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צוה לנו  -)  ד,דברי/ לג(תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב 

 ...שנעשה תקנה שיהא מורשה

 סימ, תתקצו, ספר חסידי!

 
עד כי העיד עליה , אדוקה היתה במורשתה ובמסורתה, שבכל שנות גלותה,  קהילת אשכנזההשתבח

וקבלת אבותינו , שלנוכי אני מחזיק את המסורת  ": שבמצוקת הימי6 גלה לאר5 ספרדאחד מגדוליה

כלל כ סימ8 , ש"ת הרא"שו" (שהיתה התורה ירושה לה6 מאבותיה6 מימות החרב8, ל חכמי אשכנז"ז

 ). כ

 גדולי6 וצדיקי6 התמיד קמו ל, ג6 כאשר חברו עליה אויביה מבית ומחו5 וביקשו לערער את מסורתה

, אירונית היא העובדהא9 עד כמה  .שהעמידו דת על תילה ושימרו את מסורתה עתיקת היומי8

ממקור חיונה ועלתה ושבה אל צור , רבת ההוד ואדוקת המסורת, כאשר נעקרה גלות אשכנזדווקא ש

 . וקא כא8 כמעט ונשתכחהוד,  ממנה ינקה את מורשתה–  אר5 הקודש–מחצבתה 

 כפרט אחד מפעולות, "א מורשההשנעשה תקנה שי"הרי היא בכלל קיו6 אותו ציווי ' ירושתנו 'סדרת

שבשנה זו זכה ', שרשי מנהג אשכנז'סדרת ,  בזמ8 ובמעלה,ה לסדרה זוקדמה ל, "מכו8 מורשת אשכנז"

להוציא לאור את , א"יקירנו הרב בנימי8 שלמה המבורגר שליט, ר מכו8 מורשת אשכנז"יו, מחברה

 .בעל ענפי6 רבי6 המטעימי6 את פירות אשכנז המתוקי6, הכר9 החמישי עב הכרס ועמוס התוכ8

,  סידורי6-ובמיוחד ספרי התפילות , י הכנסיות כמנהג אשכנז הותיק הרבי6 שנתייסדו מאזבת

 מלמדות כי האיל8 היש8 והעתיק עדיי8 -בכמה וכמה מהדורות חדשות , ספרי סליחות וקינות, מחזורי6

 .ש דור לדור יביע אמריו"ובעזה, יונק חיותו משרשיו העמוקי6

* 

עורכיו וקוראיו שמחה בלב מביא ,  המתענייני6 והמצפי6 לו המוגש בזה אל קהל,הכר9 העשירי

 ומלמדי6 מה  העומדי6 למניי8,המלאי6 מז8 אל ז8, ראשית הוא סוגר תקופה של עשרה כרכי6: כפולה

השנתו8 לא . ארוכי6 למדילידה סבל מחבלי הכר9 הנוכחי אי8 זה סוד כי , ועוד זאת. יפה ירושתנו

להביע , תנצל בזאת בפני אלו שציפו לולה חובתנו. שאמרנו נואשהופיע בשנתיי6 האחרונות וכמעט 

שהתוכנית היא לחזור ולהוציא את  עיודהלולצד זאת , אלו שהמתינו לו בסבלנות מרובההערכה ל

ומעתה מוזמני6 כל תופסי הקולמוס . ו ובזמנויופיע בעתבתקווה שהוא  –השנתו8 מדי שנה בשנה 

 . יה6 למגוו8 המדורי6להמשי9 לשלוח את פרי מחקר6 וחידוש

 . ה8 בדיבור וה8 במעשה,  לכל אלו שתמכו והמריצובהוקרה

 ערכת ירושתנו מ                                         ט                            "שנת תשעפרוס 



ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ˙  
 

רבותינו שבאשכנז  
‡Ó˜ ‰¯Â„‰Ó ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ  /יט..............................................................ל "רבי חיי+ מפרידבורג זצ 

נדפס ועקב מגיפה שפגעה בבני ביתו ' הסגר' בחודשיי# של  חיי# מפרידבורגרביי "חובר ע 'ספר החיי#'

 . מצויה גרסה מקוצרת של הספר86 בקוב6 כתב יד פרנקפורט .חמש שני# אחר פטירתו, ג"בשנת שנ

זאת המתפרס# ב, מהדורה קמא של ספר החיי#כי מדובר בהשוואת תוכנו לתוכ8 הספר הנדפס העלתה 

מנתח את התוכ8 הכולל של ו כתיבת חיבוריו של רבי חיי# הפורס את תהליכילראשונה בתוספת מבוא 

 .   הוא אוטוגר: של המחבר86י פרנקפורט " את הדעה שקוב6 כבנוס: הוא מאשר. 86י פרנקפורט "כ
 

 ·˜ÚÈÏ ˙Ó‡-ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ   /ונ.............................................................ל "2 פופרש זצ"רבי יעקב כ 
רבה של פרנקפורט דמיי8 ומחבר , ל"6 פופרש זצ"ה שנשא רבי יעקב כדרושי פרשיות התור סיו# סדרת

דרושי פלפול ). חומשי# הקודמי#הקודמי# פורסמו הדרושי# לכרכי ירושתנו ב(' שב יעקב'ת "שו

 .שלא נמר טעמ# ולא נס ליח#, דאזבסגנונ# המיוחד של ראשי הישיבות באשכנז 
 

ÌÈ·¯ È¯„! ÔÈ!Ú· ÈÂ‚¯‡˜ Ï„!Ó ÌÁ!Ó È·¯ ˙·Â˘˙  /2פט .........................הרב יהודה אהר4 הורווי 

. נתבקשה לסדר את חוקיות חברת# על ידי הממשלה, ב" שנוסדה בשנת תקע,בורגצדזול' חברא קדישא'

 , את חוקי הרשויותותלש# כ; היה עליה להגיש את תקנות החברה בפני הממשלה לבדיקה א# אינ8 סותר

ה היתה א# אי8 בזה חשש של נדר על  השאל.לבטל תקנות אחדות שנתקנו בשעת8 הנזקק ובעקבות זאת

 .וא# נית8 לבטל את אות8 תקנות, דעת רבי#

 

 ¯ÙÒ ÏÚ ˙Â‚˘‰'‰!È· È¯Ú˘'  /קא ...................................................ל"זצ עזריאל הילדסהיימר רבי 
ביקש לערער את היהדות המסורתית בספרו והתהדר כתלמידו של רבי מרדכי בנט האנדל >יצחק טולניס

פתח ו ההשפעה ההרסנית של הספר מ8הילדסהיימר נחרד רבי עזריאל . ספריו הנוספי#בו' שערי בינה'

וא: הוא ,  כשהוא מממ8 את הוצאותיו,שיתפלמס עמוחיבור כתיבת  הוא עודד .ורמה נגדובמלחמת ח

 .מבוא מקי: על כל הפרשהתוספת ב,  ורש# את השגותיו המתפרסמות בזאת לראשונהליועצמו עבר ע

 

Â˘"‚¯·!¯È!· ‰ÂÂ˜Ó‰ ÔÈ!Ú· Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ ˙/  רכ .................................... ל"י שלמה אנסבכר זצרב 
קשיי# בנתקל א;  ,בעירו ביקש להקי# מקוה ,בנירנברג' עדת ישראל'ק "רבה של ק ,כררבי שלמה אנסב

רבי עזריאל : ע# גדולי אשכנזזה בעניי8 במש; כמה שני# נשא ונת8  .שדרשו פתרונות הלכתיי# מיוחדי#

רבי שמחה ; וגנהיימעררבי יוס: ג; ווי6רבי שמעו8 הלוי הור; רבי יונה רוזענבאו#; הילדסהיימר

 מסודרי# וערוכי# #מכתביה. וכסלר] לההי[רבי פנחס משה אלחנ8 ; ויסמ8 רבי יהודה ליב; במברגר

 .מקורות וציוני#, בתוספת מבוא הלכתי והיסטורי ובתוספת הערות

 

 ˘„Á„ ‡È‚ÂÒ· ˘Â„ÈÁ / רסד ............................................................. ל"שלמה זלמ4 ברויאר זצרבי 
של רבי ומחודש באה לידי יישוב נפלא , שנתקשו בה גאוני עול#, קידושי8י במסכת "קושיא בדברי רש

תב עת שכבר נתעל# מ8 העי8 ולכ8  החידוש התפרס# בשעתו בכ.מ" רבה של פפד,שלמה זלמ8 ברויאר

לזכור ולהזכיר דר; ... כדי שיהיו", מתפרס# בזאת למלא רצו8 צדיק זההוא  .נשמט מעיני מלקטי תורתו

 ".לימודו בקודש



‰ ‰ËÂÒ ˙ÎÒÓÏ ˙Â‰‚ / רסו ............................................................................ ל" זציונה מרצב8רבי 
מלאי# בציוניו ,  רבה של דרמשטדט ומראשי ישיבת קול תורה,ל"ס של רבי יונה מרצב; זצ"כרכי הש

מתו; רשימות אלו פוענחו והועתקו רשימותיו למסכת . והגהותיו אשר נרשמו בקיצור נמר6 ובדר; רמז

 .  בהערות שוליי#ונתבארוהורחבו , סוטה

 

 

הלכה ותוספות  
ÔÂÊÁ ˙·˘· ÏÂÁ È„‚· / רעה ........................................................... הרב דניאל יהושע גולדשמידט 

: א בדי8 לבישת בגדי חול בשבת חזו8"בירור הלכתי בדברי רבותינו הראשוני# באשכנז ופסקו של הרמ

 מפני מה השיג ;או אדרבה רק כתונת של חול, והא# לובשי# בשבת חזו8 רק כתונת של שבת' כתונת'מהי 

טע# החילוק בי8 אבלות ; ה משו# אבלות בפרהסישאי8 ההיתרו' חומרא יתירה'א וא שדי8 זה ה"הגר

 . מ"חת# סופר על המנהג בפפדבעל עדות ;  המותרתה האסורה בשבת לבי8 אבלות בצנעהבפרהסי

 

Ê!Î˘‡· ÌÈ!Â˘‡¯‰ Â!È˙Â·¯ ˙ÙÂ˜˙· ÔË˜ ˙ÈÏË ˙˘È·Ï / 4רפא  הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרי 
ת עד השפע ול"לבישת טלית בזמ8 חזתופעה מאז ב המתבוננת, תית על לבישת טלית קט8סקירה הלכ

מציינת הצעות הסקירה . ה בתקופת הראשוני#וקיו# המצומיעוט שינוי סגנו8 הלבוש באירופה על 

טלית כעי8 ; של חסידי אשכנז' קפרוניש'טלית כמי8 : רבותינו באשכנז וצרפת לקיו# מצות ציצית בימיה#

בסופה מובא . תרומת הדש8ל וב"מהריטלית קט8 תלויה ברצועות הנזכר ב; י הזק8 מדנפייר" של ר'סרבל'

 .ודיו8 הלכתי איזו ברכה לפי דעת# ראוי לבר; עליה, מנהג# של גדולי אשכנז בעני8 טלית קט8

 

Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ ¯‡˘Â „ÈÒÁ‰ ‰„Â‰È È·¯Ï ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ·ÂÈÁ /  רצד .....יהודה מנח+ שטראוס הרב 
 או הלילה ,היו# הול; אחר הלילהנתו8 במחלוקת א# לעני8 זה , וב לבר; מאה ברכות בכל יו#חישוב החי

המאמר שלפנינו מציג זו לעומת זו את דעות הראשוני# לכא8 ולכא8 ומבאר כי לדעת . אחר היו#הול; 

לא ש ,שבה# הלילה הול; אחר היו#' קדשי#'8 מאה ברכות הוא כנגד הקרבנות וכדי8 יחסידי אשכנז עני

 .כרוב8 של מצוות התורה שבה8 היו# הול; אחר הלילה
 

 

 

 הגיו,עלי

 

ÔÈ!·Â Ô·¯ÂÁ / שג .................................................................................. ל"י יוס: שלמה כהנמ4 זצרב 

 בנאו# . למלאת ארבע שני# לשריפת בתי כנסיות בגרמניה,חשו8במרו "טבשנאספה פה ימתו; נאו# באס

 שלוש תקופות בחורבנה הרוחני 'פרס הרב מפוניבז', קול תורה'שנישא ככל הנראה בהיכלה של ישיבת 

 .י8ילעומת שלוש תקופות של בנ, והגשמי של גרמניה

 

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ˙Â˘¯Ù :˘„Â˜ ‡¯˜Ó / שז ..................................................................... הרב מאיר קסלר 

מקרא קודש יהיה 'ולעיתי# ' מקרא קודש'לעיתי# בכינוי , פרשות המועדי# מופיעות בתורה כמה פעמי#

עולי# , סקירה מלאה של כל האזכורי# בתורהב. ולא פע# אותו מועד נקרא פע# כ; ופע# כ;. 'לכ#

 .חידושי# באשר למהות# וייעוד# של המועדי#

 



‰ÏÈÙ˙Â ÌÈ‡È·! ‰¯Â˙‰ ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ / שיג ......................................................... ל"רבי יעקב לוי זצ 

מתו; אות# . נלקטו ונקבצו על ידיה# בשני קבצי#, ל לומר לפני נכדיו"פירושי# שנהג רבי יעקב לוי זצ

לתת ,  מפיה# שמע המחבר את הדברי#,רושי# בש# גדולי וחכמי אשכנזקבצי# נבחרו לפרסו# בעיקר פי

 .'עריכת מסיבת בת מצוה לבנות' בסופו נוס: עוד מכתבי המחבר מאמרו על .לה# ולתורת# יד וש#

    
תורת אמ8

 

 ı!ÈÂ ˙È!Ú˙–‰· ˙Â¯Ó‡!‰ ˙ÂÁÈÏÒ‰ ¯„ÒÂ Ë¯ÂÙ˜!¯Ù ˙È!Ú˙  /  הרב ;הרב ישראל מרדכי פלס 

 שכז..................................................................................................................................... יוס: שלמה מאיר
פורי# פרנקפורטאי שנשמר ', פורי# וינ6'ז חגגו לראשונה בני קהילת פרנקפורט את "אדר שעב' כיו# ב

אשר הביא ' וינ6'מיהו זה ואיזה הוא , המאמר מתאר על מה ולמה נקבע פורי# זה. על יד# דורי דורות

אלו סליחות נאמרו  ,וא: זאת. 'תענית'נבחר ליו# , אדרבט "י, ומדוע היו# שלפניו, לקביעת הפורי#

 .  ז לשני# הסמוכות לה"ואיזה שינויי# חלו בסדר אמירת8 בי8 שנת שע, בתפילת יו# התענית

 

'ÌÈÈÁ ÈËÂ˜Ï' –˜ È‚‰!Ó "ÔÚ„¯‡! ˜ / שלז................................................ ל"ר יהודה זצ"רבי חיי+ ב 
 ספר המנהגי# .'ק נארדע8" היא התפילה בבית הכנסת שבק,דיני# ומנהגי# לעבודת הש# – לקוטי חיי#'

שנכתב על ידי ראש הקהל בתקופת הזוהר של הקהילה לפני , מערב גרמניה>בצפו8' נורד8'הילת של ק

 .עברית בעריכה מחודשת תורג# עתה לראשונה ל,ג"כמאה שנה ונדפס בשפה הגרמנית בפרנקפורט תרע

 

Ò„‰ ‰ÏÚÈ /  שפג................................................................................................... הופנריחיאל הרב הלל 
ט המפורש ג# בשולח8 ערו; הוא לבר; המנהג הפשו. נהגו ישראל לבר; על מיני בשמי# במוצאי שבת

את , לאור דברי הראשוני# וחכמי אשכנז, מאמר זה סוקר את מקורות המנהג וטעמו. וקאועל ההדס ד

 .כגו8 לייחד כלי עבור ההדס ומספר ההדסי# שיבר; עליה#, עד לפרטי פרטי#, הברכה הראויה על ההדס

 

˙¯·‰ ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ÔÂ‡‚‰ È·¯ Ô˙! ¯Ï„‡ ˆÊ"Ï  /שצו.............................................ישע ח4 הרב אל 
 כהנהגה פרטית ולא –ששינה את מבטאו בתפילה למבטא הספרדי , השמועה על אודות רבי נת8 אדלר

כמו ג# שמועה בלתי מבוססת ומופרכת שהמבטא אליו .  נחקרת על פי מקורות קדומי#– כהוראה לרבי#

 .היה מבטא תימני, א"שינה רנ

 

‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ¯Á‡Ï Ì„‰Â ‰Ï¯Ú‰ È‚‰!Ó  /תד............................................................ חטהרב משה שו 
את הערלה נהגו . ות ברית מילה ומסירי# ממנו את הערלהוביו# השמיני ללידת ב8 בישראל מקיימי# מצ

מנהגי# שוני# וא: משוני# בכל תפוצות , גלגולי# ומחלוקות, מנהג זה עבר תהפוכות רבות. לקבור בעפר

ל ועד לצורתו "זהמאמר סוקר את השתלשלות המנהג כפי המתבטא בדברי ח. קהילות ישראל באשר ה#

 .כולל הפולמוסי# הבאי# לידי ביטוי בספרות הגאוני# ועד לדורות האחרוני#. בימינו אנו

 

‰ Ì‡ Ô˙È!Ú ˙Ò!Î ˙È· Â!ÈÓÈ· ˙Â!·Ï ÈÂ‡¯Â"Â!È˙Â·‡ ˙¯ÂÒÓ Ù?  / תפז.............הרב מרדכי דרפר 
פע# ה. במאמריו על צורת בית הכנסת שהתפרסמו בכרכי# הקודמי#' ירושתנו'בעל המאמר מוכר לבאי 

 כולל מסקנותיו להלכה ,מסקנות העולות לאור התעסקותו הרבה בנושא חשוב זההבא במעי8 סיכו# של 

 .ולמעשה כיצד ראוי לבנות כיו# בתי כנסת



תקרב רינתי

 

 ÊÂ¯Á‰ ˙!ÂÂÎ· ¯Â‡È·'ÍÂ¯·Â ˘Â„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ '˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘Ï ÔÙÂ‡· /  הרב שרגא פייבל הלוי

  תקא ....................................................................................................................................זיממערמא4 
ל; קהילות 'הוא , ראש חודש> אותו משוררי# בני קהילות אשכנז בשבת,'ל; אלי#'8 החרוז החוזר באופ

מבהיר באופ8 נפלא מהי דרגת האמונה המיוחדת אליה מחבר ה. 'בשבתות ובחדשי# אומרי# קדוש וברו;

כאשר בדר; זו מתבאר ', ראש חודש'ו' שבת'אפשר להגיע ביו# שבו מתאחדי# שני הימי# המיוחדי# 

 .הנאמר דווקא בשבת זו' אומרי# קדוש וברו;'החרוז עומק כוונת 
 

 ÔÂÓÊÙ'¯Ò‡! ‰Ú˘ 'ÈÏ"ÊÂÓ˙· Ê /  תקד ...................................................................אהר4 גבאי הרב 
לפזמו8 זה . נאמר בכל קהילות ישראל, ז בתמוז"ליו# תענית י' סליחה' שהוא בעצ# ',שעה נאסר' הפזמו8

בוח8 מאמר ה). והצנזורהככל הנראה בעיקר בקהילות אשכנז מאימת המלכות (שינויי נוסח רבי# מאוד 

 .הנוסח המקורימברר את  שינויי הנוסח ואת

 

 ÈËÂÈÙ ˙¯ÈÓ‡'˙ÂÓ„˜‡ 'Â'Ì‚˙Ù ·ÈˆÈ '˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á· / תקיד ...............הרב אליעזר יהודה בראדט 
הנאמר בחג השבועות לפני ' אקדמות מילי8'הפיוט המפורס# ביותר בכל קהילות ישראל הוא פיוט 

תו; סקירת , בסקירה רחבה. ר אחריו פולמוסי# ודיוני# הלכתיי#זמ8 אמירתו המדויק גר. קריאת התורה

חוש: המאמר את תפקידו המקורי של המנהג , דעת# ומעמד# של המקורות האשכנזיי# בסוגיה זו

 .ומיישב בכ; שאלות ותמיהות רבות

 

 

 

בינת דורות

 

Ê!Î˘‡Â „¯ÙÒ ÔÈ·Ï ÏÈÏ‚Â ‰„Â‰È ÔÈ· ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÂÂ˜ /  קלזת ..................... יוס: שלמה מאירהרב 
והשוואות נוספת ', שבת חזו8'השוואות בי8 מנהגי אשכנז למנהגי ספרד בדיני אבלות בשבת ומנהגי 

ל למנהג ספרד ובי8 מנהג "וי# מקבילי# בי8 מנהג יהודה בזמ8 חזו קותמעל, נישואי8ובמנהגי חופה 

ות הגרוניות ומוליכות להקבלה נוספת בשינויי המבטא וההקפדה על היגוי האותי, הגליל למנהג אשכנז

ובי8 חכמת הדקדוק שפשטה במידה רבה בספרד ובמידה ', דייקי לישנא'בי8 בני הגליל לבני יהודה שהיו 

 .לעומת שמירת המסורת של חכמי טבריה בעני8 מבטא שבע התנועות של לשו8 הקודש, מועטה באשכנז

 

˙Â¯ÙÒ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙ÎÒÓÏ ˙Â·Â˙Î  / תקעג ................................................................ אהר4 גבאיהרב 
תיאור כתבי , זיהוי בעליה#,  סוקר למעלה מעשרה קובצי תוספות למסכת כתובותה זמאמר ביבליוגרפי

 לצד אופיו הביבליוגרפי משוב6 המאמר. דפוסיו והיכ8 נזכר, מהות החיבור והיקפו, היד המצויי# כיו#

. סיכו# של הידיעות החשובות העולות מתו; המידע הגדול והנרחבבסופו הערות וידיעות חשובות וב

 ".ביאור בתוספות על פי עיו8 מקורותיו: "קצר אבל חשוב, ור: כנספחלמאמר מצ

 

„Á‡ Ì‰˘ ÌÈ!˘ :¯ ' ‚¯Â·!ËÂ¯Ó ÔÓÏÊ¯Â 'Ô‰Î‰ Ï‡È˙Â˜È /  תרד .............. יעקב ישראל סטלהרב 
מה# שנודעו לדורות ומה# שדבר קיומ# לא , אשכנז של תקופת הראשוני# היתה מלאה חכמי# וסופרי#

למסקנה כי אי8 מדובר מוביל זיהויו של אחד מהחכמי# העלומי# ר התחקות אח. נודע או כמעט לא נודע

 . א; כינויו הבלתי מוכר הסתיר את זהותו– בחכ# עלו# אלא במי שכבר נודע ונתפרס# במקצועו



 

והמה בכתובי9

 תרכד > תריג: עמודי#

È˙!Ë˜ / הרב בנימי4 שלמה המבורגר|      Ï Â··¯˙˘‰˘ ˙Â¯Â˜Ó ÈÂ‰ÈÊ'ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ È˘Â¯ÈÙ ‰

Á˜Â¯Ï' / 4הרב לוי יצחק חריט   |   ‰¯Â˙ È¯ÙÒ È!˘ ˙‡ˆÂ‰ ÌÂÈ· ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙Á!‰ /  הרב

הרב  / ÌÂÈÎ ˙Â¯‰!· ‰ÏÈ·Ë      |הרב יעקב שלמה ביק / Â˘ËÈ„¯· ÈÓÚË ÏÚ·      |אהר4 גבאי

ÔÈ!Ú· „ÂÚ       |הרב עקיבא קרפ / 'ÈÂËÈ·‰ ÏÚ'ÌÈ˜Â„ˆ Ï˘ Ô·ÏÓ ‡ÈˆÂ‰Ï       |רפאל שטר4

'Ó ‡ÈˆÂ‰ÏÌÈ˜Â„ˆ Ï˘ Ô·Ï' / 4הרב אהר4 יעקב כה|      Â!È˙ÂÈÂÏ‚ „Â˜È! ÏÚ „ÂÚ /  הרב יהודה

      |הרב שלמה יהודה ליב הופמÙÙ· Ô˘È‰ ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ÌÈ¯·˜‰ ˙ÂÙÈÙˆ ÏÚ"Ó / 4„      |כה4

 ÔÂ˜È˙ /מערכת ירושתנו 
 

 

א הספרֹכב

 תרל > תרכה: עמודי#

‰ÓÏ˘ ÔÈ!·   |   ‡·ˆ‰ ÏÈÁ  |   Á·˘‰Â ¯È˘‰  |    Ì‰¯„Â·‡ „Â„ Â!È·¯|       

È‰ ‰‡Ó· Ì„¯ËÒÓ‡· ˙ÈÊ!Î˘‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰"  Á 

 

    
 תרלא.....ט"לוח לשבתות ומועדי השנה לשנת תשע/ ל "י ובחו"מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז בא



    

   ייי"""רשרשרש   ---   תלמידיהתלמידיהתלמידיהשל ישיבת וורמיישא על ש9 גדולשל ישיבת וורמיישא על ש9 גדולשל ישיבת וורמיישא על ש9 גדולבית המדרש בית המדרשבית המדרש דג9 דג9 דג9

 רבותינו שבאשכנז



 

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

 ÌÈÈÁ È·¯‚¯Â·„È¯ÙÓˆÊ "Ï
 מ פרידבורג"ד ור"אב

 

‡Ó˜ ‰¯Â„‰Ó ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ 

 

‡Â·Ó :ÎÂ˙ ÒÂÁÈ ÏÚÔÎ ı·Â˜ " Ë¯ÂÙ˜!¯Ù È86 ÌÈÈÁ È·¯Ï ·" Ï‡Ïˆ· ¯Ó‚¯Â·„È¯Ù 

 

‡Â·Ó‰ ÔÎÂ˙: 

 ‚¯Â·„È¯ÙÓ ÌÈÈÁ È·¯–ÂÈ¯Â·ÈÁ ˙ÓÈ˘¯Â ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙    |    ÌÈ!È„ ÈËÂ˜ÈÏ'¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ ' „È ·˙Î

 Ë¯ÂÙ˜!¯Ù86   |   Â¯·ÁÓ ‡Â‰ ËÂ˜ÈÏ‰ ·˙ÂÎ˘ ˙ÂÁÎÂ‰   |    Â!È·¯ Ï˘ ÂÈ¯Â·ÈÁ ˙Â¯Â˜

Â„È ÏÚ ·˙Î! ËÂ˜ÈÏ‰˘ ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡ ÌÈ˘˘Â‡Ó   |    Ï˘ ‡Ó˜ ‡¯Â„‰Ó'ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ 'ı·Â˜·˘   

   |ÁÙÒ! : ÈÚË˜˘ ˙ÂÁÎÂ‰'ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ '‰˜˙Ú‰ Ì!È‡Â Â!È·¯ È„È· Â·˙Î! ı·Â˜·˘ 

 

 ‚¯Â·„È¯ÙÓ ÌÈÈÁ È·¯–È¯Â·ÈÁ ˙ÓÈ˘¯Â ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ Â 

 בכורהיה אחיו ה .צ"ר2פ" רבי1 השני"נולד בפוזנא , ר חיי" מוורמיישא" בר בצלאל"רבי חיי" ב

 ש"  שלו" שכנאביראצל לאחר מכ1  ,ל" מהרשמפיבלובלי1 למד בצעירותו  ,ל מפראג"של מהר

, רמיישאווהרבי: תורה בקהילת ט "משנת ש. רו לספסל הלימודי"חבשהיה א "התיידד ע" הרמ

 בה, במש; כחצי יובל שני" אשכנזשברג ופרידבקהילת וראש ישיבה בד "כאביה1 כולאחר מכ1 

  .ח"שנת שמ ביו" מת1 תורה סתלק לבית עולמונ

אגרת ' ;שה ספרי" בענייני אגדה ומוסריהכולל חמ' ספר החיי"' :חיבר ספרי" רבי"רבינו 

ר בא' ;'ורת חטאתת'א " הרמעל ספרו שליג בו הש' ויכוח מי" חיי"' ;ס" פרדנייבעני' טיולה

  .על חכמת הדקדוק' ע: חיי" ';י לתורה"על פירוש רש' מי" חיי"

מסר כ; .  הוא ליקוט דיני" בענייני איסור והיתרמולפרסנמנע מ א; ספר נוס> שרבינו ער;

חיבר ... ר בצלאל"הרב רבי חיי" ב): "קכב'  סי, א,ש" הגדולי" מערכת ספרי"(א "הרב חיד

ו בהקדמתה" דברי רבינו ידיעה זו המקור ל". שלא יסמכו עליו, רסמוולא רצה לפ' אסור והתר'

 ): ב2א' ד> ד עמ, ב"אמשטרד" תע' מהדו(סעי> ו ' ויכוח מי" חיי"'ספר ל

 שיראה ללקט ולחבר יחד כל דבר חידוש שימצא בדברי ,הרשות נתונה ביד כל אד"

 המצויה עכשיו כדי שיעמוד לו כנגד השכחה, הפוסקי" הקדמוני" ולכתב" בסדר נכו1

 ... מפני טרדת הזמ1

È¯ÙÒÓ ¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ È!È„ ÏÎ Ë˜ÏÏ ו שני" שנתתי אל לבי ג" אני "וזה לי ג" כ1 כמו ט

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ,וסדרתי אות" בסדר נכו1 והיו לאחדי" בידי בתכלית , אחת הנה ואחת הנה

והבחורי" שהיו אז בביתי גנבו אותו . Â‰ È˙Â¯ˆÂ‡· ÌÂ˙Á È„ÓÚ ÒÂÓÎ‡הלא , הקצור

וכאשר נודע לי לקחתי מיד" אותו ההעתק בא> , ממני ועמדו והעתיקו אותו בסתר



 ל"רבי חיי+ מפרידבורג זצ

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

כ

 להיות לי לעזר ולהועיל נגד השכחה ולא ÈÓˆÚÏ ÈÏ ˜¯ ÂÈ˙¯·Á ‡Ï ÈÎ, ובחימה

 . שיסמו; עליו אד" אחר

כמובא , זה שרבינו הטמי1 באוצרותיו עבר אחר פטירתו לידי בניו' איסור והיתר'ליקוט דיני 

לימד דעת את ": חמש שני" אחר פטירתו, ג" שנבשנת בקראקא נדפסש החיי"בהקדמה לספר 

ג" חיקר ותיק1 משלי" הרבה ... ]ספר החיי"2 [הע" באלה חמשת חלקי החבורי" מהחבור הלז

וספר , ]באר מי" חיי"2[י ביאורי" "בראש המתיק סוד בספר מיוחס על דברי רש, עשות ספרי"

ÂÒÈ‡Ó¯ , ]ויכוח מי" חיי"2[ ויכוח על ספר תורת החטאת ג"]... ע: חיי"2[דקדוק צחות לשו1 

ÌÈ¯È˙‰Â "עוד כהנה וכהנה דברי ÌÈÓÂ˙Òאשר ÌÈ¯ÂÓ˘Â ÏÎ· ÌÈÎÂ¯Ú ÌÈ¯˜È‰ ÂÈ!· È„È·  ,

 ".ומהות" נעל" כעת מעיני עיני בשרי"

 ÌÈ!È„ ÈËÂ˜ÈÏ'¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡ ' Ë¯ÂÙ˜!¯Ù „È ·˙Î86  

אכ1 .  ונעל"נותר עד ימינו טמיר, בינושחיבר ר' ר והיתר איסו2ליקוטי דיני" 'הספר גורל 

בספרייה העירונית של פרנקפורט דמיי1
1

בתחילת ו, ה רהוט כתוב בכתיבה,קיי" קוב: כתב יד 

יגעתי ומצאתי , אמר הצעיר דוד לבית כרמולי" :בכתיבה מאוחרת יותררשומה   הראשו1עמודה

 של הרב הגדול נודע È ·˙ÎÂ„שקוב: הלזה הול; , ת"אחר חקירה ודרישה אחר חיפוש בניירו

 כמו כ1 בעמוד השער מעל ."Â·„È¯Â¯‚ק "ד דק"ה אב"ל ה" זצÔ· ÌÈÈÁÏ‡Ï ·ˆר "בשערי" מהר

ר "הקוב: הלזה מכתיבת יד המפורס" הר: " של הקוב: כתוב כ;'תוכ1 ענייני" 'רשימה מעי1

 ".ק ורידבורג"ה מק"ל ה"חיי" בר בצלאל ז

את . חוקר ואספ1 כתבי יד, אליקי" כרמוליהוא כפי הנראה אביו של ' דוד לבית כרמולי'

', דקדוקי סופרי"'בעל '  רבי רפאל נת1 נטע רבינובי:רכש, אוס> כתבי היד של אליקי" כרמולי

על ו ,היה ג" קוב: זה בי1 כתבי היד. רה" מערצבאכער ממינכ1אב' בנקאי רהעבור ספרייתו של 

ר "שיצא לאור בידי ד, ג אהל אברה"קטלוב' נ רבינובי:"רבי רנכתב ל "הנכרמולי ' ד פי דברי

טורי" ' לקוטי דיני" מד" כי קוב: זה הוא ,43' מסער;  ,ח"יצחק אייזיק מערצבאכר במינכ1 תרמ

˜ "Ó"„·‡ Ï‡Ïˆ· ¯· ÌÈÈÁ Ó‰‚ החיי"' ו ושאר ראשוני" וקצור ס"ל ומהרי"מהרי' ומאגודה ות

 ‚¯·„È¯Ù)ל מפראג"אחי המהר (Î"¯·ÁÓ‰ È". 

כתוב ' דיני איסור והיתר'של ליקוט , מציאה גדולה רי לפנינוה !'איברק'וכל הרואה אומר 

 . באוצרותיושהיה חתו" כמוס אי1 זה כי א" הקוב: ה.  של רבי חיי" מפרידבורגבכתב ידו

 ולפיה' נ רבינובי:"ולי וררנכרמ' ד של " את אבחנת שני מומחי" בדורנו מיאנו לקבל;א

 . בביתו של רבי חיי"היה ספו1ל אשר "הנהקוב:  א הו, כיו" בספריית פרנקפורטמצויוב: ההק

י מוסד "ל ע"י', ר בצלאל מפרידברג"רבי חיי" ב' זימר בספרו) אריק( יצחק 'פרופ, הראשו1

... י בספריית פרנקפורט דמיי1"ראוי לציי1 שכת: "11'  הע83' עמ ,ז"הרב קוק בירושלי" תשמ

: נזכר'  ב40בד> . חיי"' ת ידו של רכרמולי משער שהוא העתקה בכתיב... מכיל קוב: הלכתי

 
 . F 22015: סרט' מס,  הלאומי בירושלי+צילומו בבית הספרי+. HEBR. OCT 86: מספרו 1



 ספר החיי+ מהדורה קמא
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לג

 .   ממקורות נוספי"בסוגריי" מרובעות והערות שוליי" ע" השוואות למקורות אחרי" וציטוטי"

 .ונזכה לראותו במהרה בתחיית המתי", ויהי רצו1 שיהיו שפתי רבינו דובבות בקבר

¯È‡Ó ‰ÓÏ˘ ÛÒÂÈ 

 ל"ל מפראג זצ"נ לרבינו ולאחיו מהר"נו

 

 

'ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ '· ÌÈÈÁ Â!È·¯Ï" ‚¯Â·„È¯ÙÓ Ï‡Ïˆ· ¯ 

˙ÎÓ ‡Ó˜ ‰¯Â„‰Ó"È 

 

 ˙ÂÈÎÊ ¯ÙÒ ÌÈÈÁ‰ ¯ÙÒ 

‡ ˜¯Ù 

שה" , והטע". 'תלמוד'וג" למה נקרא הגמרא , אפילו הגדולי"', י"תלמידי חכמ'למה נקראו 

אבל הוא מרוב ', רבינו'וכ1 משה רבינו סמ; על מה שקיבל מסיני ונעשה , כול" סמכו על הקבלה

וכ1 . ולא רבינו משה, לכ; נקרא משה רבינו, ענוותנותו לא החזיק עצמו רק כמשה בעלמא

 :'גדול מרב1 שמו'1 קרוב לטע" זה וכ. ישעיה הנביא, כגו1, הנביאי" כול"

È!˘ ˜¯Ù 

וכ1 מה שגוזר אד" על . יותר ממצות התורה, גזירות דרבנ1 ה" יותר מקובלי" להש" יתבר;

לכה1 שנת1 לו בעל הבית כמה כורי1 של חיטי1 תרומה ואינו ) ד, בראשית רבה עא (ומשל=. עצמו

 :א מחזיק לו טובהוא" נת1 לו מלא קומ: של חולי1 הו, מחזיק לו טובה על כ;

כבר העתיקו האומות ג" את התלמוד , שרוב1 אינ", אגדות התמוהות שבתלמוד לצור; ה"

 :ועכשיו בזוי הוא בעיניה" על דבר האגדות

והטע" כי הלח" הוא , על בעלי התלמוד) א"עחגיגה יד (נדרש ) א, ג' ישעי(' משע1 לח"'

 :ואינו כ1 הלח",  אד" ק: בה בהתמידואשר נפשו של, המזו1 היותר נאות לאד" מכל שאר אוכל

‚ ˜¯Ù 

לומר שצרי; להיות כאיש בגבורתו ', אב'ולא אמר ', כאשר ייסר איש את בנו') ה, דברי" ח(אמר 

 :  ולא רחמ1 כאב, לייסרו

È˘ÈÓÁ ˜¯Ù 

יש הפרש
14

כי העושה נס לצור; . או העושה לצור; הצלת אחרי",  העושה נס לצור; עצמו

וזה . אבל העושה נס לצור; הצלת אחרי" יש כא1 מונע מצד המקבל, עאי1 כא1 שו" מונ, עצמו

 
 .' וכו" העושהשיש הפרש גדול בי5 צדיק או נביא, נראה בעיני": בספר 13
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Î ·˜ÚÈ È·¯"ˆÊ ˘¯ÙÂÙ ı"Ï 
 ד פרנקפורט דמיי)"אב', שב יעקב'בעל 

 ·˜ÚÈÏ ˙Ó‡–  ¯ÙÒÌÈ¯·„
*

 

 

ÙÏ˙˘¯ÌÈ¯·„  

] ïåùì'äðùî 'äøåú[ 

ת "ב סומותר לו לכת'  הלכה אד' מישראל מהו שיהי,אלה הדברי') "א,  אי' רבהדבר(במדרש 

 . ע האי2 תלה שאלה זו באלה הדברי'"וצ. 'וכו" בכל לשו/

' אומר ראוי הייוסי י בתניא ר) "ב"כא ע (דולגה/ כ' במסכת סנהדרי/ בפ' פ דאית" ע,ל"וי

שנאמר פ שלא ניתנה על ידו נשתנה הכתב על ידו "ואע' כועזרא שיהא ניתנה התורה על ידו 

כתב לא נשתנה כל ' ש אומר כו" ר,'וכתב לו את משנה התורה הזאת כתב הראוי להשתנות כו

מה לשונ' לא נשתנה א9 , ככתב' וכלשונ'' אל היהודיו ואומר 8' ועיקר שנאמר ווי העמודי' ג

 . 'כו"  לשתי תורות, אלא מה אני מקיי' את משנה התורה הזאת,כתב' לא נשתנה

תורות הוי מוכח '  דלית ליה במא/כ ל" א,אי תורה גופא יש בה פלוגתא ש' כדמוכחהרק ד

מההיקש דככתב' וכלשונ' למאי ד קשה "כ לאותו מ" וא,ממשנה תורה דכתב עתיד להשתנות

איפכא מה כתב'  כ מההיקש"ל ע" והוי צ,מה לשונ' לא נשתנהדהשתא ליכא למימר  ,אתא

מ " מ,א9 דניתנה התורה בלשו/ הקדש ד,יינו וה.עתיד להשתנות א9 הלשו/ עתיד להשתנות

 . מותר לכתוב בלשו/ אחר והוי מותר לכתוב בכל לשו/

גבי אלה המצות שאי/ הנביא ) ה אלה"דא "חא "ת קד עשב (בונהה' א פ"רק דאיתא במהרש

בסו9 ספר במדבר כתיב לפי ענינו לא ' האי קרא אלה המצות והמשפטי' גו ",ל"רשאי לחדש וז

וספר אלה הדברי' אינו בא לחדש אלא שהוא ' אצטרי2 האי קרא הת' אלא למעט אתא שאי/ כו

 ,חומשי' קוד' אלה הדברי''  בסו9 ד' דלכ2 קאמר אלה המצות גול" זופירש. 'כו" משנה תורה

'  רק שיחזור המצות שכבר נתנו בד,לומר שאי/ בחומש אלה הדברי' שו' מצוה חדשה

 וכ/ הוא ,' וזהו לשו/ משנה לשו/ כפילת הדברי' שמשה חוזר הדיברות שכבר ציווה ה,חומשי'

 . ש" ע,בספר אברבנאל שחיבר על משנה תורה

 דאינו מוסי9 על הראשוני' דהמה דברי' , ואלה הדברי' ולא"אלה"ובשביל זה כתב 

ז אי/ מוכרח לפרש לשו/ "ולפ. כ מצות אילו כבר נצטוו אלא נשנית בספר הזה" משא,חדשי'

ד דהכתב לא " ומצינו למימר כהאי מ,משנה שנשתנה הכתב רק משנה לשו/ כפילת הדברי'

 
ראה ש3 בספר שישי במבוא על . )ו"תשע5ב"תשע(  עד תשיעי שישיי3 ספר'ירושתנו'וסיו3 הסדרה המש0  * 

כול) , ה) בסוגריי3 עגולי3 וה) במרובעי3, כל התוספות בתו0 הדברי3: וכבר אמור ש3. המחבר ועל החיבור

 רבי משה –נמצא במקור והינו הערות התלמיד המעתיק , המוסגר בסוגריי3 משונני3. י המערכת"נוספו ע

א0 (אלא רק זהי3 בתוכנ3 , י) ציטוטי המקורות מדוייקי3 ומלאי3א, כדרכ3 של מחברי אותה תקופה. מנהיי3

 .סימני הפיסוק וכותרות המשנה לא יצאו מידי המחבר). ג3 כשאינ3 מדוייקי3 סומנו במרכאות לנוחות המעיי)



דברי, ספר –אמת ליעקב   
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 נז

 לכ2 ,יקש נמי איפכא ואיכא לפרש הה,נשתנה מההיקש דככתב' וכלשונ' מה לשונ' לא נשתנו

 .ל" וק,כ בלא אלה הדברי' הוי מוכח כאיד2 דעה" משא8שאלו השתא הלכה כדברי מי 

ÙÏ˙˘¯Ô!Á˙‡Â  

]á÷ä åì äðò äîå äòåáùä øéúäì äùî ù÷éá äî íòèî"ä[ 

אתה " )ספרי פרשת פנחס פיסקא קלד ( נקדי' דאיתא במדרש,רשהביאור הפסוקי' בראש הפ

 לילי'אבודת יחר' ובני2 עבדו ע' יהב בתורה זובח לאל כתו,החילות החלת את השבועה

  ".] אתה החלת את השבועה,ובקשתי עליה/ רחמי' וסלחת[

 .שהתיר לו שבועתו ,)יא, שמות לב( "ויחל משה"על ) א"ברכות לב ע(ס "בש' ובאמת אית

 שמשה אמר אתה החילות שנתת לי כח ,וממילא יש לפרש החילות נמי על שבועתו שהתיר לו

  .יר שבועת2להת

לעצמו ואי/ יכול להתיר  נוגעדשבועה זו  ,ל" הנהא2 יש לחלק בי/ התרת שבועה זו לשבוע

וא' אסר " ,ל" וז]י) ['ט(ק "ח ס"רכ' ד סי"2 בי"בש'  כדאית,נוגע בדברשבועה זו כיו/ שהוא 

י ו דאסור למשאל על נדרו לחכ' מבנ"ת'  סיש"ב/ והטור והרי"הנייתו על בני העיר כתבו הרמב

 8ש הכא דכל שבועתו נוגע לו דאינו יוכל להתיר "כ כ" וא.ל" עכ,"אותו עיר מפני שנוגע בדבר

) ש וזאת הברכה רמז תתקנא"ילקו(במדרש '  אבל לפי דאית8רק התינח א' הוא מתיר כמו חכ' 

האיש הזה א' מבקש להפיר נדרי אשתו מפיר וא' "ל "וז ,מתיר כמו בעל לאשתו' דמשה הי

ז יכול להפיר א9 מה שנוגע לעצמו כמו שהבעל מפיר נדרי' שבינו " ולפ8'  כו"מבקש מקיימו

ואתחנ/ " לכ/ קאמר ,דבעל לאשתו צרי2 להפיר דוקא ביו' שמעו אריעות א2 נגד זה יש .לבינה

 גלבשעת הע'  פי,"אתה החילות" דהיינו מיד באותו שעה ששמעתי הגזירה לאמר ,"בעת ההיא

איזה טע' א' בתורת בעל יש לי כח להתיר או בתורת חכ' א'  אבל לא ידעתי מ,להתיר נדר2

 אבל א' , בתורת בעל יש לי להפר ג' נדר זהתיהזאת עדיי/ יש תקוה א' שמעבעת יאמר לי מיד 

 ובתורת בעל עבר יו' ,יעבור כי פנה היו' אי/ תקוה לי בדבר הזה כי בתורת חכ' אני נוגע בדבר

  .שומעו

 ,ל להוכיח דבתורת חכ' מתיר"כ ה" דאל,' גו"בשמי' ובאר>אשר מי אל "ובשביל זה סיי' 

 כיו/ דמל2 שמחל על ,ת למשה כמעלת בעל לאשתו וימחול על כבודווי מעל"דהאי2 ית/ הש

'  דילילמאעל  דכ,'ה מצי מחיל ליקרי"מסיק דהקב) א"לב ע( רק בקידושי/ 8כבודו אינו מחול 

 למאעל בד2 ומי יאמר לו מה תעשה דכ ואתה ל,"אר>באשר מי אל בשמי' ו"ז אמר " ע,הוא

 כלומר מעלה של רב וחכ' יש ל2 ולא מעלת בעל עד יו' ,"רב ל2"ה השיב לו " והקב,הוא' דילי

 .ל" וק,כ אי/ ל2 רשות להתיר נדר2 כיו/ שאתה נוגע בדבר" וא,מותו כמבואר בקצת מפרשי'

]ìàøùé éðá úà åúçëåúì äùî úìéôú éåáéø ïéðò[ 

  .'אלי רב ל2 גו' ויאמר ה' בי למענכ' גו' ויתעבר ה' הבפסוק ואתחנ/ אל 

ולא '  מאי הוכיח ישראל בזה שהתחנ/ לפני ה, כיו/ שכל זה הוי מ/ התוכחה,ויש לדקדק
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ירושלי+, מכו* מורשת אשכנז

 

ÌÈ·¯ È¯„! ÔÈ!Ú· ÈÂ‚¯‡˜ Ï„!Ó ÌÁ!Ó È·¯ ˙·Â˘˙ 

 

 ‡Â·Ó- ÏÚ· ÈÂ‚¯‡˜ Ï„!Ó ÌÁ!Ó È·¯ ˙Â„ÏÂ˙ '‰¯‰Ë ÈÏÂ„È‚' 

אעידה נאמנה כי ... ל"ה מענדל קארגוי זצ"הרב הגאו/ המאור הגדול צדיק נשגב מו

וידעהו ] בעל חת5 סופר7[ל "ו ז"ד אאאמשמעתי כמה פעמי5 שבחו ומהללו בפי כבו

לישא ולית/ , לו זרוע ע5 גבורה, ארי שבחבורה, בש5 כי הוא בקי בחדרי תורה

כאחד מ/ הגבורי5 , קולע אל השערה, הא לגמרא והא לסברה, במלחמתה של תורה

 ... העמיד תלמידי5 עדרי5 עדרי5, אשר לבית ישראל מאירי5

 )'גידולי טהרה'בהסכמתו לספר ' כתב סופר'בעל (

ואכ/ רבותינו האחרוני5 מביאי5 דבריו פעמי5 רבות וג5 סומכי5 עליו להלכה
1

. 

טיבור שבבוהמיה סרופבעיר , נולד לאביו רבי נפתלי היר: קרגוי,  מנח5 מנדל קרגויר"הג

 .ב"אלול תרבט "ונפטר בערב ראש השנה כ. ב"בשנת תקל, )מ מזרחית לפראג" ק300כ(

ÂÈ˙Â·¯ 

ושקד על , מש5 עבר לישיבת פרנקפורט. 'נודע ביהודה'בעל אג אצל למד בישיבת פר

 נת/ אדלרר"הג ו'הפלאה'תלמודו אצל בעל 
2

 אצל חת/ בעל הנודע ביהודה,  כ/ למד בישיבת פוז/.

'תורי זהב' היר: שייאר בעל ר"הגד "האבולבסו; בישיבת מיינ: אצל ,  יוס; יוסקאר"הג
3

 . 

ÊÈ¯‡Ù 

אליו וכל הגדולי5   יביאו/כל הדבר הקשה"ו, ריז כדיי/ חשובעל א; גילו הצעיר שימש בפא

"שמה לדבר גדול הצטרפו אותו לשמוע דעתו דעת תורה
4

זאת בחסות , תקופת מה עסק במסחר .

כשבד בבד עושה מלאכתו עראי ותורתו קבע בהתמדה גדולה ומרבי: , גיסו הרב ברו> ווייל

על יו5 משיחת נאפאלעא/ " 7" מזמורושיר "וחיבר בפאריז א; נטל חלק בחיי הקהילה . מתורתו

נדפס בפאריז בשנת  ("ה"תקס'ח אדר ראשו/ ה"של ר' א' האדיר קיסר פראנזע פה פאריז יו5 ד

  .)ע5 תרגו5 השיר לצרפתית, ה"תקס

 
 .תמורהפירוש רבינו למסכת א סופר בהקדמתו ל"דברי ר 1
: א"בש+ רבו רנמופיעי+ דברי רבנו , 33 'ח סי"עה של שמחה אות נטי"וג+ בשו,  קיד'ח סי"ת יד הלוי או"בשו 2

 ."...ה נת* אדלער שאסר לבר8 על קארפוער" מוÓ‡"Âג+ ראיתי מהגאו* "
תפארת ישראל וקדושו נזר אלקי+ על ראשו בנ* של ":  פו'ח סי"ת חלק או"אותו מתאר החת+ סופר בשו 3

אלו* 'הנדפס בש+ , ר8 עליו רבי וואל9 המבורג מספד כ* ע."ה"ה פ"י ע"גאו* ישראל מופת הדור נ... קדושי+

 ).ג"פירט תקפ(' בכות
  .הקדמת תלמידיו לספרו גידולי טהרה  4



 הרב יהודה אהר& הורווי!
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קופיע
12

ב"שמעו- ד' ח הדיי- מהור" מהשאלה ששאלתי את פי אמו
13

ד "ק פ" נרו יאיר בק

פיירסדור2
14

. 

 

 .פה זולצבערג' ט ל"ז לחודש טבת תקצ"ט

 .ו יאירב נר"שמעו- ד' מהו' ח וכו"שלמא רבה יסגא לאמו

ו "ח נר"לאמו' אשאל ג: אנכי בסבר', לעקור הנדר מעיקר,  ואגב גררא9' את נחמדתו וכו

ב"וואל2 ה' השאלה אשר כבר שאלתי את פיו הגאו- מהו
15

, זה כשני: עשר, י"ק ;ירדא נ" בק

 , ו"ח בקהילתינו יצ"ק דג"לחות דעתי ודעת אנשי הח

דמיו- השאלה הזאת' ת נודע ביהוד"ודכירנא כעי- שהראה לי אותו פע: בתו> ספר שו
16

 ,

. 'כדינ' הדיוט' י ג"שבקל יכול להתיר הנדר ע, ל"ב הנ"וואל2 ה' ע: מה שאמר לי מהו ואסכי:

'  א> מפני גזירת המלכו9כאלה ' להתיר נדרי' ל שיכול למצוא היתרי" הגאו- הנÈÏ ¯Ó‡ ˘Â¯ÈÙוב

 . ו"שמעו- נר' ח מהור"אמושאל> ואשאל השאלה ל', הוראה ולפסוק דיני' אינו רוצה להור

 .ואני עשיתי כאשר צויתי לאמור

ב אשר נמנו בשמות: "בשנת תקע'  אחרי האנשי: ההמה אשר הקימו זה החבר9וכעת הזאת 

ורובא , וכעת הזאת קמו דור אחר למקומות: בשמות:, ואנשי אמנה אבדו, המה עד- שוכני עפר

, לחשוב מחשבות עלי לאמור זרה, להבאמירתי ובסהדתי בש: שרי קדושי: הא' מספקי' דרוב

ה"כי נדר עד, שמלבי בדיתי והוצאתי דברי
17

אי לזאת , וחס מלהזכיר לעשות כזאת,  אי- לו התרה

 . ראשונה' וכצורת' אחזיר ואשאל השאלה כהוויית, אצטר>

ה "בשנת תקע. ו מתו> השטר מכתיבת ידי"ח נר"כאשר יראה אמו, ותמצית השאלה היא

הרוב מהחתומי: הולכי- (ו ונתקיי: השטר בחתימת ידיה: "קהילתינו יצח ב"דג' הוק: החבר

ל " ואיידי דחביבי ברייתא שלי כתבתי בתחלת השטר בזה9נתמנו תחתיה: ' ואחרי) לעולמי:

  9' בגי- כ- וכו

ש: על לב לשו- זה השטר באשר שמיעוט ' וידעתי ידיעה נאמנה שאי- אחד מאנשי החבר

 .ÌÈ·¯‰ ˙Ú„ ÏÚולא מעמיקי: בלשונ- נדר , מביני: לשו- עבר' דמיעוט

 
 .העתק= 12

 .'פרדס דוד'בעל , בנו של רבי דוד דישבק. דישבק= 13

 .Baiersdorf ביירסדור3 :הש2 הגרמני הוא 14

הישיבה הרמה , ש המבורגר"רב, יו באריכותראה על, )י"תר5ל"תק(' שער זקני2'רבי וואל3 המבורג בעל  15

 ).236!115' עמ, ועוד ש2 על ישיבתו (111!35' עמ, ע"בני ברק תש, כר7 ג, בפיורדא

 .א שאלה סח"חת נודע ביהודה "להל8 מביא משו 16

 .על דעת הרבי2=  17



 תשובת רבי מנח! מנדל קארגוי בעני' נדרי רבי!
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 צה

לקלקל או לבטל דבר או , ולא חששנו לשו! דבר מניעה אשר יבוא לשט- לנו באחרית הימי!

 והנה עתה נתבקש מהאדו- לאנדריכטר4חצי דבר 
18

 להרשי! 4כא- ' כאשר שמע שיש חבר, מ"נ 

אמר שא! ימצאו כהוג-  ו,'להניח לפניו לקרוא אות, ז"ח בלשו- לע"דג' ולכתוב התקנות החבר

 .חברה בלי רשיו- המלכות' כי אי- לנו להקי, אות! ויחתו! בש! המל9'  יקיי,'דמלכות' וכדינ

כמו , כי כמה תקנות ה- המה מתנגדי! לדיני דמלכותא, להתיע;' ויתאספו על זה אנשי החבר

יל שבועות  ולנעור בל4ולאמור סליחות ' ב' ה'  להתענות ב4תפלת מעריב בזמנו בחדר מיוחד 

ר וכדומה רבות"וה
19

 4  

, ועל דא על משכבי רעיוני סליקו כדת מה לעשות למע- שלא ישלחו בעולתה ידי בעלי זרוע

אשר ' ק אשר עולה כעת לשש מאות זה" ולחלק המעות דח4ק "נבלי! ורמאי! לבטל הח

 .ליי!קהילתינו שכר הרופא וסממני! בעת ח' נשתלמו מהפירות ופירות פירותיה- עבור עניי

, זה להקי! על תילה' אני אתאמ; ואחזק דבר החבר, ואמרתי לה!' ובאתי באמירה רכה לפניה

ועל. ח"וג'  צדקו4י חבילות חבילות של מצוה "לעשות ע, לעשות חיל
20

יעלו עוד התקנות  

' דברי' ודעתי נוטה להעמידו השטר על עיקר על ג, למשפחות! למקומת! בשמות! כבראשונה

 לשמור החולי 4ט דברי מוסר " דהיינו ללמוד בכל שבת וי4. ח"עבודה ועל גועל ה' על התור

'  ושארי דברי4' עבור העניי' והסממני'  ולשל! להרופ4ובקיאי! בעת הצור9 ' י שומרי"בלילה ע

כאלה יבואו ברנה בידיעה ' ואז התקנו, בשטר אשר המה טפלי! לו יהיו בטילי-' שהמה נכתבי

 .אות!ה לקיי! "ה יר"לידי השרר

 4שמותר לבטל דבר מהשטר , ולהגיע למרגוע כזה צריכנא מקוד! לידע להודיע ולהוודע

שגגה יוצא ', כי א! כתב הכותב השטר הלשו- נדר על דעת הרבי, פ הדי-"לשאול על הנדר ע

וסמכו , כי ידעתי ידיעה נאמנה שכתבתי זה הלשו- בלא ידיעת! ובלא הבנת!, מלפניו בלא כוונה

א ובאר "כאשר כתב הרמ, ולפי קט שכלי פי שני! מצוה בהתרת-, ש9 אחרי הפקחעלי כעור הנמ

ח"ד סימ- רכ"היטיב י
21

ויתהרס , כי בלאו הכי יבוטל השטר,  א! דבר מצוה היא יש להתירו

  .ונאבד תקותי מלקבל שכר על טרחתי, בנינו

, ח יעיי- בשטר ויעיי- בדינו למצוא היתר"שאמו, תי לעמוד על ימיניוהנה עתה באתי בבקש

 , ואצפה על תשובתו, י פתח חרטה כדינה"להשאיל על הנדר ע

 ‰ Â„"¯È‡Ó!ÚÂÂÚÏ Ô‡ÓÒÂÊ„ ·ד חתנו "כ

 

 

 

 
 .שופט המדינה= 18

 מחו6 לסדרי בית יתכ4 והבעיה בהתקבצות לתפילה. לא ברור במה נוגדות הנהגות אלה לדינא דמלכותא 19

 . הכנסת הרגילי8 או שלא בבית הכנסת

 .ואז: ל"אולי צ 20

 .ק מה"ובאר היטב ס. כ' סעי 21
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‡Â·Ó 

ÒÈÏ!ÂË ˜ÁˆÈ- Ï„!‡‰–ÌÈÈÁ È˜¯Ù  

˙Â„ÏÂ˙ 

ח"נולד באדר תקס] האנדל: להל.) [Isak Tonelis-Handl(האנדל *יצחק טונליס
1

 

מרדכי בנעט ' ישיבתו של רבנעוריו למד ב). Mähren(שבמורביה ) Nikolsburg(בניקולסבורג 

)Markus Benedikt(,
2

. בו ראה את רבו המובהק
3

שבאוסטריה ) Wien(ט עבר לווינה " בשנת תר

.ועסק במסחר
4

.ז כיה. כדיי. בבית הדי. של קהילת וינה"תרמ–א" בשני7 תרל
5

  

א דווח כי הוא החל במת. "במחצית חודש חשוו. תרכ. האנדל לימד בווינה במסגרות שונות

בעיו., משנה ברכות: שיעוריו כללו. ת שיעורי7 במשנה ובתלמוד למועמדי7 לרבנותסדר
6

 

הוכיח את כשרונו 'כותב הדברי7 ציי. כי האנדל . מסכת חולי. וכ. טור יורה דעה; ובבקיאות

.'ואנו מאחלי7 לו שלא ירפה, הגדול בתחו7 ההלכה
7

 אול7 בפועל לא הל7 תיאור זה את 

מצב שאנו מייחלי7 לו מכל 'בע שהדיווח האמור משרטט למעשה בתגובה לנאמר נק. המציאות

לימד במבנה בית הספר לדת , כ: נמסר, האנדל. 'אבל הוא עדיי. אינו קיי7, הלב

)Religionsschule (אחד מה7 הינו בנו. המקומי שלושה תלמידי7 בלבד,
8

 ואחד תלמיד שלא מ. 

 
 .סהיימרעזריאל הילד' כתבי יד שמקור3 לא צוי) מצויי3 בארכיו) שהותיר אחריו ר      * 

עד היו3 ': ח"וינה תרל, א', נר מצוה'קביעת התארי7 על יסוד דברי האנדל בספרו . תארי7 מלא לא נמסר 1

חדש ... שבעי3 שנה ... ביו3 שלמו לי ': ובדומה, )V' עמ', פתח דבר'(' מלאת לי מספר ימי אנוש עלי אדמה

 .VI' עמ', פתח דבר, ' ש3,ש3. ח"המבוא לספר נחת3 בחודש אדר תרל). 134' עמ, ש3, ש3(' אדר
 .וכ) רב מדינת מורביה, רב וראש ישיבה בניקולסבורג. מרדכי בנעט' ר 2
 .'מרדכי בנעט'  הצגתו כתלמידו הנבחר של ר–תורה וחכמה במשנתו ': ראה להל) 3
ולכ) עסק בשעות לפני , לא הצליח לזכות בכהונת רבנות בקהילה חשובה, חר: כל מאמציו, צוי) שהאנדל 4

. במטרה להשלי3 את השכלתו המדעית, או בספרייה, ואחר הצהריי3 למד באוניברסיטה, מסחרהצהריי3 ב

 D. H., 'Isak Tonelis: ראה. שעות הבוקר המוקדמות ושעות הערב המאוחרות הוקדשו ללימוד גמרא
Handl. Ein Zeit- und Lebensbild', Neuzeit, 27, 52 (1887), p. 504 .(231הערה , וראה להל. 

5 Carsten Wilke, Biographisches Handbuch der Rabbiner, part 1, vol. 2, München 2004 
 [                   ] , p. 414 . 

... ולשו3 לב על כל מלה ומלה , דבלמוד המשנה צריכי3 אנו לדייק היטב': כה כתב האנדל באחד מעיוניו 6

ממלא צנא דקרא דמיוני3 ורעיוני3 שנבדה . נהבדברי המש' וטוב לנו דיוק השכל והבנה במלה אחת על בורי

 .ב, ו, ב"וינה תרכ, שערי בינה. 'מלבנו
7 A. B., 'Toneles' Thalmudschule in Wien', Ben Chananja 4, 11 (1861), p. 90. 
-Jüdisch(לימי3 למד בסמינר הקונסרבטיבי לרבני3 בברסלאו . האנדל) צבי(יש להניח שמדובר בבנו הרמ)  8

וילקה: להל)



 ל" זצרבי עזריאל הילדסהיימר
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קב

תקוותו כי תלמידי7 רבי7 יזרמו הכותב הביע את . המניי. באשר החזיק כבר בהיתר הוראה

.'אי. לציינו כמשמח'א: את המצב הנוכחי , להאנדל
9

א דווח כי לימוד התורה " בסיוו. תרכ

,)Adolf Jellinek(ובפועל מדובר רק בהרצאות של אהר. ילינק , בווינה מוזנח
10

 ובשיעורי 

.'בית הספר לדת'המאמצי7 מופני7 בעיקר ל. התלמוד של האנדל
11

 

את בית המדרש ', ליאופולדשטטר טמפל'במבנה בית הכנסת , הקי7 ילינקד "בשנת תרכ

האנדל לימד בו . שיועד לתלמידי גימנסיה אשר התעתדו לכה. כרבני7', ללמוד וללמד'

.משניות
12

.סייעה להאנדל בהוצאת אחד מספריו' חברת בית המדרש '
13

אלעזר '  מאז פטירת ר

,)Lazar Horwitz(הורווי; 
14

בלימוד שיעור בחברת , א האנדל את מקומומיל, ח" בשנת תרכ

.ס המקומית"ש
15

 

,ח"ה בחשוו. תרמ"האנדל מת בווינה ביו7 כ
16

 . ונקבר בעיר הולדתו ניקולסבורג

 .פירוט7 להל., האנדל חיבר שלושה ספרי7

 

'‰!È· È¯Ú˘' 

¯ÙÒ‰ ˙Â‰Ó 

 כללי והוא מכיל ביאור, ב"הופיע בווינה בשנת תרכ', שערי בינה, 'ספרו הראשו. של האנדל

)Zwi Hirsch Chajes(צבי הירש חיות ' וסותר את דברי ר, ועיקרי הוראה
17

משפט ' בספרו 

.'ההוראה
18

  : וזה נוסח השער
theologisches Seminar in Breslau ((כיה) כרב בקהילת פאסוואלק . שבגרמניהPasewalk ( שבפומרניה

 .שבמורביה) Eibenschitz(ולאחר מכ) בקהילת אייבנשי; , )גרמניה(
9 [Anon.], 'Wien', Ben Chananja 4, 15 (1861), p. 137. 
ברובע השני ) Leopoldstädter Tempel(' ליאופולדשטטר טמפל'מטי: ב. רב ליברלי בווינה. אהר) ילינק 10

)Leopoldstadt .(מראשי חכמת ישראל . 
11 [Anon.], 'Wien, 2. Juni', Ben Chananja 4, 23 (1861), pp. 205–206. 
 .404' עמ, )ד"תרכ (51, המגיד ז', )סו:(מכתבי3 מוויע) , '.ק. נ 12
הערות ,  אודות בית מדרש זהוראה עוד להל) על. 'הקדמה, 'ט"וינה תרל, ב, נר מצוה, איצק טאנעליס האנדל 13

81 ,83. 
' משגיח על בשר כשר'א3 כי תוארו הרשמי היה , ט נתקבל כרב קהילת וינה"בשנת תקפ. אלעזר הורווי;' ר 14

)'Koscherfleischaufseher'( ,(' משגיח על ענייני הפולח)': או'Ritualienaufseher' .(ח הוכר "בשנת תר

ברובע ', בית ישראל'ו ואיל7 כיה) ג3 כרב בית הכנסת הפולני "צמשנת תק. ד של הקהילה"רשמית כרב וכאב

 .'אלעזר הורווי;'  תשובת ר–" לח3 שערי3"ספר תגובה ': וראו להל). השני בווינה
15 Isaac Gastfreund, Die Wiener Rabbinen, Wien 1879, p. 114. 

 ;Todes-Anzeige', Neue Freie Presse, 13.11.1887, p. 14': ראה, דבר מותו דווח בעיתונות בווינה 16

[Anon.], 'Isak Tonelis-Handl', Neuzeit, 27, 46 (1887), p. 435; 'Verstorbene. Den 11. November', 
Wiener Zeitung, 17.11.1887, p. 11 . (נוסח מצבתו' בעיני רוחו'וראה להל. 

ולאחר מכ) של קהילת קאליש , שבגליציה) Zolkiew(ולקווה 'צבי הירש חיות כיה) כרבה של קהילת ז' ר 17

)Kalisch ((שבפולי. 
בכוח בית , הספר ד) בכללי הפסיקה בבית הדי) הגדול. ר"זאלקווא ת, משפט ההוראה, צבי הירש חיות' ר 18



'ינהב שערי 'ספר על השגות  

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

 קסג

 ¯ÙÒ‰!È· È¯Ú˘ 

˙ÁÈ˙Ù ÌÈ¯Ú˘ 

]ÓÚ '1[ ה2 ה5, אפי2 אחת במנה תורתו לה2 חלק, לישראל ומשפטיו חקיו הגיד, לעמו' ה דבר מאז 

 ה"מרע לנו שנתנה כמו היו2 אתנו ושמורה ערוכה עודנה היא בכתב, פה שבעל ותורה שבכתב תורה

 נשתנו פ"שבע בתורה אכ5. המסורת ברית לנו נתנה זה ועל, אחת נקודה בה נשתנה לא, ידו בכתב

 שהעני5 וא8. אותו הסובבי2 ומדינה ע2 בלשו5 וחכ2 חכ2 כל שדבר שונות בלשונות ה5, וחולפו הדברי2

 מגילה ס"בש ל"חז במאמר המכוו5 אצלי וזהו. ה"למרע לו נתנה בפירושה התורה כי, היא אחת והכוונה

 ה"ד ב,מט קידושי5) [ש2 (י"ומפירש. זראע בימי נאמר כבר אונקלוס דתרגו2, ב"ע ז"ל ונדרי2 א"ע' ג

 א2 וא8, למשה שנית5 הוא הפירוש כוונתו, מסיני למשה הלכה הוא התרגו2 שג2 משמע] מחר8 זה הרי

 לנו הנית5 הוא, אונקלוס בתרגו2 שפירש כמו התורה פירוש פ"עכ, בעצמו הלשו5 באותו לו נאמר לא

,ה"ממרע
א

, מ"לפיה בהקדמתו 2"הרמב כ"וכ. חולק בלי לישרא בני לנו היו2 עד נשאר הפירוש וזה 

 כמו חלקי2 לחמשה ג2 פ"שבע התורה ש2 הוא חילק אשר כפי, פ"שבע מתורה הראשו5 החלק שזהו

] ח,ח [דנחמיה בקרא שהוזכר' מפורש 'בתיבת ל"חז דייקו ולזה. לעול2 מחלוקת בו אי5, שבכתב תורה

 .*הלשו5 על לאו התורה פירוש על רק דכוונת2 מבואר, התרגו2 מכוו5

 לא 'פ"ג תרג2 מדוע א"ת על שמתמה ז"פ ס"ר ד"יו ח"פר הרב תמיהת לתר: לנו יספיק וזה. הערה*

 י"עפ אמנ2. אתי כ"ג והנאה לבישול הרי, אחד בסגנו5' בחלב בשר תיכלו5 לא', 'אמו בחלב גדי תבשל

 נופל שזה, ודעת2 2בסברת המה שדרשו מאי ל"חז בדרשות כלל עצמו הכניס לא שהתרגו2 יראה דברנו

.מחלוקת כבר נפלה החלק ובזה, מ"בפיה 2"הרמב מערכת י"עפ, פ"שבע מתורה' הג בחלק
ב

 

]ÓÚ '3[ שלימות על' והב...בתורה וההשתכלות הלמוד י"ע אות5 האד2 שישיג הגדול האושר מיני' ב 

 א2 פ"שבע התורה בעיו5 שבלמוד, ]ח,א יהושע[' תשכיל ואז'] ליהושע [לו נאמר השכלי הנפש כוחות כל

 וא2. להשיגו איש שבכח הגדול השלימות וזהו, ועסקיו עניניו בכל יושר לשפוט שכלנו נרגיל בו נתמיד

 היא בתורה העיו5 שחכמת וחשבו, הישר הדר; מ5 שטו, ברואה שגו האחרוני2 דורות מחכמי קצת אמנ2
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 איננו] מכוו, נגדו' שערי בינה'שהספר [ יותח ."מהר מהגאו, ההוראה משפט' הס. הקדמה *

 .ידי תחת
 וחזרו שכחו8 לתר. והוצר9, ]א,ג [ש8 במגילה ס"הש מקשה מה ז"דלפ, גדול טעות זה א

 הוא ÔÈ!Ú‰Â, הוא מאונקלוס בעצמו התרגו8 דבאמת, כלל קשיא לא מעיקרא הא, ויסדו8

 ראה, ה"א [עזרא מימות מקובל הוא הלשו, דג8 ל"ס ס"דהש כ"אע. עזרא מימות כבר

 ].קל סי א"רמ ת"שו
 בו שיש דבר אונקלוס שהביא פעמי8 כמה דמצינו, ושקר שוא הוא ההערה תוכ, כל ב

 אישות' ה ריש 8"הרמב מפרשי עיי,. קדש יהיה לא] יח,כג דברי8 [לפסוק כמו, פלוגתא

 .רבי8 במקומות כ"וכ, ]מ"ומג מ"כס, ד"ה א"פ[



 ל"רבי עזריאל הילדסהיימר זצ

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

קסד

 לוחות שני [ל"ז ה"של בעל אלקי הרב תגר עליה5 קרא כבר, לעני5 מעני5 מבהילי2 בדברי2 הדרשות בבני5

, הורווי: שעפטעל' ר [בנו בהקדמת מזה ויותר, ]ב>א קפא, שבועות מסכת, תעז דאודר פרנקפורט, הברית

', תהולו אל 'ההוללי2 לאות5 נאמר וא2]. א,י>ב,ט [התורה בעמוד] תעא דאודר פרנקפורט, העמודי2 ווי

,]ה,עה תהלי2[
ג

 למצוא יתייגעו שבכתב בתורה ורק, המטרה מהפכי2ה בזמנינו מתחכמי2 לקצת ג2 נאמר 

,יתקדשו ע2 להמו5 ומנהג דבר כל ג2 א8, פ"שבע בתורה אמנ2. ופרט פרט לכל שכלית וסבה טע2
ד

 א; 

 בלו שה2 עליה2 באמור ישפכו בוז אר: גאוני ועל, ידעו לא מאומה והסברה העיוÓÚ '4[ 5[ חלק מאותו

 את2 ותיקו5 מנהג כל ועל, שתתקדשו במה] ש2 תהלי2[' קר5 ותרימ אל 'נאמר ולאלו. יועיל בלא הזמ5

 הכרוז נופל ועליה2. ש"ית התורה מנות5 לנו היעודה הדר; זו לא. מסיני למשה הלכה שהוא אומרי2

 מתו;, שמרו ותורתי עזבו אותי הלואי, ]יא,טז ירמיה[' שמרו לא תורתי ואת עזבו ואותי 'ה"הקב שאומר

 אנו לה2 ג2, ]ז"ה א"פ, חגיגה ירושלמי פ"ע [למוטב מחזיר5 היה שבה המאור, בה מתעסקי5 שהיו

...האד2 יחיה שעליו ואומרי2, מ"כהל מנהג כל לקבוע משקולת קו ישימו שלא הלואי, אומרי2
ה

 

, התורה בלמוד הישרה במסלה ללכת ישראל בני נערי לבות להעיר, הלז בקונטרס באתי עתה ולכ5

 כמו, התורה ועניני צדק דבר בכל מאוד מסוכני2 המה חצוניות היותר תלקצוו הנוטי2 הדרכי2 בכל דכמו

 הגאו5 ו"מאדמ הדר; אני שקבלתי כמו. נעזוב לא התורה מהעיו5 המצוע בדר; נאחז הלמוד בסדר ג2 כ5

.ה"זצוקלה בנעט 2"מוהר האמתי
ו

 ז"דע, נסוג לא רבנ5 מלכי מלכי2 לפני, בשכלנו לנו שיתאמת ומה 

 .לשונינו תחת האמת נכחד ולא, ]ב,כה משלי[' דבר קרח מלכי2 כבד 'נאמר

. בישראל המחלוקת למעט לזמנינו כיאות, ההוראה בכללי ולחקור לתור למטרה שמתי הנה

 ק"דק ד"אב ה"זצוקלה חיות הירש ה"מו המפורס2 הרב הגאו5 שחיבר ההוראה משפט מאמר ובקונטרס

 שערי 'בש2 קראתי הלז וחבורי. הדל שכלי מאזניב שקלתי סופו עד ומראשו, עיוני שמתי עליו, זאלקווא

 נערתי לא כי', בינה'ו, ]יב,כו בראשית[' שערי2 מאה [...] ההיא באר: יצחק ויזרע 'ש"ע' שערי', 'בינה

 הדרשני2 מופת שהרב לולא, החשתי היו2 עד וג2. בינה ימי לי ימלאו עד' ה בעדת דברי להפי: חצני

,י"נ יעלינעק אהר5 ה"מו ת"כש, בעירנו פה ואוהב5 החכמי2 פאר
ז

 עוד לא 'אלי באמור בנפשי עוז הרהיב 

 .'בארצנו ישמע התלמוד וקול, בקרבו נוססה אלוקי2 רוח אשר לאיש לחשות עת
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 .לומר תבאמ אי, חילוקי8 דורשי על '˙‰Ï‡ ÂÏÂ' ג
 .והנדר המנהג חומר מצד, לעצמ8 א; אלא, ע8 להמו, רק לא ד
 .ל"ז קדמונינו יסודי י"עפ מאוד הוא שחמור רק, מ"הל שהוא נאמר לא כי, הדרוש על מערכה ה
 מנהג שו8 להעביר הניח בנעט מרדכי' מהו הגאו, עוזינו גאו, כי מופת להביא ÈÂÁÓ· מחבר ו

 ל"הנ הגאו, רבו שחשד על הדי, את לית, שעתיד לו אומר אני, לא וא8. ועיו, סברא פ"ע

 התכלית עיוני בראש העמיד הוא ג8 א8 ובפרט, נבראו ולא היו שלא ÌÈ¯ÂÓÁ בדברי8

 ].4' עמ', שערי8 פתיחת; 'הספר שער[' המחלוקת למעט'
 ע8 עני, באותו מהמחבר נתעלה', יעלינעק אהר, ה"מו', 'ואוהב, החכמי8 פאר 'הרב ז

 !!בנעט מרדכי' מהו הגאו, ה"רשכב



 

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

ˆÊ ¯Î·Ò!‡ ‰ÓÏ˘ È·¯"Ï
*

 ד נירנברג"אב

 

˘Â" ˙ Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁÈ!Ú·Â˜Ó‰ ÔÂ‚¯·!¯È!· ‰ 
 

   ‡Â·Ó | ‡ .¯ ˙Ï‡˘"   ¯Î·Ò!‡ ˘   |· .¯ ˙Â·Â˘˙" ¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ú)‡ ÌÈ·˙ÎÓ-„  (    | 

‚ .¯ ˙·Â˘˙"   ¯‚¯·Ó· ˘   |„ .¯ ˙·Â˘˙"   ıÈÂÂ¯Â‰ ˘   |‰ .¯ ÔÈ· ÌÈ·˙ÎÓ ÈÙÂÏÈÁ" ˘

ÓÙ¯Ï ¯Î·Ò!‡" ¯ÏÒÎÚÂÂ ‡)‡ ÌÈ·˙ÎÓ-Â  (  |Â .¯ ˙·Â˘˙"   ¯ÓÈÈ‰!‚Â‚ È |  Ê .¯ ˙Â·Â˘˙" È
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ע למצוא פתח הכשרה למע5 בניית "על נהרות אנסבא1 ש/ ישבו ג/ דנו שבעה מטובי רבני אשכנז נ

רבי , /על ידי שומר משמרת הקודש דש, מחוז אנסבא1, בעיר נירנברג' עדת ישראל'מקווה טהרה ל

 .שלמה אנסבכר

למצוא את הפתרו5 ההלכתי שיביא את הקמת המקווה כדת וכדי5 בתנאי/ ביקש ש אנסבכר "ר

שהוא נאל: כ, תו1 עיו5 נרחב בספרי הפוסקי/ השוני/מד5 בנושאי/ אלו ו, הקשי/ בפניה/ עמד

ה שני/ ובמש1 כמ, )א וועכסלער"כלשו5 מכתבו של רפמ" (אנשי/ המוצאי/ קול נגדו"להתמודד ע/ 

 :נשא ונת5 בסוגיות אלו ע/ גדולי רבני אשכנז דלהל5

מ ברלי5"ד ור" אב,¯·ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ È¯רבו המובהק 
1

. 

ראש ישיבת צעלל, ¯·ÌÂ‡·!ÚÊÂ¯ ‰!ÂÈ Èרבו 
2

. 

ד לייפציג"אב, ˘ıÈÂÂ¯Â‰ ÈÂÏ‰ ÔÂÚÓרבי 
3

. 

 
תולדות רבי שלמה אנסבכר , 'ב דוד גולדשמיטנ הר"י נו"תולדותיו ותולדות משפחתו נסקרו בהרחבה ע  *

, הרב ישעיה נת9 פריילי8: השלמות למאמר זה[שעה 7שנט' עמ, ט"בני ברק תשס, ירושתנו ספר שלישי', ל"זצ

הרב דוד ; שנו7שנד' עמ, ע"בני ברק תש, ירושתנו ספר רביעי', הערות על תולדות הרב שלמה אנסבכר'

 ]. שג7ש' עמ, ה"בני ברק תשע, ירושתנו ספר שמיני', ל" מנירנברג זצלוח מצבה חדש לציו9 הרב, 'גולדשמיט

', זכרו9 שלמה'ש בספר "עוסק בימי: אלו בעריכת כתבי זקנו אשר ייצאו בעזה, הרב דוד גולדשמיט

ש אנסבכר כמו ג: "לכל היודע על כתבי יד של ר, ומכא9 בקשה שלוחה. שיכלול את דברי תורתו ותולדותיו

 .מערכת ירושתנול או ל"הנשיפנה ל, צוטטי: בשמו או מידע על תולדותיועל דברי תורה המ
 מש: נקרא לכה9 כרב הקהילה ,כיה9 כרב וכראש ישיבה בקהילת אייזנשטאט בהונגריה, פ"נולד בשנת תק 1

 .ט"תרנבתמוז ' ד נפטר .המדרש לרבני: ביתבה הקי: את ,  בברלי9'עדת ישראל'החרדית 
רבי רבו של ספרו  את )ד האמבורג"יחד ע: חברו רבי אשר אנשל שטר9 אב(ר  הוציא לאו,ב"נולד בשנת תקפ 2

הרבי; תורה .  הנזכר רבות במאמר זה7 ספר יסוד בהלכות מקואות' גידולי טהרה'מנח: מנדל קארגאו 

 והוא מזכירו באחד 7 'מלמד להועיל'לרבי דוד צבי הופמ9 בעל נישאה בתו הבכורה מרת צערליי9 . צעללב

 .ה"נפטר בחול המועד סוכות תרנ. פנינוהמכתבי: של

מהלמות ' קונטרס נגד המשכילי:חיבר  .שימש כדיי9 בקהילה החרדית בלייפציג, בליטאפ "בשנת תקנולד  3

] 'מחזור ויטרי'ו' תניא רבתי'ביניה: [ל ספרי ראשוני: ע: הגהותיו "הוכ9 . )א"תרללייפציג (' לגו כסילי:

ע הילדסהיימר במכתביו " ר.)ב"וילנא תרפ, רא:' נדפסו בהוצ (מי על הירושל'שער שמעו9'הגהות וחיבר 

ח " או7ה "ת רע"שו; אגרת לט, ו"ירושלי: תשכ, ה"אגרות רע: ראה(מכנהו בתארי כבוד וידידות מופלגי: , אליו

 .ס"נפטר בשנת תר). ח' עמ, ס"ירושלי: תש, מועד7 ברכות7ה "חידושי רע; ט' סי, ט"תל אביב תשכ, ד"יו
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 רכא

ד קאללי5"אב, ÚÓÈÈ‰!‚Â‚ ÛÒÂÈ¯רבי 
4

.  

ק אשאפנבורג" קד"אב, ¯·Ú·Ó‡· ÈÂÏ‰ ‰ÁÓ˘ È¯‚¯חברו 
5

. 

 שוואבא1ק"מ ק"ד ור"אב ,ÈÏ ‰„Â‰È È·¯ ÔÓÒÈÂ·חברו 
6

. 

ק הוכבערג"רב ק, Ô!ÁÏ‡ ‰˘Ó ÒÁ!Ù È·¯]‰ÏÈ‰ [¯ÏÒÎÂ חברו 
7

.  

תשובות כל רב סדורות . ההלכתיהנידו5 במאמר זה מובאי/ מכתבי הרבני/ בתוספת רקע המציאות ו

וחלק/ כבר , כתב ידמ/ כא5 לראשונה חלק מהמכתבי/ מתפרסמי,  כתיבת5בפני עצמ5 לפי תאריכי

, )ג"שבט תשס(כר1 יא ,  פורסמו בקוב: תורני צהר,ד דלהל5, ב, רבי עזריאל סימני/ את "שו[פורסמו 

ותשובות רבי יונה , ו, ד, ג, וועכסלר סימני/ א) הילה(תשובות רבי פינחס משה אלחנ5 ; לא;כח' עמ

אכ5 הואיל ורצ> ]. קל;קכב' ב עמ"תשע'שישי הספר ' ירושתנו'פורסמו ב, ג, רוזנבאו/ סימני/ ב

נוספת מכתב מדוקדקת לאחר הגהה , שילבנו א> את המכתבי/ שכבר פורסמו, המכתבי/ קשור זה בזה

 . למע5 שלימות העני5 והבנת הנידו5 במלוא היקיפו, ביתר ביאור ובתוספת מקורות וציוני/ועריכת/ , היד

תכרי1 המכתבי/ שמור ש,  ישעיה נת5 פריילי1 מלונדו5'ח ר"בראש ובראשונה להרה, והברכההתודה 

, בימי המהומהשהציל כתבי/ אלו , ל"זכור לטוב זקנו רבי דוד פריילי1 ז. בגנזיו ובעינו הטובה מסר/ לנו

התודה . 'ברו1 שמסר עולמו לשומרי/'ו, נטל עמו כתבי/ יקרי/ אלו, בברחו מחמת המציק מאר: הדמי/

  .נ לרבי שלמה אנסבכר"נושניה/  ;הרב דוד גולדשמיטשה עהעושה והְמ, לשאר בשרוג/ 

 שעבר על החומר הראשוני ,ס אור מאיר"א מח"כמו כ5 הנני להודות להגאו5 רבי מאיר פוזנא שליט

 הממונה על כשרות ,א"אברה/ אנגל שליט' ג ר"תודה מיוחדת מובעת בזאת להרה. והעיר את הערותיו

ית בדיני מקוואות וידיעותיו ההיסטוריות והפרקטיות בתחו/ שבקיאותו ההלכת, המקוואות בעיר אלעד

' ר, א"יוס> פראגר שליט' ראחרונה לרבני/ תודה . לפנינומורכב זה סייעו רבות להבהרת הנושא הנידו5 

ז "א על סיוע/ בתרגו/ המילי/ מלשו5 לע"בנימי5 שלמה המבורגר שליט' א ור"משה פרייס שליט

 .וביאור/ בהקשר ההלכתי

˘ ÛÒÂÈ¯È‡Ó ‰ÓÏ 

 
, ר רפאל הירש"נשא את בתו של רבי שמשו9 ב, )בוהמיה(ק אויסע "ג לאביו רבי אהר9 רב דק"ת תקצנולד בשנ 4

א8 מחמת , לח: ברפורמי: בעוז בתמיכת חמיו, ט נתמנה לרבה של שטולווייסנבורג בהונגריה"בשנת תרי

, גרמניהב התמנה לרבה של נידערוור9 ב"בשנת תרכ, רדיפות נאל; לעזוב את הקהילה שנתיי: לאחר מכ9

 .ו"נפטר בשנת תרנ, ד קאלי9 בבוהמיה"ה התקבל לאב"ובשנת תרכ

, הרבי; תורה והוראה במקומות שוני:, ב"נולד בשנת תקצ. מוירצבורגד באמבערגר "הגריבנו הגדול של  5

' זכר שמחה'תשובותיו נדפסו בספרו . ח"ד בכסלו תרנ"נפטר י .אשאפנבורגב כיה9 כרבה של "ומשנת תרמ

 ).ה"מ תרפ"פפד(
ג "שימש בכהונה מ... ק שוואבא8 והמדינה"ד דק"פנחס וויסמאנ9 אב' ר יהודה ב9 החבר ר"הרב הגדול מהור" 6

מתו8 נוסח מצבת " (ק"ד לפ"ט חשו9 תרס"י' ח חשו9 ונקבר ביו: ב"ק י"ונדרש בישיבה של מעלה מש, שני:

 .לימי: נטמ9 לצידו חברו וידידו רבי שלמה אנסבכר). קבורתו
רבי יצחק דב הלוי ,  בצעלל של רבי יונה רוזנבאו::תלמיד. שלמהג לאביו רבי "8 בשנת תרנולד בשוואבא 7

', דבר אזהרה לישראל'וג: את החוברת , פירס: מאמרי: שוני: .באמברגר בוירצבורג והכתב סופר בפרשבורג

למידי: ות, בערוב ימיו כיה9 כרב קהילת הכברג. בה חזה את בואה של השואה ששי: שנה לפני התרחשותה

 .ד ונקבר בהכברג"ו בסיו9 תרנ"נפטר בכ. רבי: מכל רחבי גרמניה הגיעו אליה כדי ליצוק מי: על ידיו
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‡Â·Ó 

‡ .Ú˜¯‰ 

 של הקהילה החרדית על כס הרבנותש אנסבכר "רות  עלמאז, במש( עשר שני% ויותר

  למצואהצליח, ח"רק בשנת תרמ.  כדת וכדי6 להקי% בה מקווה כשר לא עלה בידו,בנירנברג

 .הנהרהממוק% על גדות  מקומיהמרח9 הבית בקיטו6 צר ב :מתאי%מקו% 

את להביא ו ,כדת וכדי6 הטבילהבור  ולבנות את לחפוריה צרי( אול% עדיי6 ה, מקו% נמצא

 . 'שאובי%'חשש אופ6 כשר בלי  במקווהל מי%ה

רבות טרח רבי . אפשריי% כמעט;בלתי העמידוהו מול תנאי% המקו% הדחוק והאדמה הלחה

 . % הלכתיי% וה6 באפשרויות ההנדסיות למצוא את הפתרו6 שיעמוד ה6 בתנאישלמה אנסבאכר

קיי% לח9 נוס> לכ( .  חפירת המקווה היה צור( בתמיכה מסיבית בכתליחות האדמהעקב ל

, אה שה% קרוב לקוב מי% סה הוא ארבעי%והמינימלי של מקושיעור ה[, ה עצמ%ו המקומישל 

 טו6 על 2/3כמות מי% כזו יוצרת לח9 של קרוב לטו6 או ,  קוב2/3; כולשיטה המצומצמת ביותר

מדוחק  אול% , בלח9תמ( עמידות;לש% כ( יש צור( לבנות קירותו, ]ה ועל קרקעיתווכתלי המקו

 . פשרות לתמו( את החפירה באבני בני6לא היתה א, המקו%

· .Î ·˘ÁÈÈ˘ ¯Â·‰ ˙ÈÈ!· ˙Ï‡˘'Ú˜¯˜' 

: )לו, ויקרא יא (ל מ6 הפסוק"למדו חזדוקא  ה מאבני בני6ואת הצור( לבנות את בור המקו

כי ) ורת כהני% שמיני פרשה ט הלכה את (דרשומכא6 , "הור מי% יהיה טא( מעי6 ובור מקוה"

מעיי6 נוגעי% הכש% שמי , דהיינו". שעיקרו בקרקע"צרי( להיות כמו מעי6 ' מקוה מי%בור '

ה וקוהמקירות בוני% את  היו ר( כללבד. קרקעה צריכי% שיגעו בוכ( מי בור המקו, בקרקע

 כחלק ות נחשב'דר( בני6' לאדמה ות מחובר6שהכאבני% אלו , בטיטאות% פי% חומ ני%אבמ

 . קרקעל מחוברי%והמי% שבתוכו ה והמקו' בור'מ

 מקומימהנדסי "הוצע ע, מקובלכ 'דר( בני6 'טבילההבור את  לבנות יכולתבהעדר 
8

 לתמו( ,

את   כדי למנוערגי%בבאמצעות זה לזה לחבר% ו  בלוחות ברזלהקרקעית וכתלי החפירהאת 

צדו ,  כזה באופ6.מלטשל  שכבהב לוחותה ח אתאחר מכ6 לטיילו ,בור הטבילהכותלי קריסת 

  .' בני6דר('עשוי יהיה ה והבא במגע ע% מי המקובור הטבילה הגלוי של 

ארבעת חיבור הואיל ו, תהלי( יצירת לוחות הברזל עורר שאלה הלכתית כבידת משקל

. הו אי6 לה די6 מקו בתו( כליטבילהו ,כעי6 קופסה', כלי'התחתית זה לזה יוצר צורת הלוחות ו

. שטבילה בכלי פסולה מדאורייתא לפי כל השיטותכתב ) א' הלכות מקואות סי(ש "הרא

נאמר שג% א% יחברו את הכלי לקרקע לא יועיל החיבור להכשירו ) ה"ד מ"מקואות פ(ובמשנה 

את קרקעית ו, תחתיתללא ש אנסבאכר לייצר תיבת ברזל "לכתחילה העדי> ר, אכ6 .לטבילה

 .חשש של טבילה בכליה יסולק באופ6 זהמשו% ש,  או קרשי ע9לרצ> ברצפת אבני% הוהמקו

 
 .מכתבי:ה המהנדס א> ה9 נמצאות בי9 תכרי8 רשימות הצעת 8
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)‡( 

¯Î·Ò!‡ ‰ÓÏ˘ È·¯ Ï˘ Â·˙ÎÓ 

‰Ï‡˘‰ ÔÂ˘Ï: 

 

גאולה תתנו לאר9'  פ]נירנברג; [ג"ה נב"ב
15

 ק" שנת תרח% לפ

¯ "¯ ÂÓ„‡ ‰"¯‰Ó"‰, תורתו אמת וצדק, סברא ישרה מסבירב, שפע ברכות לראש משביר

¯! ¯ÚÓÈÈ‰ÊÚ„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ"Â ,9לי6 הבירהרשבת תחכמוני בעביושב , שמשו זורח עד קצוי אר ,

 .ס"יחיה ויארי( ימי% בכט, מקומו על ידו מכובד

 מ תורה היא וללמוד"מ, ג% כי ידעתי כי רבו ג% רבו חבילי טרדי6 אשר סביב על שכמו נטענו

אתחיל מיד בדר( קצרה רק כל מה , ולמע6 לא אטריח על מעלתו הרמה יותר מהצור(, אני צרי(

 .שמ6 הצור( ונוגע בדבר חמור כזה

, וטרחתי זה כמה למצוא תרופה, ר שאי6 בעירי עד עתה מקוה כשרה"הנה כבר ידוע לאדמו

היו בזה כמה ל אב', ה עד הנה למצוא מקו% אצל הנהר בבית מרח9 של נכרי א"ועלתה בידי ב

6 ליעד שמצאתי א=, מניעות
16

שאמר לחפור' י אומ6 א" ע
17

 בקטונית
18

 ] ÷øãçïè- [)קאבינע (

י סמיכת הנהר"אחת עד שיבואו מי% ע
19

אי6 לה% יסוד ,  מאחר שחומות המרח9 נמוכותאבל. 

מוצק וחזק
20

מאחר (והנה עלה בדעתו .  העומקכ הוא מהצור( לעשות תחבולה בחפירת"וע, 

של ברזל ] לוחות;[לעשות טסי6 , )% רחבת ידי% לעשות חומה בצורה לעומק המקוהשאי6 מקו

וכל הטסי6 יהיו עשוי6 בלזבזי6, בארבע דפנות וברצפת המקוה
21

ומנוקבי6 לקבל , צדדיו'  לכל ד

ומאחר שאלו הטסי6 ה6 .  כי הטסי6 לא יהיו כי א% חלקי% חלקי% מהדפנות]íéâøá; [)6עשרויפ(

, קשה הדבר בעיני לטבול בתוכ6, י הלזבזי6" שיש לה6 בית קבול עועוד, מקבלי% טומאה

 .דלכאורה יש לה6 די6 כלי%

גדולי טהרה בעניי6 עשיית הכלי% לש% מחובר ' ובפרט ס, הרבה' והנה באמת עיינתי בתשו

 
מכתב התשובה ב שבת פרשת בהר בחוקותי כמצויי9 בהמכתב נכתב בער. )כד, ויקרא כה(פרשת בהר פסוק מ 15

 .ח"ג אייר תרמ"יו: שישי כוהוא , ז הילדסיימר"של רע

 ).מצודת ציו9 ש:(ופירושו כח ואומ; . ט, על פי הושע יב 16

 .חפירה לעומק, כלומר 17
 ].ב" עמנחות לג 7" בית שער הפתוח לגינה ולקיטונית. ["חדר קט9, קיטונית 18
אופ9 הבאת המי: אינה מפורטת . ב.נ. [ל"לבור הטבילה שבחדרו9 הנ  הסמו8הרהנמ9 יבואו מי: ה: כלומר 19

אמנ: מדבריו ומדברי הרבני: המשיבי: במכתבי: דלקמ9 עולה שהמי: באי: למקוה דר8 , כא9 על ידי רבינו

 ].קרקעיי:7צינורות תת
לכ9 כשבנו , נמוכותה9 , בית המרח; שבאחד מחדריו הוצע לחפור את המקווה) קירות(חומות היות ו, כלומר 20

יהיה זה עמוק יותר , ולכ9 כשיחפרו חפירה בעומק הנצר8 למקווה, אות9 לא היה צור8 להעמיק את יסודותיה9

 .וש: הקרקע רפויה, מיסודות הבני9
היינו מסגרת בולטת ). ב ועוד"עפסחי: מח ; כה, י שמות כה"רש" (לבזבז9", )א"ח מ"כלי: פי" (לזבזי:" 21

 . בשולי הטס
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 רכט

, בנסרי% שעשא% לש% מחובר, ז"קל] ד"יו [ניינאתיהודה מהדורה בודע ת נ"ועוד בשו, לקרקע

י התו( "ב משמע שא% נתמלא הבית קבול ע"רי' סי] ב"ח[א יהודה יעלה "ובתשובת מהרי

א "שנעשה כאב6 וא] èìî ,ïåèá;[) צעמענט(י סיד "ואני רוצה לעשות ע. בטל מתורת כלי, עופרת

כ"כלהוציא 
22

ק שוואבא("וג% הרב דק, ולמי%ומאחר שדבר זה חדש שלא היה לע. בכוח גדול 
23

 ,

 .ר"אמרתי אחכמה על ידי רחוק ממני אדמו, בא לידו כזאת לא ,אשר כבר עשה מקוואות הרבה

י מקוה "לעשות בכא6 תקו6 ע, כי הדבר חשוב מאד בעיני, כ ימחול לי רבוני שאטריח עליו"ע

 ואמר שהוא בלתי אפשר להעשות ]âðéà'øðé ,ñãðäî; [)אינגעניער(והנה נדברתי ע% . כשרה

ע<י אייזער"כי א% ע, ל"במקו% הנ
24

שיעשו למדת החלל ויחוברו אחת  ]é÷ìæøá úåø; [ ווֶאנדע

 .חלושה שאצלהה הל תחזיק הקרקע למע6 לא תפול החומ"וחומת ברזל הנ, י שרויפע6"אל אחת ע

וימלא בי6 הלזבזי6 הצריכי6 , יוצק הסיד מתוכו, ואחר שהטסי6 יהיו מחוברי6 במקומ6 היטב

 התוהנקב שיהיה בתחתי. עמענט6 חלק של צפא דו"ולא יהיה נראה כ, י שרויפע6"לחבור הטסי6 ע

]ìéèðå-÷÷ô  ,íåúñù  [דילני פע"יהיה להסגר ברבוי המי% ע
25

 . טהרה היטב כמבואר בגדולי,

ולא אטריח . א% נכו6 לעשות כ6 או לא, להסביר לי פני% בהלכה, והנה אבקשה מרו% מעלתו

ומה אגלה , כי מה אומר אשר לא ראה, ר עוד להארי( במקו% שאמרו לקצר מפני הכבוד"לאדמו

 . אשר נעל% מעינו עינא פקיחא

 .והריני משתחוה במודי% דרבנ6 ומצפה לתשובתו הרמה, ש תלמיד לרב"ואסיי% בד

 Â„ÈÓÏ˙˜‰ '¯ÚÎ‡·˘!‡ ‰ÓÏ˘ 

 

 

)·( 

 ˙Â·Â˘˙ ¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ È·¯ 

 

·˙ÎÓ‡  

ìæøáä úåçåì úðëä ïôåà 
 

)ע% הכולל( ֗ם֗י֗ר֗ו֗כ֗ב ֗ה֗ם֗ו ֗י֗ג ֗ח֗ו֗ר֗ס֗א ֗ו' ֗ו'֗ו֗י֗בי "בעזה
26

 ק"לפ 

  Â‰Ó 'ÓÏ˘ '!"Èת "ט לכבוד תלמידי ידידי הרבני המופלג כש"שוכ
 . כי א:–א "כ: ל" טעות כתיב וצ ישאולי 22

 מקו: .ס"תר7ז"ל רבה של שוואבא8 בי9 השני: תרי"ר פנחס ויסמ9 זצ"ב) ליב(ידיד רבינו הגאו9 רבי יהודה  23

 .מנוחתו על יד קברו של רבינו
 )?(ראע]נ[אייזע 24
 את פי הצינור שבתחתית הקופסה ממנו' שסתו:'יסתמו באמצעות , בזמ9 עליית מפלס המי: בנהר, כלומר 25

 .מגיעי: המי: מהמעיי9 אל המקווה
שנת כתיבת , Ó¯˙"Áעולה לס8 , ]1[+ע: הכולל " ואסרו חג יו: הבכורי:' ו' ביו: "הגימטריא של תיבות 26

 . ק"המכתב לפ
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¯‡ÈÂ¯· ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ˆÊ "Ï
 ד פרנקפורט דמיי#"אב

 

‡È‚ÂÒ· ˘Â„ÈÁ˘„Á„ * 

 

מצות נצטוו ישראל ' ש ב' יוחי אומר ג"תניא ר"' א איתא בגמ"ח ע"קידושי' ד% ל' במס

' בכניסת' לאר7 ונוהגות בי' באר7 בי' בחוצה לאר7 והוא הדי' שינהגו ומה חדש שאי' וכו

 . ' וכו"' איסור הנאהכלאי8 שאיסור' איסור עול8 ואיסור

 .ש"עיי, "לשו' הקדש, 'תקדש' דכתיב ,ואסורי' בהנאה" ,י"רש' ופי

, "ע"ב וצ"ו ע"אי' זה המסקנא לקמ' נ": ס וזה לשונו"ל בגליו' הש"א ז"והקשה הגאו' רע

 .ש"עיי

 .  ונדחק ליישב,עצמות יוס%' זו בס' וכבר קדמו בקושי

דאי' , ל פ' תקדש מלשו' הקדש"8 חזקיה סג דאי' ספק ש,י ברור מללו"ד דברי רש"ולענ

) ט, דברי8 כב(י בפירושו על התורה " אבל האמת יורה דרכו דהנה רש.מקרא יוצא מידי פשוטו

כל דבר הנתעב על האד8 בי' לשבח כגו' , כתרגומו תסתאב" ,כתב על פסוק פ' תקדש המלאה

 .ש"עיי, "י קדשתי; בי כשכמו אל תג, הקדש בי' לגנאי כגו' איסור נופל בו לשו' קדש

 ,הוא מלשו' הקדש לשבח' פ' תקדש'דרב אשי סבר . ומעתה בהא פליגי רב אשי וחזקיה

 מה שאי' כ' ,ופ שמצוה לשור'פ' תקדש'ומרמז הקרא בזה , וחזקיה סבר הוא מלשו' גנאי

 . שאסור לשרו% קדשי8,הקדש

ש8 ' ועיי, ה כ'רב פפא אליביה דחזקי'  שמפרש ש8 בגמ,ב"ח ע"שבועות ד% י' במס' ועי

י"רש' בפי
1

וזה . וכ' לחזקיה פ' תקדש הוא מלשו' הקדש. והוא פלא וראיה שאי' עליה תשובה. 

 .וזה פשוט ואמת, ע" דכאאליב" לשו' הקדש"י כא' בצחות לשונו תקדש "שפירש רש

 
, מ"שיצא לאור בפפד', מוריה'ע " ידו בכההתפרס4 על, ל"מאמר זה מתורתו של רבי שלמה זלמ# ברויאר זצ  *

˘ÙÙ"È Ó '‰ ¯„‡'Ù¯˙"‰ .˜‰ ' ÔÓÏÊ ‰ÓÏ„: בסו8 המאמר חת4). [ה"אדר תרפ (שנה ראשונה חוברת שנייה
¯ÚÈÈ¯· ,‰Ù ˘„˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘.[וציאי  מאמר זה נשמט ככל הנראה מעיני מלקטי שרידי חידושי תורתו ומ

עלה בידינו להציל עלי4 טרופות מהסער הנורא אשר יצא עד " אשר ,)ח"ניו יורק תש(' דברי שלמה'ספרו לאור 

 . הספרראש בלשו# בנוכ ,"ל"ירכתי אר9 ר

Ê ÏÂ„‚‰ Â!È·¯˘" ı˜ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÙÒ ˙Â˘Ú· ıÙÁ ‡Ï Â·Ï Ïˆ": )ש4(כתב בנו , על פרסו4 חידושי תורתו
ÊÏ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ÂÈ‰È˘ È„Î ÂÏ˘Ó ‰¯Â˙ È˘Â„Á ‰ÊÈ‡ ˜¯ Â˙¯ÈËÙ ¯Á‡ ÂÒÈÙ„È˘ ‰È‰ Â!Âˆ¯Â ¯ÂÎÊÏ ÌÏÂÚ ¯Î

˘„Â˜Ó Â„ÂÓÏ Í¯„ ÔÈ·‰ÏÂ." 
אמר קרא ,  אמר חזקיה,מנל#, אזהרה למשמש ע4 הטהורה ואמרה לו נטמאתי דלא ניפריש מיד: "ש4' ל הגמ"ז 1

אמר קרא לא ,  אמר רב פפא,לא תעשה מנל#, אשכח# עשה. בשעת נדתה תהא עליו' אפי, ותהי נדתה עליו

  ."יב האומרי4 קרב אלי; אל תגש בי כי קדשתי;דכת, לא תקרב נמי לא תפרוש הוא, תקרב

 עמוד בעצמ; ליצני הדור היו אומרי4 לנביא עמוד בעצמ; אל תגע בי שלא ,קרב אלי;: "י"רש' ופי

פ# ) דברי4 כב(ה# ישא איש בשר קדש וכמו ) חגי ב(אטמא; שאתה קדוש ואני טמא קדשתי; טמאתי; כמו 

 ."תקדש



!
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ˆÊ Í·ˆ¯Ó ‰!ÂÈ È·¯"Ï  

י קול תורה"ד דרמשטדט ומר"אב

 

 ˙ÎÒÓÏ ˙Â‰‚‰‰ËÂÒ
*

 

 

 :]נרש! על כריכת הגמרא מבפני![

ט" גאלאנטא תרפ, מאת דב מיכאל שלו! וינקלר,סוטה' משברי י! על מס' ס' עי
1

. 

 

 ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù–‡!˜Ó‰  

קריאמאירי ני' גי: ¯ Â"‡Ó˘ÓÂ˘Ï ‡È¯˜ ÈÎ ‡˙È·· ‡Ù˜Â˙ ‡„ÒÁ‡', גמ, ב"ד5 ג ע
2

.!
ַמִי!8קרי ביה לחמ! לַח: מאירי: ÌÓÁÏ ˙‡ Ï‡¯˘È È!· ÂÏÎ‡È', גמ, ב"ד5 ד ע

3

. 

מאירי' עי: ÈÂ"·ÎÚÏ ÏÂÎÈ ‰È‰˘ Ï, ה שמעת מינה"תוד, ב"ד5 ז ע
4

. 

קמז' סי5 א סו"מג' עי: ÌÈ!‰Î È!˘· Ô‡Î „Á‡ Ô‰Î· Ô‡Î', גמ, א"ד5 ח ע
5

. 

' כד(ממש אלא בעזרת נשי! מבחו; לפרש לא בפני! ' נ: ‰ÌÈ!Ù·Ó ˙„ÓÂÚ ‡È, ה שש!"תוד, ש!

וזוהי ) ב" ענח(ז ביומא "כעי' עי, רק שהיא עומדת מבפני! לגבי כה= והוא חוצה לה) !"הרמב

להל= ' זית רענ= לילקוט שמעוני כה= נפנה לאחוריה ובתוס' ועי, מפנה העזרה: כוונת ספרי זוטא

 .הגירסא לאחוריו) ה ויחגרו"ד(

ע הנהרגי! ה! בכל שערי< ואילו תרומת שיירי הלשכה "וצ: ד"סוה, ה ואחר כ<"תוד, ב"ד5 ח ע

 
 ויהיו הדברי4 .ו" חיי4 פרידלנדר הירב הינוי נ"נעתקו ונערכו ע. ההגהות נרשמו על ידו על גליו/ הגמרא שלו*    

!.ל"שמאוד שמחה התעניינה ועודדה את העתקת כתבי אביה זצ, ה בת הרב המחבר"נ זקנתי מרת שרה ע"לע
 . דרכו של רבינו לרשו4 לעצמו בראש כר9 הגמרא את הספרי4 המומלצי4 לעיי/ בה4 במסכתא זו 1

רי של מכו/ התלמוד הישראלי הגירסא כמו  אמנ4 במאי,ר"כ/ הגירסא במאירי הנדפס בהלברשטט שנת כת 2

!].כי קריא[לפנינו 
'  אוצר הגאוני4 סוטה עמ'ועי". [מי4 לח כלומר טמא לחמ4 את ישראל בני יאכלו ככה אמרו רמז דר9 ":ל"ז 3

231 .[ 

 דילמא מהא אוכחתיה ומאי שואלי/ יש שובר כותבי/ מינה שמעת כא/ שאמרו מה מיהא ביאור ולעני/ ":ל"וז 4

 שמאחר כלו4 זה ואי/ ליפרע באה אינה זו אבל שטרו הלה שיחזיר עד פורעו ואינו כותבי/ י/א בעלמא

 כותבי/ אמרו לא בעלמא א: והא תאמר ושמא שובר כותבי/ אלמלא להחזירה אותה כופי/ כתובתה שהפסידה

 בידה טרהש שאי/ כמי זו א: בשובר לה מספיק והיא9 כתבתה אבדה לא הרי זו אבל הימנו אבד כשהשטר אלא

 אינו אבל שטר לי יש האומר שא: מינה ושמע הספק על בירושל4 כתובתה להביא הכריחוה לא שבודאי הוא

 ".שובר שכותבי/ הוא פלוני ובמקו4 בידי

' י תלמידו ר"א מכת" דברי הגרעק,סו' עמ] ז"ניס/ תשע> אדר,גליו/ כח[בקוב; נזר התורה ' ועי. [יא ק"ס 5

 ].ל"געמפיל טיקטי/ ז



  זבחי(הגהות למסכת

!ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

רסז

אינ! אלא לקדושת ירושלי!
6

. 

‰¯Ï‡¯˘ÈÓ ÏÂ„‚ ‡Â‰˘ ‰˘Ó ‡Ï‡*Â!ÓÓ ÏÂ„‚ Ï‡¯˘È· ÔÈ‡Â * È , ה מי לנו"די "שר, ב"ד5 ט ע

‰„Ó·˘ :ע"הוא דיבור בפנ
7

. 

של חבר הנאה: ר"בב: ·ÔÂ¯·Á· ¯Â·˜‰ ˜È„ˆ Â˙Â‡ Ï˘ ‰˜ÂÓÚ ‰ˆÚ', גמ, א" יא עד5
8

 .)חברו=' ל (

 רָעִתי!ִ? :¯ÌÈ˙Ú¯˙ ÌÈ˙ÚÓ˘ ÌÈ˙ÎÂÒ ‰Ó‰ ÌÈ!˜‰ ÌÈ‡·‰ ˙ÓÁÓ È·‡ ˙È· ·Î ,ש!, ש!

 .בָכֵר בית אבי תCַַחֵמ הבאי! י!ִנִקַה המה סAָכִתי! ִשמָעִתי!

שמסכנות: ¯· Â!·ÒÓ˘ Ï‡ÂÓ˘Â˙, ש!, ש!
9

. 

!ב"ג! במדבר ל: „" ÈÊÈ!˜‰–È Ú˘Â‰È , תורה אור, א"ד5 יב ע
10

 

א"ק סופ"ב' עי: ˜Ê· ·Â˙Î˘ ‰Ó ‰Ê ÌÈÈ‰', מג, ב"ד5 יג ע
11

. 

 .סריס: *„˜¯‡ ÒÂ¯ÈÒ Ï·‡ *ÂÚÓ˘ÓÎ, ה ויקנהו פוטיפר"ד, פרק ראשו=, א"ח, א"מהרש, ש!

ח"ר' טור סי' עי: ‡ÍÈ¯ˆ ‡Â‰ ‰·ÂËÓ ÚÂ·˘Ï Â', גמ, א"ד5 יד ע
12

 .י" וב

ËÒ‚ :Castra13¯‡, ה גסטרא"די "שר, ש!

. 

 È!˘ ˜¯Ù–‡È·Ó ‰È‰  

ב" עו"י ט"רש(' שאינה מזדווגת לב= זוג א: ˘Ó‰· ‰˘ÚÓ ‰È˘ÚÓ‰ ',מתני, א"ד5 יד ע
14

 

ומאירי
15

(. 

 
הקשה כמו כ/ והביא שכ/ הוא בשלוחי כלאי4 שנוטלי4 שכר4 מתרומת הלשכה והולכי4 בכל גבול ל "וברד 6

 ואולי שיריי הלשכה הוא רק לתועלת כל הכלל וכמו צרכי ירושלי4 ולא לצרכי פרטי4 רבי4 כמו כל .ישראל

 . כ אתי שפיר מתרומת הלשכה"ד הוא צורכי הכלל שמוטל על הכלל וע"פ ב"עיר ומצות הריגה ע

!".שבמדה הרי .ממנו גדול בישראל ואי/" :ד"ומה, ד"הכא סוה:" מישראל גדול שהוא משה אלא: "וצרי9 להיות 7
 ˜·Â¯ שהיה ‰!‡‰ Á·¯ ובי/ בינו ה"הקב שנת/ העמוקה העצה אותה להשלי4 הל9 אחא ר"א ":ל המדרש"ז 8

ÔÂ¯·Á· ."!
!.תוק/ במהדורות החדשות 9
Eֶה ֶ@/ Cֵָלב ִ@ְלִ<י" 10 Fי ְיפGִִנHְַע ַה FJKִויה /@ִ /Lי נCִ Lֲחֵרי ִמְלאN יב,במדבר לב(" ְיהָֹוה ( . 

!".בזה שכתוב מה זה קיי4 ואמרו מטתו על ת"ס שהניחו אלא"כ "גבי חזקיה איתא כמו, א"בד: יז ע 11
 פריה בשביל האר; לחמוד שאי/ לאומרו ואי/ מטובה ונשבע מפריה ונאכל א"וי עוד וכתב "): ט': סיסו(ל "ז 12

 היה לא וג4 אומרו היה לא ל"ז ש"הרא א"וא ישנו ובהלכות גדולות כ"ע בה התלויות מצות לקיי4 אלא וטובה

 ".'וכו ל9 ונודה אומר

 .מחנה=  13

!.ה אלא היא"ד 14
 בהמה מאכל קרבנה כ9 אחד זוג לב/ מתיחדת שאינה ל"ר בהמה מעשה שמעשיה כש4 אומר ג"רשב ":ל"ז 15

 ".שעורי4 ל"ר



 

   של רבי וואל1 האמבורג של רבי וואל1 האמבורגשל רבי וואל1 האמבורג )) ) תתת"""הוהוהו((('' ' הלכה ותוספותהלכה ותוספותהלכה ותוספות'''מראה מקומות לשיעורי מראה מקומות לשיעורי מראה מקומות לשיעורי

 ותותוספהלכה 
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Ë„ÈÓ˘„ÏÂ‚ Ú˘Â‰È Ï‡È!„ ·¯‰
 ס ישועת דניאל "מח

 מודיעי3 עילית, רב קהילת אשכנז

 

È„‚· ÏÂÁ ˙·˘· ÔÂÊÁ 

 
 5אי כ, שבת בגדי ללבוש מחליפי/ אי/ חזו/ של בשבת אפילו" )א' עיס תקנא' סי( א"ברמ איתא

 בש5דרכי משה בכמובא באשכנז הראשוני5 רבותינו  מקור הלכה זו בהוראת ו."לבד הכתונת

שכתבו שבשבת של חזו/ ישעיהו אי/  ,התרל' תענית סימרדכי ו לח' סיד "פענית  תי"רהגהות אש

  .תתצ' ה סי"וכ/ הוא בראבי, מחליפי5 כליה5 אלא הכתונת בלבד

א5 יש תינוק ", א"ל האגודה תענית ד8 כג ע"זו, ל"רוקח ומהרי,  לאגודהמ ש5"עוד ציי/ בד

' וכ/ בחזו/ ישעי,  חליפות שמלות א: לא לבני5 ממשמלי/ אחר קינות ולובשי/] ב"בט[למול 

 בגדי5 הקפידא היא לא ללבושמשמע שמדבריו ו. "באותה שבת לא ילבשו לבני5 א: כתונת

 לא בשבת חזו/מבואר ג5 כ/ מדבריו שנהגו  ו,היינו בגדי5 מכובסי5' לבני5'כוונתו ו ,בני5ל

 .לכתונת לבנה או מכובסתו החליפ את הכתונת של ימי החול להחלי8 לבגדי שבת כי א5

שבת " ,)באב' י עני/ ט"רשלליקוטי הפרדס ומקורו ב(שיא ' ח סירוקספר הב כתבז " וכעי

 יוס8 ויתר הע5 החליפו בי אבל ר,כסות אלא כתונת בלבד לבשושל חזו/ ישעיהו לא החליפו 

' נהג רדלא כמ [ר כסות עליונה של חולישאבשבת חזו/ להמשמע שנהגו ג5 מדבריו  ו."חלוק5

חול משל כתונת את ההחליפו ו, ]שהחלי8 את החלוק שהוא הכסות העליונה) טוב על5(יוס8 

  .תשבשל ל

א לשו/ וב ה'באב סעי8 ז' לכות טהב .דעות במנהג זה' ל הביא ג"בספר מהריאמנ5 

בגדי שבת נהגו ש, )קלג הגהה ח' ספר המנהגי5 לרבי אברה5 קלויזנר תשעה באב סי(, ק"מהרא

ות להראות כשאר שבת  ואי/ מחליפי/ כל הבגדי5,לשנות קצת בשבת של חזו/ ישעיהוו רבותינ

ואי/ קפידא , ומודגש בדבריו שהיו לובשי5 רוב בגדי שבת וקצת בגדי חול .קצת סימני אבילות

הגהות  בק הוא"מקור דברי מהראו. דוקא כתונת של חולשיהיה דוקא כסות עליונה של חול או 

)הלכות תעניותסו8 ב שב"במנהגי ט( מיימוניות
1

הוא דעת ל "מהריבא ש5 ובההמנהג השני ש .

 המנהג .לבשו לבני5 א: כתונת חזו/ ישעיהו לא בשבתש ,ל"כדעת רוב הראשוני5 הנ ,אגודהה

ל לא שינה שו5 בגדי5 "י סג"מהרש, 8 טש5 בסעיהובא ו ,ל עצמו"מנהג מהריהשלישי הוא 

 ס"ש5 בשנו' ועי(בגדי חול ולא בגדי שבת כלל כלומר שכל בגדיו היו . בשבת דחזו/ ישעיהו

 ).שמבואר כ/ בהדיא בגירסאות אחרות
 

, ל ש6"ז, באב' דא עקא שבהגהות מיימוניות משמע שלבישת בגדי חול בשבת אינה אלא בשבת שחל בה ט 1

 אמנ6 בבגדי שבת נהגו לשנות קצת בשבת דאי3 ,'א6 שבת הוא לא ישנה דבר בסעודותיו כדלעיל בהלכתא ה"

וסתימת לשונו שלא נהגו כ3 . "ר שבתות להראות קצת סימני אבלותמחליפי3 כל בגדיה6 בשבת זו כבשא

 .ויש לעיי3 בזה, ב"בשבת חזו3 שאינה ט
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‡. ˙˘È·Ï ˙ÈÏË ÔÓÊ· ÊÁ"Ï 

עליו מ, 'אפרקוס'שנקרא  לבשו בגד על הגו2:  כ0ל היתה" בימי חז הבגדי(תלבישצורת 

'טלית' ומעליו 'חלוק'
1

 חול: את ,'הנכנס למרח: וכו ":)יפרק (במסכת דר0 אר: מפורט  כ0 .

 0כר  ואח, ופושט את חלוקו, ומתיר את חגורו, ומסלק את טליתו, ומסלק את כובעו,מנעליו

 , ולובש את חלוקו, מניח פרקסו התחתונה0כר ואח',  רח: ויצא וכו.מתיר את פורקסו התחתונה

 . " מניח מנעליו0כר  ואח, ומתכסה בטליתו,וחוגר את חגורו

 בש( )ב"עו ט2 ברכות "רי(רבינו יונה  בתלמידי ומהותו מובא' פורקס' שנקראבגד התיאור 

" ולובש אותו תחת החלוק, התחתו;אפרקסותו הוא בגד": רב האי גאו;
2

 אחר לבישת הפורקס .

לבש בחלוק ): "א"ח ע"מעילה י( כמובא בגמרא, ומעליו התעטפו בטלית,  החלוקבשו אתל

  ".היה לבוש חלוק ועטו2 בטלית): " יגהלכהח " פטהרות(תוספתא וב". כסה בטלית

בא בתרא נז ב(( לבוש( של תלמידי חכמיכמובא בגמרא לגבי , הטלית כסתה את החלוק

 כל שאי; ,ח כיצד"טלית של ת.  כל שאי; בשרו נראה מתחתיו,ח כיצד"חלוק של ת): "ב"ע

שמתכסה בו על כל " שטלית הוא בגד עליו; ,( ש("פירש רשב ."חלוקו נראה מתחתיו טפח

 ".בגדי( שהוא לובש

כי ) לה הכ"ב ד"עערכי; ב (תוספות כדברי ה,  ארבע כנפותטלית זו היו לה, כללבדר0 

 על החלוקצורתה ואופ; ההתעטפות בה מ. "אות; הימי( דכל הטליתות היו בת ארבע כנפותב"

 
בהיק7 ', טלית קט6'בסוגיית לבישת מחבר פה נרחבת שליקט וער1 ה מתו1 אסוהמערכתידי המאמר נער1 על *   

 .נתונה לו המערכת תודת. רב ובעומק העיו6
תלבושת מהתקופה  ',יהושע בראנד: ל ראה"פירוט מקי7 ושיחזור של צורת הבגדי9 ואופ6 לבישת9 בימי חזל 1

 .185–176 'עמ, ח"לירושלי9 תש, הוצאת מוסד הרב קוק, זכוכית בספרות התלמודכלי ', התלמודית

אכ6 לפי הערו1 ער1  (לגבי חיובו בציצית) פרק א משנה ה(על בגד זה נחלקו התנאי9 במסכת ציצית  2

 ).ב הכוונה לבגד שמכסה את הראש"י בברכות כג ע"ורש' אפיקרסי6'



 הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרי!
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רפב

שו; רמעל בלחלוק יש לו בתי ידי( ֶא "): משנה א יכי; יכלי( פרק כט(מתואר בתפארת ישראל 

אבל טלית הוא רק חתיכת בגד גדול והוא מרובע ,  והוא בגד התחתו;,]ולי(שרו=[שכנז א

 ". כעי; טליתות של מצוה שלנו,על לבגדושמתעט2 בו ממ

 מובא, של הדורות המאוחרי(' טליתות של מצוה'ל לבי; "חזימי של ' טלית'זה בי; הזיהוי ה

שבזמניה( היו נוהגי( ללבוש על כל בגדיה( ): " א,במדבר טו(אברבנאל בדברי רבי יצחק דו; 

 וכנפי המעיל ,שר לנו היו( ומתעטפי( במעיל ההוא כצורת הטלית א, בעל ארבע כנפי('מעיל'

 ." וצוה יתבר0 שהציציות תהיינה תלוי( בה(,מתפשטי( אנה ואנה

ארבע  אלא היו תולי( ציציות על ,לא היו בגדי( מיוחדי( למצות ציצית ל"; חזבזמ: לסיכו(

 .העליוני(ה(  מעיליכנפות בגדי

כידוע לכל . [יו;בגד עלל כינויטלית של מצוה אלא  דווקאאינה ' טלית'ל "בלשו; חז, אכ;

"]שני( אוחזי; בטלית) "א"א מ"בבא מציעא פ(מלשו; המשנה 
3

. 

·. ˙˘È·Ï ˙ÈˆÈˆ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ!Â˘‡¯‰ Ê!Î˘‡· 

בגדי( בעלי ב מלהתעט2לו חדאנשי( ו, ה צורת הביגודתהשתנ, בתקופות מאוחרות יותר

במדינות לעומת זאת בארצות המזרח ו .התחולל בעיקר בארצות אירופהשינוי זה . ארבע כנפות

עמד על ) ב סימ; מ": ח"ת תשב"שו(: "הרשב. המשיכו להתעט2 בבגדי( כאלו, המוסלמיות

על מה שנהגו בספרד לבר0 על טלית גדולה להתעט2 ועל "שינוי זה בעקבות שאלה שנשאל 

ל במלבושיה( היה "וכמה ראיות יש בגמרא שמנהג; של רז: "זו לשונו, "טלית קטנה על מצות

 ]".הארצות הנוצריות באירופה=[לא כמנהג אדו( כמנהג ישמעאלי( ו

בתקופה זו ובארצות הידרו כול( לא  .באופ; חלקיקוימה מצות ציצית שלכ0 שינוי זה גר( 

 עדויות לכ0 מצאנו .לא קיימו מצוות ציציתממילא  ו,לתפור לעצמ( בגד המחויב בציציתאלה 

 .בכתבי הראשוני( ה; באשכנז וה; בספרד

 שהיו „Ì‰ÈÓÈ· ‡˜Â =' בעו; ציצית כו"): ב" עשבת לב(פות ישני( תוסדברי כ0 משמע מ

) א" עמנחות מא( כדמוכח ,מלבושיה( כ0 בארבע כנפות היו נענשי( מי שלא היה לה( ציצית

 שאי; העול( רגילי( במלבושי( כאלו אי; צריÏ·‡ 0 ‰˘˙‡', ל מלאכא לרב קטינא כו"גבי א

וכי .) ד2 יד( יו( כדאמר בסו2 פרק קמא דסוטה א0 טוב לקנות טלית ולבר0 עליו בכל. לקנות

  ."לאכול מפריה היה רוצה משה אלא אמר משה מצוה שאוכל לקיי( יתקיי( על ידי

 דכל הטליתות היו בת ארבע ·‡ÌÈÓÈ‰ Ô˙Âהיינו דווקא ") ב" עב(ערכי; ב וכ; בתוספות

 פטורי; אי;  שרוב הטליתות·Ê‰ ÔÓÊ‰ אבל ,כנפות איכא עונש לאותו שמשנה אותו להיפטר

 
 כ1 היה ,אמר רב יהודה אמר רב): "ב"כה ע(התעטפות מיוחדת בבגד לש9 מצות ציצית מובאת בגמרא שבת  3

הגו של רבי יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאי9 לו עריבה מלאה חמי6 ורוח; פניו ידיו ורגליו ומתעט7 מנ

הוזכרו חכמי9 ) א"ש9 קיט ע(מאיד1 בהמש1 המסכת  ".צבאות' ויושב בסדיני6 המצוייצי6 ודומה למלא1 ה

 ונצא בואו אמר שבתא דמעלי אפניא וקאי מיעט7 חנינא רבי: "שהיו מתעטפי9 במלבוש עליו6 לכבוד שבת

 ". כלהבואי כלה בואי ואמר שבת מעלי מאניה לביש ינאי רבי ,המלכה שבת לקראת



!
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ÒÂ‡¯Ë˘ ÌÁ!Ó ‰„Â‰È ·¯‰
 ני ברק ב,כולל נחלת משה

 

Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ ¯‡˘Â „ÈÒÁ‰ ‰„Â‰È È·¯Ï ˙ÂÎ¯· ‰‡Ó ·ÂÈÁ 

 Ì‡‰ Ô!ÈÈ!Ó ·Â˘ÈÁ·ÌÂÈ‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÏ‰ Â‡ ‰ÏÈÏ‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰ ÌÂÈ‰ 

 

תניא היה רבי מאיר " :ב" עמנחות מגמסכת בהוא מהגמרא ,  בכל יו,חיוב מאה ברכותמקור 

' אלהי2 שואל מעמ2' ועתה ישראל מה ה' שנאמר ,ברכות בכל יו, חייב אד, לבר2 מאה ,אומר

רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי להו . ]י"רש, קרי ביה מאה' מה'5[

 ". באיספרמקי ומגדי

כנגד ' ק: "ל"וז ) יב'קרח סי(מדרש תנחומא בו, ) כא,יחבמדבר רבה (רבה במדרש וכ8 הוא 

ועתה ') דברי, י(ברכות  ' בא דוד ותקנ8 לק,אנשי,' ו מתי, מישראל ק שבכל יו, הי,ברכות' ק

 ."כיו8 שתקנו, נעצרה המגפה ברכות'  אלו ק, קרי ביה מאה'אלהי2' ישראל מה ה

בסידורורב עמר, גאו8 ו
1

 ., בכל יו, חוליברכות שמברכה של מאה  מפורטתרשימה ער2 ,

 .,עליהל, נשעני, תיו וכוו כל ע, ישראל בכל תפוצתנחל ,הדברי, אלו 

  הואדרשות אלובית אב ל ,ברכות'  הדרשות והרמזי, לדי8 קי,מרוב, אלומקורות לבנוס; 

ÈÒÁ‰ ‰„Â‰È Â!È·¯Ï2„ בספר גימטריאות ותחלק גדול מובא, בית מדרש, של חסידי אשכנז

. 

בשכב2 'של ' וכ8 ק, ) ה,בראשית א ('ויקרא אלהי, לאור יו,'של ' ק" :בא רמזו מ,רסז' בסי

 .ומזכיר בה, שכיבה וקימה, ברכות'  כי בכל יו, חייב האד, לומר ק–)  ז,דברי, ו ('בקומ2ו

 ,ש"ב5ת"בא' מה'.  מאה ברכות–' מה, ')ב י,ש, י ('אלהי2 שאל מעמ2' עתה ישראל מה ה'

אותיות ' תמצא ק, 'לעבוד'; 'שואל': מליאי,, וכשתמנה אותיות פסוק כקריאת8. צ" י:מאה

  ".)תהלי, סז ('אלהי, יחננו ויברכנו'במזמור ' ונעל, ק. ברכות' נגד ק, 'מה'בפסוק 

  :אפשר לבאר בשני פירושי,, שרבינו מביאאת הרמז הראשו8 

 יש, "ויקרא אלהי, לאור יו, ולחש2 קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יו, אחד"על הפסוק . א

בספר תגי8פירוש 
3

 ÏÂÂÓ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ÊÈÈÓ¯"‡  שתי תגי8 הרמוזי,  ":ידי החס"של רהגדול תלמידו

ולש, כתיב , 'לאור יו, ולחש2 קרא לילה'למה הקדי, כא8 יו, ללילה ... ' וגו'ויקרא'; דב"בקו

) וכמו( .לשבת וימי, טובי,,  אחר הלילההיו, רמז לכל דברי, 'ויהי ערב' ?'ויהי ערב ויהי בקר'

 .")א"חולי8 פג ע ( לקרבנות,פי שיש דברי, שהלילה הול2 אחר היו, שהקדי, היו, ל]וכא8[

 :)ז, דברי, ו (בעל הטורי, מובא ב,"ובלכת2 בדר2 ובשכב2 ובקומ2"על הפסוק . ב

"ÍÓÂ˜·Â .ח קללות ועוד " וינצל מצ,ברכות'  לומר כשיעמוד בבוקר יתפלל ק,;"תגי8 על הקו

 
 .ד5ג' עמ, ק"מוה' מהד, סדר רב עמר1 גאו. 1

, עג, עא, סט' סי: סימני1, ה"ירושלי1 תשס, יעקב ישראל סטל: מהדיר, ספר גימטריאות לרבינו יהודה החסיד 2

!.שב, רסז, ק, פג
!.תד' עמ, ע"תש, יעקב בסר: מהדיר, ספר תגי. לרבינו אלעזר מגרמיזא 3



 חיוב מאה ברכות לרבי יהודה החסיד ושאר חכמי אשכנז
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 רצה

  .")סא, דברי, כח(' ג, כל חלי וכל מכה'שתי, 

תפילת ממתחיל ברכות '  שחשבו8 ק,סברשרבינו יהודה החסיד נראה , שני פירושי, אלומ

והלילה הול2 אחר היו, ,הבוקר
4

 . 

ועד , הברכות מתחיל מהבוקר' שמני8 ק, בי8 רבותינו חבר לדעה זו ישבדוק הא, ננבוא ו

 . כמה היא נפוצה

¯˜Â· „Ú ¯˜Â·Ó 

È!ÂÏˆ¯· ‰„Â‰È È·¯5ובאה על ידי  ה,בעני8 זה הקדומה ביותר שמצינומפורשת דעה 

באורתא : " 

ומיבעי ליה לאשלומי ... א ברכות מתפילת ערבית"י] חסרות5[בערב שבת חסרי להו ] בלילה5[

וביומא , ]וצרי2 להשלימ, בערב שבת או בליל שבת5[בערב שבת או באורתא דשבת ... הנהו

הואיל , כלומר ".ב ברכות מתפלות יוצר ומנחה"כ] וביו, השבת ג, חסרות5[דשבתא נמי חסרי 

תפילת ליל שבת שייכת למני8 , השבת לשני ימי,תפילות מחלקי, את , היו,והלילה הול2 אחר 

 .הברכות של שבת 8יותפילות שחרית ומנחה שייכות למני, הברכות של יו, שישי

אות (ה כ2 מוכח מדבריו בספר האוֶר,  היו,הול2 אחר שהלילהבנידו8 זה  נקט È"¯˘8 ככמו 

)ערבית(  ·¯Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú˙ÂÏÈÙ˙Ó ˙ÂÎ‰וביומא דשבתא דחסרי ": ל"ז, )נה
6

 ושני ,יוצר ומנחה 

שבעה דתפילת , חילופינהו] אייתי תשעה עשר [,ברכות דתפילי8 שאי8 נוהגת בשבת ויו, טוב

 אשתיירו חמשה וצרי2 ,הרי תשע עשרה, Ï„·‰„ ‰Ú·¯‡Â‰ושמונה דסעודה שלישית , מוס;

מוכח , רכות של שבת ע, הבברכות ההבדלהמנה את י "רשמכ2 ש ".להשלימינהו במיני מגדי,

  .הלילה הול2 אחר היו,לשיטתו ש

ב8 דורו וארצו של רבי יהודה ,  ÒÂÓÈ!ÂÏ˜ Ô· ‰„Â‰È È·¯‡¯ÈÙ˘Óאצל שיטה זו מצאנו ג, 

החסיד
7

 שהרי ,ל יחיד היה או כשהיה יחיד היה טורח להשלי,"ורב חייא בריה דרב אויא י" :

 ובמקו, ,על הנר כל אילו מצטרפי8קידוש היו, והבדלה במוצאי שבת על היי8 ועל הבשמי, ו

הלילה הול2 שמלמד , הבדלהל צירו; קידוש היו,. "חבר עיר עודפות הברכות אבל לא ביחיד

 .אחר היו,

 
ק "ס(דבריו הביא המשנה ברורה ש1 את ו', המפיל'פותח את מני. הברכות מברכת ) ג' מו סעי' ח סי"או(י "הב 4

, בתפילת ערביתאת המני. ות  ולא החל למנ, בתפילת ערבית5הערב תחילת שהמני. מתחיל מומסתבר , )יד

וכ. "). ז ברכות בשלוש תפילות"ונ... ש שחרית וערבית"וברכות ק("משו1 שחישב את שלושת התפילות ביחד 

ובשתי סעודות שהוא סועד אחת ערבית ("ברכות הסעודה נקט את סעודת הערב בתחילה בכ9 שמיש לדקדק 

!)."ואחת שחרית
 . קצה' סי, ג"קראקא תרס, ספר העיתי1 5

' בכל אחת יש רק ז, מנחה של שבתבשחרית וב5. [ של עשרי1 וארבעה ברכותכפי שמוכיח החשבו., ס"זו ט 6

אילו . ד"כשה. יחד ,  ברכותב"יאלו תפילות רות מנמצא שבשבת חס, חולתפילת  ברכות כבט" ולא יתברכו

 .]ו ברכות" היו חסרות ל–תפילת ערבית כלולה בחשבו. זה 

 .רסט' עמ, ג"תשכירושלי1 , ק"מוה' הדמ, יחוסי תנאי1 ואמוראי1 7



 

   לרבי שמעו2 גינצבורגלרבי שמעו2 גינצבורגלרבי שמעו2 גינצבורג) ) )ביידישביידישביידיש((('' ' מנהגי.מנהגי.מנהגי.'''מתו, ספרמתו, ספר מתו, ספר ' ' ' דרשת שבת הגדולדרשת שבת הגדולדרשת שבת הגדול'''

 עלי הגיו!



 

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

ˆÊ ÔÓ!‰Î ‰ÓÏ˘ ÛÒÂÈ È·¯"Ï
 'מ פוניבז"ד ור"אב

 

ÔÈ!·Â Ô·¯ÂÁ 

)Ë· ‰ÙÒ‡· ÌÂ‡! ÍÂ˙Ó"Â‰È!Ó¯‚· ˙ÂÈÒ!Î È˙· ˙ÙÈ¯˘Ï ÌÈ!˘ Ú·¯‡ ˙‡ÏÓÏ ÔÂ˘Á (* 

 

יש להבחי4 , במסע השמד של הנאציות נגד האומה הישראלית, במלחמת היטלר בע& ישראל

ות גרמניה והוציאתה מכל היא המלחמה הכלכלית ביהד, התקופה הראשונה. בשלש תקופות

הכרזת מלחמת על רוח ישראל ותורתו והשלישית ע& פרו9 , השניה. חומרית8עמדה כלכלית

 .פיסית8השמדה גופנית. שבה הכריז היטלר במלחמה בגו; היהודי, המלחמה הנוכחית

בעצ& יו& השבת ) 1933ראשו4 לאפריל (ג "התקופה הראשונה החלה בשבת הגדול תרצ

ית מטע& המדינה על חר& כלכלי נגד יהודי גרמניה ודחיקת רגל& מכל עמדה הוכרז רשמ, הזה

גרמניה ההיטלראית קבלה רשמית אז את תורת הגזע והתחילה . חרושת וכלכלה, במסחר

"אויס שלטונג"רו4 הקהכונפיא השלטת הכירה רשמית בעי. להגשי& אותה הלכה למעשה
1

 של 

 החלה בעיקר ההיאבקות שבי4 ההיטלראיות  אז, ועול& המסחר הגרמניקיהודי גרמניה ממש

" דייטשי&"ה" אויסשלטונג"הוצאת ו. למע4 הפרדת הגרמניות מתו> היהודי&, ויהדות גרמניה

שבעיקר& היו פטריוטי& גרמניי& והיהדות . מתו> מוחותיה& ולבותיה& של אות& היהודי&

, הע& הגרמני. עתה נוכחו ה& לדעת בטעות& המרה, שלה& היתה אצל& בבחינת סרח העוד;

8מקור מחצבת> השמי, עצ& מהות> ומהל> מחשבת>: כאילו הצהיר באותו יו&, ברובו המכריע

. אי4 אני ואתה יכולי& לדור בכפיפה אחת, הוא בניגוד גמור לגזע הצפוני הנבחר, יהודי

שלעול& לא תתכ4 מזיגה " תרתי דסתרי"עיות הגרמנית ה4 בבחינת מחצבת> היהודית והגז

 .ולכ4 עלינו להוציא> מתו> החברה הגרמנית והכלכלה הנאצית, דיתוהרכבה הד

אילו שמרת& על , כאילו יש בזה משו& רמז, שאותו יו& חל דוקא בשבת, הדבר סמלי הוא

כי אז השבת היתה שומר עליכ& מטמיעה והתבוללות ,  החמדה גנוזה של כנסת ישראל8השבת 

כי , עכשיו מכיו4 שלא זכית& לזה,  לידי כ>ואולי לא היתה השתלשלות העניני& הגיעה. בעמי&

  .ודוקא ביו& השבת, זקיפי& נאציי& הופקדו על בית מסחר>, אז
*

קול 'נישא בהיכלה של ישיבת נראה שנאו+ זה  מתוכ0 הדברי+ .ג"חשו0 תשב' היסוד'מאמר זה התפרס+ ב  

ז "שהוא כבר ט, ו במרחשו0"יש להעיר כי חורב0 בתי הכנסיות בגרמניה התרחש בלילה שלאחר ט. ['תורה

 ].' במרחשוË"Ê0' הנושאת את הכותרת  ראה במודעת ישיבת קול תורה שבסו9 מאמר זה8 שו0במרח

מצא צורות ] י מרצב:"ר8[רבינו " :65!64' עמ, ד"בני ברק תשס, הרב יונה מרצב:, ש המבורגר"ראה רב

א דברי ביו+ זה היה נוש. ז חשו0"מדי שנה היה מתענה בט. זיכרו0 יהודיות מובהקות לציו0 לילה נורא זה

 ."...'קול תורה'ובשני+ שלאחריה0 בישיבת ', חורב'בשני+ הראשונות לעלייתו לאר> ישראל בבית הכנסת , הספד

כבר נהוג היה לשאת , י מרצב: כמרבי> תורה בישיבת קול תורה"נראה כי עוד טר+ שימש ר, ממאמר זה

 .בסו9 מאמר זה', קול ישראל'ע "בכ' קול תורה'וראה הודעת ישיבת . בהיכל הישיבה דברי מספד ביו+ זה
 .הוצאה מ0 הכלל; גירוש מ0 המחנה 1
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¯ÏÒ˜ ¯È‡Ó ·¯‰ 
ד מודיעי( עילית"רב ואב

 
˘¯ÙÂ˙ ÌÈ„ÚÂÓ‰: '‡¯˜Ó ˘„Â˜'Â 'ÌÎÏ' 

 

כ2  .'קודש מקראי'בפרשות אלו מכוני% המועדי%  .בתורה כמה פעמי%מופיעה  המועדי% פרשת

 אל דבר" ):ב, כג ויקרא(ככינוי כללי לכל המועדי% , אמור' ת המועדי% שבפהוא בתחילת פרש

 ):ש% פסוק ד(עוד ו .'וגו "˜È‡¯˜Ó ˘„Â אות% תקראו אשר' ה מועדי ,%אליה ואמרת  ישראלבני

וכ7 מופיע כינוי זה על כל מועד  ".במועד% אות% תקראו אשר ˜È‡¯˜Ó ˘„Â' ה מועדי אלה'

, בלבד" קודש מקרא"נאמר על המועד ש פעמי%ש אול% ".קודש מקרא: "ומועד בפרטות

נאמר ה אחת רששבפ אותו מועדלעיתי% ש, הפלא הואו ".È‰È‰ ÌÎÏמקרא קודש : "ולפעמי%

 אומר והדבר .לחוד "קודש מקרא"נאמר עליו אחרת הה רשבפ, "לכ% היהי קודש מקרא"עליו 

 . אחרת ופע% כ2 פע% תורהיוגדר ב מועד שאותו, דרשני

  :לאחד דאח ומועד מועד כל לגבי השוני% הפסוקי% את נביא

‚Á ÁÒÙ‰: הראשו7 ביו%: ")ז, כג (אמור רשתבפ ‡¯˜Ó ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ, עבודה מלאכת כל 

 ביו% ימי% שבעת' לה אשה והקרבת%" :פסח של שביעי לגבי) פסוק ח(ש% ו ".תעשו לא

 מקרא'נאמר  פסח של ראשו7 שלגבי הרי ".תעשו לא עבודה מלאכת כל ˜Ó ˘„Â˜¯‡ השביעי

 רשתבפ, תלעומת זא .לחוד 'קודש מקרא'נאמר  פסח של שביעי לגבי ואילו, 'לכ% היהי קודש

ביו% : " לחוד'קודש מקרא') יח, כט(נאמר  פסח של ראשו7 ט"יו לגבי! נתהפכו היוצרות נחסיפ

) פסוק כה(ולגבי שביעית של פסח נאמר ". כל מלאכת עבודה לא תעשו, הראשו7 מקרא קודש

כמו ו ".תעשו לא עבודה מלאכת כל Ó ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ˜¯‡ השביעי וביו%" :'לכ%יהיה '

 ,˜Ó ˘„Â˜¯‡ הראשו7 וביו%" :)טז, יבשמות  (בא רשתבפ הוא כ7, ת פינחסשמופיע בפרש

 .'וגו "בה% יעשה לא מלאכה כל ,ÌÎÏה יהי קודש מקרא השביעי וביו%

‚Á ˙ÂÚÂ·˘‰: הזה היו% בעצ% וקראת%" :)כא, כג (אמור רשתבפ ‡¯˜Ó ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ, 

 בהקריבכ% הביכורי% וביו%" :)כו, כח (נחסיפ רשתבפ7 הוא וכ, "תעשו לא עבודה מלאכת כל

 ."תעשו לא עבודה מלאכת כל ,Ó ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ˜¯‡ בשבעותיכ%' לה חדשה מנחה

 שבתוÈ‰È‰ ÌÎÏ 7 לחודש באחד השביעי בחודש" :)כה:כד, כג (אמור רשתבפ :‡˘ ‰˘!‰¯

 :)א, כט (נחסיפ רשתובפ', וגו "תעשו לא עבודה מלאכת כל .˜Ó ˘„Â˜¯‡ תרועה זכרו7

 יו% תעשו לא עבודה מלאכת כל ,Ó ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ˜¯‡ לחודש באחד יהשביע ובחודש"

 ."לכ% היהי תרועה

ÂÈÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ Ì: הוא % הכפורי%יו הזה השביעי לחודש בעשור א2" :)כז, כג (אמור רשתבפ 

‡¯˜Ó ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ %ובעשור" :)ז, כט (נחסיפ רשתבפ7 הוא וכ .'וגו "נפשותיכ% את וענית 

 ."תעשו לא מלאכה כל נפשותיכ% את וענית% ,Ó‡¯ ˘„Â˜ È‰È‰ ÌÎÏ˜ הזה השביעי לחודש



 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

ˆÊ ÈÂÏ ·˜ÚÈ È·¯"Ï
 ירושלי'&ברלי!

 

‰ÏÈÙ˙Â ÌÈ‡È·! ‰¯Â˙‰ ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ 

˙Â!·Ï ‰ÂˆÓ ˙· ˙·ÈÒÓ ˙ÎÈ¯Ú 

 

רבי : ראהעליו (ל "אלו נלקטו מתו1 מקב/ פירושי! שכתב רבי יעקב לוי זצ' פירושי!'

' עמ, ט"תשנ, ירושתנו ספר תשיעי', ק עדת ישראל ברלי6"זכרונות מק, 'ל"יעקב לוי זצ

 פירורי! משלח6 :פירושי! לנכדי ולנכדותי "אות! כינה המחבר ', ושי!פיר'ה). שנט

רוב! ככול! בשעת , הפירושי! האלה מסרתי לנכדי ולנכדותי"ולדבריו , "הסבתא

י נכדיו בשני "סודרו עפירושי! אלו ". שערכה לה! הסבתא, סעודות שבתות וחגי!

, ה שנה"לרגל מלאות לו פ. "ב; "ט"ג בניס6 תשכ"י, ביו! הגיעו לגבורות. "א(קבצי! 

מתו1 הפירושי! נבחרו . ונמסרו למערכת באדיבות בני משפחתו, )"ד"ג בניס6 תשל"י

 .בעיקר אלו שנאמרו בש! רבני! וגדולי אשכנז מפיה! שמע המחבר את הדברי!

 

 ˙È˘‡¯· 

˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù 

‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÂÚÓ˘ÈÂ ' ÌÂÈ‰ ÁÂ¯Ï Ô‚· ÍÏ‰˙Ó ÌÈ˜Ï‡)ח, בראשית ג( 

, שלפנות ערב חמה במערב, וזו היא מערבית, תו רוח שהשמש באה מש,לאו: "י"פירש רש

 ".וה, סרחו בעשירית

ויש שרצו לתק5 (? מערבÏאלא הולכת ממזרח , הרי השמש אינה באה ממערב, וכבר הקשו

 ").ש,Ïשהשמש באה "י "בדברי רש

ו וה, ה, דברי, י מתכווני, לקרני השמש"כי דברי רש, ונראה שאי5 צור8 לתק5 הגירסא

וה, סרחו ", ולכ5 באות קרני השמש מש,, "שלפנות ערב חמה במערב: "בהמש8 הפירוש

 .כשהחמה במערב, זאת אומרת, "בעשירית

 

‰ Ì˘· ‡Â¯˜Ï ÏÁÂ‰ Ê‡ ') כו, ד בראשית( 

כמו ויב5 ש, מזבח . ' התחילו בימי אנוש לקרוא בש, ה9 נראה לי לשו5 התחלה ‰Ë˘Ùלפי 

והיה מקרב את הבריות , ברבי,' הוא פרס, את מעשי ה). ח, בראשית יב(' ויקרא בש, ה' לה

 . 'לידיעת ה

 . לשו5 חולי95) א ברלינר"לר" זכור לאברה,"א8 ראה , י"המובא ברש(‰„¯˘ לפי 

: אפשר לפרש פה, שהדרש הוא עומק הפשט, Ê „ÏÙ¯·È· ÌÈÈÁ ¯"Ïˆ"‰¯· „לפי כללו של 

 .' בפרסו, ידיעת הÏÈÁ˙‰Ï בעבודה זרה היה צור8' שחיללו את ש, ה‰ÏÂÏÈÁ בעקבות 

 



 

   לרבי שמעו3 גינצבורגלרבי שמעו3 גינצבורגלרבי שמעו3 גינצבורג) ))ביידישביידישביידיש(((' ''מנהגי/מנהגי/מנהגי/'''מתו- ספר מתו- ספר מתו- ספר, , , הדלקת נרות שבתהדלקת נרות שבתהדלקת נרות שבת

 תורת אמ!
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ÒÏÙ ÈÎ„¯Ó Ï‡¯˘È ·¯‰
 בני ברק

...............
È ·¯‰ÛÒÂ Ï˘Ó‰ ¯È‡Ó

 אלעד
 

ı!ÈÂ ˙È!Ú˙ -  ˙È!Ú˙Ë¯ÂÙ˜!¯Ù¯„ÒÂ ÁÈÏÒ‰  ˙Â‰· ˙Â¯Ó‡!‰ 

 

ı!ÈÂ ˙È!Ú˙ 

. ארו5של מאורע תאריכי' אחד משלושה היא , "תענית פרנקפורט"המכונה ג' " תענית וינ!"

האחד . על בשר'בנפש' ושחוו אותו דמיי6 קפורט  קהילת פרנחכמימתועד על ידי שני' אותו מאורע 

מ"מ פפד"ורראש הדייני'  : יוזפא הא6 נוירלינג6רבי יוסהוא 
1

'יוס: אומ!' בספרו ,
2

והשני הוא  .

בלשו6 הקודש בקטעי' מקבילי'  ,שיר מחורזשחיבר , ר אברה' וורטהיימר" ברבי אלחנ6 העל6

היו שהצרות , שקדמו לוהתלאות 6 מהחל , כל שלבי המאורע ובו תיאור ,ובלשו6 אשכנז

פושאירע בסוהגלוי הנס עד ו מהלכוב
3

. 

Î" Ê·ÏÂÏ‡Ú˘ "„ –ÍÏÈÓËÙ ˙ÂÚ¯Ù  
בבית  עיצומה של תפילת מנחהב. )1614 (ד"ז באלול שנת שע" ביו' כ,ראשיתו של אותו מאורע

שרויי' בתענית היו  קהילת פרנקפורטיהודי כלשעה שב, הכנסת
4

 מוסתנוצרי המו6  פר! ,

 . פוגרו'כדי לבצע' רחוב היהודי''את שערי שמו >ימח מיל5 פטהאנ!צוינהצורר שות ברא

 , לבית הקברות6הילדי ברחו ע' י'נשהחלק מ, סו על נפש' ניהודי הקהילה ובני משפחותיה'

גדולה מצאו מקלט בגינה כשש מאות נפש ו,  לבתי נוצרי' במטרה למצוא מחסהאחרי' נמלטו

 הקהילה ביקשו לעמוד מבניכמה  .נמלטי'ה את שערי אחוזתו בפניופתח עליה' של גוי שריח' 

 ,ורבי' נפצעובידי הפורעי' נהרג מה' ד אח לאחר שאול', ו למלחמת הגנהונערכעל נפש' 

הריקי' ובמש5  בתי' פרצו אל ההפורעי' ,כלילהתרוק6 מיושביו רחוב היהודי' . 'ברחו ג' ה

קרוב לאל: וינצהאנ! כינס בבית הקברות  .ודשחיללו את ספרי הקו בזזו את הרכושכל הלילה 

 על קידוש 'נפשלמסור את  הכינו את עצמ'ש' , יהודי' שלא הצליחו להימלטוחמש מאות 

'נסגסאר'ב התעטפו מקצת'ו ,הש'
5

  .אמרו וידויו 

 
 .ו"שעלבי3 תשע' מהד' יוס1 אומ0'כנרתי ל' ראה אודותיו במבואו של הרב ע 1

 ).שח8שז, רסח' ו עמ"תשע' במהד(תתשז ותתשט , תתקנג' סי 2

שיצא לאור ' דברי השירה הזאת' על ידי בנו רבי נת9 העל9 בספר ו9 אשכנז נדפסהשיר בלשו9 הקודש ובלש 3

מהדורת ' צמח דוד החדש'קטעי השיר בלשו9 הקודש נדפסו שוב בפני עצמ3 בתו> . ח"באמסטרד3 שנת ת

שיצא לאור ] 'מעטירה‰רנקפורט Ùיר Úהיא מגילת '[ובספר מגילה עפה , פג8פ' ב עמ"נפרנקפורט דמיי9 ת

 .מ"בשנת תרבקראקא 

קבענו צו3 ויו3 תשובה ... ד"ו אלול שע"זמ9 כ'מסר שביו3 שלפניו ] הנזכר בהערה קודמת[א העל9 בשירו "ר 4

ולעת ערב זמ9 תפילת ... ד עשרי3 ושבעה"באלול שע, קדמו עינינו באשמורות... בלב חמרמר' למחרת ביו3 ב

ו "ביו3 כ[ .'לבית הכנסת שלא לבטל התפילה, הע3 כל זה הלכנו ברוח נשבר... חשכו עינינו ולבינו דוה, מנחה

 .]אלול השמיעו הפורעי3 איומי3 על הצפוי להתרחש למחרת

 . כתכריכי3מאה ועשרי3שלפי מנהג אשכנז משמש לאחר , של ימי3 נוראי3' קיטל'ה 5
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· ÌÈÈÁ È·¯"ˆÊ ‰„Â‰È ¯"Ï 
 ‰!ÂÎÓ‰'Ô‡Ù Ô‡ÓÈÈ‰-¯Ú„-ÏÏ‡ÂÂ'

 נארדע!

 

'ÌÈÈÁ ÈËÂ˜Ï '– È‚‰!Ó ˜"ÔÚ„¯‡! ˜  

  

 עדויות על .מאות שני5במש6 יהודי5 התגוררו  ,מערב גרמניה0צפו* שב]נארדע*[* ֶדְר&נעיר ב

 בית לה הקהיברשות זו היו בתקופה .ואיל6' משנת תקהילה יהודית מסודרת בנורד* קיימות 

  .מקוה טהרה ובית קברות, כנסת

חמישי5 ק מנתה הקהילה קרוב ל"סביב שנת תו,  משפחות18הקהילה מנתה כ "שנת תב

עד  ,במש6 השני5 צמחה הקהילהו , מקומית'חברא קדישא'י הוקמה " בשנת תק.משפחות

,  להקמת בית כנסת חדששטחרכשו בני הקהילה נעשה המקו5 צר מלהכיל וד "בשנת תקסש

  . ומוסדות קהילתיי5 אחרי5תלמוד תורה, וה נוס<מק

מבחינה  ה לשיא קהילת נורד*הגיעה, ע"תר לס"תרשבי*  עשורב, מאה שנה לאחר מכ*

 – הקהילה ירדה והצטמצמה  בשני5 שלאחר מכ* אול5. משפחות0330מנתה ככאשר , תמספרי

* הצורר הנאצי בשנה זו עלה לשלטו.  משפחות בלבד0200ג מנתה הקהילה כ"עד שבשנת תרצ

,  משפחות090כרק ט מנתה הקהילה "בשנת תרצ. ורוב חברי הקהילה נמלטו ממנה, ש"ימ

  .ש גורשו ממנה כל היהודי5"ובמש6 שנת ת

0דער0היימא* פא*'המכונה  ¯ È·¯· ÌÈÈÁ"‰„Â‰È   כיה* בההבתקופת השיא של הקהיל

 . 'ראש הקהל'בתפקיד   שנה26במש6 ולאחר מכ* , הקהילה תחילה כפרנס ,'וואלל

 חובה לעצמוראה  בהגיעו לגיל שיבהו, חיי5 את קהילתו מקרוב' במש6 כיובל שני5 ליווה ר

הוא , 5קדימי  ממנהגי וסדרי התפילה הנהוגי5 בהקהילתו את  לדורות הבאי5 של בני הנציחל

 .מנהגי5 ומסרה לדפוסרשימת  ער6

לא שכ* בקהילה  ,ברשימה זו כפי שה5 מסודרי5 קהילת נורד* לדעת מי קבע את מנהגי אי*

המדינה רבנות  עמדה הקהילה תחת אחריות ואיל6ו "קכמשנת ת .מקומיתרבנות קיימת היתה 

ר "הרב דבעמדי* ' רב המדינה' כיה* בתפקיד זו בזמ* כתיבת רשימת מנהגי5 .*ימדעק "קשל 

יה* בתפקיד כהוא  .תלמיד בית המדרש לרבני5 בברלי*, ביר אברה5 יוס< ל" ב]הרמא*[יונה צבי 

' כלי הקודש 'באותה תקופה היו הקהילה ימנהיג .א"בסיו* תרע' בינפטר ו, נ בער6"זה משנת תר

 . ה שווייצרשנהרב מלצידו ו ,בקהילה' מורה ראשי'אברה5 לוי ששימש בתור הרב , בהכיהנו ש

 הנדפסו ,ג"תרעשנת שבט לחודש '  כיו5 שלישי בחיי5' ר סיי5 המנהגי5 רשימתאת כתיבת 

לפי , תוכנה. חיי5'  רמחברהעל ש5 ', לקוטי חיי5':  תחת הש5ספר בבאותה שנהדמיי* פרנקפורט ב

 .'ק נארדע*" בבית הכנסת שבק0 היא התפילה 0דיני5 ומנהגי5 לעבודת הש5 ' :המובא בעמוד השער

, לפי חודשי השנהמסודרת  רשימת מנהגי5 –בחלק הראשו* : משני חלקי5 מורכב החיבור

 שבתשל , הפיוטי5 וקריאת התורה, וכלה בסדר התפילה, ראש חודש ניס*ודיני במנהגי החל 



 ל"ר יהודה זצ"רבי חיי" ב
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שלח

' הוספה'כגו* רשימה מסודרת של מקומות ה,  הוראות כלליות–חלק השני ב. 'פרשת החודש'

 ;רשימת הפטרות שבתות ומועדי השנה;  כל שבת ושבתלקריאת התורה ש ב'אחרו*'עליית ל

ברשימת מסיי5 ו' סדר יו5 כיפור קט*'בהפותח '  כלליי5דיני5 ומנהגי5'אוס< הוראות שכותרתו 

 חיי5'  ר סמו6 לתחילת כהונת,ד"מקהלה זו נוסדה בשנת תרמ. שירי5 למקהלת בית הכנסת

 .'חברת בית יעקב' בש5  ונקראהטהרת הקודש על  פעלה היא,כראש הקהל

  אזכורי5לבדהקהילה מחיי אי* בו מידע רב על , תוכ* הרשימה ברובו ענייני ונוסחו קצר

מפני , זה כבר כארבעי5 שנה שלא התקיימה נשיאת כפי5 בבית הכנסת כא*ומ': כגו* ,בודדי5

 דרש*'כי ועדי5 ואירועי5 קהילתיי5 צוי* בכמה מכמו כ*  .'שמאז לא היה שו5 כה* בקהילתנו

חגיגת יו5 'ובסו< הרשימה מופיעה רשימת הוראות הנוגעות ל, בגרמניתדברי5 נושא ' הקהילה

 .'ולדתו של הקיסרה

שאר מנהגי 'בחלק של . 'נרות בית הכנסת'הוראות הקשורות להדלקת מאפיי* ייחודי ה* ה

מופיעות הוראות מפורטות אלו נרות מדליקי5 בנברשות של בית הכנסת בשבתות ' הקהילה

לאור6 הרשימה מופיעי5 ביטויי5 שוני5 , ובנוס< לכ6. בשבתות מיוחדות ובמועדי5, רגילות

!. חשיבותו של מנהג זה5 עלהמלמדי
!. ?" הש'עמוד'שניצבי5 לפני ' להנרות תפי 'תפילה ביו5 חול מדליקי5 שניכל לפני  .א
על שניצבי5 נרות שני מדליקי5 , ]באב' מלבד ט[לפני כל קריאת התורה ביו5 חול  .ב

!]. הבימה[=' אלמעמאר'ה
, מאיד6ו. 'תאי* מדליקי5 נרות יותר מהכמות הנדרשת כדי שיוכלו לראו' בתשעה באב .ג

ומעניקי5 לשבת זו רוש5 , מדליקי5 את אורות בית הכנסת כמו ביו5 טוב'בשבת נחמו 

!.'חגיגי על ידי ניגוני5 של שמחה
!.מה למש6 יממה של',נר תשובה'הקרוי נר  מדליקי5 בבית הכנסת שובהבערב שבת  .ד
!.שדי ארו* הקודמיוחדי5 בצתקני5 במ' ורנרות יו5 כפ ' מדליקי5'כל נדרי 'לפני .ה
!.בהושענא רבה מדליקי5 את כל שאריות הנרות של יו5 כפור .ו
מש6 הדולקי5 לעל הבימה שני נרות שעוה צבעוניי5 מדליקי5 , בלילה וביו5 ,בפורי5 .ז

! .כל זמ* קריאת המגילה
!

*  *  * 

 ÈÂÏ‰ ‡·È˜Ú ÛÒÂÈ ‰¯· בידי ללשו* הקודש תורגמה, בגרמניתונדפסה נכתבה  רשימת המנהגי5

ÙÒÈÈ¯ËÈÏ˘ "‡ ,ירושתנו ומוקירי מנהגי קהילות אשכנזצמאיערכה מחדש לתועלת ציבור ונ . 

י5 נער6 בהתא5 קטעכמה בסדר המנהגי5  .שולבו במקומ5 הראוי, השלמות שהוסי< המחבר

 עגולי5 בדר6 כלל הוא המוסגר בסוגריי5. ימה המקוריתשלא כסדר5 ברש, לסדר התפילה

 .המערכתהוא תוספת בדר6 כלל  רובעי5בעוד הכתוב בסוגריי5 מ, מכתיבת המחבר

 



ק נארדע2" מנהגי ק–' וטי חיי"לק'  
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 שלט

‰Ó„˜‰ 

וכמדומני שאיני פוגע , במש6 קרוב לחמישי5 שנה הקדשתי את כחותי בשביל ענייני הקהילה

אבל במיוחד , במדת הענוה א5 אומר שגיליתי התעניינות רבה בכל המוסדות של קהילתנו

רוחניי5 כראש הקהל השתדלתי בכל הכחות והאמצעי5 ה" כהונתי"בעשרי5 וששה שני5 של 

, ולא זו בלבד, לשמור כבוד בית הכנסת והתפלות המתקיימות בו, והגופניי5 שעמדו לרשותי

 .ל מדרגה לדרגה"אלא שאפתי ג5 בכל השני5 האלה להעלות את הנ

הוא בשביעות רצו* , והנה הג5 שבמבט לאחור כשאני מסתכל על שנות כהונתי שעברו

חברי קהילתנו אינ5 מכירי5 את הדיני5 ואת מ לאור העובדה שחלק גדול מתו6 "מ, ובסיפוק

ובפרט עכשיו שאני [לבי מתמלא דאגה זה זמ* רב , הנהוגי5 אצלנו המנהגי5 של סדרי התפלה

שאחרי הסתלקותי העתידה מ* העול5 סדרי התפלה בקהילתנו עלולי5 ] מתקרב לשנות השיבה

 .ל"מאד לסבול עקב חוסר ידיעה של הדיני5 והמנהגי5 הנ

ל שבה5 "י5 כאלה הגעתי להחלטה לאסו< ולסדר את הדיני5 ואת המנהגי5 הנמתו6 הרהור

לקוטי " וקראתי שמו –וספר זה שבו כתובי5 דיני5 ומנהגי5 אלו , תלויי5 ההנהגות של קהילתנו

 .  מוקדש לקהילתי היקרה–" חיי5

, חנ6 לנער על פי דרכו: "עידוד מיוחד לעבודה זו מדבריו של שלמה המל6 בעל המשלי5

, ופירושו שצרי6 להראות לדור הצעיר את הדר6 המיועדת עבורו, "5 כי יזקי* לא יסור ממנהג

י שימוש חרו? בספר זה מצד חברי "אני מלא תקוה שע .ועל ידי זה לא יסור מזה ג5 בזקנותו

בפרט שהספר נכתב בסגנו* , ÌÏÂÎל" נכס משות<"במש6 הזמ* להקהילה החשובי5 יהפ6 תוכנו 

במיוחד למלמדי הדור הצעיר אני מפנה את דברי שלמה המל6  .ב* לכל אחדשנקלט בקלות ומו

ומתו6 זה אני מבקש מה5 לעבור ע5 הנוער הלומד אצל5 על תוכ* ספר זה לעתי5 תכופות , ל"הנ

שה5 יהיו , ועתיד הקהילה תלוי בנוער, "מפי עללי5 וינקי5 יסדת עז"שהרי , ובצורה יסודית

 ".ורב שלו5 בני6' וכל בני6 למודי ד" שיקויי5 בה5 מה שכתוב ויהי רצו*. חברי הקהילה בעתיד

אכ* ג5 מי שישמש אחרי כראש הקהל יקד5 בברכה ספר זה כליקוט רצוי וכמקור למציאת 

הוא ימצא בו הרבה דברי5 שיקלו עליו את מילוי תפקידו ואת ניהול סדרי . דיני ומנהגי הקהילה

יהי רצו* שישי5 תמיד לנגד עיניו את . נאמ*" מורה דר6"בלי ספק הספר ישמש לו כ. התפלות

 .גודל האחריות שבה קשור התפקיד של ראש הקהל

כאשר חזה בזקנותו שתפקידו עומד , כבקשת משה רבינו בזמנו', אני מסיי5 בתחינתי לד

 : להסתיי5

„ „˜ÙÈ '‡-‰„Ú‰ ÏÚ ˘È‡ ¯˘· ÏÎÏ ˙ÂÁÂ¯‰ È˜Ï :Ì‰È!ÙÏ ‡·È ¯˘‡Â Ì‰È!ÙÏ ‡ˆÈ ¯˘‡ 

Â Ì‡ÈˆÂÈ ¯˘‡Â„ ˙„Ú ‰È‰˙ ‡ÏÂ Ì‡È·È ¯˘‡ '‰Ú¯ Ì‰Ï ÔÈ‡ ¯˘‡ Ô‡ˆÎ:        ÔÓ‡: 

 ˜" ÔÚ„¯‡!,Á "„ È·Ï ÏÎ· ˙!˘· ÂÏÒÎ È¯˘È˙˘˙ Ï‡ ÍÈ!‚ÙÏ ÍÈ˙ÂˆÓÓ ק"ק

 ל"ק הנ"פרנס של בית הכנסת בק, Â‰È ¯· ÌÈÈÁ„‰הקט* 

!.       ‰ÏÏ‡ÂÂ ¯Ú„ Ô‡Ù Ô‡ÓÈÈהנקרא בלשו* אשכנז
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ÔÒÈ! 

˙·˘· ÏÁ˘ ÔÒÈ! ˘„ÂÁ ˘‡¯ 

 רק לת שחרית מוסיפי5יבתפ.  החודשג5 פרשתבתורה  אי5 קור,ודש ניס* בשבתחל ראש חכש

של אלו ג5 ,  שאר הפיוטי5ומדלגי5 על,  בכל שבת ראש חודש הנאמר'ל6 אלי5 'את האופ*

 . פרשת החודש

שה ספרי מוציאי5 שלכ "ואח, אומרי5 חצי הלל ,'יעלה ויבוא' ע5 'ת שבעתפיל'לאחר גמר 

נחס יבספר השני בפרשת פ,  לשבעה קרואי5 את פרשת השבועאי5 בספר הראשו* קור.תורה

את   בפרשת בא'מפטיר'לובספר השלישי קוראי5 , 'יעשה ונסכו'עד ' וביו5 השבת'מהפסוק 

 פרשת החודש  הפטרתמפטירי5. 'בכל מושבותיכ5 תאכלו מצות'עד ' החודש הזה לכ5'פרשת 

 . של ראש חודש הפטרהÏÂ‡ 0 'ל הע5כ'

 בקדושה מוסיפי5? "בחזרת הש .'תכנת שבת'במקו5 ' אתה יצרת'אומרי5  ,ת מוס<תפילב

ר של יו5 אומרי5 אחר שי .אומרי5 את הפיוטי5 של פרשת החודשו', יכ5לק0א'את הפיוט 

 . 'ברכי נפשי'ד "מזמור ק

  .'צדקת6 צדק'במנחה אי* אומרי5 

 ).ראה בסו< חודש אדר, על פרשת החודש שלא חל בשבת ראש חודש(

מנחה של  ב'צדקת6 צדק' ואי* אומרי5, חול תחנו* בימי  אי* אומרי5ל חודש ניס*במש6 כ

 . שבת

' יענ6 ד' 'מזמור כו,  בפסוקי דזמרה'מזמור לתודה'בערב פסח ובחול המועד פסח מדלגי5 

  .'בא לציו*ו'ל 'אשרי' בי* 'ביו5 צרה

' ומנהגי5 כלליי5דיני5 'בראה , תפילות נוספות שמדלגי5 בימי5 שאי* אומרי5 בה5 תחנו*

 .בסו< חיבור זהש

ÏÂ„‚‰ ˙·˘ 

 ? וראש הקהל"הש5 מזמרי ,ולא עד בכלל,  ראש השנהשבת האחרונה קוד5למשבת הגדול עד 

 .  פסוק בפסוק'הכל יודו6 ' בשחרית של שבת,או ממלא מקומו

 ,?"את הפיוטי5 שבחזרת השא6 אומרי5 ,  שבתו6 ברכות קריאת שמעאת הפיוטי5מדלגי5 

' סילוק'מדלגי5 את ה, 'תעלה קדושה ובכ*'6 אומרי5 כאחר . 'הי בחצי הלילהוי'את  וג5

  .'וכו' על יד נביא6ככתוב ' קדושה במילי5באמירת ומתחילי5 מיד , ]הפיוט שלפני קדושה=[

א6 , שבת הגדולערב פסח בבה שחל רק בשנה   של שבת הגדול נקראת]'וערבה'[ההפטרה 

 . של פרשת השבועהקבועה טרה את ההפ קוראי5בכל השני5 האחרות 

 'ויהי נוע5'אי* אומרי5 בו , שבאחד מששת ימי החול שאחריו חל יו5 טובבמוצאי שבת 

 .'ואתה קדוש'ו
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‰ÁÈ˙Ù 

 , מני2 שמברכי2 על הריח,אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ": דורשת)ב" עמג(הגמרא בברכות 

הוי אומר , איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואי2 הגו4 נהנה ממנו, 'כל הנשמה תהלל יה'שנאמר 

  ."זה הריח

 נהנית מדבר גשמי אי6 היא, ותרוחניוכל כולה ה היא חלק אלוה ממעל הנשמהרי  , להבי2יש

 ? ניה7ייש בקשר ואיזה , כמו ריח

זמ2 ללעוס ולעכל עד אור6  וכ2 ,שחלקו הוא פסולתהגשמי אוכל השלהבדיל מ, ועלינו לומר

  טובו מגיעוכמו כ2,  מתחילתו ועוד סופו ללא כל פסולתהריח הוא כולו טוב, שהגו4 נהנה ממנו

 וכיו2 שכולו טוב א4 על פי שהוא מגיע מהצד . ללא תהליכי7 ארוכי7 כבדברי מאכלמיד

תועלת  ולכ2 , שהרי ג7 הנשמה כולה טוב. שכולו טובלהתחבר לעני2 הרוחניהוא  יכול ,הגשמי

 .  הולכת כלל לגשמיות של הגו4הינישירות לרוחניות וא תהריח מתחבר

 מאי דכתיב ,ואמר רבי יהושע ב2 לוי" )ב" עבת פחש(ז יש ג7 להסביר את דברי הגמרא "לפ[

 ".ה נתמלא כל העול7 כולו בשמי7"כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב, 'לחייו כערוגת הבוש7'

ה הוא כולו טוב כמו כ2 "אלא שכמו שהקב?  דוקאוצרי6 להבי2 מדוע נתמלא העול7 בבשמי7

  .] כמו הבשמי7 שבארנו,התורה שנת2 היא כולה טוב

הדבר היחיד שיכול ,  שאנו נפרדי7 מהנשמה יתירה הרוחנית וקשה לנו הדבר,י שבתובמוצא

שג7 , שהוא דומה בטבעו לנשמה הנפרדת מאיתנו, הוא הריח הטוב, יוצא בזהכלנח7 אותנו 

  .ל להריח בבשמי7 בהבדלה" ולכ2 תקנו חז.כולו טוב ורוחניהוא 

קא על הדס שברכו עליו במצות  להריח דו)הל2שנראה ל( דיפותובזה יש לפרש ג7 את הע

 ."כיו2 דאיתעבד בו מצוה חדא ליתעבד בו מצוה אחריתי" ;ולפי אחד הטעמי7 , ארבעת המיני7

 ,ולפי דרכינו? והעדיפות לעשות מצוה בחפ> שכבר קיימו בו מצוה אחרת להבי2 מה הטע7 ישו

, 7 לצד הרוחנימהצד הגשמי שלהעוד יותר כבר קרב אות7 , כיו2 שבר6 על הדסי7 אלו מקוד7

כיו2 דאיתעבד בו " לכ2ו, שה7 יותר קרובי7 אל צד הקדושה,  דוקאלכ2 עדי4 להשתמש בה7

 ". מצוה חדא ליתעבד בו מצוה אחריתי
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שינה כמה , ל"הגאו4 רבי נת4 אדלר זצ, הנה ידוע ומפורס. כי הנשר הגדול דיהדות אשכנז

ידיעה זו נכתבה בתחילה על ידי . ובכלל. המיר את נוסח תפילתו ומבטא לשונו, ממנהגי מקומו

 אשר בתו9 ספרו צרור 'נגינותי ננג4ו'מדי4 בקונטריס ד ע"הגאו4 רבי אברה. לוונשטא. אב

מה שהעידוו" :ל" וז,)פ"תק'אמשטרד. ה(החיי. 
1

ל "נת4 אדליר זר " על הגאו4 החסיד מהור

ק " שבהיותי בק, ג. אני ידעתי החשו, במבטא ספרדי. כ4 מתפלל ג שהיהרנקפורטבפ

 ,על ההפלאה והמקנהל ב" פנחס זצר" הגאו4 החסיד מוהרו"מ בבית אדפורט דמיי4קפרנ

 ושמעתיהו מתפלל ,זכר לעילל הנ" נת4 זצר"והר בבית הגאו4 החסיד מ4כ. התפללתי לפעמי. ג

 אמנ. הוגד לי . יהי שמו לעול. זכור לטוב,וזכיתי להכיר את האיש ואת שיחו. במבטא ספרדי

מי. . יי. שנתייל התאכס4 בביתו איש אחד מירושל" זל" שהחסיד הנ,מכמה מגידי אמת באמת

ומי יכול לשפוט מהאד. .  שילמוד ממנו מבטא הספרדית והכרעתה,או שלש א9 לתכלית זה

 בכח חושי ל ע. עוצ. תשוקת נפשו הקדושה ורב עצמה" וא. הוא ז,הגדול בענקי. הלזה

 כמה מ4 השני. , צרי9 ללמוד על הכרעת המבטא הזו איזה שני.הזכרו4 והתפיסה שלו היה

 ללמוד לדבר ,דאי. להיות מצע להדו. רגלי החסיד שבחסידי. הזה אשר איננו כ,נצטר9 אנחנו

ל יחידאה בעת הזאת בהנהגותיו " נת4 זצר"הרו הרב החסיד מה ומלבד זה הי.ספרדיתבמבטא 

 הגאו4 החסיד בעל  הלא ה.,ק פרנקפורט דמיי4" בעת הזאת בקונגד כל הני רבוואתה שהי

גדול החסיד המפורס.  והרב ה, שבמקובלי. חסיד החסידי. מקובל, גאו4 הגאוני.ההפלאה שהי

 וכול. לא נהגו כהרב ,ל"ק הנ" מלבד כמה גאוני הדור שהיו אז בק,ל" זלמ4 חסיד זצר"מוהר

 .ל" עכ," אבל התפללו במבטא האשכנזית כמונו,ל"נ הנ"החסיד מהר

 משו. ,אלא שאי4 ללמוד מהנהגתו, נ אדלר את מבטא תפילתו"מדבריו מתבאר ששינה הגר

וא. גאו4 , הלא היה עליו ללמוד את המבטא במש9 זמ4 רב, לבד מזאת. יחיד בדורושהיה 

 
, המובאת בספר נוגה הצדק, א לוונשטא4 מכוונת כפי הנראה כלפי עדותו של אהר* חורינר"לשו* זו של ר 1

, בקרית מל9 רב... מ"נת* אדלר מפפד' מעידני שבהיות הרב החסיד המפורס4 מהו: "כד' עמ, ח"דעסוי תקע

וג4 הוא , בבית מדרשו בשעת התפילה כמה פעמי4הייתי , ואני הייתי אז נער ר9 ועל4, כמה חודשי4, עיר ווינא

אנשי "שחובר על ידי , ספר זהחובר כנגד , א לוונשטא4 צרור החיי4"ספרו של ר". היה מתפלל במבטא ספרד

בקהילת אראד והיה ' רבינר'שימש כש, אהר* חורינרעל טיבו של . )הקדמת המחבר" (משחית חוברי חבר

החת4 בעל , גדול תלמידי רבי נת* אדלרהעיד  ,בקהילות הונגריה] 'ניאולוגי4'[ראשו* הרבני4 הרפורמי4 

ובמכתב , )פה' ו סי"ס ח"ת חת"שו" (שספרי האיש ומעשיו מתועבי4 ושנואי4 בעיני"כי ידוע לכל , סופר

חותמו בגופ* ... עיני עוללה לנפשי כי עלה הפור: בגלילותינו: "כתב) צו' ש4 סי(לחמיו רבי עקיבא איגר 

האלקי4 , זה שמו לעול4, ר"ראשי תיבות אח] אהר* חורינר רבינר;[ Aron Choriner Rabbinerשלה4 

 ).המערכת (".יביאהו במשפט על כל נעל4



ל"זצ אדלר נת( רבי הגאו( של התפילה הברת  

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

 שצז

 של  ודבריו.ע לקמ4"וע ,אזי אי4 אחריו מי שיוכל ללמוד זאת, כמותו למד זאת זמ4 כה ממוש9

לבאר ולברר את איסור ,  באו כמגמתו בקונטריסו הנזכר כנגד המתחדשי.בעל צרור החיי.

 . למע4 תשמור כל קהילה על לשונה וטעמיה,שינוי המבטא של כל העדות

ב "נזכר בספר חוט המשולש ד: ד ע, לבד מהחלפת מבטא לשו4 הקדש, שינוי נוסח התפילה

ובהערה . כ"ע, "י בנוסח ספרד"יתה מתו9 סידור האר התפילתו", ל"בזה) ח"תרס'במהדורת ה(

ידוע כי בעיר פרנקפורט ו", ב" עוד כתב ש. ד: ז ע.העתיק את כל לשו4 בעל צרור החיי. דלעיל

עוד מקד. קדמתה מימות אבותיה. וימות אבותיה. נהגו במנהג , כמו בכל המדינות, דמיי4

ל היטה מדר9 זה ונהג מנהג "אבל רבי נת4 אדלר ז. ה4 בתפילה וה4 בשארי מנהגי., ונוסח אשכנז

י שוואר; "ובספר דר9 הנשר לרא. ד"עכ, "ועוד שינה במנהגה בעניני. שוני., ספרד בתפילה

התפלל בנוסח ובסידור ] נ אדלר"הגר[רבינו ", נכתב)  מד'עמאות נא , ח"תרפ'גלאנטא ה(

ודברי הצרור החיי. נעתקו בהערות . "רל והרגיל לשונו ג. כ4 לדבר במבטא ספרדי טהו"האריז

אלא שהוסי: כי האיש מירושלי. אשר התארח בביתו היה החכ. , מראה כה4 ש. אות קלח

 .'חיי. לעול.'ת "ס שו"ל מח"עי זה חיי. מוד"מו

 :ח סימ4 טו"בתשובותיו או, ל"מר4 החת. סופר זצ, א" של הגרנוכה כתב תלמידו הגדול

 וה. מורי הגאו4 חסיד ,ל"ליתי דעתי לכל העומדי. לפני כי כ9 קבלתי מרבותי זציהנה כבר ג"

שר מימיה. שתיתי ל א"ל והגאו4 רב4 של כל בני הגולה הפלאה ז"ה נת4 אדליר זצ"שבכהונה מו

 אלא שאי4 אתנו יודע ,כי כל הנוסחאות שוות זו כזו וכל שיש בזו יש בזו, ל וממקור. חצבתי"ת

כמו ,  נתכוונוכי כול. לדבר אחד, ות ונוסחאות הללולי מתקני תפל דעת ואנו מתפללי4 ע.עד מה

ונוסחא אינה כי כל נוסחא  , נביאי. מתנבאי. בסגנו4 אחדשניסגנו4 אחד לכמה נביאי. ואי4 

ל "י זצ" וכשבא נר האלקי. האר.אלא סגנו4 אחד משונה מחברתה אבל ה. עולי. למקו. אחד

הוא העמיד בסידורו כל דבר על מכונו וגילה , ואיז4 וחיקר ותיק4 כי הוא ידע תוכ4 הדברי.

ואילו הוא היה אשכנזי או היה נמצא , תעלומות של הנוסחא ההיא הספרדית יע4 כי היה ספרדי

 הבאי. , ועתה בדורות האחרוני.. היה עושה כיוצא בזה בסידור אשכנזי,שכנזי. איש כמוהובא

ל  ע. אבל אי4 אתנו יודע להוציא כ4 מנוסח אשכנזי,ל"י זצ"די לה. שמביני. דברי האר' בסוד ה

ל "י ז"פ האר" טוב לה. להתפלל מסידור ספרדי. שנרש. ש. מקו. ההיכלות והיחודי. עכ4

 והמתפלל על דעת המתק4 הנוסחא ההיא , שג. ש. נרמז הכל א: על פי,כנזיממה שיתפללו אש

 עתדל  נוח לה. להתפלל מה שמביני. ממה שמתפלל עקו.מכל  ומ,עד מהרה ירו; דברו

ל הוא בעצמו עבר לפני "ה נת4 אדלער זצ" מורי הגאו4 החסיד שבכהונה מו4כל  וע.המתק4

 כי רק א9 המה ,ל"4 מורי הגאו4 בעל הפלאה זצ וכ,ל"י זצ"התיבה והתפלל ספרדי בסידור האר

, י ושו. אחד מהאנשי. המצורפי. להמני4 לא התפללו כי א. אשכנזי"התפללו בנוסח האר

 ומיד אחר פטירת אביו הגאו4 ,ל לא שינה נוסחת אשכנזי"ואפילו בנו הגאו4 בעל מחנה לוי זצ

 והוא דבר מפורס. ,דמיי4רנקפורט  של קהל בפסתכנית הל ביטל הכנסת שלו והתפלל בב"זצ

4 אברה.  כמצווה עלינו במג,נוו יודע עד מה אי4 לו לשנות נוסחתוהכל מטע. כי מי שאינ .וידוע
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 והיוצא מדברינו שהמתפללי. ספרדית .י עצמו" ושכ4 כתב האר,ח בש. ירושלמי" סריש סימ4

י שלא הגיע ומ,  ויודעי. מה שאומרי. יפה עשו,ונכנסו בסתר המדרגה' מסתמא באו בסוד ה

, לתנו נשמעתילות נוסחי אשכנזי ג. תפי מתקני תפל דעת מה שאנו מתפללי4 ע,לכ9 כגו4 אנחנו

 .קצזוסימ4  , טזועיי4 עוד ש. סימ4 .' וכו"לה זו משונה מחברתהיאבל אי4 לומר שתפ

ג. מה שכתב שבעל . כי א. לגבי נוסח התפילה בלבד, ולא כתב מאומה לעני4 שינוי המבטא

 ו שמר ולא החליפמבטאכי על ה, ק שדוקא את הנוסח המיר"דו, נה את נוסח התפילההפלאה שי

כבר העירו על , היה ספרדיל "זי "הארשאלא דמה שכתב . כנכתב בצרור החיי. דלעיל, כלל

ובאגרות שפירי4 מכתב . א סימ4 יא" מנחת אלעזר חת"שובת קר4 לדוד סימ4 יט ו"בשו דבריו

יש על המחנה לוי אשר אחר פטירת אביו ההפלאה שינה מנוסחו רלג כתב שבעל דברי חיי. הרע

אול. המעיי4 בלשו4 החת. סופר יבחי4 שהמחנה לוי גופיה לא שינה , וחזר למנהג אשכנז

 .ל"ואכמ. ורק את מנהג בית הכנסת החזיר לקדמותו,  את נוסחו הראשו4מעול.

קי. שלמדו ממעשה יש מ4 הפוס, בדי4 שינוי נוסח התפילה והמבטא, ובעיקר מעשה רב

ת "שווב, ב סימ4 סז"ג ח"ת מהרש"שובכמבואר , א שמותר לשנות את הנוסח והמבטא"הגרנ

מיהו בנוסחאות ", ל"כתב בזה ו סימ4 נט"ת שבט הלוי ח"שוב ו. סימ4 גח"ב או"ישכיל עבדי ח

מכל מקו. עלינו , א: על פי שעלינו ליע; לכתחילה שיל9 כל אחד בדרכי אבותיו, התפילה

א9 . ל"עכ, "י"ד מגדולי. וצדיקי. שיש בה. ששינו להתפלל בנוסח הספרדי. או כהארללמו

, ולא שיכול לכתחילה לעשות כ4, דעתו כ4 רק באופ4 שכבר הורגל להתפלל בנוסח אחרשמא 

 .יעוי4 היטב בדבריו

ד "ת מנחת יצחק ח"הובאו דבריו בשו, י וועל; נקט להיפ9 גבי מעשה רב דנ4"אמנ. הגר

ומי הוא שידמה בעניניו , אבל מי הוא שיודע מה היתה כוונתו בזה", ל" בזה,ות גסימ4 מז א

 'עמבהערות לספר קול אריה ד "ועיי4 עוד בתשובותיו דברי ישראל יו. ל"עכ, "ל כמוב4"א ז"לרנ

דאי4 ידוע טע. ברור במה , ב סימ4 כד"ח ח"ת אגרות משה או" וכיוצא בזה מבואר בשו.נ

ומכל מקו. אי4 אנו מערערי. על אלו ששינו כי , כנז לנוסח ספרדשהתירו לשנות מנוסח אש

אבל החפ; לשוב ולהתפלל בנוסח אשכנז ודאי רשאי , ודאי היה לה. טע. שרשאי. לשנות בזה

 . ש"יעו, א סימ4 רמז"ת שואל ומשיב תליתאה ח"ויתר על כ4 מתפרש בשו. שהרי חוזר לקדמותו

 בהאי ,א סימ4 יב"מובא בקוב; תשובות חכ, ל"ש אלישיב זצ"וכ9 היא דעת מר4 הגרי

וזה ששמעתי שכמה ממחברי זמנינו כתבו להוכיח שממבטא אשכנזית למבטא ספרדית ", לישנא

שהעידו , ל"מעשה רב של הכה4 הגדול הגאו4 רבי נת4 אדלר זצ, וחיליה דידהו, רשאי. לשנות

איסור בדבר בודאי היה ואילו היה סר9 , עליו אנשי דורו ששינה מבטא התפילה מאשכנז לספרד

כ שהיו לו הוכחות שהמבטא "כי א. שינה מבטא התפילה בע, אי4 מזה ראיה כלל. נמנע מזה

ולאחר שהכריע בזה עבד עובדא , ובו ניתנה תורה לישראל, הספרדית היא המבטא הנכונה

ומעתה א. כל גאוני דורו יחד ע. תלמידו נאמ4 ביתו רב4 של . בדנפשיה ושינה את המבטא

הרי שלא , ל לא קבלו את דעתו בזה והמשיכו להתפלל בהברה אשכנזית"ס זצ"אל החתישר
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 שצט

וכל אחד צרי9 להמשי9 במנהג אבותיו ולא , מצאו יסוד להכרעתו וממילא הדרינ4 לאיסורא קמא

ובמקו. אחר הארכתי . ל" עכ,"לשנות את המבטא בו התפללו אבות אבותיו משנות דור ודור

 .ל"ואכמ, טובא בכל הנדו4

 הארי9 לבאר שלבני אשכנז אי4 יכולת ,ס בנגינותי ננג4 הנזכר לעיליבקונטר, לבד זאתמ

 ,שכ4 לשונ. מורגלת בפיה. לפי מקומות לידת.,  ג. א. יחפצו כראוילדבר במבטא הספרדי

הוצר9 גופיה א "שא: הגרנ, ש.ולדבר זה רמז . ולא יוכלו ללמוד מבטא זר ולדבר בו כהוג4

ק "ד הרוכבר פירש .ואחריו אי4 מי שיוכל לעשות כ4, כמה שני.ללמוד את המבטא במש9 

  . ערה'עמ' ע בקוב; נחלת אבות ב"וע, כי אויר האר; גור. לשינוי הלשו4, )ו, שופטי. יב(

 ס"והחת, במש9 שלשה חדשי. מדויק הא למד את המבטא"מפי השמועה ידוע שהגרנו

, כול ללמוד זאת בפחות מפרק זמ4 זהלא היה י, רוב חכמתו ותבונתוב, התבטא דא. רבו הגדול

א ולו ינסה ללמוד זאת כל ימי חייו ל, מבטא הלז שיוכל ללמוד את ההעול.ל אד. בכהרי שאי4 

שכ4 כאמור ,  אלא שאי4 השמועה נראית מדויקת בעיקרה.תעלה בידו צורת הביטוי הנכונה

 .ולא חדשי. בודדי., המסופר הוא על לימודו במש9 כמה שני.

א שמותר לשנות את מבטא "כי לעני4 דינא אינו מוסכ. להוכיח ממעשה הגרנ, אאפו, נמצא

כי עצ. שינויו לנוסח ספרד ,  אלא שבעיקר המעשה יש לדו4.מ4 הטעמי. האמורי.ו, התפילה

, 4 המבטאעניא9 ל. ל"י ז"ונימוקו מחמת חשיבותו ומעלתו באשר נתק4 על ידי האר, מוב4

למרות מעלת מבטא , ראשית. וזאת מכמה טעמי., רדיקשה לומר ששינה למבטא הספלכאורה 

ובפרט בש. , הלא חסר הוא בהבדל בי4 התנועות, זה המחלק בי4 האותיות הדגושות והרפויות

וכבר . ו"אשר באמירתו לפי המבטא הספרדי יש סוברי. שבאי. לידי משמעות לשו4 רבי. ח' ה

  דברי רבינו בחיייפל  ע,בית יעקבסידורו ריש הקדמתו סול. בית אל ל; ב"הזהיר על כ9 היעב

, קלב וקלח,  אגרות קלאא" ונודעו דברי מר4 הקהלות יעקב בקרינא דאגרתא ח.)ג, בראשית יח(

ת "שו, ג סימ4 ט"מנחת יצחק חת "שו,  סימ4 דח"הר צבי אות "בשועוד מה שכתבו בזה ועיי4 

, ג סימ4 כה"שא יוס: חת י"שו, ח סימ4 ב"ת שבט הלוי ח"שו, ג סימ4 מח אות א"אז נדברו ח

, )ג, חי(ודעת פרשת וירא  טע. וספרבו, ב סימ4 עז"א סימ4 קכח וח"חת תשובות והנהגות "שו

. א9 הדבר עדי4 אינו ברור ומוסכ., אמנ. יש כמה אופני. לבאר מדוע אי4 לחשוש בזה. ועוד

רי השואל ונמנו בדב, ישנ. ליקויי. בקרב חלק מקהילות הספרדי. 4וא: בהגיית האותיות עצמ

את מבטאו ולא חשש לשיבוש בהגיית א "הגרנהיא9 שינה , וא. כ4. ת ישכיל עבדי ש."שבשו

 נקט , תט'עמג "ג. בספר ודרשת וחקרת על התורה ח .'ובפרט בש. ה, התנועות והאותיות

ולא , לגודל חסרונותיה, א את מבטאו להברה הספרדית"בפשיטות כי לא יתכ4 ששינה הגרנ

ד "חבתשובותיו ש.  יעוי4 ,.מנוא. ס"כפי שהזכיר החת, ח התפילה בלבדהמיר אלא את נוס

 .וניכר שלא הושוו,  שהבהיר את דבריו,ח סימ4 יד"או

פי המבטא מ למד אתא "הגרנדר9 הנשר ש לעתב בהערות מראה כה4 כמה ש, זאת ועוד

 שחזרר ולאח, צפתק "מעיהה4 הוא לא היה מחכמיה של ירושלי. אלא , רבי חיי. מודעיהגאו4 
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ובסו6 ימיו חזר ,  לעיר איזמירנדדלאחר מכ0 .  נתיישב בקהילת קושטא בגולהמצוההשליחות מ

בעל דר: הנשר הוא המקור היחיד  תמוה ש כ0כמו .קבע את מקומו בצפתשב ולאר8 ישראל ו

 זאת בכלל ו לא הזכיר,בעל צרור החיי; עצמוובכלל; , העוסקי; בנושאומדוע שאר , לכ:

לא יתכ0 כי והוסי6 להוכיח , שכב הערה ו' עמה " חקר ועיו0 חהעיר על כ: בספרוכבר . ה;דברי

ג רבי בנימי0 שלמה "נקט הרה וכ0 .וש: לא התעכב ש; זמ0 ממשכ0,  מודעיבי חיי;שהיה זה ר

הנכתב בכמה ספרי; העיר על ו, רלד הערה כ' עמנ "תש'א בקוב8 מוריה שבט ה"המבורגר שליט

ולגודל חיבתו , בהברה ספרדית משו; שהיא הברה אר8 ישראליתא מתפלל "כביכול היה הגרנ

, א את ההברה הספרדית"והעלה שהסיבה האמיתית להעדפתו של הגרנ .נהג כ0הקדש לאר8 

שבנקודות והטעמי; הספרדי; ,  סימ0 אחלק ונמצאת כנראה בדברי תלמידו החת; סופר ב

שהרי הספרדי; מדקדקי; יותר , יש להקשות על דברי; אלו אכ0 .מדקדקי; יותר מהאשכנזי;

כי בה0 עדי6 , א: לא בנקודות, דהיינו בהגיית האותיות וכנזכר לעיל, מהאשכנזי; בטעמי;

 . המחלק בי0 סימני הניקוד השוני;המבטא האשכנזי

 .צפתמ או הזמי0 את רבי חיי; מודעי מאיזמירא " שהגרנ,דר: הנשרספר ויש שכתבו בש; 

כתב את שמו בתור החכ; , ואדרבא, מהערי; הללושהרי בדר: הנשר לא הזכיר שהיה , וזה אינו

 הובא כי שלחו לקרוא לו , דש'עמבספר א; למקרא כ0  .מירושלי; שהוזכר בצרור החיי;

שהרי רבי חיי; המודעי עצמו כתב ,  וביותר יש לתמוה על כ:.לכ: אי0 מקורוג; , מספרד

 דאפילו הראשוני; לא ידעו הפרש המבטא בי0 תיבות לא ,0 חח סימ"בתשובותיו חיי; לעול; או

, ואי: נדע אנ0 יתמי דיתמי, )ח, שמות כא(כמובא באב0 עזרא על הפסוק אשר לו יעדה , או לו

, ושוב נדפס ספר שירת ב0 הלוי חלק ב .היא: ילמדו לזולתו, וא; הוא לא ידע חילוק זה. ש"יעו

 . העלה ראיה זו,וש; שלהי סימ0 א

א למבטא הספרדי כי א; למבטא "שינה הגרנ  על מעשה זה מסרו שלאסיפרו רבי; ש,:מאיד

אשר רוב; , יוצאי הונגריהמזקני רוב המוסרי; שמועה זו הינ; , ואכ0. ובו התפלל, התימני

מידת מהימנות; גוברת על במבט ראשו0 כ: ש, כול; מתלמידי תלמידיו של החת; סופרכ

א מלמד תימני "רנ ששכר הגנכתב, )רכ' עמ, א"תשמ'ה(ופר נו משה סי כ: ג; בספר רב.אחרי;

, וזה אינו כמוב0, המלמד התימני היה רבי חיי; מודעיאלא שכתב כי  .והתפלל במבטא זה

 .דעירוב פרשיות שנה כא0

נזכרו , נ אדלר את הברתו למבטא התימני דוקא"ששינה הגר,  זושמועהמקורות נוספי; ל

 שצא, שמה' עמבספר האס;  ו,)כו' עמוינהג בעזו תימ0 (תורה הבקונטריס האתרוג שעליו דברה 

קי המל: וספר ארוממ: אללכ: בנוס6  סמ: ]. קפא כתב כ0 על רבי חיי; מודעי'עמאלא שב[

מוכח מכל ו, ת הרפויה"א מחכ; תימני ללמדו את ביטוי הדל" הגרנקשישב, שצא' עמב "ח

 מפי הגאו0 רבי יצחק ניא העיד"צברי שליטג רבי יוס6 "והרה .מקו; הקשר בינו לבי0 חכ; תימני

כי מקובל במשפחת; , א ראש ישיבת בית שמואל ומצאצאי החת; סופר"עהרנפלד שליט

י שבו "לבד מנוסח האר, יה התימניתיא שלח להביא מלמד תימני שלימדו את אופ0 ההג"שהגרנ
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ובא כזאת ג2 מפי  ה,שטז' עמ' וש2 קוב* ד ,קצו' עמ' ועיי. עוד בקוב* נחלת אבות א .התפלל

 כתב ששמע מפי תלמיד חכ2 מצאצאי ,ל' עמג2 בספר הגיוני הגיה . א"מ פוקס שליט"הגרמ

 וכ. שמעתי מפי הרב יואל חיי2 העדי. .כי שינוי מבטאו היה למבטא התימני, א"משפחת הגרנ

 .שקיבל מתלמיד חכ2 מבני אשכנז כאמור, )ניו יורק(א "שליט

וכפי ששמעתי מכמה תלמידי חכמי2 ,  בדר: השערהזהלהציע ב מתחילה נראההיה ואשר 

אשר יסודו על פי , ל את נוסח תפילתו לנוסח הספרדי"א זצ"שאכ. שינה הגרנ, ויודעי דבר

כל שבה ישנו חילוק ג2 בי. , אול2 את מבטא התפילה שינה להברה התימנית, ל"י ז"האר

 מוטע2 'וכמוב. בש2 ה.  התנועות וניקוד האותיותוג2 בי., אותיות הדגושות והרפויותה

וכ. התימני2 נזהרי2 מאד בש2 ", ל"ת הר צבי הנזכר לעיל וז"על כ: כתב בשואשר , החילוק

וכפי , אי. המדובר ברבי חיי2 מודעי ,לפי זה .כ"ע, "שמבטאי2 אותו תמיד בקמ* לא בפתח' אד

הכוונה  אלא, א"שכבר התפרש לעיל כי אי. מקור ברור ומוסמ: להיותו החכ2 שלמד ע2 הגרנ

 .אשר שמו אינו ידוע לנו, 2 אחרחכל

 ששינה למבטא א הזכירו"חייו של הגרנ לתמוה מכ: שכותבי תולדותאי. , סברא זו ולפי

וכמוב. לא , שכנז לא הכירו את סוגי ההברותרצות אשהרי בא, בפשטות יש ליישבשכ. , ספרדיה

, וא2 כ.. רדי ומהו התימניובודאי שלא ידעו לחלק מהו המבטא הספ, הכירו את המבטא התימני

, הרי שהשומעי2 לא שמו את לב2 אל מקור ההברה המדויק, ג2 א2 התפלל בהברה תימנית

בלא להבחי. להבדל א2 הוא ספרדי או , ומבחינת2 למד זאת מחכ2 שמקורו מארצות המזרח

כ: שא; את אר* , ובפרט א2 הגיע החכ2 האמור מירושלי2. הבדל שלא היה מוכר לה2, תימני

אשר בפשיטות הסביר , וכ. שמעתי מפי יהודי בר אוריי. מיוצאי הונגריה. וצאו לא ידעו לנכו.מ

וג2 א2 שמעו את המבטא התימני היו יכולי2 בנקל לכנותו , כי באשכנז לא ידעו מהו ההבדל

 .עיי. לקמ. מה שיתבאר בסתירת סברא זו,  אמנ2.ספרדי

ר נת. אדלר "ק מוה"וידוע על הגה",  שכתב,ד סימ. נג אות ד"ת דברי יציב יו"עוד עיי. בשו

והג2 שיוצאי תימ. . עד שלימדו כללי המבטא, שהחזיק אחד על שלחנו מש: שלש שני2

ק "ודו. ש"יעו',  וכו"מכל מקו2 אצלינו בני אשכנז לא נתקבל כ., אומרי2 שה2 יודעי2 לחלק

בספר מסורת משה  ו.נ אדלר"שהזכיר את יוצאי תימ. מיד לאחר מעשה רב של הגר, בלשונו

א לדבר "ל שתמה על מנהגו של הגרנ"מ פיינשטיי. זצ" נכתב בש2 מר. הגר,לג' עמא "ח

והשיבו נכדו דאולי סבירא ליה שההברה . והיא: לא ידע שכל הנוסחאות כשרות, במבטא ספרדי

פ שהלא לה2 חסר עוד יותר בדקדוק "וטע. לעומתו הגרמ, האמיתית היא ההברה הספרדית

שבו ישנ2 תיקוני2 יותר , ואמר הנכד שאולי דיבר במבטא תימני.  האשכנזימאשר המבטא

 .פ שאפשר כי כ. היה"ועל כ: השיב הגרמ, מהמבטא הספרדי

, כי אכ..  ברורי2 ונהירי2,חלק והרי שדברי מר. החת2 סופר בתשובותיו , וא2 כני2 הדברי2

אלא שהזכיר זאת בש2 , קודניהבתנועות ה. כוונתו למבטא התימני שבו מדקדקי2 ה. בטעמי2 ו

ובלא ביאור . מחסרו. הכרת החילוק בי. התימני2 לספרדי2, המבטא הספרדי מ. הטע2 האמור

 .היא: מדקדקי2 הספרדי2 ג2 בחילוקי הניקוד,  לכאורהדרושי2 הבנהדבריו , זה
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בת

אלא בהגיית אותיות , א את מבטאו לגמרי"כי לא שינה הגרנ, באופ% אחר היה נית% לומר

, א את החילוק באותיות בה% הוא שיי4"מהמבטא הספרדי נטל הגרנ, כלומר. ת בלבדמסוימו

שבה , אול7 באופ% ניקוד המלי7 המשי4 בהברה האשכנזית, כגו% האותיות הגרוניות וכדומה

כי א: למבטא , אי% צור4 להגיע לידי השינוי למבטא התימני, וא7 כ%. קיי7 החילוק בי% התנועות

, ל"השערה זו נתמכת על ידי הכתוב בספר חקר ועיו% הנזכר לעיל בזה. יהספרדי לא שינה לגמר

ועל ידי זה , כגו% הגרוניות, נ אדלר למד במיוחד את היגוי האותיות"ותורשה לי ההשערה שהגר

סימ% חלק א לומר כ% בספר שירת ב% הלוי נטה וכבר . כ"ע, ועוד' לכ' ובי% ח' לע' ההבדל שבי% א

ומה . אבל לא בניקוד, רק במבטא האותיותנה למסורת הספרדי7 א שי"שאפשר כי הגרנ, ב

שהוצר4 ללמוד את הביטוי הספרדי מרבי חיי7 המודעי במש4 קרוב לשלש שני7 הוא לעני% 

שזהו , האותיות הרפות וקריאת מלרע ומלעיל, וכ% הדגשי7 הכבדי7, ביטוי האותיות החסרות

אלא שסיי7 . ג7 אי% אזנ7 רגילה לדייק בזהו, קשה מאד לבני אשכנז שלא הורגלו לכ4 מילדות7

 . לא מצא על זה דבר מפורשכי

כ% לומר לא נראה בלאו הכי , אלא שלבד מ% המעידי7 ששינה את מבטאו להברה התימנית

שכ% היה לה7 לכתוב בפירוש שלא שינה אלא . אחר העיו% במקורות המזכירי7 את עני% שינויו

הוי אומר ששינה , ת כתבו שהתפלל במבטא ספרדי טהורותמורת זא, את הגיית האותיות ותו לא

 .ולא למחצה לשליש ולרביע, לגמרי למבטא אחר

משונה עד מאד לומר , ראשית. וזאת מכמה טעמי7,  אינו מסתבר כלל ועיקרהאמוראכ% כל 

 עד מאד שהרי התייר רבי יעקב ספיר שיבחה,  היתה ידועה באירופהת התימניהברהשמעלת ה

וקוד7 זמנו לא הוכרו יהודי , נ אדלר"עשרות שני7 לאחר פטירת הגר,  פרק טורבספרו אב% ספי

הרי המבטא הספרדי היה מוכר היטב באירופה על ידי , מלבד זאת.  כללתימ% בארצות אירופה

, א7 כי יתכ% שה7 הכירו את מבטא רב7[ועוד , ט אלגאזי"א ומהרי"כגו% החיד, שלוחי דרבנ%

הג7 שיתכ% , מאד לומר שלא הבחינו בי% המבטא התימני לספרדיוקשה . ]שעלה מתימ%, ש"הרש

משו7 שסו: סו: לא היו אלו שני מבטאי7 בלתי מוכרי7 , כי לעיתי7 יש מקו7 לטעות בזה

 . אלא המבטא הספרדי על כל פני7 היה ידוע כדבעי, בעליל

ת7 דהלא הרפורמי7 בזמ% הח, א הוסי: להעיר"ג רבי בנימי% שלמה המבורגר שליט"והרה

ועל , א התפלל בהגייה ספרדית"ובי% היתר טענו שרבו הגרנ, סופר הנהיגו את ההברה הספרדית

נית% לומר שעיקר טענת7 היתה על עצ7 שינויו היה וא7 אמנ7 . ס מלהשיב"כ4 שתק החת

הרי כלל7 של דברי7 שהמבטא , ולא על עדיפות או חסרו% המבטא אליו שינה, ממבטא אבותיו

מה ג7 שהמבטא . ובעיקר באלו אשר שכנו בה% הרפורמי7, קהילות הגדולותהספרדי היה ידוע ב

לא יתכ% שתהא עבור7 וזה ודאי , להרחיק7 מהחדשנות ולקרב7 למסורת, התימני יעודו להיפ4

 . הוכחה משינויו למבטא עתיק כמו התימני

א7 חיבר ספר בדקדוק בש7 , רבי משה ישראל בידינג%, א" כי תלמידו של הגרנ,עוד העיר

: "בתוספת סימוני7 ברורי7 מהאל, ובו תיאר את התנועות הספרדיות בלבד, )ו"תקע'ה (למקרא
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גת  

וא. אמנ. היה מקו. לחלק לפי זה בי4 . ד"עכ, בלי שו. זיקה להגייה התימנית, ת הצרפתי"בי

אלא דאי משו. ה9 לא . הרי שזה אינו מסתבר כאמור, תנועות הניקוד ובי4 ביטוי האותיות עצמ4

ומניי4 שהתבסס , א טעונה בדיקה"י בידינג4 למבטאו של רבו הגרנ" כי שייכות דברי רמ,איריא

וזאת התרומה אשר הרי. משה מתו9 ספרי חכמי. ", וכלשו4 ההסכמה לספר. על מבטאו של רבו

 ש., קעא' עמ ' בקוב: נזר התורה כוכבר עמד בזה. ל"עכ, "יושבי נטעי. וגדרות הניקוד ומסורה

אלא בדה ,  מובהק שלימדו לשו4 הקדש כראוירי הספר נראה שלא היה לו רבכתב כי מתוכ4 דב

עדיי4 יש לומר שסיוע , ומכל מקו.. 'מלבו הקריאה הנכונה על פי מה שהבי4 מספרי. שלמד וכו

א. אכ4 נכונה השמועה , כי יש לעיי4 מפני מה לא הזכיר כלל את המבטא התימני, ישנו בזה

 .לפיה התפלל במבטא ספרדי

כי עובדא ידועה ומוסכמת היא שבתקופתו , א"ב הרב אהר4 גבאי שליט"עירני ידידי חוכ4 ה

כי המבטא הספרדי מקורי יותר , א היתה הדעה המקובלת אצל רוב ככל חוקרי הלשו4"של הגרנ

שכ4 סברת. היתה שישנ4 רק חמש תנועות יסודיות אשר לכל אחת תנועה ארוכה , א; בתנועות

בכתבו שג. בטעמי. שכ4 , חלק וס ב"מילא מיושבי. דברי החתומ. ק"וכדעת הרד, וקצרה

, דהיינו לתנועות הניקוד, הספרדי. מדקדקי. יותר מהאשכנזי. אי4 כוונתו לצורת ניגו4 הטעמי.

ובה4 אכ4 מדקדקי. יותר , אלא הכוונה לתנועות מלעיל ומלרע המסומנות על ידי הטעמי.

 .הספרדי.

אי4 , כמובא לעיל, ה את מבטאו להברה התימניתוג. על כל העדויות המוסרות כי שינ

שהלא , אלא מסברא ושמועה בעלמא, ידיעה ברורהאינ4 מוסמכות משכ4 רבות מה4 . להסתמ9

כפי שהתפרס. הדבר , רבי. מ4 הטועני. כ4 מבני זמנינו מסתמכי. על השמועות שהגיעו לאזנ.

לעיתי. אי4 , ו שניכר בדבריה.מה ג. שכמ. ולא על מסורות ודאיות ומוסכמות, ושגור בפי רבי.

או שנזכר המבטא , כ9 שפע. נזכר המבטא התימני ופע. הספרדי, דעה אחת וא; באותו הספר

כ9 שכל זמ4 שאי4 הוכחות וראיות . מה שאינו לכל הדעות, התימני בהקשר לרבי חיי. מודעי

ומצד . מבטאואי4 מקו. לנקוט כי דוקא למבטא התימני שינה את , החלטיות המכריחות לומר כ4

כבר התפרש כי באותה תקופה לא היתה הדעה , מעלת ההברה האשכנזית על פני הספרדית

 .יש לרוב הדעות על מה לסמו9' וא; בהגיית ש. ה, הרווחת כ9

כי אי4 בסיס של ממש לשמועה הידועה והמפורסמת לפיה שינה , אפוא, מסקנת הדברי.

שכ4 הדברי. , למרות ריבוי הטועני. כ4, מניל את מבטאו למבטא התי"הגאו4 רבי נת4 אדלר זצ

כפי שנכתב ,  וא. אמנ. לא לימדו רבי חיי. המודעי.מופרכי. ומוכחשי. מכמה וכמה טעמי.

, וזהו המבטא שלימדו, היה זה חכ. תימני אלא ספרדיא9 ודאי שלא , בספר דר9 הנשר

 .ככל האמור ,רדיולחילופי4 אפשר שהיה זה חכ. תימני מאר: ישראל שלימדו את המבטא הספ
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 גלגולי3 ומחלוקות, תהפוכות רבותעבר מנהג זה .  המילה בעפרנהגו ישראל לקבור את ערלת

בהשתלשלות עסוק ימאמר זה . 3 עד שהגיע לצורתו הידועה לנו כיוהתפתחו במש4 השני3ר שא

 בחילוק, ל"חזהחל בדברי , ינו אנועד לצורתו בימקבורת הערלה בעפר מימי קד3 מנהג 

ועד , בא לידי ביטוי בספרות הגאוני3היו פולמוס שבעקבותב ,המנהגי3 בי9 בבל לאר8 ישראל

 .הלכהללה3 השלכות נרחבות ג3 ר שא סגולותוכולל מנהגי3 , לדורות האחרוני3

אי9 לסמו4 ו,  המנהג בקהילות ישראל השונותשתלשלותסקירה על האינו אלא ר זה אממ

 .בוודאי לא כשהדבר נוגע בשאלות הלכתיות, למעשה על מנהגי3 שאי9 מקור3 ברור

תיקוני3  – י"בכל המובאות מכת.  הדפוסאוראת לא ראו  שי"כת מבוסס ג3 על המאמר

מילי3 . גרשהוספתי , קדושי3' שמות'ל. מקובלסוגריי3 מרובעי3 ועגולי3 כמופיעי3 ב וחסרות

 ).י"כתלומי סרט במכו9 לתצפר המסמצוי9 בסוגריי3  (הכנסתי בסוגריי3 מזווי3, שאינ9 ברורות

‡. ˙Â¯Â˜ÓÊÁ "Ï 

¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù 

)א"פדר: להל9 (פרק כט, רבי אליעזרנאמר בפרקי ד
1

 : 

אלא ,  נמולי9 היו...סיניה על הר "ערלי3 שמעו קולו של הבוכי : רבי ישמעאל אומר

ומכסי9 אות9 בעפר , והיו ישראל לוקחי9 את הערלה ואת הד3 ...שלא היה לה3 פריעה

 
ולחמי הרב לייבוש אולמ4 שהיו לי לעזר ס מילה שֵלמה "הנני להודות לאבי מורי הרב שלמה שוחט מח * 

ירחמיאל ' ר' פרופ, בנימי4 שלמה המבורגר' לר, ראל סטל על הכוונתו הנפלאהיעקב יש'  לידידי ר,במאמר זה

איש , ולכל המסייעי!שלמה הופמ4 ' ולעור: המסור ר' ירושתנו'למערכת , יעקב יצחק הכה4 מיללער' ר, ברודי

על עיד4 פר; ' ר ר"עזרא שבט וד' ר ר" ובמיוחד לדי"לעובדי המכו4 לתצלומי כת תיתוד. בשמו הטוב יבור:

 .moshe@shochat.co.il: אשמח לקבל הערות והוספות בכתובת. עזרת! האדיבה

, ישורו4', בליעת הערלה" מנהג"אודות ": כי חרפה היא לנו"': לפרקי! נוספי! של מחקר זה ראה מאמריי

 ).בדפוס(יא , חֵצי גבורי!', טעמי מנהג קבורת ערלת ברית המילה בעפר; 'תתקסט–תתקנב' עמ, )ז"תשע(לז 

בשינויי הנוסח . ב"ורשה תרי, ל"א ע! ביאור הרד"ובפדר, ד"קושטא רע, א"ר של פדר"דפוהשתמשתי ב 1

. והנני להודות לו על טוב לבו, )טר! הודפסה(טרייטל ' שמכתבי היד הסתייעתי במהדורת הסינופסיס שער: א

, ר"עבודת ד, כתבי הידעריכה ודוגמת סינופסיס של , נוסח: אליעזר' פרקי דר, טרייטל' על מהדורתו ראה א

 .ע"ירושלי! תש
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 תה

ראה את כל המדבר מלא מערלת0 של ישראל, וכשבא בלע& הקוס&. המדבר
2

: אמר, 

):  י,במדבר כג(שנאמר , מי יוכל לעמוד בזכות ברית ד& המילה שהוא מכוסה בעפר

 מכא0 אמרו."מי מנה עפר יעקב"
3

מכסי0 את ערלת הד&,  חכמי&
4

ולא .  בעפר האר7

 אלאעוד
5

"והיה זרע8 כעפר האר7"):  יד,בראשית כח(שנאמר ,  שנמשלו לעפר
6

. 

פרקי דרבי אליעזרהעתיק הרבה מיונת0 ב0 עוזיאל שכדרכו 
7

 פסוקו של בלע& אתתרג& א9 הוא , 

ת ישראל הוו0 גזרי0 עורלתהו0  דבי,והוה כיו0 דחמא בלע& חייבא "–" מי מנה עפר יעקב"

 ובעל הטורי& ".... מא0 ייכול לממני זכוותא חסינייא האילי0: אמר,וטמרי0 בעפרא דמדברא

 ". רמז למה שנותני& הערלה בחול–' ערלה בחול'בגימטריא ' עפר': ")ש& (בזה רמזוסי9 מ

י הטבע א מביא בש& חכמ" בפירושו על הפדר)'שבט מוסר'בעל (אליהו הכה0 מאזמיר ' ר

 ולכ0 בראות בלע&, שימות האד&סכנה היא , א& יגע באר7, שכל אבר או בשר הפורש מ0 החי

כדי לקיי& דברו מוסרי& בה ש" בקב&דבקותבהכיר , תיה& של ישראל מכוסי& בעפרוערלאת 

ולא , השליכו הערלות על פני האר7 א9 שהוא דבר סכנה, שהרי מרוב הנימולי&, עצמ& למיתה

על , ויותר מכ8, היינו על עצ& ד& המילה עצמו, מי יוכל לעמוד ע& אלו:  אמרולכ0, חשו לזה

ה שאינ& חוששי& לסכנה משו& כבודו "שבזה מפרסמי& ישראל את דבקות& בקב, הכיסוי בעפר

לא היה ראוי לבזות דבר שנמשלו בו , וכיו0 שכ0, ולא עוד אלא שנמשלו ישראל לעפר, יתבר8

ומראי& בזה , ה עושי& כ0"וע& כל זה לכבוד הקב, ירחו0לכסות עמו את הד& המיותר והס

שמוכני& לבזות עצמ& עבורו
8

מי יוכל לעמוד באלו: ועל כ0 אמר, 
9

. 

 
ואיפשר שזו : "שכתב על הנאמר כא. שבלע+ ראה את הערלות, ה יש שואלי+"ד, ב"יבמות עא ע, ראה מאירי 2

כי מראש צורי+ ': וזהו, אלא שעל זכות המילה היה אומר כ., שהרי עני. בלע+ בקס+ היה רואה, לא כפשטה

' חרבות צורי+'הריני רואה , עליה+ בעו. ביטול מצות מילהפ שהייתי סבור לבא "שאע, כלומר', אראנו

 ".'גבעת הערלות' על ש+ –' ומגבעות אשורנו, 'שהותקנו לה+ בימי יהושע

 ".התקינו: "בחלק מכתבי היד 3

 .וכ9 מחוור יותר, "את הערלה ואת הד+: "ברוב כתבי היד 4

 .להל. יתכנו כמה נפקותות משינוי זה". כי ה+ נמשלו: "י אחד"ובכת, "ולא עוד אלא: "ג"ברוב כתבי היד ל 5

, מוסד הרב קוק' מהד, רמז עא, פרשת ל9 ל9, ילקוט שמעונימדרש ויכולו שבהובא בשינויי לשו. קלי+ ג+ ב 6

י " ר'מהד,  י,במדבר כג, הרוקח על התורה, אלעזר מגרמייזא' ר וראה עוד. 273' עמ, ג"ירושלי+ תשל

ז "וכעי, "וטומני+ מילת+ בעפר... נה מצות שעושי. ישראל בעפרמי מ: "צו' עמ, א"בני ברק תשס, קלוגמאנ.

קכו ' עמ, ע"ירושלי+ תש, י קלוגמאנ." ר'מהדו, כתיבה אשכנזית,  י,במדבר כג, ר שמשו."רבינו אפרי+ ב

דבר : "תיח–תיז' עמ, ז"ירושלי+ תשנ,  רבינובי:'מהדו,  י,במדבר כג, מדרש הגדול, דוד העדני' ר; קלב' ועמ

שכשמלו במדבר היו לוקחי. את , רמז לברית מילה שבוללי. אותה ישראל בעפר. ' מנה עפר יעקבמי': אחר

שלמה אפרי+ לונטשי: ' ביאורו של ר לע...". וכשבא בלע+. הערלה ואת הד+ ומכסי. אותה בעפר המדבר

עמי  כתבתי במאמר על טי'אברה+ פאלאג' ותוספת על דבריו בדברי ר, א"בדברי הפדר) בעל הכלי יקר(

 .)לעיל בהערת פתיחה(המנהג 

תרגו+ ואגדה , שנא.' א; ב' סעי, מבוא לפרקי דרבי אליעזר, דוד לוריא' א ראה ר"על שימוש התרגו+ בפדר 7

 .185–176' עמ, ג"ירושלי+ תשנ, האגדה בתרגו+ התורה הארמי המיוחס ליונת. ב. עוזיאל: בו

וכ9 ג+ המשמעות בילקוט . 9 שמכסי+ בעפרו פירשו שמה שנמשלו לעפר הוא טע+ לכ"ל ומהרז"אמנ+ רד 8

מנורת , יצחק אבוהב' וכ. גרסת ר, "ולא עוד אלא"שלא מופיעות בו המלי+ , 6הערה , שמעוני שהובא לעיל

 .182' עמ, א"ירושלי+ תשכ, ק"ה מו'מהד, ב"פ, כלל א, נר ג, המאור
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 ות

 :המיועד לשבת ברית מילה' י אימיואפונ'פיוטו . ב" ראבכתב, א"דברי הפדריסוד על 

)ÂÈ»Ë»!¬Á] (ÂÈ»ËÈƒ!¬Á[10 ¿a‡…·] Ô≈Ë…ÂÒ[ ·…Â˜»Ï ÈƒÙ∆L  /) Ê»‡‰»‡»̄(] »ÁÊ[¿Ò Ï…ÂÁ È≈!eÙ ,ı»Ùe : ‰»Ó

w∆‡ ·…Â /·…̃¬Ú«È ¯«Ù¬Ú ‰»!»Ó ÈƒÓ. 

¿a ÔeÓ»ËÁ Ï…ÂÁ Ì»Ï¿LeÓe L»̄¿„ƒ! …̃Â /)…̃ÂÁ(] Ï…ÂÁ[«Ï Ïe·¿b  Ì»È)Ì»Ï…ÂÚ …̃ÂÁ Ì»N(]  …̃ÂÁ

Ì»Ï…ÂÚ¿Ï[ /  ˙Èƒ̄¿a Ï≈‡»̄¿NƒÈ¿Ï ˜…Á¿Ï ·…̃¬Ú«È¿Ï »‰∆„ÈƒÓ¬Ú«i«ÂÌ»Ï…ÂÚ11. 

פירושי הראשוני5 המכיל ג "י אשכנזי משלהי המאה הי"בכתמופיע על פיוט זה ביאור נפלא 

 :לפיוטי5

 אותו ד5 מילה שהיה טמו. בחול המדבר –ומושל5 > מודרש<) חוק(טמו. בחול חוק 

) בל(חוק עול5 "):  כב,ירמיה ה(הכא ' כת, בגזירה שוה'> בג<הוא חוק חוק ודרש 

) 'וישרא(יעקב לחק ויעמידה ל"):  י,תהלי5 קה(הכא גבי מילה ' וכת, "יעברנהו] ולא[

 לפני המי5. שמגי,מה החול בא לטובה לעול5',  וגו"ברית] לישראל[
12

' א8 חוק הכת, 

]ל['מגינה על ישרא – במילה
13

. 

 :)'כלי יקר'בעל (שלמה אפרי5 לונטשי9 ' כתב ר, קרוב לפירוש זה

בה5 את ש חוקי5 שחקקתי " זה...שבזכות המילה יהיו ישראל ניצולי. מ. האומות

הוי המו. עמי5 ": ) יב,ישעיהו יז (שנאמר,  לפי שהאומות נמשלו לי5 זוע8,החול

ושמתי ": ) יג,בראשית לב (שנאמר,  וישראל נמשלו לחול"כהמות ימי5 יהמיו.] רבי5[

אלא לעני. שאי. האומות , ולא לעני. הריבוי לבד נמשלו לחול, "את זרע; כחול הי5

וכל זה בזכות ...  ישראל לחול שהגלי5 נשברי5 בו ובדר; זה נמשלו...יכולי. לה5

, הוא החול שמשימי5 בו הערלות, "אשר שמתי חול גבול לי5": לכ; נאמר, המילה

שלא יוכלו לישראל מצד מצוה זו או לא יוכלו לבטל , והוא גבול לאומות שנמשלו לי5

כנודע מכמה דורות שהשתדלו האומות בביטולה ולא עלתה ביד5, מצוה זו כלל
14

. !
ב "ד. ה ע, מ"אזמיר תר, פר אחד, י'גחיי1 פלא' הוסי. רדבריו ולפי . ב"ד. פה ע, ג"אזמיר תרי, ולא עוד אלא 9

, "זו מילה "–" כי עלי9 הורגנו כל היו1): " כג,מד(על הפסוק בתהלי1 ) ב"גיטי5 נז ע(ל "לבאר מה שדרשו חז

 ".יסויÎהיה Èמילה Ïפר Ú: "ראשי תיבות" עלי9"ורמז בזה כי , שהכוונה לכיסוי בעפר

 .מלשו5 חניטת זרעי1, בניו=  10

 39ד. , ביוצרות שבסו. הסידור, פ"רעדלהיי1 תק, סידור שפה ברורה, . היידנהיי1וול' י ר"הנוסח הוא עפ 11

, )13061' ס (1904 ה פרמ;י סדור מנהג אשכנז מערבי "י כת" הוא עפי1המרובעהתיקו5 בסוגריי1 . ב"ע

–323' עמ, 7114א, ה"ניו יורק תרפ, א, אוצר השירה והפיוט, דוידזו5' וראה י. א99ד. , ד"מתואר9 למאה הי

' עמ, ה"ירושלי1 תשע, השיר והשבח, י רוזנווסר"עתה ראה ג1 מ .שציי5 למקורות נוספי1 לפיוט זה, 324

 שפירש פיסקה זו 734' עמ, ח"רעדעלהיי1 תרכ, סדר עבודת ישראל, זליגמ5 בער' יש לתמוה על ר. כט–כח

שהרי פירש , א בפרק כט"וא. שידע את הפדר. א באופ5 שאינו קשור לברית מילה כלל"י דברי הפדר"שלא עפ

 .'כסא של אליהו'על פיו באותו יוצר לגבי 

 .פרק ה, ראה פרקי דרבי אליעזר 12

ירושלי1 , ד"ח, מבוא לערוגת הבש1, )מהדיר(א אורב9 "י א"התיארו9 עפ;  399A אוס. קויפמ5 ,י בודפשט"כ 13

לוי יצחק '  מודה לראני. ד"א. שבקטלוג קויפמ5 תיאר9 למאה הי, י" שתיאר9 כ9 את הכת72' עמ, ג"תשכ

 .י זה"חריט5 על ההפניה לכת

 .ב"ד. צח ע, ט"אמשטרד1 תקל, עמוד כ מאמר תעז, ג"ח, עוללות אפרי1 14
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 תז

באופ- שחיבר לברית מילה , א3 הוא ממגנצא, ברו/ בר שמואל' ר, -"מספר שני& לאחר ראב

 :מפייט כ/', בני& לאביה&'
 ‰»!»Ó¡‡∆! ˙e„≈Ú /¿· ‰»ÏÈƒÓd»!È»È¿!ƒÓ 

 ‰»!»Ó¿Ë«‰ ‡Èƒ‰ ‰»Ï…Â„¿b /‰»!»Ó ÈƒÓ ·…̃¬Ú«È ¯«Ù¬Ú. 

האופ- כולו עוסק בענייני מאחר ש. פירוש הפיוט ברור מאליו, א"לאחר שראינו את דברי הפדר

כשמיד הוא מסמי/ את תוכ- , היינו המילה שטמונה היא בעפר' הטמנה'הרי שברור ש, מילה

א"ובכ/ רומז לדברי הפדר" מי מנה עפר יעקב"הכתוב 
15

. 

¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù· ‰È‚ÂÏÂ!Â¯Î 

 :במלואוונעתיק דבריו , א"נוסח הפדרבעיה כרונולוגית בעל יש להעיר , בשולי הדברי&

ונת- לה& את ב על הר סיני "ערלי& שמעו קולו של הבוכי , רבי ישמעאל אומר

התורה
16

וכל מי שמל ולא , אלא שלא היה לה& פריעה, נמולי- היו, חס ושלו&, אלא. 

אי : ה ליהושע"וכשבאו ישראל לאר; ישראל אמר הקב. לו לא מלכא, פרע את המילה

מול את ": שנאמר,  אות& פע& שניהזור ומולח, אתה יודע שאי- ישראל נמולי- כתקנ-

ימל את בני ו": שנאמר, לות עד שעשה אות& כגבעהוקב; כל הער. "בני ישראל שנית

והיו ישראל לוקחי- את הערלה ואת הד& ומכסי- אות- . "ישראל אל גבעת הערלות

, מערלת- של ישראלראה את כל המדבר מלא , וכשבא בלע& הקוס&, בעפר המדבר

מי מנה ": שנאמר, ה בעפרוד בזכות ברית ד& המילה שהוא מכוסמי יוכל לעמ: אמר

אלא , ולא עוד. מכסי- את ערלת הד& בעפר האר;,  מכא- אמרו חכמי&."עפר יעקב

 ".והיה זרע/ כעפר האר;": שנאמר, פרשנמשלו לע

או אז הגיע , כיסו את הערלה והד& בעפר, מקריאה רציפה נראה כי לאחר שיהושע מל אות&

 שכבר נהרג בחרב במדבר –מהיכ- מגיע בלע& ; א/ מיד מתעוררת כא- קושיא. 'וכובלע& וראה 

 !? לטקס המילה של יהושע באר; ישראל–

הקורא המעיי- יראה כי העניי- של יהושע נאמר במאמר המוסגר ואינו שיי/ , למע- האמת

' ל אמר האלא שבבוא& לאר; ישרא, מולויישמעאל אומר כי בוודאי נ' ר, כלומר, לרצ3 הדברי&

ליהושע להשלי& את המילה משו& שלא נפרעו
17

א למילת בני ישראל "ושוב חוזר הפדר, 

 
למיטב ידיעתי . ב102ד5 , )13061' ס (1904 פלטינה ,י פרמה"י כת"עפ, נוסח הפיוט המוצג כא( כולל הניקוד 15

ידיעות : בתו9', ו ברו9 בר שמואל ממגנצאפיוטי רבינ, 'מ הברמ("נדפס הפיוט פע7 אחת בלבד על ידי א

שהתבסס על , אמנ7 בנוסח של הברמ(, סא–ס' עמ, ו"ירושלי7 תש, ו, המכו( לחקר השירה העברית בירושלי7

 :פירש הברמ(, א9 נראה שבעיקר מחוסר ידיעה, אולי בעקבות כÂÓË‰ ."9!‰גדולה היא : "נכתב, י אחרי7"כת

 ‰ÓË!‰לפי מרבית הפירושי7 התפעל בלע7 מפעולת ה". שראל המצוה הטמונה ומכוסה בי–הטמונה "

 . בעפרÂÓË!‰ולא מהמילה עצמה או מהערלה שכעת , מעפר

 ".'אנכי'ה בהר סיני אומר "וכי ערלי7 שמעו קולו של הקב: "בכתבי היד רווח הנוסח 16

רענ( על זית (משו7 כ9 היו ערלות ממש עד שנעשו לגבעה , ולכ( ג7 נמשכה ערלת7 והוצרכו למילה שוב 17

 ).א"ד5 ד ע, יהושע, הילקוט שמעוני
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 חת

אי2 להתעל+ , ע+ זאת. 'ואז הגיע בלע+ וכו, ומתאר כי היו מכסי+ את הערלה בעפר, במדבר

מכ8 שבכמה וכמה ספרי+ נראה שהבינו את הדברי+ כסדר+ וחלק+ א5 התקשו בסדר 

הדברי+
18

. 

נתמכת , יד רבי+;ית של כתביטבדיקה מעמיקה והצגה סינופססת על המבוגישה מחקרית 

טמנת הערלה בעפר את הקטע אודות ההקדי+ כי יש לתחילה מציעה ו, יד חשוב וקדו+;בכתב

וכשבאו ["קוד+ לקטע העוסק במילת יהושע את ישראל "]  כעפר האר>...והיו ישראל לוקחי2["

מוצע ש+ כי כל הקטע , קושי בשילוב הדברי+לאור , יתר על כ2"].  גבעת הערלות...ישראל

א"אודות הטמנת הערלה בעפר הינו תוספת מאוחרת ואינו מ2 הרובד הראשוני של פדר
19

. 

˘Â„˜‰ ¯‰ÂÊ‰ È¯·„ 

עתיק את לשונו א. בדברי הזוהר הקדוש מתגלה רובד נוס5 במנהג הטמנת הערלה בעפר

 :במקומות העוסקי+ בנושא זה

מזבח אדמה ': פתח איד8 ואמר: ")ל8 ל8, זוהר: להל2 (א" צה עד5, א"ח, ל8 ל8, זוהר

כל מא2 דקריב בריה : תאנא).  כ,שמות כ ('וגו' תעשה לי וזבחת עליו עולותי8 ואת שלמי8

וכאילו בני מדבחא , כאילו אקריב כל קרבני2 דעלמא לקמיה דקודשא ברי8 הוא, לקרבנא דא

 
א שכותב שבלע1 "ד0 רו ע, ח"ליוורנו תקי, למילה' דרוש א, אות ברית, בני יהודה, יהודה עייאש'  רראה 18

י "א0 רא. ש"ועל כ3 תמה היכ3 מצינו שיהושע הטמי3 את הערלות בעפר עיי, התכוו3 לערלות של ימי יהושע

שצ בטע1 הטמנת הערלה בעפר ' עמ, תתקיד' סי, ז"ירושלי1 תשי, הדיני1טעמי המנהגי1 ומקורי , שפרלינג

מכא3 אמרו ... ה ליהושע"אמר הקב, כיו3 שבאו ישראל לאר: ישראל"א מהמילי1 "העתיק את לשו3 הפדר

ולכאורה נראה מנימת דבריו , ]קעח' עמ, ז"ניו יורק תשט, ילדי קודש, יוס0 יהושע טויב' ואחריו ר..." [חכמי1

, ברכת המילה, פירושי סדר התפילה לרוקח, ואמנ1 א0 הרוקח. ה היא ממה שנהגו ישראל בזמ3 יהושעשהתקנ

ויעש ': כמו כ3 באותו פרק, ומה שמטמיני3 הערלה בחול: "כתב, תשלב' עמ, ב"ירושלי1 תשנ,  הרשלר'מהד

א; ודאי לא , ..."והיו ישראל לוקחי3 את הערלה ואת הד1 ומכסי3 אותו במדבר... 'לו יהושע חרבות צורי1

ובמדרש כתיב שכל אות3 : "כותב הרוקח, קיג' סי, שבת' שהרי בהל, התכוו3 הרוקח שנהגו כ; רק בימי יהושע

נית3 ". שנה שהיו ישראל במדבר לא היו פורעי3 מילת בניה1 והיו נוטלי3 את הערלה והיו משימי1 בעפר' מ

ה יש "ד, ב"יבמות עא ע, י דברי המאירי"אולי להתעקש ולעמוד על סדר הדברי1 ולהציע פרשנות עפ

שהרי עני3 בלע1 בקס1 , ואיפשר שזו לא כפשטה: "שכתב על הנאמר כא3 שבלע1 ראה את הערלות, שואלי1

פ שהייתי סבור "שאע, כלומר', כי מראש צורי1 אראנו': וזהו, אלא שעל זכות המילה היה אומר כ3, היה רואה

ומגבעות , 'שהותקנו לה1 בימי יהושע' חרבות צורי1'ני רואה הרי, לבא עליה1 בעו3 ביטול מצות מילה

 .והיינו שבלע1 ראה בנבואה את העתיד להיות בימי יהושע, "'גבעת הערלות' על ש1 –' אשורנו

, 2, ב, ח"פ, )1ל בהערה "הנ(עריכה ודוגמת סינופסיס של כתבי היד , נוסח: אליעזר' פרקי דר, טרייטל' ראה א 19

 אינו נשאר בסירוס הנוסח אלא מוסי0 להתקד1 112' עמ, 2, ב, ט"ש1 וביתר שאת בפ, טרייטל. 90–89' עמ

, א שישראל נמשלו לעפר"ומבכר לטעו3 כי כל הקטע הוא תוספת מאוחרת ובכ; ג1 ליישב את סו0 דברי פדר

מי מנה עפר 'ולדעתו הקטע כולו עוסק בפרשנות הכתוב , שלכאורה אי3 לו כל קשר להטמנת הערלה בעפר

כוונת בלע1 לישראל . ב. כוונת בלע1 לישראל שמלי1 על העפר. א: נאמרו שני פירושי1, לפי זה. 'ביעק

כמו ג1 ' ולא עוד אלא'אליהו הכה3 מאזמיר בפירושו ' הבאנו לעיל את פירושו של ר, מאיד;. שנמשלו לעפר

כי משל ישראל , תמי יותר ומי פחו, ומבארי1, ו הנצמדי1 לנוסח המקובל"ל ומהרז"את פירושיה1 של רד

 .והבוחר יבחר. והדברי1 נתמכי1 ג1 בדברי הילקוט שמעוני דלעיל, לעפר כרו; היטב בהטמנת הערלה בעפר
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‰Ó„˜‰ 
ת  ביחלונות' (במה חשובה זו שני מאמרי! בעניי0 צורת בית הכנסתבזכיתי בעבר לפרס! 

השתלשלות מנהגי סדר '; קפה' עמ, ח" תשס6 ספר שני, ' ובמנהג אשכנזבהלכה, נסתהכ

רבי! ישנ! עוד נושאי! , בתחו! זה. )קנד' עמ, ד" תשע6שביעי ספר , 'כנסתההישיבה בבתי 

למצוא דר9 במאמר זה נעשה נסיו0 . שנה6ואי0 מקומ! במסגרת ספר, הרחיב בה!שאפשר ל

0 זה של צורת ענייי בלסכ! במאמר אחד את כל השאלות העקרוניות שעלו בעקבות התעסקות

 . וכפי שאבאר בשורות הבאות, בניית בתי כנסת במש9 הדורות

פ "וראוי לבנות בימינו בית הכנסת ענית0 א! ה" : למאמר זהכותרתשהוצבה כהשאלה 

א! (בבתי כנסת אי0 אנו עוסקי!  הרי 6ואפילו מקוממת אולי לא מובנת , "?מסורת אבותינו

לעיקרי האמונה  ותהמתנגדרמי! או תנועות אחרות של רפו) מותר להעניק לה! תואר חשוב זה

, אדרבא? להלכה ומסורתמנוגד  של ימינו אורתודוקסימה בדיוק בבית כנסת ב ,ויסודות ההלכה

יווכח שרוב בתי הכנסת בימינו מתאימי! בכל פרט י ,ע"בשושנ המעטי! "ביהכ' המעיי0 בהל

 . להלכה

צורת וסדרי המציאות של את  ,ות קדומותדעהנחות וללא , בוא להתבונ0 וללמודמי שי ,בר!

שה! בנויי! ומסודרי!  יראה בבירור ,דורות ההשכלה והאמנציפציהטרו! ישני! הכנסת הבתי 

 . ע"שוכמובא בלא לכאורה ש

וא! היא , מה היא המסורת של צורת בית הכנסת:  במאמר זהוזה תוכ0 של הסעי; הראשו0

 . ע! ההלכה הפסוקהמשתווה או מתנגדת 

 שנה עד להתגבשות 6250מתארי! את השינויי! שהתחילו לפני כ] ג,ב[הסעיפי! הבאי! שני 

 .ובשאלה מה ה! הגורמי! מבפני! ומבחו> לשינויי! אלה, צורת בתי כנסת בדורנו

: לשאלה לא פשוטה ועקרונית ג! לתחומי! אחרי! של הלכה ומנהג] ד' עיס[ובזה הגענו 

ובפרט שצורת , ונוצרה מציאות של מנהג חדש, דורותהיות והמסורת הקדומה כבר נשכחה דורי 

הא! מותר , ע ובפוסקי! האחרוני!"בתי הכנסת בימינו לכאורה יותר מתאימה למה שנפסק בשו

 . הא! ראוי ונכו0 הדבר6 ! אי0 מניעה הלכתית לעשות כ0ג! או. לחזור למסורת העתיקה
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 פחת

עה של עקרונות עיצוב של  מנסה לתרג! את התשובה לשאלה להצ,]ה' עיס[הסעי; האחרו0 

מעוצב בהתא! למציאות של הבנייה המודרנית מחד ובהתא! למסורת הבית כנסת בדורנו 

 . מאיד9

וזכיתי ג! , קיבלתי מספר תגובות והערות שמאוד עזרו לי, הנזכרי!על המאמרי! הקודמי! 

! הוא ובמיוחד א, אשמח א! ג! מאמר זה יהיה לתועלת הלומדי!. לעזור לאחרי! בידיעותי

 להשקיע קצת מחשבה בסדר ,נ שלה0"מרחיבות או משפצות את ביהכ, יגרו! לקהילות שבונות

 . ת וכללי העיצובוהעדיפוי

ובמיוחד של המאמר על , קריאת המאמרי! הקודמי!. מאמר זה מחובר בצורה תמציתית

לסייע עשויה , שש! כבר נדו0 השינוי המהותי שנעמוד עליו בהמש9, בבית הכנסתשיבה יסדר ה

  .להבנת מאמר זה

‡ .‰ÈˆÙÈˆ!Ó‡‰Â ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Â¯Â„ „Ú ˙Ò!Î È˙· ˙ÈÈ!· È‚‰!Ó Ï˘ ˙Â!Â¯˜ÚÂ ˙Â¯Â˜Ó 
ל כבר בבית "פ חז"כידוע ע(אי0 כא0 המקו! להסביר את התפתחות צורת בתי כנסיות מתחילת! 

, ל" ולהביא את המקורות בחז,מש9 הדורות בעדות השונותב) ראשו0 היו קיימי! בתי כנסת

הייתה צורת בתי הכנסת לפני , באופ0 כללי, נכו0 רק לתאר אי9ללכ0 נראה . ני! ופוסקי!ראשו

כמוב0 הדגש . דהיינו עד תקופת ההשכלה והאמנציפציה, שהחלה להשתנות באופ0 משמעותי

ורק בפרטי! מסוימי! שהיה קיי! הבדל משמעותי בי0 הנהוג , הוא על מה שהיה נהוג באשכנז

 . זכיר זאת בקצרהאומות אחרי! באשכנז לבי0 הנהוג במק

מש9 בבכל העדות מאוד צורת בתי הכנסת הייתה דומה כי באופ0 כללי  חשוב לציי0 ,ע! זאת

בדורות אחרי חורב0 בית שני כבר התגבשה צורה זו באופ0 עקרוני והתפתחה לאחר . דורות רבי!

ומאז לא חל , !התפתחות זו הגיע לסיומה בשלהי ימי הראשוני. מכ0 רק בכמה פרטי! קטני!

מי שמתבונ0 בעי0 לא מקצועית על תמונות . שו! שינוי משמעותי עד תחילת תקופת ההשכלה

, הרי יש הבדלי! גדולי!: של בתי כנסת של מקומות שוני! או תקופות שונות אולי לא יבי0

ממש אי0 דמיו0 בי0 בית כנסת באשכנז לפני חמש מאות שנה לבי0 בית כנסת בתימ0 לפני 

מושפעי! כמוב0 ה' בסגנו0 הבנייה וכדו, חיצוניי! בלבדהינ! אבל הבדלי! אלה . שנהמאתיי! 

בפנימיות של , אבל בדברי! שחשובי! באמת. מאדריכלות הנוכרי! באותו מקו! ואותה תקופה

 . אי0 הבדל מהותי, הצורה של מקו! התפילה בציבור

‡ .‰Ó¯‚Â¯Ù ,¯ˆÁ ,˙È!ÂˆÈÁ ‰¯ÂˆÂ ÌÂ˜ÈÓ 

.  לרכז את כל התפקידי! של הקהילה היהודית במקו! אחדהשתדלו, באות! הימי!

שטוב 6קהל, בית חתנות, דירת הרב, ישיבה, בית די0, מקווה, בית מדרש, בית הכנסת: לדוגמא

בקהילות קטנות כל התפקידי! האלה . 'מאפית מצות וכדו,  בית השחיטה,)ועד הקהילהבית (

מסביב לכיכר ,  סמוכי!בכמה מבני!תר יולות וובקהילות גד, היו מרוכזי! במבנה אחד ממש

 . מש9 רחוב היהודי! או במגרש מיוחד ע! חומה בפני עצמהכה, מרכזית



 

    מתו2 סידור אשכנזי מתו2 סידור אשכנזי מתו2 סידור אשכנזי---לליל  פסח לליל  פסחלליל  פסח' ''מערביתמערביתמערבית'''

 תקרב רינתי
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אומרי- בסופי ', אומרי- קדוש, ל/ אלי- אלפי אלפי-'הפותח , ודשחאש ר באופ% לשבת

"Ï»Í¿̃ ƒ‰l…Â«a ˙«M»a…Â˙e ˙∆·√Á»„ƒL…Â‡ ÌÈ¿Óƒ̄»̃ ÌÈ…Â„Le »·e¯¿Í¿ ":החרוזות
1

כוונת  י מה,יאורבוצרי/ . 

, "קדוש וברו/"אנו אומרי- ו- ויו- ובכל יוהלא בכל שבת , ח"עני% זה לשבת רהפייט% שתיק% 

 . דוקאח"לשבת ר" אומרי- קדוש וברו/"של ומהו הקשר היחודי 

ושבח זה של כל יו- , רו/קדוש ובשא9 על פי שבכל יו- אנו משבחי- ואומרי- וצרי/ לומר 

בשבת שחל בו  קו-מכל  מ, דרגה של השבח שאומרי- בשבתות ובראשי חדשי-הוא באותה

יותר מכל יו- וא9 מכל שבת  ונעלה ה גבוההדרגבה "שי- ומברכי- את הקבמקדראש חודש אנו 

 .וכל ראש חודש

)  יז,שמות לא(כמו שנאמר  ,ה"י הקב" כי שבת מורה על בריאת העול- ע,וביאור העני%

את השמי- ואת האר; וביו- ' כי ששת ימי- עשה דביני ובי% בני ישראל אות היא לעול- "

 ."השביעי שבת וינפש

דה למדוד א- האד- הוא ימהקנה  זה ובכל הדורות היה ,שמירת שבת הוא מעקרי הדתולכ% 

איש דתי
2

האמונה  כי .יתבר/' המאמיני- בהנחשבו בכלל  ," שבתישומר "אלו שהיוכל ש. 

 
, ל4 קהילות בשבתות ובחדשי1: "81' עמ, ג"ח,  ערוגת הבוש1,ר עזריאל"רבי אברה1 ב', רוקח'תלמיד הביאר  1

ואינ1 אומרי1 ' ברו4'ויש מלאכי1 שאומרי1 ', ברו4'ואינ1 אומרי1 ' קדוש'כלומר יש מלאכי1 שאומרי1 

כי1 בתנא דבי אליהו ומקור דבריו על אמירת המלא". 'קדוש וברו4'אבל קהילות ישראל ה1 אומרי1 ', קדוש'

יש לי ארבע מאות ותשעי1 וששה אלפי1 רבבות של מלאכי השרת שה1 עומדי1 ומקדשי8 שמי : "ו"רבה פ

'  וגו'צבאות'  הדוש קקדוש דושק'הגדול בכל יו1 תמיד מיציאת החמה עד שקיעת החמה ואומרי1 לפני 

' קדוש'ומר המלאכי1 ביו1 אומרי1 כל". 'ממקומו' ברו4 כבוד ה'ומשקיעת החמה ועד יציאת החמה אומרי1 

בקדושת [' ברו4'ג1  ו'קדוש'תמיד ג1 מה שאי8 כ8 קהילות ישראל אומרי1 ', ברו4'והמלאכי1 בלילה אומרי1 

 ].'ובא לציו8': ובקדושא דסדרא "ובקדושה שבחזרת הש, יוצר

תורה ב: "ט"הג "ירושלמי נדרי1 פכמובא ב, ג מצות שבתורה"והיינו ג1 מחמת שהשבת שקולה כנגד תרי 2

עד אנה ' ) כח, טזשמות( דכתיב ,בתורה. ובנביאי1 ובכתובי1 מצינו שהשבת שקולה כנגד כל המצות שבתורה

 ,יחזקאל כ(בנביאי1 דכתיב . 'נת8 לכ1 את השבת' הראו כי ' )ש1 כט( וכתיב ',מאנת1 לשמור מצותי ותורתי

נחמיה (בכתובי1 דכתיב . 'את שבתותי חיללו מאדו' )ש1(וכתיב . ' וגו'וימרו בי הבני1 בחוקותי לא הלכו') יג

 ."' וגו'ועל הר סיני ירדת וכתיב ואת שבת קדש4 הודעת לה1' )יד; יג,ט
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È‡·‚ Ô¯‰‡ ·¯‰
 בני ברק

 

 ÔÂÓÊÙ'¯Ò‡! ‰Ú˘ 'ÈÏ"ÊÂÓ˙· Ê 

 

 הינו ביותר הנפו3 הפזמו1 אול+, ומגווני+ שוני+) 'סליחות 'או (פזמוני+ נתחברו בתמוז ז"לי

 ומספרד [ספרד קהילות כל י"ע וה1 אשכנז קהילות כל ידי על ה1 שנאמר', נאסר שעה 'ספק ללא

 ז"לי בסליחות היחיד הפזמו1 והוא, ]בלדי ה1 שאמי ה1 תימ1 בני לסידורי ז"הי במאה הועבר

 רומניא ארגוניה בקהילות בעבר זה פזמו1 נאמר וכ1. ואשכנז ספרד לקהילות המשות8 בתמוז

ופאס מצרי+ פרובנס א"צפ
1

. 

, ביניה+ רבי+ הבדלי+ מגלה האשכנזיות מול כיו+ הספרדיות הנוסחאות של קלה השוואה והנה

 :מלאה השוואה והרי, מקורי היותר הנוסח מהו לעצמו תוהה והמעיי1

 

 הספרדי+ נוסח ופולי1 אשכנז נוסח

 .Bָ Ì«‚¿Â ¯ÈƒÚ≈Nֶבל Bְַיד. ִנְמַסר ֲאֶ>ר. ֶנֱאַסר ְ>ֵעה

Dָה ֶזה ֶיֱהֶמה ְלEֶFַ 1Gֵֶב1 ְוִיְתַחFְ ָצִעיר. 

 

+Hַבר יIָ ֵיבHַקע ָהאBָJִָהִעיר ַו: 

 

Bְ L≈nƒÁ Èƒ"…ÂיFַ8 .+H ְוֶאְסHLק. ִא8Fַ ְלזֹאת  ¿̄Êƒt. 

פולי1 אשכנז
2

 

 ָהֵעֶגל ֶרֶגל ְוַעל

 .ְיָצאMִני ַהMNחHת

, ַהJִָמיד, ִהְ>ִמיד ְוַג+

…Â˙»̂¬Ú≈Óe ִניOָלFְ 

 ַהEְִבָצר ̂«¯ ְוָלַכד

 ֱהִביOִני MַבMPַגר

+QַMֵהיַכל ֱאִליל ְוהBְ 

 Fְִליל
‰»Á¿"ƒn«‰¿Â ‰»Á»"e‰ 

Dֵָא> ¯̂« ְוָדְתBָ 

 :ִהְבִעיר

 ָהֵעֶגל ֶרֶגל ְוַעל

 . ְיָצאMִני ַהMNחHת

 ַהJִָמיד ִהְ>ִמיד ְוַג+

 

 

 .ֱהִביRִני MַבMPַגר

+QַMֵהיַכל ֱאִליל ְוהBְ 

 Fְ …Â˙»̂¬Ú≈Óeִליל

Èƒ"«‡»Ï¿k .ְנָחהEְִוַה 

 ָצר ְוָדְתDָ הMָנָחה

 :ִהְבִעיר Bֵָא>

 .‰«Bָ ¯«N¿Â ¯ÈƒÚֶבל Bְַיד, ִנְמַסר ֲאֶ>ר, ֶנְאָסר >ֵעה

Dָה ֶזה, ֶיֱהֶמה ְלEֶ1, ַכGֵֶב1 ְוִיְתַחFְ ָצִעיר. 

»Í¿ÏeÓ ¯eˆ ,·≈Ï¿a ¯eˆ»Ú ,«̇È¿Ó∆‰ ÂÈ»Ú≈Ó ¯ÈƒÚ¿Ò«È. 

+Hַבר יIָ ֵיבHָהא JִַקעַוBָ ָהִעיר: 

 

 : ̃¿̄«‡Bְ L≈Ó»Á Èƒ"eי8Fַ ,+H ְוֶאְסLֹק, ִא8Fַ ְלזֹאת

 

 :ְיָצאMִני ַהMNחHת, ָהֵעֶגל, ֶרֶגל ְוַעל

  

 :ֱהִביOִני b¿Ò«Ó¿·e≈¯, ַהEְִבָצר, Ê̄« ְוָלַכד

 

Â… ,ַהJִָמיד, ִהְ>ִמיד ְוַג+ …̇ÂN¬Ú≈Óe ִניOָלFְ : 

 

+QָMֵה, ֱאִליל ְוהBְִליל יָכלFָ. 

 

DָתSְוָד »̄Ê <ֵאBָ ִהְבִעיר: 

 

 

!
!.זה פזמו0 ש1 ואי0, ופרס צ"אר באיטליה בדקתי 1



ז בתמוז"לי' שעה נאסר'פזמו!   
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 תקה

 הספרדי+ נוסח ופולי1 אשכנז נוסח

. Tְָחַפִני ַ>Tַי BְיH+ לָוֶאְתַחְלַח ֶאְתַחל ְמאֹד

1HִפיפUְ1 ְוַהHפVֶָלת ִמHB<ִFְ ָטַפִני<ְ. 

…̄Â‡¿Ó ¿Í«L»Á Ì«‚¿Â ¿Í«L≈L …ÂÓ¿k ¯ec«k Èƒ"«Ù»"¿̂. 

 

„»i«v«‰¿Â Á«Ï»L „»È ¯ÈƒÙ»v«‰¿Â ¯ÈƒÚ»O«‰¿Â . 

„…Â‰ ÈƒaƒÏ Èƒa«b¿NƒÓe ֲהָלַעד DָLְR 1<ֶַיֱע. 

‡…Ï¬‰ ‰∆‡¿̄ƒ̇ Ì«Ú ‰∆‡¿Ïƒ" ¯∆L¬‡ ¯«Á¿L»‰ …ÂÓ¿k Ô»L¿·ƒk. 

 .>Hָ>1 ְלקHט Mֵמֶחֶדק. Lְַרִצי BְֶבLִ 1ְרִצי IְדHר

 .ְוַהBָָ>1 ַהFְַרֶמל. IְבMל ְלָהִ>יב ְזבMל Bֵית Bְֵנה

  .Lְ Ì»̃»"¿Â Á«̃ ¯∆̂≈‡≈Ó Ô»LÈƒcƒÓeַקח ְוַעִי1

 .ְוַהEְַבִעיר ְבֶעהַהEַ ְיַ>Nֵ+ ְוOז ִאNֵ+ ְ>פHט

+Hַבר יIָ ֵיבHַקע ָהאBָJִָהִעיר ַו : 

: ֲחQַָפִני ַ>Tַי BְיH+, ָוֶאְתַחְלַחל, ֶאְתַחל ְמאֹד

1HִפיפUְ1, ְוַהHפVֶָלת, ִמHB<ִFְ ָטַפִני<ְ: 

‚«‰»"¿Â Èƒ·¿L ,ı∆̄∆‡ Èƒ·¿̂ ,Ì«‚¿Â ¯ec«k Èƒ"«Ù»"¿̂ :Ì…ÂÈ 

¿Í«L»Á ,…̄Â‡¿Ó ¿Í«L≈L ,„«È¿Ï «̄»tÒ Èƒ"«Ù»Á¿c: 

Èƒ"«Ï»Î¬‡ ,Èƒ"«Ó»Ó¬‰ ,‰»"Èƒ̃¿Â È≈Ï¬Ú ˙‡…Ê ¯ÈƒÚ»‡:  

„«Ú»Ï¬‰ Èƒa ,Èƒa«b¿NƒÓ, ֲהָלַעד DָLְR 1<ֶַיְע: 

 

 .>Hָ>1 ְלקֹט Mֵמֶחֶדק, Lְַרִצי BְֶבLִ ,1ְרִצי IְדHר

 .‰»Lְ ,Èƒ̇»lƒÙ¿z Á«̃ ,…ÂÓ¿k ·∆Ï≈Á Ô»LÀ„¿nַקח ַעִי1

‰≈"¿a ˙È≈· e·¿ÊÏ ,·≈L»‰¿Â Ïe·¿b ,Ï∆Ó¿̄«k«‰ Ô»L»a«‰¿Â :

 : ְוַהEְַבִעיר ַהEְַבֶעה, ְיַ>Nֵ+ ְוOז, ִאNֵ+ ְ>פֹט

 

ËÂ¯ÈÙ È„Ú ÁÒÂ"‰ 

 אחת ובכל שונות עדות שבע בנוסחי השתמשתי כD לצורD, הפזמו1 נוסח של שחזור אציע להל1

 :ידי השיגה כאשר נוסח עדי כמה בדקתי מה1

] פוליX1אוסטרייD למנהג השייD [נירנברג ומחזור, כיו+ הנפוצי+ הסדורי+ X אשכנז קהילות

א"צ משנת
3

. 

 ‰¯·‰ ˘Â¯·Ú כיו+ הנפוצי+ הדפוסי+: יד כתבי ושני דפוסי+ בשלשה השתמשתי X ספרדי+

‰¯ÂÊ"ˆ ,+היו+ שבידנו הדפוסי+ כל משתלשלי+ שממנו הדפוס [=ר"דפו; תימ1 לבני ומש [

‡Èˆ"Â קדו+ דפוס; בירושלי+ הלאומית הספריה בסריקת 168' עמ, ריא ד8 ד"רפ ÈÏÂÙ‡" עמ נ"ר '

 אוס8 של י"כת; 21660 וג+ 25577 ל"סה Ó‰·"Ï 4674 ו"טXד"י מהמאה ספרדי י"כת; 70

 קטע; החכמה באוצר ישנו, 1192 רוססי די Ó¯Ù‰ מיוחדות ושבתות לתעניות ספרדי פיוטי+

‰ÊÈ"‚ T-S NS 199.151 שעה ישועתינו אלהי 'הפזמו1 ג+ לומכי ספרדית בכתיבה הכתוב 

 וכ1, בספרד רק נמצא 204' עמ א"ח' והפיוט השירה אוצר'ב דודיזו1 רשימת שלפי' שועתינו

 שלו הנוסח כל ובאמת. בתמוז ז"בי בספרד הנהוג' גויי+ באו אלקי+ לאס8 מזמור 'בו נמצא

' בת' אליל והושת 'וכ1, כשיבוש ונראה לספרד הייחודי' משגבי בי הלעד 'ובפרט לספרד מתאי+

 ].מספרד שונה" פרצי גדור"ו" זבול בית בנה "המשפטי+ בסדר ורק [הספרדי+ י"כת כמו

' עמ 12964' ס 1738 פרמא, כקטלוניה בטעות מקוטלג 15!14 מאה ארגוניה סדור X ארגוניה

 נוסח מסורת שזו המוכיחה עובדה, ש+ אי1 בתמוז ז"לי הספרדי+ פזמוני שאר וכל(, 240!239

!
!.42' הע וראה 2

!.היד כתב במיספור 168' עמ, 6' עמ ב כר6 3
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Ë„‡¯· ‰„Â‰È ¯ÊÚÈÏ‡ ·¯‰
 בית שמשרמת 

 

 ÈËÂÈÙ ˙¯ÈÓ‡'˙ÂÓ„˜‡ 'Â'Ì‚˙Ù ·ÈˆÈ '˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á·
* 

 

‰Ó„˜‰ 

 לא מצאנו –* ומרדכי "רמב, ג" סמ–הרווחת בתקופת רבותינו הראשוני*  ההלכה ותבספר

סו9 לקראת . שהרי חג זה מתייחד בכ7 שאי6 לו כל ייחודיות הלכתית, התייחסות לחג השבועות

שכתיבתו , קרי ללימוד ההלכה היה ספר הטורי*י המקור הע,בותינו הראשוני*תקופת ר

 מתייחס באופ6 ישיר לחג השבועות ,תצד' ח סי"בטור או. 'ק;'צ' ההסתיימה בי6 השני* 

 :סעיפי*ציוני וזו לשונו בדילוגי* ובהוספת , ולמנהגיו ומונה כמה הלכות הנוגעות לחג השבועות

זמ6 מת6 ... יו* חג שבועות...  של פסח אלא שאומרי*ביו* טולה כמו ביסדר התפ. א

 .תורתינו
 .עד ושני תמידי6 כהלכת6' במוס9 מזכיר קרבנות המוספי6 וביו* הבכורי* וגו. ב

 .גומרי6 ההלל. ג

בפרשת וישמע יתרו מבחדש השלישי ' ספרי* וקורי6 ביו* הראשו6 ה' מוציאי6 ב. ד

 . ורי*מפטיר קורא בשני וביו* הבכ, עד סו9 סדרא
 . מפטיר במרכבה דיחזקאל ומסיי* בפסוק ותשאני רוח. ה
 . ומפטיר קורא כמו אתמול... ביו* השני קורי6 בפרשת כל הבכור. ו
 ...בהיכל קדשו' מפטיר בחבקוק מ6 וה. ז
נוהגי6 בכל המקומות לומר במוס9 אחר חזרת התפלה אזהרות העשויות על מני6 . ח

 ...המצות
עדיי6 נותר הרוש* שהוא חג ללא מאפייני* , ה לחג השבועותההתייחסות הישירלמרות 

 מנהג אמירת רק, שמתוכ* ,והמחבר מוצא מקו* להידרש לסדרי התפילה בלבד, חדי*וימ

 . הוא ייחודי לשבועות האזהרות

.  כפירוש לספר הטורי*,'בית יוס9, 'יוס9 קארו'  נדפס לראשונה חיבורו של רÈ"˘בשנת 

עליו מגמתו להראות את מקורותיו של הטור וג* להוסי9 ש, ומבאר בהקדמה לספרמחבר ה

 :על הטור כמה דברי*הבית יוס9  מוסי9 ,בסימ6 שאנו עוסקי* בו. ידיעות נוספות

  . חג השבועות·È‡ˆÂÓאיסור להתענות . א
 . חג השבועותל ג* "אסרו חג"מושג של קיי* . ב

 ).א"י ע (שניערכי6 פרק  מסכתמקורו באת  מציי6 , ההלל בולדברי הטור שגומרי6. ג

  .במסכת מגילה מציי6 מקורות, פטרהה6 קריאת התורה והימה שכתב הטור לעניעל . ד
*

רמת ', ז"י חכמי פולי. במאה הי"פרשנות השלח. ערו3 לאורח חיי2 ע'  חלק מ. המאמר כבר פרסמתי בחיבורי    

 .לקראת הפרסו2 המחודש חזרתי ושניתי משנה זו והוספתי דברי2 הרבה. 353!341' עמ, ה"ג. תשע



בחג השבועות' יציב פתג+'ו' אקדמות'אמירת פיוטי   
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 תקטו

הכוונה למנהג . א7 שלא במקומה', בית יוס9'הלכה נוספת הקשורה לשבועות נזכרת בספר 

כתבו : "'בית יוס9'כתב ש* , סימ6 תקנט, ·‰Ú˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ·‡·והיא מופיעה . קריאת מגילת רות

מבר7 אשר קדשנו במצותיו וצונו ... יש במסכת סופרי* דאמגילת רות וקינות: הגהות מיימוני

והעול* לא נהגו לבר7 . ל"עכ. אכ6 יש לאמרה בנחת ובלחש. *"וכ6 נהג הר. על מקרא מגילה

 ". כלל על שו* מגילה חו> ממגילת אסתר

שהוא ', שלח6 ערו7 'יוס9 קארו את חיבורו' ה הדפיס ר"בשנת שכ, כחלו9 חמש עשרה שנה

בלי מוש* חוזר על דברי הטור בענייננו ,  מתו7 ספרו בית יוס9,הלכה מתומצתת בלי מקורות

 . והדבר מצרי7 הסבר, לא הביא את מנהג קריאת מגילת רות בחיבור זה, כמו כ6. כלו* להוסי9

סדרי ההתייחסות היא בעיקר ל. בספרי הלכה חשובי* אי6 יחס מיוחד לחג השבועות, כאמור

 . אמירת אזהרות–הטור מביא מנהג אחד מיוחד . הדומי* לשאר החגי*, התפילה

חלק נכבד מהגהותיו , כידוע. 'שלח6 ערו7'א את הגהותיו ל"דפיס הרמה Ï"˘בסביבות שנת 

א הוסי9 כמה מנהגי* בהלכות חג "הרמ.  הוספות ממקורות אשכנזיי* שלא הובאו בבית יוס69ה

 : השבועות

 ."זכר לשמחת מת6 תורה, וח עשבי* בשבועות בבית הכנסת והבתי*נוהגי6 לשט". א
ל הטע* שהוא "ונ; נוהגי6 בכל מקו* לאכול מאכלי חלב ביו* ראשו6 של שבועות". ב

כ6 אוכלי* מאכל , זכר לפסח וזכר לחגיגה, כמו השני תבשילי6 שלוקחי* בליל פסח

שהוא במקו* לח* על השלח6 ' צריכי6 להביא עמה* ב. כ מאכל בשר"חלב ואח

 . "הלח* שהיו מקריבי6 ביו* הבכורי*' ויש בזה זכרו6 לב, המזבח
והע* נהגו . נוהגי6 לומר רות בשבועות: "תצ' לעני6 קריאת מגילת רות כותב בסי. ג

 ".שלא לבר7 עליה* על מקרא מגילה ולא על מקרא כתובי*
שנכתב ', בית יוס9'הדומה במגמתו ל ,'דרכי משה 'א"ו של הרמכא6 המקו* לציי6 שבחיבור

 .י6 חג השבועותיענב דבר לא נמצא ,ע"הגהותיו לשושהוסי9 את לפני 

 . ספרי הלבושי*–יו מרדכי יפה את ספר' דפיס תלמידו רה, 6"בשנת ש, לאחר שני* ספורות

 הובאו ˘Ï‡ מספר דברי* –א "רבו הרמהביא  לצד המנהגי* ש– הוא מוסי9 בהלכות שבועות

 :בחיבורו של רבו

 ." בשעת העלייה הראשונה– אחר פסוק ראשו6 אקדמותומרי* וא". א
כ מעני6 המרכבה "אחר פסוק ראשו6 שיש בו ג...  פתג*יציבונוהגי6 לומר ". ב

 ."והמלאכי*
ובהגהות ' בית יוס9' מנהג שלא הובא ב– " אומרי* אזהרותהתפלהבמוס9 אחר ". ג

 .'טור'אבל הובא ב, א"הרמ
תו7 מ, ל"מהרימנהגי כגו6 , מקורות אשכנזיי* קדומי*בדר7 כלל א והלבוש מביאי* "הרמ

, ל"מהרי, אברה* קלויזנר' בספרי ר, ואכ6. יוס9 קארו' רדורו של חיבורי* שנכתבו זמ6 רב לפני 

הובאו יש כמה מנהגי* לחג שבועות שלא , אייזק טירנא ובהגהות ומנהגי* שנוספו עליו' ר
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קטזת

' אקדמות'אמירת , אכילת מאכלי חלב,  בחגכמו שטיחת פרחי* ועשבי*', בית יוס9'ו' טור'ב

 . וקריאת מגילת רות' יציב פתג*'ו

מוסי9 בסימ6 זה אינו . ח" לטור אוÈÒ Ï‡ÂÈ˘È¯˜' ¯ נדפס לראשונה חיבורו של ,'בשנת ת

, בהקדמה לחיבורו הוא כותב שכוונתו לבאר דברי הטור: מסיבה פשוטה, כלו* על דברי הטור

 .שהרי הכל מוב6, עליווכא6 אי6 מה להוסי9 או להעיר 

 ÌÈËÂÈÙ‰ ˙¯ÈÓ‡'˙ÂÓ„˜‡ 'Â'Ì‚˙Ù ·ÈˆÈ' 

. 'יציב פתג*' ו'אקדמות 'פיוטיאמירת  היא ,ע" את נושאי כלי השווהעסיקאחת הסוגיות ש

ג* בקהילות שמחקו בקפדנות את כל ,  בכל בתי הכנסתנאמרי*אחד הפיוטי* שעדיי6 , כידוע

.'קדמות מילי6א' ;בחג השבועות הנאמר הוא הפיוט , הפיוטי*
1

 :וכפי שאמר מי שאמר 
 
אוצר השירה , דוידזו.' י; 165!164' עמ, עמודי העבודה, ליעזר לאנדסהוטהא: בעני. אמירת אקדמות ראה 1

' גלי) 1863(המלי: שנה ג ', השערה על דברי2 אחרי2, 'אלכסנדר גרעני:; 7314מספר , 332' עמ, א, והפיוט

 'ר; ]ז"מארי3 כדעת הט [107!105' עמ, ה"אודיסה תרכ, עלי הדס', יציב פתג2, 'פלמוני; )192 (12'  עמ12

, יצחק אלבוג.; 25!11' עמ, ב"ווילנא תרס, מבוא לסדר פיוט אקדמות ע2 פירוש שני המאורות, חיי2 שובי.

חגי2 , יהודה ליב מימו.' ר; 251, 143' עמ, ח"אביב תשמ;תל, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית

ומועדי2
3

ית בסדר התפילה ובמיוחד תפילות ופיוטי2 בארמ, 'נפתלי ברגר' ר; רסח;רסד' עמ, י"ירושלי2 תש, 

זוהי עבודת דוקטורט . חיבור זה ראוי לציו.[ג "בני ברק תשל', תולדותיה ומקורותיה של שירת אקדמות

שלמה יוס> ' ר; ]הוא מקי> היטב את כל הנושא. ג תורג2 לעברית"ורק בתשל, שנכתבה בבודפסט בהונגרית

, שנה בשנה', ?בארמית" אקדמות"ה פיוט וברח מדוע, 'מיכאל ששר; שעב;שעא' עמ, מועדי2 בהלכה, זוי.

מחזור , יונה פרנקל; 118!116' עמ, ."ירושלי2 תש, אבני ח., שלמה אשכנזי; 352!347' עמ, )ד"תשמ(כה 

, שירת הקודש העברית בימי הביניי2, עזרא פליישר; כח ואיל3' י ועמ' עמ, ס"ירושלי2 תש, שבועות, לרגלי2

, ב"ירושלי2 תשע, ב, תפילות הקבע בישראל בהתהוות. ובהתגבשות., ל"נה; 472!471' עמ, ח"ירושלי2 תשס

קוב: מוקדש לעניני תפילה : ארשת', על פיוט אקדמות ומחברו, 'בצלאל לנדאו' ר; 1167!1166, 1096' עמ

', גדולי הדורות על משמר מנהג אשכנז, 'בנימי. שלמה המבורגר' ר; 121!113' עמ, )ג"תשמ (ב הכנסת;ובית

' ר; תקמב;תקמא' עמ, א"ירושלי2 תשס', לוח ארש'בסו> , דויד יצחקי' ר; 113!108' עמ, ד" תשנבני ברק

עיוני , צבי רבינובי:' ר;  ואיל43' עמ, )ב"תשע (112קולמוס ', התרגו2 של חג השבועות, 'יהונת. נוימ.

, טוביה פריינד'  ר;רכו;קצח' עמ, ס"ברוקלי. תש, פרדס אליעזר; תסז;תנב' עמ, ד"בני ברק תשס, ב, הלכות

יצחק ' ר!;קכד;קטו' עמ, ח"ירושלי2 תשס, מנחת אהר., אהר. מיאסניק' ר; תעה;תסה' עמ, ו, מועדי2 לשמחה

 Menachem Silver, "Akdomus and;רמט;רכח' עמ, ח"מונסי תשס, חג השבועות, פניני מנהג, טעסלער
Yetziv Pisgom in History and Literature, Jewish Tribune, May 29th 1990, p. 5 ]תודה לידידי ר '

 Jeffrey Hoffman, "Akdamut: History, Folklore, and ;]ישראל איזרעל שהפנני לזה
Meaning," Jewish Quarterly Review 99:2 (Spring 2009), pp. 161-183 ;E. Kanarfogel, The 

Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz, Detroit 2013, pp .387-388. 

נמצא : "ק ה שכתב"תצד ס' סי, אליה רבה: ראה' עשרת השבטי2'לעני. הסיפור על בעל האקדמות ו

, עמודי העבודה, וראה אליעזר לאנדסהוטה". בלשו. אשכנז יש. נוש. מעשה באריכות דעל מה תקנו אקדמות

נדפס , אברה2 יגל' ר;  ש12 והערה 417' עמ, ז"תרנווארשא , ספרות ישראל, משה שטיינשניידער; 165' עמ

סדרה ) (ח"תרמ(קוב: על יד ד ', קבוצי2 על עניני עשרת השבטי2 ובני משה, 'י אברה2 נאיבואיר"י ע"מכ

הערות שלמה ; ש ש2" והערות רמש1825 מספר 384' עמ, אוצר הספרי2, יצחק ב. יעקב; 39' עמ, )ראשונה

מבוא לסדר פיוט , חיי2 שובי.' ר; 67' עמ, ז"וויע. תרכ, שלח. ערו3, מודינהיהודה אריה מ' ר: בתו3, ראבי.

, ו"ווארשא תרנ, גנזי המל3, דובערוש טורש' ר; 13' עמ, ב"ווילנא תרס, אקדמות ע2 פירוש שני המאורות
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¯È‡Ó ‰ÓÏ˘ ÛÒÂÈ ·¯‰
 אלעד
 

Ê!Î˘‡Â „¯ÙÒ ÔÈ·Ï ÏÈÏ‚Â ‰„Â‰È ÔÈ· ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÂÂ˜ 

 

מלכות יהודה באר/ יהודה ומלכות ישראל , י0אר/ ישראל לשנה תראשו( נחצהבית ימי הב

 ,לביעור ארצות שלש ": שנינוכפי, ל"בתקופת חזכה מכמה בחינות ג0 ימשה זו חלוקה. בגליל

"והגליל הירד( ועבר יהודה
1

יהודה וגליל שממערב ו, עבר הירד( המזרחי נחשב אר/ אחת .

"והגליל הירד( ועבר יהודה ,לנשואי( ארצות שלש": שנינווכ( . שתי ארצותלירד( נחשבו 
2

, 

"והגליל הירד( ועבר יהודה ,לחזקה ארצות שלש"ו
3

.  

'דרו0זקני ' בפי חכמי הגלילהיו מכוני0 , כרבי עקיבא וחבריו, חכמי המשנה שבאר/ יהודה
4

 

'רבותינו שבדרו0'או 
5

 אנשי: " ואמררבי עקיבא עמד , שמעו( ב( רבי עקיבאו שליתילווה ב.

"?מכירי( מאי( גליל אנשי !עקיבא רבי את מכירי( דרו0
6

 חכמי הגליל רבי יוסי כינה את .

 קטני90 "זעיריא "חכמי דרו0, "רבנ( דרומיא"ואת , י0 גדול9 "רברביא"
7

:  ביאר בעל החרדי0.

ולצד , ירושלמי היו דרי0 בטבריה ובציפורי וגליל העליו( והתחתו(] התלמוד[בני , ( דהכארבנ"

 :מסופר בירושלמיכ, רוב חכמי גליל היו בטבריה". דרו0 שלה0 של אר/ ישראל קרוי דרו0

"יעלה יהודה סימו( רבי אמר ,מדרומה ]ו[א מטיבריה ,ממני0 ה( מאיכ( ,זקני0 למנות ביקשו"
8

.  

ונראה כיצד חילוקי0 , ו( בכמה חילוקי דיני0 שבי( אר/ הגליל ואר/ יהודהנדזה מאמר ב

 בחלקו הראשו( .0 קווי0 מקבילי0 בחילופי המנהגי0 בי( מנהג אשכנז למנהג ספרדמקיימיאלה 

לאחר , בחלקו השני. של המאמר נדו( בשלושה מנהגי אבלות ולהבדיל בשלושה מנהגי נישואי(

נדו( בחילופי , ר/ הגליל לאשכנז ובי( אר/ יהודה לספרדשהתבררה הזיקה המובהקת בי( א

 .המבטאי0 והניקוד השונה בי( אשכנז לספרד בהתא0 לאותה חלוקה

 ˙·˘· ˙ÂÏ·‡–  ‚‰!ÓÂ ‰„Â‰È ‚‰!ÓÏÈÏ‚ 

 .לות בשבת בעניי( אבאחד מה0 הוא,  כמה חילוקי מנהגי0נודעובי( אר/ יהודה לאר/ גליל 

"מפסקת ואינה עולה בתש"כי  ,אבלותלגבי מני( שבעת ימי ה, שנינובמשנה 
9

 ובגמרא הובאה .

  אי( אמרי והני ,בשבת אבילות יש אמרי הני ,גלילא ובני יהודה בני"בי( זה מחלוקת במנהג 
!.ב"ט מ"פ שביעית 1
!.י"מ ג"פי כתובות 2
!.ב"מ ג"פ בתרא בבא 3
!.ב"זבחי1 כב ע; א"ע מה יבמות 4
 .ועוד כגו5 אלו, "אגדה שבדרו1בעלי : "מו ,צד ,כ נמצא בבראשית רבה"כמו. ב"יבמות סב ע; ב"עירובי5 סה ע 5

!.ג"הי ח"פ שמחות מסכת 6
!.ד"ז ה"ירושלמי ברכות פ 7
 .ה"ה ג"פ הוריות ירושלמי 8

!.ה"מ ג"פ קט5 מועד 9
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קלחת

 ,בשבת אבילות אי( דאמר מא( ,עולה דקתני ,בשבת אבילות יש דאמר מא( .בשבת אבילות

"מפסקת אינה דקתני
10

.  

נוהגת אבלות בני גליל סברו ש ולעומת0, י יהודהבנהסוברי0 שאי( אבלות בשבת ה0 

 היו לא ובגליל, וביציאת( בכניסת( שלו0 נותני( ביהודה: "מובא במסכת שמחות;  כ.בשבת

 בכניסת( שלו0 נותני( מה מפני ביהודה ,יוסי רבי אמר. ביציאת( ולא בכניסת( לא נותני(

"בשבת אבילות שאי( מפני, וביציאת(
11

 לשאול שנהגו במקו0 ":מי כמו כ( מובא בירושל.

"שואלי( ובדרו0 ,שואלי( בשבת אבילי0
12

 לפי גירסת רבינו מרדכי בירושלמי.
13

:  נאמר בפירוש

  ".ובדרו0 נהגו להיות שואלי0"

כפי הנראה , הגיע למקו0 מסוי0, דרו0ה מחכמי ,רובא הושעיא בירשמסופר בירושלמי 

 '0עליכ שלו0' אלא ,מקומכ0 מנהג יודע איני אני: "אמר לה0ו  אבלי0 בשבת ופגש,בגליל

"מקומינו כמנהג
14

. 

 הגליליתי ציפורי בנ שעד,  היה פשוט ומושרש בשבתלותאב המנהג בגליל שאי( שואלי0

 אד0 ,גדול אד0 'בתארי0 מאיר ביראת ששיבח באזניה0 כ אחלפת ביביר יוסי ביר התפלאו בפני

 :יוסיי  רב תהה?שבחיותה מנית שא האיש הזהו 9" שבחיה מתני דאת אה( ":'צנוע אד0 ,קדוש

 "בו( ושאל בשובתא אבילייא חמא" : לוהשיבו?  כ;מה עשה רבי מאיר שאת0 מתפלאי0 עליו

.בשבת ושאל בשלומ0 אבלי0 ראה –
15

  

שלו0 אבלי0  בי0לואש שאי( אינו יודע' אד0 גדול'היה תמוה כיצד  אנשי ציפוריבעיני 

,תלמידי רבי עקיבאולי גדמ, היה 'חכמי דרו0'מאכ( רבי מאיר  .בשבת
 

ונהג כ; כדי להורות לה0 

לות בשבתשאי( אב
16

.  

הא0 רק  הראשוני0נחלקו רבותינו  בני גליל לגבי אבלות בשבתמחלוקת בני יהודה וב

 .בפרהסיאשלות אב עניניג0 שנהגו או  בגליל נהגה 'לות שבצנעהאב'

היה מגדולי חכמי  ישיבת טבריה וותראששכיה( ב רבי יוחנ( ת שאלה ששאל מובאבגמרא

השיב לו  ,"בשבת אבילות אי( או בשבת אבילות יש" :גדול אמוראי בבל, מחברו שמואלהגליל 

"בשבת אבילות אי(: "שמואל
17

.   
 .ב9א' ק כג עמ"מו 10

 .ו"הט י"פ שמחות מסכת 11

!. ז"ה ב"פ ברכות ירושלמי 12
 .ה"ג ה"ק פ"ירושלמי מו 13

 כד אבהו רבי" :א"ה ח"ש1 פ אמנ1 לגבי סדר הברכות ביו1 טוב שחל במוצאי שבת מובא. ירושלמי ברכות ש1 14

 נש בר על מפלג דלא יוחנ5 כרבי עבד הוה לטיבריא נחית הוה וכד ,חנינא רביכ עבד הוה לדרומה אזיל הוה

! ".באתריה
 . ב ש1"ירושלמי ברכות פ 15

] רבי מאיר9[ בא ,חיליה מהו מידע אתו5 בעאי] רבי יוסי ברבי חלפתא9[ לו5 אמר: "לשו5 הירושלמי ש1 16

 עצב יוסי: ולא ,שבת ברכת זו ,תעשיר היא' ה ברכת] כב, משלי י[ בידכת היא הדא .בשבת אבל שאי5 להודיעכ1

 ".בנו על המל; נעצב דתימא וכמ ,אבילות זו ,עמה

 .א"ק כד ע"מו 17



 קווי6 מקבילי6 בי4 יהודה וגליל לבי4 ספרד ואשכנז

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

 תקלט

א> ו ,הנעבצש לדברי0מתייחסות ותשובת שמואל ששאלת רבי יוחנ(  כתבו תוספותה

 בגמרא וכמובא, עתו את דרבי יוחנ(לא קיבל  , שאי( אבלות בשבתששמואל אמר לרבי יוחנ(

 אביי ראה את ,"בביתיה ואתי ואזיל ארישיה סודרא ליה דפריס יוס> לרב אשכחיה אביי ":ש0

רב , כלומר, על ראשו בסודרבשבת שבתו; ימי אבלותו הול; ובא בביתו כשהוא עטו> רב יוס> 

 .בשבת אבילות אי( מר לה סבר לאו ,ליה אמר. "ות בשבת אבליוס> נהג בעטיפת הראש של

 מרבי יוחנ( שאבלות נוהגת שמע רב יוס> ".נוהג שבצינעא דברי0 יוחנ( רבי אמר הכי ,ליה אמר

צנעה שבדברי0בשבת ב
18

.  

לות בני גליל בדי( אביהודה ובי( בני מחלוקת הי ותוספות ש"רש נקטו על פי דברי רבי יוחנ(

 .נעה רק לגבי דברי0 שבצבשבת נוגעת

 אי( שאמרו ל פיע> א ,יוחנ( רבי אמר: "ות במועדלי אב לגבג0לפנינו בגמרא יש מימרא 

"נוהג צינעא של דברי0 אבל במועד אבילות
19

רב יוחנ( הלכה זו בש0 אביי שנה ל רבי יוס> .

רבי דברי  אכ( בתוספות הובאו". נוהג שבצינעא דברי0 יוחנ( רבי אמר הכי" :בלשו( סתומה

 אבילות אי( שאמרו פ"אע... יוחנ( רבי אמר: " לגבי מועדולא, שבתבלות אבלגבי ל "הניוחנ( 

"נוהג שבצנעא דברי0 אבל בשבת
20

.  

0 גרס שדברי רבי יוחנ( נאמרו לגבי שבת"שג0 הרמבנראה 
21

על המאור כ; ג0 גרס בו .

דאמר רבי יוחנ( א> על פי שאמרו אי( אבילות בשבת , מסייעא ליה לרבי יוחנ(: "בגמרא ש0

".אבל דברי0 שבצנעא נוהג
22

  

סא ששנה בעל המאור הגיר": בעל המאוררסא שהביא  השיג על הגחמות במל(" הרמבא;

 כסבור לתק( ',ילות בשבת אבל דברי0 שבצנעא נוהגא> על פי שאמרו אי( אב' בההיא דכתובות

ל כגירסתו "גירסא ישנה בספרי ספרד כול( ובעל הלכות גדולות ובפירוש רבינו חננאל ז, וקלקל

וכ( כתבה הנגיד ', על פי שאמרו אי( אבילות במועדא> , 'ל"ז] >"הרי[של רבינו הגדול 

ודבר מוסכ0 בספריה0 ובנוסחאות מדוקדקות שלה0 אי( , ל"ר יצחק אב( גיאת ז"בהלכותיו וה

לא נאמרה לגבי  בדברי0 שבצנעה ( הוראת רבי יוחנ( לגבי אבלות"לדעת הרמב,  כלומר".לשנות

  .שבת אלא לגבי מועד

שזה יש בו אבילות ... דקאמרינ( הכא יש אבילות בשבתבודאי למאי ": היא( "דעת הרמב

."בי( בצינעא בי( בפרהסיא
23

בני יהודה ובני גלילא הני אמרי : "תורת האד0וכ( כתב ג0 בספרו  

 
!". יוחנ5 ביכר גדולות בהלכות פסק ,נוהג שבצינעא דברי1 יוחנ5 ר"א: "הכיה "ד' ועוד ש1 בתוס 18
!.א"כתובות ד ע 19
!.ה יש"ב ד"ק כג ע"מו' תוס 20
 ראש וכ5 הרגלי1: "ג"ה י"פ אבל הלכותוכמו שפסק ב, שבמועד אי5 אבילות כלל אפילו בצינעא1 "דעת הרמב 21

א1 כ5 דברי רבי יוחנ5 שאבילות נוהגת בצינעה היא לגבי ". בה5 נוהג אבלות מדברי דבר אי5 הכפורי1 ויו1 השנה

 .שבת

!.:"ב בדפי הרי"יד ע, ק"בעל המאור מו 22
!.ש1' מלחמת ה 23



 הרב יוס) שלמה מאיר

 ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

קמת

 למר יש אבלות בי( בצינעה בי( בפרהסיא ...יש אבילות בשבת והני אמרי אי( אבילות בשבת

"ולמר אי( אבלות כלל
24

. 

לות בשבת ג0 בפרהסיאאבנהגו ני גליל ב( "לדברי הרמב ,כלומר
25

 א"הביא הריטבכ;  ו.

 יש. בשבת אבלות אי( אמרי והני בשבת אבלות יש אמרי הני ,גליל ובני יהודה בני: "בשמו

  היינו ג0 בצנעה–" דבר לכל גמורה אבלות בשבת אבלות יש אמרי הני כפשוט( דברי0 שפירשו

 מבעלי שהוא ל"ז ("הרמב רבינו ובכלל0... לכל בשבת אבלות אי( אמרי ואיד;" 9וג0 בפרהסיא 

".הזאת השיטה
26

 

 

 È‚‰!Ó˙·˘· ˙ÂÏ·‡¯·„· Û‡ Ê!Î˘‡· ÌÈÈÂÏ‚ ÌÈ 

, שבעהשבת אינו מפסיק אבלות ועולה למני( ): " א' סעית' ד סי"יו(כה נפסק בשולח( ערו; להל

  ".לא אבל דברי0 שבפרהסיא ... דהיינו דברי0 שבצינעא,שהרי קצת דיני אבלות נוהגי0 בו

 בכמה מנהגי ;א. הלכה ולמעשה, כדעה זו נקטו כל הפוסקי0 באשכנז ובארצות אחרות

לות אב" ואילו בספרד נמנעו מה0 משו0 , באשכנז מצאנו שנהגו בה0 בשבתלות גלויי0אב

 . להל( נפרט את חילוקי המנהגי0 בי( אשכנז לספרד בענייני אבלות בשבת".בפרהסיא

‡ . ÌÂÏ˘ ˙ÏÈ‡˘Ï·‡Ï 

: כ; לשו( ספר המכת0. "דבר שבפרהסיא" נחשבת ,לשיטת כמה ראשוני0, ו0שאילת של

"ל משמע דשאלת שלו0 הוי מדברי0 שבפרהסיא"ד ז"ובירושלמי שהביא הראב"
27

ולפיכ; . 

 אבל ...ואי( אבילות בשבת אלא בדברי0 שבצנעה, השבת עולה למני( אבילות: "0"פסק הרמב

" ונות( שלו0 לכל אד0...לובש מנעליואלא , דברי0 שבגלוי אינו נוהג בה( אבלותב
28

.  

 לואפי אבלי0 בשלו0 שואלי( דאי( דנהגינא ":ל כדבר פשוט"מהריוהנה באשכנז העיד 

".בשבת
29

לא ביר; הרב "אבל ל "מהרישהיה כל מסופר ש"שבסו> ספר מהרי ובליקוטי0 

9שבת'( ולא נת, ויצא מבית הכנסת דומ0 והל; לדרכו,  קרוביו באותו השבתא אתלהנערי0 ו

 לשו0 אד0 כאשר היה נוהג לעמוד כל שבת לפני בית הכנסת מעט ונת( שלו0 לנכרי0 'טוב

"ושבת טוב לכולא ציבורא
30

 . אבל אינו נות( שלו0 ואינו שואל שלו0,ל"מהרימנהג  לפי .

על מנהגו של בעל . ג0 בשבת חזו(ובנותיה ( שאילת שלו0 היו שהחמירו באשכנז יבעני

 
!.עני5 שבתות וימי1 טובי1 ,שער האבל, תורת האד1 24
מכל מקו1 יש לנהוג דיני , 5 ש1 לפי מסקנת הגמרא אפילו לבני יהודה שאי5 נוהגי1 אבילות בשבת"לדעת הרמב 25

!.אבילות בצינעא
!!.ק ש1"א מו"ריטב 26
 .ב"ק כג ע"כמובא קוב> שיטות קמאי מו, ספר המכת1 27

 .א"י ה" אבל פ'1 הל"רמב 28

 .אל 'סי ,ל"מהרי ת"שו 29
!.תרח9תרז' עמ, ט"תשמ, מכו5 ירושלי1' דומה, ל"ספר מהרי 30
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È˘‡¯ ÌÈ˜¯Ù‰ 
  |    ש"הרא תוספות  |    אחרת מהדורה שאנ3 תוספות  |    שאנ3 תוספות  |    הלב) י"ר' תוס

 תוספות  |    טו5 תוספות גליו)  |    טו5 תוספות  |    ש"הרא מתלמיד ש"הרא תוספות על הערות

|    תוספות פסקי  |    זוסלי) י"לר אלפס תוספות  |    מלונדריש מ"לר סאלפ תוספות  |    אנונמי

 במקורותיו עיו) פי על' בתוס ביאור: נספח  |    הנושרי. פירות  |    אבודי. קבצי.

  
‡ .ÒÂ˙ '¯"È Ô·Ï‰) ¯ '˜ÁˆÈ Ô· ·˜ÚÈ Ô·Ï‰ ,„ÈÓÏ˙ ¯"˙ ·È¯Â"‡1 ,‰ÈÓ‰Â· ,‰‡Ó È"·.( 

ÊÈÂ‰È ¯·ÁÓ‰: 1. הסופר עדות לפי והועתק המחבר בתקופת שנכתב היד בכתב הכותרת פ"ע 

 וממצי7 רחבי7 בירוריÂ‰Ó ¯Â·ÈÁ‰: 7˙. 7' הע עיי2 זרוע האור ציטוט .2. הלב2 י"ר של ק"מכתי

רותקצ הערות ולעיתי7, במסכת הנזכרי7 וסוגיות עניני7 על
2

 .Û˜È‰ ¯Â·ÈÁ‰: ופרק, א,יח9א,ב 

 317 מינכ2 י"כת פ"ע, ב"תשי לונדו2, כה2 יעקב פנחס י"ע :!„ÒÙ) ב,סג9ב,מא (וחמישי רביעי

 
*

 חלק. שאת, רבי. חידושי.בו  מובלעי., יבשה ביבליוגראפית בצורה פניו על הינוזה  מאמר סידורא: ש  

 . 'הנושרי. פירות' בפרק  המאמרבסו: סיכמתי

 החוקר שינפ ידיד פרס. נתיי.יב כי ,לציי) חשוב .ב"תשע בשנת ככולו רובו ונער5 נכתב זה מאמר

 תוספות בקבצי מסכתות בסופי עריכה שינויי': מאמר א"שליט אהרונוב אפרי. אריאל הרב הנכבד התורני

 כתובות' בתוס בהרחבה ד) ,תשלו>תשכח' בעמ וש., תשמה>תשיד' עמ, )ז"תשע ניס) (י גיבורי. חצי', טו5

 )לאות הגעתי הקט) אני ג.. מטו5 א"ר של כביכול העיבוד חוסר על אורב5 של טענותיו לנכו) והפרי5

 .ג ;שאנ3' תוס הוא פח בד:' שהתוס .ב ;שאנ3' תוס )ה יד>יג בדפי.' שהתוס .א (זה במאמרי בדיוק מסקנות

 אנשי. פוגש ישרה בדר5 ההול5 "וכידוע). הנדפס מ) שונה קצת שאנ3 'תוס מהדורת הוא' צ מד:' שהתוס

 .ספרותית בגניבה יחשדוני בלל זאת לציי) לנכו) ראיתי ורק". הדר5 באותה נוספי.

 חיבור איזה על וההבנה, הראשוני. חיבורי של מעמיקה להכרה צנועה תרומה זה מאמרי היהיו ית) מי

 זה מאמר מצטר: ובכ5. מטרתו היתה מה מה. ואחד אחד כל חיבור מהות ידיעת וג., חיבור כל מיוסד

 שא:. פה>טו' עמ, )ב"תשע (ו, ירושתינו', קידושי) למסכת שאנ3 מתוספות קטעי. 'זו בבמה הקוד. למאמרי

!.קדושה מטרה לאותה מוקדש הוא

, וגשל הוצאת, יומא אליקי. רבינו לפירוש וצור: [ז"תשט ירושלי., יומא הלב) י"ר' תוס, גנחובסקי 'י ראה 1

!.18!21' עמ מבוא] א"תשנ ירושלי.

 עיקר ליומא' שבתוס הבדל ועוד, המסכת סדר על קצרות והערות פירושי. שה. ליומא לתוספותיו בניגוד 2

 ניכרת בכתובות ואילו, רב ובכבוד עמוד בכל כמעט) א"ריב (הרב דעת מובא אלא עצמי אינ. החידושי.

' עמ ש. גניחובסקי (דעותיה. את סותר שהוא אלו נגד חריפות במילי. לעיתי. המתבטאת עצמית פרשנות

!).219 >216' עמ, אורב5: וראה 27!29' עמ ש"וע 22!24



 הרב אהר% גבאי

!ט"ספר עשירי תשע| ירושתנו 

קעדת

)1155' ס(
3

 נדפס שממנו היד כתב :!Â‡ÁÒÂ˙. ו"תשמ ירושלי7" מסכת על "סדרת בתו: וצול7 

המחבר נתכוו משבשי7 וחלק7, טעויות כמה יש קטע ובכל, מאוד משובש החיבור
4

 .ÔÓ 

ÌÈÓÎÁ‰ ‡È·Ó˘: 7"רשב) 7 (הלוי א"יב רבי, )1 (על7 טוב יוס;' ר) 20 (י"רש) פעמי7 14 (ח"ר 

) 1 (ט"קרנט פטר רבינו) 1 (מרנשבורג יואל ר"ב משה' ר) 1 (מרדכי ר"ב יצחק' ר) 6 (ת"ר) 3(

)1 (חננאל בר כה2 חיי7 רבינו
5

 .‡·Â‰: תוספות
6

זרוע אור, 
7

>"כ י"מהר, 
8

 .˙Â¯Ú‰: גנחובסקי
9

 

ממש בדבריו ואי2, לכתובות, הלב2 י"ר' תוס של מהדורות שתי שהיה ראיות קצת הביא
10

. 

· .˙ÂÙÒÂ˙ ı!‡˘) ¯ 'ÔÂ˘Ó˘] ¯‰"˘ [ı!‡˘Ó ·"¯ Ì‰¯·‡ ,˙Ù¯ˆ ,‰‡Ó È"·( ,‰¯Â„‰Ó‰ 

‰ÏÈ‚¯‰] ÔÈÈÚ „ÂÚ ˜¯Ù· ÍÂÓÒ‰.[ 

ÈÂ‰ÈÊ ¯·ÁÓ‰: 1. אמסטרד7 סיימדפ לעיני שעמד היד בכתב כתובת
11

' בתוס המובא כל .2. 

 בלשו2 אלו' בתוס נמצא, וכדומה" א"לרשב ונראה" "א"לרשב וקשה) "טו: תוספות (שלנו

"רבי "בש7 י"ר הזכרת כגו2 החיבור סגנו2 .3. וכדומה" לי ונראה" "לי וקשה"
12

 מפי "חתימה, 

 
 ומספרו בירושלי. הלאומית בספריה ישנו, במינכ) ב"שו יפה טוביה זלמ)' ר י"ע שנעשה זה יד מכתב עתקה 3

8.2488.!

 היינו" טעמא "דמפרש 1!2 שורה אלא ה"ד ב' עמ: תיקוני. מקצת כא) ואצר:. 26' עמ ש. גנחובסקי ראה 4

 מה מפני 30 שורה ש.. ל"כצ" דמפני ברייתא היינו טעמא "מפרש ולא בשבת שפעמי. דקתני דהכא' מתני

 5 שורה ש.. ל"כצ כ) כמו" הא ותימה "מזונות לה מעלה ש.". אינו "ל"צ >" כי "בשבת באחד זמ) הגיע א.

 תניא תלי ל"נדצ מילתא טעמא כלומר תניא תלי 8 שורה ש.". נתלית טעמא "ל"צ" ונתלית טע. "מפרש לא

 רב ה"ד ב,יב ד:". מדוע סיימה "ולא ל"צ עומדו סיי. ולא 11 שורה ש.". מילתא כלומר טעמא דמפרש"

!).המקור י"בכת ולא דפוס טעות שזה ויתכ)" (ומעדי: "ל"צ" ומעדי. "8 שורה הונא

!.הדפוס עמודי לפי ולא היד בכתב העמודי. לפי המהדיר ציי) לצערנו, ש. במבוא המקורות פירוט ראה 5

 כי ה"ד סו: ב,מב הלב) י"בר והוא) יפאס ה"ד כ,עא ק"ב' בתוס בשמו דבר ואותו (בגר יש ה"ד ב,לח ד: 6

 שונה בסגנו) הפירוש את הביא, התוספות בקבצי אלא במקור. הדברי. ראה שלא ב,מב ה"והרא (קאמינא

!).ה"הרא מקור שהוא ש. )"ברמב ע"וע, ב,לח בד: י"הפנ ז"ע ועמד קצת

 אני מכא) "האישי ביטויה כולל, דילמא או ה"ד א,ב הלב) י"ר' בתוס במילה מילה והוא, תשלט סימ) א"ח 7

 מקוצרת פראפזה הוא" אחרת אשה לישא יכול אינו' וכו שא. ועכשיו "זרוע באור שכתב מה ורק, "מדקדק

!.מאוד בזה שהארי5 הלב) י"ר מדברי

 מדעתו לתר3 כתב ש. כ3 י"שמהר וא:. לפיכ5 ה"ד כתובות ריש הלב) י"בר והוא, ב,ז מ"ב ק"בשיטמ המובא 8

 שבאיזה אלא במקורו הלב) י"ר את כ3 י"מהר ראה לא כי כלל קושיה אינה, עצמו )הלב י"ר שתיר3 כתירו3

!.ופשוט תירוצו הובא לא וש. הלב) י"ר קושיית הביאו תוספות קוב3

!.23!25' עמ 1' בהע ל"הנ 9

 כל שיישבנו הקודמות בהערות ראה א5. לפנינו לנמצא הראשוני. שבציטוטי מהשינויי. ה. ראיותיו 10

!.קושיותיו

 החבור שחיבר מחבר מאותו שה. שברור [א"ע' צ בד: ס"בש הנדפס' התוס על ציינו אמסטרד. ימדפיס 11

 שהיה לודאי וקרוב. יד כתב פ"ע כ) שכתבו ובודאי" שמשו) רבינו' מתוס העתק מכא)] "ליס אברה. שהדפיס

!."י"כת "'סעי ו אות להל) עיי)' התוס את פיו על שהגיהו הנדפס' התוס של היד בכתב כ) כתוב

 ש"הר וכדר5" הקונטרס "ולא" י"רש "בש. י"רש את הפעמי. ברוב מזכיר שרבינו כותב בהקדמתו ליס 12

 מוזכר לאור הוציא עצמו' ליס'ש שאנ3' בתוס כי הזו הקביעה את לקח מהיכ) יודע ואיני. בחיבריו משאנ3

 .אנ3מש ש"הר חיבורי בשאר נתוני. קצת ולהל)". קונטרס "150>כ מול פעמי. 110>כ" י"רש"
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ÏËÒ Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ·¯‰
 ירושלי!
 

„Á‡ Ì‰˘ ÌÈÈ!˘:  

¯ ' ‚¯Â·!ËÂ¯Ó ÔÓÏÊ¯Â 'Ô‰Î‰ Ï‡È˙Â˜È
*

 

 

שדבר מה( שנודעו לדורות ומה( , חכמי( וסופרי(נז של תקופת הראשוני( היתה מלאה אשכ

י( העלומי( יעסוק זיהויו של אחד מהחכמתעלומת ב. קיומ( לא נודע או כמעט לא נודע

שכבר נודע  מיבאי6 מדובר בחכ( עלו( אלא כי  יוביל למסקנה סופואשר , המאמר הנוכחי

 .ונתפרס( במקצועו

‡ . ¯È˘‰'¯N‰ Ï‡¯NÈ'Â¯·ÁÓÂ  

בצורה , למסור או לסכ( ידיעות או הוראות במקצועות שוני(שנועדה , השירה הלימודית

מסודרת ושיטתית
1

ורק חכמי( מעטי( , לא תפסה מקו( נכבד בעולמה הפייטני של אשכנז, 

, ומה( שהקדישו את יצירת( השירית למקצועות הניקוד, כזוו את יד( בכתיבת שירה שלח

הדקדוק ותחומי( קרובי(
2

. 

י8ראל ה8ר ב8מחה י8י8 'פותח ה, במקצוע הניקודהעוסקי( השירי( הלימודיי( אחד 

הו ז. ( מרוטנבורג"ב6 זמנו ומקומו של מהר, זלמ6 מרוטנבורג'  רנכתב בידי', י8כיל במאר8ה

מעיי6 מהי ההגייה  את הוהוא נועד ללמד, 6 שמאלית"ות שישיר המורכב כולו מתיבות המחזיק

 .הנכונה של אות6 תיבות

כתבי ‡¯·Ú‰השיר מופיע ב
:

כול( אשכנזיי( מ6 המאה הארבע, יד
:

באחד מה( לא . העשר

נתפרש ש( המחבר
3

"יוס> הנקד6' ר" מייחסו ל;והשני , 
4

ימוס קלונ' יוס> בר' ר הוא כנראה, 

 
*

 . של המאמר הראשונהו על הערותיו לגירסתו"מחה עמנואל היש' תודתי לפרופ      

 :קיצורי! ביבליוגרפיי! שנעשה בה! שימוש במאמר הנוכחי

¯„Ï‡ ,˙Â·È˙‰ ÁÂ! ¯Ú˘ = י "כללי מלרע ומלעיל ליהב: 'עי7 הקורא'שער נוח התיבות מתו6 , 'אלדר' א

 190!210' עמ, )ו"תשל(מ , לשוננו', הנקד7

È!Â˜¯È ,˙ÂÙÈ˜ÚÂ ˙Â¯È˘È ˙ÂÈÂ„Ú = עי7 'עדויות ישירות ועקיפות על מבטאיה של העברית ב, 'ירקוני' ר

 169!181' עמ, )ה"תשנ(ט , תעודה', ליקותיאל הכה7' הקורא

È!Â˜¯È ,‡¯Â˜‰ ÔÈÚ = ה"אביב תשמ:תל, ד"ע, ב9א, ליקותיאל הכה7' עי7 הקורא, 'ירקוני' ר 

˙¯ÂÒÓ‰ ˙¯ÂÒÓ = ז"לונדו7 תרכ, ד גינצבורג"מהדורת כ, מסורת המסורת, אליהו בחור' ר 
 .2 הערה 29' עמ, )ח"תשנ(סז , תרבי>', הקצידות האלוהיות, 'פליישר' ע: ראה 1

וש! ייחדתי פרק לשירי! הלימודי! , )בכתובי!(חקר מקי= על השירה הלימודית באשכנז כתבתי מ 2

 .שבמקצועות אלו
 .היד:בסו= כתב, )1386(ו "קמ'הבכתיבה אשכנזית משנת , )F14339: י"מתכ (2826פלטינה , י פרמה"כת 3
כתיבה אשכנזית מהמאה . ב9133ב132דפי! , )F14638: י"מתכ (Yb Qu. 10האוניברסיטה , י האלי"כת 4



יקותיאל הכה/' ורזלמ/ מרוטנבורג ' ר: שניי$ שה$ אחד  
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תרה

סביבות העיר ווירצבורג במחצית הראשונה של המאה השלוששפעל , הנקד6
:

העשר
5

ונודע , 

, 'אנג6 בתהלי( ואיוב ומשלי( ')‡(: טעמי המקראאחרי( שחיבר בתחו( שני שירי( לימודיי( מ

תהלי( ומשלי, ספרי איובעל טעמי המקרא של 
6

אשיש 'שתחילת( ' חרוזי( על הטעמי( ')·(; 

'ורתובאחדות אהגה בת
7

'אשיש באמרות אל אהגה בתורתו'או , 
8

שייחוס השיר  ,נראהאול(  .

כתבשביוס> הנקד6 ' לר' י8ראל ה8ר'
:

שיר  הלעב מוסייחוס הואפשר ש, אינו נכו6 השני היד

 È¯Á‡ „ÈÓ המועתק ש( –יוס> הנקד6 ' רבידי אכ6 נתחבר , כאמור,  שהוא–' אשיש באמרות אל'

'י8ראל ה8ר'השיר 
9

כתביהויו המוטעה של ז ושמא .
:

 אישושמקבל השני היד
:

של רשלנותו  ממה

כתבמעתיק 
:
 שר ÔÂLÏÂי8ראל ה8ר ": שכבר פתיחתו משובשת אצלו, במסירת גופו של שיריד ה

„È‚!Â" , 6 שמאלית"ורק מתיבות שיש בה6 שיהשיר כולו מורכב א= בעוד. 

שני כתביא בעקבות היד השני הי;חיית הייחוס הנרש( בכתבד
:
השלישי , הבאי(ד יה

זה החיבור מ6 ימי6 ושמאל : "השירמחבר כ Â·!ËÂ¯Ó Ô„˜!‰ ÔÓÏÊ¯‚' ¯את קובעי( ה, והרביעי

"מרוטנבורק, ע"זל, זלמ6 נקד6' יסד ר
10

זלמ6 '  מיסוד ר,6"ושמאל מהשיני] ימי6[=ימ6 : "או; 

"ע"הנקד6 מרוטנבורק זל
11

בהדפסתו ג(   מפורשזלמ6 הנקד6 מרוטנבורג' הייחוס לר ,זאת ועוד. 

מחכמי פראג בסו> המאה , אביגדור קרא' ר מאת בצירו> פירוששהופיעה  ,היחידה של השיר

הארבע
:

ה ותחילת המאה החמשעשר
:

העשר
12

. 

 
 .עשרה:הארבע

, תרבי>', 1147!1346תוארי הנפטרי! על מצבות בית העלמי7 בווירצבורג : אב7 שכתוב עליה, 'ריינר' ר: ראה 5

 .135' עמ, )ט"תשס(עח 
ברלי7 , ת בחרוזי!"טעמי אמ, ברלינר' ידי א:השיר נדפס על. 6375א, אוצר השירה והפיוט, דוידזו7' י: ראה 6

 .ו"תרמ
 .112!122' עמ, )F1772: י"מתכ; 118בקטלוג שטיינשניידר  (Or. Qu. 647ספריית המדינה , י ברלי7"כת 7

על שתי נוסחאות (שיר זה . ב9א134ד= , )4הערה , הנזכר למעלה (Yb Qu. 10האוניברסיטה , י האלי"כת 8

 .אוצר השירה והפיוט, דוידזו7' לא נרש! אצל י) פתיחותיו

 . ובה8ערה ליד ה, לעיל' עי 9
היד הוא :כתב. ב1ד= , )F4978: י"מתכ; 514בקטלוג מרגליות  (Add. 18684הספרייה הבריטית , י לונדו7"כת 10

 !˜¯‡זלמ7 ' יסד ר': י עבריי! נרש!"בקטלוג המכו7 לתצלומי כתי). 1392(ב "קנ'הבכתיבה אשכנזית משנת 

 .G: ראה. י העבריי! שבספרייה הבריטית"פי קטלוג מרגליות לכת:ואני העתקתי על. '‚ורע מרוטנב"זל

Margoliouth, Catalogue of the Hebrew and Samaritan manuscripts in the British museum, II, 

London 1905, p. 121. 

היד מחזיק :כתב. א228ד= , )F4911: י"מתכ; 73בקטלוג מרגליות  (Add. 9403הספרייה הבריטית , י לונדו7"כת 11

דפי! , ובסופו, עשרה:עשרה השלוש:הפטרות ומגילות בכתיבה אשכנזית מהמאה השתי!, חמשה חומשי תורה

 בכתיבות שונות מאוחרות – ביניה! השיר שלפנינו –חיבורי! קצרי! בענייני מסורה וניקוד , ב9230א228

, לעיל(קטלוג המוזיאו7 הבריטי , תליומרג: יד ראהה:על כתב. עשרה:עשרה והארבע:מהמאות השלוש, יותר

 .וש! לא פוענח במדוייק קולופו7 השיר. 47!48' עמ, 1899לונדוI , 7, )10הערה 

' ד ריס, זה חיבור יוסד מימי7 ושמאל: "כותרת השיר. א" ז ע9ב "ד= ו ע, ט"פרנקפורט דאודר תקכ, מדבר סי7 12

כשהשיר ופירושו מובחני! ,  קרא משולב בתו6 בתי השיראביגדור' ופירושו של ר, "ה מרוטנברג"זלמ7 נקד7 ה
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È˙!Ë˜ 

רבי, . 'קטנתי'יש ויכוח איזה טע, הוא הנכו3 במילה ', קטנתי מכל החסדי,'בפסוק בפרשת וישלח 

 .א7 אי3 זה מדויק, ברביע' קטנתי'סבורי, שלפי מנהג אשכנז צרי7 להטעי, את המילה 

י מלבד חומש, יש בידי אוס: מסוי, של חומשי, מדפוסי, שהשתמשו בה, בקהילות אשכנז

' קטנתי'בכול, מופיעה המילה . רעדעלהיי, שזכו לתפוצה עצומה ודחו את מרבית הדפוסי, האחרי,

ְנִּתי: באזלא גרש  : ואלו ה,.ָקֹט&

!א ע, ביאור קטרת הסמי,"אמשטילרד, תל •
 ד"אמשטרד, תקכ •

!ה"פיורדא תקמ •
 ז"המבורג תקמ •

 ט"זולצבא7 תקנ •

!ח"אופנבא7 תקס •
 ד אמסטרד,"ר יעקב משה לעווענשטא, אב" ב3 הגר נפתלי"ז בהוצאת מוהר"אמסטרד, תקפ •

, ה"ושוב בלייפציג תרכ(ד "בערנבורג תרי, חומש לא אורתודוקסי של שלמה הרקסהיימר •

!).וכפי הנראה יש מ3 החרדי, שהשתמשו בו, ל"שהגיע אלי מעזבונו של הרב אהר3 נויבירט זצ
ו3 עי3 הסופר מאשכול הוגה בעיו3 רב על פי תק("ח "קראטאשי3 תרכ', אור לישראל'חומש  •

 ").ל איש היידנהיי,"ר שמשו3 ז"ר וואל: ב"השלמות החכ, הרבני מהור

כנראה בהשפעת , מטעי, ברביע, ט"בערלי3 תרכ, רק החומש הלא אורתודוקסי של לודוויג פיליפסו3

 .7 בכרוז תקי:" נגד תרגו, החומש הזה יצאו כל גדולי הרבני, באשכנז בשנת תר–. היידנהיי,

, מתייצבי, בעת החדשה חומשיה, של גדולי הרבני, בגרמניה, מול חומשו של היידנהיי,א7 ג, 

ְנִּתיבאזלא גרש ' קטנתי, 'ה"שקבעו את הנוסח כחומשי, שקדמו לרוו  :ָקֹט&

י הרבני, יצחק דוב הלוי באמבערגער "הובא לדפוס ע, מדויק היטב, חמשה חומשי תורה •

אוי: קאזטע3 דער , מאיר לעהאמנ3 במאינ;, י3עזריאל הילדעזהיימער בבערל, בווירצבורג

נדפס ]. 7 החרדית"התנ>על הוצאות חברת[=איזראעליטישע3 ביבעלאנשטאלט >ארטהאדאקס

עזריאל : "במהדורות קדומות צוי3. מ ומגנצא במהדורות חוזרות ונשנות"בפפד

ה, אבר: "ותחתיו הופיע ש, אחר, ובמאוחרות נשמט שמו, "הילדעזהיימער באייזענשטאדט

!".אדלער באשאפפענבורג
א "שמשו3 ב3 לא' מתורג, ומבואר מאת הק, ספר בראשית, חלק א, חמשה חומשי תורה •

וכ3 בכל המהדורות הבאות . [ז"פראנקפורט דמיי3 תרכ, ה"פ זלה"ר רפאל הירש פ"כמוהר

לאנדא3 , יצחק לוי' כולל התרגו, האנגלי של ר, ה3 בחייו וה3 אחר פטירתו, מ"שנדפסו בפפד

והתרגו, , ב" ניו יארק תשס–ירושלי, , דניאל הברמ3' והתרגו, האמריקאי של ר, ט"יתש

והתרגו, העברי של קר3 , ב"ירושלי, תשס, מהדורה מחודשת, העברי של מוסד יצחק ברויאר

, מלבד התרגו, הישראלי של מוסד יצחק ברויאר ,ב"ירושלי, תשע, הרב יוס: ברייער

!].רעדעלהיי,שציל, את חומשי , ז"ירושלי, תשכ
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¯ÙÒ‰ ‡…·Î 

  
 ‰ÓÏ˘ ÔÈ!· 

 ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÒÓ-˙Â˙ÎÒÓ ÈËÂ˜ÈÏ  

˜„ ‡!ÈÈ„ ˘È¯Â ‡·È˙Ó ˘È¯ ¯·ÈÁ˘"ÔÈÈÓ„ Ë¯ÂÙ˜!¯Ù ˜

¯‰ÂÓÎ"ˆÊ ÊÓ Ô˙! È·¯ ¯"Ï 

Í¯ÂÚ :Ï‡Â!ÓÚ ÈÎ„¯Ó 

˙ÈÏÈÚ ¯˙È· ,Ú˘˙"‡  
 שהרבי& תורה וישב על מדי1 בעיר וא3 בישראל ,היה רבי נת1 מזבתקופת פארה מגאוני אר& אשכנז 

וזכרו וע3 כל זאת נותר שמו  .ו" עד לפטירתו בשנת תקנ,ט דמיי1 במש6 למעלה מארבעי3 שנהפרנקפור

ושימש כראש בתי הדי1 , של מי שהיה נער& על גדולי דורושמעו את שמו ושמעו כמה בני ישיבה . עלו3

 ?"בני1 שלמה" ספרו אתמכיר על אחת כמה וכמה מי מה3 ? מ"וראש הישיבה בעיר וא3 בישראל פפד

ושנה לאחר פטירתו הוציאו בניו את חיבורו , ייו הוציא רבי נת1 רק את ספרו על מסכת סנהדרי1בח

תלויי3 במזל , היו כתביו ספוני3 וגנוזי3, במש6 למעלה ממאתי3 שנה, מאז. על מסכת עבודה זרה

ט זכה להוציא "בשנת תשנ.  לגואלה3עמנואל ק3 למרדכי והמהדיר הרב , ה3עד שהאיר ל ;הספרי3 

, ב; פרקי3 אושי1ובעקבותיו את הספר שלפנינו על מסכת קיד, ור עול3 את ספרו על מסכת גיטי1לא

 .וביאורי3 על סוגיות מתשע מסכתות נוספות

הערות . וסודרו בסדר מאיר עיני3, שהועתקו ביד נאמנה, חיבור זה שלפנינו מבוסס על כמה כתבי יד

 .  של הגאו1 המחברהשוליי3 של המהדיר מפנות בעיקר לחיבוריו האחרי3

, י"אלא על שמו של רש, אינו לא על שמו או ש3 אבותיו של הגאו1 המחבר' בני1 שלמה'ש3 הספר 

בחיבורו על "כי ,  דברי המהדיר במבואוי3לתשומת לב ראוי. שהוא טורח להג1 עליו מקושיות התוספות

פ מידות שהתורה "ת עד1 רבינו רבות בסוגיות המשופעות בלימודי3 ודרשות שונו, מסכת קידושי1

והוא עמל רבות למצוא דר6 ליישב את הסוגיות , שחלק3 נראי3 לכאורה כסותרי3 זה לזה, נדרשת בה1

 ".ואת הדרשות על מכונ1

פעמי3 רבות מציי1 הגאו1 המחבר כפי ש,  אלו מבוססי3 על שיעוריו שמסר לתלמידיו3כתבי

כהרצאת עשוי שהוא ,  של הספרבסגנונו עובדה זו ניכרת היטב. ב"וכיו" והעלתי בלימוד הישיבה"

 עד שהמעיי1 כביכול שומע את הד קולו של הגאו1 המחבר ודומה עליו כאילו יושב ,שיעור רב לתלמידיו

 . הוא בי1 שורות תלמידיו

חוליה בשושלת גדולי מוסרי הוא עצמו . נטועי3 עמוק במסורת אשכנזו של הגאו1 המחבר ישרש

ו הגאו1 הגדול המפורס3 "ורפי הייתי משמש ויצקתי מי3 מפי אדמבימי ח: "כעדות עצמו, התורה

ו הגאו1 המפורס3 "הייתי מתגדל תמיד אצל אדמ... ואחר כ6, ל בעל המחבר שב יעקב"6 זצ"מהרי

 כותב המחבר כ6. "ל בעל המחבר פני יהושע אשר הייתי אצלו כב1 לאב"ר יעקב יושע זצ"מהור

, חיבתו של הרב לתלמיד היא הדדית. תקה ג3 לכר6 זה שהוע,בהקדמתו לספרו על מסכת סנהדרי1

 . לבאר ולהרחיב בדברי רבו בעל פני יהושע, המחבר מרבה לדו1 ולפלפל



 

 ל" וחוי"מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז בא

  ט"עלוח לשבתות ומועדי השנה לשנת תש

 טטט""" ציור משנת רע ציור משנת רע ציור משנת רע---מתפללי. בכניסת. לבית הכנסת העתיק ברגנסבורגמתפללי. בכניסת. לבית הכנסת העתיק ברגנסבורג מתפללי. בכניסת. לבית הכנסת העתיק ברגנסבורג 
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È¯˘˙ 

·¯Ú ˘‡¯ ‰!˘‰ 
אחרי  ומשאירי) אות) עד , בכיסויי) לבני), עמוד החז0 והבימהיכסוי, המעילי), מחליפי) את הפרוכת

 .במפות לבנות בדורות האחרוני) נהגו לכסות ג) את עמודי המתפללי) .פורי)יו) הכ

‰ÏÈÙ˙‰ ˙Â‡Ò¯È‚ 

 לפני בערבית :והיינו, 7"י) שנתקנו לאמירת השבקדישרק ' לעילא ולעילא 'י) כופלבתפילות ראש השנה

במוס8 ; לאחר קריאת התורה; 7"ולאחר חזרת הש' ברכו' לפני –בשחרית ; עמידה ולאחריההתפילת 

בשאר .  אי0 כופלי)7 וכ0 בכל קדיש יתו)"י מנחה של שבקדישא9  .7"לפני העמידה ולאחר חזרת הש

 . כלל' לעילא'אי0 כופלי) , מלבד יו) הכפורי), ימי התשובה

 :להל0 גירסאות התפלה בכל עשרת ימי תשובה

 .)'כל' המלה אבל( 6ְכת/ב ְלַח1ִי. ט/ִבי. ְ-ֵני ְבִריֶת#ָ"

נ6 ליהוכוְ-ֵס#ֶפר ַח1ִי.   )'טובי)' המלה בלא( ְלַח1ִי. 6ְלָ?ל/. ְוָכל ַעְ>ָ" ֵ-ית ִיְ;ָרֵאל) ולא אנחנו( ְלָפֶנ#יָ" #9

 .'המבר9 את עמו ישראל בשלו) 'במקו) ,ע;ֵ@ה ַהָ=ל;): סיו) העמידה

 –א הידיעה " ה הוספתבלא ( עֶֹ@ה Aָל;): את הנוסח הרגילאומרי)ובסו8 העמידה קדיש סו8 ב

 .)'השלו)'

 .F9ָ ִמLְֵני ְבִריֶתÓe‰»Ù≈b»ֶרב ְוָרָעב AְIִבי IַמAְִחית Fֶבר ְוֶחKֶFנJֵGַ Iה FינI ַמְלEFGִֵב

 .)'סליחה ומחילה'ולא  (ÁÈƒÏ¿Òe ‰»ÏÈƒÁ¿Ó«‰ֶפר FנLְ IֵסFנGָ IְתֵבFינI ַמְלEFGִֵב

 :להל0 גירסאות התפלה בימי) הנוראי)

Ê»‡¿Âְוִיְ@ָמ Iִיְרא (יִקיKִַצ FIח)  ובכ0 צדיקי)'ולא'(. 

¯«Ó¡‡∆!¿Â NLְַצָב' ה ַוִיְגOPָAְQִLַ ולא  (טא;ת'·e˙»k«kויגבה '.( 

IנGְֵדָבְר9ָ ַמְלI ודבר9 אמת'ולא  (ֱאֶמת'.( 

 .)'על יד נביא9'בלא  (Ê Ï∆‡ ‰∆Ê ‡»̄»̃¿Â ·e˙»k«k∆‰ :סילוקכל בתחילת הקדושה אחר 

 .)'השלוחה'ולא ( JְSַAְTִAֶָחה :'נוימפני חטאו'במוס8 ב

 .)'ערב עלי9ות'ולא (נF I ֲעִתיָרֵתÙ¿ÏÕ»ÍÈ«!∆ ְוֵתָעֵרב

ÌÈËÂÈÙÂ ˙ÂÙÒÂ‰ 

: א9 הקהל עונה', וכתוב', 'מי כמו9', זכרנו'7 אי0 הקהל אומר "בכל עשרת ימי התשובה בחזרת הש

 .7"לפני הש' בספר חיי)'וכ0 הקהל מקדי) לומר ', וכתוב לחיי) טובי) בני ברית9'על אמירת ' אמ0'

, מ ובנותיה"לפי מנהג פפד, ובהקי)אומרי) את הפיוטי) אשר במחזורי אשכנז המ בימי) הנוראי) 

 הפיוטי) של ראש השנה כמעט .לא בברכות קריאת שמע ולא בתפילות העמידה, ואי0 מדלגי) בה)

 .כול) שוי) במחזורי אשכנז ופולי0

, מה שמצוי0 בו לאמירת חז0. במחזור לפי ההנחיות המצוינותחלקי הפיוטי) נאמרי) בדר9 כלל  

 את  אומרחז0, לעתי). נאמר על ידי הקהל, ומה שמצוי0 בו לאמירת הקהל, נאמר על ידי החז0 בקול ר)
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