
   טטט"""תשעתשעתשע'''ההה
               
   

   

   ספר שנהספר שנהספר שנה

לתורת1 של חכמי אשכנז לתורת1 של חכמי אשכנז לתורת1 של חכמי אשכנז 

מסורות מסורות מסורות , , , אורחותיה1 ומנהגיה1אורחותיה1 ומנהגיה1אורחותיה1 ומנהגיה1

   מחקרי1 וסקירותמחקרי1 וסקירותמחקרי1 וסקירות, , , וזכרונותוזכרונותוזכרונות

   

   טטט"""כולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשעכולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשעכולל לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשע

   

   

   

   

   

   עשיריעשיריעשיריספר ספר ספר 

   

   

   

   

   

   מכו* מורשת אשכנזמכו* מורשת אשכנזמכו* מורשת אשכנז

   טטט"""תשעתשעתשע   פרוס שנתפרוס שנתפרוס שנתבני ברק בני ברק בני ברק 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ירושתנו

 י מכו. מורשת אשכנז"יוצא לאור ע

  בני ברק87. ד.ת

 

:כי2עור

 מודיעי. עילית, הרב שלמה יהודה ליב הופמ.

 אלעד, הרב יוס5 שלמה מאיר

 

:חברי מערכת

 בני ברק, הרב בנימי. שלמה המבורגר

 בני ברק, מאיר הילדסהיימר. פרופ

  ירושלי2,הרב יהודה אהר. הלוי הורווי9

 ירושלי2, הרב משה המבורגר

 

 

 

 

 

  yerushaseinu@gmail.com: ל מערכת ירושתנו"דוא



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
 

 

 

 הגיו0עלי

 

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 אמ2

 

 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 בכתובי6

 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
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