגתו ה.תה לא זה לפני שראינו טה לפי כי טנייהו למסרפם,ה אלינו ר' שקיל כי נחשובאבל

 . ומכבדים אוהבים לו לקנותנאיהה
 ברברי והמעיין . קאמר ממש איסור שאין טדבריו שנראה וכתב בהרמב'ם היראתי שתלה מה4(
 היתר לבקש רצה ואם . דעת לטהוסר הכשוף בפעולת הפאסין יחשיב שהרמבזם .ראה ע.ז טה' ספראהימב.ם

 אין תהיה דתם'ם שעשה לאטר ולא היא הרמב'ם כם'ש חולה של דעהי תטרף שלא נסכרת לתלות 17ה"ה
 . ממש אימירשבזהה

 היחן דוידי
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 נות ממד ה שאל אליו ישלחי מפורסם היה בברונא רב בהיותי כבר * סעהרןנטד'נת
 -ק בתשיבותיי טצאנו לא ואם . במדינתו סהקהלוה בי אף כ"ו( כיה סי' )שםאתרוה
 ( השיאל הרב נזכר ולא קם"ז( )סי' שטערנבערק , בשם נקובות סעהרן קהלותשתי

 אבל , , קציו( קצ"ה קצ"ג )מי רייל יעקב הח"ר השואל והיה זנוייטא סקוטוהובקצת
 ואת השואל שם את תשובוהיהם ברוב שיחסירו הרבנים דרך כן כי זה יתמיהנולא
 כבר חלאות שלשלת .היו הזה החכם חיי . השאלות באו משם אשר המקומותשפ

 ק ר י ב נ ר ו א מ ל ע ר ג ר " ר ה מ בא ברבנוה שם ונהנ בברונא בטח יושבבהיותו
 שהיכרת עד ברבנוה ולנהוג לעצמו ישיבה לקביע מפק ובלי בברונא דירתו לקנועורצה
 יברור לטחות יכול אינו בי א טהרי לו והורה לנייאשטאט איסרליין מהריר אלללכת
 או קכ..ח(, סי' מהרי'א )פסקי ביתו להוך צרה לו נכנסה כי זה על נפשושענטח
 מקום לו ויתיר ברונאי( את ויעזוב , שם 'שב אשר המקום לו צר נודעת לאמסבה
 תורה ולהרביץ לו למושב אוה ואותה באשכנז רעגנספירק לעיר בא בי עד שםלשבת

 מניח מצא כי וחשב ממעותיו מעמל טעם הנפש כמעט . ברבנות ולנהונלתלסירים
 ויושב זקן ל י ש נ א ר " ר ה ם המסיכים מן חכם אז ישב ברעננ,טשרק . חדש רגזויבא

 בו שמחה מלבד . כצר נגדו עמר בגבולו בא יש-אל רבי כי כראותו ויהי ,בישיבה
 והנה . הקהל לעיני כבורו לארץ והשפיל בדברים הכלימו נם מעירו לרחיהוורצה
 הקהל קבלוהו לא מהר."ב כמו איהו נם הלא , וחמס עול היה ר,זה הזקןמעשה
 בהים מבעלי אחד :סו ועולית מסים לתת חייב יהיה התושבים כאחד היה רקעליהם
 כעכו והתדרך עמו לריב יצא זאת ובכל ץ ישראל ר' על לו היה יהרון מה כןועל
 ר ומהר מאירפורם מהרי"ו פנית מכל הדור נדולי עמדו ולולא . המלוכה יאחה לוכי
 והיצ.אר עלבינו והבעו בעדו מגן ויהיו בנייאשמאדם א ומהרי מנירנבערנ שפ-'נץרוד
 ר' עם גס משפטים ורברו רעגנספירק עדת קהל לפני ישראל מהריר צדקתלאור
 . רכיו( סי סהרי"א )פסקי ססקיסי נדחה היה אולי אז בי בעמיו עשה טוב לא כיאנשיל

 ברעגנמפורק מלהשאר אחר במקים טנוחה לו לתור לו טוב היה אוליאמנם
 היו אנשיל רבי אחרי היו אשר ורבים , אגודוה אנודוה נעשתוע שם בואו נרוםאשר
 ב מהרי )שייה לבזיתו הכנסה ביה אה עזבו העם לפני בדרשי , מוח עד לאויביםלו
 ולהישמר להכעיסו לו עשו בישראל כן יעשו לא אשר רשע מעשי וכמה רל"א(סי'
 סינץ מהר"מ )שויה וגדופים בחרופים מלא אחריו לקרוא פניהם העיזו התלמיריםומן
 מקצת נם אם בי כבורו השפילו הקטנ.ם השעלים שההלמירים לבד ולא , ע"ו(סי'
 ורם איסר היא גוברת והמחלקת נעדרת האמת ותהי לשלום דברו יכלו לא העיר,*הכסי

 לבעלה אשה היתר בענין בעיר מעשה קרה אחת פעם . איסרים והם טתיר הואכגזירים
 , עליו לחלוק יק ברור טעם בלא אוסרים הם והיו הדין עיקר לפי מהיר הואוהיה
 וליחן לישא לו נוח אין אליו בתשובת. ואמר כרברו מכריע בא.רפורמ סהרי"ווהיה

 הורה למהרי הגיעו ולא שמלה ולא לחם לא בידם שאין לב חמרי אוהם עםבהלכה
וכפילו

  הייפלא הרב על רמש רפא טלהא השאלה  בפוף שם כהב alUN1  ועוורן בנריה הוא  שטעתבערג5(
 טוח לקלא בטלןהו שם החברים .כל ש . נ י ב ר ' ר ה ו ה ' ל א ר , ר ה : ש כהב בהשיבה ואח"כ אליהמהר'ר
 שהוא מפראג אל.וה רני הזה אליעז ר' אין כן ועל לה קרובים או בששערנבערנ ה.ו החתמים שאלהנראה
 . משמערנב;רגרחק

 אהבים בספרים גם 11 בנוסחא העיר שם ונמצא ונהמא ביהם בלשון שמה אשר צ'ייס הוא ז:וייכא6(
 1פי' היא סי 'דעתי ולא בורב'ץ ,ע"ר אלניץ בקם והוא אלכונ'ץ נזכי.ם מקושה שני וכצאתי . ההואוטטזמן
 . פארליץ היא ואזליק'לן

 ק"ש היהיר.ם גרוש בשנה פברונא עקירהו ומן 1400 לידתו שוה צמצם 274 צד ח"ח גרע(7(
 אנו ותטה קכ-א( סי' )שם רי-ו בש' ברע::ספורק ישיבתי היה וכבר רי.'ד שגה טמפרנן ולפ, 454( בשנתשהיה

 . רנ')( סי, שם אנחתי לכ.פכ לרע::ספ.רק שבא כתב ,הוא . עקירהו כבה היה שהגיריש ה,ניר לאשמהרכב
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 חמורים ביברים לעסוק רוחם על עלה איך יודעים אינם רשמעהתא צירתאואפילו
 עם מלפור משם ללכת לו היה מוב טוב הלא כן ועל , 1'( סי' סהרי"נ )שויהבאלי
 וישימיהו ותפסוהי ממונו ועל נופו על למלכות נמסר מה נסן אחר , אחת בנפיפהנחשים
 ועוד רמ"ח( סי' טהיי"ב  )שויה מטינו ועל גופו על ערבוה  שהעמיר ער במגילבמשמר
 נתפס הפעם וגם הממשלה ופקידי הכומרים מצד שקר עלילות עליו נעללו שיבהובימי
 והנה . הסט-( בטנף 5 בהערה ת"ח נרעץ )עי צדקו משפט לאור צאת ער רביםימים
 יסור לא האלה והנאמנים הרעים המכאובים בקרב ואמנם חייו קירוה קצות הםאלה
 כי ולרחיקים לקרובים תשובות ולכתוב להלמידש וללמד ללמוד בתירה מהגוהורגע
 וכל רביחיו יעידו התלטוד בהורת וגבורתי הקפו על , נשאלות'הם אליו פנו פנוהמכל
 גדולים בתוארים ויכנוהו תירהו בבביד סספיים כלם אשר . בדורו הרבניםגדולו

 בין או כקהלות מחלקות אירעו אם להכריע נטנה היה הדור גאוני בין .ונשנבים
 סהר"ר שתקני בינגא ביער התקנוה דבר על במחלקת . הרבנים בין גם אוכתוה

 היא היה ורבניהן גדולות קהלות במה עליהן וערערו יחבריהם סאן ומהר"רזעליקמאן
 רבי של ובמעשה , מ"ג( סי' מהרמ"ם )שו"ת משפטו ולדבר להכריע הקרואים טןאחד

 הישיש והיה , גבולו להסיג  ורצה  פראג אליה  טהר"ר נגר שההרים ספסאואליעזר
 בפירוש גורתו בכהב ר"פ אמר ,  טררבו ישיב לא  אם  חרם  בגירה  עלץ  מזר פרץטהר"ר
 שכהב טה בל על שיסכים ברונא שהריי פני ובפרם הרבנים כל פני סעהירבי

 שם ועי' בתשובותיו אחרים במקומות נם נמצא באלה וכיוצא . רע"ז( סי')מהרי"ב
 השאיר אשר והוראותיו פסקיו עליו יעידו יותר עוד אכן .  רס"זן רם-ר רנ"ו רנ"הסי'

 במנהני בקי היה הוא * עליו רבותיו מרוח היה כי נראה מהם . בהשוביתי ברכהאחריו
 . בלמודו הלך ובדרכם ההן,הארצות

 אשר למעשה הלכה מהן יש . מטנו לנו יש תשובות ושלש ושמונים מאוהשהי
SNP3r,"D מצורה , מושכו במקים אירעו אשר מעשים על ופסקים הוראות ויש 

 אחרי כי נראה טחן בהרבה כי , ראשונה במהרורא כחובות הן כי נראההשופתיו
 עליהם להוסיף הראשונים דבריו על הפעם עוד חוזר שמו תהם וכנר דבריושחתם
 ההוספה על גם שסי חותם לפעמים ביאור תיספת או ומברותראיות

 )שו'"
 א' סי'

 רבנים גדולי של והוראות חשובית כולל מתשובוהיו גדול חלק לא. ולרוב נ"נ(סי'
 בהם אשר אחרים מאסרים בהן יש עוד . והוראותיו פסקיו קצת על המבטות  גםאחרים
  והלאה(., פ, סי'  )שם ריניו וגל באב השעה עביבי  בהו . טיוחריה  הלנוה  פרטי יחראכף
 שהולכין בהם הובא אשר בתלסור הטקוסות כל יחר יאסף הלכה עוקר מנהג בעניןוכן
 בדורות הרבנים של להמנהג הראשון הרושם ניאה בתשובותיו . כ"ג( )סי' המנהגאחר

 הוראה להירות ראוים הם אם תלמירים אה טנסים כשהיו הזה לזמננו קרוב עדהאחרונים
 דבר להוציא יבינו אם לדעת חדוה כסן בדואות שאלות אותם שואלים שהיובישראל
 שהוא  דבר נטצא  אפן  באיזה כלומר תמצא" "היני נקרא היה הזה הנסיון וסין . דברמתוך
 רבו דרך היה  זה כי ונראה , קשח( סי' )שם מיהר והוא בו כיוצא אחר ורבראטור
 . קינ( קמ"ט )סי' ממנו הזה ממין והשובות שאלוה שתי שם הביא שכן איסרלייןפהר"ר
 כן הוא הדשן תרומה ספרו כל הלא שאלות להמציא מהרי"א מנהג כן היהובאסת
 במדינת ביחוד נוהג המנהג זה היה שידענו סמה . מעצמו המציא שם השאלותשכל

 תכמש של תשובות קצת . ברונא ומהר"י ממהרי"א להם ירושה הוא ואולימעהרן
 , בהן ונותן נושא ואינו יעתיקן . לקיימן רק בהן  כונתו כל השובוהיו ביןשהעלץ
 ומנרות יהעלץ פי על הרבריט לקיים או עליהן לחלוק אם פלפולו תולה בקצתןאבל

 בעיני נכבר ומאר  גזטגו היה גדול חנם גם אם אמנם . ובס"א( והלאה ה' )סי'חדשות
לבותיו חזם()ח"ד
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 נפצא רבר*ם בסה . לחצ' אף למררנתם הניע לא כי נכחיש לא זאת בכלרכוה-ו
 בעינינו היא נפלאה מאי . ולהעמירם להצדיקם מאד קשה אשר בתשובוהיומפיזרים
 מתוך , . . ברורות ברעיה אלא להתיק ואין דין לפסוק שאין דעתו אשר כמוהושאיש
 . רחוקה והמצאה בדויה סברה פי על איסור יחדש איך כ"מ( )ס.' הסוגיותפשמי
 כמקום שנמצא אלא עוד ולא כן8( כי ימצא בתשובוהיו מקימוה הקצת הימבוהמעיין
 אלא זה ואין ס"ו( )סי' הקרש ברוח נאסר לא כרחך על בן ואם קהלת ספרלגנוז שבקאי )ל:( בשבת מהאגרה הקרש ברוח נאמר לא קהלת שמפר להוכיח שבאאחד
Htenתרומת בעל לרבו שלח ופ"א , ערוכה"( ונמרא וברייתא משנה לשעה ושכח 
 ומראה תוכחות כרכרי רבי וממלקו תענית בדיני שכתב אחת השובה על השגיתהדשן
 דחוקים בפלפולים שנכנס המעשה בעיניו רע כי הרב מדברי ונראה שגגותיו כללו

 כרי בהם נדחקת הללו הדחוקים שכל דבריך סיימת הנה : לו ואמר תלונה עליוונושא
 הנאונים היו איך תמה פ"ב( )שבת הרא"ש הן בעצמך הגע הגאונים תקנתלקיים
 על להוסיף נא ואהה ההלמוד את וחתם אשי רב שבא לאחר נזרה לחרשיכילים
 שם . הסוד נממבעלי מהרי"ב היה אחת חשיבה מהיך הנראה לפי . צ"ב( )סי'הקנהם
 קטן וטלית לבן רק יהיה לא העיטוף שטלית המנהג לקיים סור בירך מעםנתן

 : ואוסר חותם טעמו לבאר דברים שהאריך ואחר . צבעים בכל 'היה המלבוששר,חת
 והוא אחד ואמת טעם דבר רק אין דבריו אריכות בכל אמנם , זה המביניםטעמים
 , זה המבינים שמעמים :החת.מה

 להטבת להועיל מלמרים מאדם אדם על הבאים ותלאוה פגעים כי יורנוהנסיון
 מלפקור פשע על עובר ייתר להיות , העולבים מן ולא הנעלבים מן להיוה הנפשסדות
 אבה לא ננרו איש חטא אם , הזאת המיה בעל היה לא ברונא מהר"י . פשעעל

 לכפר לעשות ידו לאל אשר כל את ויעשה , לפניו ישוח ידכא החוטא אם אף לוסלוח
 את וגתן ברמו עומד הוא , הרעה מטחשבתו להעבירו יכול אשר דבר איןפניו

 בטבת אשר ולמיני רבי החבר עם כמנהני למטה יבואר כאשר . ההוא באישקנאתו
 לפני להצטדק יכול החסיר הרב זה איך נשאל אם ואמנם . רכושו כל הפסידנקמהו
 כי ההשובה זאת על ו הזה והמנונה הרע הדבר על לבו בקרב הפנימיסישופטו
 הקו היו ברונא למהר"י . זאת עשו והנתעב הנרצה המעשה על והרע המזב עלדעותיו

 האיש היה הוא הלא - בפלפול להוכיח שיכול מה וכל הרין רק דבר לכלוהמשקלת
 הרין פי על לעשוה לפניו שכשר מה כל כן ועל - הפלפול הוא הרבנות עקרהאימר
 לא הכוללת המוסר סדת עם נועץ היה אילו אולי עוד התבונן ובלי חקירה כלי .עשה
 )עיי עשה אשר המעשה על הוכיחו מהרי"ק כאשר ובאמת הזה המעשה עושההיה

 לפי נם צודק מעשהו אם אבל הדין נגר דבר עשה לא כי בפלפולו רק הראהובפ"טן
 מפליגים שרבותיו היות עם כי הדברים נראים דבר סיף , וישכחהו זכר לאהמוסר

סעלהו
 בגלוי האנסות דאזלי אלו במדיגות שלדעהי סתטיהים דנרים ראש גל:. כענ.ן שכתב ל"ד סי' ל'8(

 דבריו וכל . 'הירית דת על נעיב- עהה השש הראש בכסוי אלא ביניהן טגכר ולא הגסס כחקת יחשיברא'ט
 לו אסר אתה אף ביניה,; מנכר ולא והוסיף בזה הרגיש ובל.ם . המדה מן אינו הה.נ משום WD"2 מובן להםאין

 יהרמיון ביניהון לכר הלא ראש בכפיי לילך לישראל אסור יהיה ראש בכם!, שהולכין הקדם ארצו; !בגלדואיי
 כשכת ס,לח בשין ט"ב בסי' ועי' . בזה שנה ח' סי' נא'ח המו גם . לתא כ;וכלא דמי 'ה.ר'ת דת עליעברת
 . תהי פלפוליו שכל clQ בעל ש"ץ ם 'ה כוגס.'

 גם וכן הוא שיטה של מחכמתי או גאמיה הקרש ברוח קהלת אם בזה תליא שזה ב"ה ומחומרי ב'שמקול. הוא או לא או הידים את טטמא קהלת אם שמעזן גר' יוסי ,ר מאיך ר' בטלוגתת דיר.ם המשנה9(
 לא וכרם היה שאם שעה ל"י הרב מעיני נעלם. ,המטקנא שם הגטרא ם'ג,; וכל קפא פרק בעגילההנו-הא

 . בזה ויי 'טכתב. טה כזהבה"ה
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 הפומק.ם שיהיו זכה לא גם . בא לא למירגהם כי מעידים דבריו קצת , בתורהמעלתו

 נולר מהרי"ב . רבותיו בתשובות שהשתמשו בשיעור בתשובותיו משהמעגםהאחרונים
 רי"ר בשנת כי שנים ממפר טעהרן במדינה בברונא ברבנות וגימש ק"פ לשנתטביב
 שאלה הלוי יעקב סדו"ר לו שלח ההיא שבעת בברונא עוד 0צאנוהו אדרקודם

 שעקר בעת היה שנים וארבע חמשים בן פנים בל על כן ועל קציה( )סי'מזנוייסא
 ואשר והיתר איסור ומורה בפראג מושבו היה אשר מנשה הר"ר בנו היה ואז .מברונא
 אחת פעם מצאנו שכן באנשים בא נבר ק"ל( )סי' אביו השיבות סדר הנראהלפי

 לשנת סביב , בברונא ריי ישב בעור היה וזה נ"ז( )סי' האלוף עליו כהבשהמהרי"א
 עוד רל"ז בשנת כי מעשרים יוהר ישיבתו ימי ונמשכו לרינגספורק בא רטין אורם"ו
 . מופלנה לזקנה והניע מאד ימים האריך כי מזה ומבואר רי:ז( )סי' משם השובהכתב
 עליהם שקבלוהו הקהלה בני מטעם ברבנות נוהג היה כי נראה אנשיל מהר"ראחרי
 ן ב ה נ 1 י ר " ר ה מ סמוכים היו אתו אשר והדיינים קבוע דין בית לווהיה

 ישרור סברה ובעל מופלג רב היה והוא קי'ז(, )סי' איסרליין רביהחבר
 אחת שפעם עד . עירו מגבול הלאה גם לטובה הולך שמו היה וגם . ע"ח()סי'

 ר " הר ומ ברוך "ר ר ה ם אושפיק גחלי מאת מהריב לפף שאלהנשאלה
 ישראל אלפי ראשי שתהם וקראו טרו""ב עם סנה מהר"ר גם וכללו ,טנין נע

 ח.ץ , ובש"א( קל"ב ק"ו )נד' מז י ד נ ב ר " ר ה מ היה לו והשני רנ"ד( )סי'הנאומם
 פעמים שהי אם כי נדפסו לא תש1ב,תע וגם .. בכתובים דבר הנחילנו לא התשובותמן

 המשתיה.ת מספר לאין מעיות הה,צאוה שת. בכל ויש הר"כ( שטעטין תקנ"ח)שאלוניק
 המחברים רוב הלא לשונו נקושי עצמו המחבר אשם מעט לא כי ונראה .הכינה

 הוא אבל , הלשון חקי לפי בטשפם דבריהם לכלכל בדבר אומנים היו לאהאשכנזים
 אמנם בהשובוהיו השהמשו מעט אך האחרונים הפוסקים כי אמרנו כבר , כלם עלעלה
 יתרון יש בזה דבריו, הביאו לא שאחריו בדור המחברים גם אם כי לבר הםלא
 היו תשובותיו אשר מינץ משה מהר"ר הוא המחברים הרבנים מצעירי לאהדעליו

 האחרונים להפוסקים ברצון ומקובליתנעימות

 וששה עשריםפרק
 באשכנז. דורו וכל טינץ משהרב'

 וע מינץ מנ"ל יצחק בר משה בהר"ר יה פעלם רב חייש
 )חנוך מגנצה מולדתו עיר היהה אולי כן ועל סמעגנץ מינץ סגל ר"מ אוחוקוראים
 והביא יצחק רבי מאביו וקבל . (( הערה 22 צד ח"ג גירעמאנן לר"מ וני'היהודים
 בשם קרא ווייל מהריי את . י"מ( סי' מינץ מהר"מ )שו"ת קבלותיו מקומותבקצה
 בהיותו טמנו ששמע כתובה בענין מפיו שמועה גם ומביא סיד( סי' )שם ורבימורי

 הדור מגדולי אחדים מכנה מקומות בכסה . ק"מ( סי' )שם נאירפורם אתובאטנה
 כ"א( )סי' יונה מהר"ר ור"ג ברונא מהריי ר"נ מרעגנספורק רביהי : כמו . רבוהיבשם
 אשכנז רבני מנהג כן כי , ביושבתם למד אשר באמת רבותיו היו כ' מזה נשפוטולא

 צעיר עודו . לפניהם לסדו שלא אף רבוהי בשם המפורסמים הנדולים אחלקרות
 היהודים על גדולה צרה היתה ההיא בעת . נ ר 1 ב צ ר י 1 1 בעיר ברבנית נהגלים'ם

 או הנזרה לבטל רב טמון לקבץ יהשתדלו עליהם גירוש נגזר להם הכומריםשבשנאה
 קהל בין ריכזת דברי היו הזאה ולסבה שחד ידי על ,סן הארכת להשיג פנים כלעל

 סהר"ם והנה , חלקה לתת טאנה אשר בהיידלסבערנ היהודים ישוב לחבורתוירצבורג
 סנף ח.ה1ד1'ר
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 שהסכנה לולא לימים צעיר עור מהיותי כזה נדול בדבר דיי: להיות ממוב היהמנ"ל
 אצא ככיר לא זטן רק cw ישב לא בי נראה ומזה א'( סי' )שם נחוצה והשעהנדוניה
 בלי עירו בני ה צ נ ג מ אל מילרהו עיר אל חזר אז . נרעץ( )רי"ג טשם הגיליםעם
 כי נפם בשלום שבתו ימי לו ארכו לא אנל , שם לגור ויתאמץ לקראתי שמחוספק
 ורכושו ספריו אבדו ההיא ובביזה , לב, והיתה ינלכדה במצור העיר היתה רפ"ובשנת
 השערורה זאת קמה אחרי אם שו"ת( ספרו שבסוף )בטפתחות מתשובותיווהרבה
 )רם"ו( ההיא בשנה בי ירענו אבל לנו נרע לא במגנצה  מהר"מ נשאר עוד אםלדממה

 פבינ וכן , מ'( )סי' נירנכערנ סרבני גט  בענין חמור נרון על נשאל אחייה  טעטאו
 בבואך" אתה .ברוך שלום ברכת באשכנז לגיר כביאו ברונא לטה-"י כתב הזאתלשנה
 ועוד ה'( סי' )שם בגבולי באת כי רב לי ויש גדושה במדה חמוריך יסלא שדיואל
 )סי' רי"ו טשנה והוא במגנצה אותי עשה הנראה לפי אשר תשובותיו בין פסקנמצא
 דר היה כן אחרי , במננצה מושבו היה הביזה אחר עוד כי מזה ונראהל,ט(

 ט"-יד )ס" זעליקסאן לסהר"ר פסים שאית כתב ומשםבלנרוא
 לרוש ה.ה התשונה כחבו שבעת שם נתב אבל , כתיבתם זק מכר לא אך ה ס,ס"

 אפילו זמן הרחנת ליחן רצה ולא ההגמון להם נתן אשר הזמן כלתה וכברוהפיסה
 )סקי שעה אויום

 רבות צרות וסבל נשא המקומית אלה בכל כי ראינו והנה , ט"מ( סי.
 , לעירן( מעיר עקירתו סבת נם היה וזה . ונירושים היהורים רדיפות היו בכלםורעונו

 שם והיה ק ר ע ב נ ב ב ל הלך סיון בחדש ותשעה ועשרים סאתים בשנתויהי
 פרוע כי העם והמון , ברע מאד היו כי הקהלה עניני כל מצא שם . הערה ומנהיגרב
 לערה הדרושים ותקנות סדרים לעשות מבקש ואין דורש ואין איש אין כי וירא ,הוא

 הכנסת בבית גם . לב על שם איש ואין ידיהם קפצו וחסד צרקה ומפעלי ,בישראל
 כי לב על שם שמה בבואו מיר . בפחזות בו נוהגים היו ולפעמים סדרים היולא
 עשה וכן הרעים ומנהגיהם דרכם להיטיב מועילות תקנות להם לעשות היאנחיץ
 מהרים ישב זקנה לימי הגיעו עד רבים ימים פ"א( פ' סי' ס' )סי' יצלח בידווחפצו
 . עליהם:( לראש אלוף שם ויהי פולין במרינת פוזנה לעיר הלך ומשם בננבערגבעיר
 אשר שאלות הרבה על בי . עצמי הוא יספר כן . חבורים חבר לימים צעירעורו
 במפץ יחד חברם התשובות .אלה לו הם כתבו אשר התשובות בירו היו לרבותיוכהב
 ידיו מעשה פרפ'ות תשובות וכמה כמה לו היו וכן- . מבנצה בביזת נאבד הספרוזה
 בסוף למפתח )הקדמה ההיא בעת כן כמו ואבדי פסקים וגם דבר לשואליו השיבאשר
 . הרבנים מצעירי היה ואז רמ"ו בשבה היתה הני,ה זאה כי ראינו ככר והנה ת(השו

ואמנם
 אנל באקראי היינו ל.ז סי' התשובח טיפ בפרא:קפורפ שהיה כתב הניל במקום גידעמאנן ר"מ1(

 שהיה שם שכתוב ע.ר סי' התשובה תחלת על וממינת, כאילטא שהיה כתב עוד בט)נצח. אז חיתבקבע
 שנתרצה כחב זה שלפני ספני ברור והיא א מ ל א ב ד,ינא .ל"ת דינא לית ההטון יאמרו שלא לרוןמתרצח
 התשובח במשך וכן . הדין אתרא והיא באלטא אח.כ ראטר והיינו הדין באתרא לוקח חרין מדת יהא,כלא
 לר' פנו מתחלה שהרי דאתרא מרא מהר'ם היה באלו זה יובן לא כאן גם ~אולם . המעשה מקום אולםנקרא
 עצמו להכניס רצה לא ע ר' וכאשר מאולם ה.א רחוקה לא אשר באושפורק רב ה.ה והוא תדין R'DDענשכין
 . למהר.ם שלחובריב

 הראשונה מהתשובה כי קצת לשער אפשר בק-וב אבל דבר נרע לא לירחו שנת בצמצ,ם הנח2(
 ואף העיר מן ה.הודים נגרשו שבה רי"ג שנת קידם זה היה ועכ'פ גדול רג היה כבר בוירצבורג שבהייתיראינו
 שנת בין שנולד הדבר קרוב וע"כ שנה ל' עד מכי.ח פחות הדבר טבע לפי יהבן לא לימים צעיר עוד אזשהזח
 בשנת שכבר נראה מזה רל"ד בשנת בפוזנא דר כהיותי ק"ג בסי' כתב טבבנכערק צאתו ובבחינת . לקיץקרפ
 וקרוב פתרון 'דעה' ולא קיט( )פ" רנ"ט שמוג'ן בשנה בבבנבערק כתוגה כתב זה וכנגד טבבנבערק עקררל.ד
 רליד שנתוב בהשובח משא"כ טיס ש.היה וא"א ותשע .חפישים סאתים במלוא בכתובה שכתוב עיקר שרנ'פ'ותר

 ע"פ שבאיפליא בלוקקא ור"ל Lacca בע"ר דר שבילדותו כתב הנזכר בטקום גירעטאנן 'מ ר חרב .בנוטריקון
 בגלילות בפולין לוקא אם כי שבאיטליא לוקקא זה אין אבל לוקא בעיר בחיות. חיפ. בימי מ"ג בסי' שכתבמה

 . קי.ג בס.' מוכח כן שם דר טרנלית שמהר.יפוזגא
 ין ח"ה()דויד
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 הניעו והן תשובות עש-ה ושבע מאה אם כי נשאר לא בתורה יניעת! פרי מכלואמנם
 לפניו שאירעו נרונים על ם י ק פ פ כוללות התשובוה אלה , פעמים כמה ונדפסיאלינו
 , מיחירים או הקהלות מפרנסי מרבנים מאחרים עליהם נשאל אשר או שלו ריןבבית
 ם י ג ה נ מ 1 ת ו נ ק ת . אישות כעניני ת 1 א ר ו ה . ועולות ממים ובדבר , ממוןבעניני
 ם רשב' ס"ה ר"ג תקנית כמו היאשונים מתקנות הרבה ת 1 ק ת ע ה , שוניםבענינים
 של תשובות וכמה שו"ם ותקנותור"ת

 מיוחדים מ י נ י ד . ואחרונים ראשינים רבנים.
 . ותלמידים רבנים בין שלום לעשות ת 1 ר ש פ חליצה ושטר ותוספת כתובהבעניני
 הוראןת ויצית. ותפלן תירה וספר הכנסת ובית תפלה ברעי ראותהו

 בעניני מהן הגדול הרוב אשר כשמינה יותר ולא מעט רק והן והיתר אסורבעניני
 מהריס , לזמנם יותר נחוץ שהיה טה נראה זה על לב בשום והנה , ובכורותנצרים
 , שלמים קונטרסים הן אשי קצת בהן ייש . בתשובוהיו ביותר המאריכים מן הואטינץ
 בוש ולא הייה אשר כמוהו איש כי , רקים ברנרים כמאריך נחשבהו לא זאתונבל
 ובלשון צחית לדבר הורגלתי לא אני לשון וכבד פה כבר אנכי דברים איש לאלאמר
 לאטה הוא כן אס כי ככה דבר מענוה לא כי מעירות תשובותיו כל וגם ס"ו( )סי'חכמה
 אחרת מסבה אבל 1 צירך ללא רברים וברבוי לשון באריכות יחפוץ כזה אישאיך
 ולהבר לזרות בה היסור ער ההלכה לעומק יורר היה הוא מדי יותר בותיו תשארכו
 והפוסקים הגמרא מן בראיות ופנה פנה כל ויסר ספק כל ישאר שלא ערעניניו
 בטענות ומלה מלה כל על דרש וחקירות בריקוה ובשבע הסברה מן תובהיכח
 א' סי' )עי' תשיבותיו בכמה בעין עין זה נראה כאשר זה עם זה המרייניםהצדדים
 ופלפולים דקדוקים סכת תוצאותן אין שהביא ראיותיו . ובמ"א( ע"ב סי' ל"ט סי' י"זפי'
 טצאנו מקימות ובכמה . מהרי"ו לרבו נאמן תלמיד בזה והיה הרברים של מפשוטם אםכי

 ררך וזה , שהביא הראיות מתוך שכן וכל ק"ו בכח שלפניו הנדון את לרוןשיצא
 פירושיו בקצת נראה התלטוד בעיון והפשיטה הישרה דרכו . המטרה להשיג ונכוןבטח

 נדברי בהשתמש כן וכמו , tUD) סי' מ"ו סי' מ' סי' )עי' בתשוביתיושנמצא
 רוהו נשאו לא עיונו וישרות מברתו עימק עם אטנם . והאחיונים הראשיניםהפוסקים
 אם ולרעת לדרוש ראיותיו רוב הביא מהם אשר הפוסקים בדברי ולחקורלברוק

 לא הרוחות כל אשר נצורה חומה כעל עליהם בנה אם כי חזקיםיסודותיהם
 כי נמצא ספרו ככל נתבונן אם בהלמור. ככתובים בעיניו והיו ממקומה.יזיז!ה
 חטך פעמים וכמח הקרמינים מהפוסקים ראוות על מיוסדים והיראות', פסקיורוב

 לשלשל טתתיל רוסקות לעתים ואך , שלפניו כדור וחבריהם רבותיו דברי עליסודותיו
 ככעלי בעיניו נחשבו כלם שהם דברנו אשר הדבר והוא התלמוד. מן חקירתואת

 ינמצא עליהם וקושיות תמיהות לנו יש אם שאף , אחריהם להרהר אין אשרהתלמוד
 תמיהותינו נתלה אך שמאל או ים'ן טהם נסור לא שחרם ידענו לא אשר רבריםבהם
 אין אשר מלתא יש אם ואף . מפורש כן אמר הלא אחר וכטקום , בינהנובחסר
 40 )שם שפיר אזלא והגמרא בנו החסרון לטתלי צריכנא טקום מכל לתרוציבידינו
 חשב ואולי שקרמיהו הגרילים על דעתו היה כן אף כי הדברים נראים ועתה .מ"ו(
 אחריהם הדורות גדולי וכל ותלמידיו מרומנבורג ם מהר התוספות בעלי וגרולי ר"תכי

 שנקבל והאמוראים התנאים לרבותינו בזה שוים בישראל שנתקבלו הלכה ספרישחברו
 מהם לקח כי עליו נפליא לא ובכן , יפות פנים ובסנר באמינה דבריהם כל מהםגם
 רבותיו כל כמעט וכמוהו הרב זה נהג כי נפליא ,ה על אכן . בספרו תעצמותיוכל

 והרשב"א הרמב"ן שם היו ולא בעולם ספרד היה לא כאילו מפרד חכמי עםוחבריו
 מאלה אחד כל אשי נסים ורבנו שלמה בן מנחם ורבי והריטב'א וראיהירם"ה

העשיר ה.ה(יתר
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 , האלה בדורות אשכני מחכטי מעשרה יותר פה שבעל התורה מפרות אתהעשיר
 מונחת הדבר סבת כי נראה אמנם . בספונו נזכר ספרד גדולי אלה מכל אחרואין
 ה*והר רק בידיהם היו ולא , מעם רק באשכנז מתפשטים היו לא מפריהם בי יעןבזה

 וסחר"ם . והפור הרא"ש ופסקי ,הרסב"ם אלפס רב כסו פסק.ם ספיי ורקטפורססים
 כשלטות לו היו לא אלה גם אולי סננצה בביזת ספריו כל לו נאבדו אשר , ביחורסינץ
 לו להעתיק יוכל ולא אשר"י ספר לו אין כי השואלים מן לאחר שכתב מצאנווכן

 , ( ס" )ס" בלשונםדבריו
 אחר , הלכה בדבר אותו שאלו ומקרוב מרחוק , הארץ בכל לטוב יצאשמו
 מ"ו )סי' רבו לפני הטדבר כתלמיד יתרה בהכנעה אליו ומרבר הלכה בענינישאלות אליי כתב טמריווישא חיל איש שמואל מהר"ר בן אליעזר מהריר איטליא רבניטגדולי
 אח )רכ"ח( ההיא בעה הרעיש אשר שרוכין בעניני אחד ריב בעסק וכן .והלאה(
 הזה בענין הטדברים מראשי אחר להיות הוא גם נבחר באימליא דיניהם ונתיהקהלות
 ליווא מהר"ר על נדוי עונש לגווי לבו ומלאו עונשים, לגזור או לפשר אולהכריע
לנדואה

 דברי שלפי אח , הזה הייב בנדון היראתי דבר על קשים בדברים והוכיחי
 בישראל תורה ומרביץ בישיבה ויושב וקן גדול אדם הוה ליווא סהר"ר היהעצטו
 נשאו הזקנים עם הצעירים בזמנו באשכנז הרננים גרולי כל . צ"ט( - צ"ז סי')שם
 . עמהם להסנים צרפוהו גדולים ובעניניפ מלפניו שאלות ושאלו בהלכה עסוונתנו

 בכבוד כבדוהו הגיילים עם הקפנים וכלם היו רבים נזמנו אשכנז בקהלותוהרבנים
 כסה והנה הנה בספרו אסף כי לו יחשב לצדקה . נשנבימן( בתארים ותארוהוגדול
 כי מאוחר בזמן באשכנז הקהלות מרבני ותקנות קדום בזמן בצרפת עשו אשרהקנות
 לטובת לב חקרי גדלים חכמים פי על ודעת במועצית הנעשים כאלה שתקוניםטלבר
 לגל תועלת הס , הרת דרכי ולהישרה והנימוס וההשכלה המוסר לתכלותהיחרות
 כי עטנו קרמיניוה לדורשי תועלת הם עיד לקח ויוסיפי מהם שילמדו והדוחתהזמנים

 מקופות באיזה . תיקונים ליסר סכה הוא הזמן טצכ לרוב כי התנים מצבי יבינונוהם
 סוסי לתכלית רעת למיצאי ישרות בבנכערק, בעיר עצמי הוא שעשה תקנותהעתיק
 העתיק אבל . פ"א( פ' ס' ל"ת )סי' והחסד הצרקה למעשה הלב ולהעיר ארץודרך
 )פ" להעתיק פנאי ואין תקנוה הרבה להם סדר בי בפירוש יאוסר מתקנותיו קצתרק
 מגנצה( וירמייזא )שפרא שוים תקנות מקצת לנו קיים וכן . עשה סיב לא ובזהס'(

 מהר"ר בימי קמ"א בשנת ונתחדשו מרומנבורנ מהר"מ בימי נתקיימו ואשרהקדמיניות
 תקנות רב מספר בספרו העלה ועוד . י'( )סי' טהרי"ל אבי טולין יקיתיאל בןמשה
 . ק"ב( )סי' והאשכנזים הצרפתים מרבותינו וחרשות קיוסים וקצתן ס"ה סר"נקצתן

גם
 שכתב התשובות בתיך אבל , שטו שרה וכן טטולדתו אשכנזי חית לנדוא לעוא מהר'ר זחת(

 לא אנן תורה. ומרביץ גדול אדם נם שהיה ונראח באיטליא יושב שהיה נראה חזה הריב אודחטהר'ם
 . האגור ס' בעל לוידוא יעקב מהריר של אביו ושא יהורה הית העברי שסו כי טאר תדבר וקרוב . שמעושטעני

 נתיזת עליהם נרטו נקצור אך כי מעצמו וטובן . אתרים פה נזכיר עטם ונתן נשא אשר הרבנים טן4ן
 נירנבערג רבני ס,ל זלמן ור' פרנק דוד ור' ר'דודשפרינץ מעט. רק טפעולתם נדעשלא
 )נכים( ת.ח בעל ין ל' ר ים א ר םהר' )בכ"ט(. בימ.ם באים ח'1 כבר וביטיו נאויים גם הגולח עמודיקראם

 יר ש" באפנתיים בחג זלמן עטש(טהר'ר ע"ע קחי פיגץ tl~llrlvטחר'ר
 יע טע )% לוריא אחרן ר'לק.

 ל"
 בלמוא.טחר"י ואחד ה"לפהן לפעם משבו כיה( שפ'ראשי' "ראניורט.מהר'רשלמהרבי ~'לי בוחל אנשילומהר'ר טחריר ס,ל סהר'רנתן בהפרשאפ. פחש.שמ י"*" י' קנולט טחר'ר א העש י'ל"ל

 %, )% שטואל טתר'ר בן אליעזר טחר,ר בארם"בה ששי ,מי*:אולנבורג
 הנג'ס שקויו טתוך כנראת גרי הכא היה הואסטרעוש.

 זד"
 ,עליקטן מהר'ר גצי. לו

 )שיפק טקוברק קיצינג זלטן טהר'ר לשבח. שמרנ"א ""וטומאטאפנח"ם
 ישראל גרו* ח" כים נאק. פהר'ם שקראו פ'ב( )ס" טלרנגערג עבלן מ ר תר' ט באולטא.טושבי
 . פתורתם אלעו ח"ע טעט רק חזםןגזה

 דיה(לשד
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 וסתעצבותיהם לו שקרסי גדולים רבנים מכתבי העתקית כמה ספרו אל ספחנם

 התו-ות רוב. כי נראה ובכלל . שמו על הנקרא חבור בידינו ~~ן מהשובוהיו חוץי
 והלמידו במהרי"ל כבר ראיני כן בתשובותיהם רק נכללו האלה הדורות חכמישל

 ההם ובימים , שאלות אליהם שלחו ומקרוב מרחוק . ברונא 'י ומהר ומהרי"אסהרי"ו
 נאמנים שלוחים תמיד נמצאו כי טאר יפלא וזה . מיותרים שלוחים ירי על הכלשלחו
 סינץ מהרים אמר וכן הדרבים מסכנת יראו ולא רחוקות ממקימות השאלות אתלהביא
 והעיר עיט( )סי' וסמון ניף סכנת בהן ויש הררכים נשתבשו הזה בזמן עתה זמנועל

 מכנה אשכנז בארץ כי ששמע השמועה פי על כ"א( שורש )שו"ת קולין יוסףמהריר
 מרובה להיצאה צריך היצא יכל חוצה העיר מקיר אפילו לצאת ה המקום ברובנדולה
 יראו ולא בכפם נפשם שמו השלוחים אלה עתה ואיך . מסכנה ינקה לא זאה גםואף
 חזקו בררך ובלכתם בביהר כשבהם עיניהם נגד תמיר נצבו אשי הסכנות .פחד ידעי לא כמוהם חלאות למודי אמנם 1 ררכם על להם .האורבת הסכנה ספני פחדוולא

 עליהם הבא ומכל . ולרת לתורה ותועלת השם קדוש שיש במקים וביחור לבםואמצו
 דמסאני ערקתא על אפילו נפשם לתת הטות להם ערב כי ער ולסביל לנשיאלמרו
 )שוית התירה ועל הדין על לעכור האונם על להשגיח ושלא הדת על לעבורשלא

 ישובו ולא הסכנה פני למרות למידים הם כבר כזה דור כן ועל נ"ז( סי' מינץסהר"ם
 להביא נכונים היו אשר שלוחים תמיר השואלים מצאו כי עיד יפלא ולא , בלמפני

 ט-חם שכר לשליחים לשלם כספם על חסו לא הם וגם . חפצם למחוושאלותיהם
 מהר,.ם . בקהלית השלום לקיום נחוצות היו השאלות מן שהרבה בהיות ובפרם ,משלם
 וגם , הקקלוה מתקנית בדינים הנוגעים בענינים מבוקש יפוסק טורה היה ביח.דהוה

 אחד בפסק , האלה בענינים וחקר אזן אשר נכוחים יסודוה כמה בתשובותיומצאנו
 ארם בשים נח אין : כהב ו( ט סי' ועי' 1' סי' )שם ולפרנסיה וירטייזא לרייניששלח
 )ר"מ רלה. לרבים מומחה וטנהיג רב בו שיש במקום דבר ולהנהיג לחדשנה"ג

 תקינים בעניני הפרנסים כח הוא מה בזה להם באר והנה 3ע( צד ח"ננידעמאנן
 הכנסת בית בעניני כסו דהי בענין במקצת אף הנוגע דבי כל כי . ישראלבקהלות
 מ.רי הרבנים או הרב בלעדי דבר לחרש הפרנסים ביר כח אין להם וכרומהובטנהגיו

 לאמר מהנשאים הפרנסים אלה היו עת בכל , והישר הטוב לקיום נחוץ זה והיה .הדת
 ועוד לשמאלם ימ.נמ כין ידעו לא אם אף העדה דבר בכל תקנות לעשית האדונים .אנו
 יורעי אותם הרעויותר

 מפ-
 בכה ותקנו וחקרו שאזנו הצבור על פרנסים ונעשו מעט

 נכשלו ולרוב והמזוזה הדלת אחר .- ולתקן להורות הנקראים הרבנים את ,הניח'עצמם
 שהגביל מצאנו זה נגד ואטנם . הזי היום עד היה כן הלא , והקהלות הלבבוהוחלקו
 יש אם חשוב רין ביה שצריך שאמרו במקימות כי הח-שבים נגד יטוען הרב כח אתגם

 :ראש שרב החליט אלא כן לא וה.א שלשה של רין כביה חשוב בעיר ישיבהראש
 , י"א( סי' )שם שלשה של ד ב כח לו אין לעולםישיבה

 את כופים היו חכמים ותלמידי שהרבנים ם היהוד בין היתה ורעה נושנהמחלה
 . חרמות , נדוים נתנו נקלה על , רצונם לעשות מימרית כפיה מיני בכל אדםבני
 . בקהלוה המחלקות וגברו רעהו ובין איש בין השלום שהפרע למארה זה היהלרוב

 אלח מה ראו שאמרו Dp המון נגד התורה את חללו כאלה מעשים ידי עללפעמים
  ?cns לשם שנכי רבנים מגהת על מהרי"ו מתמרמר מאד וטה , עושים חבם'םהלמידי
 נגדם המתריסים בית בעלי נגד לנפשם דין ועושים חכמים לתלמידי עצמםמחשבים
בעלי ח"ה(;ד..ד בעל* על ולהתנפל להתגולל תיאנית ימבקשים בעקיפים ובאים רב בטמון א.תשוקונסים
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 האדם את רנים והיו קכ"ט( סי' )שם טמון להוציא לעצטם סנרים היו חכמיםהלסיד. וכמה קס"ג( סי' מהריקו )שויה בשרם מעל עורם ולהפשיט נסכטרתס לצורםביסים
 גדולי קצת על גם קם"ו( סי' )שם נפיתם טצודת פרשו הקהלוה על ואף כרחובעל
 הוא כי הקיל יצא מפראנ אליה רבי על . טיבה לא שטועה יצאה המפורסמיםהדור
 אלא עור ולא ולטובתי להנאתו מסון טהם להוציא ארם בני על ונרום חרטותנותן
 כי הוא ופלא , מ"י( סי' סהרי"א )פשקי המלכות פקידי גבח לכיפם טשתדלשהיה
 בדבר נכשל עצמו היא איסרליין מהריר לפני עליו המלינים מן היו אשר כרונאמהר"י
 ואף גי שזלול על ולמיני ר' התכר את ומחרים מנרה שהיה יסופר עליו , הזההרע
 , מרעהו שב לא הוא הרין את עליו לקבל מוכן שהוא ואמר לפניו הכניע ולמונישר'
 ההרם עליו שחל אחרי ויאסרו הטלנות טצד עליו יעלילו פן קרובה שהמכנהואף

 בנפוי שהיה סי כי הטלבות דת היה כי , למלכות ומוכתב אגד מסונו יוםשלקרם
Qw~pמחביון שהיה , אומרים העם הטון היו ומה . למלכית רכושו כל יחרם יום 
 סהר"י כאשר למלך מטונו נפל שבאסת דבר אחריה היה ומה , למלך מטונילהפיל
 אלה כל ואחרי טנש:א גדול השם חלול זה האין למהיי"ק במכתבו כתב עצמוביונא
 עטו שיסכים מלפניו מבקש היה וכסעמ , בפלפוליו להצפדק סהרי"ק לפני באעיד
 אך להפך הוא כי , אליו מהרי"ק תשובת נאמנה ומה , ולומדיה התורה כבוד עלויחוש
 ולא כישראל צדק שיפטי יש כי יאסרו עתה כי ולוסריה התורה כנוד על חסהוא
 הרברים עמדו בן , קס"ט( קם"ח פי' )טהרי"ק לזה זה פנים נושאים הרבנים גייאמיו
 בעת היו והחרם הנרוי כי האמנם טובה ובעצה מיס- בתוכחת ושובה בנחת תסידדבר בגזיותיי הוא כי יראה הזה מהר"מ בחשובות. המהבונן ואמנם , באשכנז ההיאבעת
 דיניהם פסקי גדום על לכפית אחר דבר בירם היה לא כי הכרחי דבר כטעטההיא
 לפענחם נתן בקושי ואך , מהם הרתיק לעבטו היא זאת בכל אבל , אלה אסכי

 נ"1 סי' )עי' מזה להטלפ יכול לא כי אחרים הפילו אשר וחרמות נדוים עלהסכטתו
 . צ"ע( צ"ח צ"זפ"פ

 הוא הלא נירנבערנ סרבני אחד ביחוד הצטיין ההם בימים ספרים מחבריבין
 לו היה הזה רבו ממרנבערג. טעבל כהר"ר תלמיד שטיין. אייזקטהר"ר
 מופת כסו מופלגים תוארים לו ונתנו ורוממוהו בברוהו בלם דורו חכמי מכלהפארה
 כי האלה התהלות כל להצדיק טאד יקשה בדורותיני לנו . גאון גלוועא רישהדור
 לא !אף קונטרס ולא ספר ממנו אלינו הגיע לא כי יען גדולתו על הטשפמ לנוחס*
 הלסירו מחכמת רבה כי חכמתו על לשפוט נוכל ,את בכל אמנם . שלם אחדמאסר

 ספק ובלי בנירנבערג הנכבדים הרבנים מן היה שסיין איי,ק סהר"ר . הזההמובהק
 ן ר ה א ר " ר ה ם לו כרומה ואחיו , חי פעבל רבי רבו בעוד הורה הרביץגם
 אך נמצא לא וזכרם שמם קס"ה( סי' מהרי"ק )שו"ת שם הוא גם גר , ם י י ה נ פ אפ

 חרורות בכל וזכר שם t"bW טהר"א לו עשק זה תחת אבל זטנם כני בחבורימעט
 בדרך הולך אינו האלה בביאוריו הסמ"ג" אבאורי חכר אשר ספרו ידי עלהבאים
 דבור בל , המלה מובן בעצם פירושים והם הפשות בררך אס כי והפלפלניםהחריפים
 ללומדים להועיל ס(מד במגגון בקצרה יבאר הטלות גם ולפעמים בסלנגודביר

 לפעמים . לענינו מיותרים וברברים בהדושיס יבלבלם ולא האמתית הכונהולהורוהם
 נם הוכיח הדברים אריכות לערך וא, הגמרא בסוגיית גם וליחן לישא העניןיכריחי
 ופרוקים בקושיות וסתן במשא הרבה יאריך לא זה באפן גם אבל , בביאורםלהאריך

 את בחירתו דבר על , האטהי הפשט להשיג לו הצריך כשיעור וידקדק יעסיק אםכי
 שהיא , באסרו בה ילך אשד הדרך את עצמו הוא לנו יודיע האריכות את אוהקצור

 מאריך ח"ה()דיי
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 ע"א כ"ד דף )ח"א בקוצר אלא לומה צריך אין הסמ"ג להרץ אבל הסוגיא לתרץמאריך
 לו יבור אשר הקצרה הדרך כי אסינו טהרי"ל על דברני באשר . קאפוסם(ד'

 , פכ"ב' )לעיל כונתו סוף עד לבא נוכל עמוק עיון אחרי רק בי פעלובתשובותיו
 כ"ץ זלמן למהר"ר מהריש תשובת את כהביאו כן ועל זאת הנין כנר שמייןימהר"א
 מניה מקימית בהרבה ע"ב( )ז' פירשהי ואני ובקצור בסתימות נתב מהרי"ל !אפר
 )א' ח"ב בתהית . כללים בסמ"ג לתת הזה המבאי ררך . כגמרא גם ולפעמיםהספר
 , האמת נגד כשאינו הענין לצורך האמוראים דברי שמשנה המהבר דרך אמרע"ב(

 . שלנו מוך תיספות ראה ולא שאנץ הוספות לו היו הסמ"ג , ע"ב( י"ב )ח"ב עורואפר
 אסר לגזרה גזרה בענין כסו ג( ע כ"ג דף )ת"א נסרא כללי קצת בו מצאנוגפ

 אמנם . אחת גזרה בולה כי בתלמוד מקימות בקצה ואוסר לגזיה גזרה שנוורין גםשנמצא
 אסר ע"ג( )י"ב וכן . אחר תירוץ על ותוזר כן לתרץ הגמרא לבעל נות איןלפעמים
 יש בברייתא אבל במאמרו אחר כל בדקדוק כתובים האומרים שמית במשנה :כלל
 הרידף אך מזכיר הספרדים חכמי מגדולי . חברו בשל האחר דברי נחלפו שמאלחיש

 ורק והמור והרא"שוהימב"ם
~pe 

 דבור כדי תוך חזרה בענין נסים רבנו סררת אתת
 בחרישי כמלה מלה הם שהביא שהדברים , מגירונדי נסים רבנו והוא ע"ב( כ' דף)ת.'א
 הזה הרב כי נראה מהן כי הנק.רות אלה כל לפרס דקרקני והנה , )פיז( לנדריםהר"ן
 מסה יותר , ספרד לחבטי יותר קרוב ועמר האת-ונים אשכם טחכמי בלמודונבדל
 לשנת ויואל עזב נירנבערג את , יד שבכהבי בבאיריו נמצא הדפוס בספרי לפנינושיש
 משם נגישו רנ"ה נשנת כי מנות מצא לא שם גס אכן בוראנקן טצענהויזעןבעיר

 ן הראש ביום לעול10 נפטר חרשים או ימים מעם ואחר לריגנספורק לו וילךהיהורים
 כ ק ע י ר " ר ה ס נם שם ישב בנירנבע-נ עוד יושב בהיותו , רנ"ו השנה ראששל
 לנו אין אחרון בדור אכן ארץ מלאה תהלהו אשר מאר ומפואר נכבד רב ת י ל ג רמ

 בהשיבותיו מינץ משה רבי הרב . היתה כלא היתה אשר קטנה שארית רק וחבמתו0תורהו
 דברים קצה ממנו ונמצא ע"ג( פי' מהרם'ש )שו"ת ממנו וארוכה שלמה  תעובה לנוקיים
 ערכו להכיר עליו זמנו בני טשפם יספיק אבל , אתרים מהברים בספרי מפיזריםקטנים
 מופלג : קילון יוסף רבי הרב עליו וכתב , מעלתו ומרוממים יהללוהו אחר פה כלםבי

 . כ"ו( סי' טהרי'ק )שו"ה הנהול הרב ור"מ ר"ג הוא קרוש אלהיט איש ובחבפהבזקנה
 כמה מובאים ובי בנו פרסם זאותי גפין סדר והוא שמו על נמצא אחי קונפרפרק

 . ל"ו( סי' יוסף שארית )שו"ת זמנו גדולי עם אביו ונחן נשא אשי ותשובותשאלות
 החריף בימי ואב"ד ראש בפראנ היה אשר רגלית מ אייזק מהר"ר היה הזהבנו
 כנר אשר אחרי כי לו קורם מת אייזק רבי והוא , ק א ל 1 פ ב ק ע י ר " ר הם

 רפ"ה בשנת השני אדר לחרש כ"ד ביום נפפר מיאות עיניו ותכהינה לזקנההגיע
 . אביו מהורת דברים מקצת קיים הזה בנו והנהלפרפ

 ועיר עיר בכל סרוב יסח לא כמעם ההם האחרונים ברורות באשכנוהרבנים
 מעם אך אשר מהם וכמה . ומורים רבנים ישבי יחורים שם אשר וזוית זויתובכל
 . יגאונים הנולה ראשי הדור מופתי ונקראו מתכמים חנסים והיו מהורתם דברשמעט
 איסמרייך נפות בכל . התורה נפיצה הקרובות הארצות שאר בכל אף באשכנונאשר
 היה אחר רוח האלה הארצוה רחגי בכל ואמנם התלמוד את ויורעים חכמיפ רבניםהיו

 . ההשכלה נסלם אחת סררנה אף עלות מבלי מאה שנות נשארו אחת עמדה עללכלם
 ישבו לפנים כנר הזאת הארץ . פיהם בסצינה רבנים איזה הוה הכלל מן יצאובמקצת

 בתוספות המבר טפיהם אליעזר רבי כמי תוספית בעלי מהם והיו גרולים חכמיםבה
 לא אשר ומן היה ולא ן אתרים ועוד קל"1:( שבת )תיס' טפיהם סשה ורבי , וי()ע"ז

היתה י'ה(ודו-ד
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 היה קס"ט בשנת פראג נזית אחרי . בה לשבת מנוחה להם ונהנו צורריהםרשעים ידי בהם ח5ו לא אם רק וסופרים חכמים מלאה בישראל ואם עיר פראגהיתה
 המר תא , ק צח י רבי בן קרא אבינדור מהר"ר פתג טיטאי
 המרה גם וראה . קמ"מ בשנה בפראג תגחל הטבח ראה ד עברתו בשבט עםראה
 השם קדרם על טישראל נפשות ושבעה ,נבעים נהרגו ההיא בשנה אשר ק"מבשנת
 הנראה ולפי , נצחון( ס' )סוף פסח היה היהורי ששמי פיטר אחר מומר ססירווזלסבת
 שקפה ואתרי רג ברעגנסב מצאגוהו קם"ט ובשנת בארצות והתנורר נפשו על אןמלפ
 אייר לחדש בתשיעי מיחו יום ער שם והיה לפראג הראשון מקוטו אל שב מעפהארץ
 חבר היאשינה הגזרה על ההוא;( בחרש בעשירי בבור מנוחתו והיתה קצ"פשנת
 היא אבל פיוטי נועם בה יש כי לאמר נוכל לא . התלאה" כל 6את הטחחלהסליחה
 "אל המתחיל הפוטין היא ממנה יפה , במקרא לו רב ירו כי ממנה ונראה לבטיעישה
 בראשי שמו חתימת בכלן אשר אחרות פליתוה ממנו נמצאו מאלה חוץ . ה'"נקמות
 יקרה הקדש לשון מליצת ההיא בעת אשר בארצו , שירימ קצת גם לו ויחסו .חיווט
 המשכיל האיש היה גי כשנחו מצבתו על גם כתבו בן ועל המליצים מן אחד היאהיה
 יהירים ועם רבים עם תורה לומד היה ני עוד עליו נאמי בטצבתו , ידידיםערר
 בקבלה גם עסק קצת ולרעת . מקיא ובספרי התנטה ספרי ובכל בתורה בקיוהיה

 )אוצר שו"ת בדרך הקבלה חכמת בענין חקירות בולל ספיר אבן ספר לוומיחפים
 צר ל. א. ג' )צונץ ושמות בראשית פפר על פירוש לו יחסו ובן אבן( ערךחאפרים
 )עמק קם"ט שנת בריגנמבורג וחברו ההלים בפפר ק"ג מזמור על פירוש וגם ,6)(1(
 מה לפי כי היה לא הנורה בעת הראשון הרב בי ונראה , פי"נ( פוף ל הקרמההמלך
 סקוסות שבקצת אף . השם קדוש על ובנו הרב נהרנ התלאה" כל מאת בסליחהשקונן
 האמור מכל אגל נתירה המופלגת נדולתו על מזה לשפופ נובל לא ממנו דבריםנוכרו
 לשון מחכמת ובפרפ אחרות מידיעות ירו הניח לא כי נשפופ פנים כל על הנהער

 סליחה וחכר פייפן כן גס היה אברהם רבי בנו לו. היה ואח בן נםהקרש
 ער ר ה ם אחיו אטנם . מאומה נורע לא ויותי אברהם" אלהי אאנאהפתחלת

 פירוש ובחב חקירה בדרך אגרות ובאר החבס.ת פעם פעם בבר א קר חם נס
 . 401( פ. ג, )צונץ נבוכים במורה קשים סקיסותלטקצת

 הן בית אב היה יהוא מילהויון ליפמאן מהר"ר חי כדרואתו
 היה ,נחכר הגם תיקל וסדר בעמון מאד נכבד היה הזה היב בפראג ישיבהוראט
  אשכנו חכמי ונל ובחשובות( במנהגים )מהרי"5 עליו וסמכו אשכנז רבני בעיניחשיב
 התפארת אבל חייו  ררך על  הפארתו בל זה לא אמנם  לטובה שמו  טוביריםשאחריו
 סרר על אנצח.ן" מפרו לו קנה ישראל וחכטת תורה מוקיר ארם מכל לו יאחהאשי
 שלה ביינק , מאפליה במו ננה  במראה הוא  ובארצותיו בדורותיו הזה הספי .התורה
 אשר המצוקות הבין בלבי . מכאוביו את ירע עמו עני את ראה בעיניו , ציהמארץ
 , אלה ה' עם לטוב נדרש אחר יבר עור כי וידע , ימחיץ מבית אמונתו צרייציקוהו
 עשו באשו- המנהגים ש5 וקיץ קוץ כל על לרקרוקים רוחם כחות כל נודביםמלהיוון

 וננד פיו יפתח לא כאלם מחוץ עליהם המוענים ננד והיו ההיא בעת אשכנז חכמיכל
 כנבור עז התאור לזאת אי . ובאלות בחרסות כח גבורי אך בקרבם אשרהמינים
 חכמית יסודי על ולבנותי המיטחיתים נגר לוטנו הנדרש פפר לעשות בלבוונמר

ויריעות
 אליו ונספח ליעצן קלסן טוזה חו"ל נפראג חישן שתיק מצבות טכסתי ק'ע ra'P עד גל פ' ש'6(

 גא.ל צונץ וראה פ, סי' 1 צד שם האק מרזש המגבהי על  הרשומים חשישש דגרי על חפירות בוללמאטר
 . רא"ק פיוטי אורות על 874צר

)דו'ד
 ח'וי
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 להם יהיה והוא , נכריה גפן כסורי ההיא בעת היו אשכנז איצות בכל אשרויריעות
 . "נצחון" ס8- הוא והוא . ועקריה ישראל אטינת על הטוענים בפני ולמסתורלמחסה

 עכרו אשר רוזלאוה מן כלל דרך יספר בו אשר רבר פהח יקרים הזה המפראל
 חשך והררי בחשכים הולכים "יהנה בעם בבין . תורתנו על הטוענים טצדעליו

 כנגד לעמוד הוא התאמץ כן יעל . האמונה" במלחמה בא ואין יוצא מאיןהקיפום
 חכמים יש . לשאול יודע שאינו ואחד תם אחד רש; אחד חכם אחד כתוהארבעה
 בעקרי מכמישים אפיקורסים רשעים ויש מתבוננים אינם באמונתנו ולהשכילמחכמים
 לחצוניוה דעהם אשר המים ויש . כהצדוקים בתשב"פ משגיחים אינם או ונביאיםתורה
 לאפשר והנמנע כפשוטם הכסים דברי ומבינים במעמים טשניחים ואינםההורה
 ההאור אלה כל נגד והנה . לשאול יודעים שאינם אוחם הם י.ם ר ח א ה ואלהמאפינים

 החקירה בררך ,ה כל יאמנם , האמה דרך ולהירותם טעותם להראוה כתשם להוכיחעזר
 ספרי וכל האונגליונים בכתבי בבקיאותו וביחוד , ובלשונוה בחבמוה בקיאותוובעזרה
 אשכנז חכמי בכל סי בשותים בין כשושנה באשכנז היה הוה האיש והנה .מוריהם
 1 התורה חכמת זולתי חכמה לדעת בקש מכלם מי ו אלה מכל מאומה ירע ההםברורות

 כצדק כן ועל ? עלינו לטוענים להענב מה ידעו למען בספריהם להכין לכו שת זהמי
 עמם כי ידע לאשורו דבר מבין והנה . ובארצו ברורות'ו יחיד הזה בדבי היה כינאסר
 בי . מאד היא גדולה לעשוה אמר אשר המלאכה כי כנד משא נפשו על החכם,ה
 שאלות על מלענית בינה ריח אף בהן אין אשר סכלות טענות על לענית קשהיזהר
 עליהן להשיב כדאי אינן אשי מכלות טענית הן כי נראה הלא וכהניהם  חכמיהםבשם בספרי  הביע אש- אמונתנו על הטענות בכל נכינה אש , כענין הן פנים כל עלאשר
 ני לעשוה לו היה מה אבל . באולתו כסיל הען אל בנפשנו לגלים יהיה טובויותר
 רמה ידנו יאמרו פן להשיב מוכרח היה וסכלות שטות כן ועל , דבריהם עליוהזקו
 דעה אוהו חונן וה' . כאולתו כסיל ענה בנפשו קיים רוחו במרה ספק בלי כןועל

 ולס. עצמם מדברי תעצ.מותיו ולרוב טענוהיהם כל על התשובה תמידלמצוא
 , ותורתםרעוהיהם

 דטקראות על ולרוב . הכתובים ועל הנביאים ועל התורה על מסודר הספרזה
 ויראם שולל מוליכם ובכלם דתם עקרי לחזוק העצומות המשיחיים יביאו מהםאשר
 יקשה כי ער כך כל הטוענים נואלו . לפעטים . תקימה לה אין אשר טענתםסכלות
 ענה חכמ.ה לאויל רשות ני ברעתו אך ,  אולהם מפני עמהם נשפט להיות מאד'הדבר
 כן אומר אחר ובמקים . ולעג לשחוק מענקם יעשה אשר מעפ ולא באולתםלהם

 לפי להם אעףנ אלו תשובות להסיג יכולה כלם דעת שאין ולפי קכ"ת( )סי'בפירוש
 'במל , לאל ישים ותעצימוהיהם וטענותיהם ראיוהיהם כל איך יתפלא קורא בל .דעתם
 כעור . אולהם טבוחת פניהם יהורו שלא להם נדרש נחושה ומצח , הארץ כעפראוהן
  בעיר  הבוט-ים ראש  הבוסרים.  עם  ויביחים  לו היו באשכנז מולדהו בארץ יושבהיה
 לענות יכול לא שכנגדו כי המנצח הוא היה עת  ובבל  פעמים בסה עטו  ההוכחלברוא
 נכונים אחרה דת מבעלי עלינו הטוענים נגד רק 5א אמנם . ובכ'ם( רכ"ח )מייאותו
 אטונתנו עקרי  להרוס  הבאים סקרכנו נם הכופרים מיני לכל גם אם כידבריו

 והציור המשל בעלי שעיטו  דרך על  לבובתם  התורה רברי  ומהפכיםבפהילוסיפותם
 סי' )עי' ההוקר עם כהחוקר ירכר עסהם אבל מספרו גמול הלק נדב להם גס ,בספרד

 . ועוד( ט' )סי' חכמינו דרשות על המלעינים נגר נכוני תוכחותיו וביהוד , ובס"א(א'
 לנו די האומרים מוכית , משפטית ידבר נעיניהמ התסידימ דורו מחכמי קצת עםנם

 לב על שם ואיז מפניוה הנהגיה מצות ושאר והמותר האסור התורה בלמידהבדורנו
לידיעת ח"ה()דו.ר
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 והוא יוצרנו מהית, יהעני,' האוספים יהטפשים :המכלום מן רעום : ועור , השםלידיעת
 אינם הם גם ומצות תורה :בעלי עמנו מבני ,רב המון נגי וסרבי- כתארנו.נישם

 הולך האלה העיונים מחקריו בכל , קכ"ד( )סי' ווצרנו את 'לדעה האמת עלמתעוררים
 הכתובים דברים. גם מביא כי רושמים ימצא היטב והמעיין , .'סיע כספיו הרמב"םבשטת
 רצוי היה לא', הספר שזה ספני ספק ובלי הספר שם יזכיר לא אבל נבוכיםבמירה
 עליו .יסומף סעריהקגאון רב את מביא היהודים. הפהילומופים טן . אשכנז חכמילרוב
 בכסה 'וםביא';'פירושיו, מאד עד בע.ניו. חשוב הזה הראב"ע, ,נמ:;פיהוש , דבריובכל

 האליהגיסווחסים"להראב"ע חלב, בענין ותירוץ קושיא מביא אחד במקים אכן ,מקומות
 חכמת את מהפלגתג: אבל , מינות הוא והתק-וץ ידיעה חסרון שהיא הקושיא עלואטר

 . פ"ב( )סי',: טועה:' בתלמיד והלאם מפיו הדברים יצאו כי להאמין יכול לאהראב"ע
 .בקיאותויצמקרא .המראים' יש-ים פשטים כמה בו יש הזה נספר אשר הויכוחיםמלבד

 דעהע בס נטצאי שונים במקומות , המקיאות בביאור השכלתי ורב הלשוןובדקדוק
 לקראים ומיוסדות נכוחות וחשובית פה, שבעל התורה, מהות ,בשן .מאדטושכלות
 התלמודיים מן. בין החכמים .כל שכמעט בספדי הומן מחלה פה, שבעל התורהמכחישי
 ,פשתה לאשכנז נם הקבלה להם) .טמנה זו ברשת ונלכהו נוקשו מבע6.החקירהבין

 אם כי השכל: עם נועצים בלתי אמונה עניני בכל אשר בארץ כי', , יחזר עידואולי
 : עליי קבלה שם .נשא אשר ברבר ספק להמ.ל לבי מלאו ,ה מי דבר לכלסאמרנים

 אמנם ' , מצירות עליה ובנה בקבלה ועיין בקבלה האמין נצחון מפר בעל החכםגם
 בחייץ ורבצך , והרטבך מגרמייזא', לריא היוקח את אם כי טזכיר אזנו קבלהמספרי
 הלאב"ד של נכדו שהיה דוד בן אשר לר' מדות עשרה שלש ופירוש , אלהותומערכת
 )סי' אחד במקום ומצאנו . הזוהר מן דבר אחת פעם לא אף אבל ההשגות"(בעלי
 יכוון שלפעמים שאמרנו במה . ללב יטעך אל מצאתו קבלה ובדברי שכתב:קל"ג(
 באותה לנו ישפיע העילות שעילת לומי כוותנו כי ,1 לסעירה ולפעמים 11 ספירהאל

 . , י בנטיעות קוצץ לבד אחת טרה אל לההפלל פונה שלבו מ' אבל השבעהמדה
 ,י%ביי'קבלה ; שכתם מה הוא דבר והלא ה. הס טעם של אלו דבריםוהנה

 קרובה הלשערה נראה- כן על אשר הספר שם ולא האומר שם יזכיר ולאמצאתי"
-?SIN~מסשלבא4יכוה האלה הדברים נמצאו ששם קנ"1( )סי' הריב"ש בשו"ת כן יאה. 

 כ-י הריב"ש עליהם. ואטר להריב"ש שוש.ן אבן דוןסעט.שאטהםהמקי:בל
 '. '. ן וקצרם. הוא ונא , כדאוט.1,נ:

 אנשש .רק.מצו, המצוה, קיום להם אש? באשכנז דורו מחככף יביםלעמת'
 סכל -)הישתדל ,הוא הנץ ,וטעמיה התורה ברוח התבונן 1ב4 הלב הבנת' בלימלוטדה

 ההשהדליו,י"נכבדות אלה אכן:לכל . טעמיהז( על ולעמור ,ולהבין':שנימיוחה .לרעתעז
 ולזכך הדעוח.והמדות להיטיב 'השכל מומר מאמרי מהמון , תפארת 'עמרת, לראשןישית

 - את .;' --.
 סואבו סשה י' סאת 7ו צד ח"ד נחמד באוצר ארוך מאמר נמצא הוה דוד בן אשר ר' אידת על6(

 . ק,חוד ונקרא(ם' וכו' ספירות ועשר הקב'ף( של טרות'ו )כלו' טרוח ה,.ג על פירוש חבר כי כתיבישם
 באשכנו ,הוי כבר המפר היה כי הראה וכאן לריקאנפי המציק בטעמי כ"א בספרים לו וכר שום מצא לאעור וכתי

 מדוח קנו מרות .ה.'נ .ודל אשר ד' לשט ח"כ :שכתב טה כי לחעיר ודאיתי . ר'ד סי' לירמיה פיר..2וע4
 _"כזל !דם על ינו הצריכה בסדה לנו שטגיע בסה נ.א עצמ6 מצד ליצר טרות 'נקראו ',לא ! .הלמותקציבות
 ונבין . ובסברה ובטעם בארוכות הענין כתיב ושם , ,י צר בא.נ גם מעהיק הענין זה כ, אשר ר' לשין זהאין
 . ובקצור יתעתיק תמצית רק שתעתיק מאחרים בהעהקתו הסתבר דרך)מזה

 כ"א בסי' קצתם פה אסרפ ובכת . טעמיהן "nlSD-שפ(' כל סדורים תטצא שם הרב שכהב במפהחוה7(
 אין כשורה שאינויסאמין שי הלא בלב, אם במילח,כי תלו.ה תאמונה שאין ,דעו ולא חט.לחיוויל בענ.ןכתב
 אלף הלא- גדול !~לא וזה . ניטול אמו אפילו , יהודי הוא הרי כשודה המאמין גם' ליחודי ,אותו משוהמילתו
 ונעשה נעכר וצדם מטי שנתב בחלל  נשר בטעם ע' ובסי . ב' סי' הרוסס אל באגרת מטש פולוםדברי
 ועי דם. ונעשה הראיט.ן למבעו יחוור החלב את הבשר יקלוט בשר בחבור אבל מיהר ההלב ובקעחלב,
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 נכברות כסה ' נרחב כר על חמי כפרחי ואנה אנה בפפרו הפזורים האטינותאת
 והבטחון ההשוכה מעלת על , האלהית ההשגחה ועל הסרות חוקון על בוטרובר

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

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

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

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

p-eועשרים שבעה 
איטאליא,

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

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

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

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

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

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

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

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

 ח"ח( ר)רז
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