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ומי יודע אם , בורי רובא דרובא בלשון אשכנז הם כתוביםיכי שאר ח

אך ספר בלשוננו הקדושה , לא יאבדו וישתכחו בקרב שנים

 .  לי לזכרון לדור אחרוןהויהי, משתמר

 'מלמד להועיל'הקדמת , רבי דוד צבי הופמן
 

 ?מהו" זכרון לדור אחרון" של טיבו

 ).ה"ב ה"ירושלמי שקלים פ" ( הן הן זכרונםדבריהם"אלא , "אין עושין נפשות לצדיקים. "לא יד ולא מצבה

התשובה לכך ? ובמה דבריהם הם זכרונם, מדוע אין עושין נפשות לצדיקים? מה פשרה של קביעה זו

, למשהו שנמוג ואיננו עוד, בה לדורות עברויד ולא מצה כי דבריהם של צדיקים אינם לא בננעוצה בה

דבריהם של צדיקים  .אלא משמעותם יפה באותה מידה לדור אחרון כפי שהיו יפים לשעתם

אינם באמת , יתר על כן . אין לך זכרון קולע מזה, וקיימתתוססת, יהדות חיההמפעמים בקרבה של 

 על הזכרון ות מכריזן בקיומן שה–בלבד  הנצחת העבר ןיד ומצבה שה. הם עדיין איתנו. צריכים זכרון

ומשולים להצבת ,  משום עלבון צורב למשהו שהוא עדיין חי וקייםן יש בה–שהוא נחלת העבר בלבד 

 . ץ על משענתוהלך בחותהיקום ומצבה לאדם 

 לאורם של חכמי אשכנז שבכל יםהצועדהיא מפעמת בקרבם של אלפים . חיה וקיימתמורשת אשכנז 

 . מאורחותיהםולומדים ם גמנהולכים בה,  על תורתםםדיקוש, הדורות

, להנציח את זכר בנו במצבת אבן', מלמד להועיל' בעל ,כאשר ביקש אב שכול מרבי דוד צבי הופמן

" ובזה יתקיים זכר בנו במצוה טובה שייעשו בעדו", להנציח זכר בנו בעשיית מצוה, ה"ייעצו הרדצ

 ).קלט' ב סי"מלמד להועיל ח(

רב רבנן של רבני " , רבי דוד צבי הופמןזכרו הטהור שלהעלאת  מוקדש ל'ירושתנו'חי של  הנוככרךה

, )בראש ספרו תורת הנפש, ל"וולף זצאברהם יוסף רבי , כפי שהכתירו תלמיד בית מדרשו" (אשכנז

הזכרון הנחלת  מתמקד הכרך בוברוח עצתו, )ב"ט במרחשון תרפ"י(עם מלאות מאה שנים לפטירתו 

אשר ילמד את , של גדולי וחכמי אשכנז שבכל הדורות לדור אחרוןלהעביר תורתם , ןלדור אחרו

 . תורתם ויצעד לאורם

 מועלים לזכר עולם תורתם ואורחותיהם של כמה הנוכחיבכרך גם ,  הקודמים כרכי ירושתנוכמו בכל

צבי ביניהם נוטל חלק בראש רבי דוד , וכמה מענקי אשכנז שכמעט נשתכחה תורתם ונעלם זכרם

. מכל מקום לא כל תורתו גלויה ומפורסמת, אף ששמו וזכרו ידועים ומפורסמים לבני דורנוכי  ,הופמן

מתגלה , כלוחם בקולמוסו נגד הכופרים בתורת משה, ומבאר התורה' פוסק'אם ידוע ומפורסם הוא כ

 . 'פייטן'ו' למדן'הגם בכרך זה 

שעד היום לא שזפתם עין ופרי רוחו רתו רואים אור בכרך זה הרבה מכתבי תו, למלא רצון צדיק

 -עיונים בתורתו ומבית מדרשו כל זה לצד . המגלים צדדים נוספים בתורתו של אדם גדול זה, הדפוס

 ".יהיה לי לזכרון לדור אחרון"כשאיפתו 

 מערכת ירושתנו                     ג                                                                "שנת תשפ

 



 
 

 

 'לזכרו* עול2 בהיכל ה

 

 מורי חמי

  ל"רבי יואל הירשברגר זצ
בהתמדה רבה בתנאי חיי0 שמסר נפשו לשמירת התורה וללימודה 

, והמשי4 את לימוד התורה של אבות משפחתו. קשי0 ביותר

ראש ישיבת ' מטה יששכר'צאצאי רבי יששכר בערמ5 פרנקל בעל 

ומתו4 עש5 חורב5 השואה הקי0 משפחה ענפה ומפוארת , פיורדא

  .מדקדקי הלכה וממשיכי מסורת הדורות, של לומדי תורה
 ה"ד בשבט תרפ"יה בינולד בקארלסרוה שבדרו/ גרמנ

א ונקבר בהר "נפטר בבני ברק בערב פסח שחל בשבת תשפ

 המנוחות בירושלי/

 

 רעייתו חמותי

  ה"מרת יענטא הירשברגר ע
רבת מעשי0 במצוות שבי5 אד0 ', מכתב מאליהו'תלמידתו של ה

הנחילה לילדיה , חכמת נשי0 בנתה ביתה, למקו0 ובי5 אד0 לחבירו

  מאבות משפחתה חכמי אשכנז וגדוליהונכדיה את הערכי0 שקיבלה

ד "ורבי אשר אנשל שטר5 אב' נתינה לגר'רבי נת5 אדלר בעל 

 ר מאיר יואלזו5"אות0 ינקה מאביה החבר רבי אשר ב, האמבורג

 
 ז"ו בתמוז תרפ"נולדה בהאמבורג שבצפו. גרמניה בט

 ג ונקברה בהר המנוחות בירושלי/"ה בטבת תשע"נפטרה בבני ברק בכ

 
 

 על ידי חתנ/הונצחו 

 בנימי* שלמה המבורגר

 והמשפחה הרחבה

 



 
  

  
 לכבוד הורי

 

 אברה0 מרדכי ב7 יהודה הכה7 ואסתר שטר7

Mr. Milton Roger Stern 
 

 חנה בת אליקי0 הכה7 ומרי0 נוימ7
Mrs. Arlene Esther Stern (Nee Neumann) 

  
 

 

 

 ולעילוי נשמת
 

 יהודה ב7 פנחס הכה7 ובתיה שטער7 

 מ"מפפד

Mr. Leo Stern 
 

 אסתר בת מרדכי ורבקה רוזנטל 

 מ"מפפד

Mrs. Edith Stern (Nee Rosental) 
 

 אליקי0 ב7 מאיר אריה הכה7 והינדל ניומ7 

 מפיורדא

Mr. Ernst Neumann 
 

 נחס וחנה שלוס ימרי0 בת פ

 מהיילברו.

Mrs. Elfrieda (Ellen) Neumann (Nee Schloss) 
 

 

 



 
   

  מוקדשכר6 זה של ירושתנו

 

 לזכר ולעילוי נשמות
 

 ל"קַארָא ז יצחק' ב5 החבר רצבי ' ר
 

 אהב והוקיר רבנ5 ותלמידיהו5

 ודרש שלו0 בי5 אד0 לחבירו

  ב"ב באדר תשס"נפטר כ
 ה"ורעייתו מרת קילא קַארָא ע

 
 אשת חיל עטרת בעלה

 כנשר על גוזליו ירח:

  ה"בטבת תשע' נפטרה ב
 הכה) דיאמנט דיי) בהאמבורגאברה, שמואל בנימי) ' בת מורינו ר

 ב) רבי נחו, הכה) דיאמנט ורעייתו מרת קילא דיאמנט

 בת רבי משה טוביה להמא) ורעייתו מרת שמחה להמא)

 'חת, סופר'ג רבי משה סופר בעל ה"בת רשכבה

 

 י בני משפחת2"הוקדש ע

  
Dedicated to the eternal memory of 

 

Herman Caro 

Son of Yitzchak Caro 

Who cherished and supported 

 Torah and always sought to make peace among 

 his fellow people 

Passed away 22 Adar 5762 (2002)  
and his wife 

Kate Caro 

Daughter of Rav Avraham Shmuel Binyamin Diamant, 

 Hamburg 

She excelled in devotion to her family 

 and help to others 

Passed away 2 Tevet 5775 (2014)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

In honor of  
 Meta Bechhofer 

  
And 

 

 Elliott Bondi 



ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ˙ 
 

רבותינו שבאשכנז

 

˙Â„ÏÂ˙ È·¯ ‰ÓÏ˘ ·"¯ Ï‡ÂÓ˘ ‚¯Â·ˆ¯ÈÂÂÓ ÂÈ˙ÂÙÒÂ˙Â ÏÚ ˘Â¯ÈÙ ‰ÏÈÙ˙‰ ÒÁÂÈÓ‰ ·‡¯Ï"Ô /  

  יז.......................................................................................................................הרב יעקב ישראל סטל
א7 , כתביה2 וחיבורי בני דור2קורותיה2 של רבותינו הראשוני2 נלמדות עקב בצד אגודל מבי% שיטי 

ומתו7 כ7 , שזיהוי מוטעה הביא לקביעות שגויות ,מווירצבורגר שמואל " שלמה בביראיתרע מזלו של 

. מאמר זה בוח% מחדש את תולדותיו ומעמיד את הפרטי2 על תיקונ2. ג2 לשיבוש תולדות חכמי2 אחרי2

 . ובהתקנה מושלמתחדשה רה והדמב,  תוספותיו לפירוש התפילהמופיעות תיקו% זה לצד

 

‡ÈÏ˘ ˙ÏÙÓ‰ ÔÈ!Ú· / מט.....................................................................ל"זצ ."כ רבי אברה, טריר  
היה רבי אברה2 טריר , ממנו יצאה תורה ובו נתגדלו חכמי הדור, פרנקפורט דמיי%ב' קלויז'אחד מחכמי ה

הד לתורת אותו קלויז עתיק . 'הפלאה'ששימש אב בית די% ועמד לימי% מרא דאתרא בעל , ל": זצ"כ

כאשר מכח , 'שליאהמפלת  'יתמתגלי2 במאמר זה בסוגי, תו7 עמידה על שיטת הלימוד דש2, יומי%

 .  כמה וכמה קושיותותקושיא אחת מתיישב
 

‰ÂÏÓ· ˘„˜Ó‰ ÔÈ!Ú·  /נה .............................................................ל"זצ. "כ טרירזלמ2 שלמה  רבי 
הוא אשר . מ"מ בקלויז שבפפד"ד ור"זלמ% הכה% טריר שימש כאבשלמה א; רבי , כאביו רבי אברה2

בי% . ה הרוחנינ חורב תפארתה לתחילת ימי בי%–בי% שתי תקופות משמעותיות באשכנז וגישר חיבר 

בי% . מלחמתו בחרב ובחנית ע2 מרשיעי דורו, להבדיל, עמידתו במלחמתה של תורה ע2 גדולי דורו לבי%

 . ששריד ממנה מתפרס2 בזה, לבי% הרבי: תורה

 

È!· Ô¯‰‡ ÏÚ ˙ÎÒÓ  ÔÈ·Â¯ÈÚ /נט ..................................................................... ל"זצ פולד אהר2 רבי 
בית 'לא ידועה עד היו2 כי א2 ספרו , מ"ששימש כדיי% וראש ישיבה בפפד, מתורתו של רבי אהר% פולד

עתה נתמזל מזל . מאז נדפס לפני למעלה ממאה ושלושי2 שנהשלא הופיע מחדש , כמותה>קט%' אהר%

 . כתביו לאור עול2 בהידורג2 שאר פרסומו מבשר על הוצאת ו,  שהיה טמו% עד כה,למסכת עירובי%ספרו 

 

 ‰ÏÈÊ‚· ·‚‡ ÔÈ!˜ /קג....................................................................... ל"רבי עזריאל הילדסהיימר זצ 
על מצודתו הפרושה של רבי עזריאל הילדסהיימר נית% ללמוד מכ7 שאחד מאלו שבאו עמו תדיר 

כמה ממכתביו כבר פורסמו ש ,חד מחכמי וילנא ,שאקהאבענזאה%במכתבי תורה היה רבי יהודה אהר% 

דו והגי... ובאת אל הכהני2" פותח בציטוט של כבוד של הפסוק נוכחימכתב הה .ה הנדפסי2"בכתבי רע

 . בדרכי הלימוד והחידושה "רעמדרי7  במענהו. 'גזילהבקני% אגב 'עוסק בעני% ו, "ל7 את דבר המשפט
 

Â˘"·˙ÎÓ ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ ˙Â‰‚‰Â ÌÈ˘Â„ÈÁ ˙- „È /2קח .......................... ל" זצרבי דוד צבי הופמ 

תורתו . קולמוסו אחוז היה תדיר בידו. בימי חייולהעלות על הכתב רבי דוד צבי הופמ% הספיק הרבה 

תשובותיו וכ% , אול2 עדיי% הרבה מכתביו ספוני2 וטמוני2. רסמה בחייו ומעט לאחר פטירתוהתפ

דוגמאות . 'מלמד להועיל' עליה2 ועל דרכ2 הרחיב בהקדמתו ל>חידושיו ופלפולי אורייתא שלו 

 . מהספוני2 וטמוני2 רואי2 כא% אור

 



Ï‡!!Á Ï„‚Ó  /2קלז ..................................................................................... הרב שניאור זלמ2 הופמ 
 %גליוהמתהדר בפירוש רבינו חננאל בשולי בימינו ס " בסיס לכל מהדורות השהמשמש" ס וילנא"ש"

פירוש רבינו חננאל את צ הופמ% "הגרדהוציא לאור , זהס "עוד קוד2 להופעת ש. ס"חלק ממסכתות השב

על מהדורת מבוסס , הוצאת ווילנא כולל הגהותיו שבח במסכת מכות"ר' פי.  ע2 הערותיועל מסכת מכות

עני% . כולל עיוני2 בדבריו ותוספות מכתב יד, צ בשלמות%" הגהות הרדותבמאמר זה מופיע .ה"הרדצ

 . ח"בגו; פירוש ר, ס וילנא על דעת2"מיוחד יש בהתייחסות לשינויי2 שעשו מדפיסי ש

 

Ë¯Ù „Á‡ ¯‚¯‚ ÔÈ!Ú·  /קנה .......................................................................... ל"זצ אויערב7 משה רבי 
יסד החינו7 התורני ביישוב החדש באר: הוא מוכר יותר כמי. ל"רב פעלי2 היה רבי משה אויערב7 זצ

מכתבו לרבי . וכמי ששימש בקודש בבית המדרש לרבני2 בברלי%, א7 פחות ידוע כמרבי: תורה. ישראל

 . ובסופו אנו למדי2 על חילו; מכתבי2 ג2 במסכת זבחי2, דברי הירושלמי בפאהבעוסק , יונה מרצב7

 

Â˘Ï ˙Â‰‚‰" ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ ˙ /קנז .............................................................. ל"רבי יונה מרצב7 זצ 
לא זזה ידו מתו7 ידו עד רגעיו ו, ל"צ הופמ% זצ"תלמיד מובהק היה רבי יונה מרצב7 למורו ורבו הגרד

ציי% רבי יונה ' מלמד להועיל'ספרו עותק על . ממשמש היה תדיר בתורתו והופ7 בה. האחרוני2 של רבו

כתב מרגש אשר כתב רבי להגהות אלו מצור; כנספח מ. ציוני2 והערות, תיקוני2 והוספות, הגהות רבות

 . בו הוא מבטא את החסרו% הגדול בהסתלקות מורו ורבו, יונה כעשרה ימי2 לאחר פטירתו

 

˘ÂÓÈ˘˙Ò!Î‰ ˙È·· ¯ÓÊ ÈÏÎ·   / קסח ........................................................... ל" זצאליהו מונקרבי 
ששימש כרב ,  רבי אליהו מונק. במש7 הדורותדיו% נרחבפרנסה שאלת שימוש בכלי זמר בבית הכנסת 

את ביאר ו, ל לעני% ההנהגה בקהילתו בנושא זה"י הרצוג זצ"נדרש מאת הגר, פריסק עדת יראי2 ב"דק

  .'מלמד להועיל'ל באחת מתשובותיו הארוכות ב" זצצ הופמ%"הנהוג בקהילתו על פי דברי מורו ורבו הגרד

 

 

 

הלכה ותוספות

 
Â˘· ÌÈ!ÂÈÚÂ ˙Â¯Ú‰" ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ ˙ /קעג ............................................ הרב שמואל חיי, דומב 

דרכי ', מלמד להועיל'ח דומב פניני2 רבות מתו7 תשובות "דולה הגרש"  לעומקא דדינאדיינא ונחית"כ

 .מידיעותיו הגדולות הוא מרחיב ומעמיק מעני% לעני%. לצד הערות חשובות, ההוראה וההנהגה

 

ÔÈ!Ú·ÂÎÚ· ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜Â ‰ÏÈÓ "Ì / 2קפח .............................. הרב אלכסנדר אברה, יצחק הופמ 
ל "צ הופמ% זצ"ביו2 השנה המאה לפטירת זקנו הגרד, ·!Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·ÔÈÏ¯·· ÌÈ¯ שנמסר בהיכל שיעור

השיעור עסק בתשובה שכתב זקנו בנושא . י נינו ונכדו"ע, ב"ט בחשו% תשפ"י', מלמד להועיל'בעל 

 . 'מלמד להועיל'ודנו בי% השאר ג2 בתשובה זו שב, שעסקו בו רבי2
 

È¯ÂÚÈ˘Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ Ï˘ Ì˙!˘Ó· ˙Â„ÈÓ‰   /רא .............................................. רהרב ראוב2 קצוא 
דות ומשקולות יכאשר ביקשו להתאימ% למ, י% לענות בו בכל הדורותיל היו ענ"דות שקבעו חזישיעורי המ

כולל  ( הערו7 לנר,הרב מווירצבורג, הגידולי טהרה: בה2 גדולי חכמי אשכנז כמו, אותו דורבהמוכרי2 

צ "רדהשל ג2 דעתו . רבי2ר הירש ועוד " הרש,) בידי צאצאיוי2 הנמצאמעזבונושי2 גביעהבירור שיעור 

  .  במאמר זהת ומתבררת מתלבנל" זצהופמ%

 



„Â·Î ‰¯Â˙‰ ÈÓÈ!Ù‰  /רכה .....................................................................הרב יהודה מנח, שטראוס 
ומה יש , מאמר זה עוסק ומגדיר מהו היופי הנדרש. נצטווינו לפאר וליפות את המצוות בה% אנו עוסקי2

 .  יופי פנימיעומתל, את המצוה בעיני כל ובכ7 להדר ,י2 לפנינו לבחירה יופי חיצוניעומדלהעדי; כאשר 

 

 
תקרב רינתי

 

 „Â„Ï ÌÈ¯ÂÓÊÓ /רלה ................................................................................. ל"רבי דוד צבי הופמ2 זצ  
לכבוד רבו או לעת .  ותפילההיה משיכתו בקולמוס שירה, ה"פ% לא ידוע ומפתיע באישיותו של הרדצ

 כל אלו נקבצו .לשמחת חת% וכלה,  לסעודת חברה קדישא,ס" לכבוד סיו2 הש, תפילת אשכבה>מצוא 

 .   לראשונהומתפרסמי2 בזאת, אחד לאחד
 

‚¯·Ó· ˙!È„Ó· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ‚‰!Ó ˜· ‚Â‰!‰ ÌÈÙÈÊ˘‰ ˙È!Ú˙Â"‚¯·Ó· ˜  /רמט .... הרב יוס: פראגר 
.  היה יו2 תענית ואמירת סליחות בערב ראש חודש אייר:ק במברג"מנהג עתיק שנשמר עד לימי הזע2 בק

ועל הנסיבות שהביאו נחקר לפרטיו ,  מקורותיו דלי2 ביותרמעט ונשכח זכרו וא;כש כ,מנהג עלו2 זה

 .'תענית שזיפי2 ':כמו ג2 מקור שמו הייחודי, לקביעתו
 

   
תורת אמ0

 

 Ò¯Ë!Â˜'ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯Ú˘ '˜ È‚‰!Ó ¯‡·Ï" ‡˘ÈÈÓ¯ÂÂ ˜ /רעא ... ל"רבי יעקב קאפיל הלוי במברגר זצ 

לחקוק את מנהגי קהילתו עתיקת לחקור ו שקד רבות, רבה של וורמיישא, רבי יעקב קאפיל הלוי במברגר

,  בהדרו כלולמופיע בזה, קונטרס זה שנחשב לאבוד. ביתהימי ל שיש שייחסו את ייסודה עוד >היומי% 

להוכיח שתלמוד ירושלמי נתפשט . א: ק במברגר" ג2 ה2 מכתב ידו של ריבסופו שני נספחותכולל 

  .ק ווארמס"מקלה ינוסחת התפ. ב; במדינת אשכנז קוד2 תלמוד בבלי

 

˙Â!˜˙ ‰¯·Á ‡˘È„˜ ·È¯ÚÓ„ ‰!ÓÊ· ˜„"˜ Í‡·ˆÏÂÊ ,Ï˜˙"‡  /שו.................. גדליה;ב2 יוחאי ר"ד  

התחייבו להתפלל ערבית לאחר צאת  שחבריה חברה ביניה%, ישראל פעלו חברות שונות בקהילות

בעיקר  ,בארצות הצפו% הפער בי% השקיעה לצאת הכוכבי2 גדול : האתגרלמרות, י:קהכוכבי2 ג2 ב

התקנות הייחודיות מ% . קהילות באירופהמספר  עדויות על קיומ% של חברות דומות בקיימות .בקי:

אלא ה% היוו , החברות לא שימשו רק לתפקיד המוגדר שלשמו התאגדו לחברה זו בזולצבא7 עולה כי

   .ודאגה לחברי2 בשעת מצוקה, סעודה שנתית, שכלל סדרי לימוד ,מסגרת חברתית ע2 הווי מיוחד
 

בינת דורות

 

·˙ÎÈ‚‰ Ï˘ ˙Â!·¯‰ "Ó ıÈ˘·ÈÈ‡ Ô˙!Â‰È ¯˜"‰‡ ˜"Â /  שכא ......  הורווי.הלוי אהר2 יהודההרב 

, ונזבקהמבורג ו, כהונת הרבנות האחרונה של רבי יהונת% אייבשי: היתה בשלוש הקהילות אלטונא

 הראשונה ,לפנינו שני כתבי הרבנות שקיבל ע2 התמנותו.  הוא כיה% בה ארבע עשרה שנה.שבאשכנז

לציד% חוזה הכולל את כל התנאי2 המדוקדקי2 . מהמבורג לבדה והשנייה משלוש הקהילות ג2 יחד

 .הכתבי2 גדושי2 במליצות המלמדות על ההערכה הרבה שרחשו לו בני דורו. שעשה עמו הקהל



ÁÎ˘!‰ Ë¯ÂÙ˜!‡¯Ù ÔÂ‡‚ :„ÏÂÙ Ô¯‰‡ È·¯ ‰ ÌÚ ÂÈ¯˘˜Â'¯ÙÂÒ Ì˙Á' / שלה .... הרב משה המבורגר 

היה רבי , אחד ומיוחד מה2. זכתה בימי תפארתה לענקי עול2 שפיארו את בתי מדרשיה, קפורט דמיי%פרנ

, בכר7 זה' רבותינו שבאשכנז'כהשלמה לדברי תורתו המתפרסמי2 במדור . ' אהר%יתב'אהר% פולד בעל 

   .'חת2 סופר' בעל >מ ג2 הוא "וקשריו ע2 יליד פפד, מובאי2 בזה תולדות חייו
Â„"Ù ÏÚ Á„¯‰ ˙¯ÈË"ˆÊ ÔÓÙÂ‰ ˆ" Ï /2שסט ....................................... בית המדרש לרבני, ברלי 

שצמא היה , זעזעה את העול2 היהודי של אשכנז, פטירתו של רבי דוד צבי הופמ% לפני מאה שנה ושנה

 'ד לרבני2"ביהמ'את הדרישה הזאת מילא . כמו ג2 על תולדות חייו, לדעת על פרטי מעמד אשכבתיה דרבי

  . ת שפרס2 שרק השני מה2 הגיע לידינו ומתפרס2 בזאת"בשני דוחו, שנהד "בו הרבי: תורה במש7 כמ
ÌÈÓÂ„Ó„‰ ˙ÙÂ˜˙· Ë¯ÂÙ˜!‡¯Ù ˙·È˘È /  ,שעה ........................................ ווייל) אלכסנדר(אברה 

המשבר הפנימי שפקד את יהדות אירופה בעת החדשה היה תוצאה ישירה של התדרדרות פנימית 

 התקיימו הקהילות הראשונות ,ת ובגרמניהבעיקר בצרפ, בארצות המערב. בהשפעתה של התרבות המערבית

 פראנקפורט שהיתה המרכז התורני החשוב ביותר בעול2 היהודי.  ההשכלה והרפורמהנזקישספגו את 

על צביונה הרוחני  מעט מאוד ידוע .ר הירש"פריחה בימי רשההגיעה כמעט עד שערי מוות רוחני אלמלא 

ות% עני% להביא מידע על מאמצי הישרדות לימוד יש בנולכ% , של פראנקפורט בתקופת הדמדומי2 הזו

  .'שנה ופירש'מפרי עטו של אחד ש, היא תקופת הרבנות של הגאו% רבי שלמה זלמ% טריר, התורה בעת ההיא
¯‚¯·˘¯È‰ Ï‡ÂÈ È·¯ Ó ÂÈ˙Â!Â¯ÎÊÂ'ÔÂ¯Â˘È ˙„Ú Ï‰˜ '‰Â¯ÒÏ¯‡˜·  /שצח . הרב בנימי2 שלמה המבורגר 

,  בגרמניה בקארלסרוהנולד. בגיל תשעי2 ושש, ל"רשברגר זצא נפטר רבי יואל הי"בערב פסח תשפ

 נשלח יחד ע2 אחיו 'הפרעותליל 'בעקבות . 'קהל עדת ישורו%, 'הילה חרדית נפרדתבקשהצטיינה 

וג2 , ר יצחק בעק"ר אליהו הכה% מונק והג"היה תלמיד2 של הג. הראשו%' טרנאספורט>קינדר'לאנגליה ב

 שריד לדור דעהכ. היל בצפו% לונדו%> בסטאמפורדעד לזקנותותגורר ה. ר מפרמישלא%"התקרב אל האדמו

 .משה' ה ונכדו ר"דברי2 שרשמו חתנו רבש, על נעוריו וקהילת מולדתו קארלסרוהסיפר כל ימיו 

 

 

 

והמה בכתובי3

 תלב > תיט: עמודי2

 „¯ÙÒ ˙ÓÂÚÏ Ê!Î˘‡ Ï˘ „ÂÓÏ˙‰ ÈÁÒÂ!- ÂÈ„ÁÈ ÌÈÈ!˘ ÂÎÏÈ‰? /  שמואל פר.הרב|      ˆ ¯Â¯

˙ÈÊ!Î˘‡‰ ‰¯Â˙‰ ˙¯ÂÒÓ È!ÈÈ!Ú· ˙Â¯Ú‰ /  אהר2 גבאיהרב|       È·¯ Ï˘ Â‚ÂÁ ÏÚ ËÚÓ „ÂÚ

Ë¯‰!ÈÈË˘ ÛÒÂÈ /  מיכאל קוטקהרב   |   ÔÈËÂÁ – ‰¯Ú‰ ÌÂ‚¯˙· ÈÊÚÏ ˘¯"È /  חיי, הרב

 פרידלנדר
      

  תלד....... ג"פלוח לשבתות ומועדי השנה לשנת תש/ ל "י ובחו"מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז בא



    

   ייי"""רשרשרש   ---   תלמידיהתלמידיהתלמידיהשל ישיבת וורמיישא על ש3 גדולשל ישיבת וורמיישא על ש3 גדולשל ישיבת וורמיישא על ש3 גדולבית המדרש בית המדרשבית המדרש דג3 דג3 דג3

 רבותינו שבאשכנז



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

ÏËÒ Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ·¯‰
 ירושלי!

 

ÏÂ˙· ‰ÓÏ˘ È·¯ ˙Â„"Ï‡ÂÓ˘ ¯‚¯Â·ˆ¯ÈÂÂÓ  

Ï ‰˘„Á ‰¯Â„‰ÓÂ‰ÏÈÙ˙‰ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÂÈ˙ÂÙÒÂ˙·‡¯Ï ÒÁÂÈÓ‰ "Ô 

 

ופעל במחצית הראשונה של המאה ,  מווירצבורג היה מחכמי אשכנזר שמואל"שלמה ב' ר

מקומו ופרטי! , נולקביעת זמהביא  זיהוי מוטעה של חיבוריו וכתיבותיוא5 . העשר4השלוש

מאמר . תולדותיה! של חכמי! אחרי!גר! לשיבוש וג! ,  ומשובשבאופ8 שגויביוגרפיי! אחרי! 

 . תיקונ!זה בא לבחו8 מחדש את פרטי תולדותיו ולהעמיד! על

‡ .ÂÈ˙ÂÙÒÂ˙ 

 אינ! כוללי!מווירצבורג  –ש "רשב:  להל8–ר שמואל "שלמה ב' כתביו הוודאיי! של ר

א! כי תוספות אלו יש בה8 כדי , א רק הגהות ותוספות לחיבורי קודמיוחיבורי! של ממש אל

: כתב את תוספותיו והגהותיובה! הוא  חיבורי! שלושהידועי! לנו . לפרנס חיבור בפני עצמו

רושי המקרא של רבינו פי) ג(; המקראי על "פירוש רש) ב(; 8"אב לרפירוש התפילה המיוחס) א(

 .יהודה החסיד

המשלימי! זה את , יד4כתבי8 הגיעו לידינו בכמה " התפילה המיוחס לראבתוספותיו לפירוש

י על המקרא הגיעו לידינו בעצ! כתב ידו "אבל תוספותיו לפירוש רש, כפי שיתברר בהמש5ו, זה

ושילב , י למקרא"העתיק את פירוש רשהוא ) 1233(קצג תת'בשנת ד. ש מווירצבורג"רשבשל 

טעמי! ומדרשי! שאינ8 מיסודו"בה! , תארוכות וקצרו, בתוכ8 מאות תוספות
1

ועי8 לא ראתה ... 

"זולת!
2

.Cod. hebr. 5בווריה ספריית מדינת ,  שמור כיו! במינכ8,זהמפואר יד 4כתבו, 
3

 

אני : "היד4כתבפו8 ובקול י!מפורש 5י מינכ8 "בכת של בעל התוספות  ומקו! פעילותושמו

Ï‡ÂÓ˘ È·¯· ‰ÓÏ˘ ממדינת ˜¯Â·ˆ¯ÈÂושי! של עשרי! וארבעה ספרי! כתבתי אילו פיר ...

..."בשנת ארבעת אלפי! ותשע מאות ותשעי! ושלשה לבריאת העול!
4

בתוספות ,  לעומת זאת,

 
הצילני מכמה אי, שמחה עמנואל קרא את המאמר טר& פרסומו' פרופ *

4
אות& , דיוקי& והעירני על כמה פרטי&

 .תודתי נתונה לו ג& כא7. הבאתי בשמו

 .רשימת הקיצורי& הביבליוגרפיי& שנעשה בה& שימוש מופיעה בסו9 המאמר

 .י"של רש) יסודו(=שאינ7 מפירושו , כלומר  1

י מינכ7 "כת, י על התורה" מווירצבורג בקולופו7 שבסו9 העתקתו לפירוש רשר שמואל"שלמה ב' רלשונו של   2

 .א170ד9 , א, 5
מספרו במכו7 לתצלומי כתבי  3

4
מהדורה . F2526-F2525: י הספרייה הלאומית בירושלי&"יד עבריי& שע

ת רבינו תוספו: הוצאתי לאור זה עתה, על כמה פרשיות בלבד, י על התורה"ראשונית מתוספותיו לפירוש רש

 .ירושלי& תשפג, תולדות;פרשיות בראשית: י לתורה"ר שמואל מווירצבורג על פירוש רש"שלמה ב

כי בס> הכל , לא אעסוק בפרוטרוט, יהודה החסיד' ש מווירצבורג לפירושי המקרא של ר"בתוספות רשב

 .27סו9 הערה , והוא נידו7 להל7, מדובר בקטע אחד בלבד

 .א256ד9 , ב, 5י מינכ7 "כת 4



 הרב יעקב ישראל סטל

!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

יח

 ולעתי!, "שמואל' שלמה בר ": ללא מקו! מגוריורק שמו של הכותבלפירוש התפילה נתפרש 

"שלמה: "שמו הפרטי בלבד
5

תוספות שכתב את השמדובר באותו חכ! , א5 ע! כל זאת ברור, 

 .י"לפירוש רש

 נכתבו ששתיה8,  מלמדי!תוספות לפירוש התפילההי ו"תוספות לפירוש רשנתוניה8 של ה

)גרמניה(שפעל באותו מקו! ) ר שמואל"שלמה ב' ר(בידי חכ! בעל ש! זהה 
6

 זמ8 ובאותו 

)העשר4המחצית הראשונה של המאה השלוש(
7

 לבית מדרש!  מסוימתהיה קשור במדהאשר , 

שכנזשל חסידי א
8

דרשנית4הרמזיתעשה שימוש בתורת! ו, 
9

 שלה!תורת הסוד וב
10

וג! , 

 
שאי7 ספק שכמה וכמה מתוספותיו שוקעו לחלוטי7 , א> ורק לתוספותיו הניתנות לזיהוי, כא7 ולהל7, התייחסתי  5

 ).וכדומה" שלמה, תוספת("בעקבות השמטת פרטיה7 המזהי& , בפירוש התפילה

ואי7 , )4ליד הערה , לעיל' עי(העיר ווירצבורג : מקומו של הכותב, כאמור, י מפורש"בתוספות לפירוש רש  6

 .כפי שיתברר להל7, ספק שג& בעל התוספות לפירוש התפילה פעל בגרמניה
תת, ראה על כ> להל7  7

4
 .פרק ב

תת, להל7' עי, בנוגע לקשרי מחבר התוספות על פירוש התפילה ע& בית מדרש& של חסידי אשכנז  8
4

, פרק ב

ות אלו מיוסדות ברוב7 על מדרשי שכ7 תוספ, במדה מצומצמת, י"וזיקה זו מצויה ג& בתוספות לפירוש רש

בנוס9 להבאת ענייני& . מבצבצת זיקה זו מה7 בכמה מקומות, א> ע& כל זאת, ל ופרשני המקרא הקדומי&"חז

ג& נזכרו בתוספות אלו שלושה חכמי& בעלי זיקה לחוג חסידי , )9!10הערות , להל7' עי(מתורת חסידי אשכנז 

: ראה עליו(יהודה החסיד ' אחיו של ר,  החסיד משפייראÏמוא˘ר "ברה& ב‡' הוא ר, "ל"אש ")‡(: אשכנז

שה&; 362!363' עמ, בעלי התוספות, אורב>
4

). 156!159' עמ, ]36הערה , להל7 [משפייר לרגנסבורג, שטיינר

, אלעזר מוורמייזא' אביו או רבו של ר, שפייראÓמגנצא או Óלונימוס ˜7 ·הודה È' הוא כנראה ר, "&"יבק ")·(

, ברו> ממגנצא'  ר)‚(). ותודתי נתונה לו, שערה מסתברת זו הציע לפני ידידי הרב לוי יצחק חריט7ה(' רוקח'ה

וכל זאת בשעה שחו= ). 426' עמ, בעלי התוספות, אורב>' עי(יהודה החסיד ' שהתכתב בענייני הלכה ע& ר

, שמעיה' ר, יוס9 קרא' ר, דונש, כרב סעדיה גאו7(מאזכורי& מעטי& לקצת פייטני& או פרשני מקרא קדומי& 

 !כמעט לא נזכרו בתוספות אלו חכמי& מתקופת הראשוני&, )ועוד, &"רשב

 :והנה שלושת הקטעי& מתורת החכמי& הנזכרי&

 j∆‡¿̄«‡¿Â ¿Í≈Ï« :ַוAֵֵצא ָיֵעל ִלְקָראת< ַוAֹאֶמר ל<: "על שופטי& ד כב(ג ;עמודות ב, א179ד9 , א, 5י מינכ7 " כת.‡

Gֲֶא Gשֶאת ָהִאיIֵה ְמַבAָJ ר :("Í‡¯‡Â ÍÏ :אלא לפי שאי7 לאשה ', בוא וארא>': לפי העניי7 היה לו לומר

 .Ï"‡˘. וארא>, ל> אתה לפני ואנכי אחרי>: אמרה לו, ללכת לפני האיש

 LְָרכLְ , OִהְתַנNֵב ָע&,Lְִפרַֹע Mְָרע<ת LְִיKְָרֵאל: "על שופטי& ה ב(עמודה א , ב179ד9 , א, 5י מינכ7 " כת.·

 .È"Ì·˜. כשרבו חסידי& להתנדב להיות נזירי& ולגדל פרע: ·Ï‡¯˘È· ˙ÂÚ¯Ù ÚÂ¯Ù: דבר אחר"): ָיְי

כל : È˘ÚÎ Ï˜˘È Ï˜˘ ÂÏ"): לGָ Oק<ל ִיQֵָקל PְַעKִי: "על איוב ו ב(עמודה א , ב186ד9 , ב, 5י מינכ7 " כת.‚

. והוא תולעת המצערתו ואוכל את בשרו, Ú˘ל מפני שכל כעסו לא היה אלא ע, 7"כעס של איוב כתוב בשי

Ê ‡ˆ#‚ÓÓ ÍÂ¯· È·¯ ·¯‰ ˘¯ÈÙ ÍÎ"Ï. 

שלא בש& (א> הפירוש הדרשני שבקטע השלישי ידוע , לשני הקטעי& הראשוני& לא מצאתי מקור או מקבילה

, ר"סודי חומש ושא: ראה! וממנו בלבד, מחיבור דרשני מבית מדרש& של חסידי אשכנז) ברו> ממגנצא' ר

שהקטע השלישי הוא המובאה היחידה , חשוב ג& לציי7. קיד' עמ, ירושלי& תשסט, מהדורתי, ב ו באיו

ספרי& אבודי& : שברי לוחות, עמנואל' ש: השווה. ברו> ממגנצא' מפרשנות המקרא ששרדה מתורתו של ר

 .1 הערה 104' עמ, ירושלי& תשסז, של בעלי התוספות

להל7 תת,  לדוגמאראה, בנוגע לתוספות לפירוש התפילה  9
4

ה "וד', ארוממ> אלוהי המל>'ה "ד, ]ה[סעי9 , פרק ה

קטעי& רמזיי&, פה וש&, י מופיעות"וג& בתוספות לפירוש רש. '7"למה לא נאמר נו'
4

דרשניי& הנובעי& מבית 

מכא7 רמז לדבורה שבאה . ‡˘‰ראשי אותיות רמוז , נות‰7לוחה ˘ילה ‡": כמו, מדרש& של חסידי אשכנז



4"ר שמואל מווירצבורג ותוספותיו על פירוש התפילה המיוחס לראב"תולדות רבי שלמה ב  

!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

יט

מטבעות לשו8 בלתי שגרתיותבאות! השתמש 
11

י "שהתוספות לפירוש רש, כל זאת מלמד .

, אל מווירצבורגר שמו"שלמה ב' הוא ר, יצאו מתחת ידי אותו כותבוהתוספות לפירוש התפילה 

 .על תולדותיו ופעלוודאיות ולהסיק מש! האפשרות לעיי8 בכתיבותיו הואפוא נוצרה ו

 
ראה (רמז שמקורו בחיבוריה& של חסידי אשכנז , )עמודה ב, ב42ד9 , א, 5י מינכ7 "כת ("לימשבט נפת

בני, קלוגמ7' מהדורת הרב י, פרשת ויצא, א, פירוש הרוקח על התורה: לדוגמא
4

, ש&; רכח' עמ, ברק תשלט

ת רות במיוחד יש לציי7 את החטיבה הרחבה של פרפראות וגימטריאות על מגיל). שיט' עמ, פרשת ויחי

 ;עמודה ב , ב124דפי& , 5י מינכ7 "כת(י למגילת רות "שנוספה בסו9 פירוש רש, שבסגנונ& של חסידי אשכנז

ועריבי& ה& / אילו ה7 הטעמי& טובי& לפה וללב נעימי& : "חטיבה זו פותחת בהודעה). עמודה ב, א125

הלא / ל חקוקי& לתמימי& ובעט ברז/ חמומי& לגו9 כאש פחמי& / דברי& חקוקי& ורשומי& / כמטעמי& 

והיא נדפסה מכתב, )עמודה ב, ב124ד9 " (והמשכיל בה& יארי> ימי&/ גלויי& ה& ולא סתומי& 
4

היד שלנו 

על
4

 .יד;יב' עמ, )תשסו(ד , משלח7 מלכי&', עניני עשרת הדברות וטעמי רות, 'יק'צ'ד צ"ידי הרב מ
תת, ראה למשל להל7,  התפילהעל תורת הסוד של חסידות אשכנז ששוקעה בתוספות לפירוש  10

4
סעי9 , פרק ה

י נקלטו כמה "ג& בתוספות לפירוש רש.  ועוד הרבה',ומדרש אגדה'ה " ד,]ו[סעי9 '; א> שלא לפרס&'ה " ד,]ה[

דמות פניו שלמעלה המצוייר בוילוÈ#˙˘È‡ È‰ÂÙ#‡ ÌÏˆÂ : 7: ועוד מדרשו: "כמו, קטעי& מתורת הסוד שלה&

ויסוד זה הוא מתורת הסוד של חסידי ). על דניאל ג יט, עמודה ב, א211ד9 , ב, 5י מינכ7 "כת" (נשתנה כמו כ7

' עמ, ירושלי& תשסה, מהדורתי, מאמר מה, מילואי&, ב, ספר גימטריאות לרבינו יהודה החסיד: ראה, אשכנז

י "כת: כמו, י"ויש קטעי& נוספי& מתורת הסוד של חסידי אשכנז שהובאו בתוספות לפירוש רש. תתעו;תתנג

 .עמודה ג, א30ד9 , א, 5מינכ7 

 ג& בתוספות לפירוש התפילה וג& בתוספות י& המופיעי&ארשו& כמה ביטויי& ומטבעות לשו7 בלתי שכיח  11

להל7 תת,  ראה תוספות לפירוש התפילה;" עד נאמ7 ")‡(: י"לפירוש רש
4

תוספות לפירוש ; ]ז[סעי9 , פרק ה

אלעזר בירבי קליר ' בנוגע לר" פה קדוש ")·(. עמודה א, ב210ד9 ו; עמודה ג, א199ד9 , 5י מינכ7 "כת, י"רש

להל7 תת,  ראה תוספות לפירוש התפילה;
4

, י"תוספות לפירוש רש'; א> שלא לפרס&'ה "ד, ]ה[סעי9 , פרק ה

אני  ")‚(". למילה פירק וכלפי מעלה זרק: Â„˜ ‰Ù˘וזהו שיסד הקליר : "עמודה ב, א157ד9 , א, 5י מינכ7 "כת

להל7 תת,  ראה תוספות לפירוש התפילה;" המעתיק
4

' שלמה בר, ‡#È˙ÚÓ‰ È˜כ> קיבלתי ]: "ז[סעי9 , פרק ה

על ,  מצאתי כתוב‡#È˙ÚÓ‰ È˜ו: "עמודה ב, א200ד9 , א, 5י מינכ7 "כת, י"תוספות לפירוש רש; "שמואל

רבינו , הפרש7: "עמודה ב, ב160ד9 , ש&; "ÒÂ˙'˙Ù... שהניחו לאבשלו& לבוא על פלגשי אביו ולא מיחו בידו

 מצאתיה כתובה כולה והעתקתיה בכא7 כמו שתראה ‡#È˙ÚÓ‰ È˜ו, התחיל באגדה וכתב מקצתה, ל"שלמה זצו

 שכל –א> ריכוז& בתוספות לפירוש התפילה , ביטויי& אלו מצויי& ג& בחיבורי& אחרי&". אותה כתובה לפני>

הוא חיזוק משמעותי לקביעתי ששתי , י"& בתוספות לפירוש רש והופעת& ג–כול7 תשעה קטעי& בלבד 

 . התוספות יצאו מידי אותו חכ&

המופיע ג& בתוספות לפירוש התפילה , "המורה"לרשימת ביטויי& זו אי7 להוסי9 את השימוש בכינוי 

להל7 תת(
4

וג& ") #ÂÓ‰ È¯·„Ï ¯ÂÊÁ¯‰, שמואל' שלמה בר, כ> קבלתי, כאשר פירשתי]: "א[סעי9 , פרק ה

... ל מפרש בעיניי7 אחר"ורבי יוס9 קרא ז: "ב;עמודות א, ב15ד9 , א, 5י מינכ7 "כת(י "בתוספות לפירוש רש

, 7 בפירוש המיוחס לו"כא7 הוא ראב(המתייחס למחבר הספר שבו נכתבו התוספות , ") לדבריו‰ÂÓ‰ ‰„Â¯‰ו

, ש מווירצבורג"אינו לשונו של רשבי "כי הקטע המדובר מתוספות לפירוש רש, )י בפירושו למקרא" רש;וכא7 

כמוכח מהופעתו בכתבי, )18הערה , השווה להל7(שהוא כבר הופיע בעותק הפירוש ממנו הוא העתיק 
4

יד 

כולל פירושי פשטני& : פליטת סופרי&, ברלינר' א: ראה. י ופרשנות מקראית אחרת"אחרי& של פירוש רש

' עמ, מאינ= תרלב, בי ידות שונות וקבצתי& להיות אחדהעתקתי& מכת[...] קדמוני& על פסוקי תורה שוני& 

ספריית , י פרנקפורט דמיי7"כת; ב19דF4144( , 9: י"מתכ (hebr. 157הספרייה הלאומית , י פריס"כת; 13

 .שמחה עמנואל' למקורות אלו העירני פרופ. ב;א163דF25932( , 9: י"מתכ (Oct. 133האוניברסיטה 



 הרב יעקב ישראל סטל

!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

כ

פירוש על פירוש התפילה שונה משמעותית מאלו ש על  התוספות השתמרות8 שלאמנ! מצב

; מגנצא(מגדולי אשכנז בדורו , 8"ראב, ר נת8"אליעזר ב' פירוש התפילה המיוחס לר. י"רש

)1090!1170, תתקל;תתנ'ד
12

י! את הפירוש מוסריד 4כתביכמה . עבר עריכות רבות ושונות, 

עד כמה שנית8 לאבח8 זאת, המקורי
13

יד אחרי! מחזיקי! נוסחי! מעובדי! של 4כתביאבל , 

 ;'˙ÒÂ: או, ˙ÙÒÂ˙: מה8 החתומות במפורש(שבשלב שני שולבו בה! תוספות והגהות , הפירוש

˙'(14

ותוספות אלו  , מווירצבורגש"רשבשאחד מה! הוא , שכתבו חכמי! שוני! בזמני! שוני!, 

המחזיקה את , 8" העריכה המורחבת של הפירוש המיוחס לראב.שובות לענייננוה8 הח

שלמי! וג! שאינ! , יד4כתבימצויה בכמה , ש וחכמי! נוספי!" רשבתוספותיה8 והגהותיה8 של

ובהשמטה שיטתית לסימני התיחו! העתקה טעויות מרובי! בכמה מה! . זהי! בהיקפ!אינ! 

נותיה! האישיי! של כותבי התוספותלשוול) וכדומה' תוספת'(התוספות של 
15

המונע את דבר  ,

שהקפידו לשמור על סימני התיחו! , היד המדויקי! יותר4כתבי א5 ג! .כותביה8והתוספות זיהוי 

רק המופיעות  מה8יש ש,  מחזיקי! את כל התוספותאינ!, של התוספות ועל לשונות כותביה8

וה8 נדפסו בעיקר , ספות איתרע מזל8ג! כשנדפסו אות8 תו, למרבה הצער. היד4כתביבחלק מ

עד שלא נית8 לסמו5 על הנוסח הנדפס, היד הגרועי!4כתבימתו5 
16

לש! כ5 פניתי וההדרתי . 

וקדש ולמהדורה זו ה, היד4כתביפי כל 4עלש מווירצבורג "מחדש את תוספותיו של רשב

 של המאמרהפרק האחרו48תת
17

 .וש בה8 בבטחה ולהסיק מה8 את הדרומעתה נית8 לעיי8, 

הרי , לפירוש התפילהמווירצבורג ש "הבעייתי של תוספות רשבלעומת מצב השתמרות8 

ה8 לא הגיעו אלינו בתיווכ! , שכאמור, י אי8 בה8 סר5 פקפוק וחסרו8"שתוספותיו לפירוש רש

,  אמנ! מאיד5. של בעל התוספותידו4כתבעצ! במעתיקי! משבשי! ומקצרי! אלא 4י!של סופר

י מועטה לתולדות המחבר מאשר תוספותיו לפירוש "פירוש רשהתוספות לתועלת8 של 

י"בפירוש רשמווירצבורג ש "רשבכל מאות הקטעי! שהוסי> . התפילה
18

מבוססי! בעיקר על , 

ולא נזכרו בה8 אלא חכמי! מעטי! מבני , בתוספת נופ5, פרשני המקרא הקדומי!ל ו"מדרשי חז

וספותהתבלא ציו8 זיקת! לבעל ו, הדורות המאוחרי! יותר
19

תוספותיו המעטות , לעומת זאת, 

 
 .179!184' עמ, וספותבעלי הת, אורב>: ראה עליו  12

 .62הערה , להל7' עי  13
תת, להל7' עי  14

4
 .1סעי9 , פרק ד

ולא רק בנוגע , גישת טישטוש סגנונו האישי של המחבר מוכרת היטב בתרבות הכתיבה וההעתקה האשכנזית  15

פרק בתרבות הכתיבה : מגו9 ראשו7 לגו9 שלישי', עמנואל' ראה מאמרו המאל9 של ש. להגהות ותוספות

 .431!457' עמ, )תשעג(פא , תרבי=', שכנז בימי הביניי&בא

תת, להל7' עי, לכל העניי7 עד כא7  16
4

 . 1סעי9 , פרק ד
תת, להל7  17

4
 .פרק ה

חו= ממעט תוספות המביאות מתורת , ש מווירצבורג"י ה& מאת רשב"כמעט כל הקטעי& שנוספו בפירוש רש  18

י ממנו "ש בעותק פירוש רש" שאות7 או חלק7 מצא רשב,יוס9 קרא' י או מפירושי ר"שמעיה תלמיד רש' ר

 .י שאני מכי7"ש על פירוש רש"במבואי למהדורה השלמה של תוספות רשב, בעזר האל, והעניי7 יתברר. העתיק
 . 8הערה , ראה לעיל  19



4"ר שמואל מווירצבורג ותוספותיו על פירוש התפילה המיוחס לראב"תולדות רבי שלמה ב  

!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

 כא

!תוספות בלבד ˙˘Ú –לפירוש התפילה 
20

זיקתו ,  עשירות במידע הנוגע לזמנו של כותב8– 

 .ויחסיו ע! חכמי! אחרי! ופרטי! נוספי!

· .Â!ÓÊ ,Ê!Î˘‡ È„ÈÒÁÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÎÁÏ Â˙˜ÈÊÂ ÂÈ˙Â·¯ 

סביבות מ יא אינה מאוחרתנראה לשער שהא5 , ש מווירצבורג אינה ידועה"שנת לידתו של רשב

הוא נשכר כסופר ) 1233(תתקצג ' בשנת ד,כאמורשכ8 , )1203!1208 (תתקסח;תתקסג' דהשני!

,5יד מינכ8 4כתב שבכ"לתנ) ופרשני! נוספי!(י "מומחה להעתיק את פירוש רש
21

 מלאכה  

 מלאכת העתקה זו אכ8 נתבצעה על ידוו ,יתנה רק לסופר מקצועיגדולה ומורכבת שבוודאי נ

 על רחבות המלמדי!, קטעי מדרש ואגדהרבות של דייקנות רבה אגב הוספת מאות במיומנות וב

לכל , עשרי! וחמש או שלושי! שנה שבאותו זמ8 היה כב8 ,מסתבר אפוא. אופקיו התורניי!

הפחות
22

. 

,  בשנות העמידה5יד מינכ8 4כתבש מווירצבורג העתיק את "שרשב, אפשר כמוב8 לטעו8

;תתקסג'סביבות דשהוא נולד א5 השערתי . ו בעשרי! או שלושי! שנהולהקדי! את לידת

ראש! , לא פגש מימיו את רבינו יהודה החסידהוא הנראה כפי ש, מכ5תתקסח מסתברת ג! 

ורב! של חסידי אשכנז
23

שהעריצו מאוד הג! ,
24

, עירו של החסיד, נסע ממקומו לרגנסבורגא>  ו,

כדי ללמוד את תורת הסוד של חסידי אשכנז
25

ש מווירצבורג נולד סביבות "כי א! רשב .

, )1217, תתקעז'ד(יהודה החסיד ' היה צעיר למדי בשנת פטירתו של רהוא , תתקסח;תתקסג'ד

 .ובוודאי שלא היתה באפשרותו להתוודע אליו, לכל היותר, כב8 חמש עשרה שנה בלבד

 
תת, להל7' עי  20

4
ד ובמיוח, ה& בתפילת שחרית דווקאאלו מדוע כל קטעי תוספות , ועדיי7 לא נתברר. פרק ה

 .)שמחה עמנואל' הערת פרופ(בפסוקי דזמרה 
 .4ליד הערה , לעיל' עי  21

, !) ב7 שתי& עשרה שנה בלבד;הצעיר מכול& (בשנות העשרה לחייה& , וא& כי מצאנו מעתיקי& צעירי& למדי  22

, ריגלר' מ: ראה על כ>(עדיי7 רוב העתקותיה& היו לשימוש עצמי וג& אלו שהועתקו לאחרי& אינ& כה מקיפי& 

הקולופו7 בכתבי
4

שלא , משמע). 217!223' עמ, ירושלי& תשנה, ד"ע, יד עבריי& מימי הביניי& כמקור היסטורי

ובוודאי שלא למלאכת העתקה רחבה ככתב, במהרה שכרו מעתיקי& צעירי& למלאכת העתקה
4

, 5יד מינכ7 

המחזיק כ
4

את , לזאת יש להוסי9). רא& כי חלק קט7 ממנו הועתק בידי סופר אח( דפי& גדולי& וצפופי& 470

 . המלמדי& על בגרותו של המעתיק5י מינכ7 "התוספות ששולבו בכת

וכפי הנראה הדבר ג& אינו אפשרי , יהודה החסיד' ש מווירצבורג ע& ר"אי7 כל תיעוד ודִאי להיכרות רשב  23

, להל7' עי( בני דור& יהודה החסיד או' ש מווירצבורג היו תלמידי ר"שכ7 רבותיו הישירי& של רשב, כרונולוגית

שהמשפט , ונמצא אפוא. יהודה החסיד עצמו' משמע שהיה צעיר מכדי להכיר את ר, )28!29ליד הערות 

' פירושי ר(יהודה החסיד מפי אביו ' זלטמ7 ב7 ר' המופיע בקוב= פירושי התורה שרש& ר" שאלתי אני שלמה"

הג& שתוספת אחרת ממנו (ש מווירצבורג " רשבלא יצא מקולמוסו של, )177' עמ, במדבר טז א, יהודה החסיד

שכלל אינה בטוחה " שלמה"ג& א& נסכי& לקריאה , )27סו9 הערה , להל7' עי, מופיעה במקו& אחר בפירוש

מצוי חסרו7 בכתב" שאלתי אני שלמה"מה עוד שאחרי המילי& , )12הערה , ש&' עי(
4

היד ולא ברור למי הוא 

 .זלטמ7 או למישהו אחר' ר, לבנו, יהודה החסיד' א& לר, שאל

תת, להל7' עי  24
4

 . 27הערה , והמובא להל7, ]ח[סעי9 , פרק ה

 . ובה31ליד הערה , להל7' עי  25



 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

 ¯È¯Ë Ì‰¯·‡ È·¯Î" ıˆÊ"Ï
ד דקלויז פרנקפורט דמיי#"אב

 

‡ÈÏ˘ ˙ÏÙÓ‰ ÔÈ!Ú· 

 

מעט מזעיר מתורת0 של , אב ובנו שראו את החידוש) במאמר זה והבא אחריו(לפנינו 

מתו6 קוב4 דרשות וחידושי0 , מ"מחכמי פפדÈ¯Ë ÔÓÏÊ¯ ובנו רבי ‡·¯‰È¯Ë Ì¯ רבי 

הנמצא בספרית המדינה ) ת הראשונה מחציט"המאה הי( לאר6 בינגא בי אשרי ר"בכת

ירושלי0 בי הספריה הלאומית "י שע"וצילומו במכו: לתצלומי כת, מוסקבהרוסיה בשל 

)Ms. Guenzburg 431 ,IMHM F 47733( ,0 כא: ברשות0 האדיבהמיומתפרס. 

 ‡È˜Ò¯ÈÓÂ„!Ò Â‰ÈÏי ידידנו הרב הגאו: רבי "המאמרי0 הועתקו נערכו ונמסרו ע

 .אור שמואל ירושלי0מ ישיבת "א ר"שליט

 . שסייע בעריכת תולדות הרבניıÈÂÂ¯Â‰ Ô¯‰‡ ‰„Â‰È0 התודה לחבר המערכת הרב 

 

* 

 

ˆÊ ¯È¯Ë Ì‰¯·‡ È·¯ ˙Â„ÏÂ˙Ï ÌÈ„Á‡ ÌÈÂÂ˜"Ï 

 ועמד ,ד דקלויז בפרנקפורט על נהר מיי!"אב ככיה!/ " טריר כעו!ר שמ" ב( רבי אברההגאו!

 . ה"לימי! צדקו וכעוזר מקודש של בעל ההפלא

‡·¯‰Ó 'ÏÈ„Ú ...Î ˙· ' Ì"ולאמו , È!¯Â˙‰"Î ¯È¯Ë ÔÂÚÓ˘ ¯"Ê ı"Ï"1 ‰¯"לאביו  נולדוא ה

ı!ÚÓ"2 .!הוריו נסתלקו . שניה( מהמשפחות הוותיקות והמפוארות בפרנקפורט שעל נהר המיי

על פניו בעוד לא הגיע לגיל חינו:
3

, ופחות משנתיי( לאחר מכ!, ד"באב תצ'  בתחילה אמו בב; 

 . אביו, ו"ח ניס! תצ"בר

˘‰Î Ô˜Ê‰Â ˘È˘È‰ '¯‰Î ˘Â„˜‰ Ô· ¯È‡Ó"¯Î ¯È¯Ë ¯È‡Ó "ı ... ˘È‡ ‰È"אבי אביו היה 

!ÂÓ‡ ÔÓÂ‡· Ô˙Â!Â ‡˘Â! ÌÈÓ˙È'Î˘‰Â È '‰·Ï ·¯Ú‰Â"‡Ï ‰!ÂÂÎ· Â˙ÏÙ˙ ‰˘ÚÂ Î- ÔÎÂ˘‰ Ï

ÌÈÓÂ¯Ó·"... ,ב"בתשרי תצ' נפטר בח
4

.   
למרות  .2184' מס ,מ"ד פפד"ר מרדכי הלוי הורווי7 אב"אבני זכרו# מאת הג, ג מצבת קבורתו"כפי שנחקק ע 1

כמו ג9 תיאורו בספר הזכרת , ")איש ישר ומהימ#("התארי9 הפשוטי9 לכאורה שנחקקו על גבי מצבת קבורתו 

ועבד מאהבה את ' קובע עיתי9 לתורה לילות וימי... שה תפלתו בכוונהשהיה איש תמי9 וע("מ "נשמות דפפד

כפי שבא לידי ביטוי בהקדמתו לספר , מסתבר כי גדול היה האיש בתורה וא: ג9 בתורת הסוד, ")'אדו# האדוני

 ). ט"מ תע"פפד( שהוציא לאור ,לרבי שבתי שעפטיל הורווי7' שפע טל'

ל "מאיר טריר ז' הלא הוא ר, נו למדי9 ג9 את ש9 אבי אביו של רבינוומנוסח מצבתה א. 2131'  מס,אבני זכרו# 2

 .בעלה; מה שנשמט ממצבת בנו; כאמור על מצבתה ש9 ;7 "כ

 .צ"לפי זה יש לקבוע את שנת לידתו סביבות שנת ת.  להל#צוטטמ המ"פפדהזכרת נשמות דפ ספר "ע 3

 . מ"ספר הזכרת נשמות דפפד 4



 

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

È·¯  ‰ÓÏ˘ ÔÓÏÊ¯È¯Ë Î" ıˆÊ"Ï
 רנקפורט דמיי)דפמ "רד ו"אב

 

‰ÂÏÓ· ˘„˜Ó‰ ÔÈ!Ú·
*

 

 

ÂÈ˙Â„ÏÂ˙Ó 

ה "מו] טיש החזקפ, עמוד הימיני, נר ישראל[=ה "ה פ"י ע"ידידי הרב הגאו, הגדול המפורס" נ"

 רבינו גאו, הפנבשבחי" מופלגי" אלו  6 "א"מ יע"ק פפד"מ דק"ד ור"י טריר ראב"זלמ, נ

לרבי זלמ, טרירא "עקהדורות ר
1

 . 

 בשנת, )עליו ראה במאמר הקוד" ( רבי אברה" טרירהגאו, לאביו נולד זלמ, שלמה רבי

גדל תחת ציל" של גדולי וקדושי חכמי פרנקפורט . )ראה ש"(ונקרא על ש" אבי אמו , ח"תקי

 .  ובימיו לא פסקה ישיבה במש: עשרות שני"ו התורה שבדורביצי מרמגדולי לאחד יההעד ש

היא נפטרה . ;"בתו של גבאי הצדקה רבי שלמה שפירא כ, הכסארלדינה אשתו היתה מרת 

È˙ÂÓ‚Ó ÏÎ˘ 'È‰ ' Ï„‚ÏÂ ‰ÏÚ· ÔÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ": ועל מצבתה נחקק שבחה, א"ט בשבט תקע"בי

È!· ˙‡ '˙Ï"¯˘È‰ Í¯„· ˙"2. 

בשנת , )ההפלאהבעל ב, ( פטירת הגאו, רבי צבי הירש הלוי הורווי; בעל מחנה לוי ע"

 . ד"לאבר יטרזלמ, י  נבחר רב,ז"קעת

הוא עוד זכה לחסות בצל ענקי עול" . מ"עמד בי, שתי תקופות קיצוניות בפפד, רבי זלמ,

, אול" לא חלפו ימי" מרובי", וא> לעמוד ולשמש בקודש בימי זוהרה, מ"שהרביצו תורה בפפד

כשרבי זלמ, , ורהוביטלו את מוסדות הדת והת, ומרשיעי ברית השתלטו על כל עניני הקהילה

 . מביט ועיניו כלות, והוא רואה וידיו כבולות" דר: רשעי" צלחה"א: , נלח" ועושה ככל יכולתו

רבה של , על תקופת הזוהר נמצאו למדי" מתיאורו המרהיב של רבי מרדכי הלוי הורווי;

ש" מתאר את  .ר אהר, פולד" הגשל ),"מ תר"פפד( הקדמתו לספר בית אהר, בדברי, מ"פפד

 נאמ, כתלמיד"שהיה , ר אהר, פולד"הגוביניה"  ,דבקו ברבי זלמ, טרירש חכמי העיר דוליג

כתב   כל תשובותיו אשרוכמעטלפניו ונשאר אדוק בו בכל נפשו כל ימי חייו ובהרבה מכתביו 

 ".'ו הכה, הגדול"אמ'הזכיר את רבו לטוב בש" 

 
 .ראה בראש המאמר הקוד1, י"כתהמקור לפרטי      * 
 . אגרת נ,גרות סופרי1יא 1

ועמידתה , הרחיבו במעלותיה, מ"ובספר הזכרת נשמות דפפד). סארלה: וש1 שמה (4640' מס, אבני זכרו) 2

ת חיל ויראת שהיתה אש... מרת דינה סארלכה, האשה ספונה וחשובה צנועה ומעלי: "לצד בעלה בכל פעליו

, באקרוי בניה בי כנישתא ובאתנוי גברא לבי רב... אוצרה כי טוב פעולתה וזכרה ובמדות טובות וישרות' ה

וכל אשר יושת עליה בעלה לא המרה את רוחו , פיה פתחה בחכמה להשקי9 ולהאזי) לשמור ולקיי1 ולעשות

 ...". ל1 מאהבהוא9 כי עד) עדני1 היתה מדוכה ביסורי1 קיב, ומוצא שפתיו לה שעה



!

ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו  !

È·¯ Ô¯‰‡ „ÏÂÙ ˆÊ"Ï 
פרנקפורט דמיי"ב הראש ישיבדיי" ו

 

È!· Ô¯‰‡ ÏÚ ˙ÎÒÓ ÔÈ·Â¯ÈÚ 
 

 בני  ספר:וה(, י מחידושיו של רבי אהר2 פולד"מ מונחי( ארבעה כרכי( כת"בספריית פפד

אלק ח, אהר2
1

 וחלק ב
2

ת"ע ושו"5 ושו" חידושי( על נ,
3

מגילת סתרי( ,
4

כרכי( הנקראי( השני . 

א " ח'קהלת משה'(מחולקי( לקונטרסי( , ע"ס והשו"דושי( על השיי( בח גדוש'בני אהר2'

 חידושי .ב במש5 שני( רבותוכת והמשי5 ל,11את הכר5 הראשו2 החל לכתוב בגיל ). ב ועוד"וח

,מסכת עירובי2 מפוזרי( בשני כרכי( אלו
5

שרבינו כתב ונראה , יתכ2 שהדפי( התערבו (

 בכתב המקור עמוד את בהערה ציינתי ).רס אחרוכשנגמר המקו( עבר לקונט, בקונטרס אחד

 כיו2 .האמורי( הכרכי( שני וה(, ב"וח א"ח 'אהר2 בני', )קוב: הדיגיטלילפי עמודי ה(היד 

 דברי( לאחר רבינו של מצעירותו דברי( שימצא פעמי( לכ2, המסכת סדר לפי שסידרנו

! .מתקופות מאוחרות
 כיו2 שנלקחו רק מהספרי( בני ,Ò¯Ë!Â˜ È!· Ô¯‰‡ ÚÓ"Ò ÔÈ·Â¯ÈÚשלפנינו נקראי(  החידושי(

! .כיו2 שמלוקט מכמה קונטרסי(, ולא הזכרנו את שמות הקונטרסי(, ב"א וח"אהר2 ח
 :  כתב רבינו)3 'עמ(השער של כתב היד  בעמוד

 כדאיתא, ובני נקראו ושכלו האד( וידיעות בינת כי אהר2 בני אלו 'לקו קוראי וטע(

 ירד לא' אומר 'הי חביריו ע( מסכי( 'הי לא א( ]רפו2טרבי  [=ט"ר ,]מק: ['פ ברבה

'עמכ( בני
6

 'ה חנ2 אשר 'מעטי 'הדברי ה( האלה הדברי( ובאשר ,בינה 'מל בני כי, 

 ב2 אהר2 'הק אנכי .ולעשות לשמור וללמד ללמוד יזכיני כ2 .ולהבינ( להשכיל( אותי

!.פולד משה ה"מ המנוח א"לא
 ובכלל, 2"תר בשנת מ"בפפד אהר2 בית בספרו פסושנד ס"הש כל על הגהות כתב ג( בינור

.עירובי2 על הגהותיו ג( ש( נדפסו אלה הגהות
7

 ,לראשונה כא2 מדפיסי( שאנו עירובי2 חידושי 

! . אהר2 שבבית להגהות מצטרפי(
 . Ms hebr oct 44 - Ḳunṭres bene Aharon,פ"י פ"כת 1

2 Ms hebr fol 3 - Ḳunṭres bene Aharon. 

3 Ms hebr fol 4 - Ḥidushim She'elot u-teshuvot. 

4 Ms hebr oct 46 - Megilat setarim ,לא לעבור זר בתוכו, לי לבדי'כי הוא נכתב , -נקרא מגילת סתרי,' 

כ נמצא ש- קונטרס על משניות תחילת טהרות המיוחס בטעות "כמו). 79 'לשו4 רבינו במגלת סתרי- עמ(

!.ל"לרבי נת4 אדלר זצ
 .202,284,290!68,203 'ב עמ"ח, 375!246,382!38,81,233 'א עמ"ח 5

אמרי4 בש- אבא נהוראי בשעה שהיה אד- אומר דבר מתוק4 רבי חנינא ורבי מרינוס תרויהו4 : " ט, צאר"בר 6

 ."טרפו4 היה אומר כפתור ופרח ובשעה שהיה אומר דבר של בטלה היה אומר לא ירד בני עמכ-' לפני ר
 .כח509בעמודי- , ההגהות על עירובי4 נדפסו ש-! 7



 ל"זצ פולד אהר$ רבי

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

ס

 את שהגיה, הורווי: מ"רח כ5 על העיר שכבר וכפי ,מאוד קצר2 היה כתיבתו בדר5 בינור

 ,בחכמה העשיר ל"זצ המחבר הגאו2הרב " :אהר2 בית ספרו פסתהדל רבינו יד כתב ההעתקות

 ואנכי ,שהזכיר הספרי( שמות א; תיבות בראשי לכתוב דרכו וזה ,בלשונו מאד עד קמצ2 היה

 בהשערה לפעמי( אשר תיבות הראשי ולבאר בזה מאומה מזה לשנות יכולתי לא מלאכתי לרגל

 א; דעתו לעומק לירד קשהמה שמ ,מהסוגיא י( ספורותמיל כמו כ2 רגיל רבינו לצטט ."יסודו

 חדושי נסובי( שעליה2 הציטוטי( את בהערות להביא ראיתי לכ2 ,הסוגיא בעומק שמצוי מיל

 .'כו שגיתי וא(, רמיזותיו להבנת שנצר5 מה ,רבינו

 ,)יותר מאוחרותמתקופות  (שונה בכתב ותיקוני( הוספות רבות פעמי( מצויי( היד בכתב

 ראוי הדבר שהיה הרי >נמחק  שלא מה ולפיכ5 ,הספרי( על ומוסי; ומתק2 מוחק שהיה כנראה

 הסיבה שמצויינת פעמי( ,למחיקה קולמוס הועבר של( קטע שעל מצוי .בבגרותו ג( בעיניו

 ג( ,הגליו2 בצידי שנכתב מה ).שמחק מה את השמטתי רבינו שלובעקבותיו  (,בסת( ופעמי(

בהמש5  (העמוד בתו5 נכתבש ומה, קט2 בכתב נתיסימ ,תקופה מאותו שהוא מהכתב נראה א(

 אפשר ואי ,נכתב תקופה מאיזה לדעת שקשה כיו2 ,בסת( העתקתי > )השורות בי2 או הקטע

!...קטע כל על מחקר לעשות
מ "וכמו רח. למחיקה ועגולות להוספה מרובעות בסוגריי( בספר שלי מוכרחי( תיקוני(

 נפוצי( שאינ( א5 במקומות ,שה( כמו המילי( וקיצורי התיבות ראשי את השארתיהורווי: 

או  (קרוע י"שהכת או  את כתב הידלפענח הצלחתי שלא מקומות. מרובעות בסוגריי( פיענחתי

 סימנתי ודאי שאינו או השערה ,מסופק פיענוח ...נקודות שלש סימנתי )בכריכה שנבלע

 בזמנ( שימש % הסימו2 .תימשוג תלי2 ואיתי ,יצא מאיתי כולו הפיסוק.  < >משוננות בסוגריי(

,  שיטת העריכה היתה מתו5 מטרה לשמור על דיוק ככל האפשר ().הרגילי( הסוגריי( ע( יחד

, ה כשיראו החידושי( אור עול( בספר מסודר"בעז, ועדיי2 לאפשר הבנה מלאה של דברי רבינו

רבינו והרוצה לראות את כתבי , 'נשמיט את כל ההערות ונפענח את כל ראשי התיבות וכד

!.במתכונת( יקחנו מפה
.23 בגיל בהיותו, ד"תקע שנת סביבות רבינו י"ע נכתבו עירובי2 מסכת חידושי רוב

8

 

!.מופיע בכר5 זה,  מידידי רבי משה המבורגרמאמר על תולדותיו של רבינו
‰È¯‡ ¯‚!ÂËÎÈÂÙ 

 

!
 להערות. להאדירו שנוכל כדי אלינו יפנה ונא אנא ,מרבינו י"כת על שיודע מי מכל לבקש המקו- כא4 8

!.7180142!052 :והארות



עירובי$ מסכת על אהר$ בני  

ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו   

!סא
9‰ÊÚ·"È ,Â„Á' ÒÓÏ' ÔÈ·Â¯ÈÚ ¯˘‡ È˙ÂÏÈÁ‰ ÌÂÈ· ‡' Á' ÔÂÈÒ ‚Ú˜˙"Ï=] Ú˜˙"‚ Ë¯ÙÏ[ 

ישפיל, ימעט ה"ד È"¯˘. '· 'ד
10

 'יגבי ,ימעט] פירש לא [=פ"ל למה] ידעתי לא [=י"ל, 'וכו 

,'ה 'ד לקמ2 כדמוכח מהני ז"דג, הקרקע
11

 ר"שו. ד"ול נקט מהני דחדא ואפשר .מיעוט קרי ז"וג 

א"בהריטב זה כ"אח 'ושני 'ימי
12

 .כ"שכ 

˘"Ò ,פסולא דתני סוכה גבי שנא מאי
13

 אינו ימעט 'פי דלמא שותלהק יש לכאורא .'וכו 

, לאשמעינ2 'לי ]אצטרי5 לא [=א"ל להשפיל אבל, הקרקע 'להגבי אלא הקורה להשפיל

 תחת מיעט דא( רבותא אשמעינ2 מבוי גבי כ"וא, 'מכ למטה הקורה הניח א( דמהני דפשיטא

'לי 'כדאי ולמר 'לי 'כדאי למר הקורה
14

 דהוי, הכי] למימר ליכא [=ל"ל סוכה גבי אבל, מהני 

 משמע 'דפשטי, ימעט במשמעות זה דאי2 לומר ורציתי .העשוי מ2 ולא תעשה משו( פסול

.י"רש על 'קו תתיישב ז"ולפ ,הסכ5 או הקורה להשפיל
15

, הכי דלימר למרייהו ניחא לא א5 

 מהא לזה 'וראי .כ"אח מיעטה א( פסול אינו בסוכה דג( דרכו יורה והאמת .טובא דדחיק

.וכסתות בכרי( דמיעט
16

 כל וכ2, הכי לשנא משמע לא ,הסכ5 עשיית קוד( דאיירי ל"די וא; 

 מצאתי שוב .ע"תולמה הוי ולא מקרי פסול לאו דגובה ל"נ דמלתא וטעמא .חלקו לא הפוסקי(

.סוכה ריש יהושע פני 'בס כ2
17

 

Ì˘ Ú"· Â˙' בסמו5 פרי5 כי נמי ולהכי 'וכו החצר פתח שאני פרי5 מה ת"וא, ע"ואב ה"ד 

גמר ול(א של מפתחו י"ור
18

 דעבידי הוא לנוי הפתח צורת דלמא ל"וא א"מהרש 'וכ .'וכו 

]תה[מע אלא ה"ד לקמ2 'תו כ"כמש
19

 דהוי 'לק 'התו 'פי 'נ... ולד .ש"ע טובא עצמו ודחק, 'וכו 

!
!.203' עמ ב"ח 9

!".ישפיל ,ימעט: "י"רש". ימעט אמה מעשרי- למעלה גבוה שהוא מבוי: "'גמ 10
 אצטבא בני4 לעשות ,למעטו ובא: "י"וברש ."ממעט כמה למעטו ובא אמה מעשרי- גבוה היה: "ב" עד' גמ 11

!".הקרקע יגביה כמה מעמש ,ממעט כמה. החלל גובה למעט באר: הקורה תחת עפר או
!.גבוה שהוא מבוי ה"ד א"ריטב 12
 דתני סוכה גבי שנא מאי, מכשיר יהודה ורבי פסולה אמה מעשרי- למעלה גבוהה שהיא סוכה הת- תנ4: "'גמ 13

!".תקנתא תני מבוי וגבי פסולה
 "אביי אמר ארבעה, רב יוס; אמר טפח... כמה ממעט": ב" ד ע'גמ 14

!.הקוד- בקטע לעיל 15
 הוי ובטלו תב4... מיעוט הוי לא וכסתות בכרי- למעטה ובא אמה מעשרי- גבוהה היתה: "ב" עג סוכה 16

!".ובטלו עפר שכ4 וכל, מיעוט
!.א" עב סוכה 17
 עמודי- ווי גבי על היו שהכלונסות, הפתח צורת ליה דהוה החצר פתח שאני, פרי> מאי ת"וא: "ע"ואב ה"תוד 18

 דאית ג"אע למעט צרי> תני ורב, קיימינ4 דרב דאליבא, מידי קשה דלא ועוד... ל"וי .בה4 תלויי- שהקלעי-

, יהודה' ר פליג ולא' כו תנ4 והא גמר אול- של מפתחו יהודה' ור בסמו> פרי> כי נמי ולהכי, הפתח צורת ליה

!".קיימינ4 דרב דאליבא משו-, הפתח צורת ל"דה אול- שאני משני ולא
 ליה ילפינ4 מהיכל מיהו .ל"עכ' כו הפתח צורת ל"דהו חצר פתח שאני, פרי> ומאי ת"וא ד"בא: "א"מהרש 19

 בעלמא לנוי אלא הפתח צורת הוי לא אמות עשר דעד, הפתח צורת ל"דהו היכל שאני אמרינ4 ולא, שפיר

 היכל שאני פרכינ4 ולא מהיכל דילפינ4 גובה עשרי- לעני4 נמי ט"ומה .)מעתה אלא ה"ד (לקמ4' תוס ש"כמ

!".ל"וק, בעלמא נוי אלא מלתראא הוי לא עשרי- דעד, אמלתרא ל"דהו



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 
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 ק אייזנשטאט וברלי)"מ דק"ד ור"אב

חידושי רבי עזריאל, ת רבי עזריאל"מחבר שו

 

‰ÏÈÊ‚· ·‚‡ ÔÈ!˜
*

 

 

‰Ï‡˘ 

דבר המשפט ] את[והגידו ל1 ' לסדר ובאת אל הכהני" הלוי" ואל השופט כו[...] ה היו" יו" "ב

 ]ווילנא[ק "ב לפ"תרמ
הגאו5 , נר גלויותנו, גאו5 דורינו, אשר בצילו יגונ5, כ1כרוב הסו, אל הארז אשר בלבנו5

Ï‡È¯ÊÚ ר "ת מוהר"כקש, מדברנא דאומתא, רישא דעמא, פאר הדור, ה"ה פ"הגדול ע

¯ÚÓÈÈ‰ÒÚ„ÏÈ‰א" שליט. 

וא9 כי כבר , א" אמנ" ידעתי את קוט5 ערכי וקוצר מושגי מול הדרת כבוד גאו5 ישראל

כי , וג" במכתב השני שלחתי מעט דברי" מעני5 זה, 5ג תשובה אחת בדי5 אי5 מבטלי"שלחתי לכ

אולי אזכה להטעימני מנוע" צו9 , ותמכתי יתדותי ברוב ענות צדקתו, ג"לא רציתי להלאות אכ

לית5 לפני עינו , ג"ארהיב עוז בנפשי לגשת עוד הפע" אל כ. וא" ראוי לקובע" בדפוס, אמרותיו

 .העמידני על מימיו מי" נאמני"אולי יפנה בזוהר לבבו ל. הגדולה את מי מעיני

כ על "ומטלטלי5 של שמעו5 היו מונחי" ש" ג, ראוב5 גזל קרקע משמעו5 בקני5 חזקה

או לא , א" קנה אות" להתחייב באונסי5. ורצה ראוב5 לקנות" בתורת גזל אגב קרקע, הקרקע

 .וא" נאנסו פטור ראוב5 מלשל" דמי המטלטלי5 לשמעו5, קנה אות"

וגזל5 לא משכה והוה , ל"כתב ש" וז', ה פרה רבוצה כו"ד]) א"ע[ח "9 קיד(ק "י ב"הנה ברש

ולרבנ5 , ק"דמטלטלי5 נקני5 א, א דאמר שדה נגזלת קונה פרה עמה וחייב לשל""ולר, כקרקעות

ל דכוונתו לאו משו" קני5 "י ז"וא9 שיש לפרש דברי רש. ל"עכ, לא קנה שדה ולא פרה שבה

ש באמת "וכמ, כ חצירו" גזילה הוה חצירו הגזולה גדלעני5 לקנות, אגב אלא מטע" חצר

, ל"וז. ל"מ מביאו בד9 הנ"ד והש"וכ5 מראה קצת דברי הראב, )'ק ב"ב סעי"ר' בסי(הנתיבות 

ולרבנ5 דאמרי אי5 קרקע נגזלת לא קנה שדה , קנה קרקע וקנה פרה עמה בגזילה' א דאמר כו"לר

ל דהת" הקני5 הוא בתורת "שמע מיניה דסמ, א"ומדלא זכר ש" ק. ש"יעיי' ולא פרה שעליה כו

ה "רע' בסי(ח "וכמו שכתב הקצה. י אינ" מראי" כ5"ה פשטא דלישנא שכתב ברש"אפי, חצר

, משו" דאי5 לגזל5 בגו9 החצר כלו", דאי5 סברא כלל לומר דגזל5 קונה מטע" חצר]) א ק"ס[

רב ' סי[מסיק ש" וג" הנתיבות בעצמו . ש"ולא קנה את החצר אלא להתחייב באונסי5 יעיי

משו" דבעינ5 דומיא דערי" מצורות , ק"ל דהמחזיק בהפקר לא קנה מטלטלי5 א"דא9 את] א"סק

ל דגזל5 קונה "ה י"אפי. דאיירי במתנה דדעת אחרת מקנה אות", ]ג ,ב כא"דהי[ביהודה 

 
*

!ירושלי6, י נינו הרב נפתלי צבי הילדסהיימר"נמסר ע  
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למד בבית המדרש לרבני2 , ג"נולד באלטונה בשנת תרל, השאלה מאת רבי נפתלי כה!

ו נשא את מרת חנה בת רבי אביעזרי זליג אויערב4 רבה של "בשנת תרס. בברלי!

ע "בשנת תר. ובאותה שנה נתמנה לרבה של בורגפרעפא4 שבבוואריה, הלברשטט

 והוא פרס את חסותו א8 על הסטודנטי2 היהודי2 ,נתמנה לרבה של מארבורג והמחוז

בשנותיו האחרונות הרבי9 תורה ג2 בישיבתו של רבי ברו4 , הרבי2 שלמדו בעיר

 . קונשטט שבפולדא

שבור א4  בחסדי שמי2 שוחרר ממנו .נכלא במחנה ריכוז, ע2 פרו9 השואה הנוראה

רה אותו ירש ט יצא את גרמניה לאר9 ישראל כשבידו ספר תו" ובקי9 תרצ,ורצו9

ג בתמוז "ביו2 כ, א4 לאחר ימי2 מועטי2, ק ירושלי2"הוא זכה להגיע לעיה. מאבותיו

 . ט החזיר את נשמתו ליוצרה"תרצ

שעלה על שולחנו בתקופת רבנותו הראשונה עוסק במקרה ה, דלהל!ת "השו

בבורגפרעפא4
1

מ "א ר" נכדו הגאו! רבי יששכר כה! שליטי"ענמסר לידי המערכת  ,

 . התודה והברכה לו,  קול תורה לצעירי2בישיבת

 
ת מלמד "נדפסה בשו, ה"ששלח באותה תקופה למורו ורבו הרדצ, )בעני! כשרות ספר תורה(שאלה נוספת  1

!Ï ' Ô‰Î ÈÏ˙Ù‰¯· ¯": אול& צויי! בכתב היד, בלא זהות נמע! התשובה בנדפס, צא' ב סי"להועיל ח
Í‡ÙÙÚ¯Ù‚¯Â·· ." 



יד-ת חידושי- והגהות מלמד להועיל מכתב"שו  

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

 קט

 

‰Ï‡˘: 

...ר ד"ג המופלא והמפורס+ מאור הגולה מהור"ר הה"לכבוד מו
2

  

 א"ראש ומנהל לבית המדרש לרבני+ בבערלי0 יע

 והנה בכפר אחד .ר"ת מו" הנני בא בשאלתי לפני מכ,אחר דרישת שלומו ושלו+ תורתו כראוי

 אשר נסעו מש+ זה כמה שני+ כל היהודי+ אשר ,"אלטענוטיי0" ושמו 5בירגפרעפסאבגליל 

 הנכרי+ ,וכיו0 שכ0.  עוד בית הכנסת במקו+ גבוה הגבוה מכל הכפרקיי+ ,ישבו ש+ מקוד+

כ לקנותו מיד היהודי+ "תני+ עיניה+ מעול+ על המקו+ ההוא אשר בו הביהו נבאלטענשטיי0

 ,או אלה מחשבותיה+ הזרי+ והיהודי+ הנוסעי+ מש+ אשר ר.ולבנות בו בית ִתפלה של הכפר

 ועל .כ לאחר אלא מידעת+ וברצו0 כול+" והתנו עמו שלא למכור הביה,'כ ליהודי א"מכרו הביה

 שא+ באו הנכרי+ אל ראוב0 ושאלו ממנו ,ל"כ ביד היהודי הנ"ידי זה עד עכשיו הוא הביה

0 הוא דחה  וא+ באו אל שמעו, ואמר אשר שמעו0 אינו רוצה בכ5,נ"שימכור לה+ חלקו בביהכ

  .אות+ אצל לוי וכ0 כול+

כ כי ע+ האר; הוא ואי0 בור " ויש לחוש שלא ימכור לה+ הביה,ועכשיו מתו ראוב0 ושמעו0

 אלא , ולא עוד.) משלה+ושפרנסת( ויש לחוש משו+ איבה ,ירא חטא ולא ע+ האר; חסיד

 ,ה לבנות אשר ה+ נדחקו מאת הממשל,בימי+ אלו כתב אלי הגלח של הנכרי+ באלטענשטיי0

בית ִתפלה הישנה שלה+ עומד לנפול והשעה דוחקת לה+ והממשלה וה>רכיטעקט וכל ש

 ושאל הגלח ממני ,הנכרי+ דש+ אמרו שאי0 מקו+ בכל הכפר כזו ראוי לבנות בו בית הִתפלה

  .כ לנכרי+"בי0 הקוני+ והמוכרי+ ולומר להיהודי+ שימכרו הביה' לעשות שלו

 א+ אומר לגלח שאסור , לי א+ אומר אוי לי א+ לא אומר אוי,ואנכי לא אדע מה אעשה

 יש לחוש במאד מאד משו+ איבה ובפרט מאחר שזה ,כ לבנות במקומו בית הִתפלה"למכור ביה

 ועכשיו יש לחוש ,הפסיד כמה יהודי+ בפרנסת+" גפליישבעזודעלונ"שלש שני+ בעלילה 

  . מעורבי+ ביניה+שיתחדש הגזירה ויושת איבה בי0 היהודי+ והנכרי+ אשר אנו

 ובזה אני בא , כי מי אנכי א+ לא בהתיעצות ע+ גדולי הדור,וא= להתיר המכירה אי0 בידי

 .ו דכחו דהיתירא עדי="ר נר"ת מו"לפני מכ

כ " משמע שאנשי כפר יכולי+ למכור ביה,'וסעי= ט' ג סעי= ז"קנ' ח סי"ע או"והנה משו

מרח; בורסקי ' יעשה בו הלוקח אפי. י העירטובי העיר ה+ עושי+ במעמד אנש'  ז,ממכר עול+

 .ב"ו ע"ס מגילה כ" כדאיתא בש,שיכרא שפיר דמי' למישתא בי' ובית הטבילה ובית הכסא ואפי

 ,כ בניד0 דיד0 שנסעו מאלטענשטיי0 כל יהודי+ חו; מיהודית אחת אשר בתה נישאת לנכרי"וא

לגור ש+ להתפלל '  או אפיולפי דר5 הטבע יהודי+ אחרי+ אינ+ באי+ שמה עוד להשתקע ש+

 דכתשמישי מצוה כסוכה ,כ בהסכמת כול+"ל למכור הביה" יש רשות ביד היהודי+ הנ,בעשרה

 
 ). הטיוטא(י "כ7 הוא במקור כתה 2



 ל"פמ4 זצרבי דוד צבי הו

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

קי

+"ולולב שנזרקי0 לאחר מצות0 כמו שכתב ברמב
3

.  

ה לבית "כ בעו"ל עשה הביה" וג+ יהודית הנ,ובפרט באלטענשטיי0 אשר אי0 ש+ עוד יהודי

כ עומד לנפול וא+ אינ+ מוכר אותו ברצו0 "קצת הביה וג+ מ,תב0 שלה שלא בהסכמת האחרי+

  . לסתור אותו מקצת משו+ סכנת העוברי+מחרבטוב הממשלה יצוה 

 שמא הדבר מכוער במאד מאד למכור המקו+ שהתפללו ש+ ,מיהו בכל זאת לבני נוקפי מאד

 ה+ וה+ עצמ+ אומרי+ שלזה( א+ אנו יודעי+ בבירור , לנכרי+,אבותינו להבורא יתבר5 שמו

וא= שנכרי+ בזמננו מנהג אבותיה+ בידיה+ וג+ אינ+ . שיבנו ש+ בית ִתפלה) קוני+ אותו

 .מצווי+ על השיתו=

ז או בית "הדברי+ אלה ג+ בית ע'  במתניתי0 לא מנו בד,ב"ז ע"לה כיהחכמי+ במגוא+ 

ו בדבר שאי0 ב'  דידוע לכל האי5 מחמירי+ במכירה לה+ אפי,ד דאינו צרי5 כלל" נלפ,ִתפלה

 .ד למכור לה+ ברצו0 הטוב" לכל הפחות מכוער הוא לענ,דאהיל ואבדקדושה כלל מחשש 

ו לכתוב לי דעתו הרמה מה לעשות בנד0 דיד0 "ר נר"ת מו"ולכ0 שאלתי ובקשתי שימחול כמ

וא+ ימכרו ברצו0 יקבלו ( אי רשאי לומר להיהודי+ שימכרו ברצו0 הטוב ,ומה להשיב להגלח

 או א+ .משו+ איבה) "צאמנגזענטאיגנונג"י "+ יקחו מה+ בעל כרח+ עבלי ספק מעות ביותר מא

כתוב הגלח שהיהודי+ אינ+ רוצי+ למכרו ברצו0 הטוב ולית0 לו עצה שיקח מה+ ייותר טוב ש

מהיהודי+ הסוד ויאמר '  מיהו ג+ בזה יש מקצת חשש איבה ובפרט א+ יגלה א,י ערכאות"ע

 .או א+ ג+ העצה הזאת אסור לתת לו ,אמרתי לו שלא לקנותו ברצו0 הטוב שאני

‰·Â˘˙ : 

 ק "ד לפ"ח אב תרס"ה ער"ב

4
 Sehr geehrter Herr Dr. ט"לאי! 

ג+ (דש המוטלת על שכמי וכי חו; מעבודת הק, הנה אנכי מוק= חבילי טרדי0 זה שבועות

קרובי+ ימי הנסיו0
5

החומש שלי' ה כר5 ראשו0 מפי" נשתעבדתי לסיי+ בדפוס בזה הזמ0 אי,)
6

 ,

'ה משה יהודה שיחי"להכי0 צרכי חתונה לבני מוו
7

בימי+ האלה נדבר בה ' וג+ בתי שתחי (,

 
 . ד"י ה"ילי! פתפ' & הל"רמב' עי 3
 .¯ ÔÂ„‡"„·Î! „Â‡Ó „: תרגו& 4

מכתבי& ותשובות מהרב דוד צבי , 'שפירא' י מ"שהתפרס& ע, ה"השווה מכתבו של רדצ. בחינת התלמידי&=  5

הנסיונות המוטלי& על התלמידי& הרוצי& : "...3' עמ, ז"תמוז תשנ, המעי! כר7 לז גליו! ד', ל"הופמ! זצ

7 ושאר "חו: מהנסיונות בתנ, ס ובפוסקי&"& עשרה נסיונות בשוה(להתעטר מאתנו בעטרת הרבני& 

תשובות מתלמידי בית ' הנה על שאלה כזו מונחי& לפני ה: "צא' א סי"וראה מלמד להועיל ח)". לימודי&

ר עזריאל "המדרש שלנו שהשיבו על שאלה שנית! לה& בנסיו! הגדול מאת מורינו הגאו! מוהר

מוסדות תורה באירופה : בתו7', בית המדרש לרבני& בברלי!, 'שולוואסא "וראה מ". ל"הילדעסההיימער זצ

 .700!697' עמ, ז"ניו יורק תשט, )עור7, ק מירסקי"ש(
 ).1904ה בתארי7 אוקטובר "את הקדמתו חת& רדצ(ה "יצא לאור בתחילת שנת תרס, פירושו לספר ויקרא 6
 .ח"ח בתמוז תשי"וה בה נפטר בכובסו; ימיו בפתח תק, שימש כרבה של ברסלאוי, ד"נולד בשנת תרל 7



יד-ת חידושי- והגהות מלמד להועיל מכתב"שו  

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

 קיא

מאיש חשוב מאד תלמיד יקר לי
8

אחרי ' ה סעודת אירוסי0 תהי"ואי, והיא נתנה כבר הסכמתה, 

כלות בי0 המצרי+
9

מעתה תדע כי אי0 דעתי צלולה בימי+ ). ישלח גאולה לישראל בינתי+' וד, 

א5 שלא , צילותא' דשמעתא בעי, ו"פ0 אכשל ח, ית0 פסק בשאלה חמורהויראתי ל, כאלה

 . להשיב פניו ריק+ אדבר מעט בעני0 שאלה שלו

ז "ר בית לבית תפלה לנכרי+ מהנה לעכ שהמו,'א: הנה בנידו0 שאלתו יש חשש משני צדדי+

 ושפיר , שמחלל קדושת בית הכנסת א+ ימכור אותו לצור5 זה,' ב.בבית חול יש חשש זה' ואפי

  .'ב במתני"ז ע"ל במגלה כ"דברי+ שמנו חז' ת לנכרי+ גרע מד"חזי דלמכור לב

דא= שאי0 , ז" או מרחיב לע מהנה כבר אסרו על מעשה שבה,'והנה מה שנוגע לחשש א

הגוי+ מצווי+ על השיתו=
10

ז "ומה שמהנה לע, ז גמורה"מ לישראל הוי שיתו= כמו ע"מ, 

 לבנות כותל ,ג"קמ' סי] ד"יו[בריש אסרו וא+ , ז גמורה"בשיתו= אסור לישראל כמו מהנה לע

ת ואי0 ל5 מהנה "כ שלא ימכור לה+ מקו+ לב" מכש,סמו5 לבית אלילי+ מפני שמהנה לאליל

 . ז גדול מזה"לע

וקרוב לודאי , אמנ+ בנידו0 דיד0 דיש ביד+ ליקח המקו+ בעל כרחו א+ לא ימכרו אותו

דא+ ימכרו ברצו0 טוב אזי , ליל א+ לא ימכרו המקו+כ אדרבה מהנה לא"א, כ"שיקחו אותו בע

ויבא מזה , דעת+לה על עוא+ יקחו בעל כרח+ אזי ה+ יתנו מחיר כאשר י, יכולי0 לעלות בדמי+

סו= '  ועי<י איבה "ו קפוח פרנסת ישראל ע"וח, ריוח גדול לעבודה זרה והפסד ממו0 ישראל

ז היכא שיכולי+ לקנות "דברי+ הצריכי+ לעוכבר מצינו דהתירו למכור לה+ . ט"קל' סי] ד"יו[

ש כא0 דיש ביד+ וקרוב לודאי שיקחו מקו+ זה " ומכ,)ה"א בהג"א ס"קנ' סי(במקו+ אחר 

 . בעצמו יותר בזול משא+ מוכרי0 אותו לה+

אמר נכרי " ,א"ח מי"תרומות פ' ובאנו בזה למה דתנ0 במס, הוא קשה יותר' אמנ+ חשש הב

א אומר יטמא את כול0 " ר,אטמאנה וא+ לא אני מטמא ככרות כול0ת0 לי ככר אחת של תרומה ו

+"ופסק הרמב. "יהושע אומר יניח לפניו אחת מה0 על הסלע' ואל ית0 לו אחת מה0 ויטמא ר
11

 

 אבל לית0 לו בידי+ אסור ,י אלא להניח לפניו על הסלע"שרי רקא מ עד כא0 לא "ומ. יהושע' כר

 . נ בידי+" א+ ימכור לו הוי כמחלל בהכ,ד"בננ "כ ה"וא. דהוי כמטמא תרומה בידי+

והוא , בסת+, שהוא מכירו, ל דא+ אפשר דהישראל ימכור את הבית לנכרי יחיד"ומעתה נ

וג+ דבר זה , וא+ אי אפשר בכ5.  אזי הוי כמניח לפניו על הסלע,כ לבית תפלה"מוכר אותו אח

איבה ופקוח פרנסת ישראל א= דעתי נוטה להתיר משו+ , ו פקוח פרנסת ישראל"יגרו+ איבה וח

  המכירה בידי+ ודאי אינו איסור אלא ,ה יקחו המקו+"ד דבאופ0 כזה דבלא" דלענ,מכר פשוט
נפטר בשנת , ח"נולד בשנת תרל, שימש כספר! בספריית שכטר, ביבליוגר; נודע, אלכסנדר מרקס' הוא חתנו ר 8

 . ד"תשכ

 . ק י"א ש& ס"ב ומג' תקנא סעי' ח סי"ע או"ראה שו 9
ת נודע ביהודה "שוו, א ש&"וראה הגהות הגרעק. ק ז"קנא ס' ד סי"7 יו"ש, א' קנו סעי' ח סי"א או"רמ' עי 10

 . א' יבי! שמועה סו; סי, ת"יסוה' ומשנת חכמי& הל, קמח' ד סי"תנינא יו
 . ו"ב ה"תרומות פי' הל 11



 ל"פמ4 זצרבי דוד צבי הו

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

קיב

ז א+ אי0 מוכרי0 ברצו0 וממתיני0 עד "נוס= לזה דהוי מרויח לע. ומותר משו+ איבה, מדרבנ0

 . כ בדמי+ מועטי0"שיקחו בע

‡ÔÈ , ת שאי0 לי פנאי לעיי0 כל צרכי ובפרט כע‡ÌÒ¯ÂÙÓ ·¯ „ÂÚ ÈÓÚ ÌÈÎÒÈ Ìד "כנלע

‰„·Ï È˙Ú„ ÏÚ ÍÂÓÒÈ˘ È!Âˆ¯. 

נ " דהדבר נראה מכוער בעיני ההמו0 שרב יתיר למכור ביהכ,עוד יש קצת חשש משו+ רנו0

וא+ , ועל כ0 יותר טוב להניח את בעל הבית למכור בעצמו בלי הוראה. לצור5 בית תפלת גויי+

כי בזמנינו אי0 , ה בו וג+ אי0 להאשי+ את בעל הביתדלא מיח, ירננו עליו יש לו לפרס+ בע+

 . לגרו+ איבה בי0 ישראל לנכרי+ וגדול השלו+

 ב"ובדרישת שלו+ טו

 הנני אוהבו ומוקירו

 .דוד צבי האפפמאנ0' הק

 

· 

Ú ˙·˘· ˜ÒÚ ˙ÁÈ˙Ù"È¯Î! Û˙Â˘ È12 

 !ט"מנדל אהובי לאי

 :הבאי+ התנאי+ נדרשי+ בשבת עסק לפתוח מנת על

 .אחד באחוז רק שות= יהיה ואפילו, נוצרי להיות חייב +השותפי אחד) 1

 הביטוי בהוספת זאת לעשות עדי=. בציבור ידועה להיות חייבת הנוצרי של השותפות) 2

<ב למשל, אחרת בדר5 הזאת השותפות על להודיע יש, לא א+. החברה לש+" 'ושות"

Messingwerk ,+הכנסת בבית במודעה מצוי0 הדבר ש. 

 ירצה יהודי שות= א+ א5. בשבת יהודי ש+ יעבוד לא]ש לכ5 לדאוג יש [רהאפש במידת) 3

 לכל להימנע יש, ממנו זאת למנוע יוכל המצוות שומר שהשות= מבלי, ]בשבת [ש+ לעבוד

 בעת להתנות יש אפשר א+: כ0 על. המצוות שומר השות= ידי על השבת לחילול בסיוע הפחות

 .בעסק הנוצרי רק יעבוד טוב וביו+ שבשבת השותפות הקמת

 על ייבדק הפחות לכל או, בתחו+ המתמחה הוראה מורה יעשה הנוצרי ע+ החוזה את) 4

 .ידו

-Vereinigung der traditionell[' התורה שומרי הרבני+ 'של באסיפה כי להעיר יש עוד

gesetzestreuen Rabbiner [במקרי+ רק נוכרי שות= ידי על היתר להעניק החלטה בעבר קיבלו 

 קידו+ ידי שעל לחשוש יש בפרט. להימנע עדי=, דחו= איננו הדבר א+, כ0 על. מאוד י+דחופ

 
בא . ומנוחתו כבוד בניו יורק, ו"בתמוז תשכ' נפטר בו. מראשי הקהילה בברסלאו). מנדל(מנח& ' מכתב לבנו ר 12

שהיתה נפוצה מאוד , שאלה זו.  מגרמניתמתורג& .הרבה בכתובי& ע& אביו בעניני הלכה וחידושי תורה

 .מ>א סימני& לג"ראה ח, ת מלמד להועיל" נידונה הרבה בשו,באות& ימי&



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

ÔÓÙÂ‰ ÔÓÏÊ ¯Â‡È!˘ ·¯‰
 בני ברק

 

Ï‡!!Á Ï„‚Ó 

 ˙Â‰‚‰„¯‚‰"ˆÊ ÔÓÙÂ‰ ˆ"Ï˙ÂÎÓ ˙ÎÒÓ ÏÚ Ï‡!!Á Â!È·¯ ˘Â¯ÈÙÏ  

 ÌÈ!ÂÈÚ ÏÏÂÎ ÂÈ¯·„·Â˙Â‡ÂÂ˘‰,  ˙ÙÒÂ‰Â ‰·Â˘˙„È ·˙ÎÓ  

 

‰Ó„˜‰Î 

 בהלכה ה+, התורה חלקי כלל אתמקיפה  ל"זצ הופמ+ צבי דוד' ר הגאו+ של התורנית גדלותו

 הכולל התורה על מפירושו שעולה כפי המקרא בפרשנות, 'להועיל מלמד'כמתבטא מתשובותיו 

 הגמרות מ+ ל"חז דברי פי על הלכה של לעומקה ביאורי7 וה+ המקרא דקדוק את ה+ בתוכו

כפי שבא לידי ביטוי בשעתו בשיעוריו בתלמוד בבית המדרש ' הגמ בלימוד וה+, והמדרשי7

 ובמוסר במחשבה וה+,  אשר עדיי+ ה7 בכתובי7ס בברלי+ ובעיקר בחידושיו"לרבני7 ובחברת ש

 .התפילה על וומספר התורה על מפירושו העולה כפי סלולה דר9 מתו9

מזה  שנעלמו מדרשי7 ובפרט, יד כתביעול7  לאור להוצאה צ"גרדרחש ה מיוחדת חיבה

 שדורות 'י"דרשב מכילתא'כ, ההלכה מדרשי הוצאתוהייחודי ל הגדולמפעלו , כשבראש, דורות

 מדרש', ה"תרס בשנת הראשוני7 וספרי יד כתבי מתו9 וליקטה שק7 עד ישראל לע7 חסרה י7רב

 ספר על 'ליקוטי בתר ליקוטי'ו 'תנאי7 מדרש', ידו על לאור יצא אשר שמותספר  על 'הגדול

, נ"תר בשני7 לאור יצאו אשר ,דברי7 לספר ישמעאל דרבי מכילתא מדרש יחד שה7 דברי7

 של הספרי7 עקד בבית היו אשר ידה מכתבי צפונות צ"הגרדחש:  בה7 אשר, ח"ותרס ז"תרנ

 .העת באותה גרמניה

שה+ בבחינת מועט המחזיק , צ את הערותיו"יד שהוציא לאור עול7 ציר: הגרדהאל כתבי 

 לליקוטי בהקדמתווכאשר כתב , כדרכו לתמצת במילי7 אחדות חידושי7 גדולי7, את המרובה

 אשר, יודע משכיל כל כי ...מקד7 דרכי שמרתי העירותי שרא ההערות ולעני+" :ליקוטי בתר

 א7 לביאור צור9 ואי+, רחב מביאור יותר מבאר וש7 ש7 לעיי+ מקו7 מראה רבות פעמי7

 כפי פירושי מלחוות נמנעתי לא ביאור צרי9 אשר במקו7 א9 .אחר במקו7 היטב מבואר המאמר

  ".ד"לענ הצור9

Ï„‚Ó Ï‡!!Á 

 על הילדסהיימער עזריאל ר"הג של לשבתו שני7 וחמש עשרי7 ותמלא לרגל ,ו"תרל'ה בשנת

הכולל ארבעה  ,'Ï„‚Ó Ï‡!!Á' הספר בברלי+ לרבני7 המדרש בית י"ע לאור יצא, הרבנות כס

 לפירוש ליקוטי7 .ב ;מכות מסכת על חננאל רבינו פירוש .א : המפורטי7 בשער הספר; חלקי7

 וקורות ח"ר תולדות .ד ;יחזקאל פרס על חננאל רבינו' מפי ליקוטי7 .ג ;לתורה חננאל רבינו

 .אשכנז בלשו+ ספריו



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

È·¯ ‰˘Ó Í‡·¯ÚÈÂ‡ ˆÊ"Ï
 פתח תקוה'הלברשטט

 

Ë¯Ù „Á‡ ¯‚¯‚ ÔÈ!Ú·* 

 

 א"ק שפטי) תש"ת עש"ד פ"בס

 י ירושל)"י מרצבא4 נ"ר הרב ר"ידידי וקרובי מוהר' לכ

שבארת יפה ,  על אודות פרט שאינו נוהג בזית,בשמחה גדולה ותודה רבה קבלתי את חקירת4

א שנמצא במציאות " ז,"דבר שהוא שוה בשניה)") ד"א ה"פפאה ] ירושלמי[(אבי9 ' את דברי ר

לפי זה חביטה . ע" שחובטי) כל פרי ופרי בפ,ובחביטת הזית אינו נמצא פרט. ג) בכר) ג) בזית

] משניות ['יע(מנ) נוהג נקו: רק אחר המסיקה בזמ9 המשנה א. של תורה היא נקיפה ולא מסיקה

ג"מח "פפאה ; ח"מה "פגיטי9 
1

 ו: היה רגיל ואולי עוד בימי הנביאי) אבל בזמ9 התורה הנק.)

'ז פסוק ו"פרק י' ישעי' ע(
2

 .)א: שאולי ג) מדבר הכתוב מעני; 

י"ש שת"מ
3

להוציא שמנ)" = תחבוט" מבאר 
4

ז"ד אי"לע, 
5

 "תשבטו9"יכולי) לבאר .  מוכח

 
, יונה עלה ובספרלימי8  הנדפס ',בזיתי8 פרט בדי6, 'ל"מכתב תגובה למאמרו של רבי יונה מרצב/ זצ * 

 ידי על ונער/ נעתק, מרצב/ משה הרבנכדו  באוצרות הנמצאהמכתב  .קסג 'עמ, ט"בני ברק תשמ'ירושלי8

 .פרידלנדר יי8ח הרבח שלו8 פרידלנדר ו"הבהו ינינ
 È·¯Í·¯ÚÈÂ‡ ‰˘Ó ,הרבי; . ו"בניס6 תשל' בט, בפתח תקווהע "א בהלברשטט ונלב"נולד בשנת תרמ

, החינו/ החרדי בישוב החדש באר; ישראלומעצבי והיה ממייסדי , תורה בבית המדרש לרבני8 בברלי6

אחיינו הרב 'י ב6"זכרונותיו נערכו ונדפסו ע. 'תולדות ע8 ישראל'לימוד הבמסגרת זו חיבר את סדרת ספרי 

שמרי משמרת בתו/ , ל"י הנ" תולדותיו ע.ז"ירושלי8 תשמ', מהלברשטט ועד פתח תקוה, 'נת6 רפאל אויערב/

 .574!561' עמ, ע"ירושלי8 תש, ב"ח, הקדש

Í·ˆ¯Ó ‰!ÂÈ È·¯ ,6רלי6 בבית המדרש לרבני8 בבתלמיד רבי דוד צבי הופמ6 ורבי אברה8 אליהו קפל. 

נשא לאשה את . מרבני ישיבת קול תורה ומעורכי האנציקלופדיה התלמודית, דארמשטאטרבה האחרו6 של 

, ט"בני ברק תשמ'ירושלי8', עלה יונה'מאמריו קובצו בספר . מרת עלא בת אחותו של רבי משה אויערב/

. ד"בני ברק תשס,  אשכנזמכו6 מורשת', הרב יונה מרצב/ ',י הרב בנימי6 שלמה המבורגר"תולדותיו נרשמו ע

!.כולל הכר/ הנוכחי, כ התפרסמו מתורתו בכמה מכרכי ירושתנו"כמו
 ומוסקי8, באילנות הנשארי8 הבודדי8 הזיתי8 ה8, ניקו> וזיתי: "8 מסכת פאה ש8"ש לרמב"ראה פיהמ 1

 ".שלה8 וה8 העניי8 אות8

!. תשהנקיפה היא תלישת הזיתי8 מ6 האיל6 העיקרי, ק ש8"י ורד"רש' פי' עי 2
!.)כ, דברי8 כד( שתרגו8 ירושלמי תמה שכתב=  3
 ]יונת6' [ירושלמי התרגו8 מפרש שהבי6 כמו והוא" ):ה ולהסיר"קסד ד' עמ(י מרצב/ בעלה יונה ש8 "ל ר"ז 4

: Ô˙!ÂÈ וראה ש8 נוסח תרגו8 ."שמנ8 להוציא כדי בשבט שמכי8 ,טֶבֵ< משורש 'תשבטו6 ארו8' התרגו8 את
מכה בשבט להוציא ' הוא ל. תשבטו6: "'יונת6' ובפי. 'ארו8 תתרוÈÓÏ˘Â¯È :'6ו8 לעומת תרג', ארו8 תשבטו6'

, תרגו8 עברי לתרגו8 יונת6(' כתר יונת6'בפירוש , לעומת זאת". נשירה ונפילה' שמנ6 וירושלמי נקט פתרו6 ל

!"...כ8אחרי מ6 תבדקו לא זיתכ8] בחבטות [תשירו כי: "תרג8'פירש) ב"ירושלי8 תשס,  ורטהיימרמ"ימאת ר
!.אינו: יש לפענח אולי 5



 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

·¯ÈÍ·ˆ¯Ó ‰!ÂÈ ˆÊ "Ï 
 וראש ישיבת קול תורהדרמשטאדטד "אב

 

Â˘Ï ˙Â‰‚‰"ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ ˙
*

 

 ÁÙÒ!-ˆÊ ÔÓÙÂ‰ È·ˆ „Â„ È·¯ Ï˘ Â˙¯ÈËÙ ÌÚ ·˙ÎÓ "Ï 

 

 חלק א

 

ÌÈ!È!Ú‰ ÔÎÂ˙ 

 אי מותר לית/ מעות לבני/ בית תפלה שלה(˜ÁÓ : נשמט

 

ÈÒ '„È : ÌÈ¯Ú!‰ È!ÙÏ ‰Á!Ó· ‰¯ËÙ‰ ˙Â¯˜Ï È‡˘¯ È‡)Ë‡‚ ¯Ú„!È˜ËÊ!ÚÈ„ÊÚË( 

ה דא( בטלו בשחרית הקריאה ובמנחה מצאו "קל' וכתב בדגול מרבבה סי...

מנוחה א( יש פנאי לקרות כל הסדרה יקראו במנחה כל הסדרה ויקראו שבעה 

 .גברי כי כל יו( השבת הוא זמ/ הקריאה

 .ÈÚÂ 'Á Ï‡˘ ÌÈÈÁ"ÈÒ · 'Î ‡Ï˘ ÊË"Î: ב"נ

 

 א( נמצא: ש(

 !Óˆ‰: ל"צ

 

ÈÒ 'Ï :˙‡ÈˆÈ ÔÈ!ÚÂÎÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÌÈ·ÎÂÎ '. 

והנה אתה תפסת שהאיר פני כל המזרח הוא הזמ/ שבו האיר כל המזרח עד ...

וא( לדי/ יש לפקפק על , וא( קבלה היא נקבל) ביז צו( צעניטה(מעל לראשנו 

 וא9 א( נחליט שהגירסא פני כל המזרח היא עיקרית אי/ לנו לדרוש כלל ...זה

טי אלא תחילת עלות השחר שאי/ לראות רק כי מסתבר דלא אתי למעו, כסברת:

ואשר אני אחזה כי יחס אילת השחר להאיר פני המזרח הוא . נקודה אחת מהאור

י "והנה באשר השחר נתהוה ע.. .שוה ליחס הנ; החמה לעליית כל גו9 השמש

ש "כמ(א מיל "שיזרח השמש על האדי( והקיטורי( המסבבי( את האר; בגובה נ

כ בשעה שהנקודה העליונה של השמש "א) ברכות( בפירושו לריש "הרמב

וא( , )וזה אילת השחר(זורחת על האדי( אינו נראה רק נקודה אחת של אור 

 
י "חלק מההערות נחתכו ע. יהי זכר7 ברו1. ל"ה אשת בנו הרב אהר6 זצ"י כלתו מרת רוחמה מרצב1 ע"נמסר ע * 

 . בסוגר מרובעסומנו , ההשלמהונות ונסיונות החסר. הכור1



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

È·¯ˆÊ ˜!ÂÓ Â‰ÈÏ‡ "Ï
פאריש, ק עדת יראי%" דקרב

 

˘ÂÓÈ˘˙Ò!Î‰ ˙È·· ¯ÓÊ ÈÏÎ·  

 

, ל"שמואל זצ' ר לאביוס "בשנת תרבפריז שבצרפת ל נולד " הכה- זצנקר אליהו מו"הג

 במחיצת למד בבית המדרש לרבני7 בברלי-. שהיה סוחר ועסק- בקהילה החרדית בפריז

 משנת החל . וולגמוט ורבי אברה7 אליהו קפל-רבי יוס8, רבותיו רבי דוד צבי הופמ-

 עדת'ק "ז כיה- כרב ק" תרצמשנתו, ז שימש בקודש כרב באנסבא: שבגרמניה"תרפ

נפטר . ועוד' קול התורה', 'עול7 התפילות'חיבר את הספרי7 . בפריס שבצרפת' יראי7

  .7"בשנת תשבניו יורק 

ידידי הרב : "יינברגרבי יחיאל יעקב וומתארו , ד"בתשובה הלכתית משנת תשי

' ג סי"ת שרידי אש ח"שו" (הגדול החכ7 השל7 אוצר של יראת שמי7 ומדות טובות

 ). צו

, פ;ריז צרפת' עדת יראי7'לתולדות הקהילה החרדית :  ראה ועל פעליויועל

חמישי7 שנות ועידת רבני ; 38!36' עמ, ד"אייר תשי, שנה כח חוברת ח, הפרדס

עול7 'ובראש ספרו . סח ואיל:' עמ, ג" כסלו תשע,גליו- כה, שרידי7, אירופה

 .'התפילות

 על העיד, ד" אייר תשימחודש, )4250/4>מתו: ארכיו- המדינה פ( דלהל- במכתב

והזכיר את צדדי ההיתר ,  בכלי זמר בחופות בבית הכנסתלהשתמשמנהג קהילתו בפריז 

 . לדבר כפי שכתבו גאוני אשכנז

ג רבי בנימי- שלמה "7 במאמרו המקי8 של הרה גועל נושא השירה בבית הכנסת רא

ירושתנו ספר ', המקהלה והחז- של רבינו שמשו- רפאל הירש, 'א"המבורגר שליט

 .רסב–רכד'  עמ,)א"תשע(חמישי 

 

 
‰ÈÏ‡ '¯‰ÂÓ Ô·"˜!ÂÓ Ô‰Î‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯ 

·¯˜„ "ÌÈ‡¯È ˙„Ú ˜ 

˘È¯‡Ù  
 .ד"באייר תשי' כ

ר יצחק אייזיק " מר0 הרב הראשי לישראל גאו0 דורנו הגאו0 העצו- שר התורה כמוהרלכבוד

 .א"ק תו"ירושלי- עה, א"הלוי שליט

 , וברכהשלו-

ג הראשי שכאשר באתי לפאריז "הרה' באייר הנני להודיע לכ'  על מכתבו של יו- דבמענה



 

   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 



 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

·ÓÂ„ ÌÈÈÁ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰ 
3 "דיי2 ומו,  הגבעה הדרומית-רב קהילת חניכי הישיבות 

 מודיעי2 עילית
 

Â˘· ÌÈ!ÂÈÚÂ ˙Â¯Ú‰"ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ ˙ 

 

נ של "מכיו4 שברצונ2 להקדיש את הכר0 הבא לע, "ירושתנו"י עורכי ספר "נתבקשתי ע

דוד ' ר, ה בדורוומגדולי פוסקי גרמני, ד לרבני2 בברלי4" ראש ביהמ,האי גאו4 וצדיק

לכתוב לה2 מה שכתבתי בשולי גליו4 , במלאות מאה שנה לפטירתו, ל"צבי הופמ4 זצ

 . כשחיפשתי מענה לשאלות שנשאלתי עליה4,  בלומדי בו מדי פע2ימידי עיונ, ספרו

 

‡ .Ó„˜‰‰.  ספרי+ רבי+ נעשי+ ",  המתרעמי+ ואומרי+"רבי+ ושלמי+"אחר שהוא מביא דברי

והספרי+ אשר נתחברו בימינו , וא8 שבאר4 אשכנז כמעט כבה מאור התורה, ק4בכל יו+ עד אי2 

 כל תא: "כתבו .מביא בהמש9 טענותיה+ו ,"מעטי+ המה ונער יכתב+, בדבר הלכה באר4 הזאת

ה2 שאלות ותשובות , ה2 דברי בקורת, תי על לבי ואמרתי אכתוב לזכרו2 בפנקסיאלה העל

 .למע2 יהיה פנקסי זה דבר השוה לכל נפש, רבוביא בע,וה2 דברי פלפול בחריפות, להלכה

 להרגיל+ ,כי תקותי חזקה להועיל בזה לבני ולתלמידי, 'ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ'וקראתי ש+ פנקס זה 

 . ' וכו"כפי צרכי הזמ2 והעני2, פע+ בזה ופע+ בזה, בכל דרכי הלמוד

' אני ה: ")יז, מח('  מהפסוק בישעירהלקוח לכאו, שבחר בו" ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ"והנה לשו2 

טרח ש, ע"ירושלי+ תש' מהדל "ע על מו"וקצ". [ מדריכ9 בדר9 תלÏÈÚÂ‰Ï Í„ÓÏÓ9אלקי9 

כ מתחזקת " אלא דא.]על זה לא ציי2ו, ד בהקדמתו"כתב הרצביטויי+ שהשאר לציי2 מקורות ל

, ממלא מקומו בבית המדרש לרבני+(ל "אברה+ אליהו קפל2 זצ' בזה מאד הערתו של הגאו2 ר

מה שהעיר על ב, )ל הראשו2"ו הראשו2 כמו שכתב בנו בכורו של המחבר המווער9 את חלק

או , "נות2 התורה", ניה של ברכת התורהשאי מסיימי+ ברכה בעני2  ,'א' בסיצ "דברי הרד

+ דפוס ווינציא משנת "רמבבוהביא ש+ ד, כמו בברכה ראשונה" המלמד תורה לעמו ישראל"

 והביא ראיה ברורה לכ9 שעיקר הנוסחא ,"ת2 התורהנו"דג+ בברכה ראשונה מסיי+ כתב , י"ש

מתשובות , "המלמד תורה לעמו ישראל"ולא " נות2 התורה"מ הוא ג+ בברכה ראשונה "בר

" המלמד תורה לעמו ישראל"דכתב ש+ דהסיו+ ', + הנדפסי+ בספר פאר הדור תשובה ק"הרמב

וקיו+ , עמי+ ונת2 לנו תורתואלא הבדילנו מ2 ה, "כי הש+ יתבר9 אינו מלמד תורה", אינו נכו2

 . כי יש לנו הבחירה לקיי+ רצו2 הבורא. המצות צרי9 להיות מצידנו

י9 מלמד9 קאל' אני ה'אמנ+ מקרא מלא דבר הכתוב : "ל"וז, א קפל2"א' הגאו2 רש+ ז העיר "וע

 . הערההכ "ע, "ל"+ ז"ע בדברי+ אלו של הרמב"וצ, )יז, ישעיה מח(' להועיל מדריכ9 בדר9 תל9

 מדוע לא ,ל"פ הקרא הנ"ע' והוא לכאו" מלמד להועיל"ע על המחבר שקרא ספרו "כ צ"או

 . +"הרמבעל העיר זאת 



 הרב שמואל חיי% דומב

 ג"שפספר שני( עשר ת| ירושתנו 

קעד

 ‡ ˜ÏÁ-Â‡ "Á 

· .ÈÒ '·.והביא ש+ שבספר אורחות חיי+ , אנשי+' י ח" ד2 א+ אפשר בשעת הדחק להתפלל ע

כשאי2 מניי2 קטני+ ' שנשאל א+ מצרפי2 ב, נג' ת מ2 השמי+ סי" כתב בש+ ספר שו,נה' לסי

ת מ2 השמי+ "אי2 לי כעת ספר שו: "וכתב. עליכ+' הקטני+ ע+ הגדולי+ יוס8 ה, והשיבו, זולת+

ולא 'אמנ+ ג+ על תשובה זו אי2 לסמו9 נגד דעת כל הפוסקי+ ' לעיי2 בו מאי כונת תשובה זו וכו

ט2 גדולי+ ע+ ק' ורק בשעת דחק גדול יש לסמו9 שלא למחות א+ מצטרפי2 ט', בשמי+ היא

 ". וחומש בידו שקולא זו נזכרת בפוסקי+

וראה מה שהארי9 .  האריכו בזה א+ לסמו9 עליו˙ Â˘"ÌÈÓ˘‰ ÔÓבעני2 מעמדו של ספר 

 .ל"ר ראוב2 מרגליות במבואו לספר הנ"בזה הג

‚ .‰ ÔÓÈÒ.מ אפילו אי2 רוב מני2 שלא התפללו עדיי2"אי2 נפ, ל דלעני2 תפילת ערבית"נ: " כתב, 

˘‰„ ÔÂÈÎ"!È‡ ı‰ÏÙ˙‰ ¯ÊÂÁ Â ,וג+ קדיש תתקבל, וקדיש וברכו יכולי2 לומר , ‡Ï‡ ‡„ÈÙ˜ ÔÈ‡„

˘ ˙¯ÊÁ·"‰ÏÈÙ˙‰ ˆ."ואפשר ", והוסי8. כ' ע סי"ע הרב ש+ וקיצוש"ולשו, סט'  וציי2 לסי

 ". א+ אי2 כא2 רוב מני2 שלא התפללו˙Â·ˆ· ‰ÏÈÙ¯ מ אי2 יוצאי2 ידי "דמכ

א+ , ומתפללי2 עד אחר קדושה" חה קצרהמנ"ז במקומות שנוהגי+ לעשות "ונסתפקתי לפי

 . ולומר קדושה וקדיש תתקבל, ז להתפלל א8 שאי2 רוב מניי2 שלא התפללו עדיי2"אפשר לפי

„ .ÈÒ '·È ‚ ˙Â‡. 2ויש , ]נ משרת רב"וכנראה יש לו ש+ בביהכ[ כתב ש+ לשואל שהוא כה

נ " ולעבור לביהכ,נ זה"א+ יעזוב ביהכ, מחדשי+ שתהא נשיאת כפי+ רק בשחרית ולא במוס8

אמנ+ א+ לא יוכל להניע את לבב אנשי עדתו : "וכתב, אחר שיש ש+ נשיאת כפי+ ג+ במוס8

ומה יועיל א+ יעזוב מקומו ... שיעזוב בשבילה משמרתו, ל כדאי"אי2 ההתחדשות הנ, לשמוע לו

רח אלא א+ יוכÂ˙¯Ó˘Ó ד אי2 לעזוב "כ לענ"אשר ע... ו את הכל"ויבוא פושע תחתיו ויעקור ח

 וכפירה בביאת ,ס" וזמר נשי+ בביכנ,]עוגב[או לשת8 בפשיעה גדולה כארגעל , לעשות עבירה

ילחו+ בכל נפשו לדחות החדשות וא+ לא , ˜ÌÈÏוהדברי+ שה+ בער9 זה , המשיח וכדומה

 ". לרשעי+Â˙¯˘Ó  את באינו צרי9 לעזו, יצליח

מתי רצוי וכדאי לעזוב שצרי9 שיקול דעת , דהוא לימוד לרבני+: וכתבתי בגליו2 הספר

 . רשעי+" רע בני+" כדי שלא יבואו ,ומתי עדי8 להישאר, משרה

‰ .ÈÒ '„È .עזריאל הילדעסהיימער ' ר ר"י מו"נתק2 עפ, בברלי2' עדת ישראל'בקהלת "הביא ש

' או ג' קורי2 אחר הצהרי+ ב, נ לפני הצהרי+"שבעד הנערי+ שאי2 יכולי2 לבוא לביהכ, ל"זצ

, כ מתפללי2 מוס8 עד גמירא"ואח, ÂÎ¯·‰ ÌÚ˙ ואומרי+ ההפטרה ,גברי' ז כל הסדרה ,שעות

ספר תורת חיי+ על ' עי(וא8 שיש לפקפק על זה , גברי' כ מתפללי2 מנחה ע+ קריאת ג"ואח

 ". מ כבר הורה זק2"מ) ה"קל' ח סי"או

] מחמת קטטה[דא+ בטלו בשחרית הקריאה ", קלה' ול מרבבה סיגוהביא ש+ דברי הד

א+ יש פנאי לקרות כל הסדרה יקראו במנחה כל הסדרה ויקראו שבעה , מצאו מנוחהובמנחה 
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ÔÓÙÂ‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ¯„!ÒÎÏ‡ ·¯‰
 מ ישיבת משכנות הרועי""ר

 בני ברק
 

ÔÈ!Ú·ÂÎÚ· ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜Â ‰ÏÈÓ "Ì
*

 

 

ÈÂ‚‰ÂˆÓ Ì˘Ï ÏÂÓÈ!˘  ,¯ÈÈ‚˙Ó˘Î ˙È¯· Ì„ ˙ÙË‰ ÍÈ¯ˆ Ì‡ 

ואותו ,  עמה ב1והוליד שנשא נכרית במי ":נשאל, )ב פ'ד סי"ב יו"ח( ÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓת "בשו .‡

א8 צרי7 הטפת , "ועכשיו הוא קרוב לגדלות והאב רוצה להטבילו, י אביו לשמונה"ב1 נימול עפ

 מיבעיא א8 ידע המוהל שהוא ב1 לא ",ז דלדעתו אי1 צרי7 הטפת ד8 ברית"והשיב ע. ד8 ברית

 שאמול דלא ידע המוהל כלל "אלא אפילו את, ל דמסתמא מל אותו לש8 גירות"שאז י, נכרית

פ מל אותו לש8 "מ עכ"מ, ל אותו לש8 גירותנכרית וסבור שהתינוק ישראל גמור הוא ולא מ

שמצוה עלינו למול את , ומצות מילה חדא מצוה היא בי1 ישראלי8 בי1 גרי8, מצות מילה

היינו כגו1 ערבי , תגר מהול צרי7 להטי: ממנו ד8 ברי) א" קלה עשבת(ומה שאמר . הזכרי8

לא , ל לש8 מצות מילהאבל א8 נימול מישרא, מהול או שנימול לרפואה דלא נימול לש8 מצוה

אי1 לי , סו: דבר ": התשובה כתב8ובסיו. ש בהמש7 דבריו"עיי, "שמענו שצרי7 הטפת ד8 ברית

וכיו1 דכל זה דגר המהול צרי7 להטי: ד8 ברית הוי , שו8 ראיה דזה צרי7 הטפת ד8 ברית

 היה כ בנידו1 דיד1 א: א8"א, 7"ח בש"דלכ7 אי1 מברכי1 עליו כמבואר ריש סימ1 רס, ספיקא

דלמא , ל לא נימול לש8 גירות"ואת, אי נימול לש8 גירות, הוי ספק ספיקא, קצת מקו8 לספק

 פז 'ושוב חזר על דבריו ש8 בריש סי". צ הטפת ד8 ברית"הלכה א: בלא נימול לש8 מצוה דא

 ".צ הטפת ד8 ברית"דנימול לש8 מצוה א ":בנידו1 דומה

ראה מאד מצויי8 עובדות שכאלו בדורות שכנ,  רבי8 מספרי התשובות דנו בכעי1 זהוהנה

ה ת שנעשהונית1 לסמו7 על המיל, ב"צ הטד"שאל כ1 " רוב המשיבי8 ג8 ה8 סואכ1. האחרוני8

 , שהבאנוÏÈÚÂ‰Ï „ÓÏÓ דעת הזכירו מה8 הרבי8. כאשר נעשתה המילה לש8 מצוה, בו בגיותו

כסיוע לדבריה8
1

. 

 
*

מלמד ' בעל Ê ÔÓÙÂ‰ ˆ"Ïˆ"‰‚¯„ביו" השנה המאה לפטירת זקני , ·ÔÈÏ¯·· ÌÈ!·¯Ï ˘¯„Ó‰ ˙Èשיעור ב 

!.ב"ט בחשו4 תשפ"י, 'להועיל
 ירושלי"( אברה" ית בלספר בנושא זה וציי4 בי4 השאר הארי8, קמו' עמ) ג" יארק תשלניו(בספר הברית  1

ד לונדו4 ורבי "רבי נפתלי אדלר גאב,  סלנט מירושלי"שמואלרבי , ששאל משלשה גדולי ישראל) ח"תרס

 ,ד פלאצקי בספרו חמדת ישראל"וכ4 פסק הגרמ. וכול" השיבו שאי4 צרי8 הטפת ד" ברית, מאיר בסי4 מווילנא

י ראזי4 בספרו צפנת פענח מלשו4 "וכ4 דייק הר.  קונטרס אחרו4 אות כב,ובכלי חמדה, יט' בהשמטות עמ

ת דובב "שו.  כב'ד סי" יו,מ רוזי4" לרודשת נזר הק"וכ4 פסקו בשו. ז שיובא לקמ4"ג ה"מילה פ' " בהל"הרמב

,  ו'ת סי" שו, זבחי", חזו4 יחזקאל,י אברמסקי" הגרתשובת.  ריט'ד סי"ת הר צבי יו"שו.  נט'ג סי" ח,מישרי"

ת צי: אליעזר "שו.  א' סי,נרב ור" להגרש,ת משפטי שמואל"שו .) נה' לזכרו עמשיצאג" בספר הזכרו4 מופיע (

,  קו'א סי"ח, קוב: תשובותש אלישיב ב"והגרי .לו' יא ס"חת מנחת יצחק "ועיי4 שו. סה פרק ג אות ד' ח סי"חי

 .ב" עה ע,ס קידושי4"ובהערות עמ
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¯‡Âˆ˜ Ô·Â‡¯ ·¯‰
  מודיעי% עילית

È¯ÂÚÈ˘Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ Ï˘ Ì˙!˘Ó· ˙Â„ÈÓ‰  

˙Â„ÂÒÈ„¯ Ï˘ ÂÈ¯ÂÚÈ˘ "ÔÓÙÂ‰ ˆˆÊ "Ï 

 

‰ÁÈ˙Ù 

האצבע : האחת היא מערכת שיעורי האור/.  בשיעורי התורה, מערכות של מידות ישנשתי

וג הקב הל, הרביעית, הביצה: והשניה היא מערכת שיעורי הנפח. המיל והפרסה, הטפח והאמה

ונחלקו הראשוני9 מה היחס בי, הזית , שיעור הכזית אינו קשור למערכת זו. ['והסאה וכו

 נאמרש9 ) ב"ע:א" עקט(פסחי9 ' במס מערכות אלו מבואר בתלמוד תי בי, שהיחס]. לביצה

ושיערו חכמי9 שיעור מי , אמה על אמה ברו9 שלש אמות" התורה הוא מ,ששיעורו של מקוה 

כמה הוא שיעור רביעית באצבעות'  לומדת הגמומזה. "מקוה ארבעי9 סאה
1

 פסקז "ועפי. 

9"הרמב
2

 .שיעור חלה באצבעותהוא  כמה 

אול9 כבר רבותינו הקדמוני9 ,  בפועלת שיטות המדידה צריכות להיות מתאימותי שלכאורה

ז שבמציאות אי, התאמה בי, המדידה בביצי9 למדידה באצבעות"עמדו ע
3

. 

'נודע ביהודה'ע שבעל ה האחרוני9 ידובדורות
4

 עשה כלי בשיעור חלה לפי מדידת אצבעות 

 ש9 היתה כפולה מהשיעור שהיה נהוג בפראג הוכמות הקמח שנכנס, 9" הרמבתבכשיעור שכ

,  שלא מסתבר לומר שהאצבעות גדלויו, שכ,וכתב. שמתאי9 לשיעור הביצי9, ט"י התוי"עפ

הוג לחומרא בכל השיעורי9 התלויי9 ולכ, קבע לנ. צרי/ לומר שהביצי9 התקטנו במחצית

 .  כפליי9 משיעור9 במציאות: 'כזית וכו, רביעית,  בחלה:בביצי9 

 סופר לאחר ההתנצלות9 החתג9
5

גדולי9 ו.  מדידה כזו וג9 לו יצא כ/שהכ ע" כתב שג

 
 .א ועוד"ט ה"ת פ"ס' / הל"רמב' עי. ד באמה"מכ' האצבע היא א 1
 .ו"ו הט"ביכורי/ פ' הל 2
והדבר נראה לעי% כי כשתשער המקוה באמות שלנו היו/ ותכוי% אותו למדת ": לג' ג סי"5 ח"ת תשב"שו 3

ת "נב ובשו' ת אבקת רוכל סי"ע בשו"וע. "צי/ במקומות אלו תמצא שהביצי/ ה/ קטנות מהשיעור הרבההבי

עירובי% ' הל(/ בשיעור הרביעית "הרמב' סאה לפי המשקל שכ'  בעני% מקוה שהיה בו מ,קמג' א סי"ט ח"מבי

ר אמה על אמה ברו/ ובמדידה לפי האצבעות היה בו פחות משיעו, )ב"א מ"עדיות פ' מ מס"ב ובפיה"א הי"פ

'  מעשה במקוה שמדדו בו יותר ממ, מאמר מקוה טהרה,עמנואל חי ריקי' ספר חושב מחשבות לר' יוע. א"ג

הנדפס בסו: ] ט"עיקרי הד[עיקרי דיני/ ' באור9 בס' ועי. ובמדידת האמות לא היה בו כשיעור, סאה לפי ביצי/

 . ד"מידות ושיעורי תורה פ' ע בס"וע). ל"ע חי ריקי הנ"והרב המחמיר ש/ הוא ר. (ח' עיכב ס'  סי,ד"ע יו"השו
 .ב"ח פסחי/ קטז ע"צל 4
ו כאותו תלמיד שאמר אילו לא ראיתי לא "והנה נאמני/ כל דברי חכמי/ ואיננו ח": קכז' א סי"ס ח"ת חת"שו 5

כה מ יגדיל תורה ויאדיר ולהראות הל"מ, חלילה לי מהרהר אחרי מעשיה/, מלגלג על דברי חכמינו, האמנתי

 . ' וכו"לתלמידי/ טרחתי ומדדתי



 הרב ראוב& קצואר

!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

רב

מדדו כ, וג9 לה9 יצא כ/נוספי9 
6

 .ח"ולכ, כתבו להחמיר כדברי הצל. 

ח" של הצלושוחיד את כל הפוסקי9 הביאו כמעט
7

,  להחמיר כדבריותבושכ מה9 יש, 

ולפחות בדברי9 הנוגעי9 לדאורייתא
8

 שאי, לשנות המנהג מקדמת דנאתבוויש שכ, 
9

וכ, היו . 

ח"יש שנהגו כשיעור הצל, חילוקי9 במנהג למעשה
10

 ויש שנהגו כשיעור הביצי9 הרגיל
11

. 

ובו טע, להוכיח , 'שיעורי תורה'ל את ספרו "ח נאה זצ"ל הגאו, רא"ג הו" תשבשנת

וזה מתאי9 , משקל המידות לפי מה שמדדאת  תב9 שכ"י הרמב"עפ,  לא התקטנושהביצי9

 תבכ, וכדי ליישב הסתירה בי, שיעור הביצי9 לשיעור האצבעות. למידות הביצי9 של ימינו

 זה הוציא כנגד. ושיעור האצבע האמיתי הוא פחות מזה, שהשיעור שמדדו האחרוני9 אינו נכו,

ומאז נקבע הדבר , להוכיח את שיעורי האחרוני9' ורי9קונטרס השיע'ל את "החזו, איש זצמר, 

 .'ח נאה"שיעור ר'ו' א"שיעור חזו': שיעורי9' שיש ב

ח היה באמת "שהמנהג הפשוט לפני הצל,  לית, את הדעת לדבר שרבי9 טועי9 בויש א/

ו לפי הביצי9 המצויות וכפי בעוד שבשיעורי הנפח הלכ.  הנפחשיעורסתירה בי, שיעור האור/ ל

 גדול שהוא, בשיעורי האור/ הלכו לפי האצבעות המצויות, הפשטות בכל ספרי הפוסקי9

מ "מ, ח" של הצלווא; חכמי9 שלא קיבלו את חידוש. פ הביצי9"בהרבה מהשיעור המתקבל ע

 נטו מהשיעור המקובללא רוב9בשיעורי האור/ 
12

. 

 סתירת דעת9 של חכמי אשכנז ביחס לבוארת'  אבחלק: חלקי9'  לגמחולק שלפנינו המאמר

 שהוא , מהו שיעור אצבעיבואר'  בבחלק. ח"מידות האור/ ע9 מידות הנפח ולחידושו של הצל

 
 .כט' ב סי"ד ח"ת זבחי צדק יו"שו; שערי רחמי/ אות קסה; קה' מעשה רב סי' עי 6
ראש ' בס(בית אפרי/ ; ח' עיד ס"חלה פי' ל הל"שערי צדק להנ, טו' עיכלל קכח ס, ב' יעחיי אד/ כלל נ ס' עי 7

' סי, א ק"תנו ס' סי, ב ק"רי ס' שערי תשובה סי; יא' עיתרו ס' ובספרו מטה אפרי/ סי, )טז' ג תשו"אפרי/ ח

שכד ' ד סי"יו, תפו' ח סי" יד שאול או>ש נתנזו% "הגהות הגרי; א ק"שכד ס' ד סי"פתחי תשובה יו; א ק"תפו ס

, ל ש/"ק סח ובבה"רעא ס' משנה ברורה סי; ד ק"שכד ס' מקדש מעט סי; כללי/, קיצור שלח% ערו9; א' עיס

 .ועוד; ה' עישכד ס' ד סי"יו, יג' עיקסח ס' ח סי" השלח% אוערו9; א ק"תפו ס' וסי
; ס ש/"ת חת"שו; א ש/"ראש אפרי/ ומט; שערי רחמי/ ש/' י% עי'ח מוואלאז"וכ% הורה הגר; ר ש/"מע' עי 8

ת "שו; קצט' ד סי"ב יו"/ שיק ח"ת מהר"שו; ב' עיג ס' יל ס" חלת לח/ להנפרס, ו ק"א ס' יס מי השילוח פרס

חזו% ; יד' יח זוננפלד הלכות חלה ס"פסקי הגרי; ת זבחי צדק ש/"שו; ב ש/"שנמ; יב' יס) שאג(אהל אברה/ 

 .3כד הערה '  עמגשר החיי/; )לט' סיח "או(השיעורי/ ' קונאיש 
 .מו' ב סי"ע קוב5 שיעורי/ ח"וע; ק יב"9 ס"מד ש' ד סי"ע יו"אמרי ברו9 על שו' ההג; לג' ת אמרי אש סי"שו' עי 9

ת דעת "שו; ה ששכח"ז ד' עיז ס"תקכ' סי, ב' עירפט ס' סי, ס רעב"ואשל אברה/ ס; ש ש/"הרוע; א ש/"ח' עי 10

 . שלד' ג סי"ת תשובות והנהגות ח"ע שו"וע; קח' כה% סי
 .ל ש/ שכ% מנהג העול/"בה' ועי; מקדש מעט ש/' עי 11
 האור9 נקטו אול/ בשיעור מידות,  שלא הכריעו בשיעור מידות הנפחע"ראה למשל חיי אד/ וקיצור שו 12

פ "ב א: שנוטה לסמו9 על מנהג העול/ לכה"שנוכ% המ). קלו, קטז' שעור מקוה עמ' עי(בפשטות שיעור גדול 

) 'קושיא גדולה וחמורה על שיעורנו'ומגדיר אותה (ח "לא מצא דר9 ליישב את קושית הצל, לגבי דיני/ דרבנ%

 לקולא –מידות למידות האור9 ' ו בולא מצאנו בפוסקי/ עד הדור האחרו% שכתב. י הקטנת האצבע"ע

ע באור9 בעני% זה בקוב5 בית ועד לחכמי/ "וע. שיעורי/'  א: שבמידות הנפח כ% כתבו שיש ב–ולחומרא 

 . תשסו' עמ) א גלינסקי"ר(' בירורי/ וביאורי/ ביורה דעה'ע בספר "וע. ריב' עמ, ע"ניס% תש, )סאטמאר(



ת במשנת3 של חכמי אשכנז המידושיעורי  
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 רג

השיעורי9 שכתבו רבני אשכנז בדור נסקור את מידות ' בחלק ג. יסוד שיעורי האור/ והנפח

 .הנפחבמידות האור/ ובמידות , צ הופמ, ותלמידיו"ובפרט רד, האחרו,

 

˜ÏÁ‡  

˙¯È˙ÒÁÙ!‰ ˙Â„ÈÓÂ Í¯Â‡‰ ˙Â„ÈÓ  

‡ .‰¯‰Ë ÈÏÂ„È‚‰ 

 –ב "תקל(רבי מנח9 מענדל קארגויא ,  פיורדא ישב לו בהצנע אחד מגאוני הזמ,בעיר

)ג"תר
13

 בש9 אביו על גדולתו הרמה כאחד מ, הגדולי9 אשר מעיד'  סופרכתב'אשר בעל ה, 

באר>
14

פנחס הורווי> ' ר, נת, אדלער' ר: ימיומ קארגויא היה תלמיד9 של גדולי ישראל ב"ר. 

בעל הנודע ביהודה ועוד, מ"ד פפד"בעל ההפלאה אב
15

 נחשב מזקני הדור והשיב תשובות היה. 

רבות בהלכה
16

. 

 שיעור במדידות' ד, המחבר ,) א'ת סי"חלק השו(על דיני מקואות ' גידולי טהרה 'בספרו

ויתבארו עוד הרבה , שבו, האצבעות סאה לפי חשבו, הביצי9 או ע=פ חארבעי9מקוה א9 נשער 

בפסחי9 ששיעור מקוה הוא אמה על '  דבריו מביא את דברי הגמבתחילת. 'דיני9 בשיעורי תורה

ז ששני שיעורי9 אלו אינ9 "א/ מקשה ע. סאה' ושיערו חכמי9 שהוא מ, אמות' אמה ברו9 ג

 :מתאימי9

אלפי9 ' ני, הסאה יעלה למ' ז שיעור מ"ד ביצי9 ולפ"דהא הסאה קמ,  לתמוהיש

, פ האגודלי, כמבואר ש9"וא9 נמדוד רביעית ע, וזה מוכחש במציאות, ס ביצי9"תש

 
 .פט' עמ, ט"ספר עשירי תשע, ירושתנו: ראה אודותיו 13
ל נודעת במדינת אשכנז ודברי "וה% א/ כי גדולת הרב המחבר זצ": בהסכמתו לספר גידולי טהרה כותב כ9 14

השורה לעדה ' מ נענתי ראש למלאות רצו% המבקשי/ למע% תהי"מ, שפתי א9 למחסור לפארו ולספר שבחו

אעידה נאמנה כי שמעתי לזאת , במדינת הרחוקי/ אשר לא שמעו שמעו הטוב וגדולת תורתו לא נודעת לה/

ארי , כי הוא בקי בחדרי תורה, ל וידעהו בש/"ג זצ"ו מאוה"כמה פעמי/ שבחו ומהללו בפי כבוד אאמ

, קולע אל השערה, הא לגמרא והא לסברה, לישא ולית% במלחמתה של תורה, לו זרוע ע/ גבורה, שבחבורה

 .' וכו"אשר לבית ישראל מאירי/, כאחד מ% הגבורי/
 שערי תורה בשערי/ הלא נודע": ר וואל: האמבורג בהסכמתו לספר גידולי טהרה"בת פיורדא הגל ראש ישי"ז 15

 גדולי אצל מי/ יצק והי< ,נפיק שיי: עייל שיי: וסופר חכ/ תורה חדרי בכל בקי היה אשר הנ=ל האיש גדולת

 בעה=מ והרה=ג דמיי% פ=פ דק=ק אב=ד ז=ל הורווי5 פנחס מוה< והרה=ג אדלער נת% מוה< הה=ג ה=ה ישראל

 פוזנא דק=ק אב=ד יאסקא יוס: מוה< החסיד הצדיק הרה=ג חתנו אצל וג/ זצלה=ה צלח וספרי ביהודה נודע

 בלימודו והתמיד ישב וש/ לפאריז הל9 פה חתנתו ולאחר זצלה=ה שייער היר5 מהו< הרה=ג אצל וג/ זצלה=ה

 גדול לדבר שמה הגדולי/ וכל אליו %יביאו הקשה הדבר וכל ז=ל ווייל ברו9 הר=ר גיסו אצל שני/ כמה

 .'וכו "העירה פה לביתו חזר ואח=כ הלולי/ קודש פרי ועשה תורה דעת דעתו ממנו לשמוע אותו הצטרפו
וכבר מלתי אמורה שדברי המה רק להלכה אבל למעשה המה בטלי% ": ל"סג ז' ד סי"א יו"יד הלוי ח' עי 16

ויע% שמרנא , מה/ נשאל מענה ואחר הוראותיה/ נל9, וי יש לנו חכמי/ זקני הדור יחי"ומבוטלי% כי בעה

ו "ק פיורדא לאדמ"תכתוב א: א/ הוא ברחוק מקו/ לק, ה כעת"ו הוא חלוש בעו"א בינג נר"ג מהר"הרה

 ."כאחד טובי/' י או לשניה"ק נר"ג מהרמ"נרו יאיר או להרה] האמבורג[ב "א וואל: ה"ג כמהר"הרה
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ÒÂ‡¯Ë˘ ÌÁ!Ó ‰„Â‰È ·¯‰
 בני ברק, כולל נחלת משה

 

„Â·Î ‰¯Â˙‰ ÈÓÈ!Ù‰ 

 

 חשוב יסוד עליוסד מה די' החסיד יהודה רבי מלמדנו È¯˙Î ˙ÂÈ˙Â‡ ÔÈÏÈÙ˙'1' קט'ה ובחיבור

דבריו ה5 אלה .אחרי5 בתחומי5 א3 השלכות ובעל
2

: 

'5העושי לכל טוב שכל 'שסמ7 וזהו
3

'מאד חפ9 במצותיו 'לו וסמ7 
4

 נאה יקו'בת, 

 המקדש בית שהרי, מבפני5 שכ' כל, העי' למראית מבחו9 במצות' ואנוהו 'משו5

'טהור זהב מפנימה ויצפהו' 'שנ מבפני5
5

 ונמחק יפה אינו דקה כתיבה יכתוב א5 לכ', 

 שמי5 כבוד וירבה כבודו שימעט טוב יותר, קטני5 שיהו כבודו בשביל הרי, מהרה

עבה כתיבה קצת לכתוב
6

 . 

בי' , בלשו' אחרת.  המתח בי' היופי החיצוני לבי' היופי הפנימימציג את החסיד היהוד רבי

 לבי' – 'ואנוהו 'מקיי5 כ7 והעושה  שבעיניה5 תפילי' קטנות יפות ה'–היופי בעיני בני אד5 

 שהיא – בעיה ע5 להתמודד ר7טצתפילי' קטנות ממילא י עושהשהרי ה ;היופי בעיני שמי5

 מחקילה עלול וא3 כ7 כל יפה יהיה לא וממילא קט' יהיה שהכתב – וטכנית ישירה תוצאה

 .מהרה

 כבוד של נוס3 די' יש', והוואנ' של הידוע החיוב שמלבד, גדול יסוד בדבריו התחדש

 . התורה

 ל"חז. המצוות ליפות מצווי5 אנחנוש', ואנוהו 'הוא הראשו' הדי'. אלו בדיני5 נעמיק

 לפניו אתנאה > ואנוהו אלי זה': )הלכה ובמדרשי רושלמיוי בבלי תלמוד (הרבההלכה זו  הזכירו

 .'נאה תורה ספר לפניו אכתוב, נאה ציצית, נאה לולב, נאה סוכה לפניו אעשה, במצות

 
 .27' על הספר ראה במבוא ש0 עמ. ל"ירושלי0 תש, א, בתו5 אוצר ספרי סת0, מ משי זהב"י רמ"י ע"ל מכת"י 1

 .ו6ה' ש0 עמ 2

!.י, קיא תהלי0 3
!.א"ע קיבש0  4
!".ויצפהו זהב טהור מבית ומחו7: "ב, פ שמות לז"ע 5
 אלו דברי0 כי ספק ללא מוסמ5 הינו הקטע מ"מ, הזה החיבור של נוסחאות כמה ותשקיימ א: כי לציי9 ראוי 6

די9 זה בש0 רבי יהודה החסיד מובא יה0 נבש. ‡ÚÂ¯Ê ¯Âוכ9 ב) תתקסט, קטנות הלכות( ÈÎ„¯Óב ג0 מובאי0

' סי,  תפילי9' הל,א"ח ,Ê ¯Â‡ÚÂ¯ לשו9 בעל וז. 'כתרי אותיות תפילי9'זעריי0 ממה שצטטנו ממובשינויי0 

 נאה בתיקו9. מאוד חפ7 במצותיו לו וסמו5 עושיה0 לכל טוב שכל ל"זצוק החסיד י"הר מורי כתב ":תקנה

 מפנימה ויצפהו שנאמר מבפני0 ק"ביהמ שהרי מבפני0 כ"כש ,העי9 למראית מבחו7' במצות ואנוהו 'משו0

 טוב יותר. קטני0 שיהיו כבודו בשביל הרי רהמה ונמחק יפה אינה דקה כתיבה יכתוב א0 לכ5. טהור זהב

 . ל" וראה ש0 בציוני מנחת סולת מהמו."עבה כתיבה קצת לכתוב שמי0 כבוד וירבה כבודו שימעט



 

    מתו2 סידור אשכנזי מתו2 סידור אשכנזי מתו2 סידור אשכנזי---לליל  פסח לליל  פסחלליל  פסח' ''מערביתמערביתמערבית'''

 תקרב רינתי
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ˆÊ ÔÓÙÂ‰ È·ˆ „Â„ È·¯"Ï 
ס מלמד להועיל"מח, ראש בית המדרש לרבני& בברלי!

 

¯ÂÓÊÓÌÈ„Â„Ï  

 

כפי שהוא עצמו , זאת למרות זמנו הקצוב, ה היא מפליאה"רבגוניות הנושאי) בה) עסק הרדצ

, ואני מוטרד בחבילי טרדי7 להדפיס ספרי אשר נחוצי) ה) לפי המקו) והזמ7: "מתאונ7 לא אחת

,  חליצהלכות שחיטה והלכותוג) פוסק ה, תורה' ד אני ללמוד שיעורי7 כסדר7 ופיג) משועב

חתנו במאמר שכתב ). כה' ב סי"ח, ת מלמד להועיל"שו" (ואני רוב9 תחת משאי משא לעיפה

וחוט: , נה הבאהמחכה למ,  היה קופ9 מהשולח7 בשעת הארוחהלפעמי)"כיצד מתאר , לדמותו

  .)Essays in Jewish biography, Philadelphia, 1947, p. 218, א מרכס"ר" (כמה דקות לכתיבה

, צ"באישיותו ובפעליו של הרדומשלימה פ7 נוס: על כל זאת באה ג) זוית לא ידועה זו 

. וברבות השני) תפילה לעילוי נשמתו,  כמו שיר לכבוד רבו;פיוטי) ותפילות , כמחבר שירי)

 .הושירי חתונ, ס ולחברה קדישא"שיר לסיו) הש

עובדה המתוארת , צ"י של הרד" תיקוני) בכתונמצא) להל7, שיר ז(באחד מהשירי) הללו 

: ר ברו> עקיבא פוזנר"הרב ד) י"בכת, לצערנו, שעדיי7(בכתבי תלמידו וחוקר תולדותיו 

שהופמ7 השתדל לשפר ולשכלל , ובנוגע לשפה ולסגנו7 במליצות האלה אפשר להוכיח"...

 . "אות ותקוני) בכתבי יד שלוכ7 נמצאות כמה נוסח. אות7

 ;שמו בציינו את אותיות , רמז לולעיתי)  >א, את שמו בפירושלא ציי7 צ "רדבדר> כלל 

 .ה"דצ: או שחת) בראשי תיבות, ז"הופמ7 בלע =' ה'ו'ק'ת' ש'י' א:וש) משפחתו, 'י'ב'צ' ד'ו'ד

:  בשנינותהשירכשכתב בשער , הפנה את תשומת הלב לרמז שמו )להל7, שיר א(אחד השירי) ב

"¯·ÁÓ‰ Ì˘ , ÊÂ¯Î ‡ÈˆÂÈ Ï‡ /ÊÂ¯Á· Â!‡ˆÓÈ Â˘˜·Ó ÏÎ." 

ועל כ7 נדירה המצאות) , שירי) אלו נדפסו למקומ) ולשעת) בכמות מוגבלת ועל ד: בודד

ד "ומה) שנתגלו בס, לוקטו אחד לאחד ממקורות שוני), המתפרסמי) בזאתאלו . כיו)

 .מי ית7 ויימצאו ג) ה), וספי) שלא נודעו לנונותפילות ישנ) שירי) ומסתבר שיתכ7 . מפליאה

 

 

‡ . ÌÈÈÁ‰ ¯È˘-¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ È·¯ Â·¯Â Â¯ÂÓ „Â·ÎÏ  ,¯˙"!. 

 

ÌÈÈÁ‰ ¯È˘ 

 

  / מורנו ורבנו מידו קרני) / לנשר הגדול בעל כנפי)

 תהלתו ותפארתו יגידו מחני) / אשר חפר בארות מי) חיי)

 



 ל"רבי דוד צבי הופמ# זצ

 ג"שני( עשר תשפספר | ירושתנו 

רלו

 י"נÚÓÈÈ‰ÒÚ„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ¯ ה רבנו "ה

 וראש בית מדרש הרבני) בבערלי7 /  קהל עדת ישראלרב של

 ק"7 לפ"> אייר שנת תר"ז / ליו) מלאת לו שבעי) שנה

 

ÊÂ¯Î ‡ÈˆÂÈ Ï‡ ¯·ÁÓ‰ Ì˘ 

ÊÂ¯Á· Â!‡ˆÓÈ Â˘˜·Ó ÏÎ 

 

 Aְִבִעי) ֵהCָה ְיֵמי Aְנ?ֵתינ=

 Aְמ?ִני) ֵה) Eְִגב=ר?ֵתינ=

F'ֵי <ְ'A 'Gִ'ֲחִריֵתנ=' ה'ָו'ְקFְל 

 ?ת ַחIִי)ִלְרא

 ִלְכב?ד ִאיA ַחי

 ָנAִיר Fַחי

 Aִיר ַהַחIִי)

 ַרב ע?ד ֶנֱחֶזה Eְא?ר Lְֵני ֶמֶלְ>

C? ֵיֵלְ> NתEְ יקOִֶגֶבר ַצ 

 ְלנ?ַגQ ַזְרח? ִנPַע ְוֵנֵלְ>

 Eֵי7 ַעְרEִַי)

 א?ר מ?ֵרנ= 

 ָיִאיר ָלנ=

 Aְִבָעָתִי)

 רִהRֵה י?) ְלי?) ַיEִיַע א?ֵמ

 ַמֲעTֶה G?ֶק: ַצOִיק Sְת?ֶמר

 ַרEֵנ= ַעְזִריֵאל ִהיְלOֶעְסֵהייֶמער

 Eַַעל Sְָנַפִי)

 ָחַפר Eְֵאר?ת 

 ְלד?ֵרי ד?ר?ת

 ָמָצא ָמִי)

 Eְֶאֶר9 ִצIָה EְִמְדEַר ָהִרי)

 ִלי) ַמִי) ָקִרי)]נ?ְז[ה?ִציא 



 מזמורי- לדוד

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

רלז

 ק?ל? ָנַתEְ 7ַמֲחֵנה ִעְבִרי)

 ֲהמ?ֵני ַמִי)

 ס=ר= ָטֵמא 

 ה?י Sָל ָצֵמא

 ְלכ= ַלCִָי)

 Sֶֶר) ָנַטע ַוְיַעְזֵקה=

 T?ֵרק Gִָמיד ִיUֵָעה=

 ֵעָנב ָעAָה ט?ב Lְִרֵיה=

 ֵע9 ַהַחIִי)

 ִאְכל= ֵרִעי) 

 Gְִמיֵמי ֵדִעי)

 Aְת= ַלַחIִי)

 ַרE= ֵמח?ל ָזִכי?ָתיו

 ָעְצמ= ִמLֵPַר ִצְדק?ָתיו

 ַיֲערְֹ> Sָל Gְִהל?ָתיוֵאיָכה 

 ֲעַרל Tְָפַתִי)

 RָWא ֱאלֵֹדינ=

 7Gֵ ְלמ?ֵרנ=

 ר?ב Aְנ?ת ַחIִי)

 ָינ=ב TֵEְיָבה ָד7Aֵ ְוַרֲעָנ7

 Eְת?ְ> ֶצֱאָצWיו Aֵָקט ְוAֲַאָנ7

 Eֵית? Eָנ=י ָלַעד ְמכ?ָנ7

 ִיְרֶאה EְַחIִי)

 Sְֶאֶרז ְלָבנ?7

 7ה ְוִיR?ִיTְֶג

 Eֵי7 ַהַחIִי)
 

 

 

 



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

¯‚‡¯Ù ÛÒÂÈ ·¯‰
 מודיעי% עילית

 

‚¯·Ó· ˙!È„Ó· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ‚‰!Ó 

˜· ‚Â‰!‰ ÌÈÙÈÊ˘‰ ˙È!Ú˙Â"˜ ‚¯·Ó· 
 

 ‚¯·Ó· ¯ÈÚ‰ ‰˙¯È·Â ‚¯·Ó· ˙!È„Ó|   ‚¯·Ó· ˙!È„Ó· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯„Ò1 |    ÚÈ‚‰ ÔÈÈ!Ó

‰Ê ‚‰!Ó ˙ÂÏÈÏ‚‰Â ‚¯·Ó·Ï ?|   'ÔÎ˘ÂÂˆ-˙È!Ú˙ '– ÌÈÙÈÊ˘‰ ˙È!Ú˙  |  ˙È!Ú˙Ï ÔÂ˘‡¯ ¯Â˜Ó 

˘‰ ÌÈÙÈÊ | !˙ ˙¯ÈÊ‚ " ÌÈÙÈÊ˘‰ ÚÂ¯È‡Ï Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ!‰Â Ë | ˜· ˙Ò!Î‰ È˙· "‚¯·Ó· ˜  
‚¯·Ó· ¯ÈÚ‰ ‰˙¯È·Â ‚¯·Ó· ˙!È„Ó 

בקרבת , )Regnitz(מ על גדות נהר הרגני4 "מ מזרחית לפפד" ק200-העיר במברג שוכנת כ

העיר במברג היתה עיר הבירה. השתלבותו ע6 נהר המיי5
2

הבישופות- של הנסיכות
3

של במברג  

 . ב"עד שנת תקס

 

    
Ô¯Â·!ÈÈ˘ ÔÂÙ ı!¯Ù ¯‡˙ÂÏ ÔÂÓ‚‰‰ Ô˜ÂÈ„4

 

  לונדו%, התמונה באדיבות המוזיאו% הבריטי
מחבר המאמר יהיה אסיר תודה לכל מי שיש בידו מידע , ולכ%, המקורות בנושא עלו0 זה ה0 דלי0 ביותר 1

, ספרי סליחות מאיזור במברג, או מי שיש בידו מירושה או מכל מקור אחר, מידע אישי או משפחתי, כלשהוא

 .יע על כ8 למערכת ירושתנושיוד
אז הפכה , )1007!1802(ב "ז עד שנת תקס"א תשס"הבישופות של במברג הייתה קיימת משנת ד9הנסיכות 2

 .לחלק מבאוואריה
 .כלומר הנסי8 היה בעצמו ההגמו%, Prince-Bishopric of Bamberg: אנגלית; Hochstift Bamberg: גרמנית 3
4 )Lothar Franz von Schönborn (1655–1729 01729 ו1693 שימש כנסי8 הגמו% של במברג בי% השני .

הרבני0 רבי , להבדילכיהנו בבמברג ,  בימיו.)נסי8 הבוחר של מגנצא9הוא שימש בו זמנית ג0 כארכיבישו;(

 .מ"ד פפד"בנו של רבי אברה0 ברודא אב, מנדל רוטשילד ואחריו רבי משה ברודא

È!ÈËÏ‰ ·Â˙ÈÎ‰:  
D(ominus): LOTHARIUS FRANCISCUS S(acræ) 

M(oguntinæ) S(edis) Archiep(iscopus) S(ancti) 
R(omani) I(mperii) Princeps Elector. Ep(isc)o(pus) 

Bambe(rgensis)., R(everendissi)Mo ac 
Emminentissimo 

- 
R(everen)d(issi)mo Eminentissimo Princisii ac 

Domino Domo Lothario Franciso. Sacræ Moguntinæ 
Sedis, Archiepiscopo S(ancti) R(omani) I(mperii) per 

Germaniam Archi Concellario Principi Electori; 
Episcopo Bambergensi, Duo suo Clementissimo 

 

ארכיבישו0 הכס הקדוש של , לותר פרנ&: האדו!

, י7 בוחר של האימפריה הרומית הקדושהנס ,מגנצא

 .הנער& והנכבד ביותר, הגמו! של במברג
. הנער& והנכבד ביותר אדו! הבית לותר פרנ& )אל(

הנסי7 , ארכיבישו0 של הכס הקדוש של מגנצא

נשיא , הבוחר של האימפריה הרומית הקדושה

הוד , בישו0 של במברג, חבר הבוחרי9 הגרמני

 .אדו! האדיב ביותר



 הרב יוס% פראגר

!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

רנ

  

  ·‰‚„ÂÏ˘ ÏÓÒ‰‰Ï: משמאל    ‡¯Ó·· ‰!·˘ Â!ÂÓ·¯‚: מימי%

 

ע6 איזכורה של יהדות מדינת במברג
5

 : ליהדות מדינה זוראוי לציי5 שני מנהגי6 ייחודיי6, 

 . במדינת במברג היה סדר מיוחד לאמירת הסליחות .‡
, "תענית-צוושכ5"ונקרא בפי הע6 , ח אייר ואומרי6 סליחות"בבמברג היו צמי6 בערב ר. ·

 . תענית השזיפי6

‚¯·Ó· ˙!È„Ó· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯„Ò 

ותברחבי אשכנז היו מנהגי6 מקומיי6 שוני6 רבי6 בסדר אמירת הסליח, כידוע
6

ק במברג "בק. 

והגלילות
7

והיה מנהג מיוחד אשר לא הרבה נכתב עלי, 
8

מדינת , איזור זה כלל את מדינת במברג. 

 
 ,Adelsdorf, Aisch, Altenkunstadt, Aschbach, Aufsessאתבי% הקהילות במדינת במברג נית% למנות  5

Bamberg, Bischberg, Breitenlohe, Burgebrach, Burgelleren, Burghaslach, Burgkunstadt, 
Burglesau, Buttenheim, Demmelsdorf, Dormitz, Ebensfeld, Ebermanstadt, Ebneth, Ebrach, 
Egloffstein, Ermreuth, Etzelskirchen, Faselshof (Fassoldshof), Forchheim, Frensdorf, Friessen 
(Friesen), Fürstenforst, Gaiganz, Geiselwind, Gleisdorf (Gleusdorf), Grasmannsdorf, Gügel, 
Gunzendorf, Hagenbach, Hallerndorf, Hallstadt, Hausen, Heiligenstadt, Herrnsdorf, 
Herzogenaurach, Hirschaid, Hoechstadt, Hollfeld, Horb, Kairlindach, Knetzgau, Kolmsdorf, 
Kronach, Kunreuth, Küps, Lichtenfels, Lisberg, Lonnerstadt, Maineck, Mainroth., Memmelsdorf, 
Merzbach, Midwitz (Mitwitz), Mistelfeld, Mittelehrenbach, Mühlhausen, Neuhaus, Niesten, 
Oberaufsess, Oberehrenbach, Oberlangenstadt, Oberweilersbach, Pinzberg, Pommersfelden, 
Pottenstein, Pretzfeld, Reckendorf, Redwitz, Reichmannsdorf, Reifenberg, Sambach, Sassanfahrt, 
Schesslitz, Schlüsselfeld, Schornweisach, Seehof, Seubelsdorf, Stadelhofen, Staffelstein, 
Steinberg, Steppach, Stübig, Thüngfeld, Trabelsdorf, Trunstadt, Tüchersfeld, Uehlfeld, 
Vestenbergsreuth, Viereth, Waischenfeld, Walsdorf, Wannbach, Weidnitz, Weilersbach, 

Weisendorf, Weismain, Wiesenthau, Zeckendorf, Zeil.) מקומות105ה "ס (. 

, ירושלי0, כמנהג פולי% ורוב הקהילות באר> ישראל: סדר הסליחות, )ג"תשל9ו"תרנ(ל גולדשמידט ראה דניא 6

, יג' עמ, פ"הקדמה למחזור ליוהכ, ל"הנ; 7' עמ, הקדמה לסליחות מנהג ליטא, ל"הנ; 7' עמ, הקדמה , ה"תשכ

 . סדרי0 שוני0 לסליחות בי% האשכנזי130המונה 
, א8 בזה הוא לא דק, מעיד שסדר זה נמצא בשימוש בכל רחבי פרנקנקונה, 7הערה , 3' עמ, במברג: עקשטיי% 7

ק ווינעציא "כפי סדר ומנהג דק' סדר סליחות מכל השנה'ב. כי בפיורדא יש לה0 סדר סליחות אחר משלה0

מופיע בתחילת , המכיל סליחות כמנהג במברג, ג"פיורדא תקפ', שבאיטליה ושארי קהלות וישובי0 באשכנז



 

   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!



!ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

¯‚¯·Ó· ÈÂÏ‰ ÏÈÙ‡˜ ·˜ÚÈ È·¯ˆÊ "Ï
 ד וורמיישא"אב

 

 Ò¯Ë!Â˜'ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯Ú˘ '˜ È‚‰!Ó ¯‡·Ï"‡˘ÈÈÓ¯ÂÂ ˜ 

˙ÂÁÙÒ! È!˘ ÂÙÂÒ·Â :‡ . „ÂÓÏ˙ Ì„Â˜ Ê!Î˘‡ ˙!È„Ó· Ë˘Ù˙! ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙˘ ÁÈÎÂ‰Ï

ÈÏ·· ;· .˜Ó ‰ÏÙ˙‰ ˙ÁÒÂ!"ÒÓ¯‡ÂÂ ˜ 

 

בישופסהיי6 5עיירה נקרד ב"במרחשוו2 תקמ' ד הנולל "זצ במברגר  הלוייעקב קאפיל' ר

)Neckarbischofsheim( , אזור , מערב גרמניה5 בדרו6וירטמברג5באד2עיירה קטנה במדינת

יעקב קאפיל בישיבתו של ' בנערותו למד ר. יהודה משה היה רבה של הקהילה' אביו ר. שוואב2

, המחוזשהיתה בירת , רלסרוההבק) 'שאגת אריה'בנו של בעל (ל "אשר וולרשטיי2 זצ' הגאו2 ר

' ערו9 לנר'בעל , ל"יעקב עטלינגר זצ' לימי6 למד בישיבה זו הגאו2 ר. ומידו נסמ9 להוראה

ס "ומלבד שליטתו המדהימה בש, יעקב קאפיל היה איש האשכולות' ר). ח"נולד בשנת תקנ(

מדרשי6 ,  תולדות גדולי וקהילות ישראל–ופוסקי6 היתה לו ידיעה רחבה בפרפראות לחכמה 

בשנותיו הראשונות . כמו ג6 חוש ביקורת מפותח לדעת מה לקרב ומה לרחק, חי6וחיבורי6 נד

, בישופסהיי6 על מקו6 אביו5 בנקר–שימש בתפקידי רבנות במספר קהילות בסביבת הולדתו 

. ב2 ארבעי6 שנה במלכו על ישראל. בהיידלברג ובמנהיי6 הסמוכות ובבית הדי2 בקרלסרוהה

. 6 שעל הריי2"אחת משלוש קהילות שו,  וורמס הוותיקהד התמנה לרבה של קהילת"בשנת תקפ

שומר 'היה שות> פעיל בכתב העת התורני . בקהילה זו הקי6 ישיבה והרבי; תורה לתלמידי6

מאבק לשמירת מסורת אבות הכחלק מ', ערו9 לנר'י בעל "ו ע"שהוק6 בשנת תר', ציו2 הנאמ2

לענייני  בהרחבה ותהתייחסלצד רניי6 תומאמרי6 והרבה לפרס6 בו  ,אל מול המגמות הרפורמיות

לאחר ארבעי6 שנות , ד"אסתר תרכ5בתענית, יעקב קאפיל נפטר ב2 גבורות שני6' ר .אקטואליה

השאיר אחריו אוצר בלו6 של . וכבוד גדול עשו לו במותו, עשייה למע2 כבוד התורה והרבצתה

שחלק6 נמצאי6 בספריות וארכיוני6 שוני6, כתבי יד
1

 . 

מתו9 גו> כתב ידו שנמצא , לראשונה חיבורו העוסק בכמה ממנהגי וורמסכא2 מתפרס6 

. P101-160אוס> אויג2 מאייר , )CAHJP(היו6 בארכיו2 המרכזי לתולדות הע6 היהודי בירושלי6 

'  נכדו של רהיה, Palestine Postמשורר ועורכו הספרותי של העיתו2 , ג2 מאייריאור אליהו "ד

 יעקב קאפיל' רהזכיר את חיבורו זה  .יעקב קאפיל'  מקורבו של ר,משה דוד מאנהיימער מוורמס

והנה בקונטרס שער : "א"ט ע"ד> כ'  מחברת א,ז בשומר ציו2 הנאמ2" בשנת תרדבריו שפרס6ב

". ובדעתי להדפיס הקונטרס הזה בעלי6 אלו' ק וורמיישא וכו"המנהגי6 שכתבתי לבאר מנהגי ק

 . החיבור בימיובסופו של דבר לא נדפס

 
 .763!753' עמ, ע" ירושלי1 תש,ב"ח, שמרי משמרת הקדש, נ אויערב/"רנ: ראה, עוד לתולדותיו בהרחבה 1

 .יט6יז' קוב4 בית אהר2 וישראל גליו2 קעח עמ
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" מכתב"וכמה פעמי6 במאמר הוא מזכיר , "'מכתב ב"בראש כתב היד נקרא המאמר הנוכחי 

וכנראה המאמר הנוכחי הוא חלק מחיבור של כמה מאמרי6 , אחר בסדרה" קונטרס"או 

שנדפס בשומר ציו2 " ביאור תשובה ישנה" הוא כנראה מאמרו "'אמכתב " .בענייני6 שוני6

 .6הערה עיי2 להל2 , ו"טא עד "מכתבי6 י' הנאמ2 מחברת א

וכ9 . כ במהדורא בתרא שבסו> החיבור"כמבואר ממש, ב"תר5א"את החיבור כתב בשני6 תר

, אהר2 פולד' מאת ר' בית אהר2'בהקדמתו לספר , חיי6 מאיר הורווי;' עולה ג6 מדברי ר

. קוב; מכתבי6: "ובתוכ6, מנה כתבי המחבר שנשארו בכתובי6, 14' עמ, ש6. נ"פרנקפורט תר

' ד ר"ע) ב"ח טבת תר"דר' ב(ק ווארמס "ב הלוי חובק"ג יעקב קאפיל ב"מכתב מהרה) א. (כב

) ב(; )ק"וכותב אליו ג6 מעניני אר; ישראל ומזכיר המחלקות בח(יעקב גאו2 ממתא מחסיא 

> "ד ספרו שער המנהגי6 על המנהגי6 ומבקש בו את הסכמת רא"ע) ב"י אלול תר"ח(ל "מהנ

 ".  כתב הערות עליופ"ומבואר מתוכו כי רא

העוסקת ,  שנמצאה בי2 כתבי רבי יעקב קאפיל, אנו מפרסמי6 רשימה נפרדת,בנספח ב

 .דאידי דזוטר מירכס, בנושא הקשור למנהג וורמס ולכ2 קבענו כא2 את מקומה

מלבד המופיעי6  (רשימת כתבי יד של רבי יעקב קאפיל הידועי6 כיו6הבאנו , בסו> המאמר

 . )ל באוס> אויג2 מאייר"ומלבד הכתבי6 שבתיק הארכיוני הנ,  כא12 רהראה הע, נ אויערב9"אצל רנ

ר "ותודה מיוחדת למנהל ד, תודתנו נתונה להנהלת הארכיו2 על הרשות לפרס6 את כתב היד

 .גדליה על העצה והתבונה והליווי האדיב לאור9 כל הדר59יוחאי ב2

וה6 הרב משה דוד , קנתו לדפוסהעתקתו ועד הת, תודה לכל מי שעסק בגילוי כתב יד זה

שמתו9 מסירות ודייקנות , תודה מיוחדת להרב זאב יצחק דינר. יק והרב יעקב גולדשטיי2'צ'צ

 .מרה ולשלמותהוהביא את המלאכה לג
* 

וחילקנו קטעי6 , ראשי תיבותמספר נו רפת. במקור כ9 ה6 –והפיסוק  והניקוד ההדגשות כל

בסוגריי6 באות  והערות המערכת ,מהמחברה2 ג6 שוליי6 ההערות . ארוכי6 לפסקאות

 . בנספחי6 כל ההערות מהמערכת ולכ2 אינ2 בתו9 סוגריי6 מרובעי6. מרובעי6
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ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯Ú˘ 

 וה6 ;אשכנז קהלות מבשארי שוני6 מנהגי6 עניני6 כמהב יש) רמסוו< (ורמיישאַו בקהלת הנה

 שבה6 הקדמו2( וה זקהל של המנהגי6 ספרי מחברי זה על ידויע כאשר ,קדמוני6 מימי6 סדי6מי?

 )ל"ז לוריא משה ה"מו הגאו2 של תלמידו השהי( קירכהיי6 משה יוס> בר ליווא 'יהוד' ר הוא

ב"שצ 'ה בשנת שלו המנהגי6 ספר וכתב
2

 כתב, מנצפ9 הלוי שמש יוזפא יוס> יפתח' ר ואחריו ;

השנה פרט ת עתהלע בו נמצא שלא קצר בספר העתיק6 ר זהואח ,ח"ת בשנת ארוכי6 מנהגי6
3

 

ש6 שנמצא באשר ,ג"תל שנת קוד6 גמרנ לא אמנ6(
4

 בשנה כא2 שנתהוה הוראה ועני2 מעשה 

 ע6 מסכיÓ 6‚!ˆ‡קהלת  מנהג עניני6 שבכמה נמצא ,ל"מהרי בספר נחפש א6 ובאמת) )ההיא

 נמצא מנהגי6 כמהשב וע6 ;כמו שאבאר לפנינו במקומות השייכות ,ורמיישאַו שבקהלת אותו

 מנהגי ע6 אֵצָמלשִת, הללו קהלות שתי מנהגי בי2 הסכמה למצוא יש יותר מ"מ, בינות6 חילוק

שפירא תקהל בצירו> ,אלו קהלות כי, היא לזה והסיבה ;אשכנז קהלות שארי
5

 ,)שפייער (

, ולהא הערי6 ,רינוס נהר אצל ונבנו ,אשכנז באר; הרומי6 שבאו י"שע ,קדמוני6 בימי6 שבונתי

 המנהגי6 סדוונתי ,ת6א שהביאו היהודי6 כ"ג ש6 ישבונת, כנודע הרומי6 מבצרי בתו9 היו אשר

 יד הראשוני6 בימי6 בודאי לה6 השהי ,התורה מורי חכמיה6 י"ע האלה בקהלות הקדושי6

 על המשרה שהיתה, הה6 בימי6 המזרח שבארצות יהודי6הל שהיו מהנשיאי6 דוגמא ,נשיאות

 גדולי סמוכי6 רבני6 אז באו כ"שג לשמוע וקרוב התורה לקיו6 הנוגעי6 העניני6 בכל שכמ6

ש6 נוהגת סמיכהה שהיתה זמ2 כל, הצור9 לעת להכא מהת6 ישראל
6

 במנהג החזיקו ולזאת ;

 ,מאוחרי6 חולפי6 בזמני6 יהודי6 ש6 שנתישבו אחרות במקומות א6 א> חשו ולא ,אבותיה6

 ידי על שנתיסדו ,אחרות קהלות כמה 6ג ימי6ה וברבות (משלה6 משוני6 במנהגי6 החזיקו

 
 .]י קירכו1"י מכו2 ירושלי1 בש1 מנהגות וורמייזא לר"יצא לאור ע[ 2

 .]י שמש"ק וורמיישא לר"י מכו2 ירושלי1 בש1 מנהגי1 דק"יצאו לאור ע[ 3

 .]פ מפתח התאריכי1"ש ע"ו עי"ובאמת נזכרה ש1 ג1 שנת תל, רנא בהגהות' בנדפס סי[ 4

, שפירא[1 "שו שקהלותמ מאחר "מ, י הרומי1" נבצרו בימי1 הה1 ע˘Â·Ò«‡¯Ë¯‚ו) קֶאלÂÏÂ˜‡È!) 2א> שג1  5

ל "והסיבה שלא הביא בספר מהרי.  הקהלות הישנות˘‰Ìנראה , תקנו תקנות לכל בני רינוס] מגנצא, וורמיישא

גו כל היהודי1 א נהר"קנ' כי בשנת ה, ל כבר בטלה"משו1 שבימי כתיבת ספר מהרי, ממנהגי קהלת שפירא היא

 ]).ב"ג ד> סא ע"ח, דיא געשיכטע דער יהודי1, דוד <טטענז<סער[א "דריט טהייל ס' <טטענז(שבשפירא 

, ט"ר קארלסרוא תקכ"בדפו[' ד ד"ואגב ראיתי להזכיר שבעני2 המחלוקת שמצאנו בספר סדר הדורות ד> מ 6

או היו אחריו עוד שני , הלל הנשיא' א1 הנשיא האחרו2 היה ר] ח"א קי"ד, פרק דור חמישי של אמוראי1

, נראה דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. גמליאל האחרו2' יהודה ואחריו נכדו ר' דהיינו בנו ר, נשיאי1

מכתב "המאמר הנוכחי נקרא בראש כתב היד [וכמו שהוכחתי במכתב הקוד1 , הלל בטלה הסמיכה' דבימי ר

מכתבי1 ' שנדפס בשומר ציו2 הנאמ2 מחברת א" ור תשובה ישנהביא"המכתב הקוד1 הוא כנראה מאמרו , "'ב

כ ֵש1 "נמצא שבטל אח, ]מבאר שהסמיכה בטלה בימי רבי הלל) ז"ה וד> כ"ד> כ(' ד' ש1 בסי, ו"א עד ט"י

כ היה לה1 "גמליאל האחרו2 שהיו אח' יהודה ור' ור, כי תואר נשיא הוא ע1 סנהדרי2 סמוכי1, נשיא האמתי

 .דר/ ההשאלה ולא בעצ1 עני2 הנשיאותתואר נשיא אמנ1 ב
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 קרייבע – הנראה לפי – החזיקו ,מוריה6 משמרת תחת עומדות שהיו או, אלו קהלות ילידי

 ·ÓÂ Â!Ï˘ ˙ÂÎÏÓ!‰‚" )ז"רי' סי( כ"הוי' בהל הרוקח מספר נראה כאשר ,האלה המנהגי6

˙ÂÏ¯7"(. 

 קדמוני6 כי, נאמ2 במקו6 עותק ויתד עיקר לה6 יש הזאת העיר מנהגי שכל בודאי ולזאת

 ותורה, הזאת בעיר שהיו נפש נוחי הקדמוני6 מרבותינו וכמה ,הוקבעו גדולי6 חכמי6 ומפי ,ה6

לישראל מה6יצאה 
8

 אמנ6 ערעור עליה6 שיש אות2 לבאר יהעירנ אשר הוא וזה ;בה6 החזיקו ,

 רק ,שועק לנפת בה6 אי2 הראוי העיו2 לאחר כי ,ברחבה ולהוכיח יעודלהו, ההשקפה בתחלת

 קהלות מבשאר ה6 משוני6 א6 א> ,גלהנ שטעמ6 המנהגי6 אות2 אמנ6. דעת למוצאיה6  נכוני6

 .זה חבוריב להעלות הצור9 מ2 ראיתי לא

 )ולהקל על המעיי2 חלקתי אות2 המנהגי6 שאבאר לסימני6 וסעיפי6(

ÔÓÈÒ ‡'. ÌÈ˜ÂÏÈÁ ÔÈ!Ú· ÌÈÓÈ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ Ì‰· ÔÂ!Á˙, ÔÈ‡˘Â ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰·. 

מ2 מו כ2 וכ, אומרי6 תחנו2, ג בעומר"ובל, בחמשה עשר בשבט,  באבעשר בחמשה. 'א סעי>

 ; דסוכות עד סו> תשרי אומרי6 תחנו2סרו חגלאחר אסרו חג דפסח עד סו> ניס2 ומ2 לאחר א

 
 וזה הֵש1 נתהוה בימי חלוקת מדינות, ÔÚ‚!È¯‰Ë»‡Ïוהוא , È˙ÂÏ¯ט מביא גדולי "כ' ל סי"ת מהרש"ג1 בשו 7

חוזה  [[?]Vertuner Vertragבעיר וורדו2 (צרפת ואיטאליע2 בי2 הקיסר ל<טהAר הראשו2 ושני ֶאָחיו , אשכנז

וא> , 1 הזה כל המדינות שמעבר השמאלי של נהר רהיי2 שבי2 צרפת ואשכנזוהיה כולל אז הֵש) ר"ת' ד] ורד2

חשבו אות1 המחברי1 , פ תנאי מיוחד אצל מדינת אשכנז" נשארו אז ע˘ÈÙ¯‡ וÓ ,‡˘ÈÈÓ¯Â«Â‚!ˆ‡שהכרכי1 

ויותר נראה שע1 שהיו ; באשר שהכרכי1 האלו היו מוקפי1 ממדינה זו משלשה צדדיÂÏ ,1˙¯הללו למלכות 

כ עליה1 " ואפשר שעיקר הנחתו היתה ג–כ בֵש1 זה בפי כל "היו נקראי1 אעפ, ינת אשכנז בעצ1שייכי1 למד

, ומה שאי2 אנו מוצאי1 מנהגי1 אלו עתה בשארי מקומות שהיו שייכי1 למדינה זו;  לקורבת1 לעיקר המדינה–

או ממדינות י יהודי1 אחרי1 שב"הוא מחמת שלסיבת הגירושי1 והשמדות נתישבו אות2 מקומות אחר זה ע

 .אחרות שהיו נקבעי1 בה1 מנהגי1 אחרי1

הוא המכונה בפוסקי1 (יעקב ' י ובנו ר"למי מהחכמי1 לא נודעו מעלות רבינו יצחק הלוי רבו של רש 8

ומרדכי סו> ] אות חה "פתעניות ' הל[ כי אותו מעשה שהביא בהגהות מיימוניות ÚÈ"ı·הקדמוני1 בֵש1 

הביא הרוקח , " בעל ברית בתשעה באב שנדחהÚÈ"ı·שהיה רבינו "ט " תקנ'ח סי"והטור או] תרל' סי[תעניות 

 ¯·ÚÈ Â!È˜·והיה ' מעשה היה בווירמיישא חל תשעה באב בשבת ודחו התענית עד למחר כו: "ל"ג וז"קי' סי

וזה הרב נהרג על ) ט"כ' ל סי"ת רש"כ בשו" וכ–ה בחידושי אנשי הש1 במרדכי תענית "וכ' כו" בעל ברית

נדפס בקונטרס ווירמייזא וקהל [ו ככתוב בספר הזכרת נשמות דווירמיישא "1 כא2 בגזירת תתנקידוש הש

וכבר אירע "' ב ב"ד> ע] ע"ר פראג ש"דפו[2 "ונקרא ש1 בֵש1 רבינו יעקב הלוי ויעויי2 ראב] מ"וינה תר, ווינא

¯·Â!È ) "'ט ג"ס(נזכר ג1 הביא בספר ה'; כו" ¯·ÁˆÈ Â!È˜יעקב ב2 ' והתיר לו רבינו ר' מעשה בוורמשא כו
Ï‡ÂÓ˘ 2ב ÈÂÏ‰ ˜ÁˆÈ Â!È·¯" , 1מצאתי הרב ) "'ד ג"פ(ג¯ 'ÈÂÏ‰ Ï‡ÂÓ˘וטע1 הרב מפי הגאו2 '  בווירמישא כו

י ואגודה "שהביאו רש(קלונימוס איש רומי ' ור) וג1 זה הרב נהרג על קידוש הש1(' כו" ÈÂÏ‰ ˜ÁˆÈאביו רבינו 

מ מרוטנבורג היה מילידי "שכול1 היו בעיר הזאת ג1 מהר, קחאלעזר בעל הרו' ור, צ"מאיר ש' ור) והרוקח

ט הביא "כ' ל סי"ת רש"ג1 בשו]. מה שכתבנו במבוא למאמרעיי2 [וורמיישא כמו שיבוא בקונטרס שאחר זה 

כמו שלא נודע לנו מי היה , לבד מאות2 שבימי1 הקדמוני1 שלא נודעו לנו, È˙ÂÏ¯כמה גדולי1 שנקראו גדולי 

כי בימיו , הידוע' י בעל התוס"כי אינו ר, ל ש1"ת רש"א שהביא בשו" הקבור בגרמיז ˘ÁˆÈÏ‡ÂÓ˜ ·¯' ¯הרב 

 .'שמואל ב2 רבינו אלחנ2 נכדו של בעל התוס' היה הרב ר
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ואי2 האבל מתפלל בה6 , כ אי2 מתעני2 בימי6 אלו שו6 תענית חו; מתענית חלו6"ואעפ

למנצח
9

ו של ראש חודשומנגני6 בה6 נגו2 ברכ, 
10

. 

ח סיו2 עד " מרמו כ2וכ, ח ניס2 עד פסח"ומר, ואסרו חג, אמנ6 בעני2 ערב יו6 טוב. 'סעי> ב

שאי2 אומרי6 בה6 , המנהג בה6 שוה לשארי קהלות, כ לסוכות"הווימי6 שבי2 י, חג השבועות

 .תחנו2

א"שי(ו באב כתב הרוקח "שאומרי6 תחנו2 בטעני2 והנה ב. 'א
11

 דבטלה  הוי משו6 דטעמא)

 המנהגי6 היש2פרכ בס"וכ (מגלת תענית
12

ל "דס,  והנה העני2 בעצמותו אינו צרי9 ביאור רחב)

 לא לבד נכלל דלא מוסיפי2 ימי6 טובי6 חדשי6 אחרי6 "בטלה מגלת תענית"להרוקח דבעני2 

אש ס ר"כמאמר הש (ט"דאינ2 כתובי6 במגלת תענית לאחר שבטלו הימי6 הכתובי6 בה ליו

 א> ג6 כל הימי6 שנקבעו לימי6 טובי6 )"קמייתא בטול אחרנייתא מוסיפי2" א"ט ע" יהשנה

ח חנוכה ופורי6 " רמו כ2ט הכתובי6 בתורה וכ" חו; מהיו– ה לאיזה סיבה שיהיהיהי, בשו6 זמ2

) 'ח ב" יאש השנהר(ס "דבכול6 שיי9 טעמא דש, ית המקדש משחרב בט" בטלו מהיות יו–

ל להרוקח דראוי לנו שלא לבטל אמירת "ומעתה ס". הניוהנ9 נמי כי ' בזמ2 שיש שלו6 כו"

סעי> ( למעלה תי וה9 טע6 שיי9 נמי באינ9 יומי שהזכר;ו באב"נו בטיתחנו2 הקבוע בתו9 תפלת

 .ק"לעני2 אמירת תחנו2 ודו) 'א

פ "דא> לאחר החרב2 עכ) א"קכ (בא בתראוב) ב"א ול"ד> ל(ס תענית "מיהו מוכח מהש

וזה " יו6 שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה"מתנא ש6 ' מדקאמר ר, בו בא"ט נוהגי2 בט" יו˜ˆ˙

 דבטלה מגלת מא ל2 אליבא דהלכתא דקיי אזילמתנא' וראוי לנו לומר דר, הוי לאחר החרב2

, הא> דלאחר החרב2 הי"  יו6 תבר מגלהוקרו לי"מנשיא ש6 '  מדרהוכ2 איכא ראי, תענית

ט לעני2 נגו2 "ה שלכ9 מראי2 בו קצת סימ2 יווכפי הנרא.  ש6בבא בתרא התורת חיי6 בתבכדכ

דהיינו שלא קיבל , ושאי2 מתעני2 בו תענית שאינו חיוב ביומו' ושאי2 האבל מתפלל כו' ברכו כו

דתענית , וג6 לא תענית יו6 שמת בו אב וא6) יעויי2 מה שאכתוב לקמ2(עליו להתענות ביו6 זה 

אבל הדי2 המבואר  ;לועזי6 מתעני2 בו דאי2 ה'א ק"ח ס"תי'  סיתב האליה רבהזה קיל כדכ

ח "תי' ח סי"ו אית יוס>ויעויי2 ב (מתענהה  שלא יהי·È!Ú˙ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ „ÈÁÈ˙במגלת תענית 

 לא )א"ק י"ו ס"רט' ד סי"9 יו"מגלת תענית ויעויי2 שדמחלוקת הראשוני6 בפירוש דבר זה 

רי המנהגי6 מדלא הזכירו  ומזה לא דיברו ספ; דבטלה מגלת תעניתמא ל2כיו2 דקיי, אמרינ2 בו

 . לכול6חתדחוקה א, הדי2 כ2) 'סעי> א( ג6 באינ9 יומי הנזכרי6 למעלה  והשתא;זה בפירוש

ו באב משו6 דבטלה מגלת "והא דאיצטרי9 להרוקח לשיטתו לית2 טע6 לאמירת תחנו2 בט

 
, ט וביו1 שאומרי1 בו הלל"ב שלא אסר לאבל להתפלל רק בשבת ויו"כ' ל סי"ת מהרי"זהו דלא כדברי שו 9

כי בודאי לא , ולא ממנהגא, ל רק מדינא קאמר"ונראה שמהרי, ]ק כב"ס[ב "תקפ' ויעויי2 ספר אליה רבה סי

 ]).ה' סי[ערובי תבשילי2 ' ל הל"עיי2 מהרי(ד דעיר הזאת "כי היה בסו> ימיו אב, היה נעל1 ממנו

 .ל"ג1 במגנצא אומרי1 תחנו2 בימי1 האלה כמבואר במהרי 10

 .]ב"שי'  סי:ל"צ[ 11

 ].סו> הגהה ב, ו באב"מנהגי ט, י קירכו1"לר[ 12
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 אפרת
 

˙Â!˜˙ ‰¯·Á ‡˘È„˜ ·È¯ÚÓ„ ‰!ÓÊ· ˜„"˜ Í‡·ˆÏÂÊ ,Ï˜˙"‡ 

 
ÚÏ"! ¯ '·˜ÚÈ Á·ˆ Ê"Ï 
·‡ ˙È· ÔÂÈÎ¯‡· ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â„ÏÂ˙Ï 

ÌÚ‰ È„Â‰È‰ Í˘Ó· ÌÈ˘È˘ ‰!˘ 
È‡·‚ ˙È· ˙Ò!Î‰ ‡Â·Ó ÌÈ‡„Â„‰ 

ÌÈÎ˘Ó ·È¯ÚÓÂ È˙·Ï ˙ÂÈÒ!Î 

 

‰¯·Á ‡˘È„˜ 

:סוגי, לארבעה אות1 לחלק שנית1, ברותח פעלו השני, לאור+ ישראל בקהילות
1

 

 חברה 'היא שבה, והמפורסמת הרווחת. לסוגיה חסדי, לגמילות המוקדשות חברות. א

, "קדושי, כול, העדה כל" ,זאת ע,. בסת,' קדישא חברה 'היו, ג, המכונה', דקברני, קדישא

 הכנסת, חולי, קורדבי קדישא חברה כגו1', קדושות 'כונו חסדי, גמילות של אחרות חברות וג,

 של מקומה את מילאו ח"הגמ חבורות. שיעור לה, שאי1 דברי, ושאר ערומי, מלביש, כלה

 זכו סגולה יחידי ורק, ומעלה זכות הייתה בה1 החברות. ולנפטר לחולה, לנצר+ בדאגה הקהילה

!.נשי, של חבורות ג, היו חברות של הזה בסוג. המת טהרת כגו1 במצוות בגופ, לעסוק
 עי1, תהלי, חברה כגו1, משות: לימוד סביב שהתאגדו חברות. לימוד למטרות רותחב. ב

 של הלמדנית לרמה בהתא, החברות התחלקו רבות פעמי,. וזוהר ס"ש, משנה, ה"של, יעקב

!. הנלמד לספר והתאמת,, בה1 החברי,
 י,חסיד ידי על בהידור מצווה קיו, לש, שהתאגדו חברות. של מדקדקי, ונזהרי, חברות. ג

', זריזי, חברת', 'לבוקר שומרי, קדישא חברה 'למצוא נית1 אלו חבורות בי1. מעשה ואנשי

! .ועוד' שירה פרקי חברת', 'נזהרי, חברת', 'הבוקר אשמורת חברת'
 חברה כגו1, מקצועי בסיס על הייתה בה1 שההתאגדות חברות. מלאכה בעלי חברות. ד

 החברי,, לעיל שנזכרו האליטיסטיות לחברות דבניגו. 'וכדו מי,;שואבי, סנדלרי,, דחייטי,

. משלה, כנסת בתי לה, היו רבות ופעמי,, הקהילה הנהגת על נמנו לא המקצוע בעלי בחברות

 בסרגוסה ג, סנדלרי, של חברה פוגשי, אנחנו אבל, אירופה במזרח בעיקר נפו> היה זה סוג

.הגירוש שלפני בספרד
2

 .חברה של זה סוג רווח לא באשכנז 

!
לתורה ולמצוות והתנועה החסידית חבורות , 'אני נוקט כא% חלוקה שונה משל ישראל היילפרי% 1

חבורות "שאיחד את שלושת הסוגי7 הראשוני7 לכדי , 194!213' עמ, )ז"תשי(ד :ציו% כב', בהתפשטותה

 ". לתורה ולמצוות
2 M. Kayserling, Ein Verein der jüdischen Schumacher in Saragossa’, Allgemeine Zeitung des 

Judentums, 56:37 (9.9. 1892), p. 438. 



א"תקל, זולצבא0 ק"דק בזמנה דמעריב קדישא חברה תקנות  

ג"תשפספר שני( עשר | ירושתנו  !

 שז

 ק"דק בזמנה דמעריב קדישא חברה של פנקס שמור היהודי הע, לתולדות המרכזי כיו1באר

 שחבריה, השלישי הסוג מ1 חברה של פעילותה את מתעד הפנקס). Sulzbach (זולצבא+

.הקי> בחודשי ג, הכוכבי, צאת לאחר ערבית להתפלל התחייבו
3

 

˙È·¯Ú ‰!ÓÊ· 

 ובגמרא, )א"מ ד"פ ברכות (מנחה זמ1 סו: לגבי במשנה יהודה ורבי קמא תנא נחלקו, כידוע

 מפלג זמנה יהודה שלרבי, ערבית זמ1 לתחילת ג, נוגעת שמחלוקת, מסיקי,) א"ע כז, ש,(

. הכוכבי, צאת כא1 משמעו השיטות רוב שלפי', הערב'1 מ זמנה קמא ולתנא, יל+או המנחה

 . 'עביד כמר ודעביד, עביד כמר דעביד 'הגמרא פוסקת בהמש+

וכפי שמצוי1 , בעיקר בקי>, פו1 הפער בי1 זמ1 השקיעה לזמ1 צאת הכוכבי, גדולבארצות הצ

". שעות' מעת שמתפללי, מנחה עד צאת הכוכבי, היא לעתי, יותר מג: "בהקדמה לתקנות

פתרונות שוני, . בצמוד למנחה, בתקופת הראשוני, היה נהוג באשכנז להתפלל ערבית מוקד,

ה "ד, א"ברכות ב ע' בתוס, ת"למעט ר(לט מ1 הפוסקי, שלדעת רוב מוח, נמצאו לקריאת שמע

.וכ1 לצור+ לסמו+ גאולה לתפילה, זמנה אחר צאת הכוכבי,) 'מאימתי'
4

 

פעמי, , כבר בתקופת הראשוני, קמו עוררי1 על המנהג להתפלל ערבית בעוד היו, גדול

ני, יצאו חלק מהאחרו. א+ חלק מ1 הראשוני, הצדיקו את המנהג, רבות א: לפני פלג המנחה

הוא נשאר רווח בראשית העת , >"א+ בניגוד לדברי יעקב כ', ההקדמה הגדולה'חוצ> כנגד 

נהגו להקדי, א: ', כפי שעולה מתקנה ג, בה,, ולא רק בימי תענית, החדשה בכל ימות הקי>

 . משו, טרחא דציבורא, יותר

ו שמתפללי1 ערבית מנהג ותיקי1 עכשי"מציי1 ש) ק ב" רלה ס'סי, ח"או(' מחצית השקל'בעל 

 א+ לא ברור מדבריו הא, ."ובערב שבת מתפללי1 ע, הציבור ביו,, בחול אחר צאת הכוכבי,

מתאר , בעוסקו בזמ1 ספירת העומר, ה"השל. או ביחיד, הוותיקי1 מתפללי, במניי1 משל עצמ,

, מאיד+. שמהווה בעיה בעיקר מצד ספירת העומר, את המנהג המצוי בזמנו להתפלל מוקד,

 :במניי1, א מתאר שיש המקפידי, להתפלל מאוחר יותרהו

וכל המלכות ובאשכנז שנוהגי1 ] בוהמיה[במדינות פולי1 ופיה, , בחוצה לאר>

מ חדשי, מקרוב באו ויש חברותה קדושה "מ, להתפלל ערבית ה1 עוד היו, גדול

אשרי , ג"כמו שראיתי בעיר וא, בישראל בפרא, המתחברי, להתפלל ערבית בשעתו

, מ א: לא אפשר בכל ימות השנה"מ. כי חביבה מצווה בשעתה, מתחבר לה,מי ש

, כי אז מצוה גוררת מצוה, ראוי למי שיש התעוררות בלבו להתחבר לה, בימי הספירה

.ש בזמנה וג, ספירת העומר בציבור"ק
5

  

!
 .D-Su1-64, הארכיו% המרכזי לתולדות הע7 היהודי 3

, )ל"תש(ציו% לה ', הלכה וחברה, דוגמא לזיקה בי% מנהג: מעריב בזמנו ושלא בזמנו, ':"יעקב כ: על כ9 ראו 4

 .35!60' עמ
 .ב"קמג ע, מסכת פסחי7, ח"אמסטרד7 תנ, שני לוחות הברית 5
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 בינת דורות



 

ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו   

 ·¯‰‰„Â‰È Ô¯‰‡ ÈÂÏ‰ıÈÂÂ¯Â‰ 
 ירושלי*, נר ערו& למכו!

·˙ÎÈ‚‰ Ï˘ ˙Â!·¯‰ "Ó ıÈ˘·ÈÈ‡ Ô˙!Â‰È ¯˜"‰‡ ˜"Â 

כשנה קוד1 , ג" פורס1 בשנת תקכ',כרתי ופלתי, 'יונת( אייבשי,' ר הראשו( של רבנו חיבורו

 דורו  יצא שמו לש1 ולתהלה כגדולשני1 רבות קוד1 לכ( כבר,  זאתובכל .עלותו לגנזי מרומי1

 א" אדוננו הגרלשו(.." (. אמיתיו( הגדול הגאהמאורמדברנא דאומתיה הרב '  דעמיהרב"כו

 הגאו(). "ב" עא עד: ,ו"אלטונה תקט,  עדותלוחות הנדפסת בספר, ו"באגרתו משנת תקט

נר ישראל , מכל חכמי הדור מעולה.. .ג"המפורס1 פאר הדור הוא לכל חסידיו רשכבה

 אפוא פלא אי( .)ט" משנת תקי; א"ע'  ד: ח, הפרדס,ליב עפשטיי(ר אריה "הג.." (.וקדושו

, אלטונא=[ו "ש קהילות אהובסו: זכו שללו ,כה( כרב1שי רבות וחשובות ביקשו קהילותש

 . ראש1ל להרכיבו אלו: , גרמניהשבצפו(] ונזבק, המבורג

 לרבי דוד צינ,'גדולת יהונת(' בספר בהרחבה פורסמו רבנו תולדות
1

 רבי1 ובמקורות 

 . נמר,בקיצור נביא1 .אחרי1

ד לאביו רבי נת( נטע ולאמו בת רבי יהודה ליב צונ, בפינטשוב "רבנו נולד בשנת תנ

למד אצל בעל . מגלה עמוקותלבעל ל ו"לאריזבשושלתה המשפחה נודעה כקשורה . שבפולי(

העיר מ, א נבחר לרבה של "בשנת תק. מ ודרש( בפראג"לאחר נישואיו כיה( כר. 'פני1 מאירות'

כנסת 'בעל לאחר פטירתו של רבי יחזקאל קצינלפוגי( . כיה( כמעט עשור שני1בה , שבאלזס

זו .  נבחר רבנו יהונת( על מקומו,י" בשנת תק,ו"ש הקהילות אהו שכיה( כרב של'יחזקאל

על א: חשיבותה . נחשבה אז לאחת המשרות החשובות והמכובדות ביותר ביהדות אשכנז

היתה , אשר היתה מרכז כלכלי ופיננסי,  מבי( שלוש הקהילות הגדולה,האזרחית של המבורג

בחמש . מושב אב בית הדי( המשות: שלה(מקו1 ו ו"וקא אלטונא המרכז התורני של אהוד

פ כ( המשי> בהרבצת תורתו " ואע,ע1 המאבק נגדורבנו שנותיו הראשונות ש1 התמודד 

 בו ישבו בקביעות חמישה ,ולל אברכי1שהוא מעי( כ' קלויז'וא: יסד . בשיעוריו ודרשותיו

. עבור1ב נשואי1 שלימדו את קהל הלומדי1 והתפרנסו מקופה מיוחדת שהקי1 למידי חכמי1ת

, במש> זמ( כהונתו ש1 קיבל הזמנות לכה( כרב של קהילות חשובות ביותר כמו קראקא

 . ד"ל תקכא אלו"ו עד לפטירתו בכ"דחה אות( ונשאר באההוא  א> ,ניקלשבורג וכל מוראביה

הולכת , שהניח אחריומורשתו התורנית הענקית המונה עשרות ספרי1 בכל מקצועות התורה 

 . י"כשמדי פע1 מתפרסמי1 דברי1 מתורתו הגנוזה בכתונדפסת עד לימינו 

 בכתב העת פורסמו לראשונה ; הראשו( והשלישי ;1 מה1 ישני. לפנינו שלושה כתבי רבנות

 ,102!108'  עמ,)1904 (4 שנה Litteratur und Geschichte discheüj rüf Blaetter הגרמני

 
 .ד" ורשה תרצ,ב"ח; 4"רפיוטרקוב ת, א"ח 1



  הורווי*הלוי אהר' יהודההרב 
 

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

שכב

בארכיו(   ספו(המקור שהיה מ(, tzüEibesch Jonata. abbonusbrief des RR :תחת הכותרת

.  והוסי: הערותהקריאות המסופקות גרינוולד השלי1 בסוגריי1 את 'ר מ" הרב ד.ק המבורג"ק

מינ, על ידי שיצא לאור ב 'האיזראליט'לעיתו( תורנית ; כתוספת ספרותיתאורלצא כתב עת זה י

 .  רבה של מוסב>,לוונשטיי(] לאופולד[הרב יהודה ליב 

יבוקש הדבר וימצא ו,  תרנו אחר המקורכ>ובעקבות , שגיאות רבותל נפלו "בפרסו1 הנ

 מצאנו ב ,)AHW81 4341674(בארכיו( המרכזי לתולדות הע1 היהודי כיו1 ו הנמצא "בפנקס אה

, )·( שנשלחה אליו מאת שלוש הקהילותכתב רבנות נוס: לצידו  ו)‡( הראשו(ות כתב הרבנ

שהוא למעשה , )‚(  ש1תפרס1השהשני אי( בו זכר למסמ> אול1 . ל"שלא פורס1 בכתב העת הנ

לא ברור  לאמיתו של דבר .ד"חוזה משפטי בנוגע לתנאי1 הכספיי1 המדוקדקי1 שמקבל האב

א> . י ולא כל ש1 אחר"רלא של , שכ( לא נזכר בו כל ש1, ,י אייבשי"לרהסתמ> הייחוס על מה 

 . כנדרשע1 הערות ותיקוני1 , ש1כפי שהתפרס1 למע( לא יחסר המזג הצגנו ג1 אותו 

מליצות שמקור( במתחילת1 ועד סופ1  י1עמוסג1 כתבי רבנות אלו , כדרכ1 של כתבי רבנות

כי אי( לדבר , א ציינו לכול(ל. ותוטרחנו לציי( מקורות לחלק מהמליצ, ל"> ובמאמרי חז"בתנ

 . ואי( הכוונה ברורה, סו: ובמיוחד בכתב רבנות זה שמליצות ממקורות שוני1 משתלבות זו בזו

נית( לשער , אלטונה וואנדסבקעובדה שהמבורג ערכה כתב רבנות נפרד מאחיותיה באשר ל

אילו ו, דנמרק מל> תחת חסותו של אלו השתיי1 היו באות( שני1הסיבה נעוצה בעובדה כי כי 

 .המבורג היתה עיר חופשית ועצמאית

על יד1 המושטת תדיר לסיוע , התודה לארכיו( המרכזי לתולדות הע1 היהודי ולמנהליו

 . במאור פני1 ועל הרשות לפרס1 את כתב היד

 

 * *  * 
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 ה"ב

 עשה ל> רב וקנה ל> חבר העיר

È =גינת הבית( ר במשכנות מבטחי1 בחצ חופ:שכו( לבטחידיד ה  

  וטוחנ( זו בזו בסלע אית(]ת['ורי1 עוקר גבוהות ועצומ‰

Â1בעמקי מצולה צלול כהני תנאי במשנת( ]1[' אדירי]1[' במי1 רבי אל י1ירד מי  

 כח קר( המשופר ויופי כראמי1 בקרנת(ב ]1[' רביחוג!

 בדות( חפ, ה= חפצו למצוא ]1['למודו ער> בש<ס ופוסקי˙

  בשעה שהכהני1 נכנסו לאכל בתרומת(]1['ינוגלה לו סתרי תורה וצופ!

כבוד הוד אדונינו מורינו .  נות( מלחמו לדלי תורה לשביעת(,ה<ה גבר ענות(



ו"ק אה"קר יהונת' אייבשי* מ"ג הרבנות של היכתב  

ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו   

 שכג

י "רבינו מאור הגולה לו נאה תהלה הגאו( הגדול המפורס1 ריחו נוד: כבוש1 נו

ה"ה פ"ע
2

איר ויזרח זיו פארו ו י"ק מי, נר"מ דק"ד ור" אבÔ˙!Â‰Èר " כמהור

 .ידרו> על שחל ופת(. מאורו של לוית(. כחת(

Û‡Âברכה דאד1 עדיפא וברכת הנהני( שיש בה ש1 .  אנו נאמר תיכ: לת<ח ברכה

.  וצדקתו כהררי אלומשפט. בש1 בצלאל' ומלכות רב פעלי1 מקבציאל קרא ה

 כי שמורה וערוכה בשלשה שלומות ופדיות. למע( יארי> ימי1 בקרב כל ישראל

 .Ô˙!Â‰È ת עשה היו1 הזה ויפדו הע1 א]1['אלקי

¯ 'Ô˙!ÂÈלהי אומר ראשו( נאמר תח
3

 מגדול עוז לעמו הע1 ח למקראי קודש הילולי1 הילל ושב

 ידרושו( ]1[' יו]1[' ביומו יו]1['שטו ולקטו ג1 בני אד1 ג1 בני איש יחד עשיר ואביו( דבר יו

 ]1['גי למצוא כשחר נכו( איש אשר רוח אלקי קמפלי]ת['ולחידרושי1 לכל חפציה1 בדורשי( ת

' מי זה האיש ירא ה. 'בו בחכמה ובתבונה לדעת את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר צוה ה

 והללו בעלי ,יורנו בדר> יבחר את אשר יל> לפנינו ושפטינו ונלח1 מלחמותינו של תורה

 נאספו וקבעו לה1 נציב אחד בחדש זיו]ת[' ראשי קהלו]ת['ואסופ
4

 לאילנא תקיפא ואשלי 

 והנה הגיע העת ,ע אל השערהלקו. רברבי ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה

את כל העדה הקהילו בשמנה . והעונה שהקרה לפנינו היו1 מקרה טהור יומא וטהור גברא

לחדש השני
5

הלא אנחנו .  לעשות כדת היו1 בשלשה כיתות שאומרי1 קדוש וברו> הבא בש1 ה=

ראשו( טור חוש( משפט משפטי אמת קהל ק<ק אלטונה . שלשה טורי גזית. הפנימיתמחצר 

 יחידי .טור אב( העזר ומסילה'  בחירי ה]1[' ע1 האלומות שלימות המחוברי.והמבורג יע<א

ושלישית טור . עה ישרה קהל ק<ק המבורג יע<אי ושניות מדברי סופרי1 טור יורה ד,סגולה

 כת הראשונה לעזרה בפתקי( שלה1 ו נכנס,א"ק וואנזיבעק יע"ה1 קהל ק]י[איאורח חיי1 למוצ

 שקידש הגורל ]1['השניה והשלישית במקוכת וכמעשה הראשונה כ> מעשה . וטר: בקלפי

 כי ישמע מיד פתחו כול1 בכבוד יולא הגיעו לאהבת' ה ולקיחה עלה עליו הגורל להבשעת עשיי

1כלו פתקיטאכסניא של תורה 
6

 כבר קדשוהו שמי1
7

ה אדונינו "ל הו( יקר נמצא עינינו ה כ,

מ ודיי( ומורה צדק " זה אב<ד ורÔ˙!Â‰È המורינו ורבינו גאו( ישראל נזר קודש ועטרה צבי תפאר

 הלזו לישב על כסא הוראה ראש בית אב במדי( הוא ]ת[' הקהלוהומשפט מכו( כסאו בשלש

 ושאל לו ,יתיר באיסור והיתריתיר . ( ידי( בי( די( לדי( ובי( נגע לנגעימרוה ג1 הוא יורה יד

 ]1[' המשרה על שכמו מהיו]ה['במשפט האורי1 ותומי1 תורה יבקשו מפיהו פי חכ1 ח( ותהי

 
 .נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק 2

 ".ראשו! תחילה נאמר, רבי יונת! אומר: "ב"סנהדרי! ג ע 3

 . אייר 4

 .אייר 5

 . 'וכו" טלו פתקיכ*: "לעני! גורל הלויי*, א"פ סנהדרי! יד ע"ע 6

 ".י*אי! מקדשי! אותו שכבר קידשוהו שמ, בזמנו] החודש[א* לא נראה : "א"פ ראש השנה כד ע"ע 7



 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

¯‚¯Â·Ó‰ ‰˘Ó ·¯‰ 
ירושלי+, מכו* מורשת אשכנז  
ÁÎ˘!‰ Ë¯ÂÙ˜!‡¯Ù ÔÂ‡‚ :„ÏÂÙ Ô¯‰‡ È·¯ 

‰ ÌÚ ÂÈ¯˘˜Â'¯ÙÂÒ Ì˙Á' 

ÂÈ¯ÂÚ! 

חייו של רבי אהר% פולד
1

 אחוזי4 ודבוקי4 היו בעיר מולדתו פראנקפורט דמיי% בה חי כל 

י4 ספורות לפני היינו שנ, מ"מזכרונות נעוריו בפפד' חת4 סופר'סיפר ה. חייו ובאדמתה נקבר

נית% היה לכל אד4 לגשת , כשנראו שני יהודי4 בשוק משוחחי4 ביניה4, לידת רבי אהר% פולד

.כי לא היה ספק בכ8 שהיו מדברי4 בדברי תורה, ולהאזי% לשיחת4
2

עיר "ס כי " ועל כ% ציי% החת

, האחת היא לאומת, ל:הקהלה הקדושה הזאת ישמרה הא... ק פראנקפורט דמיי%"מולדתינו ק

‰˙Ó‚Â„ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÔÈ‡."
3

  

,אחת המשפחות החשובות והמיוחסות בקהילה קדושה זו היתה משפחת פולד
4

 שאחד 

,מתלמידי הנשר הגדול רבינו נת% אדלר, מפאריה היה רבי משה פולד
5

 אשר שימש בתפקיד 

.מ"נאמ% הקהילה בפפד
6

ס ופוסקי4 וכמי " רבי משה שקד על התורה יומ4 ולילה ונודע כבקי בש

 
לספרו של רבי ' תולדות אהר*'במבוא , רישומי+ לתולדות רבי אהר* פולד נערכו על ידי רבי מרדכי הורווי. 1

מתו6 כתבי ידו של רבי אהר* פולד שעמדו לנגד ). ר*תולדות אה: להל*(* "מ תר"פפד, בית אהר*, אהר* פולד

כא* נכתבו תולדותיו . מ הורווי."עינינו התבררו הרבה פרטי+ חדשי+ עליו ועל סביבתו שלא נזכרו אצל ר

, מ הורווי."השתדלתי לקצר במקו+ שהארי6 ר. א פולד ומקורות נוספי+"במידה רבה על פי כתבי ידו של ר

, א"ג רבי אריה פויכטונגר שליט"יעות מתו6 כתבי ידו נאספו על ידי ידידי הרההיד. ולהארי6 במקו+ שקיצר

במקו+ שנפל ספק , בציטוטי+ שהבאתי מתו6 כתבי ידו. העוסק בפיענוח כתבי היד שלו והתקנת+ לדפוס

 .רשמתי אות* בתו6 סוגריי+ ְמז=ִוּי+, בפיענוח מילי+ מסוימות
ד "הלכות עובדות והנהגות שנשמעו מפי מר* חנו6 דוב פדווא אבכולל הליכות ו: הליכות חנו6, י שוואר."רא 2

, בממורבו6 של פראנקפורט. צ דושינסקי"כ6 קיבל הרב פדווא ממהרי. רמט' עמ, א"ברוקלי* תשע, לונדו*

: להל* (Ms. Heb. 4°1092י הספרייה הלאומית "כת', מ"ק פפד"ספר הזכרונות לבית הכנסת החדש פה ק'

נזכרי+ אי* מספר נשמות בני הקהילה תלמידי חכמי+ שעמלו בתורה ) מ" של פפדנ החדש"ממורבו6 דביהכ

 .רישומי+ כאלה בהיק? כזה אינ+ ידועי+ משו+ קהילה אחרת בעול+ היהודי. יומ+ ולילה
 .ט' סי, ז"ח, ת חת+ סופר"שו 3
 . I' עמ, תולדות אהר* 4
 Ms hebr oct 44 - Ḳunṭres bene, פ''י פ''כת, א"ח, פ בשולי תירו. שכתב בקונטרס בני אהר*"לשו* בנו רא 5

Aharon) *מספרי העמודי+ מכווני+ לעמודי+ בצילו+ הקוב. הדיגיטלי של . א"ח, י בני אהר*"כת: להל

 –ומא* ניהו , דגברא רבא' אתאמר משמי... ל"אחר כ6 שמעתי דהתירו. הנ: "350' עמ, )ספריית פראנקפורט

' ¯·Èלדברי הגדול > שזכיתי<תעלוז נפשי ותגלנה כליותי ו, ל"ו נת* אדלר כ. זצ"ג המפורס+ כמה"הגאה
‰ÏÏˆÊ È¯Ó ‡·‡„"‰". 

פ בחתימת "וכ6 כתב בנו רא, )ראה הערה הבאה(מ "נ החדש של פפד"כ6 רשו+ על מצבתו ובממורבו6 דביהכ 6

שער6 רבי ' הקדמת המגיה'כפי שהובא ב, ח"מ תקצ"פפד, ה לאווענשטיי* על משלי"הסכמתו לספרו של רל

הקדמת המגיה לבית : להל*( XIII 'עמ, *"מ תר"פפד, פ בית אהר*"יר הורווי. בראש ספרו של ראחיי+ מא
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ÌÈ!·¯Ï ˘¯„Ó‰ ˙È·
 ברלי!

 

Â„"„¯‰ ˙¯ÈËÙ ÏÚ Á"ˆÊ ÔÓÙÂ‰ ˆ"Ï 

 

ולא ידוע על עותק , נמצא תחוב בתו3 ספר שהוצע למכירה פומבית, ח זה"עותק של דו

ח הראשו8 הנזכר להל8 ושהתפרס7 "כ לא ידוע על עותק של הדו"כמו. נוס6 ממנו

חות אלו לא שולבו "וד( . שלא הגיעונוה7וחבל על הידיעות שהיו ב, כחודש קוד7 לכ8

 ). חות השנתיי7 של בית המדרש לרבני7"בדו

ח זה ישנו מידע משלי7 ומפורט על הלווייתו ועל הרוש7 שעשתה פטירתו של "בדו

כמו ג7 על ההכנות הראשונות להדפסת ספרו . צ בעול7 היהודי בגרמניה כולה"הרד

 .ופרטי7 מתולדותיו' מלמד להועיל'

בפרטי7 על . וניתנו עליה7 פרטי7 בקיצור, 7 המוזכרי7 בונעשה נסיו8 לזהות את האישי

, 1873!1938בית המדרש לרבני7 בברלי8 'תלמידי בית המדרש לרבני7 נעזרנו בחוברת 

ומכל מקו7 . א"מהדורה שניה תשס, הילדסהיימר. אליאב וע. י מ"שחוברה ונערכה ע

 . המעייני7מאת השלמת פרטי7 עדכו8 וכל  לע נודה, לא תמיד הזיהוי מוחלט וברור

ותורג7 באדיבותו של הרב משה אריה גולדשמיט ,  במקורו בגרמניתהתפרס7ח "הדו

 . ממודיעי8 עילית
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 ל"ר דוד הופמ+ ז"המנהל פרופסור ד

)‰ÂÓ"¯‰ÂÓ Ô· È·ˆ „Â„ ¯"‰¯˘ ÂÓ‡ Ì˘Â ‰„Â‰È ‰˘Ó ¯( 

 )1921 נובמבר 20(ב "ט מרחשו+ תרפ"נפטר י

 

 דצמבר 726נשל4 ב, נער6 עבור הארכיו+ של סמינר הרבני4, דיווח משלי4 על כנסי הספד(

1921( 

 

אנו מבקשי4 להודיע לנו ,  בנובמבר הועברו אלינו30ההוספות האלה לדיווח שלנו שהתפרס4 ב

 .ידיעות נוספות במיוחד הספדי4 שהתפרסמו בעיתוני4

 נהלה של סמינר הרבני4הה



 בית המדרש לרבני& ברלי!

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

שע

הרמ+ גומפר:
1

 ר"יו, 

 

מ"פפד, ר יצחק ברויאר"ד ד"עו: בהלוויה השתתפו בי+ השאר
2

. ר ש"מקו4 אביו הרב דב (

ברויאר
3

בזל, ר מרקוס ַכה+" נוטריו+ ד;)
4

, בשליחות המרכז לקידו4 היהדות שומרי המצוות (

קל+, קרליב6. ער " הרב ד;)שווי:
5

מורה  ;)הסמינר למורי4בשליחות קהל עדת ישראל ו (

 אולדנבורג,האס7ר דה" הרב המחוזי ד;ברלי+, ר סאלי גנס"לסמינר ד
6

, רוזנברג. ר י"הרב ד; 

 הלברשטט,שלזינגר. ר מ" הרב ד;ברלי+
7

ברלי+,  הרמ+ שטרוק;
8

בשליחות הפדרציה הציונית  (

 Fürth )ורדאפי( פירט , פיילכנפלד'פרופ ;)במקו4 רב הקהילה(פולדה , ורטהיי4.  מ;)מזרחית
i.B.9

 .)בשליחות בית הספר התיכוני( 

 

 :ההספדי4 האלה התקיימו

נ של קהל עדת ישראל " בדצמבר בביהכ18י מרצי4 ומנהלי4 של סמינר הרבני4 ב"ע

. ר י" הספיד ד,י פרק תהלי4" אחרי הפתיחה ע.נ"שהעמידה באדיבותה לצור6 זה את ביהכ

איש , ל כבעל השקפה"ותו של הרב הופמ+ זבהספדו הוא תיאר את חשיב. וולגמוט באריכות

 .מדע ואוטוריטה תלמודית לאור פעילותו וכתביו

ר ליאופולד וורשנר"בש4 תלמידיו בעבר נא4 הרב ד
10

ובש4 התלמידי4 הנוכחי4 המועמד , 

 שאול מונק,לרב
11

˜Ï קפל+ לאחר דברי פתיחה בלשו+ הקודש תפילת . ה אצלאחר זה אמר המר. 

 
ר של ועד בית מדרש לרבני4 "כיה! כיו. מרבני וראש הקהל של הקהילה החרדית בהמבורג, אלחנ! גומפר&' ר 1

!223' עמ, ב"ירושלי4 תשכ, דיוקנאות, עדאבי. י: ראה עליו. ח"ב בתמוז תרצ"נפטר בכ. ב"בברלי! משנת תרס

 . שכה:שכא' עמ, ז"בני ברק תשכ, אשא דעי למרחוק, ז יעקובזו!"רב; 226
 . ממייסדי אגודת ישראל. ו" ירושלי4 תש:ג "הונגריה תרמ, יצחק ברויאר' ר 2
 . מ"רבה של עדת ישורו! פפד. ו" פרנקפורט דמיי! תרפ:י "הונגריה תר, שלמה זלמ! ברויאר' ר 3
 . אשר מיכאל כה! רבה של באזל' בנו של ר. ד"תשי:נ"באזל תר,  מרדכי כה!'ר 4
רב בממל ובקל! . ו"תרנ:ג"למד בסמינר בשני4 תרנ. ח" קל! תרפ:ד "ליבק תרל, מנח4 עמנואל קרליב;' ר 5

במסגרתו , היה רב צבאי באיזור הכיבוש הגרמני בפולי!, 1בזמ! מלחמת העול4 ה.  ש4למורי4ומנהל הסמינר 

 .ופעל רבות למע! יהודי פולי!,  מחדש את מערכת בתי הספר היהודיי4 בוורשההקי4
  .נט' עמ, ז"בני ברק תשכ, אשא דעי למרחוק, ז יעקבזו!"רב: ראה 6

 ). ה לרגל נישואיו"שירו של רדצ, רמה'  עמ,ראה בכר; זה. (רב הקלויז בהלברשטט, משה שלזינגר' ר 7

צייר בי! השאר פורטרט של . (צייר מפורס4. ד" חיפה תש:ו "ברלי! תרל, שטרוק) אהר! חיי4(הרמ! ' ר 8

 ). ה"רדצ
ל "הו. ג"תרפ:א"בי! השני4 תרס) פיורדא(שימש כמנהל בית הספר בפירט , אברה4 אלפרד פיילכנפלד' ר 9

 . זאב וול> פיילכנפלד רבה של פוז!' בנו של ר). ג"ברלי! תרע(מהדורה גרמנית של זכרונות גליקל מהמל! 
שימש כרב . נ" תר:ה "למד בסמינר בשני4 תרמ. ג" באד הומבורג תרצ:ה "ברסלאו תרכ. וורשנר) ?(יהודה' ר 10

 .בבאד הומבורג שבמדינת הס!
במבוא ' הנזהילדסהיימר :כ; לפי אליאב(ז "תרע:ו"למד בסמינר בשני4 תרע. ט" רעננה תשכ:ט "לבוב תרנ 11

שימש כרב ). ב"ה בשנת תרפ"ירת רדצהוא היה תלמיד הסמינר בעת פט, אול4 לפי האמור כא!, למאמר זה

 . ל ובאר& ישראל"בקהילות שונות בחו



 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

Ì‰¯)¯„!ÒÎÏ‡ (ÏÈÈÂÂ אב
 שירהופ!

 

ÌÈÓÂ„ÓÈ„‰ ˙ÙÂ˜˙· Ë¯ÂÙ˜!‡¯Ù ˙·È˘È 

 

Í¯ÂÚ‰ ˙Ó„˜‰ 

ה% עברו זעזועי) רבי) . קהילות ישראל ברחבי אירופה חיו חיי תורה מלאי) במש, דורות רבי) אי% ספור

ני) וע) זאת רוב% הוכיחו עצמ% כשומרי תורה ומצוות אית, נישולי) והמרות, של גירושי) ורדיפות דת

:כלשו% הפסוק, ונחושי)
1

 ".מתורת, לא נטיתי, זדי) הליצוני עד מאוד "

לא מכח כפיה דתית אכזרית מסוג , המשבר הפנימי העצו) שפקד את יהדות אירופה בעת החדשה

היה תוצאה ישירה של התדרדרות פנימית בהשפעתה של התרבות המערבית על , האינקוויזיציה

באופ% טבעי הקהילות הראשונות שנחשפו לפיתוייה .  המוסריותמעלותיה הטכנולוגיות ומגרעותיה

כא% התקיימו הקהילות . בעיקר בצרפת ובגרמניה, היו בארצות המערב, העצומי) של התרבות המערבית

 .הראשונות שספגו את בליסטראות ההשכלה והרפורמה וסבלו את פגעי נטישת הדת וההתבוללות

שהקביל לפיגור , אבל בפיגור משמעותי, י, הרסני דומהקהילות ישראל במזרח אירופה עברו תהל

על פי אומדני) כלליי) היה מספר הנפגעי) . התרבותי והטכנולוגי הכללי של ארצות מזרח אירופה

מזרח , שווה פחות או יותר בכל ארצות אירופה, הרוחניי) מכל התהליכי) החברתיי) והתרבותיי) הללו

 .ומערב

ליל עוד לפני חורב% קהילות אירופה והשתקפה באופ% מוחלט בעת התוצאה העגומה הזו נראתה בע

כאשר אחוז שומרי המצוות בקרב שרידי הע) היהודי שנקבצו בה היה קט% , הקמת מדינת ישראל

 .ומצומק

הגדרת כ(פראנקפורט שהיתה המרכז התורני החשוב ביותר בעול) היהודי ערב התפשטות ההשכלה 

איבדה בהדרגה את כוחה , כשבלב לבה פועלת ישיבה כבירה, )"אי% בכל העול) דוגמתה: "ס"החת

והגיעה כמעט עד שערי מוות ', המאה התשע עשרה': הגדול במהל, התקופה הנקראת בספירה האזרחית

 .ר הירש"רוחני אלמלא זכתה לפריחה חדשה בימי רש

% יש בנות% עני% לכ, ידוע לנו מעט מאוד, על צביונה הרוחני של פראנקפורט בתקופת הדימדומי) הזו

היא תקופת הרבנות של הגאו% רבי שלמה , להביא מידע על מאמצי הישרדות לימוד התורה בעת ההיא

 .זלמ% טריר

הנסיונות הרוחניי) שפקדו את צעירי הדור ההוא בעיקר בערי) הגדולות , הימי) ימי סערה ומבוכה

כמה קשה היה לצעירי ישראל . נוקשי) בהרבה מניסיונות פגעי הטכנולוגיה בזמני, היו קשי) ביותר

לשמור על טהרת האמונה ולהתרחק מפיתויי) קשי) שאיימו בכל עבר והביאו את המוני בית ישראל על 

 . פתחו של המשבר הרוחני הגדול וחילו% רוב הע) היהודי

בהצביעו על דברי התוכחה של משה רבינו , בעצמו יליד פראנקפורט, ס"אל השבר הזה התייחס החת

האבות דואגי) ופוחדי) שלא : "וכ% כתב, "חדשי) מקרוב באו לא שערו) אבותיכ): "'האזינו 'בפרשת

, אבל שיפלו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, א, כל זה בהדרגה, יתקלקלו בניה) אחריה) בקלקול הדורות

 
 .נא, תהלי* קיט 1



 ווייל) אלכסנדר(אברה! 

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

שעו

ÌÈ‡Â¯ Â!‡ ¯˘‡Îקרי) ויעמדו בניו אחריו פו,  שיהיה האב צדיק תמי) מדקדק על איסור קל וזריז במצות

לא עמדו שערותיה) לדאֹג על זה שמא יהיו ', לא שערו) אבותיכ)'אשר ' חדשי) מקרוב' זה –וכופרי) 

ואילו היה בי% האב הצדיק לב% הרשע הזה . כי למדרגה שפלה כזו לא עלתה במחשבת), בניה) כ, וכ,

חדשי) מקרוב באו א, ה, לא היה זה ִחדוש כל כ,, והיו יורדי) בהדרגה אחת לאחת, איזה דורות ביניה)

".'לא שערו) אבותיכ)'וזה , בלי הפסק כלל בי% הצדיק הגדול לרשע הערי>
2

 

ר יהודה "שלוש שני) לאחר מכ% נולד אברה) ב. ח"ס בשנת תקס"דברי) מזעזעי) אלה כתב החת

הוריו תמימי דר, . כפר קט% בעלזאס צפונית לשטראסבורג, בשירהופ%, א"ז באייר תקע"ביו) ט, ווייל

קיוו לגדלו לתורה ושלחוהו לישיבות הקטנות , דייטש ככל יהודי עלזאס באות) ימי)=י יידישדובר

. ו המשי, הנער את דרכו לישיבת פראנקפורט בה קיווה להתעלות בתורה"בשנת תקפ. הקרובות אליה)

, על המטיפי) הרפורמי), בזכרונותיו סיפר על הרבני) אצל) למד וג) על הפיתויי) שארבו לו מכל עבר

 .הנסיונות והנפילות, הספרות הזרה והמסוכנת

נפשו . וחיפש דרכי) זרות ומוזרות, נטש את דר, התורה, אחר חמש שנות מאמצי) להחזיק מעמד

בה% החלי< כמה פעמי) את השקפותיו הדתיות , הסוערת לא מצאה מנוח במש, שנות חייו הארוכות

שלאחריה% חיפש דר, , סוציאליסטיות, יסטיותפנתיא, אתיאיסטיות, נוצריות, לרפורמיות, והחברתיות

 .מעוותת חזרה ליהדות

הוא שינה את שמו לאלכסנדר ווייל וחי רוב ימיו בצרפת כעתונאי וסופר ופירס) בה ספרי) שוני) 

, ט באו חייו המיוסרי) אל קצ)"באייר תרנ'  ביו) ח88=שבוע לפני יו) הולדתו ה. בגרמנית ובצרפתית

 .ריסוהובא לקבר ישראל בפא

',נעוריי'לעת זקנותו פירס) בצרפתית ספר עב כרס של זכרונות נעוריו בש) 
3

 ובו תיאורי) נדירי) 

למרות . ע) תשומת לב מיוחדת לרבותיו רבני הישיבה, של החיי) היהודיי) בגטו פראנקפורט

התרחקותו הוא לא הסתיר את הערצתו לגדולי פראנקפורט ולאורחות חייה) של בני הקהילה 

 .סמת הזוהמפור

א, מצד שני המחבר כבר איבד את , מצד אחד יש בזכרונותיו געגועי) לחיי) היהודיי) הישרי) הללו

המסננת הרוחנית ולצד התיאורי) המרהיבי) הרחיב דברי) בסיפורי) עלובי) שלא ראוי) לציטוט בספר 

 .יהודי

שיבת פראנקפורט פה אספנו את חלקי הספר האיכותיי) שמעניקי) לנו את המידע היחודי על י

כפי שהוא ראה והציג אות) שני) רבות אחרי , המצומקת ועל החיי) היהודיי) שעדיי% תססו סביבה

הבאנו אות) בתרגו) לעברית מתו, החיבור . 'מלא, רע עונה אמ% בעל כרחו'בבחינת , שנטש אות)

.קטעי) מסויימי) בתרגו) חופשי, המקורי שלו בצרפתית
4

וחיי הרוח  היות ודבריו על הישיבה 

סידרנו אות) לפי ההקשר , חלק) בעירבוביה של ממש, בפראנקפורט מפוזרי) במקומות שוני) בספר

 .הפנימי שלה) והוספנו לה) כותרות

 

¯‚¯Â·Ó‰ ‰ÓÏ˘ ÔÈÓÈ!· 

 
 .קלה5קלד' עמ, דברי*, ת"ס עה"חת 2
3 Ma jeunesse, oeuvres complètes, Alexandre Weill, Paris 1888. 

 .א על הערותיו המחכימות"נח* שטראוס שליטיהודה מ' ג ר"נ הרה"וכא! המקו* להודות לידי 4



 ישיבת פראנקפורט בתקופת הדימדומי!

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

 שעז

 

Ë¯ÂÙ˜!‡¯ÙÏ Í¯„· 
 ".?לא. אתה מתכונ. ללכת: "בהיותי בקהילת מי* שאלה אותי אשה יהודיה

 .יתיענ, "לפאריס, לנאנסי, לוורד."

. לבנקאי, בפאריס ה7 יהפכו אות5 לזמר. אל תמשי5 לצרפת. "היא אמרה לי, "ילדי, לא"

ש7 יש הרבה יהודי7 , לפראנקפורט, נסה לנסוע לגרמניה, מכיוו. שאתה כבר יודע עברית

 ".וישיבה גדולה בחינ7

בקהילת נאנסי אישה זקנה מסרה לי את שמותיה7 וכתובותיה7 של היהודי7 המקומיי7 

הוא . ולעמוד למבח., החלטתי אפוא להתייצב לפני רב הקהילה. ירי7 והנדיבי7 ביותרהעש

ואני , )'ימי7'אכילת (יש להבטיח את ארוחותי5 ", אמר לי, "בני, מעל הכל. "הקדיש לי זמ. קצר

ש7 יש ליהודי7 , זה נמצא רק במיינ* ובפראנקפורט. יודע מהניסיו. שאי אפשר למצא7 בנאנסי

 ". כא. העשירי7 לא רוצי7 לגדל תלמידי חכמי7.ישיבות משלה7

בישיבת מארמוטייה
5

על א; המוניטי. הרבי7 של .  התעמקנו במש5 חודש בקטע גמרא אחד

,הרב החדש שלי
6

לאחר שישה חודשי7 או , אמרתי לעצמי.  הייתי מעדי; את פראנקפורט

 .אני אל5 לפראנקפורט, לא משנה מה יקרה, מאוחר יותר

למה אתה נוסע לפראנקפורט ולא . " על ההורי7 שלי ועל התוכניות שליאיש אחד חקר אותי

". בגלל לימודי הישיבה שניתני7 ללא תשלו7: "השבתי לו. הוא שאל אותי, "?למקו7 אחר

 ".ללמוד יוונית ולאטינית, אני מעדי; לראות אות5 הול5 לאוניברסיטה: "והוא בשלו

‰·È˘È‰ È˘‡¯ ‰˘ÂÏ˘ 

הראשונה נוהלה בידי המרא דאתרא . תקופה היו בה שלוש ישיבותבאותה . הגעתי לפראנקפורט

.רבי זלמ. טריר
7

 . היה קשה ביותר להתקבל בה

.בראשותו של רבי יעקב פוז.', קלויז'ה, הישיבה השניה, לצדה
8

 זה היה בית מדרש7 של 

 .שהצטיינו יותר באדיקות מאשר ברמת הלימוד, הצדיקי7

תלמיד , גבר יפה תואר, רבי אהר. פולד, רה צעירהמקו7 השלישי היה ביתו של מרבי* תו

אצלו למדה קבוצת . שנשא יורשת עשירה והיה הול5 כל יו7 אל בית הבורסה, חכ7 גדול

בלי מסקנת , היה לומד את7 את הגמרא על דר5 הפשט, תלמידי7 שעתיי7 לפני לכתו לבורסה

7 בהסברת הפשט כדי תו5 שעתיי7 התקד. ל"אלא בהבנת הרקע המציאותי של ימי חז, ההלכה

 
5 Marmoutier. 

 .רבי יעקב האגנאואר 6
' מחנה לוי'מ אחר פטירת רבי צבי הירש הלוי הורווי9 בעל "ד פפד"אב). ז"תר5ח"תקי(רבי שלמה זלמ! טריר  7

 . מ"אביו רבי אברה* הכה! טריר היה דיי! בפפד. 'הפלאה'ב! ה, ז"בשנת תקע
ד "אביו רבי אברה* יקותיאל זלמ! פוזנא היה אב. מ"מ בפפד"דיי! ור, )ט"תר5ב"תקל(רבי יעקב יוקב פוז!  8

 .פרידברג
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¯‚¯Â·Ó‰ ‰ÓÏ˘ ÔÈÓÈ!· ·¯‰
בני ברק, מכו+ מורשת אשכנזר "יו  

¯‚¯·˘¯È‰ Ï‡ÂÈ È·¯ 

Ó ÂÈ˙Â!Â¯ÎÊÂ'ÔÂ¯Â˘È ˙„Ú Ï‰˜ '‰Â¯ÒÏ¯‡˜· 

 

 

 

¯‚¯·˘¯È‰ Ï‡ÂÈ È·¯ 

 

ÂÈ˙Â„ÏÂ˙ 

היכולה לשמש כמקור השראה למסירות , אישיות מיוחדת ונדירה היתה לו לרבי יואל הירשברגר

 .ודה בהתמדה רבה בתנאי חיי3 קשי3 ביותרנפש אמיתית לשמירת התורה וללימ

היה יליד , שמשו5 אריה הירשברגר' אביו ר. ה"ד בשבט שנת תרפ"רבי יואל נולד בי

שהקפידה על מסורת אבות ) דרו3 גרמניה(קהילה קטנה בפראנקוניה התחתית , אוברלאורינג5

7שפחת פרנקלהיתה בת למ) פירט(אמו מרת שינדל חיה לבית פלהיימר מפיורדא . ודקדוקיה

רבינו יששכר , צאצאי3 ישירי3 של אחד מגדולי מרביצי התורה בדורו, פלהיימר המפורסמת

ד בכמה קהילות בדרו3 "ראש ישיבת פיורדא ואב' מטה יששכר'בערמ5 הלוי פרנקל בעל 

.גרמניה
1

 

 
ונדפסו שוב ע4 תוספות בספרי , ה"נתניה תשמ' מהד, את תולדותיו כתבתי במבוא לספר מטה יששכר 1

 .א"ח, ע"בני ברק תש, הישיבה הרמה בפיורדא



 הרב בנימי( שלמה המבורגר

 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

חת

‰Â¯ÒÏ¯‡˜Ó ÂÈ˙Â!Â¯ÎÊ  
. רבי יואל שניח0 בזכרו0 מעולה ביותר היה מרבה לספר על נעוריו וקהילת מולדתו קארלסרוה

. יה חוזר עליה5 כפע5 בפע5 והיו אחרי5 שהזכיר5 רק פעמי5 בודדות או נדירותהיו דברי5 שה

מה5 שנאמרו במש6 השני5 לחתנו , בפרק שלפנינו נביא את הדברי5 שהשכלנו לרשו5 מפיו

. והרבה מה5 שנאמרו בערוב ימיו לנכדו הרב משה המבורגר, הרב בנימי0 שלמה המבורגר

כנובעי5 מגדולי עול5 וחכמי אשכנז , שיב אות5 מאודכי הח, בעיקר נרשמו פה מנהגי קהילתו

על מנהג מסוי5 שלא היה מקובל אצל , ברוח זו התבטא באחד ממכתביו לחתנו. לדורותיה5

 ".˘‰Ê!Î˘‡ ‚‰!Ó ¯˜ÈÚ ‡Â, דרו5 אשכנז, לא כאר: מולדתי: "שאותו מנהג הוא, אבותיו

 .אלא לפי סדר עניינ5, ותשכ0 נאמרו בתקופות שונ, הדברי5 הובאו פה לא לפי סדר אמירת5

'ÔÂ¯Â˘È ˙„Ú Ï‰˜' 

קהל עדת 'בעירנו היתה קהילה חרדית נפרדת . נולדתי בעיר קארלסרוה שבדרו5 מערב גרמניה

',ישורו0
1

 .בקהילתנו שמרו על מסורת אשכנז וטיפחו אותה.  עליה נמנו כשמוני5 משפחות חרדיות

ור ילדי5 היינו בטוחי5 שבית הכנסת בת. וזוכר אני אותה היטב, משפחתנו השתייכה לקהילה זו

 .לא העלנו בדעתנו שיש אי ש5 בני0 נאה יותר. של קהילתינו הוא הבני0 המפואר ביותר בעול5

 .בפראנקפורט' קהל עדת ישורו0'בנוי בסגנו0 ארו0 הקודש של , ארו0 הקודש היה מהודר מאוד

 . גלול מקל;לצד ארו0 הקודש ניצב ארו0 קט0 בו אוכס0 ספר האפטרתא שהיה ספר

 

 

 Ï˘ ˙Ò!Î‰ ˙È· ÌÈ!Ù'ÔÂ¯Â˘È ˙„Ú Ï‰˜ '‰Â¯ÒÏ¯‡˜· 

  
 תולדות חייו –ויחי יוס3 , 'ש מאיר"ראה במאמרו של חת0 בתו רי, על הקמת הקהילה הנפרדת בקראלסרוה 1

פרטי9 נוספי9 יש אצל יוס3 . רפב8רעב' עמ, ז"ראשו0 תשסספר , ירושתנו, ל"של הרב יוס3 הכה0 אלטמ0 זצ

 .448' עמ, ז"ירושלי9 תשמ, באד80הוהנצולר80גרמניה וירטמברג: פנקס הקהילות, )עור:(ולק 



 ג"ספר שני( עשר תשפ| ירושתנו 

ÌÈ·Â˙Î· ‰Ó‰Â 
 

 

 „¯ÙÒ ˙ÓÂÚÏ Ê!Î˘‡ Ï˘ „ÂÓÏ˙‰ ÈÁÒÂ!- ÂÈ„ÁÈ ÌÈÈ!˘ ÂÎÏÈ‰? 

˘ ÒÁÈ" ÁÒÂ!Ï ‰¯‡, גבאי אהר/ הרב של מאמרואבקש להעיר ולדו/ על מספר הנחות יסוד המופיעות ב

 Ï˘ „ÂÓÏ˙‰'„¯ÙÒ È¯ÙÒ', רפז ואיל4' ירושתנו כר4 יא עמ . 

 : היסוד שלדעתי חשוב לדו/ בה/ הנחות בקצרהאלה ה/

 מסורות כשתי  את השינויי8לקבל שיי4 לא וממילא, סופרי8 בטעות מקור8 הנוסח שינויי. ‡

 .מבוססות

הכותב  (הגאוני8 בישיבות לכ/ קוד8 ולא ,ואשכנז ספרדרק על אדמת  התהוו השינויי8. ·

 ).זה קונצמד ל לא הוא במאמר  א4,קדו8 השינויי8מקור ש והודה זו בהנחהמעט  פקפק צמוע

ואילו השני , אמור להיות הנוסח הנכו/ והמקורי, האשכנזי או הספרדי, שני הנוסחי8אחד מ. ‚

, הוא לא שוקל את האפשרות שחלק מ/ הסוגיה עדי: בנוסח האשכנזי. הוא הנוסח המוטעה

 . ואילו חלק אחר עדי: בנוסח הספרדי

 .המקורי הוא מהנוסחי8 איזה לקבוע מטרה מתו4 מחקר ער4 ש"הרא כביכול. „

  .לנושא שהתייחסו נוספי8 מחכמי8הכותב מתעל8 לחלוטי/ , מו כ/כ. ‰

, במקו8 בלתי ידוע שהתרחשה בטעות מקורו בתלמוד נוסח שינוי כל כי להתרש8 נית/ המאמר מפתיחת

 ,'ד בסעי:בזה  הודה הכותב וא: (מדויקת ולא שטחית הנחהזאת  .השינוי להיווצרות גרמהזו ש והיא

 שלא נקודות על ולדבר הדברי8 את להבהיר צור4 ראיתי לכ/ ).למסקנה הדברי8 את השאיר שלא אלא

 במעט אלו חשובות נקודות להבהיר ובאתי, ברמיזה בא עניינ8 ועיקר והורחבו חודדו ולא מספיק נידונו

 .הרחבה

 לאחר רק התהוו נוסח חילופי .אחרו/זה הפתח בא. נוסח לחילופי גרסה חילופי בי/ להבדיל יש קוד8

 יש סיבות כמה. להעתק מהמקור העתקותבגלל  נוצרו וה8, לכתב פה עלשינו/ מ ברע שהתלמוד

 החלפתכולל , טעויות מכל סוג (העתיק בשגגהו טעה הסופר ; סופר טעות: מה8 חלק ואמנה ,לחילופי8

 לתו4 פנימה שחדרו גליונות ;) אחרתאחת באות אותיות שתי החלפת או, גרפית מבחינה דומות אותיות

 השערה תאמצעוב קרע השלמת ;)תלמידי8 של בכתביה8 מצויות יהיו יותר כאלו גליונות (הטקסט גו:

 תלמידי ששימשו יד כתבי אצל פחות מצוי (הדומות טעות ;)זבחי8 על תימני י"בכת ישנו, נדיר(

 ).למדני8 פעלו בו באזור בעיקר מצוי (מסברה הגהה ;)חכמי8

 וא: הגאוני8 בישיבות כנראה, פה על עברעדיי/  ודהתלמ בו בזמ/ נוצרו גרסה חילופי ,אתז לעומת

 שמקור8 עליה8 מעיד ותוכנ8 ,התוכ/ אותו של שונה הרצאה בדר4 מתבטאי8 אלו שינויי8.  לכ/קוד8

 שינויי 'של מקור8ש יוצא .סופר בטעויות ולא, לשני מאחד שמועה מעבירי אצל דווקא שנפלו בטעויות

ככל  .לתלמיד מרב פה על התלמוד עדיי/ עבר /בה ,רחוקות ופותבתק  הוא)נוסח משינויי להבדיל(' גרסה

 של תומסור משק: השינוי באשר, הצדק מי ע8 להכריע כלומדי8 לנסות קשה, כאלה שינויי8שמדובר ב

 . שוני8 מדרש יבת



 

 ל" וחוי"מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז בא

  ג"פלוח 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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Ù˘˙ ˙!˘Ï Ê!Î˘‡ È!·Ï ˙Ò!Î‰ ˙È· È‚‰!Ó ÁÂÏ"‚ 
 

È¯˘˙ 

‰!˘‰ ˘‡¯ ·¯Ú 

ומשאירי) אות) עד אחרי , בכיסויי) לבני), כסויי עמוד החז/ והבימה, המעילי), מחליפי) את הפרוכת

 .במפות לבנותבדורות האחרוני) נהגו לכסות ג) את עמודי המתפללי) . יו) הכפורי)

‰ÏÈÙ˙‰ ˙Â‡Ò¯È‚ 

בערבית לפני : והיינו, 7"רק בקדישי) שנתקנו לאמירת הש' לעילא ולעילא' כופלי) בתפילות ראש השנה

במוס8 ; לאחר קריאת התורה; 7"ולאחר חזרת הש' ברכו' לפני –בשחרית ; תפילת העמידה ולאחריה

. 7 וכ/ בכל קדיש יתו) אי/ כופלי)"א9 בקדישי מנחה של ש. 7"לפני תפילת העמידה ולאחר חזרת הש

 . כלל' לעילא'אי/ כופלי) , מלבד יו) הכפורי), שובהבשאר ימי הת

 :להל/ גירסאות התפלה בכל עשרת ימי תשובה

 ).'כל'בלא המלה (EְכתAב ְלַחCִי) טAִבי) ְ@ֵני ְבִריֶת;9ָ 

נE וכוליה ְ@ֵס;ֶפר ַחCִי) ;F 9ָולא אנחנו( ְלָפֶנ;י (AלGְָלE (יCִָרֵאל ְלַחHְ9ָ ֵ@ית ִיIְטובי)'בלא המלה  ()ְוָכל ַע'.( 

 .'המבר9 את עמו ישראל בשלו)'במקו) , עHֵAה ַהJָלA): סיו) העמידה

 ).'השלו) '–א הידיעה "בלא הוספת ה(עHֶֹה GָלA) : בסו8 קדיש ובסו8 העמידה אומרי) את הנוסח הרגיל

 . ִמְ@ֵני ְבִריֶת;Ù≈b«Óe9ָ«‰ית Fִב;ינE ַמְלNֵ;נMֵNַ Eה Lֶ;ֶבר ְוֶח;ֶרב ְוָרָעב GְEִבי EַמGְִח

 ).'סליחה ומחילה'ולא  (F‰»ÁÈƒÏ¿Òe ‰»ÏÈƒÁ¿Óִב;ינE ַמְלNֵ;נNָ Eְתֵב;נE ְ@ֵס;ֶפר 

 :להל/ גירסאות התפלה בימי) הנוראי)

Ê»‡¿Â Eָמ;חHְְוִי Eִיְרא (יִקיLִַצ ) ובכ/ צדיקי)'ולא'.( 

¯«Ó¡‡∆!¿Âה P@ְַצָב'  ַוִיְגQIִ@ַ תAט אRָGְ) ולא'·e˙»k«kויגבה '.( 

 ).'ודבר9 אמת'ולא ( ֱאֶמת Ee!≈k¿Ï«Óְדָבְר9ָ 

 ).'על יד נביא9'בלא  (Ê Ï∆‡ ‰∆Ê ‡»̄»̃¿Â ·e˙»k«k∆‰: בתחילת הקדושה אחר כל סילוק

 ).'השלוחה'ולא  (Á¿l«z¿Lƒp∆L«‰: 'ומפני חטאינו'במוס8 ב

·≈̄»Ú≈̇¿Â »ÍÈÕ∆!»Ù¿Ï Eותֶעַרב עלי9'ולא ( ֲעִתיָרֵת;נ'.( 

 /ACִכיָנְת9ָ ְלִצGְ בGֵָה»Í¿̄ÈƒÚ)  עיר9'ולא בהשמטת המילה'.( 

ÌÈËÂÈÙÂ ˙ÂÙÒÂ‰ 

: א9 הקהל עונה', וכתוב', 'מי כמו9', 'זכרנו'7 אי/ הקהל אומר "בכל עשרת ימי התשובה בחזרת הש

 .7"לפני הש' בספר חיי)'וכ/ הקהל מקדי) לומר ', וכתוב לחיי) טובי) בני ברית9'על אמירת ' אמ/'

, מ ובנותיה"לפי מנהג פפד,  אומרי) את הפיוטי) אשר במחזורי אשכנז המובהקי)בימי) הנוראי) 

הפיוטי) של ראש השנה כמעט . לא בברכות קריאת שמע ולא בתפילות העמידה, ואי/ מדלגי) בה)

 .ליטאQכול) שוי) במחזורי אשכנז ופולי/

, מה שמצוי/ בו לאמירת חז/. לפי ההנחיות המצוינות במחזורחלקי הפיוטי) נאמרי) בדר9 כלל  

חז/ אומר את , לעתי). נאמר על ידי הקהל, ומה שמצוי/ בו לאמירת הקהל, נאמר על ידי החז/ בקול ר)

אדירי ', 'וכל מאמיני)'מקפידי) על כ9 בפיוטי) . וקהל עונה את חלקו השני, חלקו הראשו/ של החרוז
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