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 .1תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד א –עמוד ב
ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין ,או ממקום שאין עושין למקום שעושין  -נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ,וחומרי מקום
שהלך לשם .ואל ישנה אדם מפני המחלוקת… .גמ' :בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא .אתו בנייהו קמיה דרבי יוחנן,
אמרו לו :אבהתין אפשר להו ,אנן לא אפשר לן - .אמר להו :כבר קיבלו אבותיכם עליהם ,שנאמר שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך.
 .2כתוב שם לראב"ד מסכת פסחים דף טז עמוד ב
אם קבלו אותו על עצמם לבד יכולים הבנים לשנותו אם לא נהגו בו אחרי מיתת אביהם ,ואם נהגו בו כבר קבלוהו ושוב אין מתירין אותו
ואין נשאלין עליו
 .3פרי תואר יו"ד סימן לט
ולעולם בני בישן הם בני משפחת בישן כפשטה
 .4תלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד א
אמר מר עוקבא :אנא ,להא מלתא ,חלא בר חמרא לגבי אבא ,דאילו אבא  -כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד
השתא ,ואילו אנא  -בהא סעודתא הוא דלא אכילנא ,לסעודתא אחריתא  -אכילנא .אמר שמואל :אנא ,להא מלתא ,חלא בר חמרא לגבי אבא,
דאילו אבא  -הוה סייר נכסיה תרי זמני ביומא ,ואנא לא סיירנא אלא חדא זימנא.
 .5שו"ת הריב"ש שצט (וכן הוא ברוב רובו של הראשונים)
אלא כל בני העיר בכלל תקנתן ,ואף הנולדים לאחר מכן .שהרי יכולים הציבור לעשות תקנה עליהם ,ועל זרעם ...וכתב הרמב"ן ז"ל …שאפילו
בדברים שלא קבלו עליהם בני העיר בהסכמה ,אלא שנהגו כן מעצמם ,לעשות גדר וסייג לתורה ,אף הבנים חייבין לנהוג באותו גדר … .אלא
ודאי ,בני העיר יכולין לתקן עליהם ,ועל הדורות הבאים.
 .6שו"ת חוות יאיר סימן קכו (מובא להלכה בפתי
ונראה לענ"ד דודאי קרא דשמע בני מוסר אביך וגו' הוא אסמכתא בעלמא ...והואיל דאתינא להכי י"ל דדווקא קבלת רבים בקהילה דקביעו
יחד ...ומה דהחמיר ר"י על בני בישן הוא מצד המקום....
 .7פתחי תשובה יורה דעה סימן ריד ס"ק ה (הערה על החוות יאיר מתשובת זכרון יוסף חי"ד סימן י"ד)
אין הבן מחוייב להתנהג בהנהגת אביו זולת מה שהתנהג גם הבן מאז שהגדיל … משא"כ אם הבן לא התחיל להתנהג מעולם כמנהג הטוב
של אביו
 .8פרי חדש סימן תצו (על בסיס הספר משא מלך)
ועל כל פנים הדין פשוט שאין הבן חייב לנהוג סייגים וגדירות אביו וההוא דבני בישן …שניא היא דבישן אינו שם איש אלא שם מקום דהיינו
בית שאן
 .9כן הוא בר' עובדיה יוסף (יחוה דעת א:יב ,יביע אומר ג יו"ד סימן יא) רב פועלים (יו"ד סי' כ"ג) ,אגרות משה (יו"ד ג:סד)
 .10ר' מימון אבי הרמב"ם ,ב"חיבור התפילות" שלו
ואותם המנהגות אין לנו לבזותם ,ומי שהנהיגם זריז ומשתדל הוא ,כי הם מעיקרים נעשים ,ולא יבוזו במנהג האומה .וכבר אמר הנביא ע"ה:
"ואל תטוש תורת אמך"  -דת אומתך אל תעזוב.
 .11רב יוסף שלום אלישיב ,הערות על מסכת פסחים עמוד רצג
וגם יחיד שקיבל על עצמו הנהגה טוב הרי זה מחייב את זרעו דהא כתיב אל תטוש תורת אמך אלא שכל אחד אינו צריך לברר כל הנהגת אביו
ולנהוג כמותו רק מה שקיבל גם על זרעו אחריו
 .12שו"ת החתם סופר בתשובה או"ח סימן קכב (כשיטת המהרשד"ם ,ומביא ראיה מנזירות שמשון)
מכל דין נראה לי עיקור לדינא ,דנהי דהם עצמם יכולים להתיר ,מכל מקום בניהם אין להם היתר...
 .13פרי חדש אורח חיים סימן תצו
אבל הרב מהר"י קולון ס"ל דאף לאב אין לו התרה ואדרבה יש לדקדק ממ"ש וכ"ש בניהם יכולין לישאל עליו דגריע כח הבנים מכח האב
ואם כן לדעת הסוברים שלאבות יש להם התרה כ"ש לבנים וזה הפך סברת הרשד"ם …
 .14פרי חדש אורח חיים סימן תצו
כתב מהרשד"ם בתשובה חלק יו"ד סימן מ' דע"כ לא פליגי אלא בדברים המותרים לגמרי ונהגו בהם איסור דהוי כאיסור חדש וע"כ הוי כמו
נדר ויש לו התרה כשאר נדרים שהם לאסור את המותר אבל בדבר שיש בו מחלוקת בין החכמים ובמקום אחד נהגו כדברי האוסרים לא
קבלו עליהם איסור חדש לשיהא נראה כמו נדר שהרי איסור זה אסור ועומד היה לדעת אותו חכם ע"כ והנה אמת נכון הדבר כשלא יש
להם רב עליהם אבל אם יש להם חכם מובהק יכול להורות קולא בדבר שהרי הם לא נהגו כן אלא על פי אותו פוסק לאסור כסבורין שהדין
כך וכיון שהרב יש לו ראיות לסתור דברי אותו פוסק אינן חייבין לילך אלא אחר השופט אשר יהיה בימים ההם ועל פיו יחנו ועל פיו יסעו
ונמצא שהמנהג הא' על פי אותו פוסק היה מנהג בטעות וכבר כתבתי שבמנהג בטעות יש להתיר בפשיטות אף בלא התרה
 .15פרי חדש אורח חיים סימן תצו
בני עיר אחת שנתגרשו וקבעו דירתן במקום אחר שיש בהם קולות וחומרות משונות ממנהג שלהם איך יתנהגו המגורשין אם כמנהג
מקומם או כמנהג בני המקום שקבעו דירתם  ....כל עיר חדשה אם נודע רוב אנשיה מהיכן באו הכל כמנהג אותו מקום שבאו משם עכ"ל

וטעמ' דהויא עיר חדשה אבל אם הלכו לעיר א' שיש בה מנין אף על פי שהבאים הם מרובים יש להם דין יחיד וחייבין לנהוג חומרי מקום
שהלכו לשם ופקעי מינייהו החומרות שהיו נוהגין במקומם
 .16פרי חדש אורח חיים סימן תסח (בשם כתב בספר כנסת הגדולה [הגה"ט] בשם רבו מהרי"ט ז"ל)
דלא פקעי מיניה חומרי מקום שיצא משם עד שיוקבע בעיר שנוהגין בה היתר אבל לא בעיר שאין בה מנהג קבוע:
 .17שו"ת הרשב"א סימן רנג
במקומו של רבי אליעזר כורתין עצים לעשות פחמין לעשות אזמל .ולא מיחו בידם חכמים לפי שהן עושין כדברי רבם...ומן הדרך הזה כל
שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי אחד מגדולי הפוסקים במקום שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי הלכות הרב אלפסי זכרונו לברכה
ובמקומות שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי חבור הרמב"ם ז"ל והרי עשו אלו הגדולים כרבם .ומיהו אם יש שם אחד חכם וראוי להוראה
ורואה ראיה לאסור מה שהם מתירין נוהג בו איסור .שאין אלו כרבם ממש דבמקום רבם אילו יעשו שלא כדבריו יקלו בכבוד רבם במקומו.
 .18אורים ותומים סימן כ"ה קיצור תקפו כהן קכ"ג-קכ"ד
וקיימו וקבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האומר במטבע הקצר השלחן ערוך והרמ"א .ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל
על ידם כי קושיות רבות שהקשו עליהם האחרונים ותרצו בדרך חריף ועמוק...
 .19שו"ת יביע אומר חלק א  -או"ח סימן מ
(ג) והנה ידוע מ"ש האחרונים ז"ל ,שכל ספרדי שעושה כד' הרמ"א נגד הוראת מרן צריך כפרה…ומבואר ג"כ בש"ס שהחזיקו מאד בהוראת
מרא דאתרא ..ולכן בודאי שבארצות הללו שהם אתרא דהרמב"ם ומרן ז"ל ,כוותייהו נקטינן ,ואין לזוז מדבריהם ימין ושמאל.
 .20שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן עה ד"ה ובדבר תלמיד
ובדבר תלמיד הישיבה שיש לו מנהגים אחרים מבית אביו ובישיבה יש מנהגים אחרים הנה בבית עצמו הוא בצנעא יכול להתנהג כמנהגי
 .21שו"ת שיח נחום סימן ל
בכל מנהג כזה צריך אדם להתחשב במשפחתו ובחבריו ,שלא יהא 'יושב בין העומדים ולא עומד בין היושבים' ,כי זה נראה כיוהרא ומביא
לריב וללזות שפתים .בגלל המטען הרגשי שבעניין אני מורה לכל שואל לעשות כמו שעושב אביו כדי שלא לבזות את אביו רח"ל .ואפילו
אם אביו מוחל ...וגדול כבוד אביו"
 .22שו"ת שבט הלוי חלק ו סימן נט
יסלח לי מע"כ שאבא רק היום ובקצור להלכה  -אשר שאל בחכמה  -שישנם אצלכם קהל הספרדים הי"ו כמה בחורים שלמדו בישיבות של
אשכנזים ,וממילא מושפעים מהדרך של הישיבה שלמדו בה ובין היתר שינו את נוסח התפלה שהיו הם ואבותיהם מתפללים בו מדורי
דורות …
הנה פשוט להלכה דאפילו אשכנזי הנמצא לגמרי בקהל ספרדי מובהק ,וכן עיר של ספרדים ומיעוט אשכנזים שאין להם קהל ובי"ד
בפ"ע שהמיעוט נמשך אחרי הרוב ,ויש בזה משום לא תתגודדו ,וכן להיפך בעיר או קהל שכולו אשכנזים ומיעוט ספרדים בתוכם ,ועיין לשון
זקני הגאון פנים מאירות ח"ב סי' קל"ג וז"ל בתו"ד אבל בעיר ביליגראד שספרדים יושבים שם משנים קדמוניות ואף שבאו לשם אשכנזים
כיון שלא הי' דעתם לחזור היו צריכין לנהוג כמנהגם אפילו לקולא וקמא קמא בטל לגבי קהל הספרדים (מלבד אם נעשו קהל בפ"ע יע"ש)
ע"כ  -ומבואר בכל הפוסקים דגם שתי קהלות בעיר אחת ,אחת אשכנזים וא' ספרדים יש לכל קהל דין עיר בפני עצמו .
ובתשובת ח"ס ח"ו סי' א' פסק כן בפשיטות וכ' דאשכנזי שהוא בטל בתוך קהל ספרדים אין לו טענה שאינו יכול להתפלל כנוסח
הספרדים אלא חייב ללמוד ולהרגיל עצמו לנוסח שלהם ולהתפלל כמותם ,כיון שהוא בתוכם הו"ל כאין דעתו לחזור דאפי' להקל נמשך
אחריהם ,ואם מחלקים עצמם מהם בתוך קהלתם איכא לא תתגודדו דהו"ל כבי"ד אחת בעיר אחת ,דאפי' במנהגים איכא ל"ת כמבואר
מג"א סי' תצ"ג .
וזה אפילו באשכנזי גמור ,מכ"ש ספרדים בספרדים שקבלו על עצמם נוסחאות ידועות להם וכמה הכרעות בשו"ע כמרן הב"י דכל
זמן שאין להם טעם מספיק ע"פ הלכה לעזוב מנהג המסור להם איכא בזה גם משום אל תטוש תורת אמך ,וכמבואר פסחים נו"ן ע"ב
ובשו"ע יו"ד סי' רי"ד ס"ב קבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם ואפילו דברים שלא קבלו עליהם בהסכמה אלא שנוהגין כן בעצמן וכו '.
והגדר בזה ע"פ תשובת הגאון זכרון יוסף יו"ד סי' י"ד ובפת"ש יו"ד שם דאין הבן מחויב לנהוג כאבותיו זולת אם הרגילוהו אבותיו
והנהיג כן ,משא"כ אם הבן לא התחיל כמנהג אבותיו משהגדיל ,והאחרונים נטו לשיטה זו של הזכרון יוסף וגם יראה בפשוטו דאנו צריכים
לזה רק במנהגים טובים וכיו"ב גדרים וסיגים שעשו רבים מנהגים לעצמם ,אבל דבר שקבל על עצמו שבט שלם בכלל ישראל כמו מנהגי
הספרדים והכרעותיהם מפני שהם ספרדים ונמשכו אחרי רבותיהם זה כמה מאות בשנה  -וכן ההכרעות של האשכנזים כהרמ"א שזה דבר
הנמשך לדורות עולם מכמה מאות שנה בזה נראה דלא צריך קבלה משהגדיל דשורש שבטו ממילא מחייב לנהוג כאבותיו .
מיהו בנוסחאות התפלה אף על פי שעלינו ליעץ לכתחלה שילך כ"א בדרכי אבותיו - ,מכ"מ עלינו ללמוד מגדולים וצדיקים שיש
בהם ששינו להתפלל כנוסח הספרדים או כהאר"י  -וכבר יש בספרי גדולי האחרונים הרבה בזה עיין תשובת דברי חיים ובתשובת מהר"ם
שיק או"ח סי' מ"ג  -ובזה אם כבר קבל אחד נוסח האחר ומתפלל בה כיון שאין זה רק שינוי בנוסח לא בעצם יסודי הלכות תפלה ודאי לא
מהדרינן עובדא ומה שקבל קבל ,ואין לנו כח בפרט בזה"ז לכוף למי שקבל בישיבה נוסח אחר ומתפלל בה .
מיהו כאשר בארתי כבר דכ"ז אם הנדון שיתפלל כן בקהל בדומה לנוסח  -או ביחידות  -אבל כשהוא בקביעות בקהל הספרדים
והם הרוב והעיקר שוב אנו נוגעים בלאו דלא תתגודדו במה ששייך ל"ת בנזכר לעיל מתשובת פנים מאירות וח"ס+ .ע"ע ח"ז סי' י"ג +
ובעצם הדבר אם בחורים שלומדים בישיבה אשר שם מנהגים אחרים ממה שרגילים משורשם אם יש לו דין אחר שיהי' רשאי
לשנות מנהג עירו  -עיין תשובת מהר"ם שי"ק או"ח סי' רמ"ט שדן הגאון באורך בזה ודעתו דברור דבחורים הלומדים בישיבה נקראים
דעתם לחזור  -עד שיהי' דעתו להשתקע במקומו החדש - ,ובספק יע"ש  -ומסקנתו שם דיש חילוק בזה בין חומרות של אנשים פרטים שלא
נתקבל על כולם ממש דבזה בחורי ישיבות אפשר להקל להם כל זמן שהם בישיבה אם בישיבה נוהגים כן ,לא כן בדברים שהמקום גורם
יעש"ה  -ומכ"ש ענין ספרדים ואשכנזים שהיא קבלה לדורות… .

מה זה אשכנזי?
Rabbi Jonathan Ziring: jziring@torontotorah.com
 .1שו"ת אבקת רוכל סימן ריב (- )1488-1572ספרד וישראל
נדרשתי לאשר שאלני הישיש הנבון ה"ר טודרוס על דבר ריאה הסרוכה במקום חיתוך האונות לבשר שבין הצלעות במקום רביתא דאוני
שנהגו עד היום כל בני עירו להכשירה בלי בדיקה כלל בבהמת ישראל אכן בבהמת גוי היו אוסרים לגמרי זולתי בשעת הדחק שאז היו
מכשירים גם בבהמת גוי ועכשיו יש מגמגמים בדבר ואומרים מאחר שבאשכנז היו נוהגים לאוסרם לגמרי אפילו בבהמת ישראל שקהל
הקדוש קהל אשכנזי' ראוי להחזיק במנהג אבותיהם ולאסור אותה ושמה שהתירו אותה עד היום שלא כדין עשו ולכן בקש ממני הה"ר
טודרוס הנזכר למעלה להודיעו איזה הדרך ישכון אור :
והנני משיב ואומר ששורש דין זה בפרק מקום שנהגו דתנן התם מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין מקום שנהגו
שלא לעשות אין עושין ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושים או ממקום שאין עושין למקום שעושין נותנים עליו חומרי מקום שיצא
משם וחומרי מקום שהלך לשם ואל ישנה אדם מפני המחלוקת … הרי הדבר בבירור שכל איש היוצא ממקום שמחמירין למקום שמקילין
ואין דעתו לחזור למקומו דאינו נוהג כמנהג מקום שיצא משם אלא כמנהג המקום שהלך לשם וא"כ בנ"ד כשבאו האשכנזים למלכות הזה
יש להם לנהוג כמנהגי מקומות אלו ולא כמנהגי מקומות שיצאו משם :
ואם יטעון טוען ויאמר הנ"מ ביחיד הבא לידור במקום שיש בה ישראלים רבים דכיון דיחיד הוא יש לו לבטל מנהגו מפני מנהגם אבל
כשנמצא במקום שנוהגים להקל קהל מסויים שבאו ממקום שנהגו להחמי' אינם בטלים לגבי מקום שהלכו שם וצריכי' הם להחזיק כמנהג
אבותיהם שהחמירו על עצמם איכא למימר דליתא אלא כשם שיחיד צריך לבטל מנהג מקום שיצא משם לגבי רבים דמקום שהלך לשם כך
רבים צריכים לבטל מנהג מקום שיצאו משום לגבי מקום שהלכו לשם אם הם מרובים מהם
 .2מגן אברהם סימן סח [אריז"ל –  – 1534-1572ארץ ישראל .ר' אברהם גומבינר  , 1635 -1682פולין]
האר"י ז"ל לא היה אומר פיוטים ופזמונים אלא מה שסדרו הראשונים כגון הקלירי שנתקנו ע"ד האמת ,אמנם המנהגים שנהגו בשרשי
התפלה אין לשנות ממנהג מקומו כי י"ב שערים בשמים נגד י"ב שבטים וכל שבט יש לו שער ומנהג לבד מה שנזכר בגמרא שוה לכל
(הכוונות) וז"ל הגמרא ירושלמי אף על פי ששלחנו לכם סדר התפלות אל תשנו ממנהג אבותיכם עכ"ל וכ"כ בס"ח סי' רנ"ו וכתב שגם
הפסוקים שאומרים על הפיוטים צריך לנגן כמו שמנגנים הקרוב"ץ  -ובש"ל האריך בשם גאונים שמצוה לומר פיוטים וכשפייט ר"א וחיות
אשר הנה וכו' ליהטה אש סביבותיו עכ"ל:
 .3הקדמות לשולחן ערוך הקדמת הרמ"א ) - (1530-1572פולין
כ"ש מן הכלל שכלל הגאון הנ"ל מעצמו לפסוק אחר הרי"ף והרמב"ם במקום שרוב האחרונים חולקים עליהם ,וע"י זה נתפשטו בספריו
הרבה דברים שאינן אליבא דהלכתא לפי דברי החכמים שמימיהם אנו שותין ,והם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז אשר היו לנו תמיד
לעינים ופסקו מהם קמאי דקמאי ,והם האור זרוע והמרדכי ואשר"י וסמ"ג והסמ"ק והגהות מיימון אשר כולם נבנו על דברי התוס' וחכמי
צרפת אשר אנו מבני בניהם…
אף כי דברי סתומים וחתומים ואין ערך להם עם דברי הגאון כאשר כל דבריו נמצאים בספרו הגדול בית יוסף ,מ"מ הלכתי בדרכו
לכתוב הדברים סתמא ,כי לרוב גם דעתי בספרו תמצאהו והמעיין יבחר .ואם לא ימצאהו בספרו ידקדק בדברי האחרונים אשר נתפשטו
במדינות אלו אחת הנה ואחת הנה וימצא מבוקשו ,כי מעט מזער הוספתי וכתבתי מדעתי כן נראה לי להודיע כי ממני יצאו הדברים ,ואקוה
להש"י שגם דברי הארוכים יתפשטו בישראל ,ושם אגודות אגודות חבילות חבילות של ראיות וטעמים ,ונמוקי וטעמי בכל דבר לפי השגת
ידי ,ומי שיש לו חיך לטעום יבחין המטעמים בטעמיהון בעצמו ולא יסמוך על אחרים ,ומי שלא הגיע למדרגה זו לא יזוז מן המנהג,
 .4ים של שלמה מסכת בבא קמא הקדמה ( - )1510-1573פולין
ונחזור לראשונות ,להתלמוד אשר אנו עוסקים בו ,וממנו אנו שותים .לולי חכמי הצרפתים בעלי התוס' ,שעשאוהו אותו ככדור אחד.
ועליהם נאמר דברי חכמים כדרבונות ,והפכוהו וגלגלוהו ממקום למקום .עד שנראה לנו כאחת ,מבלי סותר ומבלי עוקר .אלא סוגיא זו
אומרת בכה ,וסוגיא זו אומרת בכה ,ולא קרב זה אל זה .ונמצא מיושר התלמוד .ומקושר :וכל הסתימות יפושרו .ותוכן פסקיו יאושרו:
אף כל זאת לא הספיק לאחרונים .אם מצד החלוקות ,שעמדו האחרונים אשר באו אחריהם ,והוסיפו וגרעו חילקו ושינו .ולא נאותו להם
בכל הדרך אשר דרכו ,ולקחו (לו) [להם] אשר בחרו .או מצד שבעלי התוס' בעצמם חולקים בכמה מקומות .ודבריהם סתרו זו את זו....
והנה כת אחרת ,כגון הרמב"ן והרמ"ה והר"ז והרשב"א ,ואיש הקדוש ר' יונה ותלמידיו .ואיש ענו וטהור ,אשר אין באחרונים כמוהו ,מהר"ם
מרוטנבור"ג נקרא ,והעמיד תלמיד אחד ,שכמעט מלא את מקומו ,מרנא ורבנא רבינו אשר ,למדו היטב ,ודרשו וחקרו ,ובנו את יסודם על
דברי הרי"ף .אשר בירר התלמוד ,וניפה בי"ג נפות .ועל דברי התוספת ,משניהם הוציאו לאור כל תעלומתם .אחרי כל זאת לא די שלא
הספיק לנו חיבורם ,אלא שרבתה המבוכה .והתורה לא נעשה כשתי תורות ,אלא כתרי"ג תורות ,מרוב ריבוי החלוקות .וכל אחד בונה במה
לעצמו .וכאילו כף מאזני צד"ק בידו ,ובשקל הקודש הוא שוקל ,ומכריע כלפי כף זכותו .ולעומתו ברוך יאמר ,הספרדי אומר ,לעולם צדקו
דברי המחברים אם הוא מן הספרדים .ובפרט דברי הרמב"ם ,שהיה מעולה בכל מעלות ,בפנימות וחיצונות ,וכל חכמי הצרפתים כקליפות
השום נגדו .ושרי ליה מריה ,שגרמתיה הוא ,וגורם דיליה הוא .אם כן הוא מה שנמצא באיגרתו ,בכתב שכתב לבנו ,וגזר עליו ללמוד ספרי
החכם ר' אברהם אבן עזרא ,אשר לא היה בעל תלמודא .ורוב בנינו ופירושו על דרך התכונה והטבעי ,וקבלת חיצונות .והתריס בכמה
מקומות נגד דברי חכמי התורה והתלמוד .או מבלי השגחה או מבלי ידיעה .וכבודו במקומו מונח ,כי חכם גדול היה ,ואין משיבין את הארי.
כי אין הולכין אחר פירושיו ,לא לחיוב ולא לפטור ,לא לאסור ולא להתיר .כי עשה כמה פעמים נגד ההלכה ,אפילו נגד חכמי המשנה ,ונגד
אמוראי התלמוד בלי מספר .ואמת שמעתי אומרים עליו ,שכך היה מכריז ,והיה מודיע לרבים ,שאינו רוצה לישא פנים ,אלא לפרש עד
מקום אשר שכלו יגיע ,לולי הקבלה .כאשר רימז במקצת מקומות בפירוש התורה ,לולי הקבלה הייתי אומר כו' .אף על פי כן לא צדקו דבריו
בעיני .ולפי דעתי שכבר נתן עליו הדין .כי נתן יד למינים ולצדוקים ,ולקלי האמונה .אני הגבר אשר ראה עני עמו .ואף כל זאת ששיבח אותו
הרמב"ם ,ונתן לו העטרה החרשתי .כי דרך קצת בדרכיו ,בעניין חכמת פילסופים וחידותם .וסברו שבאותה החכמה זכו ועלו לשלימות,
ולתכלית הנפש הנשארת .הלואי שתהיה עלייה זו עלייה ,ותו לא מידי .אבל לא היה לו להרמב"ם די בזה .אלא שגינה חכמי הצרפתים,
ואמר ,שלא יראה להם שהם מכירים הבורא ,אלא מתוך אכילת בשר שור שלוק מטובל בחומץ (ובשומין) [ובשומן].
 .5ויכוח מים חיים ,הרב חיים בן בצלאל מציין את זה ,1520-1588 .גרמניה

Constantinople -)1450-1526(  שו"ת רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) סימן עח.6
שהרי שם האשכנזי במקום זה אינו רוצה לומר שבא ממלכות אשכנז אלא שהוא מקהלת האשכנזים הדרים בקושטנדינא שכל הקהלות
שבקושטנדינא הן מתיחסין על שם המלכות או העיר שבאו משם והוה ליה כמו שם יחוסן במקום הזה
 פולין- 1550-1614 – ר יהושע פלק כ"ץ- ) הקדמת הסמ"ע (על חשיבות וקבלת הרמ"א.7
 שלשונים וכתב פסקיהן היו בלשון, וגרם להן זה גם הלשונות...גם לרבות שהרי"ף והרמב"ם והנמשכים אחריהן לא היו מבני אשכנזי וצרפת
. ואחר פירש"י ובעלי תוס' נמשכו כל גדולי אשכנז וצרפתים שבאו אחריהם שמימהם אנו שותים.... משא"כ לשון אשכנזים וצרפתים,ערבית
 מאת חיים גרטנר... /  ר' קלוגר כמקרה מבחן,עשרה- במחצית הראשונה של המאה התשע:  גבולות ההשפעה של רבנות גליציה.8
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In the present case, RSK’s sphere of influence
largely corresponds to the areas where Mideastern
and Southeastern (as opposed to Litvish and
Western) dialects of Yiddish were spoken[2], and
where the gefilte fish was sweet, not savory[3]. It
turns out that our guiding question–What goes into a
rabbi’s decision about who to turn to for answers to
difficult questions?–is answered in part by culture.
Rabbis were more likely to entrust such questions to
a greater rabbi within the same cultural sphere. That
is, in the case of Galicia, to a rabbi who made latkes
from kertoflen, not bulbes.
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