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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 
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 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


	00.prn
	01.prn
	02.prn
	03.prn
	04.prn
	05.prn
	06.prn
	07.prn
	08.prn
	09.prn
	10.prn
	10א ריק.prn
	10ב שער הות.pdf
	11.prn
	12.prn
	13.prn
	14.prn
	14א שער תקרב.pdf
	15.prn
	16.prn
	16א ריק.prn
	16ב שער תורת.pdf
	17.prn
	18.prn
	18א ריק.prn
	18ב שערבינת.pdf
	19.prn
	20.prn
	21.prn
	22א.prn
	22ב.prn
	23א.prn
	23ב.prn
	23ג.prn
	23ד.prn
	23ה ריק.prn
	24.prn
	24א שער מנהגי פג.prn
	25.prn
	26.pdf

