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ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ˙  
 

בותינו שבאשכנזר  
·¯ ˙˘È¯ÙÈÔË˜ „ÚÂÓ ˙ÎÒÓ ÏÚ ÊÈ¯ÙÓ Ï‡ÈÁÈ Â!  / !טו............................הרב ישראל אייזנשטיי  

אול3 מכתביו , המצוטט רבות בכתבי רבותינו הראשוני3, מגדולי בעלי התוספות היה רבינו יחיאל מפריז

לכות חול המקי: את ה, א" עב י9א "לדפי3 ד ע, חיבורו על מסכת מועד קט7. כמעט ולא נותר בידינו

כולל השוואות לדבריו בכתבי ,  בעריכה דקדקניתמתפרס3 לראשונהו ,בכתב ידעד כה גנוז היה , המועד

 . למסכת זו ולשאר הראשוני3 המצטטי3 את דבריו' שיטה'תלמידו שכתב א: הוא 

 

ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â˘˙  /גמ............................................................................ל "רבי יצחק אייזיק טירנא זצ 
. וא המפורס3 ביותר בתחומו וזכה לעשרות מהדורותה, ספר המנהגי3, חיבורו של רבי אייזיק טירנא

חיבור זה נועד לענות . לא ידוע ועד עתה היה גנוז בכתב יד', תשובת המיני3, 'חיבורו האחר, לעומת זאת

 . ומצטר: לחיבורי3 אחרי3 שנתחברו באותו דור ובסמו; לו, הלא אלו הנוצרי3', מיני3'על שאלות ה
 

Ù ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ!‰˘ ÈÓÏ ‰·Â˘˙ ¯„ÒÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ÌÈÏÂÒ  /הק ..........ל"זצ רבי יהודה רויטלינג! ֵמילר 
על אודות מקרה באחד , ה" מביא מסורת איש מפי איש מפי השלד בינגא"רבי יהודה רויטלינג7 ֵמילר אב

שבמהל; עשית סדר , הפלא הוא. שבדק את תפיליו והתברר לו שזה שני3 רבות הניח תפילי7 פסולות

 .תק7 תפילי7 של נער באותו פסול ממש שהיה בתפילי7 שלוזכה ל, ה"התשובה שהורה לו השל

 

‡¯˙‡„ ‡¯Ó ÌÂ˜Ó· ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÈ¯Ú ;È ¯Á‡ ÈÏÎ· ‰ÚÂÏ· ˙·Â¯Ú˙"˘„ÂÁ · /  4רבי יוס

 חק ...............................................................................................................................ל "שטיינהרט זצ
, האצלת סמכות זו לאחרי3 ושכר הרב על עריכת קידושי7, סמכותו של מרא דאתרא בעריכת קידושי7

 לצד שאלה הלכתית בעני7 תערובת בשר וחלב בכלי3 ,'זכרו7 יוס:'בעל מתבארי3 מתו; שני מכתבי3 של 

 על טרדותיו הגדולות במלאכת הרבנותאנו בי7 השיטי7 למדי3 כשמ. ב חודש"שלא השתמשו בה3 יותר מי

 .ל"של רבי יוס: זצ

 

‰ÎÈ‡ ˙ÏÈ‚Ó È˘Â¯ÈÙ  / גקי....................................................................................ל "זצנת! מאז רבי 
שני3 רבות גנוזי3 שרוב3 היו רוב3 , 'בני7 שלמה'מ ובעל "ריש דיינא דפפד, ל"כתבי רבי נת7 מאז זצ

 בידיו האמונות של ס"יצאו לאור עול3 על כמה ממסכתות השוכבר , היתה לה3 עדנה לאחרונה, בכתב יד

מתו; כתביו על , לפירושו על מגילת איכה,  כא7 אנו זוכי3 לפני3 נוספות מתורתו.הרב מרדכי עמנואל

  .נביאי3 וכתובי3
 

Â˘"ÏÈÓ ÔÈ!Ú· ˙‰ÂˆÓ ˙ÚÈ¯ÙÂ ÈÂ‚ ˙ / אקכ ............................... ל" זצ משה טוביה זונדהיימררבי 

ט "רמל נשאלהשאלה זו . היא מילת גוי לש3 רפואה, בעיה עמה עשויי3 ג3 מוהלי זמננו להתמודד עמה

ט לפלפל "דיו7 בשאלה זו הוסי: רמבסיו3 ה. דהיימר רבה של האנוי מאת ידידו רבה של פרידברגונז

 . י אחר"י אחד ופריעה ע" בשבת לעשות מילה עוא3 מותר, בעני7 פריעת מצוה

 



ÌÈÙ¯˘!‰ ¯Ù‡ ˙¯Â·˜ ÒÂÓÏÂÙ  / חקכ ........................................................ ל"זצ חנו) ארנטרוירבי 
הביאה את , ובעקבותיה הנהגת מנהגי/ הנוגדי/ את תורת ישראלהתפשטות ההשכלה בקהילות ישראל 

 גופותיה/ אלו שביקשו לשרו6 אתבמה לעשות ,  אחת מה5. להתמודד ע/ שאלות קשות הקהילותרבני

התמודדות זו הביאה לידי . לקבור את האפר בקבר ישראלבדיעבד לאחר מיתת/ ובני משפחת/ מבקשי/ 

 . שהדי/ ממנו במאמר זה, פולמוס חרי6 בי5 רבני ישראל

 

 ÊÈ¯Ù ¯ÈÚ· ÔÈ·Â¯ÈÚ ÔÂ˜È˙]‡[  / גלק ......................... ד" היל" זצהמבורגרזלמ0 בנימי0 שלמה רבי 
רבי בנימי5 שלמה . אחת הערי/ הללו היתה פריז. 5 עתיקת יומי היאשאלת העירוב בערי/ גדולות

מכתב . י הרצוג"שיגר את שאלתו לגרא', עדת יראי/'קהילת של מורה צדק ודיי5 שימש בה כשהמבורגר 

 . זה מהווה שריד לתורתו של אותו גאו5 וצדיק שנספה בימי הזע/

 

 ÊÈ¯Ù ¯ÈÚ· ÔÈ·Â¯ÈÚ ÔÂ˜È˙]·[  / ולק ............................................................... ל" זצאליהו מונקרבי 
, אול/. י הרצוג"בפריז נשלחה לגרא' עדת יראי/'א6 שאלה זו מרבה של קהילת , אמר הקוד/המש: למב

והוא שלחה לרעהו , נסקי אשר בוילנא'זדורנשלחה ג/ לרבי חיי/ עוזר ג, כפי שמתברר ממקורות אחרי/

בי עשויה לשפו: אור על תשובת ר, שאלת חכ/ זו. שבאות/ ימי/ כבר התיישב בבני ברק' חזו5 איש'ה

 . חיי/ עוזר

 

 

 

הלכה ותוספות

 

ÏÏÎ‰ ˙!˜˙Ï ÌÈ·˙ÎÓ / אמק ......................................................... ל" ישעיה נויבירט זציהושע רבי 
תקנת בל "כבר עסק הרב נויבירט זצ' שמירת שבת כהלכתה 'יכחמש שני/ לפני פרסו/ ספרו המונומנטל

קנייה בכפי שבא לידי ביטוי באחד ממכתביו המעורר על איסור ריבית , הכלל והצלת/ מאיסורי/ חמורי/

קש להעיר את תשומת לבה של הרבנות הראשית על חובתה יבמכתב אחר מאותה תקופה ב .בתשלומי/

 . האיומההשואה להשרשת יסודי האמונה המתערערת אצל רבי/ בעקבות 

 

Ì˙„Â·Ú· ÌÈ!‰ÎÏ ÔÈÏÈÙ˙ ·ÂÈÁ / דמק .................................... ל"רבי משה אריה הלוי במברגר זצ 
שנסתלק בשנת , ל"רבי משה אריה הלוי במברגר זצ, בי5 כתביו הרבי/ של רבה האחרו5 של העיר מ;

מעי5 סגירת מעגל .  העוסק בחיוב תפילי5 לכהני/ בעת עבודת/ בבית המקדש'פלפול'נמצא , ד"תשע

 . שאת זכרו דאג להנציח בקהילתו, הלא הוא בעל שאגת אריה, מלב5 הרב את דברי רבה הגדול של מ;

 

Â˘Ï ÌÈ!ÂÈÚÂ ˙Â¯Ú‰"ÏÂÎ˘‡ ÏÁ! ˙ /  זמק ................................................שמואל חיי5 דומב הרב 
בעקבות , א"ח דומב שליט"הוספות וידיעות חשובות מאוצרותיו של הגאו5 והדיי5 רש, הערות ועיוני/

שמרי משמרת 'י מכו5 " שיצאה לאחרונה בהידור רב מתו: ספריו וכתביו ע,'נחל אשכול'תורתו של בעל 

 . בירושלי/' הקדש

 

˘‡¯‰ ˙ËÈ"¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·· Ê!Î˘‡·˘ Â!È˙Â·¯Â ˘ /  נק ..................................עקיבא אולמ0 הרב 
 5או שה) א"כדעת הרשב( על עצ/ הבריאה  נאמרותא/,  ברכות השחרתגדרהמחלוקת ראשוני/ היא ב

 ביאור מחלוקת זו מסתע6 לגדרי חובת נטילת ידי/ שחרית ולפני תפילת ).ש"כדעת הרא(ברכות הנהני5 

מביאה לידי בירור חובת , ש ורבינו ת/"שנחלקו בה הרא, רי ברכת התורהמחלוקת נוספת בגד. מנחה

 . ברכה זו לאחר שנת היו/ או למי שניעור כל הלילה



 

'˙ÂÙÒÂ˙ È˜ÒÙ'ÍÈ˘Á‰˘ ÈÓ ˜¯ÙÏ Â!È!ÙÏ˘ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ¯Â˜ÓÎ  /  הרב ישראל

 זנק .......................................................................................................................................אייזנשטיי)
היו תוספות ' פסקי תוספות' בעל מגלה שלפני, במסכת שבת' מי שהחשי.'לפרק ' פסקי תוספות'עיו% ב

חוקר ספרות נשכחת זו שלאחרונה הול. ו, מחבר המאמר. אחרי5 לפרק זה מאשר אלו הנדפסי5 לפנינו

בנסיו% לשחזר את , אלו' פסקי5' מתחקה אחר מקורות מקבילי5 ל,ומפרס5 מסקנותיו בבמות שונות

 . התוספות שהיו לפני בעל הפסקי5

 

 

 

תקרב רינתי

 

ÂÈÙ ‰˘ÂÏ˘˙Â!Ú˘Â‰ ÈË „ÈŒÈ·˙Î ÍÂ˙Ó ‰!Â˘‡¯Ï ÌÈÒÙ„!‰ /  הסק .......... יעקב ישראל סטלהרב  
 ממנהג צרפת שנשתכח ונעל5 ברבות השני5 ,א רבהנהושעל ו שכפי הנראה יועד,שלושה פיוטי הושענות

 ,'ומנהג צרפת לשעבר... לפי מנהג אשכנז' נשמטו ונעלמו מעיני מהדירי מחזור סוכות ,והגירושי5

 .  בפיוטכמו ג5 החידושי5 המסתתרי5מקור הביטויי5 את  החוש:ע5 ביאור , נהמתפרסמי5 לראשו
 

ÁÒÂ!ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘Â ‰!˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÌÈÙÒÂÓ‰ ˙Â!·¯˜  /  טעק .................. ראוב) קצוארהרב 
בעל המאמר . נידו% בירושתנו ספר חמישימוספי5 של ראש השנה הנאמר בתפילות הנוסח קרבנות 

, ומצר: לדיו% זה את נוסח קרבנות שבמוס: ליו5 הכיפורי5 שקד5 לו המאמרשלפנינו מתפלמס ע5 

 . וחוש: את הקווי5 המשותפי5 בי% נוסחאות של מוספי ראש השנה ויו5 הכיפורי5

    
תורת אמ'

 

‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡ /  ג רי............................................................... דניאל יהושע גולדשמידטהרב 
רפויה ' תרועה'שאופ% תקיעת בעוד ' יודעי תרועה'אי. הוכתרו ע5 ישראל בתואר : מתו. ליבו% השאלה

מגיע רבה של קהילת אשכנז במודיעי% עילית , ל שלושה אופני תקיעה לתרועה"בידינו עד שתיקנו חז

 . 'תקנה'לעומת ' מנהג'לידי בירור משמעות 

 

˘Â„È˜·ÂË ÌÂÈÂ ˙·˘· ‰!·Ï  / רכ.......................................................................... הרב אליעזר בראדט 
תו. כדי בחינת , נוכחי במאמר ה.י5שאלת קידוש לבנה בשבת וביו5 טוב נידונה רבות בספרי הפוסק

, מר% המחברדרכ5 של את המקרה כמסוגל לשפו. אור על   המאמר מחברמציג, וליבו% המקורות הרבי5

 . אשכנז ובנותיהמנהג אבי –ל " ליחס5 למהריבפרטו , ערו.לח% כלי השונושאיא "הרמ

 

‰'ÒÂÁÈ '‰ ˙!˘Ó·'¯ÙÂÒ Ì˙Á' /  מו ר....................................................... בנימי) שלמה המבורגרהרב 
אול5 מה דעתו של נשוא . הוא ביטוי שרבי5 מתגאי5 בו) נכד החת5 סופר('  אייניקלס'ת5 סופרא ח'

חוסו של י החל בי, סוקר בהרחבה סוגיה זוהמחבר?  לשאלת הייחוס–  החת5 סופר עצמו;גאווה זו 

ועד כמה דורות , כולל חיפוש אחר יחוס בשידוכי%. ועד החובה הנדרשת מנכדי החת5 סופר, ס"החת

 .  יחוסייע המשפ

 



 
 

בינת דורות

 

‡¯‰ ÒÁÈ" Ï˘ „ÂÓÏ˙‰ ÁÒÂ!Ï ˘'„¯ÙÒ È¯ÙÒ' /  זפר ............................................ אהר) גבאיהרב 
בי% מרכזי התורה , של ספרי התלמוד כתבי היד נוסחו שינויי נוסח רבי5 בנודעבתקופת הראשוני5 

ני  ראה מקרוב את ש,מלט לספרדינאל> להש מגדולי חכמי אשכנז ,ש"הרא. אשכנז וספרד, הגדולי5

, דעתו בתשובותיו על מסורת אשכנז העדיפה על מסורת ספרדומפורסמת ידועה ש :א. מרכזי התורה

  בי% המקורותמבחי%מאמר ה. דעתו על נוסח ספרי התלמוד נראית כנסתרת בכמה מקומות בספריו

  .ומשלי. סדר בסוגיה
˙ÂÓÈ˘¯ ÂÌÈ!ÂÈˆ ÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ÌÈ ˙‡Ó ¯' ÌÁ!Ó Û¯Â„!„ÏÂ‡ ·˙Î· „È È¯·Ú / דש ....ל"ז קופפר פרי4א 

ונפטר במסטרה שבאיטליה לא , דמיי%;י בפרנקפורט"אשר נולד בשנת ר ר נפתלי אולדנדור:"רבי מנח5 ב

 טקסטי5 עבריי5 וארמיי5 לצד העתקת ותרגו5,  ידיישיכתב שירוג5 פורה היה סופר , ד"לפני שנת רס

המאמר . ל תולדותיו של סופר זהעל פי אחד מכתבי היד שלו חש: אפרי5 קופפר פרטי5 רבי5 ע. ליידיש

שהוסי: ציוני5 ומקורות , יואל בינדרהרב  י" והושל5 על פי כתב היד ע כא%שהתפרס5 ביידיש תורג5

  . רבי5 למאמר
¯‰ÓÎ ÔÂ‡‚‰ ˙Â„ÏÂ˙"Ê ÔÈÏ¯Ú· Â‰ÈÚ˘È ¯"Ï / שטז ................................ ל"רבי אברה4 ברלינר זצ 

נסקרו לראשונה בהרצאה , ס"דפי הששהגהותיו מפארות את גליונות , תולדותיו של רבי ישעיהו ברלי%

נדפסו לראשונה בגרמנית ולאחר מכ% ו, בית המדרש לרבני5 בברלי% ממורי, שנשא רבי אברה5 ברלינר

בתוספת נערכו והותקנו , כא% אוחדו כל המאמרי5. 'מגיד משנה'ע "בכהארוכה בעברית בסדרת מאמרי5 

  . הערות
ÈÈÂ!ÈÎ È‡!‚ ˙Â‡‚ÁÏ ÌÈ¯ˆÂ!‰ ˙ÂÁÂÏ· ÌÈÈ¯·Ú‰ / לבש ................................. בידרמ) נטע נת) הרב 

 בה5 צויינו ג5 חגאות ;' עברונות ';עריכת לוחות שנה  הצרי. חיי היהודי5 בגולה לצד שכניה5 הנכרי5

חגאות אלו צויינו .  ע5 שכניוכדי שיידע היהודי לכלכל את צעדיו ועסקיו, הנכרי5 לצד התארי. העברי

תופעה זו נסקרת . ל" שורש כבר בימות הנביאי5 וחז תופעה שיש לה,תמיד בלשו% וכינוי של לעג ובזיו%

  .  האחד בנדפס והשני מכתב יד;תו. השוואה לשני מקורות , לפי שכיחותה במהל. הדורות
‰ ÈÓÈ· ‚¯Â·˘¯Ù ˙·È˘È'¯ÙÂÒ ·˙Î' / מש .............................................ל " זצרבי דוד צבי לווינגר 

העמידה , חריוי צאצאיו ממלאי מקומו א"י החת5 סופר ונמשכה ע"שנוסדה ע' ישיבת פרשבורג'

ע "העלה את זכרונותיו על הכתב ופרסמ5 בכה', כתב סופר'תלמידו של בעל , אחד מה5. תלמידי5 רבי5

ומכיר לנו , פרסומ5 כא% לראשונה בתרגו5 עברי פותח צוהר לתוככי הישיבה. 'דער איזראעליט'החרדי 

 .את ההנהגה והאווירה של אחת מישיבות אשכנז המפוארות

 



 

 

והמה בכתובי,
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