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 לזכר אבות משפחת המבורגר יושבי אלצנאו

  'ירושתנו'שצאצאיה6 פעלו למע* הוצאת כרכי 
 )הראשו.(ד6 דניאל המבורגר ' ר

 נולד למשפחת המבורגר הותיקה בעיירת אבותיו אלצנאו 

 ראנקפורט דמיי.שבקירבת פ

 

 היר7 הוגו המבורגר' בנו ר

 ממשי; שושלת המשפחה באלצנאו

 

 דוד המבורגר' בנו ר

  ח"ז בתשרי תרל"ונפטר בה בכ, ד באלצנאו"נולד בשנת תקנ
 רעייתו מרת מריאנה לבית שטראוס

 ח"ונפטרה  באלצנאו בפסח שני תר, ה"נולדה בשנת תקנ

 

  )השני(ד6 דניאל המבורגר ' בנ2 ר

  ב"באייר תרמ' ונפטר בה בח, ד"ז באלול תקפ"באלצנאו בינולד 
 רעייתו מרת פרנציסקה פאני לבית רוטשילד

 , ג"תר' ט באדר ב"נולדה בבאבנהאוז. בכ

 ב"ז באייר תרע"ונפטרה באלצנאו בי

 

  :שני2 מילדיה2
 אליעזר לואי המבורגר' ר

 א "בניס0 תרל' נולד באלצנאו בח

 ש בריגה לטביה "ונהרג עקה

 א"ת תשבשנ
 

  רעייתו מרת גיטל גיזלה קתרינה

, ה"ג במרחשוו0 תרל"נולדה בווינה בכ

ר בנימי# שלמה זלמ# "הגכבת6 של 

אסתר בת  רבה של ווינה ומרת שפיצר

  ס"מרת שמחה להמא# בת החת

 ש יחד ע6 בעלה"נהרגה עקה
 

, באזל-פראנקפורט, משה המבורגר' הורי ר(

 )ורקניו י-פראנקפורט,  המבורגריעקב' ור

 

 

 יהודה יוליוס המבורגר' ר

 ז"ד באלול תרל"נולד באלצנאו בי

 ש באושווי9 "ונהרג עקה

 ב"בשנת תש
 

רעייתו מרת עלזה יוליה 

 לבית שטיינהאוזר

ג באדר "נולדה באוברלאורינג0 בכ

 . ה"תרמ

 ש יחד ע6 בעלה"נהרגה עקה
 

-אלצנאו, הורי מרת מרי6 בכר:(

 )ניו יורק

 

 



ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ˙  
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 .ל"של רבי יוס: זצ

 

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

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

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

  .נביאי3 וכתובי3
 

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

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

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

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

 



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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 . חיי/ עוזר

 

 

 

הלכה ותוספות

 

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

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

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

 . האיומההשואה להשרשת יסודי האמונה המתערערת אצל רבי/ בעקבות 

 

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

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

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

 

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

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

 . בירושלי/' הקדש

 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

 . התוספות שהיו לפני בעל הפסקי5

 

 

 

תקרב רינתי

 

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

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

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

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

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

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

    
תורת אמ'

 

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

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

 . 'תקנה'לעומת ' מנהג'לידי בירור משמעות 

 

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

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

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

 

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

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

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

 .  יחוסייע המשפ

 



 
 

בינת דורות

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .את ההנהגה והאווירה של אחת מישיבות אשכנז המפוארות

 



 

 

והמה בכתובי,

 גסש ; זנש: עמודי5

È· ÔÈ· ‰È‚‰‰ ÔÂÈÓ„ ÏÚ"‡ÂÏ ‰ÈÂÙ¯ ˙"Â / (הרב משה צבי פליישמ|      '˙ÂÒÎÏ ' Â‡'˙ÂÒ!Ï '

 ¯ÙÂ˘‰ ˙‡-˙ÎÓ ÈÂÏÈ‚ "È /  יחיאל גולדהברהרב|       ÏÂÁ· ÁÂÏÈ‚ ÒÂÓÏÂÙ· ÌÈ˘„Á ÌÈÈÂÏÈ‚

„ÚÂÓ‰ /  אריה פויכטונגרהרב   |   ˙Â¯Ú‰ ¯ÙÒÏ È¯È˘Ú /  אלישע ח)הרב 
 
 

 הספראֹכב

 עש ; דסש: עמודי5

‰ÙÂ¯È‡ ÈÊ!‚Ó   |   ‰ÓÏ˘ ÔÂ¯ÎÊ  |    Ï‡¯˘È Â‚‰!-˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á   

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



    

   ייי"""רשרשרש   ---   תלמידיהתלמידיהתלמידיהשל ישיבת וורמיישא על ש, גדולשל ישיבת וורמיישא על ש, גדולשל ישיבת וורמיישא על ש, גדולבית המדרש בית המדרשבית המדרש דג, דג, דג,

 שבאשכנזרבותינו 



 

ÔÈÈË˘!ÊÈÈ‡ Ï‡¯˘È ·¯‰
 בית שמש

 

 ˙˘È¯Ù·¯ÈÈ¯ÙÓ Ï‡ÈÁÈ Â!Ê ÔË˜ „ÚÂÓ ˙ÎÒÓ ÏÚ 

 

 בכתבי הראשוני1 ות מבודר,מבעלי התוספות, תורתו של רבינו יחיאל מפריסמשמועות 

אול1 לכלל חיבור מסודר מתורתו כמעט ולא זכינו. המצטטי1 את דבריו אי3 ספור פעמי1
1

א7 , 

"יחיאל' כתב הר"עיתי1 כ לותכי מתו8 לשונותיו המצוטט
2

נמצאנו למדי1 כי כתב וחיבר כמה , 

 .חיבורי1 בכל מקצועות התורה

הוא החיבור המתפרס1 כא3 , היה ספו3 וגנוז עד כה בכתב ידושאחד מחיבוריו ששרד 

 .È¯Ù3ÒÈ¯ÙÓ Ï‡ÈÁÈ Â!È·¯  ,ÔË˜ „ÚÂÓ ˙ÎÒÓÏ'4˘˙'לראשונה בש1 

' נסקר בספרו של ר,  רבינו יחיאל מפריסיחד ע1 תולדותיו וחיבוריו האחרי1 של, חיבור זה

 הפרק .ז"ירושלי1 תשס,  ספרי1 אבודי1 של בעלי התוספות;שברי לוחות , שמחה עמנואל

'יחיאל מפריס ומשפחתו' ר' מוקדש ל מהספרהחמישי
5

. 

¯Â·ÈÁ‰ ·˙ÂÎ : ל עכתבו אחד מתלמידיו ש או , רבינו יחיאל עצמול ידינכתב עהא1 החיבור

 ?  שיטתופי

לתלמידו של רבינו , שיטה על מועד קט3' חיבורהמעלה משמוני1 שנה התפרס1 לפני ל

'יחיאל מפריש
6

וכ3 בכתבי ראשוני1 , בחיבור זה). 'שיטה ': ובהערות לחיבורלהל3יכונה ( 

ציטוט ,  הווה אומר;' יחיאל'  הרÎ˙·'מרבי1 להביא מדברי רבינו בעניני מסכת זו בש1 , אחרי1

י "אינ1 מופיעי1 בחיבור זה כלשו3 המצוטטת ערי1 אלו אול1 דב,  למסכת זומכתביו

כי א1 בקצרה או ברמיזה, הראשוני1
7

ע1 זאת אי3 לפקפק בנאמנות חיבור זה לדרכו של רבנו . 

להבדיל מתלמידו  (. סותר לאמור בחיבור זהושכ3 כל המובא בש1 רבינו יחיאל אינ, יחיאל

, מאיד8). ס לפרש ג1 באופ3 עצמאי ע1 זאת אינו מהס,א7 שמרבה להביא בש1 רבו, בשיטה

 
הרב , פסקי רבינו יחיאל מפאריש; ג"טאהר4 תרל, לראשונה' נד, ויכוח רבינו יחיאל מפריס: למעט הספרי& 1

 .עת תורניי& שוני&8קטעי& נוספי& מתורתו התפרסמו בכתבי. ב"ושלי& תשליר, )עור7(אליהו דב פינס 
ארחות ; ה וא& שכח"י ד' סי, ח אור זרוע"דרשות מהר; ה אסור"ב ד"שבת י ע, 4"חידושי& המיוחסי& לר: כגו4 2

 ).א"ד: קמט ט(ז "נתיב טז ח, רבינו ירוח&; ה המת"קיד ד' סי, כל בו; ז אות יח"ברהמ' א הל"ח, )לוניל(חיי& 
 ".ה יוס:"יחיאל ב' עד כא4 מפרישית הר: "פ הרשו& בסו: ההעתקה"בחרתי בכינוי זה ע 3
 . א8168א159דפי& , heb. 1408הספרייה הלאומית , י פריס"כת 4

תולדותיו וזיקתו : יחיאל מפריס' ר', ש עמנואל"ר: וראה עוד. 188' ש& עמ, תיאור כתב היד.  ואיל1857' עמ 5

 .91' עמ, )ט"סתש( ח ,של&, 'ישראל8לאר;

ושוב בדפוס . ז"ירושלי& תרצ, כר7 א,  ראשוני&8מחלקה ג , כתבי מכו4 הערי פישעל: בתו7, חלק ראשו4 ושני 6

, מבוא נרחב על החיבור וזהות הכותב. ח"ירושלי& תשל', אוצר ראשוני& על מסכת מועד קט4': בתו7, צילו&

 . ראה ש& בראש חלק שני

 .בי&ועוד ר, 200, 35ראה כגו4 הערות  7
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טז

''בירוש¯‡È˙È ': בחיבורנו נמצא פעמיי1 הביטוי בגו7 ראשו3
8

משמע כי מקולמוסו של רבינו , 

 .יחיאל יצאו הדברי1

רבינו מרבה להביא מדברי : מאפייני1 נוספי1 מקבילי1 בי3 החיבור שלפנינו לשיטה

י א7 שישנו ג1 בבבליהירושלמבש1 ופעמי1 מעדי7 להביא דבר מסוי1 , הירושלמי
9

מאפיי3 , 

ר יוס7 בש1 "ובפרט הר, י יוס7"רבינו מרבה להביא מדברי הר, כמו כ3 .'שיטה'בג1 הנמצא 

1"רשב
10

 . וכ8 הוא ג1 בשיטה,

¯Â·ÈÁ‰ ÈÙÂ‡ :1הקושיות הוא מיישב את ו, רבינו נקט תמיד בלשו3 קצרה כדר8 המפרשי

את הקושיאפרט בלא ל
11

בפירוש הדברי1 מארי8שהוא  פעמי1 ,ע1 זאת. 
12

כאשר הדברי1 ו .

כופל דבריו אפילו כמה פעמי1ש פעמי1 ,פסק הלכהאמורי1 ב
13

.  

, מרבו של רבינו, תשובות שהועתקו בתו8 החיבורהוא שלוש , שיש לעמוד עליועני3 נוס7 

 ).148' הע( ראה מה שהערתי ש1 . לגו7 החיבור3 שייכותא8 אינ, רבי יהודה שיר ליאו3

רבו רבי דברי  מצטט מ'שיטה'למרות שב ,א"א ומסתיי1 בד7 יב ע"ד עהחיבור מתחיל מד7 

 . יחיאל ג1 בהמש8 המסכת

„È‰ ·˙Î : 1ומשוני1נכתב על גליונות קל7 בגדלי1 שוני
14

הסופר לא היה מומחה נראה ש. 

ורבות השגיאות המצויות בו, במלאכתו
15

דעת עצמו את הפיסוק לקטעי1 עשה מל הנראה כ כ.

לעיתי1 במקומות לא נכוני1, לפי דעתו ה1 ראשי הדיבורי1והדגיש את המקומות ש
16

  שיבושי.

  . אלו תיקנתי ללא ציו3פסקאות
 .139, 133ליד הערה ' עי 8

 .88וכ4 בסמו7 להערה , 15' ראה הע, ה ומקרי4"א ד"כגו4 ז ע 9

 . 125' כ בזה בהע"ראה מש 10

 .19!18ה ולא ילקט ובהערות "א ד"ראה לדוגמא ח ע 11

 .ה די4 שרי למגדל"א ד"יא ע' עי 12
וככתבו בד: יב , מפרש רבינו דדוקא במלאכה גמורה היא, וכגו4 הא דכל שאינו ועשה אינו אומר לנכרי ועושה 13

וכ4 הא . אומר' ה ר"ה ואי4 מוסרי4 ונשלש ש& בד"וכ4 בסו: החיבור ד) 223ליד הערה (' א די4 רב אחא וכו"ע

 .ה מי שהפ7"ב ד": יא עה ומנעול ובד"א ד"דלא בעינ4 שינוי בדבר האבד שכתבו רבינו בד: יא ע

שהיטיב , היה תופעה מצויה באות& ימי&, השימוש באוס: קלפי& מכל הבא אל היד. ראה תצלומי& בסו: המבוא 14

למלאכה הנמצאת ביחוד בידי היהודי& , מזמני& קדומי&, וא: שעיבוד קל: נמנה כבר: "...א ברלינר"לתארה ר

הרי בכל זאת רק ציבור בכוחות ; תורה8לכה בשביל ספריבהתא& לה, הנחוצות,  העוסקי& בהכנת יריעות קל:8

 כתבי היד. תורה היו יקרי המציאות8וספרי& אחרי& מחו; לספרי. מאוחדי& יכול היה להשיג את האמצעי& לכ7

8אותיות בלתי, מאומנת8 מראי& כתיבה בלתי8שמוצא& מאשכנז וצפו4 צרפת , ב"א והי"העבריי& מ4 המאה הי

 באותה תקופה השתמשו אפילו בחתיכות קל: קטנות וא: שחיתוכ4 לא.  קל: גס ועבההכתובות על, מהוקצעות

ומי שבא לכתוב ספר אנוס היה ; משו& כ7 עלו ביוקר רב, מאחר שחומרי הכתיבה היו יקרי המציאות. עלה יפה

 ).180' עמ, ט"ירושלי& תשכ, ב, כתבי& נבחרי&: בתו7, י"לתולדות פירושי רש" (להביא בחשבו4 מסיבות אלו

 .ועוד, 67, 58, 55, 3: ראה הערות 15
 כ פתח פסקה"ואח', וכ4 תנא בתוספתא כותיה'ציר: לפסקה אחת עד המילי& , ה ומותר למבני"ב ד"וכגו4 בד: י ע 16

 ושוב הפסיק באמצע, שה& דברי התוספתא עצמה שהזכיר בסו: הקטע הקוד&', מי זבלי&] שותי4[, 'חדשה

 . 'רבא שרא לכסכוסי קרמי'וציר: לזה את הקטע ', וכו' מחזיקי4 ד& לבהמה ',התוספתא עצמה והתחיל בדיבור חדש
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‰ÎÈ¯Ú‰ ÏÚ: כפי , על פי מקבילותהושלמו  תיבות מטושטשות, במדויק כתב היד הועתק

. סומנה השלמה בסוגר רבוע,  כאשר ההשלמה נעשתה על פי הסברא והתוכ3.המצוי3 במקומ1

שגיאות סומנו כמקובל בסוגר עגול והתיקו3 בסוגר . סומ3 בנקודות, מה שלא נית3 היה להשלי1

ההדגשות . סומנו באותיות מודגשות ופזורות, ההדגשות דיבורי המתחיל בכתב היד. רבוע

סומנו , היד; כתבוספות שנכתבו על גליו3ה. מהעור8, וה3 ציטוטי לשונות הגמרא, האחרות

 .בסוגר משונ3

השוואות למקורות מקבילי1 וביאור דברי רבינו במקו1 , ותבהערות השוליי1 ציינתי מקור

הצור8
17

 . 

 

  
להרב , י ועמד על התקנתו"יק שהמציא את כתה'צ'הרב משה דוד צ: תודה לכל המסייעי& בהתקנת החיבור 17

הרב שמחה עמנואל שהאיר את עיני בכמה עניני& חשובי& , ראוב4 קצואר שסייע בהעתקת והגהת כתב היד

 .בחיבור זה
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]äîã÷ä[
1

 Ó Ï ˘ Â ¯ È'2 אבד על ידי טורח ' לדבר שאינו אבד או אפי כלו, אסרו מלאכה במועד

'ושמחי' ושותי' לא שיהו יגיעי, בתורה אלא אוכלי
3

וקרא '  דלא מיתסר רק דרבנ, וכ6 עיקר.

'שידוראי6 ' דמייתי פר
4

 .'בעלמ' הוי אסמכת 

]ò ã"á[ Ô È ‡È‚ÂÚ ÔÈ˘ÂÚ ‡ÌÈ!Ù‚Ï ˙Â.  חריצי, שבי6 גפ6 לגפ6 הוא וטירחא שלא לצור7 הוא

דמקולקלת שמתקני, כי אמת המי, א, היתה מלאה עפר '  דומישתרילחדשי, אבל לעתיקי מ

לכתחילה עושי6 אמת המי,' הא אפיד
5

 . 

‡ÍÓ¯‰ È!·Ï ‡¯˘ ÈÈ·6 ˘ÏÁ ÈÙÂ!‰¯‡, וכ6 .  הנהרקילוחמעכב צרורות ושהיה מלא עפר ו

נהראטמימא וכ6 לקדוחי נהרא ] למכרא) [למברי(
7

 .ÏÏÎ‡‡˙ÏÈÓ„  צור7 רבי, שרי לעשות  לכ

לא יהו צריכי6 עד אחר המועד' במועד אפי
8

'בירושל'  והכי אית.
9

' של רבי' מקולקלי'  מתקני

 .שלא לצור7 המועד וכל צרכי רבי,' אפי

]ò å"á[ È ‡ ‰ Âı·¯Ï È¯˘ ‡ˆÈ·¯˙   ÈÏÂÁ·‡„ÚÂÓ„.  דהשקאה פורתא היא אבל השקאה

]ראסמית) [מיסתרא(יתירא 
10

 חזו להאי דדלי דוולא'חדהני אמוראי באור. 
11

 מריה תל לישמ"א .

 .דפסיד' שריא משו' רי השקאה ית:א¯Â‚ „È·˘„‰  .ארדהא השקאה יתי

Ô È „ ˆ ÂÔÎ¯„Î ÔÏÈ‡‰ ‰„˘Ó ÌÈ¯·ÎÚ‰Â ˙Â˘‡‰ ˙‡ .  דדבר אבד הוא וכדרכו הוי דחופר

 
מ אינו אלא "בה מפרש רבינו דכל עיקר איסור מלאכה בחוה, מ"פסקה זו היא מעי* הקדמה להלכות חוה 1

 . שהארי6, ח ריש סימ* תקל"י או"בב' ועי. ה חולו"א ד"בחגיגה יח ע' כ התוס"וכ. מדרבנ*
 . ג"ב ה"פ 2

7 אסרו לעשות מלאכה כלו): "ה חולו"א ד"חגיגה יח ע' וכ* הובא בתוס(ובירושלמי לפנינו , הלשו* משובשת 3

 ".ואינו* אוכלי* ושותי* ופחזי*, מ אלא כדי שיהו אוכלי* ושותי* ויגיעי* בתורה"בחוש

 , דתנו רבנ*, מנהני מילי.מכלל דתרוייהו סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה: "א"חגיגה יח ע 4

ה "ש7 ד' וראה תוס". מלאכהלימד על חולו של מועד שאסור בעשיית , ר שבעת ימי7ואת חג המצות תשמ

 .חולו של מועד

ואי* לפרש . (ורק מתקני* את המקולקלת, דהא אמת המי7 אי* עושי* לכתחילה, ג7 כא* הלשו* טעונה תיקו* 5

דהא אתי השתא לבאר אמאי אסור , דסבר רבינו דלחכמי7 מותר לעשות אמת המי7 בתחילה אפילו במועד

ועל כרח6 דאתי למימר דהת7 נמי . מדמה לזה די* דאמת המי7ו, לעשות עוגיות חדשות ולתק* ישנות שרי

 ".דהא"ולמחוק תיבת . „ÈÙ‡ 'ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ: ל"ואולי צ.) חדשי7 אסור ולתק* ישנות מותר
 .‰¯ÍÓ: כ" ובשיטה איתא ג.·¯ ‰Í„Ó: לפנינו 6
 . ב"ד: ד ע 7
 .ש"עיי, מועדאלא שבמעשה אומ* לא התיר כי א7 לצור6 ה. ד"ו בש7 הראב' ש בסי"כ הרא"וכ 8
 . ב"א ה"פ 9

מייתי דרבינא ) א"ד ע(דהכא שרינ* לרב; תרביצא ולעיל , ה שרי"בד' היינו שהוקשה לרבינו קושיית התוס 10

דשאני ', כתוס' ותי. ל לשמתיה מר"חזו לההוא גברא דמדלי לירקות וא, ורבה תוספאה הוו קא אזלי באורחא

הביאו במסקנת7 ' ותוס. י ובשיטה"י כת"י וברש"שר' ז בפי"וכעי. ל* בי* השקאה פורתא להשקאה יתירא

 .מאירי' ועי, ח מפרש באופ* אחר"דר
 .א"ד: ד ע 11
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˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ È·¯ ·"‡!¯ÈË ÔÈÓÈ!· ¯
  המנהגי'בעל ספר

 
ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ 

 
 וימיו כימי היות המיני0 – ה0 בדר3 כלל הנוצרי0 –' מיני0'עתיק יומי& הוא הויכוח בי& ישראל ל

כפי שנראה בכמה מקורות , א0 בתחילה היו אלה ספונטאניי0: שני פני0 לויכוחי0 אלו. בעול0

ויכוחי0 רבי0 .  גבר שלטונ0 כפו הנוצרי0 את הויכוח על חכמי ישראלהרי שכאשר, ל"בדברי חז

 . כאלו תועדו בכתב והרבה מה0 שרדו עד ימינו

לא תמיד התשובה למיני0 היא . המענה לשאלות המיני0 לעיתי0 נחלק א: הוא לשניי0

"דחיה בקנה"והמענה היה רק , התשובה האמתית
1

 . 

יתי לענות על השאלות לא רק כתירו; ודחיה ע0 התפשטות תורת הנצרות נוצר צור3 אמ

. שקושיות אלו איימו לערער עליה0 את אמונת0, אלא לחזק את האמונה בקרב ישראל, בקנה

. ליפמ& מילהויז&טוב >החיבור המפורס0 שבא לענות על הצור3 הזה הוא ספר הנצחו& לרבי יו0

 א3 ככל שספר הנצחו& ידוע ,)והוא א: נסמ3 עליו כדלהל&(החיבור שלפנינו משתיי3 לסוג זה 

חיבור זה כמעט ולא נודע וקיומו נעל0 מעיני ביבליוגרפי0 רבי0, ומפורס0
2

ועד היו0 נותר , 

 . יד>בכתב

 ÏÚ„È‰ ·˙Î 

אליה עבר , ;"ק>פ"י0 קהחיבור שלפנינו נתחבר ככל הנראה בעיר ברונא שבמורביה בשנ

המצוי בסופו , ו של0 ורחוק מדיוקוא: הוא אינ, שרד בעותק יחידהחיבור .  מאזור וינההמחבר

. החיבור המקורישהועתק ככל הנראה סמו3 לזמ& כתיבת , )226מונטיפיורי (יד אשכנזי >של כתב

היד >כתבגורלו של ו, )5194סרט (יד בירושלי0 >צילו0 כתב היד נמצא במכו& לתצלומי כתבי

 .אינו ידועעצמו 

היד >חלקו הראשו& של כתב). ב103 עד א72דפי0 (היד >מופיע בסופו של כתבהחיבור 

; )ב56א עד 38דפי0 (דיני הלכות שחיטה ובדיקה ; )ב37א עד 1דפי0 (הוקדש להגדה של פסח 

). ב>א71 :ד(ותחינה לפני תקיעת שופר ; )ב70א עד 57דפי0 (סדר חודשי0 וקביעת השני0 

ועתקו על ידי ונראה כי אי& קשר ביניה0 ושה0 ה, היד הינ0 אנונימיי0>מחברי פרקי0 אלו בכתב

מעתיקי0 שוני0
3

 היות ,מפליאהזו עובדה . מעול0 לא הובא לדפוסככל הידוע חיבור זה  .

אשר זכה למהדורות , ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒהנפו; ש0 ידוע בזכות חיבורו ההלכתי >שמחברו היה בעל

 
אמרו לו ... אמר לה4... המיני4 שאלו את רבי שמלאי: "ראה כגו4 ירושלמי ברכות פרק ט הלכה א 1

 ...". אמר לה4? רבי לאלו דחית בקנה לנו מה אתה משיב,תלמידיו

נוצרית עד סו: המאה 9ספרות הוויכוח האנטי, 'כדוגמא יש לציי4 לרשימתו של יהודה רוזנטאל 2

אי4 , ) ערכי'239(למרות הק: רשימתו . 179!130' עמ, כ"ירושלי' תש, ב, ארשת', עשרה9השמונה

 . חיבור זה מופיע בה
 H. Hirschfeld, Descriptive Catalogue of the Hebrew MSS. ofהיד מופיע אצל 9תיאור כתב 3

the Montefiore Library, London 1904 . 



 ר בנימי+ טירנא"ב רבי יצחק אייזיק
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מד

דפוס רבות
4

 מצד חוקרי ˙˘ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â לא פחות מעניינת היא ההתייחסות המועטה לה זכה .

 .רות הפולמוסתחו0 ספ

ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ונפתח בהצגת ש0  בתקופה הסמוכה לחיבורו הועתק על ידי סופר אנונימי 

באה הקדמת לאחר מכ& . איזק טרנא: המחבר ברשימת פסוקי0 היוצרי0 אקרוסטיכו& של שמו

כאשר , )ה"נ(כתב היד נקטע באמצע הסימ& האחרו& . ה סימני החיבור"לנהמחבר ומוסי: תוכ& 

 . סר ד: אחד אחרו&נראה כי ח

 ÏÚ¯Â·ÈÁ‰ 

 לפי נושאי0 3וערו, החיבור עוסק במת& תשובות לטענות נוצריות בה& עלול להיתקל יהודי

 בי& הנושאי0 הנידוני0 מצויי0 ייחוד .3"לפי סדר ספרי התנסודר מסימ& כאשר כל , ה סימני0"בנ

). מה, מ, לב>לא, כה>כג, טו, יב>ח, ה>ד: סימני0, כגו&(הש0 ודמותו אל מול אמונת הנצרות 

וכ& , )נג>סימני0 נא(שאלות שמופנות לנוצרי0 ו ,)נה, נ>סימני0 מח(שאלות מפי נוצרי0 מענה ל

 ). נד'סי" (ל"דגרדינאכומר "שאלה אחת מפיו של 

תי מספר נצחו& ]ט[לק"כי , בהקדמתוהוא מציי& , ט שימוש"מבי& המקורות בה0 עושה ריא

ÔÂÁˆ!‰ ¯ÙÒ השפעת ,  ואכ&."וזקני0 וקצת מדעותי הקטני0ובשאר ספרי0 ישני0 וקצת מחכמי0 

)א"שנת קפנפטר לפני (טוב ליפמ& מילהויז& >יו0' לר
 

ט"ניכרת ברוב דברי ריא
5

אמנ0 לא  .

, לפעמי0 משפט המופיע בספר הנצחו& כטענת הנוצרי0, ואדרבה. העתיק0 העתקה בעלמא

א מופיע כמענה לשאלת הנוצרי0ובתשובת המיני0 ה
6

 . 

א3 מה שהוער בהקדמה לאחד מספרי0 , ישנ& הקבלות רבות לספרי ויכוח נוספי0, זהלצד 

הנוצרי היו קבועי0 למדי במש3 >יש לזכור שדפוסי הוויכוח היהודי: "נכו& ג0 לחיבור זה, אלו

וקירבת0 של ביטויי0 וניסוחי0 במקורות שוני0 אינה תמיד , ה& בתוכנ0 ה& בניסוח0, כל הדורות

"ל=ת0 הדדיתאסמכתא ודאית לת
7

 . 

 
ריינר ' א',  בירורי' ראשוני'9יצחק אייזק טירנא וחיבורו הפולמוסי תשובת המיני' ' ר, 'דוד' א 4

 . 1הערה , 257' עמ, א, ב"אלו4 שבות תשע,  ÚÓ˘ ‡˙-˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó· ÌÈ¯˜ÁÓ , )עורכי'(ואחרי' 
ירושלי' , 1644, אלטדור: נירנברג, צילו' מהדורת הקשפÔÂÁˆÈ!‰ ¯ÙÒ ,4, יו' טוב ליפמ4 מילהויז4' ר 5

עצמו פע' ל מילהויז4 "לריט, למעלה מעשר פעמי'ÔÂÁˆ! ¯ÙÒ ט מפנה באופ4 ישיר ל"ריא. ד"תשמ

  .ל מילהויז4"ריט נית4 לזהות שימוש בכתבי ˙˘ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â הסימני' ב55 מתו; 950וב, )ה' סי(אחת 
ו " מפרשי' הכל על יש.ר וגומ'אשרי האיש אשר לא הל;' :תהילי'": לא'  סי˙˘ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Âהשווה  6

ו לא " ויש9' וכל אשר יעשה יצליח': תשובתו בצידו. הואאלא , כי מי האד' שלא חטא,  חטאשלא

פ שחוטא קצת בינו לבי4 " אע,אלא קאי על כל צדיק וצדיק[...]  .אלא נתלה ונענה וקיצר ימיו, הצליח

הנוצרי' אומרי' הלא אד' אי4 . אשרי האיש אשר לא הל; וגומר": רסח' סיÔÂÁˆ!‰ ¯ÙÒ  ."עצמו

וכל , והרי תשובת' כתוב בצדו. לכ4 מפרשי' הכל על הנוצרי. דיק באר> אשר יעשה טוב ולא יחטאצ

 הבדל 9בגישת שני הספרי' נוס: הבדל . "וזה לא היה שהרי נכשל במעשיו ונתלה, אשר יעשה יצליח

 לפי 'אלי אלי למה עזבתני' :וג' התפלל ואומר): "ש'(˙˘ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â : יותר בניסוח מאשר תוכ4

ובעצמ' אומרי' שכמה תפלות "): ש'(ÔÂÁˆ!‰ ¯ÙÒ לעומת , "! שמע מינה דנעזב הוא,דבריה'

 . "ולא הצליח שישמע את תפלתו, התפלל כמו אלי אלי למה עזבתני

 ). ואיל;22' עמ (2 פרק ,)מצויי4 להל4(וראה באריכות במאמרה של ליאת סיבק 

 ).S.W. Baronציטוט בש'  (9 'עמ, 1978בר איל4 , מבוא לניצחו4 יש4, מרדכי ברויאר 7



 תשובת המיני.
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 מה

המרדכי י למקרא ומספרי הלכה כמו ספר "ט דברי0 שלקח מפירוש רש"בנוס: מציי& ריא

הלל> מרדכי ב&בישל ר
8

 משה מקוציבישל רוספר מצוות גדול  
9

.  

עו& "בחמישה סימני0 מפנה לכתבי , ט עושה שימוש ומצטט מכתבי הנוצרי0"ריא, להבדיל

"גליו&
10

אות0 מתעתק לפי הגיית0 ,  או ביטויי0 בלטינית בשלושה מקרי0 מצטט פסוקי0,

באותיות עבריות
11

"ספריה0"במקומות אחרי0 פשוט מתייחס לו ,
12

מה " כאשר מתאר את ,

 ".שואלי& המיני&"או ש" שפוקרי0

המחבר מצטט מספרי הנביאי0 פסוקי0 כאשר  , ראויה לציו& בחיבור זהתופעה מעניינת

סביר להניח שעשה כ& . וא מציי& להפטרה זוה, המשמשי0 ג0 כהפטרה באחד מימות השנה

שכ& באות0 ימי0 עדיי& לא התפשט ,  להקל על זיהוי הפסוק ומקומו בספר'מראה מקו0'כ

 בספרי נביאי0 פרטבהמצוטט וקשה לאתר את הפסוק , השימוש בחלוקת הפרקי0 בי& היהודי0

בסמו3 להפטרה ולכ& ג0 לעיתי0 מציי& לפסוקי0 הנמצאי0 . ארוכי0 כישעיהו או יחזקאל

ידועה
13

ברכות ט ' עי(שחלוקת פרקיו מקורה יהודית ומוקדמת , יוצא מ& הכלל הוא ספר תהלי0. 

ווהוא מציי& לפי פרקי, )ב"ע
14

 . 

 מתו3 שפרס0 ג0 את הסימ& הראשו&, עבודה ראשונית על החיבור נכתבה בידי אברה0 דוד

Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÁ! ÍÈÈ˘ ‰Ó ", בקליאת סילפני שני0 מועטות התפרסמה עבודת מחקר של . החיבור

˙ÂÏ‚ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï ‡Ï‰Â" – ˙·Â˘˙· ÌÈ¯ˆÂ!‰ Ï˘ ÌÏÂ·Ï· ‰¯Ï ÌÈ!ÈÓ '‡!¯ÈË ˜ÈÊÈÈ‡ )ב& 'אוני 

 . )ד"באר שבע תשע, גוריו&

¯·ÁÓ‰ ÏÚ 

ומעט פרטיו הביוגרפיי0 נלמדי0 בעיקר מתו3 חיבורו , ט לא ידוע רבות"על מוצאו של ריא

 עבודת בית הכנסת לפי ימות השנה על פי מנהג הכולל את סדר, ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒהשני הידוע 

, )מזרח אוסטריה> מחוז בדרוStyria –0(שטיירמרק , הונגריה: קהילת אוסטריה וסביבותיה

שכ& הוא מכנה , ל"בסביבות שנת קט נולד במורביה "שלמה שפיצר מערי3 כי ריאהרב . ומורביה

 המובהקכרבו) ח"בשנת קסנפטר , קלויזנראברה0 ' הוא ר(ק "את מהרא
15

 ולא סביר שלמד 

אצלו בהיותו נער
16

ק ושני "מקו0 מושבו של מהרא, ט באוסטריה"את לימודיו ער3 ריא,  א0 כ&.

א "ומהר, )בקירובג "בשנת קענפטר , שלו0 ב& יצחק מנוישטט' הוא ר(ש "מהר, מוריו הנוספי0

)א"קפשנהרג בגזירת וינה בשנת , אהר& מקרימז' ר(הקדוש 
17

. 

 
 .לג' סי 8

 .נה' סי; א' סו: סי 9
 .נ, יח,  טו:מני'סי 10
 . יח, טו, ג: סימני' 11
  .נא, נ, כו, יח, יו,  ג:סימני' 12
 , ואחר אותה הפטרה בסמו; לה...ועוד כתיב בסו: הפטרה ויקרא: " ישעיהו9א ' סילמשל ראה  13

 ...".כתיב
 . הוא זה שציי4 לפרקי הספרהמעתיק שהסופר  יתכ4 ,י"לפי אופ4 הצבת סימני הפרקי' בכתה 14

 .א' עמ, ס"ירושלי' תש, ÈË ˜ÈÊÈÈ‡ Â!È·¯Ï ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒ¯!‡, )עור;(י שפיצר "שר 15
 .14' עמ, ל"בתו; ספר המנהגי' הנ', מבוא, 'י שפיצר"שר 16
 Wiener Neustadtנוישטט הינה העיר . א' עמ, ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒאת שלושת' מציי4 בתחילת הקדמתו ל 17
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א "קפ>פ" קכי לאחר המאורעות שפקדו את יהודי אוסטריה בי& השני0 דוד סובר ברה0א

אשר במורביה וש0 כתב ) Brünn(ט את מקו0 מושבו לעיר ברונא " העתיק ריא)1421!1420(

 חיבר ספר המנהגי0כי את , שפיצרש "ר דעתו מתיישבת ע0 טענתו של .ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒ18את 

מושי של סדר התפילות ועבודת בית הכנסת  על מנת ליצור סיכו0 שי,ט בעקבות המאורעות"ריא

יע& כי נתמעטו הלומדי0 ותלמידי , [...]אפילו לבני אד0 שאינ0 תלמידי חכמי0 "שיתאי0 

ומאחר שאבדו ואפסו אנשי אמנה ותורה ומעשי0 טובי0 שבאוסטרי3 . חכמי0 בעונותינו הרבי0

היודעי0 אמתת מנהג עירו אנשי0 ' או ג' עד שראיתי יישוב או אפילו קהילות שלא נמצא בה& ב

"וקל וחומר של עיר אחרת, על בוריו
19

  .ט"שנת רט נפטר לפני "ריא .

ט את המורדי0 ההוסיטי0 ומבטא מודעות להקשר " מזכיר ריא˙˘ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Âבהקדמתו ל

אשר לדידו מצדיקי0 כתיבת חיבור המכיל , תקופתו ולמאורעות המתרחשי0 בסביבתו המיידית

 .3 ומעמד0 של יהודי תקופתו בקרב החברה הנוצרית"0 על פרשנות התנמענה לטיעוני0 נוצריי

ט בתיארו3 מדויק יותר של "באמצעות ציו& האירועי0 המתרחשי0 בתקופתו מסייע ריא

וקרבות ההוסיטי0 נמשכו בי& , )1415(ה " קעיא& הוס הוצא להורג באשמת מינות בשנת: חיבורו

)1434!1419(ד "קצ>ט"קעהשני0 
20

ט כי "ציי& ריא, )סימ& נה(רו& של חיבורו  בסימ& האח.

"א ובמקצת שאר הקהילות משמאל לימי&"פותחי& הפרוכת בברונ"
21

 זהו המקו0 היחיד .

ונית& להניח שהתייחסות זו מרמזת לכ3 שישב בעיר זו בעת , בחיבורו בו הוא מזכיר עיר כלשהי

ת ההוסיטי0 בעת ישיבתו בעיר התייחסותו למלחמו. ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒבדומה ל, כתיבת חיבורו

נכתב כנראה לכל ˙˘ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â מורה על כ3 שחיבור , )אליה הגיע לאחר גזירת וינה(ברונא 

ב" קפהמוקד0 בשנת
22

. 

 
 .B: ראו' גזירת וינה'על . שתיה4 באוסטריה התחתית, Krems am Donauינה העיר וקרימז ה

Mordechai Ansbacher, “Wiener Gesera”, in: Michael Berenbaum and Fred Skolnik 
(eds.), Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., Vol. 21, Detroit: Macmillan Reference USA, 

2007, p. 50. 
ט את המנהג הנעשה "בדיני חג הפסח מציי4 ריא) סב' עמ (ÌÈ‚‰!Ó‰ ¯ÙÒב, ואכ4. 259 'עמ, דוד' א 18

 . לשונו מעידה כי ישב בעיר זו בעת כתיבתו". פה בברונא"
 .א' עמ, ספר המנהגי' 19
 .T: ראו, רדיפתו על ידי הכנסייה הקתולית ומשפטו בועידת קונסטנ>, על הגותו התיאולוגית של הוס 20

A. Fudge, Jan Hus: Religious Reform and Social Revolution in Bohemia, London: I. 
B. Tauris, 2010; W.R. Cook, “John Wyclif and Hussite Theology, 1415-1436”, 
Church History, Vol. 42, No. 3 (Sep. 1973), pp. 335-349; M. Spinka, John Hus and 

his Czech Reform, Chicago: University of Chicago Press, 1941.  'על מלחמות ההוסיטי

 J. Klassen, “Hus, the :ראו, ורדיפת' על ידי הכנסייה וקיסר האימפריה הרומית הקדושה
Hussites and Bohemia”, in: Christopher Allmand (ed.), The New Cambridge Medieval 
History, Vol. 7 (1998), Cambridge University Press, pp. 367-391; H. Kaminsky, A 
History of the Hussite Revolution, Berkley: University of California Press, 1967; N.P. 

Tanner, The Church in the later Middle Ages, London-New York: I.B. Tauris, 2008. 
 .נה' סי 21
כומר "על ציו4 אותו  הישענות תו;, )1424(ד "קפוישי מתאר; את כתיבת החיבור לאחר שנת  22

 Visi, “Plague, Persecution, and Philosophy: Avigdor Kara: ראו). סימ4 נד ("ל"דגרדינא
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‰ ÏÚ‰¯Â„‰Ó 

חלק0 ודאי מחמת , וכתב היד מלא בשיבושי0, הסופר המעתיק לא דקדק במלאכתו. א

ריבוי . חלק0 אולי כבר בהעתקות קודמות, ב"החלפה בי& אותיות דומות וכיו, העתקה לא נכונה

לתקנה לרוב ,  במקו0 שברורה היתה הטעות– שלא להכביד על המעיי& –השיבושי0 הכריח 

ללא כל ציו& וסימו&
23

 . 

פתחנו כמעט את כל אלו , כדי להקל על הקוראו . בקיצורי0 וראשי תיבותגדושי "כתה. ב

 . אינ0 במקור, רוב ככל סימני הפיסוק, כמו כ&. ללא הערה או ציו&, שאי& כל ספק בפתרונ0

לפי אופי השיבושי0 נראה כי הסיבה . ציטוטי הפסוקי0 ברוב0 אינ0 כפי המקור בכתובי0. ג

מחמת טעות המעתיק, חלק קט& של השיבושי0 קרוב לודאי .היא ציטוט מ& הזכרו&
24

רבות . 

שינויי0 באיות ,  כללבדר3. א3 נוחות המעיי& הכריעה את הכ:, התלבטנו באשר להגשת0 לקורא

שינויי0 . י"הותרנו כבכתה) ב"תוספת של אותיות השימוש וכיו, כגו& יהודא במקו0 יהודה(

, תיבות מסוימות שנית& לטעות או שיש להתקשות בקריאת&. אחרי0 תוקנו והותאמו לפי המקור

 סימני  ע0נו שגיאות תוק–מסויימי0 במקרי0 ). י"כתהבמקור ות ה0 דניקוד תיבות אח(קדו ונ

 מסמנות[...] שלוש נקודות בסוגר .  או צויי& בהערת השוליי0,מרובע כמקובל/סוגר עגול

 . השמטת כמה תיבות מלשו& הפסוק

 ג0 א0 לא תמיד ציי& את המקור, י"פירושיו לפסוקי0 מבוססי0 בדר3 כלל על פירוש רש. ד

א: שאינו (ק "הרדבמקרי0 אחרי0 פירושיו ה0 מפירוש . ולא מצאנו סיבה לציינ0, במקו0

 .ולעיתי0 ציינו למקור זה, )מזכירו כלל בחיבור

 

כולל  ( והמצאת החומרסיבק על עזרתה ואדיבותה בנפש חפצה' לגב המערכת נתונה תודת

 שלמה חיי0הרב זאב יצחק דינר והרב , יק'צ'להרב משה דוד צוכ& . )המידע העשיר שבמבוא

 .  לדפוסשהיטו שכ0 בעצה ובמעש להתקנת כתב היד, אומ&
 

 
and the consequences of the Black Death”, in: E. Shoham-Steiner (ed.), Intricate 
Interfaith Networks:  Quotidian Jewish-Christian Contacts in the Middle Ages, 

Turnhout: Brepols Publishing (forthcoming) . 
 . בהקבלות לספר הנצחו4 ושאר ספרי ויכוחהסתייענו , בחלק מהתיקוני' 23
 . סימ4 הסופר סימ4 מחיקה) תוספת מילי' שאינ' במקור(על אחד השיבושי'  24
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ÌÈ!ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ 

 

שרי האיש ירא את הש, במצותיו חפ$ מאד ‡
1

 

È שראל בטח בש, עזר, ומגינ, הוא
2

 

Ê די, הליצוני עד מאד מתורת6 לא נטיתי
3

 

חקי6 אצורה' ראתי בכל לב ענני ה ˜
4

 

Ë 6פלו עלי שקר זדי, אני בכל לב אצור פיקודי
5

 

יבה ריבי וגאלני לאמרת6 חיני ¯
6

 

דברי6חיני כ' עניתי עד מאד ה !
7

 

שרי תמימי דר6 ההולכי, בתורת יי ‡
8

 

 ]הקדמת המחבר[

'הוי שקוד ללמוד תורה לידע מה שתשיב לאפיקורס' :ב דפרקי אבות"ל בפ"אמרו חכמינו ז
9

. 

ומיו, שעמד בני ד: חוש,
10

 נתבלבלו האומות באמנת, יותר מבתחילה ומעמקי, ביכולת, ,

להשיב , להשיב למיני, אחוה למדיני,, ,לכ: צור6 גדול לעסוק בדברי, נאמני. להרחיק טעות

ולקטתי מספר .  בעזרת דר מעוני,, המספיקי, לנבוני,, תשובות נכוני,,לשאינ, מאמיני,

נצחו:
11

 ,והש, ישכיליני.  וקצת מדעותי הקטני,, וקצת מחכמי, וזקני,, ובשאר ספרי, ישני,

 ומלקט ,; אחר הקוצרי, ואני כמאס. ולא אכשול בלשוני, שלא אשגה במעני,ודר6 ישרה יוריני

 . ובלקוטי בתר לקוטי,בי: העומרי,

 . ב"וסידרתי מתחילה הוכחות התורה ונביאי, וכתובי, שעדיי: לא בא משיח ושיבא ב

 .כ טעמי, על אור6 וסתימות הגלות הזה"ואח

 . כ הוכחות שאנו ישראל ולא ה,"ואח

 
 . א, תהלי$ קיב 1
 . ט, תהלי$ קטו 2
 . נא, תהלי$ קיט 3
 .קמה, ש$ 4
 .סט, ש$ 5
 .קנד, ש$ 6
 .קז, ש$ 7
 . א, ש$ 8
, " שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוסהוי: "וש$ הלשו4. משנה יד, מסכת אבות פרק ב, משנה 9

 . אול$ כל המפרשי$ כרכו את שתי המימרות זו בזו
ל "מעשה שהיה בימי מהרי': ראה. שכפרה בדת הקתולית, הכוונה לתנועה בראשותו של כומר בש$ חוש 10

 כמה פעמי$נדפס ,  זלמ4 משוטיגועראבירל', גלגול חושי$ ב4 ד4'אגרת ; 86!79' עמ, ז"תר, הליכות קד$', ל"ז

 .42,43הערות ) 4' העלעיל במבוא (דוד ' וראה במאמרו של א.  מבוא וליקוטי8$ל "בספר מהריולאחרונה 

 .ד"ראשונה אלטדור9 ת' מהד. לרבי יו$ טוב מילהויז4 11
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 .ד ספרי," בכ,כ סתירות על כל מה שפוקרי"ואח

 .ד ספרי, על מה שהוא צור6" עד סו; כל כ,ל כל דבר מבראשית כסדרופירוש האמיתי ע

'חדשיכ, ומועדיכ, שנאה נפשי'כ ששאלוני מ"ואח
12

. 

 .כ להשיב מהו גר וגירות"ואח

 .  מתורתינו ומספריה,, ועל גו; ואלהות ביחד,כ סתירות על לידות ישו"ואח

 .כ לשאלת למה אינ, מקיימי, כל התורה"ואח

 . י שהילו6 החמה נראה להפ6"אעפ, יבתינו וסיבוב הושענות שה, ישרי,כ הוכחות על כת"אח

 . ומתעני, לילה אחר היו, ומסמבטיו:,כ שאילות לגוי למה חוגגי"ואח

 .ולמה חוגגי, לקדושי, ולא לצדיקי, הראשוני,

 .ולמה אי: לה, נביאי, ואורי, ותומי, בממשלת, ובמלכות,

 .כל האומות כמו לאבותינוולא ניצוח מלחמות ולא ניסי, מפורסמי, ל

 .  אבל כל האומות מודי, בשלנו,ואי: שו, מודה באמנת, בתורת החדשה

 ומעוו: גיליו: .חמתיה,'  למה ממית: הגונב ממו: ולא המחלל אפי,כ לשאול לה,"ואח

 .  ולאהוב יהודי,,ת מילה וצריכ>,הוכחות שב: אד, הוא

ובאלו סימני, תמצא
13

: 

 .ב"שיח ושיבא בלהוכיח שעדיי: לא בא מ 'א

 .טעמי, על אור6 וסיתמות הק$ הזה 'ב

 .להוכיח שאני ישראל ולא ה, 'ג

 . לשו: רבי,'אלהי,' 'ד

 .'הבה נרדה' ,' וגו'נעשה אד, בצלמינו' 'ה

 .'ביו, השביעי' ויכל יי' 'ו

 .'כי ביו, אכל6 ממנו מות תמות' 'ז

 .'עליואנשי, נצבי, ' והנה ג' 'ח

 .'מטהוישתחו ישראל על ראש ה' 'ט

 .'שכל את ידיו' 'י

 .'לא יסור שבט מיהודה' א"י

 .'ע$' ויוריהו יי' ב"י

 .כרובי,למה לא ציוה לעשות  ג"י

 .'וי6 את הסלע פעמי,' ד"י

 'ק"קק' ו'שמע ישראל' ו"ט

 
 . יד, ישעיהו א 12
 . ברשימת הסימני$ לא צייננו מקורי הפסוקי$ 13
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  .'נביא מקרב6 מאחי6 כמוני' ו"י

 .'נקיבה תסובב גבר' ז"י

 .' וגו'הנה העלמה הרה' ח"י

 .'וגו 'כי ילד יולד לנו ב:' ט"י

 .' וגו'ויצא חוטר מגזע ישי' 'כ

 . וכל הפרשה'הנה ישכיל עבדי' א"כ

 .'סולו סולו המסילה' ב"כ

 .'על שלשה פשעי ישראל' ג"כ

.' ישראלתנפלה ולא תוסי; קו, בתול' ד"כ
 

 

.' וגו'ואתה בית לח, אפרתה' ה"כ
 

 

.'יצאת לישע עמ6' ו"כ
 

 

.' לעדקומיליו, ' נאו, יי' ז"כ
 

 

.'עני רוכב על חמור' עד 'בת ציו:גילי מאד ' ח"כ
 

 

.' וגו'ושפכתי על בית דוד' ט"כ
 

 

.'פתאו, יבא אל היכלו' 'ל
 

 

.',אשרי האיש אשר לא הל6 בעצת רשעי' א"ל
 

 

.'למה רגשו גוי,' ב"ל
 

 

.'מי יגור באהלי6' ג"ל
 

 

.'בשרי ישכו: לבטח' עד 'מכת, לדוד' ד"ל
 

 

.'אלי אלי למה עזבתני' עד 'אילת השחר' ה"ל
 

 

 .'טעמו וראו' עד 'לדוד בשנותו' ו"ל

.'לבני אד,יפיפית למנצח על שושני, ' ז"ל
 

 

.' וגו'אזנ6' תפילה לדוד הטה יי' ח"ל
 

 

.' וגו'לבני קרח ולציו: יאמר' ט"ל
 

 

.'מזמור שיר ליו, השבת' 'מ
 

 

.'לאדני שב לימיני' לדוד מזמור נאו, יי' א"מ
 

 

.'והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו' ב"מ
 

 

.'וגו 'יקהדברי אגור ב: ' ג"מ
 

 

.'דמה לבר אלהי: ורווה די רביעאה' ד"מ
 

 

.'עד כבר אנוש אתא' ראשו: כתיב 'חזו:'ב ה"מ
 

 

 .שאמר המלא6 לדניאל בפתרו: החלומות ו"מ

.' וגו'והנה עומד לנגדו כמראה אד,' ז"מ
 

 

 .'חדשיכ, ומועדיכ, שנאה'שאלני מי:  ח"מ
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 .מהו גר וגירות ט"מ

 .'ל יכול וגוא, הקבה כ 'נ

סתירות מתורתיה, '  ו.ו ותלויי," וערכו יש,ו וגו; האלהות יחידי"וסתירות על לידת יש

' ולאהוב יודי.ושהוא ב: אד,, וסתירות גדולות על אלהותו, ולספריה,
14

  . מעו: גליו: הוכחות

 . למה אינ, מקיימי, התורה והנביאי,:תשאל לגוי א"נ

 ולמה אינ, חוגגי, לכל . ומסמבטיו:,חר היו, למה חוגגי, לילה א:תשאל לגוי ב"נ

 ולמה לא עשה לה, נס מפורס, כאשר עשה לאבותינו לעי: כל .הצדיקי, ונביאי, הראשוני,

 וכל . ולמה אי: לה, נביאי, ואורי, ותומי, במלכות, להגיד לה, הצליח מלחמות.האומות

 .ה באמנת, ובתורת, החדשה ואי: שו, אומה מוד,האומות מודי, בתורתינו ובניסינו ובאמנתינו

 ?, למה ממיתי: הגונב ממו: ואינ: ממיתי: המחלל אפילו חוגתיה:לשאול לגוי ג"נ

 למה אי: אנו מוזהרי, בכל טומאות ולרחו$ במי, ולכיבוס בגדי, :שאלוני כומר ד"נ

 .וטומאות ערב והזאות

 .הוכחות על כתיבתינו מימי: לשמאל כמו סיבות הושענות ושה: ישרי, ה"נ

 

תשיב .  וכל הניחמות הכתובי, עלינו כבר נעשו, שכבר בא משיח:ששואלי, ופוקרי,  '‡

 ל6 אתננה ולזרע6 עד ,כי את כל האר$ אשר אתה רואה' : בפרשת ל6 ל6 באברה,מר שנא:לה,

' גו' ושמתי את זרע6 כעפר האר$,עול,
15

,  שלנו עד עול,ר$ ישראל שא, וזה לא נעשה עדיי:= 

'כי ביצחק יקרא ל6 זרע' :שנאמר,  פירושו יצחק'זרע6'ו. אלא לימות המשיח
16

 ולא ישמעאל ,

ובני קטורה
17

. 

'גור באר$ הזאת' :וביצחק כתיב בפרשת תולדות
18

כי ל6 ולזרע6 את: את כל הארצות ' עד 

' והרביתי את זרע6 ככוכבי השמי,,האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברה, אבי6
19

 

 . וזה לא נעשה עדיי:=

' וגו'וית: ל6 את ברכת אברה,' : אמר ליעקבויצחק
20

, ה הסכי, לו"והקב.  לאפוקי עשו,

'ואת האר$ אשר נתתי לאברה, וליצחק ל6 אתננה' :וישלח' שנאמר בפ
21

ובפרשת ויחי אמר . 

ונתתי את האר$ הזאת לזרע6 אחרי6 אחוזת 'עד '  וגו'אל שדי נראה אלי בלוז' :יעקב ליוס;

'עול,
22

.  
14 ÌÈ„Â‰È.  
 .טז8טו, בראשית יג 15
 .יב, בראשית כא 16
 ". כי ביצחק יקרא ל; זרע כתיב,והאיכא ישמעאל: "א"נדרי$ לא עוה השו 17

 . ג, בראשית כו 18
 . ד8ג, בראשית כו 19
 . ד, בראשית כח 20
 . בי, בראשית לה 21
 . ד8ג, בראשית מח 22
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 נג

 באר$ אשר נתתי לאבותיכ, למ: העול, ועד , במקו, הזהCַDְִנAִי ֶאְתֶכ,ְו' :ובירמיהו כתיב

'העול,
23

 : והרי כתיב,, תאמרוא. וזה עדי: לא נעשה,  עולמיתר$ ישראל לנו אה שיהישמע מינה ,

'ועבדו לעול,'
24

 עולמו י: לומרדא,  כ6'אחוזות עול,'ל " וי? זהו רק אבל קאי עולמו של עבד= 

 . לעול, ועד' אלא פי,  שלנור$ ישראלהוא ודאי כמה דורות אחר יוס; היה א ו,של אד, או דור

' וגו'אשר נשבע לאברה,' עד 'אתכ,' פקוד יפקוד ה' :ש, פרשת ויחי
25

 והזכיר שתי .

 חד גאולת מצרי, וחד גאולות משיח,פקידות
26

שלא נגאלו כל , לת בבל אינו מחשבואבל גא, 

 : בפרשה תשא כתיב,ועוד. לכ: אי: נחשוב גלות, ותשני, היה הגל'  שרק ע,ועוד. ישראל ש,

' את: לזרעכ, ונחלו לעול,תיאשר אמר] הזאת[וכל האר$ ''  וגו'זכור לאברה,'
27

ועוד ראיות . 

 'דר6 כוכב מיעקב' :ועוד כתיב בפרשת בלק.  נראה ב, ראיה,מפרשת בחוקותי ופרשת ואתחנ:

'וקרקר כל בני שת'עד 
28

 שת ב: נח שיצאו ממנו כל העול, כי,ולכל העול, שיצאו משת. 
29

כ "א. 

'וירד מי, ועד י,'שנאמר , קאי על משיח שימשול בכל העול,
30

מי,  >ָמDְלE' : וכתיב בזכריה.

'עד י, ומנהר עד אפסי אר$
31

 כי עישור,ו" ושקר גמור לפורשו על יש.
32

אלהותו לא פשט בכל  

  .א אומות"רק בי, העול,

 רומיי, : שאמרו, פירושו עברי, יהודי,',עבר' ,ו רומיי, פירוש',וצי, מיד כתי,' :ד ש,וע

'ובד לוא )עד(עדי ' יהיו ,המעני, יהודי,
33

 .  זהו לימות המשיח= 

'האלה' ערי, על הג' ויספת ל6 עוד ג' :עוד כתיב בפרשת שופטי,
34

 , וזהו עדיי: לא נעשה,

אלא לימות המשיח
35

6 וריחמ6 ושב אלהי6 את שבות' ושב יי' :ועוד כתיב בפרשת ניצבי,. 

' וגו'וקבצ6 מכל העמי, אשר הפיצ6
36

 ' השמי, מש, יקבצ6בקצהא, יהיה נידח6 ' :וכתיב. 

'וגו
37

, רק עתה בגלות זה,  והנה בכל הגליות לא נתפזרנו ונדחנו בכל הארצות ובכל העמי,.

 . סליק חמשה חומשי תורה  .והבטיחנו לגאל ולקב$

 
 .ז, ירמיהו ז 23
 . ו, שמות כא 24
 . כד, בראשית נ 25
פקידה , פקידות ולמה שתי ,פקד יפקד אלהי$ אתכ$: " ויהי בשלח,פסיקתא דרב כהנא פיסקא יאהשווה  26

 ."פקידה בעול$ הזה ופקידה לעול$ הבא, פקידה בניס4 ופקידה בתשרי, במצרי$ ופקידה בסיני
 . יג, שמות לב 27
 . יז, במדבר כד 28
 ". לפי שהבל וקי4 נטרדו מ4 העול$, שממנו הושתת העול$,ויקרא את שמו שת: "יב, במדבר רבה יד 29
 . ח, תהלי$ עב 30
 . י, זכריה ט 31
 . ‡Â˘È¯: ל"אולי צ 32
 .כד, במדבר כד 33
 . ט, דברי$ יט 34
 מכא4 אתה אומר שלש ,ויספת ל; עוד שלש ערי$ על השלש האלה: " שופטי$ רמז תתקכ'ילקוט שמעוני פר 35

 ".ולעתיד לבא מפרישי4 עוד שלש, וכשבאו לאר> הפרישו עוד שלש, ערי$ הפריש משה בעבר הירד4

 . ג, דברי$ ל 36
 . ד, דברי$ ל 37
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‰ÈÓ¯È .רעה תבא ,  כל אוכליו יאשמוה ראשית תבואת'יקדש ישראל לי' :כתיב בהפטרה פינחס

' וגו''עליה, נא, ה
38

עוד ש, בהפטרת יו, שני דראש .  וזה עדיי: לא נעשה שכלו כל שנאינו= 

שמעו דבר הש, גוי, והגידו באיי, ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצינו ושמרו כרועה ' :השנה

על דג: '  ונהרו אל טוב ייציו:ננו במרו, ִר ובאו ו.את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו'  כי פדה יי.עדרו

אז .  רוה ולא יוסיפו לדאבה עודכג:ותירוש ועל יצהר ועל בני צא: ובקר והייתה נפש, ועל 

, ימחת, וִשיתשמח בתולה במחול ובחורי, וזקני, יחדיו והפכתי אבל, לששו: וניחמת

'מיגונ,
39

ר" הימ'מני וקאי על ישראל ועל זה הגלות שאנו זרויי, ואבילי, וי,
40

שובו ' : עוד ש,.

ולקחתי אתכ, אחד מעיר ושני, ממשפחה והבאתי בעלתי בכ, כי אנכי ' בני, שובבי, נא, ה

 שרירות ליב, ילא ילכו עוד אחר' עד ''בעת ההיא יקראו לירושלי, כסא יי' עד ,' וגו'אתכ, ציו:

'הרע
41

ות ליבו באחרית עד עשותו ועד הקימו מזימ' לא ישוב חרו: א; ה' : ועוד כתיב ש,.

'הימי, התבוננו בה
42

לכל משפחות ישראל והמה יהיו אהיה לאלהי, ' בעת ההיא נא, ה' : ועוד.

'לי לע,
43

עו: ישראל ואיננו ואת חטאת יהודא את בימי, הה, ובעת ההיא יבוקש ' : ואומרי,.

'ולא תמצאנה כי אסלח לאשר אשאיר
44

 ודיאמר עולא ' לכ: הנה ימי, באי, נא, ה' : ועוד ש,.

בני ישראל מאר$ את אשר העלה '  כי א, חי ה.מצרי,אר$ אשר העלה את בני ישראל מ' חי ה

' והשבותי, על אדמת, אשר נתתי לאבות,,צפו: ומכל הארצות אשר הדיח, ש,
45

 ,שמע מינה = 

 . שעתיד לגאלינו

 את, הפיצות, את ,את עמיהרועי, אלהי ישראל על הרועי, ' לכ: כה אמר ה' :ועוד ש,

' וגו' ותדיחו,צאני
46

 ,ואני אקב$ את שארית צאני מכל הארצות אשר הדחתי אות, ש,' : עוד.

יראו עוד ולא יחתו י ולא , והקימותי עליה, רועי, ורעו,.בורו וָר וָפ:ל נויהע :והשיבותי אתה

ל ועשה שִכל6 וִהל6 ֶמוהקימותי לדוד צמח צדיק וָמ'  הנה ימי, באי, נא, ה.'ולא יפקדו נא, ה

'  וזה שמו אשר יקראו ה.שכו: לבטחיהודא וישראל יבימיו תושע . באר$צדקה משפט ו

'קינוְדִצ
47

ואי: לפורשו על .  וזה לא נעשה עד כא:, וזהו משיח שיהיו ישראל לבטח במלכותו= 

 .  כי אדרבה בימיו לא ישבו ישראל לבטח,ו כלל"יש

כי 'עד '  וגו'ראלאתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת יש' :ובהפטרה בא אל פרעה כתיב

 
 . ג, ירמיהו ב 38
 . יב8ט, ירמיהו לא 39
 .לא ברור 40
 .יז8יד, ירמיהו ג 41
 . כ, ירמיהו כג 42
 . כה, ירמיהו ל 43
 .כ, ירמיהו נ 44
 . טו8די, ירמיהו טז 45
 . ב, ירמיהו כג 46
 . ו8ג, ירמיהו כג 47
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' וגו'אעשה כלה בכל הגוי, אשר הדיחתי6 שמה ואות6 לא אעשה כלה
48

כה ' : עוד ש, נאמר.

' וגו'הנני שב שבות אהלי יעקב ומשכנותיו ארח,' אמר ה
49

חטאת, לא לכי אסלח לעונ, ו' עד ,

'אזכור עוד
50

ת: נו' כה אמר ה' : ואומרי,. הרי ביטחו: שיסלח על כל חטאתינו לביאת משיח= 

 א, .צבאות שמו' ליו הגשמש לאור יומ, חוקות ירח וכוכבי, לאור לילה רוגע הי, ויהמו 

כה אמר . ג, זרע ישראל ישבותו מהיות גוי לפני כל הימי,' ימושו החוקי, האלה מלפני נא, ה

ג, אני אמאוס בכל זרע ישראל על כל , א, ימדו השמי, מלמעלה ויחקרו מוסדי אר$ מלמטה' ה

'', האשר עשו נא
51

 א, לא בריתי יומ, ולילה חוקות שמי, ,'ה] כה אמר[' : ועוד ש, נאמר.

 ג, זרע יעקב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו מושלי, אל זרע אברה, יצחק .ואר$ לא שמתי

'ויעקב כי אשיב את שבות, וריחמתי,
52

 .סליק ספר ירמיה  .

Ï‡˜ÊÁÈ .'ונקדשתי ב, לעיני הגוי, בישראל מ: העמי, אשר נפוצו בית בקבצי את ' כה אמר ה ,

 וישבו עליה לבטח ובנו בתי, ונטעו כרמי, וישבו .ליעקבלעבדי וישבו על אדמת, אשר נתתי 

',האלהי' אות, מסביבותיה, וידעו כי אני יישפטי, בכל השאטי, לבטח בעשותי 
53

 : עוד ש,.

ו בתו6 צאנו היות כבקרת רועה עדרו ביו, .ובקרתי,את צאני ודרשתי  אני ניהנ' כה אמר ה'

 .כל המקומות אשר נפוצו ש, ביו, ענ: וערפלמ כ: אבקר את צאני והצלתי אתכ, ,נפרשות

ל הרי ישראל א ורעיתי, אל אדמת,והוצאתי, מ: העמי, וקבצתי, מ: הארצות והביאותי, 

 עד ,'כו'  וגו' מרו, ישראלי במרעה טוב ארעה אות, ובהר.מושבי האר$באפיקי, ובכל 

' כו'אשמיד נה ואת החזקהאחזק ואת השמהחולה ואת ולנשברת אחבוש '
54

 וסמי6 ליה כלייה .

של שעיר לפני ישראל
55

ואת ש, קדשי אודיע בתו6 עמי ' : ובהפטרה חול המועד דסוכות כתיב.

'קדוש בישראל' ישראל ולא אחל את ש, קדשי עוד וידעו הגוי, כי אני ה
56

בשבת ' :ר ואמ.

' וגו'ארצי על ימי, תהיה והביאותי6עד באחרית ה'  וגו'ישראל לבטח] עמי[
57

 ,משמע = 

ל": ז" וכ: כתיב רמב,שביאות גוג יהיה בתחילת ביאת משיח
58

ב: אד, ' :ועוד ש, בהפטרה. 

' וגו'יושבי, על אדמת,בית ישראל 
59

 לכ: ,ז ובשפיכות ד,"כל הפטרה שחטאו ישראל בע 

י אתכ, מ: העמי, וקבצתי ולקחת'עד '  וגו'ואחמול' עד 'ויזרו בארצותואפי$ אות, בגוי, '  
 . כח, ירמיהו מו 48
 . יח, ירמיהו ל 49
 . לג, ירמיהו לא 50
 . לו8לד, ירמיהו לא 51
 . כו8כה, ירמיהו לג 52
 . כו8כה, יחזקאל כח 53
 . טז8יא, יחזקאל לד 54
 .יחזקאל לה 55
 . ז, יחזקאל לט 56
 . טז8יד, יחזקאל לח 57
 .יג, 4 לשיר השירי$ פרק ח"הרמב'  וכ4 בפי,צא' על עמושעו'  מהדו,4"ראה בסו9 ספר הגאולה להרמב 58
 . יז, יחזקאל לו 59



 א"שפספר אחד עשר ת| ירושתנו 
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ÌÈ·¯ ÌÈÓÈ ÌÈÏÂÒÙ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ!‰˘ ÈÓÏ ‰·Â˘˙ ¯„Ò 

Ï˘‰ ÏÚ· Ì˘·"‰ 

 

, הניח תפילי1 פסולי/ ימי/ רבי/שבלא ידיעתו  למי 'סדר תשובה'לידינו עדות לא ידועה על ' אינה ה

מצאי/ רשומי/ על עמוד ריק הדברי/ נ. ק פרנקפורט דמיי1"בתקופת רבנותו בק' ה הק"שסידר בעל השל

בתו7 כתב יד
1

בספרי הקדמוני/ לא מצינו סדר תשובה לחטא . ד בינגא" לרבי יהודה רויטלינג1 ֵמילר אב

 לדו1 בזהמרבני הדורות האחרוני/רק סמו7 לימינו נזקקו כמה , זה
2

. 

 . ה לעני1 חובת זהירות ברכישת ובדיקת התפילי1"מ1 הראוי להביא כא1 דעת השל

ע ובנושאי "הלכה כפי שהיא בשואת עיקר הנקט ) א"כ ע, ז"עתאמסטרד/ (' שמי/השער  'בסידורו

. תפילי1 שהוחזקו בכשרות אי1 צרי7 לבודק1 לעול/ מ1 הדי1: "זו לשונוו, )י' לט סעי' ח סי"או(כלי/ 

בשבוע ' מיהו נכו1 לבודק1 דמתקלקלי/ מזיעה וא/ אינו מניח1 אלא לפרקי/ צריכי1 בדיקה פעמי

 אי1 נקחי1 בלא בדיקה אלא מ1 ...שינ1 שמא נתעפשו והוא הדי1 א/ נפלו למי/ או נקרע החפוידחיי

 ".וא/ אמר המוכר שהיו של אד/ גדול נאמ1 א/ הוא מוחזק בכשרות. המומחה שבקי בחסרות ויתירות

'מצות תפילי1'בספרו , אול/
3

 : הזהיר את בנו על כ7 ביותר, )פרק שביעי (

י7 תחזנה בכל עת שתצוה לכתוב ל7 תפילי1 חדשי/ להיות עומד על אתה בני הזהר שעינ...

ולהיות7 יושב אצלו כשמניח/ בבתי/ כי המכשלה הזאת , גבו אצל הסופר ולקרות הפרשיות

 
 .ב29ד+ , HUC Ms. 890י סינסינטי "כת 1
או משו5 , אינו צרי9 לקבל עליו תשובה, בחזקת כשרי5' יש סוברי5 שא5 קנה התפילי2 מסופר מומחה וירא ה 2

ת יביע "שו' עי, צ סדר תשובה"א) פ בשוגג"עכ(שדינו כאנוס שאינו צרי9 כפרה או משו5 שעל מצות עשה 

מה5 כעי2 דברי ,  כתבו סדרי תשובה לחטא זהרבני הדורות האחרוני5מ כמה מ"מ. ה' ח סי"ז או"אומר ח

, כ המקובלי5"א תעניות כמש"כתב שיתענה ס) י' ח סי"ב או"ח, י'פאלאג(ת לב חיי5 "בשו. ה שלפנינו"השל

ת "וכ2 בשו. פעמי5 עד חצות היו5' כתב להתענות מ) מה' ד סי"ח, רלרבי רפאל זילב(ובספר מרפא לנפש 

והוסי+ שילבוש בכל יו5 שעה נוספת טלית ותפילי2 ויקרא בה5 , כתב שיתענה) יא' ד סי"ח יו"ח(ישכיל עבדי 

י שפירא בספר דעת "ז כתב הגר"וכעי. כדי להשלי5 החסרו2 של הימי5 שלא קיי5 המצוה, קצת דברי תורה

) לה' ג סי"ח(ת שבט הקהתי "ובשו. שיוסי+ כל יו5 רבע שעה בתפילי2 וילמוד משניות, )בה נחתשו(יהודה 

יד כתב ' ד סי"ובח(ת "ק רבי אהר2 מבעלזא שבכל יו5 ילמוד קצת אחר התפלה בתפילי2 דר"כתב בש5 הרה

, ונסג ש5 כתב עוד בשמו שמי שלא הניח תפילי2 מש9 איזה זמ2 מחמת א"ובח, ב"י וצ"בתפילי2 של רש

כתב שיפריש ) יב ויג' א סי"ח ח"או, גרינוולד(ת ויע2 יוס+ "ובשו). ע הלכות תפילי2 במש9 שנה"שילמוד שו

. ש"עי, וישתדל לסייע לאיזה עני לקנות תפילי2 מהודרי5, לצדקה כפי מחיר של כבש לעולה ויתענה ויתוודה

, א תעניות"ור חלוש וקשה להתענות סז שהד"שבזה, כתב בנידו2 דומה) יז' ת סי"מהדו(י "ת תשורת ש"ובשו

יקנה הוא לו תפילי2 , לכ2 חטאו בצדקה יפרוק דהיינו יראה איזה נער הגו2 הצרי9 לתפילי2 ואי2 לו במה יקנה"

 ".ת יסלח לו"והשי, כשרי5 בבירור
 .קצד;קצג' ראה ש5 עמ, מ"ירושלי5 תש, י"נדפס לראשונה מכ 3



 

 א"ספר אחד עשר תשפ| ו ירושתנ

ˆÊ Ë¯‰!ÈÈË˘ ÛÒÂÈ È·¯"Ï
בעל זכרו* יוס), ד פיורדא"אב

 

‡¯˙‡„ ‡¯Ó ÌÂ˜Ó· ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÈ¯Ú 

È ¯Á‡ ÈÏÎ· ‰ÚÂÏ· ˙·Â¯Ú˙"˘„ÂÁ · 

 

'זכרו! יוס1'ד פיורדא ובעל "אב, ל"רבי יוס1 שטיינהרט זצששיגר שני מכתבי$ להל! 
1

רבי אל ידידו , 

)א"תקמ9ה"תצ(דיי! זול8 , ר יהודה לימא"יששכר בער מראפשוויר ב
2

.  

 : י$רקע המכתב

עריכת קידושי! היתה א; ורק בסמכות הרב ) וכפי שנהוג בכמה מקומות ג$ בזמנינו(באות$ הימי$ 

או למי שהרב האציל לו את הסמכות
3

א; לא , המכתב עוסק בחת! שנישואיו התקיימו בעיר רחוקה. 

: להל!( הוא רבי יששכר בער 9ה בידו אפשרות לממ! את הבאת הרב שאותה עיר היתה תחת רבנותו תהי

שאותו ) ש"רי: להל!(וביקש מרבי יוס1 שטיינהרט ,  עד למקו$ בו נערכה החופה9נמע! המכתב , )ב"רי

א; התנה , ש אישר לו"רי. שיאשר לרב אחר לערו; את קידושיו, מחוז על עריו ויישוביו היה תחת רבנותו

ורק , ויסדר הוא את קידושיו) נראה על חשבונוכ(ב א$ הוא מעוניי! שיבוא "עמו שראשית לכל יציע לרי

 . ש שני תלמידי חכמי$ אחרי$ שה$ יערכו את הקידושי!"הציע לו רי, ב"א$ לא ירצה רי

 . ראה ש$. ש"שהחת! לא קיי$ את הוראת רימתברר , בשולי המכתב השני, למעשה

המנהג לשל$ לרב על עריכת הקידושי!אנו למדי$ על , מ! המכתב
4

, ש כבעל צדקה" ריוכא! מתגלה. 

שבכל , אנו ג$ למדי$. כשהוא מעניק מכיסו לחת! את שני הזהובי$ אות$ עליו לשל$ לעור; הקידושי!

 
, בספרו הישיבה הרמה בפיורדא, ש המבורגר"ר מכו* מורשת אשכנז רב"י יו"דמותו ופעליו נסקרו בהרחבה ע 1

 .238!127' עמ, ע"בני ברק תש, ב"ח

י שטיינהרט "ניכרת הערכתו הגדולה של ר, וממה שהתפרס7,  מכתבי7 רצו)כפי הנראה היה ביניה7 קשר 2

ע "ו בזול: בג"ר בער נר"הקשה לי הדיי* המופלא מוהר: "ה הא"ד, כו' ד סי"יו, ת זכרו* יוס)"שוראה . אליו

: ח' מ סי"חו, וש7"). ו"ה יששכר בער נר"הרב מו: וש7 במפתח מופיע שמו במילואו" (עלזוס' דמדינו

ע7 ... הגיעני... ה"גי. 'כו' שלו7 לאהו. א"ע דמדינות עלזוס יע"ו בזול: ג"ר בער נר"* המופלא מוהרלהדיי"

 ".שאלת חכ7 ע7 חצי התשובה
ואי* לשו7 אד7 לסדר : "קפד;קפג' ב עמ"ח, ב"ירושלי7 תשנ, ק וורמיישא"מנהגי7 דק, רבי יוזפא שמש, ראה 3

ואשר ית* הרב מהודו עליו . א אשר יעמיד הרב לסדר7"כ, ג"והשבעת כתובות וכה, וחליצות, גיטי*, קדושי*

וראה ש7 ". ומכל אילו יש להרב שכרו הקצוב. בלתי רצו* ורשות הרב, ולא שו7 אד7 אחר, הוא יסדר ענייניו

א7 לא ירצה הרב ליסע ): "12' ק במברג עמ"פנקס ק(ציטוט מתנאי הרבנות של מדינת במברג , 10הערה 

הדיי* המסדר הקדושי* יהא ' שכירו... 'מהגמוני' מהדייני' יב הוא לית* ההתרה לאמחו, בעצמו לסדר הקדושי*

 ".רק יהא הכל להרב', התרה לא יקח הדיי* כלו' אמנ7 ממעו, רק החצי משכר כתיבה
ז שמקבלי7 רב ועוקר דירתו ממקומו ובא לכא* וקוצבי7 לו "בזה: " רל' סי)ד"יו (ב" ח,ת חת7 סופר"שוראה  4

ביתו ובתו> אותו הקצבה הוא שכרו מחופות ' הוא נושא נפשו ונפשו' כירי7 פועל ואלישכירתו כמו שמש

כ פשוט שהבא בגבולו לא טוב עושה בעמיו וגרע מיורד לאומנות חברו שהאומנות "וקידושי* וגטי* וכדומה א

סור ממש הוא הפקר אלא שזה בא ויושב בצידו אבל הכא כבר זכה זה הרב בכל רווחא דעבידי דאתי בגבולו וא

 ".לשו7 אד7 לפקוח פרנסתו בזה והרי זה כגוזל ממש ודבר זה פשוט מאוד ואי* ראוי להארי>



ב חודש"תערובת בלועה בכלי אחר י/ עריכת קידושי* במקו& מרא דאתרא   

 א"ספר אחד עשר תשפ| ירושתנו 

 קט

 אלא הרב שתחתיוג$ א$ בפועל לא הוא ער; את הקידושי!, מקרה התשלו$ מגיע לרב המקומי
5

 . 

, רש המקומילבית המד, בשעת עריכת החופה, להעניק סכו$ מסוי$, עוד אנו למדי$ על המנהג

 . הסכו$ נמסר ליד הגבאי

 

,  בהלכות תערובותבשאלה הלכתיתבעיקרו המכתב השני עוסק . עני! האמורהמכתב הראשו! עוסק ב

 . אנו מתוודעי$ להמשכה של הפרשה מהמכתב הראשו!וובשולי

ציוני מקורות ,  וללא הערות פיענוחבשתובהעתקה משובחסרו! מילי$  (המכתב השני פורס$חלק מ

 . יא' עמ, ז"טבת תשנ9כסלו, )קפה(קונטרס ב , שנה כ,  בכר$ שלמה,)'ווכד

 . ח לו" תשו,ט ליפמ! ראקוב מלונדו!"יו'  הגאו! רי"עצילומי המכתבי$ נמסרו לידי המערכת 
 

 

ÔÂ˘‡¯ ·˙ÎÓ 

 

 ]על גב המכתב[

˜Ï"‚· ıÏÂÊ ˜"Ú6 

‰ „ÈÏ"Â‰‡ ‰ 'È!·¯‰Â È!¯Â˙‰ ÛÂÏ‡‰ ,È!˘ÈÈ·Â È!ÎÙÂ˘ ˙ÈÊ ,˙ÓÂ È!˙ È¯˜È! ,È!ÈÂˆÓ ‡!ÈÈ„ ,

‡ÏÙÂÓÂ ‡ÏÙÂÓ‰7 ,‡ÏÂÎ· ¯·‚ ,˘Î"¯‰ÂÓ ˙"¯! ¯Ú· ¯"Â. 

ÁÂ"Ï8 

 

ע"ת נ"שיל
9

 ל"דדחנוכה תקכ' ה'  יו, ב

המופלא ומופלג ,  דיינא מצוייני,זית שופכני וביישני, האלו3 התורני והרבני' לאהו' שלו

ק"ו יא"ו בער נר"ת מה"כש
10

 

המכונה ליב ' ר יהוד"תלי המכונה היר8 בנפ' החת7 היקר כ' בעצ, היו, הזה בא אלי הבח

מרומסוויילר אשר רוצה לעשות חתונה במרקלסה
11

קרונדל בת אהר7 ' ג הכלה הבתולה מ" ע, ב

מפני שעני הוא .  וביקש ממני התרת קידושי7ט"ט למז"טבת הסמו; הבעל' ט' מש, על יו, ה

כ7 התפשרתי עמו עבור וב. ת ולהביאו לש, לסדר לו קידושי7"מילתא למיזל למעכ' וטריחא לי

שהנחתי בידו ' ת וית7 לו שני זהו"; לי וציויתי עליו שישלח למכיזה וקבלתי ממנו מה ששי

 
 . 3' ראה הע 5
 ).Haut-Rhinבצרפתית , Oberelsassבגרמנית ( העילית אלזסהיינו . בגליל עליו*= 6

 ).ש בפתיחת המכתב להל*"כמ (‰ÏÙÂÓÂ ‡ÏÙÂÓ‚ל "כנראה פליטת קולמוס וצ 7
 .וחר7 לזרי7= 8

 ). עבר לרבנות פיורדא, בסמו> לחג השבועות באותה שנה(עיר רבנותו באות7 הימי7 , ענהיי7נידר= 9

 .יברכהו אלקי קד7, נטריה רחמנא ופרקיה= 10

 . כ' ד סי"יו, ת זכרו* יוס)"מקו7 זה נזכר בשו, )Marckolsheim(לזס מדינת אמרקולסהיי7 שבכנראה  11



!

!א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ˆÊ ÊÓ Ô˙! È·¯"Ï 

מ"מ דישיבת פפד"ריש דיינא ור

  בעל בני. שלמה
‰ÎÈ‡ ˙ÏÈ‚Ó È˘Â¯ÈÙ
*

 

 

È·Â˙Î‰ ¯Â‡È· 'È!˜Ê 'Â˙·˘ ¯Ú˘Ó 

!‰ ‡¯˜‰ ÏÚ ˘¯„Ó‰ ¯Â‡È·"Ï 

 .˘·˙ Â˙·˘ ¯Ú˘Ó ÌÈ!˜Ê  ,ÂÌ˙!È‚!Ó ÌÈ¯ÂÁ· .Â!ÏÂÁÓ Ï·‡Ï ÍÙ‰! Â!·Ï ˘Â˘Ó'ה' סי

זקני5 ') "יד, ר ה"איכ(ר "ש במד"מ מצור3 לזה לבאר ,עוד ביאור הכתוב' מלבד הפשטות נר

אבהו' אמר ר, 'מנגינת5' משער שבתו בחורי
1

אמר רב , 'שבת משוש לבנו' . מזמריהו9 שבתו

אבל , אומרי9 דברי נבלה בשיר' חסדא בראשונה כשהייתה אימת סנהדרי9 על ישראל לא הי

שוש לבנו נהפ: משפסקו אלו ואלו שבת מ' דברי נבלה בשיר וכו' אומרי' משבטלו הסנהדרי9 הי

 . ל" עכ,"לאבל מחולנו

 ג5 מה שייכות דאמר . מאיזה זמריהו9 שבתו,הואב'  מה כוונת ר,הנה המדרש צרי: ביאור

 . למה דאמר מקוד5 כשהיתה אימת סנהדרי9', משפסקו אלו ואלו וכו

טובי5 ' ימי' לא הי" ,)ב"כו ע (ל סו3 מסכת תענית"דידוע מה שאחז,  לבאר בפשטותאהונר

' ומה הי', כ שבה9 בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמי5 וכו"ל כחמשה עשר באב ויוהלישרא

הנה . ' וכו"אומרות בחור שא נא עיני: במה אתה בורר ל: אל תת9 עיני: בנוי ת9 עיני: במשפחה

 וא3 בשמחת ,ע לשלוט ולהכשיל"ראוי לתת לב בזה למה הניחו חכמי5 לית9 פתחו9 פה ליצהר

ע "מלמטה כדי שלא יהא יצהר' ת מלמעלה ואנשי]ו[ני9 שיהיו נשי5 יושבמתק' בית השואבה הי

, משיח ב9 יוס3 דכתיב משפחת בית דוד לבד ונשיה5 לבד]ד[ו מהיספדא "שולט בה5 ולמדו ק

בפה ' כ למה הניחו כ: לעשות במחול עד שהיו אומרי" וא).א"ע (ב"כמבואר הכל בסוכה ד3 נ

  .מלא בחור שא עיני:

' והי, אימת סנהדרי9 על ישראל' והי,  כתיקונ9 וישראל שרוי9 על אדמת59א: בזמ9 שהשני

אצל המחולות שלא יבואו לעשות דבר רע' ושופטי' מעמידי9 שוטרי
2

 וכיו9 שעיקר כוונת .

 
*

מ "ריש דיינא ור, ל"לרבי נת. ב. שלמה מז זצ,  על נביאי3 וכתובי3'בני. שלמה'פירושי מגילת איכה מתו0   

 ביתר עילית, ס קידושי." במבואו של הרב מרדכי עמנואל לספר בני. שלמה עמראה עליו (מ"דישיבת פפד

 . ונמסר באדיבותו למערכת, י הרב מרדכי עמנואל" עק של רבנו המחבר"ועתק ונער0 מעצ3 כי ה.)א"תשע

, אי. הציטוטי3 מדוייקי3 כבמקור, כדרכ3 של הכותבי3 באותו דור. הכותרות א9 ה. במקור: על העריכה

ה3 , ות שבסוגריי3ציוני המקור. הדגשנו3 במרכאות לנוחות המעיי., י"וא9 שהותרנו3 כלשונ3 במקור כתה

!.  וקיצורי3לעיתי3 רחוקות פתחנו והשלמנו ראשי תיבות. תוספת העורכי3
 .להל.וכ. , ÈÓ¯È‰' ‡·‡ ·¯' ¯: לפנינו 1

 ומחפשי. מסבבי. שיהיו ברגלי3 שוטרי3 להעמיד די. בית חייבי.: "א" הכו"פ טוב יו3 'הל 3"רמבהשווה  2

!".עבירה לידי ויבואו ונשי3 אנשי3 ש3 ולשתות לאכול יתקבצו שלא כדי הנהרות ועל ובפרדסי3 בגנות



 ל"רבי נת$ מז זצ

!א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

קיד

ש חמשה "ומכ', ורבי' למע9 לזווג9 ולקיי5 מצות פרי, המחולות היתה מצוה גדולה בעיניה5

 ז"וע, לא לית9 לה5 אישהשי9 שנשבעו בני ישראל בשביל שבט בנימ' עשר באב שהתחלה הי

והיו , 'יולכ9 הניחו הסנהדרי9 לעשות כמנהג, א"כ' סי' הסכימו לחול במחולות כדכתיב שופטי

' לומדי' הי' ג5 הבחורי. שלא יבואו לידי דבר רע' ומושלי' בעינא פקיחא להעמיד שוטרי' משגיחי

'דלא עסיק ביל דמגי9 על האד5 א3 בעידנא " ותורה קיי,תורה
3

, כ בשמחת בית השואבה" משא.

ג5 ערב: ערבא צרי: , אי9 יכולת ביד5 להשגיח יפה' וא3 השוטרי, בשמחה' טרודי' כל הע5 הי

 .נשי5 מלמעלה ואנשי5 מלמטה, ומה ג5 שבקל היו יכולי5 לתק9, מחמת רוב טרדות שמחה

דמעה כי נשבה עדת אמנ5 מזמ9 החורב9 שבטלו אימת סנהדרי9 וג5 דמוע תדמע תרד עיני 

על ביטול תורה' ְמע>ַות'משלש ד' א) א"ט ע(ל במסכת חגיגה "ודרשו חז', ה
4

ודאי היו , 

  .ט והמחולות"ע ובטלו היו"י מחולות ישלטו בה9 היצהר"מתייראי5 הסנהדרי9 שע

,  והיינו שבטלו הסנהדרי9'זקני5 משער שבתו' ,ומהשתא זה הוא כוונת הכתוב והמדרש

כמו שאמר דוד ,  וכוונתו על ביטול תורה,'מזמריהו9 שבתו'אבא '  ומפרש ר'נת5מנגי' ובחורי'

לה  (ל במסכת סוטה" ודרשו חז,"לי חקי: בבית מגורי' זמירות הי" )נד, תהלי5 קיט(ה "המל: ע

כ "מ קראו הכתוב בזה ג"מ, נענש דוד על זהד והנה א3 שאמרו ש5 . שקראו לתורה זמירות)א"ע

 ל"כמו שדרשו חז, התורה רק לזמירות' מחזיקי' ז נענשו שהי"ת ל9 שא3 ע להורו,כלשו9 זמירות

עד ' וכו' ולנביאי' דבר זה נשאל לחכמי" ,' וכו"על עזב5 את תורתי" על הקרא )א"נדרי5 פא ע(

 שלא היתה חשובה התורה בעיניה5"מברכי5 על התורה' ה בעצמו שלא הי"הקב' שפי
5

 ולכ9 .

שביטלו המחולות ', !‰Â!ÏÂÁÓ Ï·‡Ï ÍÙ' ו,ט"שביטלו הידהיינו  '˘·˙ Â!·Ï ˘Â˘Ó'קאמר 

  .ש לעיל"ע כמ"מפני חששא דיצהר

 ולכ9 .' וכו"משפסקו סנהדרי9' אימת סנהדרי9 וכו' מתחלה הי" :ל"וזה הוא כוונת המדרש הנ

והיינו '  היינו שפסקו אימת סנהדרי9 וג5 זמריה9 דבחורי,"משפסקו אלו ואלו" ,כ"קאמר אח

 . שוב מגי9 עליה5' א הי של,ביטול תורה

 .כשני5 קדמוניות אמ9, ולחזור ולחול במחולות, המקו5 יזכנו בנחמות
  .'!Â!‡ËÁ ÈÎ Â!Ï ‡! ÈÂ‡ Â!˘‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ'כ "וזה שאמר הכתוב אח

 ,י זקני5 משער שבתו"רמז ל9 הכתוב שע' Â˙·˘ ¯Ú˘Ó ÌÈ!˜Ê' דג5 ברישא דקרא ,'והנר

התורה רק ' חושבי'  דה5 הי.ש בביאור המדרש"כמוהיינו מזמריה9 , מנגינת5' בטלו בחורי

כדי לעשות עטרה להתגדל בה5 כדי ' ר כוונת5 היו ועיק,שלא לשמה'  ולומדי,לזמירות בעלמא

, )ה"ד מ"פ (ל במסכת אבות"וכבר הרבו בגנות זה חז, זק9 ויושב בישיבה, שיהא נקרא רב וחכ5

 משבטלו זקני5 , ולזה אמר הכתוב."אל תעש5 עטרה להתגדל בה5" ,)א"סב ע (ס דנדרי5"ובש

 
!.א"סוטה כא ע 3
 אלא מעוות קורי. אי. אומר יוחי ב. שמעו. רבי ...להמנות יוכל לא וחסרו. לתק. יוכל לא מעוות: "ש3' מתני 4

!".התורה מ. הפורש חכ3 תלמיד זה ואיזה ונתעוות בתחילה מתוק. שהיה למי
!.. ש3 בש3 רבינו יונה"וספה מפירוש הרזו ה, "שלא היתה התורה חשובה בעיניה3" 5



 פירושי מגילת איכה

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

קטו

פסקו ' ולכ9 הבחורי, רב וחכ5'  אזי נסתלק כוונת5 בלימוד5 שיהא נקראי,משער ובטלו סנהדרי9

כמו שכינו , כוונתו על התורה שהיא עטרת ראשינו!Â!È˘‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ ז "ועי, כ מלימוד5"ג

' עוסקי' א3 שהי כי בודאי .'אל תעש5 עטרה להתגדל בה5'באמר5 , ל בש5 עטרה"אותה חז

עול5 יעסוק אד5 בתורה ל" )ב ועוד"פסחי5 נ ע (ל"כמו שאחז, מ מצווה הוא"מ, שלא לשמה

  .'!Â!È˘‡¯ ˙¯ËÚ ‰ÏÙ' התורה חוגרת שק ו, וכיו9 שה5 בטלו מכל וכל."ובמצוה א3 שלא לשמה

 כמו ,ל שא3 החטא שהוא שוגג נחשב כמזיד"ר, '‡Â!‡ËÁ ÈÎ Â!Ï ‡! ÈÂ'ז אמר הכתוב "וע

הגד לעמי ') "ב"לג ע(מ "ב דב"ל סו3 פ"וכמו שדרשו חז, ל שגגת תלמוד עולה זדו9"דאחז

  ."ח ששגגות נעשה לה5 כזדונות ששגגת תלמוד עולה זדו9"אלו ת' פשע5 ולבית יעקב חטאת5

דסנהדרי9 מקרי , Â!È!ÈÚ ÂÎ˘Á ‰Ï‡ ÏÚ' וכו„È‰ ‰Ê ÏÚ ' ‰Âכ "כ כוונת הכתוב אח"וזה הוא ג

 ."א5 מעיני העדה' והי" )כד, דבר טובמ (כדכתיב, עי9 העדה

', אני ישינה ולבי ער ')ב, ש ה"שה ( על ש5 דכתיב'„È‰ ‰Ê ÏÚ 'Â!·Ï ‰Â'ג5 יש לפרש 

' ר"המתחלת ) טז( ועוד מצינו בפתיחתא דאיכה רבתי .ה" ולבי הכוונה על הקב:י ש5"ופירש

זה ' כי נגע לב:'"שמפרש ש5 הקרא , ) יח, דהירמי ("דרכ: ומעללי: עשו אלה ל:אבהו פתח 

צור לבבי וחלקי 'מ9 הדי9 קרא ,  של ישראללב9ה "חייא היכ9 מצינו שנקרא הקב'  אמר ר.ה"הקב

, תהלי5 צא (על ש5, ה"כביכול על הקב' „È‰ ‰Ê ÏÚ 'Â!·Ï ‰Â' הכא נמי ,ל" וי."'אלקי5 לעול5

הוא למספד אלקי צבאות ביו5 ה' ויקרא ה) "יב, ישעיהו כב (וכ9 כתיב, "עמו אנכי בצרה" )טו

  .' וכו"ולבכי

 היינו שערי5 ,וכוונה בהר ציוÂ· ÂÎÏ‰ ÌÈÏÚÂ˘ ÌÓ˘˘ ÔÂÈˆ ¯‰ ÏÚ' ,9'כ "וזה שאמר אח

שערי ' אוהב ה'" קרא י על הא)א"ח ע(ל במסכת ברכות ד3 "כמו שדרשו חז, המצויני5 בהלכה

 ג5 ".שותהמצויני5 בהלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדר' שערי' אוהב ה, 'ציו9 מכל משכנות יעקב

 'הר ציו9' ו".'לאמר לציו9 עמי אתה'אלו ישראל כדכתיב ' ציו9'" )קכה' סי (ח"י כתב בטא"הב

וכמו ', שלא הגיע להוראה ומורי' היינו התלמידי˘Â· ÂÎÏ‰ ÌÈÏÚÂ  וכוונת .המה הסנהדרי9

ל"שדרשו חז
6

  ."שועלי5 קטני5 מחבלי5 כרמי5"ראיתי ) טו, ש ב"שה( על האי קרא 

, בהלכה' המצויני' נשמ5 שערי 'Â˙·˘ ¯Ú˘Ó ÌÈ!˜Ê'י ש" דע,ור הכתובוכוונת וחיב

 כר5 'מחבלי5 כרמי5'ו, ה5 המה רוצי5 להתגדל, שלא הגיע להוראה' היינו התלמידי '˘ÌÈÏÚÂ'ו

י ביטול הסנהדרי9 " שע,כמו שאמרנו למעלה, Ì„˜Î Â!ÈÓÈ ˘„Á' וכו' ‰˘Â!·È ‰ וסיי5 .ישראל

 )פרק יב(ה "הנביא ע' שיקוי5 בנו מאמר ירמי' השיבנו'חנו ולכ9 מתפללי5 אנ, נתבטל המחולות

 .  אמ9"יחדיו' וזקני' אז תשמח בתולה במחול בחורי "א"ל' סי

 ,[..]ז כבר כתבתי בפנקס דרשות שלי ד3 "ובאור המדרש ע, Â!˙Ò‡Ó ÒÂ‡Ó Ì‡ ÈÎוזה שאמר 
'  על הקר)נז, ר א"איכ (על ש5 מה דאמרינ9 במדרש'  נ,'וכו '‰˘Â!·È'וכפילות הקרא 

 .בכפלי5'  שהנחמה תהי,"נחמו נחמו עמי) "א, ישעיהו מ(
 
 
 .ד"ה ה"תלמוד תורה פ' 3 הל"והוא לשו. הרמב, ל"לא נמצא בחז 6
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È·¯¯ÓÈÈ‰„!ÂÊ ‰È·ÂË ‰˘Ó ˆÊ "Ï
  'אור פני משה' בעל ד האנוי"אב

 

Â˘"‰ÂˆÓ ˙ÚÈ¯ÙÂ ÈÂ‚ ˙ÏÈÓ ÔÈ!Ú· ˙ 

 
"È" Ú Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‚Ï ·‡ Ï‡ÂÓÏ ÌÈÎÏÓÏ Ï‡¯˘È ‡È˘! ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰ È¯‡˘ ! " Ù   ‰ " ̆  ̃  Î   ‰ " Â ‰ Ó   ̇   ' ‰ ̆  Ó

 È · Â Ë   ' ! " · ‡   È " ̃  „   „ " È Â ! ‡ ‰   ̃   ' Ú È   ‰ ! È „ Ó ‰ Â " ‡ "  ! " ס ו פ ר   ב ת א ר י "   מ פ ל י ג י "   א ל ו   מ כ נ ה   מ ר )   ב ע ל   ח ת  

ז ה   ז כ ה   ש ר ק "   נ ש י א   י ש ר א ל "   א ו ל "   . ל "   א ת   ר ב י   מ ש ה   ט ו ב י ה   ז ו נ ד ה י י מ ר   ז צ ) ו   ט ' ו   ס י " ח ,   ר ת   ח ת "   ס ו פ " ש ו ( 

, ) ח " מ   ת ר פ " פ פ ד ( מ ע ט   מ ת ו ר ת ו   ה א י ר ה   פ נ י   ת ב ל   ו ר ק   מ ע ט   מ כ ת ב י ו   פ ר ס מ ו   נ כ ד י ו   ב ס פ ר   א ו ר   פ נ י   מ ש ה   

ט ח ה   ז ו   ב ק ר ו ב א נ ו   מ ק ו י "   ל ק י י "   ה ב .   ל ה ו צ י א   ל א ו ר   ע ו ד   מ כ ת ב י   י ד ו   ה מ ר ו ב י " )   ב ס ו :   ה ס פ ר ( ב ה ב ט י ח "   ש "   

ל פ נ י   ל מ ע ל ה .   ו   מ ל י י ק ו ו ד " ר   ד ו ד   ד ה   פ ר ו י ד י ג ר   נ ר " ב   ה י ק ר   ה ר " ב ע ר י כ ת   ש א ר   כ ת ב י ו   ה ג נ ו ז י "   א צ ל   ש 

מ ע ש ר י "   ש נ ה   נ י ס י ת י   ג "   א נ י   ל ת ק )   ב מ ע ט   א ת   ה ח ס ר   ה ז ה   ב פ ר ס ו "   ת ו ל ד ו ת י ו   ו ע ו ל ל ו ת   מ כ ת ב י ו   ב ב ט א ו ) 

 )."יה זונדהיימררבי משה טוב: הגאו) מהאנוי"בש" . תרסה–תרמב'  עמ,ז" תשנ,שנה ב(החשוב ישורו) 

̆ ‰   È · Â Ë ‰ :   מ ת ו ל ד ו ת י ו   Ó   Â ! · ̄ ד   ב ע י י ר ה   ז ו נ ד ה י י "   ה ס מ ו כ ה   ל ע י ר   ה י י ל ב ר ו ) " ט ב ת   ת ק י ב ח   "   נ ו ל ד   ב כ .

ש ה ת ג ו ר ר   א ז ,   ד   מ ר ג נ ט ה י י "   ו מ נ ה י י " " ב ה י ו ת ו   ב )   ע ש ר   ל מ ד   א צ ל   ק ר ו ב ו   ר ב י   נ פ ת ל י   ה י ר ש   ק צ נ ל נ ב ו ג )   א ב 

ב ע ל   נ ו ד ע ת ש ו ב ת   ( ל ;   ג   א :   ש י מ ש   ר ב נ ו   כ ר ב   ש "   ו ד י י )   ל א ז ו ר   ק ו ר פ פ " ב ל י י מ )   ו י ו ת ר   מ א ו ח ר   מ ש נ ת   ת ק מ 

  ל מ ד   ב י ש י ב ת   פ י ו ר ד א   א צ ל   ה ז כ ר ו )   י ו ס :   י ח ד   ע " ) . א ל   ר ב נ ו   ה י א   מ ת ק ו פ ה   ז ו ,   ל ח '   ד   ס י " ת נ י נ א   י ו ,   ב י ה ו ד ה 

ד   ל י י פ נ י ק   ו מ נ ה י י "   ש ה י ה   מ מ ש פ ח ת   ה ש ר   ר ב י   ש א ו ל " ר ה ל ל   ה ל ו י   מ י נ ;   א ב "נשא את נכדת הג. " בנט"מהר

;   מ מ נ ה י י "   נ כ ד " א ל   ש א ט י )   כ ה ו א   ה י ה   ג "   ח ו ת נ ו   ש ל   ר ב י   ש מ ו ( ו ו א ה ל   ק צ נ ל נ ב ו ג )   ו ה מ ג י נ י   ש ל מ ה   

 .)"שארי"ס "לכ> מתארו החת, >"מהרשש

מ ו צ א י   צ ו " ב כ   כ ר ב   ה מ ד י נ ה   ע ד   ל פ ט י ר ת ו   "   ש "   כ י ה )   כ ר ב   ו א ח , ד   ה א נ ו י " ה   ה ת מ נ ה   ל א ב " ב ש נ ת   ת ק נ 

ה מ ש י >   ל ה ר ב י ;   ת ו ר ה ]   נ ת )   א ר י ה [ ג   ר ב י   נ ט ע   " ב נ ו   ה ר ה .   ) 1830ס פ ט מ ב ר   ב   20  ( א " ת ש ר י   ת ק צ ב '   ג ד ל י ה   ד 

ב ת ו   ר ע ל א   נ י ש א ה   ל ר ב י   מ ש ה   פ א ל ק   מ ל י ב ק   ו ב ת "   ה י א   ז י ס כ א ,   ג " ר כ ח ש ו )   ת ב '   ב ה א נ ו י   ע ד   ל פ ט י ר ת ו   ב ו 

ר   ב ר ו >   ה ל ו י   ה ו ר ו ו י ; " ר   ה ג "   ו ב ת "   ה י א   א "   א א מ ו , י " ר   א ג ו " מ   י ו " א ש ת   ר ב י   י ה ו ד ה   ה ל ו י   פ י י ס ט   מ פ פ ד 

 .א ראש ישיבת דבר ירושלי""שליט

̆   Ù Ù „ " ‰ ‚ ת ו ל ד ו ת   נ מ ע )   ה מ כ ת ב     È · È È Ù   ̄ " ‡   · ‡ " ‚ ̄  · „ È ̄  Ù   „ :   נ ו ל ד.   כ ו נ ה   ג "   ר ב י   פ י י ב י ש   פ ר נ ק פ ו ר ט ר 

נ ש א   א ת .   ל מ ד   ב י ש י ב ת   פ י ו ר ד א   א צ ל   ה ז כ ר ו )   י ו ס : " .   א " פ פ ד "   ל כ )   כ ו נ ה   , ב   ב ע י ר   פ ר נ ק פ ו ר ט   ד א ו ד ר " ת ק כ 

  ו ה י ה   ה א ח ר ו )   ש נ ק ב ר   ב ב י ת , א " א ל ו ל   ת ר ב '   א ב נ פ ט ר   .   כ י ה )   כ ר ב ה   ש ל   פ ר י ד ב ר ג .   ב ת ו   ש ל   ר ב י   מ ר ד כ י   א ד ל ר 

ע ר ו >   ל נ ר ת   ב י )   ה "   ב ח י ל ו פ י   ש ו )   ו '   ק ו   ס ע י ' ס י ( ת   י ד   ה ל ו י   " מ ו פ י ע   ב ש ו .   ה ק ב ר ו ת   ה ע ת י ק   ש ל   פ ר י ד ב ר ג 

   ש ב ק ה י ל ת ו   ב א ד   ה ו מ ב ו ר ג   נ ע ש ה, ר   פ נ ח ס   פ ר א " "   ב ק ש ר   ל ש א ל ת   ח ת )   ה י ד   ה ל ו י   ה ג , ו מ ח ו ת נ ו   ה י ד   ה ל ו י 

 .ש" עיי,..."ד פריעדבערג"א אב"ג רבי פייביש פפד"בהוראת הרה"המקוה על ידי רשת צינורות 

 . לו התודה והברכה, א"י הרב נת) רפאל אויערב> שליט"המכתב נמסר לידי המערכת ע

 .ה ח ס ר ו נ ו ת   מ ס ו מ נ י "   ב ש ל ו ש   נ ק ו ד ו ת   ב ס ו ג ר   ר ב ו ע ,   ת   א ח ד י "   נ ק ר ע   ה ד :   ו ה ת פ ו ר ר   מ ר ו ב   י מ י " ב מ ק ו מ ו 

 . במקומות אחדי" השלמנו בסוגר רבוע במקו" שקיצר הכותב

ıÈÂÂ¯Â‰ ÈÂÏ‰ Ô¯‰‡ ‰„Â‰È 



 

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ˆÊ ÈÂ¯Ë!¯‡ ÍÂ!Á È·¯"Ï 
 ס קומ- המנחה ועוד"מח, ד מינכ#"אב

ÌÈÙ¯˘!‰ ¯Ù‡ ˙¯Â·˜ ÒÂÓÏÂÙ 
 

, כביכול" הנאור"היתה המנהג , אחת הבעיות החמורות עמ/ היה על היהדות הנאמנה באשכנז להתמודד

 . ולאחר מכ/ להביא את האפר לקבורה, לשרו7 את גופת המתי3, שמצא לו מקו3 ג3 בי/ היהודי3

עמדה הקהילה , ד שלקהילה לא היתה שליטה על האיש הפרטי השור7 את גופת קרובו המתבעו

 . למול בעיה כאשר התבקשו לקבור את האפר בבית הקברות היהודי

א3 מחויבי3 "שבה/ דנה שתי תשובות שהשניה , ד אלטונה"אב,  רבי מאיר לרנרהדפיסג "בשנת תרס

"לשרו7 גויות3... וולקבור אפר של החטאי3 שפירשו מדרכי צבור וצ
1

מסקנתו שאי/ לקבור את אפר  ו.

 . הנשרפי3 בבית קברות של ישראל

שעל פי די/ ,  עיקר טענתו).ד"מינכ/ תרס(' חקר הלכה'כנגדו יצא רבי חנו: ארנטרוי בחוברת בש3 

 . ואי קבורתו עלולה להביא לידי מכשול של טומאת כהני3, אפר זה טעו/ קבורה

 לאור /הוציא) ה"בשנת תרס(ומאוחר יותר , למאות רבני3 ותיו הנזכרותתשובשיגר את מ לרנר "ר

 . 'חקר הלכה'ח ארנטרוי בחיבורו "הגיב והשיב לדברי רג3  וב', חיי עול3'יחד ע3 תשובותיה3 בספרו 

של , ד הספר חיי עול3"מכתבי3 ע ";' אור האמת'יצא לאור קונטרס בש3 , מ לרנר"כמענה לתגובת ר

הוצאתי3 לאור "על הקונטרס נרש3 כי ). ו"פרנקפורט תרס" (ק אלטונה"ד דק"י אב"מ לערנער נ"הרב ר

 כפי שמציי/ ; ח ארנטרוי עצמו"רששלח לו מכתבי3 החוברת מכיל  אמנ3 תוכ/". שמעו/ צבי דייטש

 . ל בהקדמתו"ומתאר המו

 מענה להשגות והערות, רבה של הלברשטט, נשלח לרבי יצחק אויערב:, המכתב המתפרס3 בזה

 . 'אור האמת'ששלח לו על חיבורו 

* 

חשוב ,  במהל: פולמוס זהלמול סערת הרוחות וכנגד חילופי הביטויי3 החריפי3 שעברו בי/ הצדדי3

 : המעלי3 על נס את מידותיו התרומיות, ח ארנטרוי במכתבו הנוכחי"להבליט ולהדגיש את דברי ר

, נ א3 יעמדו אחרי3 כנגדי"עוד בלנצב לריב ' ה לא אהי"ואי, ואי/ אני אומר קבלו דעתי...

ל"ח הגאו/ זצ"ומתחילה לא יצאתי לקראת נשק רק לכבוד מו
2

י "מ נ"אבל מאחר שעוררני כ, 

ד לדינא לא לאהבת "לכתוב לו דעתי מצאתי את עצמי מחוייב להציע לפניו את הנראה לע

  .א למע/ האמת והצדק"הנצוח ולהיותי עומד על דעתי כ

נכדו של , א"י ידידנו הרב נת/ רפאל אויערב: שליט"עתק ונמסר למערכת עהו, המכתב המתפרס3 בזה

  . לו תודה ולו הברכה. ל" זצרבי יצחק
ולאחר מכ# . אל9ד5 כט, ג"תרס, כר6 א, שנה ח, )קואינקה(' המאס5' בלראשונהשתי התשובות התפרסמו  1

נמצא , )מ" ס24*36(על ד5 אחד גדול , עותק משתי התשובות הללו. נדפסו בנפרד בשינויי: ובהשמטות

מתוארת , במפעל הביבליוגרפי. (Hebrewbooksי של "ונמצא להורדה באתר כת,  שבניו יורקJTSבספריית 

 ).  עמודי: ללא שער8בחוברת קטנה בת , הוצאה נוספת של שתי התשובות

 . ה להל# בגו5 המכתברא 2



 פולמוס קבורת אפר הנשרפי!

 א"פחד עשר תשספר א| ירושתנו 

 קכט

 : ביוגרפיות על האישי3 נשואי מכתב זהל

ÈÂ¯Ë!¯‡ ÍÂ!Á È·¯:ל "לדמותו של הגאו/ רבי חנו: הכה/ ארנטרוי זצ, ' הרב אברה3 הכה/ ארנטרוי

 .שטז;שה' עמ, )ע"תש(ספר רביעי , ירושתנו', ממינכ/

Í·¯ÚÈÂ‡ ˜ÁˆÈ È·¯::560!487, ע"ירושלי3 תש, ב"ח, שמרי משמרת הקדש,  הרב נת/ רפאל אויערב. 

¯!¯Ï ¯È‡Ó È·¯: 32!7' עמ, א"לונדו/ תשל, הדר הכרמל: בתו: ספרו, 'תולדות המחבר', ד פעלד"י. 

 

 

 א"ק פה מינכע0 יע"ב לפ"ויגש תער' לס' אור ליו% ד, ה"בע

ד "י אב"ה יצחק אויערבא5 נ"ת מו"נ הרב המובהק והמפואר כש"וד ידישלו% וברכה לכב

ט"ק הש"דק
3

 .א" יע

כ עד שאני מוכרח לכתוב שורות אלו באישו0 לילה קרוב "טרדותי רבו מאוד בימי% האלה כ

גלל כ0 אמרתי וגמרתי , י עוררני בלוחות שניות להשיב לו תשובה" נמ"אמנ% מאחר שכ. לחצות

 .בוד ולא אאחר עודבלבי להשיב מפני הכ

י שכעת נית0 חק חדש בארצכ% אר9 פרייסע0 שצריכי% להטמי0 את אפר "מ נ"כ' ראשו0 תחילה כ

"אופפענטליכע0 פריעדהאפע0"השרופי% על 
4

 או בבית המוכ0 לאות0 הכלי% ולא יתכ0 עוד 

ה כ אזדו להו הני טעמי שכתבתי בקונטרס חקר הלכ"וא, שיביאו הקרובי% אות0 הכלי% אל בית%

שצריכי0 לקבור את האפר בבית הקברות משו% חשש טומאת כהני% ומשו% תקלה כי א; א% 

פ מקבצי% אות% ומניחי% "הא עכ, ישליכו העצמות ממקומ% אחר שלשי% שנה כנהוג אצל%

 .ל"עכ! כ מי יוכל ליהנות מה%"ולא יפזרו לרוח וא' אות% במקו% אחר בבית הקברות שלה% וכו

ל והפוסקי% הבאי% אחריה% לפרש את " במקור הדברי% יראה שרזהמעיי0, ז אני אומר"וע

עד שאמרו שאפילו , דבריה% חששו חששא דתקלה א; באופ0 רחוק עד מאד והלכו בו לחומרא

, ג"קל' ד סי"ש הבית יוס; יו"אפר עבודה זרה קוברי0 אותו בי קברי דוקא ולא במקו% אחר וכמו

 אחרינא חיישינÂ„·„ ÈÏ ÚÓ˘ÓÂ‡˙ÎÂ„· È‡„ È¯·˜ È· Ë˜! ‡˜ 0" 16' והבאתיו בחקר הלכה עמ

" ' אבל בי קברי אי0 אד% עשוי לזרוע וכו> 'ובא ישראל לזרוע זרעי' שמא יפול מה% הרבה וכו

מאוד שאחר שיהא נקבר האפר במקו%  וזהו בודאי חששא רחוקה עד', ק ב"ז ש% ס"בטו' ויעיי

רעיו ויגולגל הדבר שיבוא ליהנות ויבא ישראל לזרוע ש% ז, אחר יבאו לחטט אחריו ולהוציאו

Â„ ÂÓÎ Ì¯Ê˙Â‰ ˆ‡ ז שהיא מאוסה בתכלית המיאוס "והג% שכא0 מיירי באפר הבא מע. ממנו

ÂÏ ¯Ó‡˙מכל מקו% אמרו שיקבר% בי קברי מפני שבית קברות ישראל הוא המקו% ',  נאמר עלי

ו באפר "כ ק"וא. מר עליו שלא יבוא איש ליהנות ממנווהמיוחד אחד ואי0 שני לו שנוכל ל

השרופי% הבא מגויות מתי% שאי0 לנו לסמו5 לדינא על מה שקוברי% אות% הגוי% לזמ0 מה ומי 

 
 .הלברשטט=  3

 .בית קברות ציבורי=  4



 

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ˆÊ ¯‚¯Â·Ó‰ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ ÔÈÓÈ!· È·¯"ÏÈ‰ "„
 ק עדת יראי, פריז"מורה צדק קודיי! 

 
 ÊÈ¯Ù ¯ÈÚ· ÔÈ·Â¯ÈÚ ÔÂ˜È˙]‡[ 

 
ולעיתי' ,  מאז ועד היו' עני, לענות בותההי, שאלת תיקוני עירובי, בערי' הגדולות

והגדילו תורה והאדירוה בליבו, , צדדי' רבי' נידונו בשאלה זו. גררה אחריה פולמוס עז

 המקומיות לצרכי תיוהרשוהבנת קות חדשות שהתעוררו בשל אילוצי המקו' הזמ, וספי

 . האוכלוסייה היהודית שנזקקה לעירוב

בתיק העוסק , )העומד לרשות הציבור באתר ארכיו, המדינה(בארכיו, הרב הרצוג 

נמצאו שני מכתבי' העוסקי' בעני, תיקו, עירובי, , )4250 / 17 8פ (בעניני עירובי, 

 .  פריזבעיר

נשלח מאת רבי בנימי, , ז"תרצ] ג באייר"כ[י "ח למב"ל"המכתב הראשו, מתארי9 

בפריז ' עדת יראי'' ששימש כדיי, ומורה צדק בקהילת ,ל"שלמה המבורגר זצ

ל"שבראשות רבי אליהו מונק זצ
1

 . 

 . ראה להל,. נשלח כשנה לאחר מכ,, ל"מאת רבי אליהו מונק זצ, המכתב השני

 
בספרו , אשכנזמורשת ר מכו! "יו, הרב בנימי! שלמה המבורגר, כתב אחיינו הנקרא על שמו, על אודותיו 1

 :349' עמ, ד"בני ברק תשע'', חת, סופר'זכרונות ומסורות על ה'

ונקרא על ש, , ג"ב בניס! תרס"נולד בפרנקפורט דמיי! בי, ד"הגאו! רבי בנימי! שלמה זלמ! המבורגר הי

ובהמש9 דרכו קנה תורה בישיבה הרמה , דותו למד בבית הספר בפרנקפורטביל. ש שפיצר"סבו הגרב

הצטיי! במיוחד בשליטתו העצומה בספר . ס ופוסקי,"עלה ונתעלה בתורה והיה בקי להפליא בש. בפרשבורג

נכדו של , ק' הלוי סולובייציבברלי! התפתחו קשריו ע, רבי יוס: דוב. 9 על שני חלקי השולח! ערו9"הש

 .ועסק עמו בלימוד משות:, יסקח מבר"הגר

פסקי 'בתקופה זו עסק בהתלהבות בסידור . מ בישיבת מונטרה בשוויי>"ד שימש כר"תרצ;ב"בשני, תרצ

תלמידיו זוכרי, . כדי שהלומד ימצא בכל הלכה את דעת, של בעלי התוספות, ,"על סדר הרמב' התוספות

 יכלו לעקוב אחר שיעורי העיו! שלו ולהבינ, ויש שלא, אותו כשקד! גדול שלמד בדייקנות יוצאת מ! הכלל

, ה"ר המשגיח רבי שלמה וולבה זללה"מו. שליטתו הרחבה בחדרי התורה עוררה השתוממות. מרוב עמקות,

פליאה היא היכ! הספיק גאו! צעיר זה לרכוש ידיעות כה רבות : "התבטא, מתלמידי הישיבה בעת ההיא

. א9 תמיד הקטי! את עצמו וממש נחבא אל הכלי,, ד על גאונותוגבה קומה היה ומצח גבוה לו שהעי". בתורה

והיה מלא , ג, בזמני, קשי, לא מש החיו9 מעל פניו. חביבותו והליכותיו הנעימות, נודע במידותיו הטובות

שמר אמוני, למורשת אבותיו . תלמידיו נהגו להתייע> עמו במילי דעלמא ובענייני השקפה. בטחו! ושמחה

וקרא ג, במונטרה לפי הנגינה , מעולה' בעל קורא'היה . ולא הסתיר זאת בחייו הפומביי,, בכל מקו, בו חי

 . העתיקה של בני אשכנז

עדת 'בה שימש כדיי! ומורה צדק בקהילת , מסיבות משפחתיות נאל> לעזוב את מונטרה ולהתיישב בפריז

עסק , קהילה ומערכת הכשרות שלהא: כי היה טרוד בעניני ה, בתקופה זו. בראשות הרב אליהו מונק' יראי,

וניצל את קרבתו לספריה הלאומית הצרפתית , הרבי> תורה לחברי הקהילה, בתורה בכל עתותיו הפנויות

ש "ע, פלישת הנאצי, ימ. בפריז כדי לחשו: את מטמוניה ולערו9 לדפוס כתבי יד של רבותינו הראשוני,

 .יקו, דמו' ה. מש, לא חזר, נראה לאושווי>נתפס על ידי הזדי, ונשלח כ, ברח לדרו, האר>, לצרפת



 

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ˆÊ ˜!ÂÓ Â‰ÈÏ‡ È·¯"Ï
 ד עדת יראי' פריז"אב

 

 ÊÈ¯Ù ¯ÈÚ· ÔÈ·Â¯ÈÚ ÔÂ˜È˙]·[ 

 

, מיוחס לרבי אליהו הכה- מונק. ג1 הוא נמצא בארכיו- הרב הרצוג, מכתב זה כקודמו

ד עדת יראי1 פריז"אב
1

הוא חסר אול1  . של מלו- במרינבאדניר מכתבי1נכתב על גבי ו, 

רק ש1 הרב מונק וכתובתו נכתב .  הכותבחתימתא ללוא9 , פתיחה וסיו1, תארי8

 . אולי כדי להשיב תשובה, י הרב הרצוג או עושה דברו"כנראה ע, ג הד9"בעפרו- ע

הלא הוא רבי חיי1 עוזר , פחות לרב נוס9 לשאלה זוהרב מונק שיגר  ,כפי הידוע

בו , וציר9 מכתב נלווה, רש1 כמה עותקי1 של השאלהיתכ- ו . ראה להל-: גרודזנסקי

 . וחת1 את שמו, ה אל כל נמע- בשמו ובכבודופנ

בעני- : "א מונק"כתב חתנו של ר, )א"תשס(חלק ה ', כר1 ביבנה'כי בקוב; , יצויי-

אליהו מונק ' שכתב לחותני הגדול ר... פסק דינו של האחיעזר להעירוב בעיר פאריז

אשר כ: אול1 מה שידוע במשפחתינו הוא זה, המכתב של חותני נאבד ואיננו, ל"זצ

הגיע חותני לפאריז מצא שכל בני העיר מטלטלי- בפאריז בלי עירוב וה1 אמרו לו 

חותני חקר הדבר ונודע לו שאי- בפאריז . ולכ- מותר לטלטל, מחיצות' שפאריז יש לה ד

כ "אול1 ראה שאעפ. ולכ- הודיע לקהילתו שאסור לטלטל, מחיצות ואסור לטלטל' ד

לי יש מקו1 להקל במצב כזה לעשות עירוב מכיו- ע א1 או"מטלטלי- ולכ- פנה אל הגרח

ג יש "שבכה] ע"מרח[=ז בא התשובה "וע, מחיצות ולא רצה להתיר מעצמו' שישנ1 ג

אול1 למעשה עלה ביד חותני להזהיר לבני קהילתו שלא יטלטלו . להתיר לעשות עירוב

 ". ועלה בידו ולמעשה לא עשה את העירוב

מ בעני- "וכ- ציו- למ" להשיב במוקד1"צוג י הרב הר"למרות שבראש הד9 נרש1 ע

מצינו תשובת אמנ1 .  בכתבי הרב הרצוג הנדפסי1לא נמצאה תשובה בעני- זה, השאלה

 בעני- זה בדיוקא מונק" ר גרודזנסקי אלע"חר
2

;"ח אלול תרח"מתארי8 ער, 
3

ועל פיה , 

 . כמו ג1 לאשש את זהות כותב המכתב, אפשר לשער תארי8 כתיבת שאלה זו

 
ז נתמנה לרב מחוזי "בשנת תרפ, חני4 בית המדרש לרבני' בברלי3, ס"תררבי אליהו מונק נולד בפריז בשנת  1

פעל רבות בשדה הפצת התורה , בפריז" עדת יראי'"נתמנה לרב קהילת , ז"בשנת תרצ. באנסב4 שבבוואריה

על פי . (מ"בערוב ימיו עבר לניו יורק בה נפטר בחודש סיו3 תש, חיבר ספרי' רבי' וחשובי', והיהדות

אליהו ' הרב ר': ראה, עוד לדמותו). ירושלי', כר4 שני', עול' התפילות'רה העברית של ספרו ההקדמה למהדו

 .5' עמ, )א"תשרי תשל(א ' שנה מה חוב, הפרדס', )ליו' הולדתו השבעי'( פריז 9מונק 

באתי בדברי' בעני3 זה ע' אחד הרבני' הגדולי' בעירנו משגיח על העירובי3 פה וע' הרב הגאו3 "אחרי ש 2

, וראה עוד קוב; אגרות חזו3 איש"". חזו3 איש"ס "בעמח, א בבני ברק"קרלי; שליט' ר אברה' ישעי"מוה

 . אגרת טו, ל"ע זצ"אגרות הגרח, ב"ח

שנה יג , המאור', קונטרס תיקו3 עירובי3 במנהט3 ומכתבי גדולי התורה'בתו4 מאמרו , מ כשר"י רמ"פורסמה ע 3

 . לד ואיל4' עמ, ג"תשרי תשכ, כר4 ו,  בנע'ושוב. 21' עמ, )ב"טבת תשכ] (קיט[ג ' חוב



 

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

 ותותוספהלכה 
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È·¯ Ú˘Â‰ÈˆÊ Ë¯È·ÈÂ! ‰ÈÚ˘È "Ï
 ס שמירת שבת כהלכתה "מח

  ישיבת חכמת שלמהראש
 

ÏÏÎ‰ ˙!˜˙Ï ÌÈ·˙ÎÓ 

ÌÈÓÂÏ˘˙· ‰ÈÈ!˜· ˙È·È¯ ;‰‡Â˘‰ ˙Â·˜Ú· ‰!ÂÓ‡‰ 

 

ד במברגר מווירצבורג והערו1 " הגרימצאצאי, ל" ישעיה נויבירט זציהושע רבי הגאו!

 בזמ! מלחמת העול5 השניה .יהז בהלברשטט שבגרמנ"תרפ'ה' ד אדר א" בינולד, לנר

בלמדו בישיבת קול . ו עלה לאר8 ישראל"תש'ובשנת ה, הסתתר ע5 משפחתו בהולנד

ועל פי פסקיו , ל"ז אויערבא1 זצ"תורה נעשה לתלמידו המובהק של מר! הגרש

וכ! יסד את ,  כראש ישיבת חכמת שלמהכיה! .והוראותיו הל1 בכל פרט בחיבוריו

 .והרבי8 תורה והוראה במקומות רבי5, י שמואל בבית וג!ישיבות נתיבות חכמה ופנ

 .ג"תשע'תמוז ה' בגק " עיהבירושלי5 לבית עולמו נתבקש

 בי! נמני5 מלבדוו, ' שבת כהלכתהשמירת' ספר הוא והמפורס5 וע הידחיבורו

. ועוד, ' דיני שמיטת קרקעותקיצור',  על הלכות טהרת המשפחה' שרהאהל 'חיבוריו ג5

 הרבה למע! החדרת ההלכה למעשה דאגתו העז ורצונו ואה, חיבוריוהצד השווה שב

 . כזה או אחרי!והקפדתו לבל יכשל איש בד, בכל התחומי5

וידיד נאמ! , ! גידוליה של יהדות אשכנז בדור האחרומפארי היהי נויבירט "הגרי

 בנות! טע5 לצטט ). בשלהי המבוא לירושתנו ספר שביעייעוי!(למכו! מורשת אשכנז 

בכל התקופות הללו ': בכתבו,  עצמו בהסכמתו לספר שומרי משמרת הקודשנושומל

אשר עמדו על המשמר והנהיגו עדת , עמדו לה5 ליהודי אשכנז גדולי תורה ומורי דר1

,  ישראלגדולידבר חשוב הוא לפרס5 מעשיה5 של . 'ישורו! בדר1 התורה והיראה וכו

 יהודימי5 ודקדוק במצוות היו בקרב יראת ש, ולהראות לבני התורה בדורנו כמה תורה

 הוגדר וכ1 ; )א"ב ע" עכתובות עיי!( יקברוניה ודקבר  יספדוניהדספד. כ"ע ',אשכנז

: ל"בזה) ז' קפב עמגליו!  , שדההליכות בנדפס (ל באחד ההספדי5 לזכרו"הגאו! זצ

 הבחי! שיש לו, ל" שנדמה כי כל אחד שעסק ע5 הגאו! הרב נויבירט זצ, הדברי5יסוד"

 ."עסק ע5 יהודי שעונה להגדרה של חסידי אשכנז

ד תל "א אב"באדיבות הגאו! רבי אביר! יצחק הלוי שליט(שלפנינו  במכתבי5 ג5

. להציל5 ממכשול,  לכלל הציבורדאגה האחריות והתחושת ניכרת )וישר כחו, אביב

 מחודשת הרבנות הראשית ועורר על שאלה מצויה א1 במכתב הראשו! פנה אל מזכיר

.  הקדמתושל חפ8 בתשלו5 פח>ת בישתבדבר חשש איסור ריבית ברכ, ותה תקופהבא

ובו ביקש לצאת , המכתב השני נכתב בעקבות משפט אייכמ! שהתנהל באותה העת

אלו שאינ5 מכירי5 את ,  ישראלית האמונה בקרב אחינו בודותבפעולת השרשה של יס

רכת באדיבות הרב אלישע המכתבי5 נמסרו למע .יד הבורא והשגחתו הגלויה על עמו

 . ישר כוחו, ח!
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ˆÊ ¯‚¯·Ó· ÈÂÏ‰ ‰È¯‡ ‰˘Ó È·¯"Ï
 מי&, ק עדת ישורו'"& ק"רב ומו

 

Ì˙„Â·Ú· ÌÈ!‰ÎÏ ÔÈÏÈÙ˙ ·ÂÈÁ 
 

 לאר6 ולאחר מכ4 עלה ע2 הורי. נולד בשנות המלחמה בבריסל, ל" זצרבי משה אריה הלוי במברגר

מ9 בה נס, יטסהדיבישיבת גאת תורתו קיבל .  בה התגוררו במש9 תקופה עד אשר עברו לבלגיההקודש

התמנה , צרפתשבב4 ;הל;ל מעקס"זמ4 מה לאחר נישואיו ע2 בת רבי גרשו4 כה4 זצ. י רבותיו"להוראה ע

ע2 . ב שני2"במש9 מברמה ובגאו4 בנוע2 ובח4 רבנות אותה נשא  ,ק עדת ישורו4 במי6"לרבה של ק

, יהודיי2מוסדות חינו9 נפשו להעמיד דת על תילה בהקמת ומסר ', שאגת אריה'בואו הקי2 את הכולל 

קירב רבי2 , במאור פניו ובלבו הח2 לגדול כקט4. מקוה מהודר ועוד, שחיטה מהודרתומערכת כשרות 

וא> , מי6שמותיה2 של גדולי ישראל ששימשו ברבנות את על שפתיו נשא תדיר . לחיי תורה ומצוות

 ,)ג"לי2 תשעירוש, ספר תורת חכמי מ6, באמצעות מכו4 מורשה להנחיל(טרח להוציא לאור את תורת2 

למקו2 תורה כמקדמת דנאוכל שאיפתו היתה להשיב עטרת גדולת העיר ליושנה ולעשותה 
1

נסתלק . 

 . ד"תשעאדר א בח "יב

ד> עליו ה, "מחזור עשירי לד> היומי מסכת ערכי4"בראש2 כתב , הדברי2 דלהל4 נעתקו מתו9 כתביו

באדר ב '  העשירי של ד> היומי ביו2 דנלמד במחזור, )ד> ג במסכת ערכי4 (מבוססי2 חידושי תורה אלו

 . 6ירבה של מ, בדברי תורה אלו הוא מפלפל וד4 בדברי בעל השאגת אריה, אופייני לדרכו. ז"תשנ

 .  לפרסו2שמסרו את הדברי2'  לבנו הרב שמחה יהונת4 במברגר שיחיפרטהתודה לבני משפחתו וב

 

 

 , ליה4כהני. איצטרי? פשיטא. אלי.י. וישרי כהני. לו,יבי" בתפילי"יהכל ח": ב" עערכי" ג

 כל דאיתיה 'וקשרת. לאות על יד4 והיו לטוטפות בי" עיני4'סלקא דעת4 אמינא הואיל וכתיב 

לעני" בגדי [כהני. הואיל וליתניהו במצוה של יד דכתיב הני  ו,במצוה דיד איתיה במצוה דראש

 על בשרו בעינ" תחת בגדיו ותפילי"[בשרו ובי"  שלא יהא חוצ9 בינו 'ילבש על בשרו' ]כהונה

והיה ל4 לאות ולא דכתיב , דתחת בגדיו בעני" )לז( במנחות מרבקיבורת אצל הכת: כדא

 ,כדתנ". ל דלא מעכבי אהדדי" קמ,בוי אימא במצוה דראש נמי לא ליחי]י" רש> לאחרי. לאות

ילבש 'ומאי שנא דיד דכתיב  .תפלה של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד

 תנא שערו היה נראה בי" צי9 למצנפת ',ושמת המצנפת על ראשו' ראש נמי כתיב ',על בשרו

 . "שש. מניח תפילי"

 
ב "י, פרשת אמור,  מוס7 שבת קודש6יתד נאמ' ', להחזיר עטרת מ& ליושנה, 'הכה'. ראה שיחתו ע/ הרב א 1

פרשת ,  מוס7 שבת קודש6יתד נאמ' ',  שפלי/מגביה, 'רא/. ב: וראה עוד לזכרו. 31!28' ב עמ"באייר תשע

הרב יוס7 : ראה, כולל קהילתה כיו/, על קהילת מי& לדורותיה. 24, 11!8' עמ, ח באדר א תשעד"כ, פקודי

 .שסד6של' עמ, )ח"תשס(ספר שני , ירושתנו, תולדות קהילת מי&, פראגר
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·ÓÂ„ ÌÈÈÁ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰ 
3 " דיי2 ומו, הגבעה הדרומית- רב קהילת חניכי הישיבות

 מודיעי2 עילית

 

 ˙Â¯Ú‰ ÌÈ!ÂÈÚÂÂ˘Ï"ÏÂÎ˘‡ ÏÁ! ˙* 

 

, המזכה אותנו בעושר גדולת2 של חכמי אשכנז, "שמרי משמרת הקדש"תיתי לו למכו& החשוב 

שלא " משמרת הקדששמרו "שכיהנו באשכנז ו, ובפרט של רבני וגדולי משפחת אויערב5

 . ל"ושל רבותיה2 זצ, תכבה

 . ומידי עיוני במשנת2 ותורת2 נתעוררתי לעורר ולהאיר כדרכה של תורה

‡. Â˘"ÏÂÎ˘‡ ÏÁ! ˙,ÈÒ  ' „È)ב עמ"ח, חולה וגדרי2, יולדת, מילה'  בנחל אשכול הלוומקור '

דאינ& , )רח'  סיע"אבה(2 "והביא דברי הרשד, ד& ש2 אי סמכינ& אעדות נשי2 למול בשבת, )107

ל דנאמנות והארי5 "שנחלק עליו וס, )מא' ד סי"ח(ת תורת חיי2 "ש בשו"ודברי המהרח. נאמנות

 . בזה טובא

 ,עד' ע סי"ק אבה"י מהדו"בות נ"וראה שו[דוד בכר ' ת דברי אמת להגאו& ר"הנה יעויי& בשו

ה "ובהג.  דבריה2 והביא בזהשהארי5, א' סי] ארי הכבוד והרבי2 והגדולי2 שכתב עליותאת 

והובא ג2 בדברי הנחל .  ירושלמי2 בשא נאמ& שנולד בשבת"ביא שעה, רסו' ד סי"א יו"רעק

 . ה שוב מצאתי"אשכול בד

·. Â˘"ÏÂÎ˘‡ ÏÁ! ˙ ,ÈÒ ' Ë)2  בעני& מילת ב& נכרי וֵא,)'מילה וכו' ומקורו בנחל אשכול הל

 . ל"ורו רבותי זוכ5 ה, וסיי2 דמותר למולו בשבת, והארי5 בזה, יהודיה בשבת

 . בש2 התפארת למשה, ק יד"ד רסו ס"ציינו לפתחי תשובה יו, ובהערה ג

וציי& , שנסתפק בזה אי מילתו דוחה שבת, יב' רסו סעי' ד סי"א יו" רעקה"הנה יעויי& בהג

ק כד שכתב דמלי& "א ש2 ס"ה הגר"אמנ2 יעויי& בהג. (ק ד"ד ס' ע סי"לספר עצי ארזי2 אבה

 חלקונגע ב. הארי5 בזה, ה' שלא סעי' ח סי"א או"ה רעק"ובהג).  הירושלמיוהביא דברי, בשבת

וכ& . ' וכו"ולזה לעני& מילה בשבת לא ידענא מה אידו& ביה"וכתב ,  הנחל אשכולכ"גדול במש

ת דצרי5 גירות ואי& מלי& "ל דחיישינ& לדעת ר"י' אבל בודאי נולד מנכרי וכו"להל& ש2 כתב 

העתיק , כ' בסי) &יש איינשטי"הוצאת הגר(א "בות וחידושי2 מרעקובספר ליקוט תשו (".בשבת

 ). הדברי2

וכ& בכל מומרת מעוברת ": וש2 כתב, א"הביא מכתבו של הרעק, של' ח סי"ובבית מאיר או

 ה& דעובר"ולדעת הרמב, וכיו& דנכרי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, הדי& כ&' לכאו

 
*

ת יד "פסקי דיני: ושו... ונוספו עליה2... ל"גאו2 רבי צבי בנימי2 אויערב7 זצמאת ה, שאלות ותשובות נחל אשכול 

 .ד"ירושלי: תשע, מכו2 שמרי משמרת הקדש... ל"מאת הגאו2 רבי יוס; דוד זינצהיי: זצ, דוד



!

!א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ÔÓÏÂ‡ ‡·È˜Ú ·¯‰ 
מודיעי, עילית, רב קהילת נאות עילית  

‡¯‰ ˙ËÈ˘"¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·· Ê!Î˘‡·˘ Â!È˙Â·¯Â ˘ 

¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· ·ÂÈÁ ÔÓÊ ¯Â¯È·Â 

 

, משנתו מתעורר שאד1 בשעה לאמר1 שצרי. הברכות דיניהתבארו  ,)ב"ע ס(מסכת ברכות ב

', וכו" בינה לשכוי נת3 שרא ברו. לימא תרנגולא קול שמע כי ...אומר מתער כי" :'הגמ ולשו3

 נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר ברו. לימא ,ידיה משי כי" :ש1 שמסיי1 עד כול1 וכ3

 . "ידי1

  .אלו ברכות חיוב בגדר הראשוני1 ונחלקו

ÌÈ„È ˙ÏÈË! ÏÚ ˙Î¯· 

 נעשי1 אנו שבשחר משו1 נתקנו 3כול השחר תושברכ ,)קצא 'סי א"ח ת"שו (א"הרשב שיטת

 זה ועל. בשמו ולבר. לשרתו לכבודו שבראנו על יתבר. לו להודות אנו וצריכי1, חדשה כבריה

 משו1 הוא הנטילה שחיוב ולפי. ובוקר בוקר בכל מברכי3 שאנו ברכות אות3 כל בשחרית תקנו

 קוד1 הכיור מ3 ידיו המקדש וככה3, הכלי מ3 ידי1 ליטול צרי. לכתחילה ,מצוה קוד1 נטילה די3

 נמי וכ3. דמי שפיר, אכילה בשעת בי3 בשחר בי3, הכלי בתו. ידיו .שכש א1 אבל. עבודתו

 . ידי1 נטילת על מבר. וכא3. דמי שפיר בנהר ידיו להטביל

 אומר ידיה משי כי" כול1 וכ3 "מתער כי"' הגמ דמלשו3) כג' סי ט"פ ברכות (ש"הרא שיטת

 שיש3 דכיו3 ,1האד הנאות משו1 הוא הברכה שחיוב מבואר ,"ידי1 נטילת על ו"אקב ברו.

 קול שמיעת שעל מודה שהוא כול1 וכ3 ,כ. על לו מודה הוא הרי נשמתו ה"הקב לו והחזיר

 ליגע שלא אפשר ואי 3ה עסקניות אד1 של שידיו לפי הוא חיובו ידי1 נטילת וכ3 .'וכו התרנגול

במי1 ידיו את שינקה תקנו לכ3 ,בלילה המטונ: בבשר
1

. 

 על השורה רעה רוח משו1 ,בבוקר י"נט לחיוב נוס: ע1ט) ב"ע קח שבת(' מהגמ הביא הטור

 בשעה האד1 על השורה רעה הרוח בעני3 מאד חמורי1 דברי1 מהזוהר הביא י"והב .הידי1

 עוברת ואינה הידי1 ג"ע נשארת היא מסתלקת רעה שהרוח ניעור וכשהוא ,כמת והוא יש3 שהוא

 לפי הוציא י"והב. הנטילה סדר ש1 רומבוא. קדוש נקרא הוא ידיו שנטל ולאחר, ידיו שיטול עד

 .לדינא חידושי1 כמה זה טע1

 
 שהרי ידי3 נטילת על ולא' ידי3 נקיות על 'הברכה בנוסח לתק, ראוי שהיה דבריו על שהקשה ש"ברא וראה 1

 נטילת על"בלשו,  ותקנ סעודה שקוד3 דכיו, ותיר8, הידי3 לנקות ואפשרות דר6 אלא מצוה עצמה הנטילה אי,

!.ידי3 נטילת על הנוסח בתפילה ג3 תקנו לכ6 ,"ידי3



ש ורבותינו שבאשכנז בברכות השחר"שיטת הרא  
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 קנא

ÁÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ!È„ È˜ÂÏÈÁ˙˜ÂÏ·˘¯‰ "‡¯‰ ÌÚ ‡"˘ 

‡ .¯ÙÚ· Â‡ ¯Â¯ˆ· ÌÈ„È‰ ÈÂ˜È! ÔÈ!ÚÏ: שמקדש כה3 כמו נטילה תקנת דהוא א"הרשב לדעת 

 באי3, נקיות משו1 היא הנטילה שכל ש"הרא לדעת אבל .בעפר הידי1 שפשו: מועיל אי3, ידיו

!.דמנקי מידי בכל ידיו לנקות יכול מי1 לו
· .ÂÊ ‰ÏÈË!Ï ÈÏÎ ÍÈ¯ˆ Ì‡: יצא בדיעבד אמנ1 ,כלי צרי. נטילה די3 שהוא א"הרשב לדעת 

 ואפילו כלל נטילה של תקנה אי3 ש"להרא אבל .אכילה לגבי' בגמ כמבואר כלי בלא ג1

 ג"ע שנשארה רעה הרוח להסיר כדי היא שהנטילה דלטע1 י"הב וכתב. כלי צ"אי לכתחילה

!.אחת בנטילה סרה אינה רעה שהרוח כיו3, פ"ג וצרי. אחד בכלי ידי1 שכשו. מועיל לא, הידי1
‚ .‰ÏÈÏ· ¯ÂÚ! ‰È‰: י"הב כתב חדשה בריה שנעשה על ה3 הברכות דתקנת א"הרשב לדעת 

, ואה ברו. הקדוש ביד פקדונו הפקיד לא הרי, הלילה כל נעור היה שא1, )ומשמע ה"ד ד 'סי(

 שאפילו ואפשר", ש1 וסיי1, לבר. צ"אי ולכאורה, שחר באותו חדשה כבריה נעשה אינו כ3 א1

 לא שחרית ידיו ליטול שתקנו דכיו3 זה טע1 לפי שחרית ידיו ליטול צרי. הלילה כל נעור היה

 נגעו לא א1 אבל, מטונ: במקו1 שנגעו מפני אלא ליטול צרי. שאינו ש"להרא אבל. "רבנ3 פלוג

!. תקנו שלא משמע
„ .Ë!"˙È·¯ÚÂ ‰Á!Ó ˙ÏÈÙ˙ Ì„Â˜ È: בריה שנעשה על הוא הנטילה שחיוב א"הרשב לדעת 

 שאינו נקיות אינ1 שידיו משו1 נטל שא1 ו"וק, התפילות שאר קוד1 נטילה חיוב אי3, חדשה

, השינה אחר נקיות אינ1 שידיו משו1 הוא הנטילה שחיוב ש"הרא' לשי אבל .י"נט על מבר.

 הידי1 את ליטול הוא שחיוב כיו3, צרכיו שעשה אחר המנחה תפילת קוד1 ידיו נוטל א1 כ"א

!.בערבית וכ3, ידי1 נטילת על מבר.
‰ .‰Î¯·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓÊ‰: נהנה שהוא הזמ3 באותו לברכה ראויה ברכה כל ש"הרא לדעת 

 ז"ולפי, כול1 וכ3', ווכ "מבר. תרנגולא קול שמע כי ...מבר. מתער כי"' הגמ וכלשו3, מהדבר

 מעת זמ3 עבר שכבר בשעה י"נט על יבר. דאי. ,ידיו נוטל כאשר מיד לבר. צרי. י"נט על ברכת

, חדשה כבריה נעשי1 אנו שאז לפי הוא בבוקר הנטילה חיוב שעיקר א"להרשב אבל. נטילה

ברכת ש נמצא, בשמו ולבר. לשרתו לכבודו שבראנו על יתבר. לו להודות אנו שצריכי1 והיינו

 דהלא הדבר מבורר אי3 עדיי3 אמנ1 .ובוקר בוקר בכל מברכי3 שאנו הברכות ככלי היא "ענט

 י"הב כתבו .שנטל מאז זמ3 עבר שכבר אחרי יבר. ואי. הנטילה מעשה על היא י"נט על ברכת

 ותהאחר הברכות כל אחרי נגררת י"נט על דברכת דכיו3 לומר דיש) מה ולפי ה"ד ז' סי(

 בבית לסדרה יכול ידי1 נטילת ברכת ג1, הכנסת בבית נסדרות שה3 ומאחר, בבוקר שמברכי1

!.הכנסת
‰Á!Ó ˙ÏÈÙ˙ Ì„Â˜ 

 האחרוני1 והסכימו ".ידי1 נטילת על ויבר. ידיו ירח;") א' עיס ד' סיח "או (ע"השוכתב 

, הדבר בטע1 א"והמג ז"הט ונחלקו .התפילות שאר קוד1 ולא שחרית תפילת קוד1 דוקא דזה

 באר מבואר ז"ולפי .חדשה כבריה שנעשה משו1 היא ילהשהנט א"כהרשב העיקר א"המג דעת
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ÔÈÈË˘!ÊÈÈ‡ Ï‡¯˘È ·¯‰
  בית שמש

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

ד", הי'רבנו יעקב מנורטהויז
1

חיבר את ספרו פסקי תוספות, 
2

 כקיצור מחיבור התוספות שהיו 

ס"לפניו על כל הש
3

 . ס תמיד מדות וקני7" וכ, עמ

עולה בידנו , ופסיקה הלכתית לאור דבריה7מלבד מטרת החיבור המקורית כקיצור תוספות 

שכ, רבנו לאור9 כל חיבור אינו , תועלת רבה נוספת כמקור לדברי תוספות שלא הגיעו לידינו

 
 זהות המחבר ותוכ3 2פסקי תוספות 'ד במאמר "ומה שידוע לנו כתבתי בס, לא הרבה ידוע לנו מתולדותיו 1

 בעירו הישיבהראשות רבנו עמד ב: ואציי3 בזאת בקצרה. ט"תמוז תשע, חלק יא, חצי גבורי6', החיבור

ט קידש את הש6 יחד ע6 כל בני קהלתו ותלמידי "ק2ח"א ק"ובגזירות שבשנות ה, 3 שבאשכנז'נורטהויז

ג אייר בביאור תפילת אב הרחמי6 בפיסקא בחייה6 ובמות6 לא "ליו6 כ(הגהות ורמיזא בשהובא כפי  ,ישיבתו

מסרו נפש6 ש, ד"3 ובראש6 רבינו הי'לת נורטהויזש של קהי"עקידת6 עקדההמתאר באור: את , )נפרדו

 .ל"עוד במאמרי הנ'  ועי".'בית יעקב לכו ונלכה באור ה"לשריפה בשירה ובריקודי6 ורבינו בראש6 מכריז 

י רבנו היתה קוד6 "בו ציינתי ששנת כתיבת החיבור ע, ל"אכ3 כא3 המקו6 לתק3 טעות שנפלה במאמרי הנ

ג "ת שנת ע"והשמיטה לר"י נכתב "ז בנוסחאות כת"מסכת עכ שבפסקי תוספות ל"בהסתמ: ע, ד"ע2ג"לשנת ע

הסקתי שרבנו כתב את , וכיו3 שהראשוני6 בחיבוריה6 כתבו כל אחד על השמיטה הקרובה, "ד"י שנת ע"לרש

ה "י שחז"י כת"אכ3 פסק זה אינו מופיע בדפוסי6 ישני6 רק נוס; בדפוס וילנא עפ. חיבורו קוד6 שני6 אלו

א כי הרבה מהפסקי6 "והעירני ידידי הרב אהר3 גבאי שליט, "י"נוסחאות כת" בשהיה ברשות6 והדפיסוהו

י ראיתי כי הפסקי6 המופיעי6 "ואכ3 אחר העיו3 בכת, ש"י מקור6 בקיצור פסקי הרא"המופיעי6 בנוסחאות כת

ט ש שליק"י בלא הפניה על הגליו3 אינ6 שייכי6 לחיבור פסקי תוספות ומקור6 בקיצור פסקי הרא"בגליו3 הכת

ז "כ אי3 לשער עפי"וא, ז' ק סי"ז פ"ש למסכת ע"וג6 פסק זה מקורו בקיצור פסקי הרא, המגיה לצור: עצמו

 . את שנת כתיבת החיבור

בש6 . א. ואציי3 בקצרה ממש את עיקרי הדברי6, ל" זיהוי רבנו כמחבר פסקי תוספות הארכתי במאמר הנעל 2

יעקב נורטהויז3 ' י נורטהויז3 היינו ר"כתב ר" :) רא"חובר בער: בשנת ה(ש שליצשטט "הגדולי6 לנכד מהר

י מנורטהויז3 ומופיעי6 כלשונ6 "מצאתי כמה מקומות שמובאי6 פסקי6 בש6 ר. ב. "והוא עשה פסקי תוספות

מופיעה ה) קג' ל סי"ת מהרי"ה זו א; הובאה בשו"הגה(יח '  בה6 הגהת האגודה בבכורות סי,בפסקי תוספות

מביא ) קצד' מכו3 ירושלי6 עמ' מהדו(וכ3 בלקט יושר .  תוספות בכורות פסק עדלפנינו כלשונה ממש בפסקי

ל "י3 והדברי6 מופיעי6 לפנינו בפסקי תוספות למסכת ברכות שהו'י נורטהוז"סימ3 לדיני כוס של ברכה בש6 ר

ריי6 ש מה שהוכחתי בראיות ברורות כי ה6 פסקי תוספות המקו"עי, 1י ופרסמתי6 בקוב> תבונות א כר: "מכת

ש מדורי3 בקיצור מרדכי "ש ר"וכ3 מ. ס ברכות"ס ברכות ולא פסקי תוספות שנדפסו בכל הדפוסי6 עמ"עמ

מופיע לפנינו בפסקי תוספות למסכת ) א' ג סי' עמ, ח"שפיצר בקוב> מוריה סיו3 תשל' י הרב ש"פורס6 ע(

כ3 "ל בסו; פסק תח "ות הנעוד סמ: מצאתי ממה שנכתב בפסקי תוספות למסכת ברכ. ג. ל פסק תה"ברכות הנ

 ".נראה לי הצעיר יעקב

וככל הנראה לא חיבר רבנו עליה6 מאחר שאי3 עליה6 . י"להוציא מסכתות נזיר והוריות שלא נמצא ג6 בכת 3

 .ס"תוספות כבכל הש



 הרב ישראל אייזנשטיי!
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קנח

והוא נאמ, ביותר למקור הדברי7, מחדש כלו7 מדיליה
4

אלא שבכמה מקומות היו לפניו , 

 שאי, הדברי7 מופיעי7 תוספות אחרי7 מהתוספות שלפנינו ולכ, המעיי, בפסקי תוספות ורואה

א בש7 "וכבר עמד על זה החיד.  עליו לדעת שלפני רבנו היו תוספות אחרי7,שלפנינו' בתוס

ודע דזמני, טובא דמשכחת חידושי7 בפסקי : "ל"הגדולי7 מערכת ספרי7 ער9 פסקי תוספות וז

על של המסכתא ההיא נתחברו ' והטע7 שפסקי תוס, דקמ,' תוספות דליתנהו בגופ, של התוס

"באופ, שאינ7 פסקי תוספות שלפנינו, טו9 וכיוצא' שלפנינו ה7 תוס' שאנ: וכיוצא והתוס' תוס
5

.  

 ואכ, בדר9 כלל במסכתות שניכר שהיו לפני רבנו התוספות שלפנינו הרי שבכל המסכת הי

'  מלבד שינויי7 בודדי7 הנובעי7 מכ9 שהיה לפניו ג7 גליו, תוס, ללא שינוילפניו תוספות אלו

במקומות ' וכ, דיבורי7 נוספי7 שלא נשתמרו בתוספות שלפנינו והמעיי, ימצא7 בתוס' ווכד

 יוצא מ, הכלל בזה פסקי תוספות .ב"או בדברי המרדכי וכיו' ש וכדו"או בתוספות הרא, אחרי7

למסכת שבת שלמרות שבכל המסכת דבריו נסובי7 אודות התוספות שלפנינו בדפוס
6

מ " מ,

אכ,  ו. שהיו לפניו תוספות אחרי7 מורחבי7 יותר מתוספות שלפנינוניכר' מי שהחשי9'בפרק 

כאשר סוגיות הלכתיות שלמות ,  ניכר בעיניו שהתוספות שלפנינו חסרי7,הלומד פרק זה בעיו,

א; שבמקומות אחרי7 האריכו בזה, ה אחד"דא; לא לא נתייחד עליה7 
7

.  

, 7 אלו מסיבת מה במש9 הזמ,נו נשמטו דיבורייז נראה לי לשער כי בתוספות שלפנ"ועפי

 . י דברי פסקי תוספות נית, לעמוד על הדברי7 שהיו בתוספות על פרק זה"ועפ

שעל יד7 נית, , תי למצוא מקבילות מדברי הראשוני7 לפסקי תוספות אלויבמאמר זה נס

במידת מה לשחזר את דברי התוספות שהיו לפני מחבר הפסקי7
8

. 

 
ת תרומת "ראה שו, למרות היותו בעל הוראה מובהק שתשובותיו התבדרו בבית המדרש בדורות שאחריו 4

והוא תשובת רבנו , "וכ3 מצאתי הועתק מתשובת גדול אחד מ3 הגדולי6 הראשוני6"כתב ש, שיח' הדש3 סי

ר יעקב כ> "יש בידי תשובת הר: "נג על תשובה זו' כמו שפירש בעל התרומת הדש3 עצמו בפסקי6 וכתבי6 סי

 .27' ל הע"כ במאמרי הנ"ועמש, "י3'מנורטהוז

מסכת : וה6, לפני רבנו אינ6 התוספות שלפנינויש לציי3 בזאת המסכתות שבה3 ניכר שהתוספות שעמדו  5

, ערכי3, מנחות, זבחי6, ז"ע, שבועות, מכות, ק"ב, סוטה, נדרי6, חגיגה, מועד קט3, מגילה, תענית, ברכות

ומה3 שניכר שה6 , שלפנינו' מה3 שדומי6 במקצת או ברוב6 לתוס. מדות, תמיד, מעילה, כריתות, תמורה

פסקי , ל"ל בקוב> חצי גבורי6 הנ"מא פסקי תוספות למסכת חגיגה שהוראה לדוג. תוספות אחרי6 לגמרי

ל בקוב> ירושתנו ספר "פסקי תוספות למסכת מעילה שהו, ל"ל בקוב> תבונות הנ"תוספות למסכת ברכות שהו

ד בצירו; מקורותיה6 עד "ושאר המסכתות הערוכי6 ושמורי6 עמדי ובדעתי להוציא6 לאור בס, ו"תשיעי תשע

 . ידי בעזרת צורי וקוניכמה שהשיגה 
, ריח' מקורו בספר התרומה סי, פסק מה: וכגו3. כאמור לעיל ג6 בזה יש יוצאי6 מ3 הכלל א: מעטי6 ה6 6

ע "לא מצאתי לע, פסק סד. י"רלח בש6 ר' ומקור6 הובא בשלטי הגבורי6 שעל המרדכי סי, נד2פסקי6 נג

ג "מסמ, קל2פסקי6 קכט, רפד' הוא במרדכי סי, פסק קי, )ק יח בש6 רבנו"שטז ס' ב סי"הובא במשנ(מקורו 

ועוד כהנה , תסו' י סיהוא מהגהות מרדכ, פסק קלב. וכ3 הובא בפסקי תוספות ערכי3 פסק ז, עשי3 סו; עשה כג

 .שלפנינו אחת הנה ואחת הנה' י6 לאור: המסכת שלא באו דברי6 מפורשי6 בתוספסקי6 מפוזר

 .תקב, תצז, ראה לקמ3 בהערה לפסקי6 תצה 7

 .7188765!052: מח לקבל תגובות והארות בטלפו3אש 8



כמקור להשלמת התוספות שלפנינו לפרק מי שהחשי2 'פסקי תוספות'  

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

 קנט

 ÍÈ˘Á‰˘ ÈÓ ˜¯Ù ˙ÂÙÒÂ˙ È˜ÒÙ-˙·˘ „Î ˜¯Ù  

‚ˆ˙ ˜ÒÙ:9ÂÈ Á¯ÂË "ÏËÈ! ÈÏÎ ÔÈ‡ Ï·‡ ËÚÂÓ „ÒÙ‰ ÌÂ˘Ó Â¯È˙‰ Ë. 

„ˆ˙ ˜ÒÙ :‰·Â¯Ó „ÒÙ‰· ‡˜Â„ ÈÏÎ ÏÂË·Â. 

אמנ7 המעיי, יראה .  משוללי7 הבנה,ושני הפסקי7 כפי שה7, כ9 מופיעי7 הדברי7 בדפוס

שפיסוק הפסקי7 וחילוק7 נעשה שלא במקומ7
10

ÂÈ Á¯ÂË" Ë: ל" וכ9 צ,טעות וכל החלוקה 

ÒÙ‰ ÌÂ˘Ó Â¯È˙‰„ËÚÂÓ  ,Ù‰· ‡˜Â„ ÈÏÎ ÏÂË·Â ÏËÈ! ÈÏÎ ÔÈ‡ Ï·‡Ò„‰·Â¯Ó . 

 . ועתה נבאר את דברי רבנו

ג דהוי ביטול כלי "איתא דמניחי7 כרי7 וכסתות תחת כלי7 שאינ7 ניטלי7 אע, ב"בד; קנד ע

והני מילי .  דמשו7 הפסד מרובה התירו, שמטלטל הכלי לצור9 דבר שאינו ניטלפ"ואע, מהיכנו

לא התירו , ב דהוי הפסד מועט"אבל בכולסא וכיו, דהוי הפסד מרובה' ורני דאומנא וכדבק

ומייתו ,  אמרו דמכסי7 את הפירות בכלי7 מפני הדל;,א" והנה בביצה לו ע.לטלטל הכלי לצרכו

כדי יי, וכדי שמ, איצטריכא " , ומשני," ליה רישא פירותא הא תנ...תנ, כדי יי, וכדי שמ,"' בגמ

ה "ד(א "והקשה ש7 הרשב. "ל"קמ, א להפסד מרובה חששו להפסד מועט לא חששו"סד, ליה

ת והא אמרינ, בריש מי שהחשי9 דלהפסד מועט לא חששו גבי היתה בהמתו "וא") להפסד

 . "ט שאני דליכא אלא טורח מועט אפילו בהפסד מועט חששו והתירו"ל די" י...טעונה טבל

‡·ÂËÁÂÈ "˙‰ ËËÚÂÓ „ÒÙ‰ ÌÂ˘Ó Â¯È , ÏËÈ! ÈÏÎ ÔÈ‡ Ï¯: וה7 ממש דברי פסקי7 אלו

ÒÙ‰· ‡˜Â„ ÈÏÎ ÏÂË·Â„‰·Â¯Ó  . ועכשיו נדע שלפני רבינו היה בכא, תוספות שהקשו את

א ש7 ותירצו כתירוצו"קושיית הרשב
11

 . 

‰ˆ˙ ˜ÒÙ .ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ„„ˆ. 

"ז בגמרא"ד"ז "המציי, בדפוס כתב ע
12

ובאמת שדי, זה הוא אכ, מסקנת הגמרא בד; קנה . 

אכ, לפי דרכנו למדנו כבר שהיה לפני רבנו ". , מותרי,צדי צדדי, , אסורי,לכתא צדדיוה": א"ע

מ "אמר רב פפא ש"ב דש7 איתא "ד בחגיגה טז ע"ואכ, מצאתי בס. בכא, די, ודברי7 בתוספות

' תוסהוכתבו ש7 . ' וכו" כל דבהדי גבה, מותרי, רב אשי אמר אפילו תימא צדדי..., אסורי,צדדי

ל לרב אשי בפרק בתרא דשבת אמר " דהא ס,דיחויא בעלמא"א "דדברי ר,  אשיה רב"א ד"יז ע

. ש7' ד תוס"עכ, "ק דמהא ליכא למשמע מינה" אלא ה., אסורי, צדדיינ, השתא דאמרב אשיר

   . והניחו בקושיא,פ"ה אמר ר"א ד"שלפנינו קנה ע' כ בתוס"וקושיא זו הקשו ג
2וזאת משו6 שלא מצאו מקור לפסקי6 תצג, פרק מי שהחשי: רק לפני פסק תצה"בדפוס מופיעה הכותרת  9

 .תצד

כא3 המקו6 לציי3 כי רבנו לא חילק כלל את הפסקי6 במספר והחלוקה אינה בכתבי היד ולא בדפוסי6  10

 .ה"אשונה בדפוס אמשטרד6 תעהחלוקה לסימני6 מופיעה לר. הראשוני6
ה כבר ובפסקי תוספות ש6 פסק "ב ד"לעיל מג ע' כ תוס"והא דאי3 כלי ניטל התירו בהפסד מרובה הביאוהו ג 11

 . קעו

 .ל שחילק את דברי רבינו לסימני6 ממוספרי6"המציי3 הוא המגיה בדפוס אמסטרד6 הנ 12
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 תקרב רינתי
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ÏËÒ Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ·¯‰
 ירושלי!

 

˙Â!Ú˘Â‰ ÈËÂÈÙ ‰˘ÂÏ˘ 

 ÍÂ˙Ó ‰!Â˘‡¯Ï ÌÈÒÙ„!‰È·˙ÎŒ„È* 

 

‡Â·Ó 

וה4 ,  ה4 סוג קדו3 של תפילות שנועדו ללוות את מעמד ההקפות בחג הסוכות'הושענות'ה

בכל המזבח  הבית נהגו להקי8 את בימי. בה4החוזרת  'הושע נא 'הענייהמכונות כ5 על שו3 

 ,הושיעה נאיי אנא ' : ואומרי3,בכל יו3 מקיפי4 את המזבח פע3 אחת: "וכותאחד מימי חג הס

מקיפי4 את המזבח ] יו3 שביעי של סוכות[= ואותו היו3 )...תהלי3 קיח כה(' הצליחה נאיי אנא 

..."שבעה פעמי3
1

את  –  ופשוט בסגנו4 קצר–' הושענות'מיני כבר בימי הבית ליוו , כפי הנראה. 

 בשלב מאוחר. ג3 עיטרו את ההקפות שנהגו בבתי הכנסיות שלאחר החורב4וה4 , ההקפות הללו

דיי4 פשוטי3 א3 כי ע, קטעי פיוט מפותחי3 יותרנתחברו , בתקופת הפייטנות הקלאסית, יותר

והראשוני3 ובתקופת הגאוני3 ,  המשיכה בתקופות שלאחר מכ4סוגת פיוט זוהתפתחות . מאוד

חג מסוג זה נכתבו ;ושפע של פיוטי; י3 ומורכבי3 למדימה3 רחב, נכתבו פיוטי הושענות רבי3

שבו נכפלו ההקפות שבע פעמי3, הוא יו3 הושענא רבה', יו3 ערבה'ל
2

. 

לו פיוטי הושענות לא נתקבע המנהג א, בימי הגאוני3 והראשוני3,  קדומי3באות3 ימי3

דפוסוביתר שאת בימי ה,  הדברהתקבעורק בשלהי תקופת הראשוני3 ,  בכל יו3נאמרי3
3

 .

וכ5 , התקבעות המנהג דחתה מ4 המחזורי3 הנפוצי3 את פיוטי ההושענות שלא נתקבלו במנהג

במיוחד נגרע חלק3 של ו. יד עשרות פיוטי הושענות שלא זכו לראות את אור הדפוס;כתבינותרו ב

מפאת היעלמות מנהג צרפת אחרי הגירוש הגדול , פיוטי ההושענות שנתחברו בידי חכמי צרפת

, דניאל גולדשמידט וחתנו' חסר זה הושל3 ברובו המכריע במהדורת3 של ר ).1306(סו 'בשנת ה

 

*

 :קיצורי! ביבליוגרפיי! שנעשה בה! שימוש במאמר      

˙ÂÎÂÒ ¯ÂÊÁÓ = מהדורת ד, לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיה!: מחזור סוכות שמיני עצרת ושמחת תורה '

 מאירושלי! תש, פרנקל' גולדשמידט וי

ÔÂÊÁ Ï‚È = 8ירושלי! , 9"מהדורת אברה! יצחק כ, חמישי! שירי! חדשי! מתקופת ספרד: יגל חזו

ותל
:

 אביב תשכה

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÈÊ!‚ = מהדורתי, אסופת גנזי! מתורת! של ראשוני! בענייני חג הסוכות: גנזי חג הסוכות ,

 ירושלי! תשעח

È¯Ó‡Ó :‰·¯Ú Ï˘ ÏÂ„‚ ·ÂË ÌÂÈ =  שמו של היו! השביעי של סוכות: 'של ערבהיו! טוב גדול ''מאמרי ,'

 רא;נהק' עמ, )תשעו(ט , ירושתנו
 .ד ה, משנת סוכה 1

, ירושלי! תשסח, יה מורחבתימהדורה שנ, שירת הקודש העברית בימי הביניי!, פליישר' ע: ראה, לכל העניי8 2

 .254!256, 70' עמ
 .מא' עמ, מבוא, מחזור סוכות: ראה 3



 הרב יעקב ישראל סטל

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

קסו

כולל מנהג אשכנז , לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיה3"ש, למחזור סוכות, יונה פרנקל' ר

"מנהג פולי4 ומנהג צרפת לשעבר, המערבי
4

, במחזור זה ה3 הדפיסו כחמישי3 פיוטי הושענות. 

שלא נדפסו מעול3מה3 כשלושי3 פיוטי3 
5

פי עשרות ;עלשנעשתה , מלאכת ההדרה כבירה זו. 

יד;כתבירבות של 
6

 כמה פיוטי3 שנעלמו מעיני >אי אפשר שלא יהיו בה פרט ועוללות , 

 .לראשונה במאמר זהלא נדפסו במהדורת3 מופיעי3 ושלושה מפיוטי הושענות ש. המהדירי3

זהות3 של מחברי . דו להושענא רבהתוכנ3 של שלושה פיוטי3 אלו מעיד עליה3 שה3 נוע

 לא נודע עליו >] הסופר[=ופר יצחק ה=:  שאחד מה3 חתו3 והג3,פיוטי3 אלו אינה ידועה

מאומה
7

 שפיוטיה3 שרדו במחזורי מנהג אחר, מדובר בפייטני3 בני צרפת,  א5 כפי הנראה.

 .וטפרטי הפיוטי3 ומהדורת3 ניתנו ברישו3 המקדי3 שלפני כל פישאר . צרפת בלבד

לי וג3 מסר , גבריאל וסרמ4יד הודיעני ;כתבי ומקומ3 בכל הפיוטי3 הנדפסי3 במאמרעל 

משה שפרבר ניקד את הפיוטי3 וא8 העיר את עיני בביאור כמה ' ר. ממקצת3העתקה ראשונית 

לכול3 .  האיר את עיני בכמה מקומות,'ירושתנו'מעורכי , וג3 הרב שלמה הופמ4. טורי3 קשי3

 .התודה והברכה

 

 

 

  ‡!‡ „Ó ÏÂ‚„ È„Â¯··‰]א[
 

¯·ÁÓ :יצחק הסופר' ר. 

‰ÓÈ˙Á :חזק] הסופר[=ופר יצחק ה-. ת+א. 

„ÂÚÈ :יו3 הושענא רבה
8

. 

¯Â˜Ó :3י אופסלה "כת, מחזור מנהג צרפת לשלש רגליHebr. 21) י"מתכ :F18025( , 8ג+ב181ד .

 .עשרה:עשרה או החמש:כתיבה אשכנזית מהמאה הארבע

‰¯Ú‰ :אי> : "שהתפלל בנוסח אשכנז, אחד מבעלי המחזור, בכתיבה מאוחרת, עירלפני הפיוט ה

 .י"קטלוג מתכ' עי; כי הפיוט מיוחד למנהג צרפת". רי3 זה'אומ

‰¯„‰‰‰ ˙Â¯Ú‰ :קד מחדשוכא> ננ, היד:הפיוט מנוקד בכתב. 

 

 

 

 .שער, מחזור סוכות 4

 .מא;לט' עמ, מבוא, וראה ש!.  ואיל>169' עמ, כותמחזור סו 5

לרשימת כתבי 6
:

 .מט;מה' עמ, מבוא, מחזור סוכות: ראה, היד ששימשו למהדורת!

א> מסתבר שאי8 . לט' עמ, מבוא, מחזור סוכות: ראה, על פייט8 קדמו8 בש! יצחק שחיבר כמה פיוטי הושענות 7

 .בלא תוספת כינוי, בלבד' יצחק' פיוטיו בשכ8 הפייט8 הקדמו8 רגיל לחתו! את, מדובר בפייטננו

ובביאורי , 25, 8וראה ג! טורי! ". ַקְ<ָלF ְ<ַרֲחִמי! ְ<יB! ֶזה הAַBְעָנא ַרָ<ה: "כמפורש בטור החות! את הפיוט 8

 .לש!



הנדפסי5 לראשונה מתו3 כתבי1יד שלושה פיוטי הושענות  

 א"פשר תשספר אחד ע| ירושתנו 

 קסז

 א דDִדי ָדגBל ֵמְרָבָבהָ?‡«

¿aָבהEְ5ְ ְקַהל ֲעָדְת5ָ ִהְתַיDת 

»bָרDל ְונDְלֵפי ְרָבָבהדHIְ א 

cיָבהJִדֹו3 ְמֵהָרה ַהְקLִדי ַצח ְוD 

 DEֲעִקי3 ֵאֶליIְ 5ָמDָרא ַרIָה‰» 5

eָבהBJְתIִ ֶצהDְזְנ5ָ רL ְוָעָת3 ַהטJְַל 

»ÊNת ַהIַק ִמDְמחOִ 4DֵבָבהדD 

¬ÁָבהDְלטB 3ִביDי3 טPְִלַח QָתD3 אDת 

∆Ëְקָרא ֵאֶלי5ָ ֲעOִ 3ָבהֶרBJֵנה ְו 

10 ∆Èַמֲעֵצָבה QIָRִע ַמֵהר ְוָהֵסר ִמJַ  

»kSְַעOְ ד ְוָהָדרDֲהָבהבHIְ Qָר 

ƒÏ4הְוַית ֵחIִָחיIְ Q4 ָלOֵOִ ָוֶחֶסד  

ƒÓTֶרLַמֵ?י ָהJְִמB 3ַמִיNָל ַהSֶַחְדָוהIְ  

»!Qְבִטיַח ָלOַ רDה, אIְָוִדי TֶמJֶ ְוָכל 

15 ÒUֶר ִמBי ְל5ָ ִהיא ֲחִביָבה, ָ?הVִ 

 

¯ Â ‡ È · 

1 È„Â„ :ועוד, ש א יג"שו3 שיה:על, ה"פנייה להקב:כינוי .‰··¯Ó ÏÂ‚„ :2| . ש ה י"שיה Í˙„Ú Ï‰˜ : קהל

לִֹהי3 ִנBָב ַ@ֲעַדת ֱא: "פי תהלי3 פב א:ולשו> הטור על. התייצב לשמוע את תפילתÈ˙‰ :3ˆ·‰. ישראל

פי דברי3 ז :על: ‚„Â!Â ÏÂ¯‡. ה גדול ונורא באלפי רבבות ישראל"הקב: ‰‚„ÈÙÏ‡· ‡¯Â!Â ÏÂ ¯·· 3| ". ֵאל

. ש ה י"שיה: „ÌÂ„‡Â Áˆ È„Â 4 |. פי במדבר י לו:הלשו> כנראה על: ·‡ÈÙÏ ¯··‰. תהלי3 צט ג; כא

‰·È˘˜‰ ‰¯‰Ó :6| . והוא יורד לטור הבא. לתפילת ישראל Ì˙ÚÂ˘ÏÂ :3לתפילת3, לקריאת .Í!Ê‡ Ë‰ :

שו3 חתימת ברכת התשובה בתפילת :על, ה"פנייה להקב:כינוי: ¯Â˘˙· ‰ˆÂ·‰. ועוד, תהלי3 יז ו

את כנסת : Â‡ ÌÂ˙Á˙‰ 8| . פי ירמיה לא כא:והכינוי על. מישראל: Â˘‰ ˙·Ó··‰. חטא: ÔÂ„Ê 7| . העמידה

+קלז' עמ, גנזי חג הסוכות: ראה. שהושענא רבה הוא יו3 חתימת הדי>: ÂËÏÂ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÏ·‰. ישראל

פי :על: Â˘Â ‰!Ú ÍÈÏ‡ ‡¯˜˙ Ì¯Ë·‰ 9| . ובכל הנסמ> ש3, 471קמד והערה +קמג' ועמ, 411ה קלח והער

. הצלה, ישועה: Ú˘È 10| . והטור מדבר על כנסת ישראל". ְוָהָיה ֶטֶר3 ִיְקָראG ַוֲאִני ֶאֱעֶנה: "ישעיה סה כד

‰·ÏÓ ¯Ò‰Â :11| . של כנסת ישראל ‰¯ËÚ˙ ¯„‰Â „Â·Î :ְוָכ: "פי תהלי3 ח ו:עלGֵרהIְַעJְ ד ְוָהָדרKב ."

פי :על: Ï Ô˙˙ „ÒÁÂ ÔÁ ˙ÈÂÏ‰ 12| . והפייט> המדבר על כנסת ישראל שינה את המקרא ללשו> נקבה

ÌÈÓ˘‰ ÏËÓ  13| ). אסתר ב יז" (ֵח> ָוֶחֶסד: "בתוספת הצירוJֵJִ ."8> ְלרֹאLָMְ ִלְוַית ֵח>: "משלי ד ט

ı¯‡‰ È!Ó˘ÓÂ :14| . בראשית כז כח ¯Â‡! :ה"פנייה להקב:נויכי .‰Ï ÁÈË·˙ : תחזק ות> בטחו> לכנסת

ÂÒ¯  15  |. דיבור גנאי: È„Â·‰. שמות לב כה' עי; בוז: ˘ıÓ. יורד לטור הבא: È„Â ıÓ˘ ÏÎÂ·‰. ישראל

‰!ÓÓ :תסיר ממנה: או, יסור ממנה .‡È‰ :כנסת ישראל .| 
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¯‡Âˆ˜ Ô·Â‡¯ ·¯‰
  מודיעי% עילית

ÁÒÂ!ÒÂÓ‰ ˙Â!·¯˜ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ Ï˘Â ‰!˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÌÈÙ 

 

נוסחת קרבנות המוספי5 'מאמר , פירס5 הרב יעקב גולדשטיי. ,)א"תשע (ספר חמישי בירושתנו

 אמירת הקרבנות בתפילת בעני. והמנהגי5 שיטותאת הבו הרחיב ופרט  ,'בתפילת ראש השנה

ה בכל "ח בר"רט את דעות הראשוני5 בעני. הזכרת ריוכ. פ, ה בפרט"המוספי5 בכלל ובר

 .האופני5 שדנו בה5

ד "א8 לענ. י קהילות ישראל"ת ובצורת קבלתה ע"ארי8 בביאור שיטת רה גולדשטיי. הרב

כ "כמו.  שהשתלשלות הדברי5 היא קצת שונהנראה ישני5מעיו. בדברי הראשוני5 ובמחזורי5 

, כפור 5הוא נוסח פסוקי מוס: של יו, ל" במאמר הנ– ובצדק –דיו. נושא נוס: שלא עלה כלל ל

 קוי5 משותפי5 בי. נוסחאות ישנ5אול5 כפי הנראה . ביניה5מפני שלכאורה אי. כלל קשר 

 .כ"ה ויו"המוספי5 של ר

ת " רטתאתמקד בביאור שיאלא  ,ל" הדברי5 שנידונו במאמר הנבכל אארי8 כא. לא

 . אול5 לצור8 הבהרת הדברי5 יש להקדי5 כמה נקודות.ובהשתלשלות נוסחי המחזורי5

 

˜ÏÁ‡  

ÛÒÂÓ‰!˘‰ ˘‡¯ Ï˘  

‡ .ÁÒÂ!ÛÒÂÓ ˙ÏÙ˙· ˙Â!·¯˜‰  

בכל יו5 יש . נחס יש פירוט מלא של כל הימי5 בשנה שמקריבי5 בה5 קרב. מוס:י פבפרשת

כ בכל יו5 ויו5 "כמו,  פרי5 אלי5 וכבשי5 שמשתני5 ממועד למועד–פירוט של קרבנות העולה 

וכ. את המנחות והנסכי5 שמשתני5 בי. פרי5 , מפרטת התורה שמקריבי5 ג5 שעיר לחטאת

משתנה , שעיר מנחות ותמיד: א8 לשו. התורה בדברי5 אלו. וכ. את עולת התמיד, אלי5 וכבשי5

 .ממועד למועד

 פוסקי5 יש. [ הקדמוני5 בכל תפילת מוס: לפרש את הקרבנות הקרבי5 באותו יו5תיקנו

]. ל נתבארו הדברי5 בארוכה" הנובמאמר. צ לפרש את הקרבנות וכ. מנהג ספרד"הסבורי5 שא

וכא. . ÂÓ‡Î¯' כמו שכתבת וכו' ואת מוס: יו5 פלוני הזה נעשה וכו:  אומרי5 בנוסח התפילהוכ8

אול5 את שעיר החטאת וכ. המנחות והנסכי5 וקרב. . אומרי5 את קרבנות העולה בלשו. התורה

Ì˙Á!ÓÂÂÎÂ ¯·„ÓÎ Ì‰ÈÎÒ!Â  ' ÔÈÈÂ:  בכל המועדי5מרוסח קבוע לאותיקנו הגאוני5 נו, התמיד

Ì˙ÎÏ‰Î ÌÈ„ÈÓ˙ È!˘Â ¯ÙÎÏ ¯ÈÚ˘Â ÂÎÒ!Î .זה נמצא בסדר רב עמר5 גאו. ובסידור רב נוסח 

 . כ"ה ויו"סעדיה גאו. א: בר
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וכמו . ח"כ קרבנות מוס: של ר"הקריבו ג, ה מלבד קרבנות המוס: המיוחדי5 ליו5 זה"בר

 ÏÓ ‰˙Á!ÓÂ „ÈÓ˙‰ ˙ÏÚÂ ‰˙Á!ÓÂ ˘„Á‰ ˙ÏÚ·„: ה"יו5 פרשת מוס: דרשנאמר בתורה בס

 ‰˘‡ ÁÁÈ! ÁÈ¯Ï ÌËÙ˘ÓÎ Ì‰ÈÎÒ!Â‰Ï'. 

ובמאמר , ה"ח במוס: של ר" את קרבנות רלהזכיר הראשוני5 התעורר פולמוס הא5 בזמ.

א שאי. "י, ח"ל פרשת ובראשי חדשיכ5 כבכל ר"א שצ"י. ל התבארו הדברי5 בארוכה"הנ

: א להזכיר את זה כמו שהתורה מזכירה"וי, כמו שלא מזכירי5 בנוסח התפילהח "להזכיר כלל ר

„·ÏÓ‰˙Á!ÓÂ ˘„Á‰ ˙ÏÚ .ח " עני. נוס: שעלה לדיו. אצל רבותינו הראשוני5 הוא שעיר דר

 . שלא הוזכר בפסוק זה

· .˙ËÈ˘¯ "˙ 

מלבד עולת ' אמירת הפסוק .א: ת תיק. שני דברי5" בדברי הראשוני5 נראה שרלכאורה

 . ' לכפרÌÈ¯ÈÚ˘ È!˘Â' הנוסח תיקו. .ב. 'שהחוד

 הראשוני5לדברי
1

 דלא, ת סבר שיש חובה להזכיר בתפילה את כל קרבנות המוספי5" ר

 לפרט הקרבנותי. צרי8הפוסקי5 שאטת כשי
2

 דעתו היתה כדעת אות5 ראשוני5 שיש ולכ., 

 מגנצא משיטת גאוניולאפוקי, ה שהרי ה5 היו קרבי5 בו"ח בר"להזכיר את קרבנות ר
3

 שסברו 

ובראשי ' מאיד8 לא היתה דעתו נוחה לומר את פרשת א8. ה כלל"ח בר"שאי. להזכיר ר

 מהראשוני5חלק כשיטת', חדשיכ5
4

'' מלבד עלת החדש וגו' פסק שבאמירת הפסוק ולכ., 

, ח"א8 כיו. שבפסוק זה לא נזכר השעיר לחטאת של ר. ח"יוצאי5 ידי חובת אמירת קרבנות ר

 . 'ושעיר לכפר'במקו5 הנוסח הקבוע ' ושני שעירי5 לכפר 'לומרכ "גלכ. תיק. 

ת " מבואר שר)א" ע טזביצה(רבינו פר; ' בתוס'? ובראשי חדשיכ5'ת לומר " לא רצה רלמה

כ "ה ליו"דבני כפרי5 הבאי5 לעיירות היו מוני5 עשרה ימי5 שבי. ר,  מיניה חורבאדאתי"חשש 

"ולכ8 הנהיג שלא לאומרו כלל, נינ. מיו5 שניח דמ"ר היו דהוי כשאר וסבורי5, מיו5 שני
5

 .

'  בקיאי5 יאמרו שבאינ5בני הכפרי5 ש, ה"ימי ר' ח בתפילה בב"ביאור הדברי5 שא5 יזכירו ר

וא: בתשרי , ח שמוני5 את ימי החדש מהיו5 השני"ימי5 של ר' ה הוא כמו כל ב"ימי5 של ר

 ביו5י לחדש יצא לפי חשבונ5 כ שהוא עשיר"ויו, ה"ימנו את ימי החדש מהיו5 השני של ר

 . ח"ה עדי: שלא לומר ובראשי חדשיכ5 כבכל ר"ומשו, א בתשרי"שהוא באמת י

מתקופת בעלי (ר עזריאל " רבינו אברה5 ב– מ. הראשוני5 חד ערוגת הבוש5 לאבספר

 
; איזהוה "א ד"עז טביצה ; ה אילימא"א ד"עלה ; ה שהחדש"ב ד"עה ח "ר; כרו%ה ז"א ד"עעירובי% מ ' תוס 1

!.ועוד, יד' יד ס"ה פ"ש ר"רא
!.ש ש5"רא' ועי. ח"כ של ר"ל ג"אול5 סובר שא5 כ% מזכיר הפסוקי5 צ, 5"רשב 2
!.תקצא' סיח "אוטור , תשכב' ה סי" רמרדכי, תקלז' ה סי"רה "ראבי, )ד8 מ (עירובי%% " בראבהובאו 3
! .ל"כ במקורות הנ"הובאו ג). 2ל הערה "ה וכמש"היינו א5 מזכיר של ר(5 "י ורשב" יצחק הלוי ורשנורבי 4
' ואדרבה מלשו% התוס. ת אלא בש5 גאוני5 קדמוני5" טע5 זה א: לא בש5 רי5כ מביא"בעירובי% ג' התוס 5

 באמירתח "א ידצ לומר זה כיו% שיוצ"אלא רק שא, ת לא סובר שיש בעיה לומר ובראשי חדשיכ5"משמע שר

!.מלבד עלת החדש



 

   לרבי שמעו3 גינצבורגלרבי שמעו3 גינצבורגלרבי שמעו3 גינצבורג) ))ביידישביידישביידיש(((' ''מנהגי/מנהגי/מנהגי/'''מתו- ספר מתו- ספר מתו- ספר, , , הדלקת נרות שבתהדלקת נרות שבתהדלקת נרות שבת

 תורת אמ!
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 מודיעי. עילית, רב קהילת אשכנז

 

‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡
*

 

 

‰ ‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ ÌÚ‰ È¯˘‡ 'ÔÂÎÏ‰È ÍÈ!Ù ¯Â‡· )יז(טז, תהלי# פט(.  

וזה שבח# ומעלת# שעליה# קרא נעי# , "יודעי תרועה"ע# ישראל מכוני# בפסוק זה 

 ". אשרי הע#"זמירות ישראל 

א# תרועה היא ) א"ה לד ע"ר(' בגמשהרי הסתפקו , דול בפסוק זה הואאול# הקושי הג. ‡

 (של תקיעה אבהו תיק: אופ: נוס9 ' ועד כדי כ8 שר, השברי# שזה גנוחי או היללה שזו התרועה

 כמו הספק באופ: קיומיש שאי: מצוה ממצוות התורה שכמדומה  ו.'תרועה(שברי#'שהוא 

 משבח, נבוכי# בידיעת ואופ: קיומהכה ה זו שאנו  על מצודוקאוהנה  .'תרועה'בקיו# מצות 

 הלא דבר הוא(" ˙¯ÈÚ„ÂÈ ‰ÚÂאשרי הע# "המשורר 
1

 . 

 
 . קהילת אשכנז מודיעי. עילית, ז"אש השנה תשעדרשה בליל ר     *
שהידיעה לא הולכת על אופ. התקיעות וכוונותיה. )  טז,תהלי5 פט(י " ביאר רשזו הכדי לתר2 קושישויתכ.  1

  .אלא שיודעי. לרצות את בורא5 בראש השנה בתרועה שמסדרי5 עליה מלכיות זכרונות ושופרות

ה כתיב אשרי הע5 יודעי תרועה וכי אי. אומות העול5 יודעי5 ר יאשי"א") ד, ר כט"ויק(לזה כתב המדרש 

להריע כמה קרנות יש לה. כמה בוקינוס יש לה5 כמה סלפירגסי יש לה5 ואמרת אשרי הע5 יודעי תרועה אלא 

שה. מכירי. לפתות את בורא. בתרועה והוא עומד מכסא הדי. לכסא רחמי5 ומתמלא עליה5 רחמי5 והופ9 

  ."חמי5 אימתי בחדש השביעילה5 מדת הדי. למדת ר

העתיק המדרש (, ביאר שצרי9 את הכוונות הרצויות בתרועה כדי לרצות את בוראו בתרועהשה "שלב' ועי

הנה ביארו עליה5 השלו5 כי מה שכתוב אשרי הע5 יודעי " :ל" וז)ה בש5 תולעת יעקב ומוסי;"הזה בשל

וזה אי אפשר כי א5 , צות המצוה בתרועה ההיאכי א5 הידיעה בה לר, תרועה אי. הכוונה בו הידיעה להריע

, ולה5 בלבד גלה סודו, אשר הור5' כי ה5 יודעי5 דר9 ה, והיודעי5 זה ה5 ישראל, בידיעת כוונתו ורצותו בה

כי , לפיכ9 צרי9 התוקע לדעת טע5 הדבר ולכווי. אליו. ולזה יודעי5 לרצות בורא5 ולשנות דעתו מרעה לטובה

וזהו עשיית הטוב בעיני . ביה5 שבשמי5 לכפר בעד5 לבטל הדי. ולהמשי9 הרחמי5הוא סרסור בי. ישראל לא

הנה , וא5 הדברי5 עולי5 כהוג. ובכוונה שלימה, כי כפי ההתעוררות העולה מלמטה מתעורר נגדו למעלה', ה

  ".עד כא. לשונו, והעושה כ. מוצא ח. בעיני הש5, גור5 להתעוררות הרחמי5 מסיבה לסיבה

במה , ואנו אי. אנו יודעי5 סודות אלו, שא5 הריצוי הוא על ידי ידיעת סודות התקיעות, לי5והדברי5 מבהי

  .אנו מרצי5 את בוראנו

שנאמר , תרועה היא שעמדה לאבותינו ולנו, ועל דר9 האמת" :)ד,  כגפרשת אמור(. על התורה "רמב' ועי

. כי הש5 איש מלחמה, תרועת מלחמה) יט ,ירמיה ד(וכעני. שכתוב , אשרי הע5 יודעי תרועה)  טז,תהלי5 פט(

שיהיה הזכרו. , 'זכרו. תרועה מקרא קדש'וכ. , שיהיה היו5 לתרועה לנו, 'יו5 תרועה יהיה לכ5', א5 כ.

והנה הוא יו5 ,  והתרועה בו'ביו5'כי השופר רמז , ולא הוצר9 להזכיר שופר. ולפיכ9 הוא מקרא קודש, בתרועה

שכבר קבלה ביד רבותינו וכל ישראל רואי5 , ני זה הזכיר הכתוב התרועהומפ. די. ברחמי5 לא תרועת מלחמה

ולמה יזכיר הכתוב תרועה ולא יזכיר התקיעות . עד משה רבינו שכל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה

ומפני , והתרועה כשמה, אבל התקיעה היא הזכרו. והוא השופר, כלל לא בראש השנה ולא ביו5 הכפורי5

כי בצדקה ירומו כי תפארת , 'ביודעי תרועה'ולפיכ9 אמר . . הרחמי5 תקיעה לפניה ולאחריהשהיא כלולה מ

וביו5 , אלא בראש השנה מתיחד במדת הדי. ומנהיג עולמו, והנה זה מבואר כי הכל תלוי בתשובה. עוזמו אתה
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 : המוקשה מאוד, פסוק זהבלשונות עוד יש לעיי: 

' וכמו שפי, שהכינוי ישראל חשוב יותר מע#. ולא ישראל, "‰ÌÚ"שנקט בלשו: מה . ·

ישראל שה# חלק : "ל"וז, "א התבונ:עמי ל, ישראל לא ידע) "ג, ישעיהו א(פ "האלשי8 עה

ומדוע נקט בכינוי ". ה# המו: הע# שלא יקראו ישראל, עמי... השלמי# שבינ# הנקראי# ישראל

 . 'הע#, 'היותר נחות

 'תוקעי' או 'שומעי' לכאורה מתאי# יותר לשו: ,"תרועהÈÚ„ÂÈ "למה נקט בלשו: , עוד. ‚

!.תרועה
„ .È¯˘‡ ...‰ÚÂ¯˙ ÈÚ„ÂÈ .מבאר שלשו: "המלבי. וחד בידיעת התרועהמה האושר המי #

ויש לע# ישראל אושר רוחני , )בספר הכרמל ער8 אשרי' עי( הוא תמיד על אושר רוחני 'אשרי'

!. מה המיוחד בידיעת התרועה, באור פני8 יהלכו:' על ידיעת התרועה עד כדי כ8 שה
וזה , הרחמי#ותקיעה מרמזת על מדת , : אומר שתרועה מרמזת על מידת הדי:"הרמב. ‰

 -" באור פני8 יהלכו:' ‰" א# כ: למה ממשי8 הפסוק ואומר . רחמי# בדי:"יו# תרועה"כ "מש

 . א# הזכרנו תרועה שהיא מדת הדי:, שהוא לשו: רחמי#" '‰"נקט בש# 

·Ó¯‰ ˙ËÈ˘"¯ „Ú˘ Ì 'Â˜Ù˙Ò! Â‰·‡ 

 לפי בה ספק !Â!Ï ˜Ù˙Òתרועה זו האמורה בתורה " :)ב"הג "פשופר ' הל(# "רמבכתב ה

א# היא היללה שמיללי: הנשי# בנהיית: , È‰ Í‡È‰ ÔÈÚ„ÂÈ Â!‡ ÔÈ‡Â‡אור8 השני# ורוב הגליות 

או , או האנחה כדר8 שיאנח האד# פע# אחר פע# כשידאג לבו מדבר גדול, בעת שמיבבי:

שכ8 דר8 הדואג מתאנח , שניה# כאחד האנחה והיללה שדרכה לבא אחריה ה: הנקראי: תרועה

 ."לפיכ8 אנו עושי: הכל, יללתחלה ואחר כ8 מ

אלא שמרוב אור8 השני# ורוב , אחת' תרועה'שיש רק סוג של , נראה# "לפי דעת הרמב

 

יו5 די. ברחמי5 ראש השנה ', מל9 יושב על כסא די. וכו) ב"עה לב "ר(והוא מאמר5 , הכפורי5 במדת הרחמי5

 .ל" עכ,"ויו5 הכפורי5 יו5 רחמי5 בדי.

ואחר כ9 התחיל לבאר שהחסד הנמש9 על התחתוני5 " :ל"שכתב וז) מאמר ד פרק נ(ספר העיקרי5 ' ועי

אשרי הע5 יודעי 'ועל כ. אמר , וה5 הע5 היודעי5 להודות לש5 יתבר9, ראוי שיהיה נמש9 בע5 היותר נבחר

והע5 הזה ה5 , 'בזמירות נריע לו'כי תרועה כמו , ה לומר יודעי5 להודות ל9רוצ, ) ב,תהלי5 צה ('תרועה

לפי שה5 , כלומר שימש9 לה5 החסד והאמת הנמשכי5 מאור פני9 כמו שאמרנו, ראויי5 שיהלכו. באור פני9

וה5 מכירי5 כי , יגילו בשמ9 כל היו5 וירומו בצדקת9 ויתהללו בש5 קדש9 ויודו כי אתה סבת הצלחת5

רוצה לומר כי מל9 ', מגננו וגו' ועל כ. ה5 אומרי5 תמיד כי לה, וזמו אתה וכי ברצונ9 תרי5 קרננותפארת ע

רוצה לומר שמואל , וזה כי אז דברת בחזו. לחסידי9, ישראל ומגנ5 ושר צבא5 הוא מהש5 יתבר9 ולא מזולתו

כמו , ור קוד5 שנמשח למל9כי כבר היה דוד גב, רוצה לומר על דוד, ואמרת שויתי עזר על גבור, ונת. הנביא

 ). לו,שמואל א יז(שאמר על עצמו ג5 את הארי ג5 הדוב הכה עבד9 

והמשי9 לזה אי9 אחר שנת. לו המלכות והחסד הזה נכרת לו ברית עליה על ידי נת. הנביא להיותה "

זרעו ,  לולעול5 אשמר לו חסדי ובריתי נאמנת, וזהו שאמר ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרו5 קרנו, קיימת לו

וכירח יכו. , רוצה לומר שיהיה מלכותו נצחי בתחתוני5 כשמש בעליוני5, לעול5 יהיה וכסאו כשמש נגדי

 .ל העיקרי5"עכ, "כלומר וכמו שהירח יכונ. העול5 התחתו. כ. מלכות בית דוד יכונ. אותו, עול5



 אשרי הע0 יודעי תרועה

!א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

 רטו

עד שהגיע , ז"ולפי. וכיו# אי: אנו יודעי# כיצד היא נעשית, הגלויות נשתכח אופ: אותה תרועה

ל ישראל יצאו יש ספק א# חלק מכל, כל אופני השברי#את ותיק: לתקוע ) א"ה לד ע"ר(אבהו ' ר

 . ידי חובת# בתקיעת שופר

Ì‰ ÌÈ¯˘Î ˙ÂÏÂ˜‰ ÏÎ˘ ÔÂ‡‚ È‡‰ ·¯ ˙ËÈ˘ 

' עמ, א"ג ראש השנה לד ע"אוצה(נשאל רב האי גאו: וכ8 , אול# רב האי גאו: לא כ8 סבר

61 :( 

והיא החובה של כל שנה ושנה ולא כ: יתכ: , אבהו מה היו עושי:' מקו# ר, ועוד

 . ..אבהו שהניחו שנה אחת בלא תקיעה' מות רמימות נביאי# הראשוני# ועד י

 : ותיר> רב האי גאו:

כי הדבר שאנו , אי: את# צריכי#, כ8 ראינו כי זה הטורח הגדול בדבר זה. תשובה

בידינו ירושה משולשת  יוצאי: מידי חובותינו ועושי: בו רצו: יוצרנו נכו: הוא וברור

 בישראל מימי הנביאי# ועד מועתקת ומקובלת בקבלה מאבות לבני# דורות רצופי#

כבר , וכיו: שמעשה הזה בידינו נכו: והלכה למשה מסיני כי יצאו ידי חובת#... עכשיו

 ". סר כל הקושיא

ת "ת העיקר הרי תשר"וא# תר, ת בטלה"ת העיקר הרי תר"א# תש, וא# יאמר אד#

? זהמני: אנו יודעי# כי יש עלינו מצוה לתקוע ביו# : תחלת תשובותיו לומר. בטלה

 (? ועקר התורה הכתובה מני: אנו יודעי# כי היא תורת משה שכתבה מפי הגבורה

הנה אלו המעידי# עליה ג# ה# מעידי# כי במעשה יצאנו ידי ! אלא מפי ע# ישראל

ודברי הרבי# , וכי כ: העתיקו בקבלה מפי הנביאי# הלכה למשה מסיני, חובתותינו

 .הוא המוכיח על כל משנה ועל כל גמרא

ואחר כ8 אנו מביטי# ! זה העיקר והסמ8, פוק חזי מה עמא דבר, ר מכל ראיה מזהויות

בכל הדברי# שנאמרו במשנה או בגמרא בעני: הזה ומה שיעלה מה# ויתר> כאשר את 

, יש בה כלו# שלא יתכוי: כאשר בלבבנו ולא יתברר בראיהוא# ,  מוטב(נפשותינו 

 .אינו עוקר את העיקר

אבהו יצאו ידי חובת# '  שג# לפני תקנת ר,מבאר רב האי גאו:, ית זוואחר הקדמה יסודית ועקר

של ' תרועה'אלו ואלו יצאו ידי חובת , ת" ה: מי שתקע תר,ת" ה: מי שתקע תש(בתקיעת שופר 

אבהו רצה לאחד את כל המנהגי# שלא יהיו ' אלא שר, לפי המסורה שהיתה ביד#, התורה

  :ל# יעשו דבר אחדושכו, מקומות מקומות במנהגי תקיעת שופר

 הוה עיירות באר> ישראל מיהו, כבר פרישנא דספקא לא אתיליד היכי עבדינ:...

' Ú·Â‡ ¯. ושאר עבדי תרועת# שברי# קלולי, דנהיגנ: למעבד תרועתא שברי# יקירי

 ÔÂ‰È‚‰!Ó ÈÈÂ˘‡Ï Â‰·‡ולעול# ספקא לא אתיליד . 



!
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·¯‰ ¯ÊÚÈÏ‡Ë„‡¯· ‰„Â‰È 
  שמשבית

 

˘Â„È˜·ÂË ÌÂÈÂ ˙·˘· ‰!·Ï  

 
 ):ב"מא ע(מסכת סנהדרי% , קידוש לבנה הוא בבבליזמ% מקור 

 Ú„ 4 החדש על מברכי% כמה עד: יוחנ% רבי אמר אסי רב אמר חנינא בר אחא רבי ואמר

‡ÏÓ˙˙˘ ‰˙ÓÈ‚Ù .עינהרד .שבעה עד: יהודה רב אמר אידי בר יעקב רב אמר? וכמה 

 .עשר ששה עד: אמרי

מה5 משמע שכבר בלילה הראשו% יכול לבר8 , דברי הגמרא הובאו בספרי ראשוני5 להלכה

וכ% כתב ". א5 לא ביר8 היו5 יבר8 למחר, עד כמה מברכי%: "י ש5"ראה למשל רש. הלבנה

 שתמלא עד 4בחדש  יו5 עשר ששה עד עליה מברÌ‡ ‡Ï Í¯È· ‰ÈÏÚ ÏÈÏ· ÔÂ˘‡¯‰ 8: "5"רמב

."פגימתה
1

  

 מבוש5 כשהוא, שבת במוצאי אלא הירח על מברכי% ואי%: "נאמר 'סופרי5 מסכת'אמנ5 ב

...".נאי5 ובכלי5
2

 .במוצאי שבת:  דהיינו שיש מגבלה אחרת מתי ראוי לקדש הלבנה

 כבר המנהגבעיקר .  הלבנה מתקדשת בלילי שבת ובלילי יו5 טובשאי% פשוט בישראל מנהג

.5 וצדי צדדיצדדי5 בו והקיפו, עסקו רבי5
3

 מגמת המאמר הנוכחי היא להוסי; הערות אחדות 

 בפרטו , ערו8לח% כלי השונושאיא " לדרכ5 של הרמהבנה מעט ללהגיע ובאמצעות%, לדיו%

 . אשכנז ובנותיהמנהג אבי –ל "ליחס5 למהרי

 
 .הלכות ברכות פרק י הלכה יז 1

 .פרק יט הלכה י, מסכת סופרי. 2

ישראל ' ר; א"כז ע8ב"ד7 כג ע, תכו' סי, ו"שאלוניק תרכ, דברי מנח., ר מרדכי"מנח. ב' ר: על סוגיה זו ראה 3

, ק ספינקא"נחמ: כהנא אבד' ר; א' לט סעי' סי, :" לעמבערג תר,מקרא קודש, נזר ישראל, אויערבא9' מתתי

' עמ', ברכת הלבנה, 'ד, אנציקלופדיה תלמודית; ק יד באריכות" סש., תכו' סי, ח"סיגעט תרנ, ארחות חיי.

צורת , אברה. מימו:' ר; קכו8קיט' עמ, )ט"תשכ(נוע. יב ', בעני: קידוש לבנה, 'אפרי. גרינבלט' ר; תסט

יצחק ' ר; שמז8שלה' עמ, חנוכה –חזו: עובדיה , עובדיה יוס7' ר; א"נב ע8א"ד7 מח ע, ו"בה תשלר'ג, הלבנה

' עמ, ב"ירושלי. תשע, ברכת הלבנה, יוס7 אדלר' ר;  קצז8קצה' עמ, ח"בני ברק תשמ, עלת החדש, ליברמ:

מודיעי: , ידושהלבנה בח, אהר: שוב' ר; רנו8רמב' עמ, ה"בני ברק תשע, חמה ולבנה,  כה:ביצ' ר; כב8יח

מאיר ; 278!277' עמ, ו"ירושלי. תשס, הנהגות קבליות בשבת, משה חלמיש; תקכט8תפב' עמ, ו"עילית תשע

!121' עמ, ד" ג: תשסרמת, 817 ועד ראשית המאה ה813ת מהמאה ה"הפסיקה הקבלית בספרות השו, קדוש

י חכמי פולי: "ערו9 לאורח חיי. ע פרשנות השלח: :י בשעת. בספִרו חלק קט: מהדברי. נכתב.213!212, 123

!.296!291' עמ, ה"רמת ג: תשע, ז"במאה הי



  לבנה בשבת ויו) טובקידוש
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 רכא

‰ÎÏ‰‰‰¯Â˜Ó·  

,  פראגרבה של, דוד אופנהיי5'  הוא תשובה שכתב הגאו% ר, הדיוני5 המקיפי5 בנושאאחד

 הוא תמה מי הפקיע ברכת הלבנה משאר ברכות הראיה שאי% לה% דבריו תו8ב. ה"בשנת תפ

 :קצבה ומועד

 א5 הרואה בשבת הלבנה בגבורתה והכוכבי5 במסילות5 בי% לדעת , מעתהאמור

מוקצה מ% , פ שיטת הירושלמי"הערו8 ע' ס בבלי ובי% לפי"פ שיטת הש"5 ע"הרמב

וביותר לדעת הירושלמי שמדמה ברכות הרואה . והדעת לומר שלא לבר8 ברכה ז

, לבר8 עושה בראשית'  בחידושה לבר8 מחדש חדשי5 והרואה הלבנה בתוקפתהלבנ

, ולא שו5 חילוק ידענו בי% ברכות אלו כשרואה אות% בשבת, ובחדא מחתא מחתינהו

הלא שקולי5 ה5 ולא אשתמט שו5 תנא או אמורא לחלק בברכות הללו בי% שבת 

?Â"ÂÒÈ‡Ï ‰‡¯Â‰ ‡ÎÈ‡ ÈÓ Î '˙·˘· ‰!·Ï‰ ˘Â„È˜ ¯ÂÒ‡Ï‡, לחול
4

 

 : לאחרונה שהתפרסמהיהודה מילר בתשובה '  רנקט דומה גישה

 עקוריס דיד% ודירושלמי וכל "א הואיל דנזכר סת5 ה% בש" לאו דמסתפינא הוואי

האפשר לומר דמקדשי% א; בשבת דומיא דקידוש ,  ולא חלקו בי% זמ% לזמ%פוסקי5

מה אעשה חלילה לי לעשות נגד כל הני ארייוותא והמנהג הפשוט אבל ... החדש

שנתפשט בתפוצות ישראל שלא לקדשה בליל שבת וא; לא ביו5 טוב א5 לא בשעת 

.הדחק
5

 

 .  מה טע5 המנהג שלא לבר8 ברכה זו בשבת ויו5 טובר לבריש לכ8 בהתא5

˙Ú„¯·ÁÓ‰  

".כשהוא מבוש5 ובגדיו נאיÏ‡ È‡ˆÂÓ·˙·˘  ,5‡אי% מברכי% על הירח : "יע ערו8 הכרבשלח%
6

 

הוא מבוש5 הרי ג5 בה5 א; ש,  על הירח בשבת או ביו5 טוב עצמ5לבר8שאי% , מלשונו נשמע

אי% מקדשי% אותה במוצאי שבת שחל בו : "א"מקצת עניי% זה התפרש בהגהת רמ. ובגדיו נאי5

 סופרי5 מסכת ו%לש את מציי%בבית יוס; ).  שבתללילי כללא לא התייחס "א; א5 רמ" (יו5 טוב

 
ת "וראה בספרו שו. לא באריכות' סי, ג, ת שבות יעקב"שו, יעקב ריישר' ר, גיסו נדפסה בספרו של התשובה 4

, ריעקב רייש' וראה ר]. ' דודשלל'י "כא בהערה בש. כ' וראה ש. עמ[י ' סי, ב"ירושלי. תשמ, ג, נשאל דוד

מי= , קרית חנה, ת שלו"והשווה לשו, גרשו: קבלענ=' תשובה מתלמידו ר, יב' סי, א,  יעקבבותת ש"שו

ד7 נז , ער9 ברכת החדש, )ו"צ ירושלי. תרצ"ד(א , פחד יצחק, יצחק לאמפרונטי' י ר"הובא ע[ז ' סי, ה"תקמ

בעני: קידוש לבנה , 'ודה מילריה' רי שנדפס לאחרונה "וראה השגות על דברי השבות יעקב בכ ].ב"נז ע8א"ע

!.לז8 לג'עמ, )פ"תש(ע= חיי. לג ', ת שבות יעקב"י נשי. השגה על שו"ט וע"בשבת וביו
, )ז"תשע(ע= חיי. כז ', אימתי זמ: המובחר לקדש הלבנה ומסתע7 לשאר עניני קידוש לבנה, 'ילריהודה מ' ר 5

!.כו' עמ
!.ב' סעי, תכו' סי 6
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,אי.הלכות יוחסי. ניתנו כדי לשמור על כשרותו של ע) ישראל לנישו
1

, לכהונה
2

 למלוכה
3

 

.ולדיינות
4

מגדיר את ) 'ייחעס'בלשו. הדיבור האשכנזי (' יחוס' בשונה מכ3 המושג העממי 

.חשיבות) של צאצאי משפחה שאבותיה היו גדולי ישראל ותלמידי חכמי) מובהקי)
5

 פה אנו 

 והא) לשיטתו, אלה' מיוחסי)'על מעמד) של ' חת) סופר'מבקשי) לראות מה היתה דעת ה

 ).'חת) סופר אייניקעל'(' ני. ונכד למר. החת) סופר'ראוי לצאצאיו להצביע על היות) 

‰ Ï˘ ÂÒÂÁÈ'¯ÙÂÒ Ì˙Á' 

א3 לא , מה) גדולי עול), ס היה נצר למשפחות מיוחסות ולתלמידי חכמי) מופלגי)"החת

סת) ומ. ה, ודאי שלא מנה אות), א: לא ציי. מי היו אבותיו, התפאר ביחוסו וכמעט לא הזכירו

ד ברגסאס בעל "שרייבר אב; מחמת כ. נכדו רבי שלמה סופר.א: לא נמסרו לו כל פרטי יחוסו

סבל מחוסר מידע על אבות , ס"שעסק רבות בתולדות זקנו החת, )>"תר;ג"תרי(' חוט המשולש'

 :המשפחה וכתב על כ3 בצער

י יודע איננ, זק. הח=ס, נקרא מהרשש=3, יחוסינו מהגאו. מורינו שמואל שאטטי. כ=>

.וא: עד אליו אי. ברור לי כל כ3, ממנו ולמעלה מי היו אבותיו
6

 

 
 .ב וח' ע סי"ע אה"טור שו; ט"איסורי ביאה פי' ל3 ה"רמב'; עשרה יוחסי+'מסכת קידושי+ פרק  1
 .ג' ע סי"ע אה"טור שו; כ"איסורי ביאה פ' ל3 ה"רמב 2
 .ד"א ה"מלכי3 פ' ל3 ה"רמב; א"בבא קמא פח ע 3
: ב"ומבואר בקידושי+ ע ע. ב8 א'ז סעי' מ סי"ע חו"ור שוט; ט"ב ה"סנהדרי+ פ' ל3 ה"רמב; ב"סנהדרי+ לו ע 4

 ".אי+ משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, ה משרה שכינתו"כשהקב"
של [מיוחסות דהכא , אי נמי... עקר יחוס+ של ישראל שאי+ בה+ פסול ממזרות: "ח"ד מ"ס תענית פ"ט עמ"תוי 5

אות3 שיש בה3 גדולי3 ' מיוחסי3'שקורי+ ג3 בזמנינו כדר9 , היינו אנשי חיל יראי הש3, ]החולות בכרמי3

 ".אות3 בש3 יקראו שאינ3 מיוחסי3, ושאי+ במשפחת3 חכמי3 ויראי הש3, בחכמה ויראה
 .9"שמרת ריזכה אמו של אביו רבי שמואל היתה בת מהרשש, ס עצמו כתב במכתב המצוטט להל+"החת 6



'חת- סופר'במשנת ה' חוסי'ה  

  א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 
 

רמז

,יש לנו בקבלה ליחס אחרי המהר=ל מפראג ז=ל
7

. ואינני יודע מני. לנו זאת
8

 

רבי שמעו. הכה. , ס כאשר ביקש לסייע בחיזוק רבנות של קרוב משפחתו"פע) בערוב ימי החת

 מכתב לבני פאטאק בו גילה ג) מקצת שיגר, )א"תרכ;?ס"תק(פאטאק ;ד שאראש"שוט. אב

 :מיחוסו העצמי שקשור לענ: זה של משפחתו

 .ÂÒÂÁÈ Ì‰Ï ÚÈ„Â‰Ï, לאנשי הקהלה

, ל"זפא שאטי. זצ]ו[ר י"הוא הרב הגאו. מהו, הכרתי פני) אל פני) זקנו ואבי של זקנו

ובנו הוא זקנו , שהיה ראש בית די. דקהילת ליסא וראש ישיבה בקהילת גלוגא רבתי

ד "ר וואל: שאטי. שהיה אב"הוא הרב המאור הגדול מהו, ר שמעו."הרב מהושל 

 .והיו שניה) בקהילה קדושה פראנקפארט דמיי. עיר מולדתי, דיהורנפארט

ר "אחר שהפליג מאד את הזק. מהו, ל"ר נת. אדלר זצ"ושמעתי מפי מורי הגאו. מהו

ÊÂ‰ , ל" וואל: הנר"על הרב מהו, "יפה כח הב. מכח האב: "ל חזר ואמר"יוזפא הנ

Ì˘¯˘Ó ¯ˆ! ‡Â‰ ÌÎÏ˘ ·¯‰ל" הנ. 

ופאר רו) , ויהיה כבודו לכ) לש) ולתפארת, על כ. אקוה כי תמצאו נחת עד לאחת

ÈÎ ‰¯· , ואשמח ג) אני, תעלוז קריה ברבות צדיקי), מעלתו יהיה לו שעשועי) וטיול

!"È˙ÁÙ˘ÓÓ È¯‡˘ ‡Â‰ È ,ל") אבי זצל היה ב. אחי א"ר יוזפא הנ"דהיינו הגאו. מהו ,

.ÌÏÂÚ „Ú Â!Ï „ÂÓÚÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÎÊ. ל"3 זצ"שהיו בני הגאו. מהרשש
9

 

ד "ס על אבות משפחתו הזכיר רק את יחוסו אל רבי שמואל שוט. אב"במכתב יחודי זה של החת

והביע את , )ט"תע;(3 "מהרשש' כוס הישועות'מ פראנקפורט דמיי. בעל "דארמשטאדט ור

כאשר על ערש דווי ביר3 את , ס נת. לכ3 ביטוי עז בסו: ימיו"החת.  תעמוד לומשאלתו שזכותו

, שעתיד היה לרשת אותו) ב"תרל;ה"תקע ('כתב סופר'בנו רבי אברה) שמואל בנימי. סופר בעל 

 
בת רבי אלחנ+ , ס היה בנה של מרת ריזל סופר"החתהמציאות היא ש. ס שרר ערפל בנושא זה"במשפחת החת 7

בת מרת , גיטלה בינג+8ב+ מרת גוטלי+, ב+ רבי אלחנ+ לאטיר, בת רבי דוד לאטיר, ב+ מרת גוטלה חז+, חז+

, ל ראקאוו"ריט' עי. ל מפראג"אחי מהר' ספר החיי3' בעל ¯·Â·„È¯ÙÓ ÌÈÈÁ È¯‚בת , וויינפאס8שפרינ; צו3

רטי3 לבית אבותיו ושלשלת יחוסו למעלה בקודש של רבינו משה סופר  בו נקבצו ובאו פ–למטה משה 

, תליתאי' מהד, והנה בספר תורת משה. רצא8רפח' עמ, ז"בני ברק תשס, ע"מ מרנא החת3 סופר זי"מפפד

ל " אחיו של מהר·ˆÏ‡Ïמרבינו ' ספר החיי3'ב"הובא רעיו+ שמקורו , ד> ע טור א, ד"מונקאטש תרע, ב"ח

אלא שבלשו+ זו אי+ , ס"היה מאבותיו של החת' ספר החיי3'בד שאי+ כא+ זכר לכ9 שבעל לא זו בל". מפראג

כפי שכתוב בשער , " ברבי בצלאלÌÈÈÁר "מוהר"הוא ' ספר החיי3'ולא צויי+ שמחבר , אבחנה בינו לבי+ אביו

 רבי אלא של נכדו, ס"לאמתו של דבר הציטוט הזה כנראה לא יצא כלל מקולמוסו של החת. 'ספר החיי3'

וראיה לכ9 שקביעה זו נמצאת להדיא . ס"בי+ דברי תורתו של החת' שיר מעו+'ששילב את ספרו , שמעו+ סופר

איתא : "ד> עח טור ב, ג"פרשבורג תרנ, ב"ח, ק"מהדו, בתו9 תורת משה', שיר מעו+'במקו3 אחר בספר 

ס "רידבורג היה מאבות החתרבי חיי3 מפ". ל מפראג"ה רב+ בצלאל אחיו של מהר"מהגאו+ מו' ספר החיי3'ב

 .ל מפראג"ס עצמו ידע על יחוסו למשפחת המהר"א> על פי כ+ יתכ+ שהחת, דר9 ארבע אמהות
 .רצג8 רצב'עמ, למטה משה, ל ראקאוו"ש סופר שנדפס בספרו של ריט"מכתבו של ר 8
 .לט' סי, ס"כתבי רמ, ח"בודאפשט תרפ8וויע+, איגרות סופרי3 9



 הרב בנימי1 שלמה המבורגר

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

רמח

 ÂÓÚÈ ÍÈ˙Â·‡ ˙ÂÎÊ„ וג),  לכ3כי אני מבטיח3 שאתה ראוי, אל תערֹ> ואל ֵתחת, בני: "ואמר לו

ÍÏ ,ע"ה עקיבא אייגר נ"מצד אמ3 הרב הגאו. מו ,˘˘¯‰Ó ÔÂ‡‚‰ È!˜Ê „ˆÓÂ"! Í"Ú , ואני אהיה

".תמיד עמ3
10

 

של ' למטה משה'ז לגילויי) מרובי) בספר "ס זכינו בשנת תשס"על שאר אבותיו של החת

ס ואילנות " אבות החתבו פורסמו לראשונה פרטי) רבי) על, רבי יו) טוב ליפמא. ראקאוו

, גאוני), ס נמצאי) תלמידי חכמי) רבי)"ממנו אנו למדי) כי בי. אבות החת. משפחותיה)

רוב) משמנה וסלתה של קהילת פראנקפורט , ג) פרנסי) ומנהיגי), חסידי) וישרי), צדיקי)

 :ביניה), מה) שהיו ידועי) רק לבני דור), מה) שנתפרסמו לדורי דורות, דמיי.

 ).;:"תתק' ד;(' שמעוני ילקוט 'בעל, דמיי. מפראנקפורט הדרש. .שמעו רבי •

 ).ז"ר;?ה"קס (נירנברג מ"ור ד"אב, זק שמעו. רבי •

 ).ז"רס; (מ"פפד ד"אב, ריינבא3 ישראל רבי •

 ).?ע"ר; (וורמיישא ד"אב, בלי. אליהו רבי •

 ).?ב"רע; (מ"פפד דיי., ֶקֶסל צ@) הכה. נטע נת. רבי •

 ).;'ש; (לאנדאו מ"ור ד"אב, לוי יעקל יעקב רבי •

 ).ג"של; (מ"ופפד בוורמיישא ישיבה ראש, אופנהיי) ליווא יהודא רבי •

 ).ג"שמ; (מ"פפד דיי., פפBרט צ@) הכה. קלמ. קלונימוס רבי •

, פרידברג ד"ואב מ"בפפד רב, מפראג ל"מהר אחי, מפרידבורג בצלאל ר"ב חיי) רבי •

 ).ח"שמ;(' החיי) ספר 'בעל

 ).א"שפ; (מי> ד"ראב, לוי זקל יצחק רבי •

 ).ד"שפ; (מ"פפד דיי.', מרדכי ספר'ל פירוש מחבר, גינצבורג הכה. שמעו. רבי •

 ).ו"שפ; (מ"פפד מרבני, שוֶורט צ@) אופנהיי) משה רבי •

 ).ג"תי; (מ"פפד דיי., קרוכביי.;בינג זליגמ. פנחס רבי •

 ).;'ת; (טריר מדינת ד"אב, קוכ) לוי יעקל יעקב רבי •

 ).."ת; (מ"פפד דיי., רטי.פפB;צור הכה. נת. רבי •

 ).ד"תס; (מ"פפד ק"דק' המשוררי) ראש, 'ֶקֶסל;צ@) הא. חז. זלמ. שלמה רבי •

 ).ג"תע; (מ"פפד ק"דק' הגדול המשורר, 'חז. רפאל יעקב רבי •

 א) ריזלא מרת אבי, קבלה פי על תפילה פירוש מחבר, מ"מפפד חז. אלחנ. רבי •

!).ג"תק; (ס"החת
שפרטי) מזהי) עליה) נאספו , מפורסמי) פחות, פי) של אבותיוידועי) לנו שמות רבי) נוס

מבדיקת זהות אבותיו עולה שכול) היו חכמי אשכנז מקהילות . הנזכר' למטה משה'בספר 

 
, זכרונות ומסורות על החת3 סופר; ד> כז טור ג, ג"מונקאטש תרמ, ה"ח, י3ליקוטי חבר ב+ חי, פ פלויט"רח 10

 .228' עמ, ד"בני ברק תשע



'חת- סופר'במשנת ה' חוסי'ה  

  א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 
 

 רמט

אבל רוב) המכריע של , מי> וטריר, לאנדאו, פרידברג, נירנברג, כוורמיישא, חשובות ועתיקות

 נפרד בלתי שחלקמ. המפורסמות הוא .  דמיי.היו בני פראנקפורט,  ‡Î-100ÌÈ˘È, אבותיו אלה

 כמעט מסתיימות ואיגרותיו תשובותיו. זו עיר של שמה הוא' סופר חת) 'ת"שו ספר מנוסח

 ש) לו היה, לכ3 אילו> ס"לחת היה לא". „Ë¯ÂÙ˜!¯ÙÓ ÔÈÈÓ סופר הקט. משה: "בחתימה תמיד

 כינויו על ויתר אל כ. פי על וא:, קבוע שימוש עשה בו', סופר, 'אבותיו של משפחה

:התנצלות של בנימה כתב כ3 על. 'פראנקפורט'
11

 ואולי, לידת) מקו) על חתמו לא... רבותי "

 חומ> [=חמרא בר כחלא בתרא מלתא בהא אנא מיהו, לאר> חו> בעיירי עצמ) לתאר רצו לא

,הבבלי נת.: ומצינו, ל"ז רבותי לגבי] יי. ב.
12

בגדתאה חנא רב 
13

 רועבו שימש העיר של שמה". 

הקהילה הקדושה " לדבריו כי, הרוחנית לזהותו וג), אבותיו ושל שלו השבטית לזהות כהגדרה

".‡Ó‚Â„ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ· ÔÈ˙‰, אחת היא לאומתה, ל; ישמרה הא– פראנקפורט –הזאת 
14

 

ÌÈÒÁÂÈÓ‰ „Â·Î· ¯‰ÊÈ‰Ï ‰·ÂÁ‰ 

ת) של דבר זה נראה בהנהג. ס קבע כי מי שיש לו יחוס ראוי לנהוג בו מידה של כבוד"החת

שעל כל אחד מרבותינו אלה העידו חכמי) , רבינו הקדוש מסדר המשנה והתנא רבי עקיבא

.'מכבד עשירי)'שהיה 
15

, פירוש, נראה עד רבי לא היו מכבדי. עשירי): "ס" ביאר החת

. ‡Ì˙Â·‡ ÒÂÁÈ ¯Áוא) היו שוי. בחכמה הלכו , שהושיבו כל תלמיד בבית המדרש לפי חכמתו

ורבי עקיבא ורבי חידשו דבשוי. בחכמה ויחוס ורק אחד , ב למאומהאבל העושר לא היה נחש

".עשיר מחברו יתכבד מפני עשרו
16

היה מכבד : "ס רש) את הביאור הזה בקצרה" החת

וכשהיו שוי) ג) בזה , Ì˙Â·‡ ÒÂÁÈ ÈÙÏ Ì„·ÈÎ ‰ÓÎÁ· ÌÈÂ˘ ÂÈ‰˘ÎÂ, התלמידי) לפי חכמת)

".היה מכבד) לפי גודל עושר)
17

  

אמרתי בהספד של יניק : "ל הספד לשבח את יחוסו של הנפטרס ראוי בכ"לדעת החת

, ושמו עליו' מגלה עמוקות'ממשפחת , קדושי עליוני), היה ממשפחה ר) ונשא... וחכי)

'אלו. בכות': יעקב קרא, אמרתי
18

:י"ופירש,  בהספידא של רבקה
19

יש לומר ,  לשו. בכיה כפולה

משו) דאמרינ.
20

לפי זה מי שיש לו ,  ·ÌÈ„ÈÙÒÓ ‰ÁÙ˘Ó „Â·Î דקטני) שאי. לה) שבח עצמ)

מלבד שהיתה ממלאת , והכי נמי רבקה. מספידי) אותו בשבח שניה), כבוד עצמו ומשפחתו

 
 .מ"ה ומ"ד, נט' סי, ו"ח, ס"ת חת"שו 11
נת+ על סמ9 העובדה שהוא היה ' שרבא ביאר את לשונו של ר, ב"גיטי+ סה ע' ועי. א"בבא בתרא קלא ע 12

 . להבנת תורתו של החכ3הרי שידיעת אר; המולדת מסייעת לפעמי3. בבלאי
 .ה בגדתאה"י ש3 ד"ורש, ב"כתובות י ע' עי 13
 .לד בהערה' עמ, ג"תל אביב תשכ' מהד, חוט המשולש; ט' סי, ז"ח, ס"ת חת"שו 14
 .א"עירובי+ פו ע 15
 ).תקו' עמ, ח"ירושלי3 תשס, ב"ח, ס"מכו+ חת' מהד(ה בונייס "א ד"ס גטי+ ד> נט ע"ס עמ"חת 16
 .א"על ד> סט ע, ג"ירושלי3 תשס, ס"ו+ חתמכ, ס כתובות"ס עמ"חידושי חת 17
 .ח, בראשית לה 18
 . ג,ומקורו בבראשית רבה ז, +"ל רמב"צ 19
 .ה"ג ה"מסכת שמחות פ 20
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 בינת דורות
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È‡·‚ Ô¯‰‡ ·¯‰ 
ס"הש על אהר) רינת ס"מח

  אופקי.
‡¯‰ ÒÁÈ"˘  Ï˘ „ÂÓÏ˙‰ ÁÒÂ!Ï'„¯ÙÒ È¯ÙÒ'  

‡. ÁÈ˙Ù ‰   |  · .ÈÏ·ÂÏÓ ˜Â„ˆ È·¯ È¯·„ Ô   |  ‚ .Â!È!ÓÊ ÈÓÎÁ ‰ÓÎ È¯·„    |  „.‰  ˙ÂÈ!˘¯Ù ˙ÂÙÒÂ

„¯ÙÒ È¯ÙÒ· ÌÈ!Â‡‚‰ Ï˘    |  ‰. ‡¯‰ ¯ÈÎÊ‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· ÔÂÈ„" ˙‡ ˘'„¯ÙÒ È¯ÙÒ' |   Â. 

Ì‡‰ ‡¯‰"‡Ó˙Ò· „¯ÙÒ È¯ÙÒ ÁÒÂ! ˜È˙Ú‰ ˙ÂÈ¯Â‰ ˙ÎÒÓ· ˘   |   Ê. ‡¯‰ ÒÁÈ ÌÂÎÈÒ" ·Â˘ÈÈÂ ˘

ÔÈÏ·ÂÏÓ ˜Â„ˆ È·¯ È¯·„    |  Á. ‡¯‰ È¯·„· ÔÂÈ„"‰ÎÂÒ· ˘    |  Ë. ‡¯‰ È¯·„" ˙È·‰ „Â·ÈÎ ÏÚ ˘

˙·˘·   |  È. ‡¯‰ ˙Â·Â˘˙Ó ‰ÈÈ‡¯‰ ÏÚ ‰¯Ú‰"˘    |  ‡È. ·˙Î· ‰·Â˘˙‰ ÁÒÂ! ÈÙ ÏÚ ·Â˘ÈÈ„È     |  

·È. ‡¯‰ ÒÁÈ"‰ÓÂ„˜‰ „¯ÙÒ· ‰¯Â˙‰ ˙ˆ·¯‰ ·ˆÓÏ ˘    |  ‚È. ‰Ê· È¯È‡Ó‰ È¯·„   |   ÒÌÂÎÈ  
‡ .‰ÁÈ˙Ù 

 כבר בדורות ,וכנודע לכל, חילופי גירסאות ונוסחאות במקומות רבי,ישנ, בספר התלמוד בבלי 

לוק קדו, חימ משתלשלוחלק גדול מה, ,  מחילופי, אלוקיימי, רבי,רבותינו הראשוני, היו 

 יש נוסח שאנו מוצאי, אותו בעיקר באזורי אשכנז וצרפת .בי6 הספרי, שבארצות השונות

ויש נוסח , ) הראשוני, שמאזור זהי או בנוסח המשתק8 בספר,בכתבי היד שנכתבו ש,(

.  וכ6 על זה הדר9יש נוסח שהוא ייחודי לספרי תימ6, שמוצאי, אותו בעיקר באזורי ספרד

לה ובמנהגי ההלכהי לה, מסורות ייחודיות בנוסחי התפוכמספר הארצות שיש
1

כ9 הוא מספר , 

 .מסורות נוסח התלמוד גופו

אלו " הידוע של כללבתחו, נוסח התלמוד אי6 כמעט מקו, ל, אלא שבשונה משאר תחומי,

נחו; ולכ6 , ועל דר9 כלל רוב החילופי, מקור, בטעות סופרי, גרידא, "ואלו דברי אלקי, חיי,

ומה משקלה לעומת מסורות , ל מסורת ומסורת בפני עצמה עד כמה היא ברת סמכא על כלברר

נוסח אחרות
2

.  

מה הוא המשקל הנכו6 לנוסח ספרי ספרד כאשר חלוקי, עליה, יעסוק בשאלה הדיו6 דלהל6 

לברר מה אלא רק לנסות , לענות על שאלה זו בכוחות עצמנוולא באנו במאמר זה  .ספרי אשכנז

 לצור9 זה עלינו לאתר חכ, גדול בתקופת רבותינו הראשוני, .ני, בשאלה זוהיתה דעת הראשו

וחיווה , דהיינו ששהה תקופה ניכרת בשני האזורי,, 6לו לעומקהלארצות הי תשהכיר את ש

 .דעתו בזה

 
בירור מקי7 במנהג אמירת ': אפשר למצוא בפתיחה למאמרי, סיכו. קצר וממצא על חלוקת העדות השונות 1

 . תעח;תנז' עמ, ט"ניס) תשע, ע8 חיי. באבוב', ברכת מעי) שבע בליל הסדר שחל בשבת
תיאורי כתבי היד "סיכו. המחקרי. בעני) אפשר למצוא במאמר של מנח. כ8 ועשהאל שמרצל והלל גרשוני  2

 ".הכי גרסינ)"בתו> פרקי מבוא של , "דהשלמי. של התלמו



 הרב אהר% גבאי
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פחר

ל שהוא מחכמי אשכנז "ש זצ"הוא רבינו הרא, קריטריוני, אלועל עונה ההחכ, היחיד 

לספרדהמובהקי, ועבר בגיל לא צעיר 
3

 אבל כל .ושהה בה שני, רבות ונתקבל לרב, המבוהק, 

ה, , המשבחי, את מסורת נוסח התלמוד בספרי ספרד, ידועי,ההמקורות המפורסמי, ו

ולכ6 עיסוק, הוא , ראשוני, שחיו בפרובנס וקטלוניה והשוו את ספריה, לספרי ספרדהמ

רי ספרד לעומת ספרי אשכנז אבל שאלת ספ, בשאלת נוסח ספרד לעומת ספרי קטלוניה ופרובנס

 . כלללא נידונה על יד,

· .ÔÈÏ·ÂÏÓ ˜Â„ˆ È·¯ È¯·„ 

הוא רבינו צדוק הכה6 , ש בסוגיא זו"בירור דעתו של הראהחכ, הראשו6 שעסק בשאלת 

 :ישראל קדושי, אות גמלובלי6 שכתב בספרו 

עקב וכבר נודע דברי הקדמוני, שאי6 להגיה הספרי, בקל כל כ9 והג, דמצא כ6 בעי6 י

נודע כמה שינויי, יש בכמה דוכתי בי6 נוסחותיה, שה, נוסחת ספרדית , 8"ורי

6 שהיה "וא8 על פי שהרמב. לנוסחות תלמודא דיד6 שהוא נוסחות אשכנזית וצרפתית

. מבני ספרד משתבח תמיד בנוסחאות הספרדיות במלחמות ובחידושיו בכמה מקומות

 אשכנז התורה ירושה מדור דור ש שהיה מצאצאי אשכנז כתב בתשובות דלבני"הרא

 .וקבלת, עדיפא מקבלת בני ספרד

וג, . ומה ג, בנוסחת התלמוד אי6 להזניח נוסחות לצמצ, המקובלת בידינו מאבותינו

א8 הוא איננה בנוסחותינו כל ) ב"עעבודה זרה כ (ר ישעיה פיק מסוטה "מה שכתב מה

 .עיקר ש, ובודאי ג, הוא נוסחא ספרדית

וטעמו מפני , ש מחשיב יותר את מנהגי אשכנז מאשר מנהגי ספרד"בדה שהרא מתו9 העו,כלומר

רבי צדוק מסיק , )"לא פסקה מה, ישיבה"(שיש לה, יותר רציפות של לימוד תורה ברבי, 

 .מלובלי6 שג, נוסח התלמוד יהיה מוחזק יותר אצל בני אשכנז יותר מבני ספרד

ולהל6 ,  מקו, להסתפק בכוונתויש, ש בתשובתו בשבח מנהג אשכנז"בעיקר דברי הרא

, מסקנת הדברי, שהבנתו של רבי צדוק שרירה וקיימתא9 ,  בהרחבהנדו6 בזהיב >פרקי, יא

 . ש מעדי8 את מסורת בני אשכנז על פני מסורת בני ספרד" לגבי מנהגי הלכה הראואכ6

רת  את עניי6 מסורת המנהגי, למסו בפשיטותיש להעיר על רבי צדוק שהשווהעדיי6 אול, 

 ג, לחלק בי6 אפשרא9 ,  להשוות בי6 הדברי, והגיו6 רביש מקו, א8 כי,  ואי6 זה מוכרח,הנוסח

ח "מנהגי, אכ6 נוטי, להשתבש בעיקר מהעדר לימוד תורה ומהעדר תולומר ש, הדברי,

ני, הספרי, הראשודיוק מצב :  גורמי, רבמספרעוד אבל נוסחאות ספרי, תלויי, ב, מובהקי,

אותה בדייקנות הסופרי, והלומדי, , צורת הכתיבה הנוהגת באותה האר;, ;שהגיעו לאותה אר

 
וקסיטיליה כולה שייכת לחלק הספרדי , היא טוליטולא בירת קסטיליה, ש נתמנה להיות רב העיר טולידו"הרא 3

 .ולא שייכת כלל לחלק הקטלוני שבספרד, שבספרד
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Ê ¯ÙÙÂ˜ ÌÈ¯Ù‡"Ï 
מנהל המכו. לתצלומי כתבי יד עבריי! בירושלי!   

   È· Ï‡ÂÈ!„¯: תרג! והשלי!
˙ÂÓÈ˘¯Â ÌÈ!ÂÈˆÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ ÌÈ  

˙‡Ó¯ '·˙Î· Û¯Â„!„ÏÂ‡ ÌÁ!Ó  È¯·Ú „È* 
 

, עתיקהה  יידיש ספרותיוצריהידיעות הביוגרפיות על   של2פהיק ביותר !בדר- כלל מצומצ

על נבחרת אישיות תמונה של  רציי לנית2במקרי! נדירי! רק . יהמתרגמיה ומעתיקמשורריה 

במקרה והיצירות ביידיש שהגיעו ). למשל, אליהו בחוררבי  (ידיעות מוסמכות וישירותסמ- 

לא , לרוב, אנו יודעי! על אודות מחבריה2, אלינו ממרחק של מאות שני! לא נותרו אנונימיות

 תמונה ברורה  ליצור כלל לא פשוט,פיכ-ל .ודשכיו! אומר לנו מעט מא, יותר מאשר שמ!

של   שורהיפת לחשהגדולהחשיבות מכא2 ה. שורשיהו יידישה  ספרותצמחה מהסביבה בה

מנח! '  ר מאת–  לא מוכר ולא מזוהה עד עתהכתב יד עבריפרטי! אוטוביוגרפיי! והיסטוריי! מ

של ומתרג! מעתיק וג! כ, י!ידישאיי;המוכר כמחבר של שירי! עבריי!, ב2 נפתלי אולדנדור:

 . ליידישארמיי!;עבריי! טקסטי!

 : הבאי!מנח! אולדנדור: ידועי! היו עד עתה כתבי היד ' מקולמוסו של ר

שלו מ, ארבעי! ושלושה שירי! ביידיש ובעבריתשל ) 1517 –ז "כתב יד משנת רע(אוס: . א

מנח! ' לושה שרביניה! ש, שהיהשתמרו בכתב היד הפגו! רק עשרי! וחממה! . של אחרי!מו

.אולדנדור: עצמו חיבר
1

 

 

>מנח! 8לדענד8ר7ס אויט8בי8גר76ישע 67רצייכענונגע. , מאמר זה הוא תרגו! מאמרו של אפרי! קופפר<  *

במסגרת התרגו! נבדקו . 212!223עמA , )1967 (58, די ג8לדענע קייט, יד>@או. נ8טיצ. אי. 6 העברעִיש. <ת=

כמו כ. נבדקו ההפניות הביבליוגרפיות ונוספו הפניות .  פי כתבי הידכל הציטוטי! ותוקנו והושלמו על

אני מודה לפרופA שמחה עמנואל ולד>ר . ההוספות כול. באות בסוגריי! מזווי!. לספרות המחקר העדכנית

 .>קלאודיה רוזנצוייג על הערותיה!

אוסB . ושיר לשבת בעברית, תעברי@לשוניי! יידיש@ שניה! דו–על אהבת הכסB ; ויכוח בי. יצר טוב ויצר הרע 1

 Cספריית האוניברסיטה , פרנקפורט(זה נשמר בספריית מרצבhebr. oct. 17 ( ופורס! על ידיL. 
Löwenstein, "Jüdische und jüdisch-deutsche Lieder", Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag 
des Dr. Israel Hildesheimer, Berlin 1890, pp. 126-144; idem, "Jüdische und jüdisch-deutsche 

Lieder", MGWJ, 38 (1893-1894), pp. 78-89> ;.שירת החול של יהודי אשכנז וצרפת>, א>מ הברמ< ,

 .Eראה , לתיאור מפורט של כתב היד. 251!252עמA , ירושלי! תשל>ב, עיוני! בשירה ובפיוט של ימי הביני!
Róth and L. Prijs, Hebräische Handschriften, 1a, Wiesbaden 1982, pp. 22-23, no. 17 . על

 32, הספרות, הויכוח היהודי וגילגולו באשכנז>@>שיר, ראה חA טורניאנסקי, לשוניי! של רA מנח!@השירי! הדו

)1982( , Aיצחק פאפי. הופי.: ספר מסה ומריבה, הנ>ל; 5!9עמ Aאלכסנדר בר Aלפי , ירושלי! תשמ>ה, לר



יד עברי  ר4 מנח! אולדנדור0 בכתבמאת ות אוטוביוגרפי ורשימותציוני!  
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 שה

שבת , פרשת החודש(  מתורג! ליידישמחזור הכולל) 1504 –ד "משנת רס(כתב יד . ב

  של מעשיותתרגומי! שוני! ,מסוימי! פיוטי! לי!ע! פירוש) שבועות וסוכות, פסח, הגדול

. קינות וסליחותכמו ג! של ,ממדרש איכה
2

  

אל אומר הסתכל ללעקביה ב2 מה>:  פרקי אבותמשנת  מיוסדת על,מוסר ביידיש;דרשת. ג

.>בשלושה דברי!
3

  

 

<Bהמפתח >מנח! אולדנדור;Ch. Turniansky, "Yiddish Literature in Frankfurt am Main", 
Jüdische Kultur in Frankfurt am Main: von den Anfängen bis zur Gegenwart, ed. K.E. 

Grözinger, Wiesbaden 1997, p. 278<. 

ותואר >, Add. 18695הספרייה הבריטית , לונדו.: כיו!<) 18695מסA (כתב היד נמצא במוזיאו. הבריטי  2

 J. Meitlis, Das Ma'assebuch: Seine Entstehung und Quellengeschichte, Berlinחלקית על ידי 
1933, pp. 48-49> תיאור מלא של כתב היד מצוי בקטלוג מרגליות :G. Margoliouth, Catalogue of the 

Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British Museum, II, London 1905, pp. 327-329, 
no. 683 . !וראה גJ. Bamberger, "'Weiblicher Geschmack' und männlicher Erwartungshorizont 

in der Jiddischen Literatur des 16. Jahrhunderts", Aschkenas, 14 (2004), pp. 470-471 . קופפר

אול! בכתב היד , מייחסי! את העתקת כתב היד כולו לרA מנח! אולדנדורB, כמו חוקרי יידיש אחרי!, ובמברגר

 D 160!173 דפי! Dו. המכיל את תרגו! הסליחות ניכרות כתיבותיה. של ידיי! שונות ונראה כי רק החלק האחר

, אריה@וראה עA אנגל ומA בית. 17הערה , ראה להל.. כC עולה ג! מ. הקולופו. של כתב היד. הועתק על ידו

 .>195לוח , ירושלי! תשע>ז, כתב אשכנזי: ג, הביניי!@אסופות כתבי! עבריי! מימי

 .Addספריית האוניברסיטה , קמברידגA: כיו! <Or. Add. 547' טריניטי קולג', שמור בספריית קמברידג 3
 S.C. Reif, Hebrew Manuscripts at Cambridgeראה , לתיאור מפורט של כתב היד. אD91א84דפי! , 547

University Library: A Description and Introduction, Cambridge 1997, pp. 182-183, no. 292<. על 

CFַנרFַוו A7ו. די 8נהייב. ביז מענדעלע : בילדער 7ו. דער יִידישער ליטער6טורגעשיכטע, כתב היד ראה מ

ויינרייC ייחס ג! את >סדר נשי!> שבכתב יד זה לרA מנח! <. 145!148עמA , 1928וילנה , רי!סD7ָמוכר

Bראה ש!. אול! ללא ביסוס כלשהו, אולדנדור , A2 הערה 23עמ ;M. Weinreich, History of the Yiddish 
Language (ed. P. Glasser, trans. S. Noble), II, New Haven and London 2008, p. A603 . כתב יד

. אD128א85דפי! , hebr. oct. 5ספריית האוניברסיטה , רביעי משל רA מנח! אולדנדורB נמצא בפרנקפורט

הפניני ועליו פירושו של רA מכיל את הספר >בחינות עול!> לרA ידעיה ב. אברה! , החסר בתחילתו, כתב היד

. Róth and Prijs, Hebräische Handschriften, p. 8, no. 5/VIIראה , לתיאור מפורט של כתב היד. מנח!

, ראה להל.. Add. 27089הספרייה הבריטית , חבורי! בכתב ידו של רA מנח! מצויי! ג! בכתב יד לונדו.

ידי @יד עבריי! שהועתקו בירושלי! או על@>כתבי, אריה@ארבעה כתבי יד אלו נרשמו ג! אצל מA בית. 36הערה 

ירושלי! , בעריכת ב>ז קדר, פרקי! בתולדות ירושלי! בימי הביניי!, יוצאי ירושלי! עד הכיבוש העותAמאני>

 H. Fox and J.J. Lewis, Many Pious Women: Edition and; 105 הערה 274עמA , תשל>ט
Translation, Berlin and New York 2011, pp. 14-15 . ראוי לציי. כא. ג! לשלושה כתבי יד מספרייתו

ספריית , בכתב יד של פירוש רש>י למקרא הנמצא בלייד.: הפרטית של רA מנח! אולדנדורB המצויי! בידינו

רB יצ>ו ופרטו וברAבA גאונC יזכה לרב >מנח! אלדנדו: מופיעה החתימה, א31דOr. 4718 , Bהאוניברסיטה 

, hebr. 374הספרייה הלאומית , פריס, בכתב יד של סמ>ג; >]אמ. בקרוב כ. יהי רצו.[=טוב הצפו. אבכי>ר 

 Bשמכרתי ]ד[>אני ח>מ מו: מופיע שטר מכירה, א339ד Cשמואל יצ>ו ? ה אי Aיוחנ. בר Aמגילה וזה הסמ>ג לר

, א16דB , 993גינצבורג , ובכתב יד מוסקבה. רA נפתלי אלדנדורB שצ>א>נאו! מנח! ב?? ש??? וקבלA ממנו 

א בכתב יד זה 62ראוי לציי. ג! שבדB (ז>ל> ] מנח! ב. נפתלי[=מופיעה הערת שוליי! החתומה >מב>. 

 Cהועתק בשוליי! נוסח כתובה שנכתבה בעיר בוצב]Butzbach[ ,!מנח Aראה י>י יובל. בה התגורר סבו של ר ,
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שו

. יידישה  ספרותחלוצי מנח! אולדנדור: מקו! בי2' יצירות המוזכרות קנה לו רל הודות >213<

כתבי היד הנזכרי! נית2 לקבוע שהוא נולד לאביו על סמ- . על אודות חייומעט מאוד ידוע לנו 

 הסמוכה( חי במסטרה 1504 ובשנת מעתיקפעל כ, )1450(י "נת רנפתלי בפרנקפורט דמיי2 בש' ר

.)ונציהל
4

 

 כתבי היד על זיהוי = כתבי יד עבריי! באוניברסיטה העברית לתצלומי במכו2 = עבודתי בעת

יד עברי  נתקלתי בכתב ,)!התצלומיאת   השיגהמכו2ש(בורג שבמוסקבה צהנמצאי! באוס: גינ

 .  על תולדות חייו חומר עשירישנו היד ז;בכתב. מנח! אולדנדור:' של ר

 משלו רשימות יצירות ומנח! אולדנדור:'  ר רש!הינו פנקס בו) 109 מספרוש(היד  כתב

 : י!מכיל העמודי! הנותרי! 1180 ;לתו ובסופויכתב היד חסר בתח. ומשל אחרי!

, קידוש הלבנה, נשיאת כפי!, יו! הכיפורי!, הלכות ראש השנה(אוס: דיני! ומנהגי! . א

קבורת מתי! , הכנסת אורחי!, פסח, מילה, צדקה, תענית, באב' ט, תשובה, פורי!, חנוכה, סוכה

,  אשרר" יעקב בביי! לרטורהספר  תוכ2את  מנח! אולדנדור: בדר- כלל'  רמוסר בה!). ועוד

, חכמי אשכנזאחרי! מו) ר משה מולי2" יעקב בביר(ל " כמו מהרי,ממחברי! שוני!השלמות  ע!

 . פורסמי!רבני! מ ע!בענייני הלכה  וחילופי מכתבי! מסקנות , משלוערותה יחד ע!

 . מאמרי מוסרוכ2 ,קיצורי דרשות שדרש, נותדרשמטרת עצמו לללדרשות שאס: רשימות . ב

 . )עודקרי! ויע שיר על שלוש עשרה(שירי! ופיוטי! . ג

 . בעלי אופי פוליטי ואישירשימות .ד

 הקדמת ;ר אשר" מרבינו בחיי ב>שולח2 של ארבע> ספר :כמו למשל (חיבורי! מועתקי! .ה

 ). ואחרי!>משנה תורה>! ל"הרמב

מנח! אולדנדור: '  על אודות ר שוני! פרטי!י! ומפורדי! מפוזרי! מגוו2 זה נמצאבקוב<

,באופ2 מסודר שיובאו להל2 עצמו
5

' רשל ואופיו חייו ,  מה שיסייע לנו ליצור תמונה על מוצאו

 . מנח! אולדנדור:

 

קונטרס ). 318עמA , ירושלי! תשמ>ט, המנהיגות הרוחנית של יהודי גרמניה בשלהי ימי הביניי!: ור!חכמי! בד

 הספרייה, ובו ליקוט מהערות שרש! רA מנח! על גליונות כתב יד של פירוש רש>י לתורה נמצא בירושלי!

 זלה>ה בזA אלול החתימות >מב>., בי. השאר, ב של קונטרס זה מופיעותDא2בדHeb. 28°6978 . Bהלאומית 

קונטרס זה הוא ) (ש!(>מב>. זלה>ה יג אב ר>מ> ; )ב2(>כC שמעתי מב>. זלה>ה> ; )א2(רמ>ב בוניזיא> 

, ב, קבלת האר>י, ראה יA אביב>י. בכתיבת ידו של רA נת. אוטולינגו שחי באיטליה כשנות דור אחרי רA מנח!

 .>הערות אלה אינ. נמצאות בכתב יד לייד. הנזכר). א12רA נת. חת! את שמו בדB . 879עמA , ירושלי! תשס>ח

: די געשיכטע 7ו. דער יִידישער ליטער6טור, עריק' ואצל מ, ויינרייC, עליו ראה בעבודתו הנזכרת של לוינשטיי. 4

די געשיכטע 7ו. , יA צינבערג; 75!76' עמ, 1928ורשה , Iקו7ה7Dו. די עלטסטע צFַט. ביז דער השֹ<לה

Fַ1928ורשה , ו,  יִיד.ליטער6טור ב , Aאמיתי[תולדות ספרות ישראל , הנ>ל(= <48!53עמ Aספרות : ד, ]תרג! מ

 Ch. Turniansky and E. Timm, Yiddish in Italia: Yiddish; )25!26עמA , 1958אביב @תל, אידיש
Manuscripts and Printed Books from the 15th to the 17th Century, Milan 2003, p. 118 no. 59<. 

ומשו! שאני מצטט ממיקרופיל! קשה לציי. באיזה עמודי! נמצאי! , עמודי כתב היד אינ! ממוספרי! 5

המספור הפוC ומתחיל במספר . לאחר שכתב קופפר מאמר זה נוסB מספור לעמודי כתב היד<. הציטוטי!

 .>הוספנו הפניות למספור זה; א598



יד עברי  ר4 מנח! אולדנדור0 בכתבמאת ות אוטוביוגרפי ורשימותציוני!  
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 שז

‰ÁÙ˘ÓÂ ‡ˆÂÓ 

 אב רסז )כ (יט' וה' כתבתי מוסר זה ביו: "בקולופו2  מסתיי!1507מאמר מוסר שכתב בשנת 

 מנח! אלדנדור: הסופר המחברפה ריבא אני
6

 נפתלי? בר
7

ל שהיה מעשירי ומאצילי ומפרנסי " ז

 ]... [ לא בכח יגבר איש]... [לקח' נות2 וה' תה אהיה אשר אהיה הע א: ש.אשכנז ומטוביה!

."]... [ואות2 טפשי ישראל הבוטחי! על חיל! וברוב עושר! יתהללו
8

 אותה מרשימה אחרת 

מנח! אולדנדור: היה ב2 שככל הנראה התגורר ' רשללעובדה   מתוודעי!אנו ,להל2 נצטט

 .בסלוניקי

 גדוליבי2 למנח! אולדנדור: '  קרבה משפחתית בי2 ר על למדי! אנו שונותרשימותמ >214<

.זליגמ2 הלוי ציו2'  רתנכדאשתו היתה . איטליהאשכנז ו רבני
9

' החכ! ראת   הוא מציי2מחותניוכ 

;של פדובההמפורס! רבה , יהודה מינ<
10

; רבה של פרנקפורט<"שמעו2 כ'  ר
11

, חיי! שט2'  ר

.רב במסטרה
12

 

 

בכתב היד אי. רמז לכC שהיה . !"ה למעתיק ולא לסופר סתהכוונ" הסופר"בתואר . >ב497; א517: למשל< 6

 .!"סופר סת
כידוע בקרב . >א47<" שקראו לו במדינA זו איטליא הירJ גולד.: "במקו! אחר בכתב היד הוא כותב על אביו 7

ואולי בא , "גולד."לעומת זאת לא ברורה לי משמעות הכינוי . צמוד לנפתלי" הירJ"יהודי גרמניה הכינוי 

ראה . יובל הציע שמשמעות הכינוי הוא >לב זהב>. >שהיה מכונה גולד. הירJ>: א555בדB <. את עושרולציי. 

 .>319עמA , חכמי! בדור!, יובל
 .>ב188< 8
ובחזיו. לילה ליל מ>ש כד תמוז רמ>ז נאמר לי מפי שייש טהור חמי זקני מופת : "ברשימה אודותיו בכתב היד 9

לאחר מכ. היה רב בבינג , זליגמ. התגורר קוד! לכ. באנדרנC'  ר.>א94<" ל אנדרנC ז>ל"ז ס"הדור מהרר

 A. Berliner, "Seligman Bing Oppenheim", Hebraeische Bibliographie, 9 ראה עליו. ובאופנהיי!
(1869), pp. 81-86; L. Löwenstein, Beiträge zur Geschichte der Juden in Deutschland, I: 

Geschichte der Juden in der Kurpflatz, Frankfurt am Main 1895, pp. 24-28> וראה ג! לקט יושר :

לפי , חכמי! בדור!, יובל; XXX-XXIXעמA , ברלי. תרס>ד, מהדורת יA פריימ., II, לרA יוסB ב>ר משה

. נית. לראות שהוא התעניי) 303מונטיפיורי , לונדו.(מכתב יד שבאוסB מונטיפיורי . >המפתח >זליגמ. בינג>

 ).!"פירוש לספר >מורה נבוכי!> לרמב(ג! בפילוסופיה ורש! הערות על ספר >רוח ח.> 
' ר. >א540<" ק פדואה"שדרש בשבת תשובה בק[...] מהר>ר יהודה מינJ [...] ' ה מחות"שמעתי ה: "ברשימה 10

תולדות >, ראה מ>ש גירונדי. יהודה מינJ היה רב מפורס! וג! פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת פדובה

 90' עמ, פראג תקצ>ח, חוברת שלישית, כר! חמד, >[...]גדולי ישראל רבני פאדובה אשר באיטאליא 

לפקפוק בעובדה ). 122עמA , 1853טריאסט , תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליאה, מ>ש גירונדי וחA ניפי(=<

 M. Seligsohn, "Minz", Jewishראה , שמהר>י מינJ שימש כפרופסור באוניברסיטת פדובה
Encyclopedia, VIII, New York 1904, p. 604; S. Eidelberg, "Minz, Judah ben Eliezer ha-Levi", 

Encyclopedia Judaica, XII, Jerusalem 1972, p. 69<. 
. >ב527<" ל"J ז"ר שמעו. כ"מהר[...] רבי ומורי ' ק ורנקבורט באחד מספרי מחות"ראיתי בק: "בכתב היד 11

מהדורת <כא ' סי, ! מינJ"ת מהר"שו; קח, שרש כא, ק"ת מהרי"ראה עליו שו. . שימש כרב במיינJקוד! לכ

 .>135!148עמA , חכמי! בדור!, וראה ג! יובל. עמA צב, ירושלי! תשנ>א, י>ש דומב

וראה ג! <. שרש כג, ראה שו>ת מהרי>ק. היה רב במסטרה. >ב458<" ל"ר חיי! שט. ז"מקובצי מחותני מהר" 12

, >החר>ר אנשיל לוי ציו. סגל י>J>: רA מנח! מציי. שני מחותני! נוספי! שלו. 115עמA ,  חכמי! בדור!,יובל

 Bו>החר>ר נחמיה הסופר>, ב428ד , Bעל האחרו. ראה ג! לקט יושר. ב88ד , AעמXLVI<. 
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מעשירי ומאצילי ומפרנסי אשכנז " אביו כאחד  אתמנח! אולדנדור:' רתיאורו של 

,  הנזכרותרשימותל  הודותקבוע עתה לאנו יכולי!שת מלא במסמ- מקבל אימו" ומטוביה!

 )שורש כא (ק"ת מהרי" בשו המופיעהשובהבת. נפתלי היר<' ר, שהוא אכ2 מתייחס לאביו

לאל<  ו נגדו בתביעה כספית ורצאלה שיצאותלונה כנגד ב פנה היר< אולדנדור:' שר, מסופר

של  רבהבטענה ש, אלא בעיר זרה, טפרנקפור,  מגוריובמקו!המשפט לא לנהל את  ואות

 מחותנו של  בשל היותו< אינו יכול לשמש כדיי2 בסכסו- זה"שמעו2 כ'  רפרנקפורט

הסיפור נסוב . שהתפשט באשכנז לטרור חברתי ק< שי! לקרא היר< אולדנדור:' ר. אולדנדור:

 אילצהש ועשירי! באמצעות תביעה כספית כיסי!>בעלי > כס: מוסחטש מסוימי! אנשי!סביב 

  היתה כרוכהבאשכנזמשו! ש ו. מגוריה!ממקו! המשפט במקו! מרוחקלקיי! את אות! 

חסרת   היתה!תאפילו כאשר תביע,  העשירי! להתפשר ע! התובעי!ונאלצ, בסכנה הנסיעה

 כל סכסו-  לפיוהלכה; פסקפרס!יוס: קולו2 י'  שר,מבקשהוא  של יהודי אשכנז כמייצג! .בסיס

.מקומיהדי2 ה בבית  לידו2יהיהחייב כספי 
13

 

ÂÈ¯Â‚Ó ˙ÂÓÂ˜Ó¯ Ï˘  'Û¯Â„!„ÏÂ‡ ÌÁ!ÓÂÈ˜ÂÒÈÚÂ  

מנח! אולדנדור: ' ר  ישבשבשנותיו המאוחרות, יידישה  ספרותחוקרימקובל בקרב 

.הבאיטלי
14

על שהותו בגרמניה הוא . מכתב היד שלנו מתקבלת תמונה אחרת לגמריאול!  

".באר< אשכנז] י[בימי חורפי בהיות": כותב
15

 , בכתב היד שלנומצויותה השונותמות  מהרשי

ב "בשנת רל:  התמונה הבאהעולה, נכתבוה2  2הכוללות תאריכי! מדויקי! וציוני מקומות בה

;שהה אולדנדור: ברגנסבורג) 1472(
16

הוא ,  ב2 עשרי! וארבעכצעיר ,)1474(ד " בשנת רל

ב "בשנת רנ; Brescia" ברישה" ב–) 1487!1491(א "רנ=ז"בי2 השני! רמ; נציהונמצא ב

ו "ורס) 1504(ד "רס; Padova בפדובה –) 1497( ז"רנ; Romagna" 2ארומ" ב– )1492(

 במסטרה– )1506(
17

 Mestre ;בארי" ב– )1507!1509(ע "ר=ז"רס "Riva [di Trento] ;

 

עמA , ד ש!ראה עו, על רA נפתלי הירJ אולדנדורB. 140!142עמA , חכמי! בדור!, ראה ג! יובל, על פרשה זו< 13

321!318<. 
 ".בסוB חייו ישב באיטליה: "עריק; "כנראה ישב לעת זקנתו באיטליה: "צינברג 14
 .>א296< 15
ב "ט באב רל"ז זלה>ה ונקבר בק>ק רעגנשבורק וכ"יהודA חסיד נפטר בשנת תקע' הרי>ח הנקרא ר: "בכתב היד 16

ו זה של אולדנדורB וחתימת שמו על תיאור<. >ב73<" ל על קברו וחתמתי שמי על מצבתו". ז"הייתי אני מב

 L. Raspe, "Sacred Space, Local History, and Diasporic Identity: The Gravesראה , על גבי המצבה
of the Righteous in Medieval and Early Modern Ashkenaz", Jewish Studies at the Crossroads 
of Anthropology and History: Authority, Diaspora, Tradition, eds. R.A. Boustan et al., 
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 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ˆÊ ¯!ÈÏ¯· Ì‰¯·‡ È·¯"Ï 
מורה בבית המדרש לרבני& בברלי!

 

¯‰ÓÎ ÔÂ‡‚‰ ˙Â„ÏÂ˙"Ê ÔÈÏ¯Ú· Â‰ÈÚ˘È ¯"Ï 

 

מגיד "ואחר כ4 התפרס- בתרגו- עברי בהמשכי- ב, )1879ברלי1  (מאמר זה פורס- לראשונה בגרמנית

). מ"בתשרי תר'  ד8ט "באלול תרל' א (33!38גליונות , שנה ראשונה, )'המגיד'תוספת לעיתו1 " (משנה

 : ל"בראש סדרת המאמרי- העיר המו

¯‰ÓÎ ÌÎÁ‰ ·¯‰ ÛÈË‰ ‰Ê ¯Ó‡Ó· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡"¯„ ‡ .È‰ ¯Ú!ÈÏ¯Ú·" ÔÂ˘‡¯· ÔÈÏ¯Ú·· Â

¯„ ÌÎÁ‰ Â¯Î˘ ÏÚ ‡· Â· ¯˘‡ ÌÂÈ‰ „Â·ÎÏ ÌÚ ˙ÙÈÒ‡· ÂÊ ‰!˘ È‡Ó Á¯ÈÏ .ÔÈÏ¯Ú· ‰˘Ó , ÛÈËÓ

Ë„‡Ë˘ÈÈ! ¯ÈÚ· Ï‡¯˘È ˙„ÚÏ-Ò!Ú„Ú‚ , ·Âˆ˜‰ ¯Î˘ Â‚È˘‰·)ÊÈÈ¯Ù (Ú „ÒÂ!‰" ˙ÓÈ˜‰ Ô¯˜ È

)‚!ÂËÙÈË˘ ( ˙ÓÎÁ· ÔÈ!Ú ‰ÊÈ‡· ÂÓˆÚ ÔÈÈËˆÈ ¯˘‡ ˘È‡‰Ï ˙˙Ï ÔÈÏ¯Ú· Â‰ÈÚ˘È ÔÂ‡‚‰ Ì˘ ÏÚ

Ï‡¯˘È . ˙ÂÚ‚Â!‰ ˙Â·ˆÓ È!ÂÈˆÂ ˙Â¯Ú‰ ˙ÂÙÒÂ!· ˙„ÁÂÈÓ ˙¯·ÂÁ· ˙ÚÎ ÛÈËÓ‰ ÒÈÙ„‰ Ì‰‰ ÂÈ¯·„

¯‰Ó ÏÂ„‚‰ ·¯‰ ÈÈÁÏ"Ê ÔÈÏ¯Ú· È"Ï .ÎÁ‰ ˙Î‡ÏÓÓ Â‚!Ú˙È Â!È‡¯Â˜ ÈÎ ‰Â˜!‡Â‰‰ Ì , Â˜ÈÊÁÈÂ

Â!˘„˜ ˙Ù˘Ï ÂÈ¯·„ Ì‚¯˙Ó‰ Ï‡ Ì‚ ‰·ÂË. 

 שרגא אברמסו1 העירוכפי ש, ישעיהו ברלי1' המאמר אינו מקי9 כראוי את כל תולדות חייו של ר

אברה- ' מאמרו של ר): "ב' עמ, סיני קי, "לרב ישעיה ברלי1' הפלאה שבערכי1'בספר ' קונטרסי-'ה("

כשהלה קיבל פרס מקר1 שנקראה על שמו של , משה ברלי1' ל רשהוא נאו- שנא- לכבודו ש, ברלינר

 בבמת 8בשבילנו ולמקומנו , מכל מקו-". אבל אינו יפה בשבילנו, היה יפה לשעתו ולמקומו, ב"הרי

 .שניחוח המקו- והזמ1 עולה ממנו,  יש מקו- למאמר זה8' ירושתנו'

א ברלינר במאמרו "בעוד ר: של אברמסו1במאמרו אי אפשר להתעל- מביקורתו הסמויה למחצה 

 בחר לפתוח את 8 באופ1 בולט ואולי א9 מתריס 8אברמסו1 , ב לגאו1 מוילנא"הנוכחי מקביל בי1 רי

כאשר , אינה מקורית משל ברלינר, א- כי ההקבלה לגאו1 מוילנא(דוד פארדו ' ב לר"מאמרו בהקבלת רי

 ). להל21' ציי1 בעצמו בהע

לתולדות רבי , 'מאת משה סנדרס, ציי1 כא1 למאמר נוס9מ1 הראוי ל, לצד מאמרו של אברמסו1

 כל אחד 8שני המאמרי- משלימי- . 181!190' עמ, א"ירושלי- תשמ, ו, ארשת', ]ב"הרי[ישעיה ברלי1 

 .ב" חלקי- נוספי- מסקירת תולדותיו וכתביו של רי8בתחומו 

* 

 . ורש שמו שלא פ8שהיא לשו1 המתרג- , סדרת המאמרי- מובאת כא1 כדמותה כבמקורה

וכ1 תוקנו טעויות , תיבות אחדות נוקדו, תיבות אחדות שנכתבו בכתיב חסר ניתנו כא1 בכתיב מלא

 מה1 כתוצאה מאיות לא נכו1 של תיבות עבריות שנכתבו באותיות לועזיות 8תרגו- ודפוס מוכחות 

 וראה עוד .קט1 שהגיע לחינו4 ועוד: שהמתרג- איית', קט1 שהגיה לחינו4': כמו החיבור(במקור 

 ). 3' במאמרו של אברמסו1 ש- הע

 היינו המתרג- 8' המעתיק'מלבד הערה אחת שהיא מ, הערות השוליי- ללא סוגר ה1 ממחבר המאמר

 . ההערות המוסגרות הינ1 מהמערכת.  כמצויי1 בה8' מגיד משנה'או המפרס- ב

ככל , י התארי4 היהודיניתנו כא1 במוסגר לפ,  צויינו לפי המני1 הלועזי- ככול-התאריכי- שרוב

  . מה שלא הוברר נסמ4 על עיקר השנה. שנית1 היה להעמידו על דיוקו



ל"ז בערלי% ישעיהו ר"כמהר הגאו% תולדות  

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

 שיז

 

 המאה שעברה חיו שני מאורות גדולי+ בקרב ישראל שהאירו בתורת+ תבהמחצה השניה לשנ

א7 כי נבדלו זה מזה בכשרונותיה+ ומהל5 רוח+ ועל פיה+ שוני+ היו ג+ . וחכמת+ עד למרחוק

בכל זאת מבלי השע8 אחד על רעהו , תמשו במו בפעולותיה+ הרוחניותהאמצעי+ אשר הש

שניה+ שמו לה+ למטרה את החקירה . ד נעלהוהתחברו שניה+ להגיע למטרה אחת נכבדה ומא

י8 שניה+ שמו מבט ֵע; והבקרה החדה והנמרצה כמעט בכל חלקי וסעיפי הספרות העברית

לצר7 ולברר הנוסחאות מכל , + אנו חיי+ת בנוסחאות הספרי+ אשר מפיהָושכל+ לתק8 כל מע>

 . להפי< אור בהיר על כל סתו+ ולהעמיד האמת על תילה, סיג וטפל

) ]ח"תקנ [1797מת בשנת (‡ÏÈÂÂ Â‰ÈÏ!‡ הגאו8 רבינו : שני אנשי+ גדולי ישראל הה+ היו

את הראשו8 מה+ נוכל לכנות בלשו8 התלמוד ). ]ט"תקנ [1799מת (‰Ú˘ÈÈ ÔÈÏ¯Ú· Âוהגאו8 רבי 

יע8 כי תוצאות חקירותיו ביאוריו וחדושיו מעידות על שכלו החד ועיונו , "עוקר הרי+"בש+ 

מפני כי לפניו נגלו כל מרחבי ומעמקי , "סיני"א בש+ וואת השני נוכל לקר, העמוק עד להפליא

. לא היה דבר נעל+ ממנו, בקיאותו הגדולה מעוררת השתוממות. נו המסורה דבר לא נעדרתתור

י "בעוד אשר הגאו8 מהר") אחא"ש+ הגדולי+ ער5 (ל "א ז"כנהו ג+ הרב הגאו8 חידבש+ הזה י

בורו נודע ביהודהיבח(לאנדא 
]1[

על ". אד+ קשה כברזל: " בש+ר יכנהו לרגלי רוחו הכבי)

פעולות שני הגאוני+ הה+ בממלכת הרוחנית
2

בוריה+ לבד ילא נוכל לשפוט מישרי+ כראוי מח, 

 נוכל לעמוד על ערכ+ רק על פי מספר התלמידי+ הרבי+ וכ8 לא. שהשאירו אחריה+ לברכה

. שלמי+ אשר הלכו בעקבות+ ולאור+ נסעו והלכו ג+ ה+ להאיר לבני עמ+ באור התורה והמדע

נו כי ג+ הערות קטנות המפוזרות יז רוח+ הכביר נוכל לשער בראותוצמת גדולת+ ועואת ע

הבאי+ אחריה+ בעניני+ עמוקי+ ולבנות ח8 לפקוח עיני אלפי תלמידיה+ ובוריה+ היה בכיבח

 נמצאו רבי+ מחכמי עמנו בעת החיה אשר לא א7 א+. עליה+ ארמוני מדע ותושיה בחקרי לבב

כ8 ; דו ולא יחקרוויע8 לא ימ, יחפוצו להכיר ער5 שני הגאוני+ ולהוקיר תוצאות חקירותיה+

מ לא יזכיר סופר "8 עדכ(בוריה+ ינמצאי+ ג+ כאלה אשר אינ+ שוי+ בעיניה+ ג+ להזכיר+ בח

 בכל ?) בורו הגדוליא מח"קורות ישראל החכ+ גרעט< את ש+ הגאו8 ישעיהו בערלי8 בחלק י

 . כבי+ מזהירי+ עד ק< הימי8 בשמי הספרות העבריתוזאת ישארו שניה+ כ

 רבורי+ אחדי+ המפיצי+ אוידות חיי ופעולות הגאו8 רבינו אליהו ווילנא כבר נכתבו חועל א

ש"רחועל ידי כתבי היד שנשארו מעזבו8 ה, האיש הגדול דגול מרבבה ההואעל תולדות 
]3[

 

; וו" יותר על תולדות הגאו8 רארצוקערמא8 במאהילעוו אשר הל5 לא כביר לעולמו יופ< או

יצאו לאור נוכל לברר האמת מ8 השקר אשר בהמש5 יי הה+ אשר "י כ"ביחוד יש תקוה כי ע  
 ] .ד סימ! כג"יו, מהדורה קמא[ 1

י מערי6 גודל שני הגדולי& הה& זה לעומת זה בהקדמתו לחלק השני לחיבור "א יעלינעק נ"ג& הרב מהר 2

 .]ט"תרי, למהדורת ווי!) בגרמנית(הקדמתו . [הפלאה שבערכי!
: ראה עליו. ט"רלנפטר מוצאי שמחת תורה ת. א"אברה& אחי הגר' היה חת! בתו של ר. שמריהו' החכ& ר[= 3

 .]3' הע, תשה' עמ, ישורו! יט', ]ה[א "כתב יד קדשו של רבנו הגר, 'ד קמנצקי"ר



 ל"לינר זצרבי אברה1 בר

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

שיח

א5 בנוגע לקורות חיי . אמת?יחסו לו ללאיל שנת"או8 הנבורי הגיהזמ8 התערב ביחוס רבי+ מח

וזו הפע+ הראשונה אשר נסיתי לחבר , ישעיהו בערלי8 לא נכתב מאומה עד היו+' הגאו8 ר

דות חיי האיש הגדול הזה אשר היה למופת ובחוברת את כל אשר אספתי ודרשתי ביגיעה רבה א

 הגאו8 ההוא לעולמו ננסה לחדש בעצ+ היו+ הזה אשר בו לפני שמוני+ שני+ הל5. לרבי+

 . זכרונו להציב לו מזכרת נצח ובאורו נסע ונלכה

 

]ט"תע [1719רבינו ישעיהו נולד בשנת 
4

 בעיר אייזענשט@דט
5

'  ובעודו בילדותו בא ע+ אביו ר

או " בערלי8"ומסיבה ההיא נקרא אביו ומשפחתו אחריו בש+ , ב או לייבוש לעיר בערלי8יל

שכנו מאייזענשטאדט לבערלי8 קשורה במקרה אחד מקורות הזמ8 אשר העתקת מ". מבערלי8"

Aָתנקרו וBמזמ8 קוד+י  . 

אשר סיבות , בסו7 המאה השבע עשרה נגרשו היהודי+ מעיר אייזענשטאדט וסביבותיה

רוש ההוא היה לו יחס והצטרפות יא5 זאת נודע כי הג, רוש ההוא עוד בערפל חתולת8יהג

על זה יעידו הדברי+ החרותי+ על . וויע8 בירת מלכות עסטריי5 ררוש היהודי+ אז מעיילג

יע8 כי מלבד שמות הנפטרי+ , מצבות הרבה במקו+ הקברות היש8 לבני עמנו בעירנו זו בערלי8

נזכר ג+ כ8 כי היו ממגורשי אייזענשטאדט
6

, ]ט"תמ [1689המצבה היותר עתיקה היא משנת . 

דוש ממגורשי אייזענשטאדטיהודא הק' והוצבה לזכרו8 האשה שמחה בת ר
7

, לפי הנראה, כ" אח

יוכל להיות כי אחדי+ מהמגורשי+ שנשארו באר< שבו , רושירת הגיכאשר נתבטלה גז

. ואלה נקראו מקרוביה+ שנתישבו בבערלי8 לבוא אליה+ לשבת עמה+ ש+, לאייזענשטאדט

ראה מיני  ("בערלי8"ב אשר בתוכה נזכר ג+ אחיו וואל7 בכנוי ילאלה תתחשב ג+ משפחת ל

לבערלי8 " מרדכי מוכיח מאייזענשטאדט' ר"נקרא ' אולי בא אביה+ שהי) 32' עמתרגימא 

מקוד+ לזה
8

] ו"תע[ 1716 יע8 כי על פי הערה הנמצאת בפנקס המוהלי+ בעדתנו נראה כי בשנת 

וזה ". הירש"והילד נקרא בש+ , מ מוכיח"נולד ב8 אל איש אחד שלמה שמו שהיה חת8 הרב ר

 
 . וש& נאמר כי היה ב! שמוני& במותו] ט"תקנ [1799זה נראה ממה שחרות על מצבתו בשנת  4

הרה עיר אייזענשטאדט :  בהספדו על מות הגאו! אומרVIIIעמוד " רשפי קשת"משה קערנער בחבורו ' הרב ר 5

ÈÎ : תיבות, במקור ש&. [אוי נא לה אמרה ברעסלויא כי אבדה כלי חמדתה, עיר בערלי! גדלה שעשועיה, וילדה
‰˙„ÓÁ ÈÏÎ ‰„·‡ ,ט" היא שנת פטירתו תקנ:ק "מודגשות ואחריה! צוי! לפ.[ 

א6 ג& מגורשי , לפי זה נראה כי לא היהודי& ממגורשי וויע! לבד& יסדו את עדת ישראל בבערלי! 6

ב "גייגער ח. קורות היהודי& בבערלי! להחכ& ל' ראה בס. (ענשטאדט ומקומות אחרי& לקחו חלק& בזהאייז

 ). 'עמוד ה

י אשר אס; עניני& הרבה המפיצי& אור על קורות עדת ישראל "ל לאנדסהוט נ"ז העירני בטובו החכ& הר"ע 7

 . בבערלי! ואשר עוד לא עלה בידו להוציא& עד היו&

על מלת " וינס ויצא החוצה: "ישעיהו בערלי! ביאור על המקרא' הוא מביא נכדו הגאו! רמרדכי מוכיח ה' מ! ר 8

ל דרשת& "הנראית כמיותרת נאמר בתלמוד כי ראה יוס; אז דמות אביו א6 כחידה היתה מאי! לקחו חז" יצא"

ראה " (ביווירא צורת א: "מ מוכיח אומר על זה כי סמכו דרוש& על ראשי התיבות של מלת ויצא"הרב מהר. זו

ל ש& "צ" י מוכיח"מהר"ואשר תחת , דפוס ווילנא' ובמיני תרגימא ד; ד, הפלאה שבערוכי! ער6 דיוק!

 "). מ מוכיח"מהר"



!
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ÈÈÂ!ÈÎ È‡!‚ ˙Â‡‚ÁÏ ÌÈ¯ˆÂ!‰ ˙ÂÁÂÏ· ÌÈÈ¯·Ú‰ 

 

‡Â·Ó 

 רבי שמואל אמר": ל"כמאמר חז,  ומקד0 מקור לגאוות האומהמאז וו הלוח העברי היחישובי

ושמרת0  'שנאמר , מני3 שמצוה על האד0 לחשב תקופות ומזלות,בר נחמני אמר רבי יוחנ3

הוי ?  איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמי0,'עמי0בינתכ0 לעיני ה וחכמתכ0ועשית0 כי היא 

"אומר זה חישוב תקופות ומזלות
1

. 

 והיו מסורי0 בידי חכמי0 היו מסורי0 ביד כל אד0 לא מסובכי0 ומורכבי0 אלו חישובי0

 העיבורÂÒ„:  מהביטוילמשלכפי שעולה (
2

 שיפוצו, ]הלל[ הזה הנשיא כשראה", אול0. )

 היה ימיו שעד, המועדות לחשבו3 העברונות ג0 להכל ומסר, לתורה המסורה תבכ לכ3, הגליות

"החשבו3 להכל ומסר הוא ובא, ראייה פ"ע מקדשי3 והיו, דינו ובית להנשיא בסוד
3

. 

 את הלוח על מכונו העמיד עברונות שתפקיד0 היה לספרי בנאספו אלו חשבונות

 . השמי0צבא מזג האוויר ומהלכי, והשתקפותו על פי סדרי המזלות

 הכוללת את ,ת עממי' שנהלוח' המוקדמת ספרות דשה בעת החהלוחות אלו נדפסמ בשונה

 את המצוות קיי0 החיוני ליהודי הרוצה להמידעכמו את כל , סדר ימות השנה ומועדי החגי0

 א9 הלוחות ברוב המידע היהודי צוינו לצד. דשי0ו מועדי0 וראשי חדוגמתכ, זמ3בהקשורות 

 היתה תאריכי0 אלו 3לציו.  אשר לה0'הקדושי0'חגאותיה0 וימי , ח הנוצרי הלוחישובי

יש מ3 התאריכי0 שנועדו להוות תמרור אזהרה ליהודי0 לבל יצאו באות0 . משמעות כפולה

ימי0 מבתיה0 אל רחובות הנוצרי0 מפני הסכנות שארבו לה0
4

 תאריכי0 לציו3 הסיבהא: עיקר . 

 שכניה0 הנוצרי0 ועל כרח0 ע0 דתי ניהלו עסקי0 עוטי היהודי0 כמ:מסחר מטרותמאלו נבע 

כ: שהלוח , נוצריי0 'קדושי0' וימי תאריכי0 פי רוב הירידי0 נקבעו ל.לוח הנוצריב התחשבו

 

 .אה מאמר זה אורו רו שבעידוד,חקר המורשת התורנית בגליציה ובוקובינהל – והברכה למכו+ עד הנה התודה * 

!.א"שבת עה ע 1

: א"ע קיב כתובות עוד וראה". ברמזי5 שנויה ברייתא, העיבור סוד: "ש5 י"ורש, ב"ע כ השנה ראש ראה 2

!.ש"עיי, "עיבור סוד זה', יהיו לא עמי בסוד'"

!.ו אות ב פרק אבות, זבוע, ישראל תפארת 3

 התפרס5 צו מטע5 העיר 13באביניו+ של אמצע המאה ה,  אלואותהגבלות רבות הוטלו על היהודי5 בימי חג 4

אסור לשו5 יהודי או יהודייה בני יותר מתשע , מובא לחולי5] 'קודש'לח5 ה[כאשר גופו של המושיע 'שלפיו 

, הכס הקדוש והיהודי5, סמנסו+. ש(' לק ולהסתתראלא עליה5 להסת.  להישאר ברחוב היהודי בנוכחותוני5ש

 בעוו+ הלוואה ,1517 זה נית+ לציי+ את צו גירוש יהודי טוסקנה בשנת בהקשר). 377!368' עמ, 1994,  אביבתל

 ;54' עמ, 1967ירושלי5 , הרנסנס בתקופת בפירנצה היהודי5,  דוד קאסוטומשה( בימי חג נוצריי5 בריבית

!.)108 'עמ ,1962 אביב תל, באיטליה ודי5היה תולדות, רות בצלאל



העבריי* בלוחות הנוצרי* לחגאות גנאי כינויי  
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 שלג

 אירופהליהודי היה חיוני והכרחי אותיוהלועזי וחג
5

. 

נית3 ,  השנה במש: הדורותלוחות זכו לה0 בנסיבות אלו ובמידת הפופולריות בהתחשב

 במקביל,  הופכת ליותר ויותר שכיחה הלוח היהודיע0 הנוצרי הלוח מזיגתחי3 כי להב

 יוס9 ' הגדרתו של רהיא אופיינית לכ: . מייצגתהיא הנצרות וכל מה ש3 מטת מוחלהסתייגותל

'‰‡ÂÁÂÏ Ï˘ ÌÈÏÂÓÈ! Ì!È˙ ': הלוח הלועזי מזכיר אתכשהוא ג3נ נורלייוזפא הא3
6

.  

 פולקלור של עיוותי לשו3 – של שפה יהודית פנימית  יצירהבתהליכי דו3א זה במאמר

אתמקד .  באירופהטת לדת הנצרות השלגמכווני0 ורמזי0 גלויי0 ונסתרי0 המכילי0 בוז ולע

 ראשית – המוקדמת  העת החדשהבתקופת מהספרות הותבעיקר בשקיעתה הפתאומית והיעדר

 .תקופת רבותינו האחרוני0

'ı˜˘ Â!ˆ˜˘˙ ·Ú˙Â Â!·Ú˙' 

שיבשו את , ובעת ההכרח להזכיר0, האלילי0 וסמליה0 3 מהסתייגותמודי0 מצויה  התלבשני

שמ0 באופ3 גנאי ונלעג
7

 . 

 ): א"מו ע( עבודה זרה במסכת שנינו כ:

? הא כיצד, ' תשקצנו ותעב תתעבנו כי חר0 הואשק;'ל "ת?  לא לשבח ולא לגנאייכול

 . עי3 קו;>ל עי3 כ,  קורי3 אותה בית כריא> אותה בית גליא 3היו קורי

 : )א" הט" פשבת( כעי3 אלו נאמרו ג0 בירושלמי דברי0

את שקורי3 אותו פני מל: קורי3 אותו .  נבליהוהוצאי.  צואה תאמר לו', תאמר לוצא'

 אשר ע0 בית העי'רבי תנחומא בש0 רב הונא . גדיא גלייא.  עי3 קו;כוסעי3 . פני כלב

ת אל ועכשיו קורי3 אותו בית או3מקד0 היו קורי3 אותו בי. 'או3 מקד0 לבית אל
8

. 

ג0  המשיכה ללעוג על האלילי0 באמצעות עיוות הש0 למילת גנאי בעלת צליל דומה הנטייה

 

 מהדוגמאות שתיי5להל+ , 158!148: עמודיPalaces of Time 5נושא זה הרחיבה אלישבע קרליב9 בספרה ב 5

תחילת החודשי5 והחגי5 לפי : כתבו כ9, 19; לוח שנה מליטא מסו: המאה העל. 1: שהובאו ש5 לציטוט

ואלה שה5 חוגגי5 , [...]אלה שה5 חוגגי5 יחד : ברוסיה) תוליתהק(והרומית ) אורתודוכסית(הכנסיה היוונית 

כללנו את . שכ+ אלה יועילו מאוד לבני אד5 התלויי5 בירידי5,  לה5שורי5ע5 כל הירידי5 הק[...] בנפרד 

יוס: ראוב+ ב+ ' בדפוס ר, א" לשנת תרכווילנא לוח(" תחילת החודשי5 ואת חגיה5 של הנוצרי5 מחו> לארצנו

אנו מוצאי5 תיעודי5 שלמי5 של , א: הוא מאותה מאה, ה לוח אחר מוורשעל. 2). 2' עמ.  רא5מנח5 מ+' ר

הוצאת ,  שנה וורשא על כל האל: השישילוח(וא: את מחירי הנסיעות לירידי5 , 5שמות ערי היריד ותאריכיה

!).'לוח קט+ כללי על כל ימות עול5'שנת , אברה5 וואקס

!). זו' למהד מכוונות להל+ זה לספר ההפניות (257' מע, ח"תרפ מ"פפד' מהד, יוס: אומ> 6

 כי ,משה עשה אשר הנחשת נחש כתת"כמסופר על חזקיהו המל9 ש, נית+ לראות תופעה זו כבר בימי הנביאי5 7

 ויקרא: "י ש5"רש' ראה פי, )ד, מלכי5 ב יח" (!ÈÂ ÂÏ Ô˙˘Á˜¯‡ לו מקטרי5 ישראל בני היו ההמה הימי5 עד

 ".נחושת נחש אלא אינו בזה צור9 מה כלומר ,ÔÂ˘Ï ÂÈÊ·Ô ; נחשת+ לו

!. א" ראה עבודה זרה ב ע; יה5אותלחג הוא ש5 גנאי ,)עידיה+: או ('ימי אידיה+'ג5 הכינוי הרווח במשנה  8
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‰ ÈÓÈ· ‚¯Â·˘¯Ù ˙·È˘È'¯ÙÂÒ ·˙Î' 

 

‰Ó„˜‰ : ·¯‰¯‚¯Â·Ó‰ ‰ÓÏ˘ ÔÈÓÈ!· 
. מעט מאוד ידוע על החיי1 הפנימיי1 של ישיבות אשכנז המרובות שהתקיימו במש) כאל$ שנה

לעתי1 ג1 , ריכי1תא, שמות ראשי הישיבות ומרביצי התורה, רוב המידע עליה8 הוא כרונולוגי

.פה וש1 ג1 התייחסות לחשיבות1 של גדולי התורה ולדרכי הלימוד שלה1. אירועי1 חריגי1
1

 

ה8 תופעה שהתפתחה בעת , תיאורי1 חיי1 על ההוויי בישיבה או פרקי זכרונות בעלי נופ) אישי

, החדשה כאשר הנגישות לבתי דפוס התרחבה מאוד והעול1 המערבי הוצ$ בכתבי עת

היינו , אנר בלעז'ז, לפיכ) סוג זה של ספרות. בכל השפות והלשונות, "ת ספרי1 אי8 ק;עשיי"וב

,הגיע לידינו בעיקר מישיבות ליטא המאוחרות, פרקי זכרונות על חיי הישיבה
2

 שפרחו בסו$ 

בעיד8 בו ישיבותיה של , במאת השני1 שעל ס$ השואה, ימיה של יהדות אירופה הותיקה

והחרדי1 לדבר , ת ועתירות היחס כבר היו בעיצומה של נסיגה טראגיתהותיקו, הגדולות, אשכנז

בארצות מערב אירופה כבר עסקו בבניית הכלי1 החדשי1 שאיפשרו את עצ1 קיומ1 של חיי ' ה

, כאשר רבני אשכנז נאבקו בחירו$ נפש במחריבי ישיבות; תורה ומצוות בעיד8 המודרני

 .ה הגרמנית והרפורמה היהודית המזוייפתנושאי ההשכל, מושלי1 גרמניי1 ואחי1 בוגדי1

בזמני1 קשי1 אלה עוד נשמע קול התורה בגרמניה בישיבות בנוסח בית המדרש היש8 של 

באלטונא ) ב"תרל>ח"תקנ(' ערו) לנר' בעל גדולי ישראל כגו8 הללו של רבי יעקב יוקב עטלינגר

או בישיבות מחודשות כבית , בווירצבורג) ט"תרל>ח"תקס ( הלוי באמברגרורבי יצחק דוב

 של הפראנקפורטאית ישיבתוו) ט"תרס>$"תק (המדרש הברלינאי של רבי עזריאל הילדסהיימר

 אבל התהפוכות התרבותיות הקשות ,)ו"תרפ>י"תר(' שלמה דברי 'בעל ברויאר זלמ8 שלמה רבי

בגרמניה לא איפשרו עדיי8 את החייאת ישיבות אשכנז הגדולות של העבר והפיכת8 מחדש 

 .למרכזי תורה בקנה מידה עולמי

לארצות , שבמש) דורי דורות ייצאה חכמי תורה למזרח אירופה, אר; אשכנז הותיקה, בר1

 בעיד8 הקשה של השתלטות ההשכלה הצליחה ג1, והפריחה בה8 את התורה, פולי8 וליטא

באמצעות פועלו ההירואי של רבי משה סופר , לחזור על הישג אחד מרשי1 ביותר, והרפורמה

 .‰Â·˘¯Ù· ‰Ó¯‰ ‰·È˘È¯‚): ר"ת>ג"תרכ(' חת1 סופר'בעל 

 
 .ע"בני ברק תש, שלושת כרכי ספרי הישיבה הרמה בפיורדאב' עי 1
, פרקי זכרונות: ישיבות ליטא, ינסקי'פרקי6 ממי9 זה נאספו בחיבור6 של עמנואל אטקס ושלמה טיקוצ 2

 .ד"ירושלי6 תשס



'כתב סופר'ישיבת פרשבורג בימי ה  
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‰È˙ÂÁ¯Â‡Â ‚¯Â·˘¯Ù· ‰·È˘È‰ ÈÈÁ 
 

או פריס , במדע המשפטי1] איטליה[או בולוגניה , מה שרומא ואתונה היו בתחו1 האמנות

תלמודי במש) מאות >היתה בחיי התורה והעיו8 הרבני, בתיאולוגיה הנוצרית של ימי הביניי1

מזה כמה דורות . עיר המלכת מלכי הונגריה הישנה, בורגשני1 ובמידה רבה עד היו1 הזה פרש

מהווי1 , גדולי ישראל ותלמידי החכמי1 המצוייני1 ביותר שישבו בפרשבורג על כיסא הרבנות

ובאמצעות אלפי תלמידיה1 הרחיבו את גבולי התורה בכל , שרשרת מהודקת ובלתי נפסקת

מצאי1 קברות האנשי1 המפורסמי1 כמו שבבית העלמי8 היהודי של פראג נ. הונגריה וגרמניה

צמוד לשפת נהר , לא פחות מזה ג1 בבית החיי1 היש8 של פרשבורג, ביותר בע1 ישראל

1 "שבה1 קבורי1 מאורי וגאוני ישראל כגו8 מהר, נראי1 מספר גדול של קברי כבוד, הדנובה

קרובו(רבי עקיבא איגר , רבי משה חרי$, ברבי
35

 המקובל ,) של הרב של פוז8 הנושא אותו ש1

 ).'חת1 סופר'(רבי משול1 טיסמני; והרב הגדול משה סופר 
שבפראג יכולי1 להתפאר היו1 רק בבית העלמי8 , ההבדל בי8 פראג ופרשבורג הוא בזה

ולעומת זה פרשבורג יכולה להצביע בגאוה מוצדקת לא רק על , שלה שמעיד על גדולתה בעבר

עד היו1 תוססי1 בה ועל התורה אותה אלא בעיקר על חייה היהודיי1 ש, רבניה הנפטרי1

.מלמדי1 ולומדי1 בי8 חומותיה ג1 היו1
36

 

מיוחדת במינה בעול1 , מצויינת במספר תלמידיה ובחשיבותה, הישיבה של העיר פרשבורג

בי8 כל הגאוני1 שהזכרנו בולט . אנדרטה מכובדת ביותר של אמונה ודעת עתיקות ימי8, היהודי

שלו בעיקר חייבת פרשבורג את ', חת1 סופר'ה, ורט דמיי8במיוחד רבי משה סופר מפראנקפ

ישיבה זו גדלה תחת הנהגתו לישיבה הגדולה ביותר . הפרסו1 שלה בזכות הישיבה שהוא הקי1

אחרי פטירתו היא הגיעה . אלא של כל תפוצות ע1 ישראל, לא רק של אוסטרו הונגריה וגרמניה

כיו1 נכדו . 'כתב סופר'אל וול$ סופר מחבר הלשיא פריחתה על ידי בנו שלא נפל ממנו רבי שמו

הרב של פרשבורג הנוכחי
37

 . ממשי) בדרכ1
,"אוירא דאר; ישראל מחכי1"א1 בגמרא נאמר על אר; ישראל 

38

 נית8 לומר בצדק על 

, כי באויר שלה נושמי1 תורה ויראת שמי1', ירושלי1 הקטנה': המכונה בפי החרדי1, פרשבורג

עבודה וגמילות , הודי1 עסוקי1 במידה רבה במיוחד בתורהשהרי מאז ומתמיד יושביה הי

היכולת . הילדי1 של פרשבורג מקבלי1 מלידה מה שאחרי1 צריכי1 ללמוד בעמל. חסדי1  
 .אבי אמו 35
זכרונות : נכלל בספרי',  פראג–פרשבורג , 'על כ: נכתב מאמרו המפורס6 של רבי מאיר שפירא מלובלי9 36

 .383!389' עמ, ד"בני ברק תשע, ומסורות על החת6 סופר
 ).ז"תרס'ג"תר(' שבט סופר' בעל רבי שמחה בונ6 סופר 37
 .ב"בבא בתרא קנח ע 38



 ל" זצרבי דוד צבי לווינגר
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שמח

בו עדיי3 , ברחוב היהודי!. לספוג תורה ויראת שמי! כביכול עוברת אליה! ע! חלב הא!

, שנה25התגוררו לפני 
39

נמשכו בצורה טבעית , י!רוב היהוד,  בתקופה של התיאור שלנו

, בכל רביעי חדר שיעורי!, בכל בית שני או שלישי שכ3 בית כנסת. ועקבית לתורה ולעבודה

 .שבו לימדו ולמדו תורה בציבור בכל ערב

עובדה מוכחת היא שבתקופה זו היו ברחוב . אי3 זו הגזמה או ביטוי של התלהבות יתירה

מלבד בית , א פחות מאחד עשר בתי כנסתל', שלוסשטראססה'היהודי! וברחוב הסמו9 לו 

ועוד , של הישיבה שבו התפללו בחורי הישיבה' חדר השיעורי!'הכנסת הגדול המפואר ומלבד 

משניות וג! גמרא ע! מפרשי! על , י"רש:שבה! לימדו ברבי! בכל ערב חומש', שיעורי!'ששה 

 .ידי ראש בית הדי3 ותלמידי חכמי! מופלגי! אחרי!

, ל"בה הגאו3 הגדול והמפורס! רבי נת3 וול; ליבר ז', ס"חברת הש'וחד את עלינו לציי3 במי

,ראש בית הדי3
40

כאשר במיוחד בשיעור ,  מסר בכל ערב את שיעוריו החריפי! והעמוקי!

'תוספות:הלכה'
41

. ביניה! הרבה בחורי!,  היה החדר מלא עד אפס מקו! על ידי שומעיו הרבי!

 11שבחדר השיעורי! שלה בכל בוקר בשעה ', ורת חסדת'בנוס; לה! עלינו להזכיר את חברת 

, לחברה זו יש קר3. כל יו! בחור אחר, שלימדו גמרא על הסדר, בדר9 כלל עניי!, התאספו בחורי!

 גולד33!6שממנה כל חבר מקבל 
42

וממנה ג! המועמדי! לשמש ,  בשבוע כעזרה להוצאות מחייתו

 . שבועית עד שמתחילי! לשמש ברבנות גולד3 תמיכה6ברבנות המוכשרי! הנשואי! מקבלי! 

שבה למדו בשיא פריחתה תחת רבי משה , א9 פאר מוסדות קהילת פרשבורג היא הישיבה

,600ל "סופר ז
43

, 500ל עוד " וג! תחת הנהלתו של מורי הבלתי נשכח רבי שמואל וול; סופר ז

נקל .  בחורי!300!400, י"רבי בוני! סופר נ, וכהיו! תחת הנהגתו של הרב של פרשבורג הנוכחי

:שכ3 כבר נאמר בגמרא, עובדה זו אינה חיסרו3. להבי3 שמרבית התלמידי! באו מבתי עניי!
44

 

 שהרי המשפחות, אבל ג! הבחורי! האמידי! היו מיוצגי!". הזהרו בבני עניי! שמה3 תצא תורה"

 .הכי מיוחסות של הונגריה ובחלק! ג! של גרמניה שלחו את בניה! לישיבה של פרשבורג

,אי3 זה פלא
45

,  שהרי בימי! הה! יהודי! לא התקבלו בקלות למוסדות של המדע הכללי

באות! ימי! ראו בתורה את החכמה . ומה ג! שאות! מוסדות נחשבו לשליליי! אצל אבותינו

מי שלא היה בקי במקצועות . היחידה שאמורה לבנות את שכל האד! ואת נשמתו ולעד3 אות!  
 .ל"סביב שנת תר 39
ה "בשנת תקפ. ה" בשנת תקסנולד בפיורדא, ל"סג3ר אברה1 שמואל זנוויל ליברלס"רבי נת- בנימי- נטע וול( ב 40

ס ללמוד " שלח החתאת בנו רבי שמעו- סופר.  בחיי רבוהרבי9 תורה בפרשבורג. ס בפרשבורג"החתבא לישיבת 

 .א"בכסליו תרמ' נפטר בי). ח"משנת תרי(ד ש1 "וראב) ו"משנת תר (שימש כדיי- בפרשבורג. אצלו קבלה
 . לשיעורי עיו- ופלפול בישיבות אשכנזהכינוי העתיק 41
 .המטבע של ממלכת אוסטרו הונגריה באות1 ימי1 42
 .41' הע, 63' עמ, ד"בני ברק תשע, זכרונות ומסורות על החת1 סופר: ראה, מספר זה הוא מופרז 43
 .א"נדרי1 פא ע 44
בקרב בני הכותב מסביר לקוראי1 הנמני1 על החברה היהודית המודרנית את ההשקפה היהודית המובהקת  45

 .'כתב סופר'דורו של ה



'כתב סופר'ישיבת פרשבורג בימי ה  

 א" תשפרספר אחד עש| ירושתנו 

שמט

. 5 א% תלמידי החכמי% לא ביזוהו ג% לא נחשב שווה ער- לה%וא, אלו נחשב לבור וע% האר!

לישיבה של , א% רק היו מוכשרי% דיי%, לכ7 לא מפליא היה שאפילו העניי% שלחו את בניה%

וג% א% לא יגיעו לתפקידי רבנות לפחות יגדלו להיות , כדי שישתו ש% ממעיי7 התורה, פרשבורג

 .יודעי ספר ובשו% אופ7 לא עמי האר!

.  לצערינו הגענו למצב שלא תמיד יש סתירה ממשית בי7 המושגי% של רב וע% האר!היו%

הסיבה לתופעה זו היא שמשקיעי% את רוב המאמצי% בחכמות החיצוניות על חשבו7 ידיעת 

,"יפה תלמוד תורה ע% דר- אר!: "במקו% לקיי% את דברי המשנה, התורה
46

 דהיינו שהתורה 

 .תהיה עיקר ודברי חולי7 טפלי% לה

תורה ע% 'הא% בתקופתינו בה יש כמה סמינרי% לרבנות שבה% מקיימי% , נשאלת השאלה

במידה שווה יש עוד זכות קיו% לישיבה של פרשבורג בה בטעות' דר- אר!
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 אי7 נותני% 

לעניות דעתי . למרות הכל עלינו להשיב על כ- בחיוב? לחכמות החיצוניות מקו% רשמי

מקו% שבו המי% החיי% של התורה , רה וחכמת התלמודפרשבורג תשאר תמיד המרכז של תו

מקו% שהוא אכסניה , מקו% בו מוזגי% לכל אחד מי מרפא ללא זיופי%, זורמי% כשה% צלולי%

. שה% דוגמא מאירה שמזרזת את תלמידי הרבנות ומעוררת%, של תלמידי חכמי% ויראי שמי%

קיימת , ת מקו% בתכנית הלימודי%שעדיי7 אי7 לה% רשמי, ובנוגע לחכמות החיצוניות הנצרכות

לדוגמא בבית , אפשרות לבחורי% באופ7 פרטי להשלי% את הלימודי% בבתי ספר התיכוניי%

ד "שהאב, תקוותינו. הספר של הקהילה שנפתח לפני מספר שני% ומציע לימודי ערב לבחורי%

 לספח את מ הנוכחי יחליט בקרוב בהתא% לרוח הזמ7 ולמשאלת לב% של חברי קהילה רבי%"ור

.בית הספר הזה לישיבה ולהרחיבו
48

 

ג% , שהרי מטרתינו היא להציע לפני הקורא תיאורי% אמיתיי%, סטינו מעט מהנושא המקורי

המגמה כא7 היא להעניק . על חיי הישיבה של פרשבורג ואורחותיה, א% בחלק% ברוח משעשעת

קי% מחיי% ישיבתיי% הללו שרחו. לקורא הנכבד מושג כלשהו של חיי הישיבה של פרשבורג

ואלה שמכירי% את החיי% . ימצאו אולי טע% בתיאור מציאותי ויגלו הרבה ידיעות חדשות

שמפוזרי% בכל קצוות תבל ומשמשי% , ובמיוחד אלפי בוגרי הישיבה, הישבתיי% מבפני%

התיאור שלנו יעורר , דוקטורי% וחברי קהילות יהודיות מכובדי%, פרופסורי%, מורי%, כרבני%

 . זכרונות נעורי% נעימי% של התקופה היפה של מעמד הבחורי% וחיי הישיבה בפרשבורגב%

1 .‰'ÔÚˆÚ!‡ÓÚÊ' 
הרי היצור המילולי . וזאת בצדק'? זעמאנעצע7'מה זה , שואל הקורא הנכבד'? זעמאנעצע7'

ג% באוצר המילי% של הקדמוני% ; המוזר הזה לא שיי- לא5 אחת מהשפות המודרניות שלנו  
 .ב"ב מ"אבות פ 46
 .לעילכפי שהערנו ,  זוהי השקפתו האישית של הכותב ולא של רבותיו בפרשבורג–' בטעות' 47
נידונה , והטלטלות שגרמה, בעיית לימודי החול בפרשבורג מול דרישות הממשלה וחוגי3 יהודיי3 מודרניי3 48

 .ה שלווהמחבר מעניק פה את זוית הראי, בכמה ספרי3



 ל" זצרבי דוד צבי לווינגר

 א"ספר אחד עשר תשפ| ירושתנו 

שנ

. שיחות5לא נמצא את המילה המוזרה הזו בשו, מילו) וא. לא בשו, לקסיקו). ואנחפשו לש

אבל . למיטב ידיעתי זו ג, אינה מילה מוכרת ביידיש המדוברת אצלינו בעול, היהודי

אחד שהה בישיבה הספיק ' זמ)'כל בחור שא; רק , מושב הישיבה המפורסמת, בפרשבורג

לד בשכונת היהודי, יכול להסביר ולהוקיר את תוכ) ואפילו כל י. להכיר את פירוש המילה הזו

שהרי פעמיי, בשנה ! 'זעמאנעצע)'מה זה , מי מבי) תושבי רחוב היהודי, אינו יודע. המילה

ה, ההתיעצויות והשיחות ' זעמאנעצע)'ה. התופעה הזו מעניקה לרחוב היהודי, צביו) מיוחד

הקרוב ' זמ)' השכרת חדרי האכסניה לשל הישיבה בעיניני' זמ)'בי) הבחורי, לפני תחילת כל 

, מהימי, שאחר חג הסוכות עד ראש חודש חשוו)' זעמאנעצע)'בסתיו מתקיי, . והחלפת,

 שנה30לפני  .ובאביב מהימי, שאחר חג הפסח עד ראש חודש אייר
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 וג, היו, מתקבצי, 

המכונות בשפת הגטו בש, ,  בחורי,8!10בעונה זו ברחוב היהודי, קבוצות רבות של 

Rädlach' ;הבא חברותא ה) ללימוד וה) ' זמ)'וכל שני, או שלושה מתוכ, קובעי, ל', רעדלא

מתנהל המשא ומת) כמה כל אחד מסוגל או מוכ) לשל, עבור חדר ע, ' רעדלא;'ב. לאכסניה

וכמו בברית הנישואי, כ; ג, את הברית הזו בני החברותא כורתי, כא) מתחת לכיפת . ספרי,

א, החדר יכלול ספרי, ,  מסכמי, א, שני, או שלושה ישכרו חדר מסויי,כא) הבחורי,. הרקיע

שהוא , כל סיכו, חייב לקבל את אישורו של הגבאי הראשי של הבחורי,. או שיהיה בלעדיה,

. הרבה פעמי, הוא מתערב בגיבוש הקבוצות ומלאכתו לא קטנה. בדר; כלל בחור ותיק וחשוב

 .של,' זמ)' שלא יצטערו על החלטה פזיזה במש; כדי, הוא חייב לבדוק שהבחורי, יתאימו

הוא מכתיב : 'זעמאנעצע)'יש כמה תפקידי, חשובי, ב', אדו) המפקח'לגבאי הראשי או 

דהיינו את , ]הצעירי,[=' בחורל;5חזר'את ה] הותיקי,[לבחורי, עניי, ומוכשרי, ] ומזווג[

בחור ותיק שחוזר עמו את [=' בחור5חזר'תלמידי הישיבה שעדיי) זקוקי, לבחור מלוה שמכונה 

,]הלימוד
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יל; לאכסניה ע, ספרי, ובנוס. ג, ישל, סכו, כס. לכיסוי ] הצעירי,[ מי מה, 

 ].של הותיק[הוצאות המחיה 

בדר; כלל ', מזווג זיווגי,'הוא ה, הגבאי הראשי הוא כעי) אורי, ותומי, של הבחורי,

בנוס. הוא ידאג לכ; . ר, המשות.באופ) שתלמיד עשיר יצור. לאחד עני והעשיר ישל, את חד

שלא יתחברו שני בחורי, שעליה, יצא ש, שה, מזניחי, את הלימוד או שה, רשלני, בקיו, 

 .כדי שהחלש ילמד מהחזק, תמיד ישתדל לצר. בחור מתקד, ע, בחור פחות מלומד. המצוות
אחרי העיו) בפתקי, הרבי, . ע, סיו, קביעת החברותות מתחיל הסיבוב ברחוב היהודי,

כא) יש חדר ע, . עולי, לבתי, לבדוק את החדרי,, שמפרסמי, חדרי, להשכרה בשערי הבתי,

בפתקי, נוספי, מפרסמי, . הראשו) יותר יקר וכמוב) השני יותר זול, ש, בלי ספרי,, ספרי,

 ע, חלו) הבחורי, האמידי, מעדיפי, חדרי,. אחד' זמ)'בעלי חנויות ויחידי, השכרת ספרי, ל

 .לכיוו) הסמטה כדי להתבונ) קצת במתרחש בסמטה ולהתאוורר אחרי שעות הלימוד
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 .חבר שלו8הבחור הצעיר תלמיד



 

 א"פספר אחד עשר תש| ירושתנו 

ÌÈ·Â˙Î· ‰Ó‰Â 
 

È· ÔÈ· ‰È‚‰‰ ÔÂÈÓ„ ÏÚ"‡ÂÏ ‰ÈÂÙ¯ ˙" Â 

, ספר עשירי', קווי3 מקבילי3 בי1 יהודה וגליל לבי1 ספרד ואשכנז, 'במאמרו של הרב יוס) שלמה מאיר

  .ו"ת רפויה לוא" דמיו1 ההגיה בי1 ביעל) תקס' עמ(עמד 

) בער(דור עבודת ישראל ראה ס. להוסי) שג3 בהגיה הספרדית לא היתה אחדות ותמימות דעי3יש 

וכה ' הש3 אבר: במקהלי3 9ְמישור עמדה רגלי') יב, כו( על הפסוק בתהלי3 ,)אי1 ספרור במקור( 34' עמ

 : ]ממני, המוסגר בסוגריי3 מרובעות [דבריו

 ואלה דבריו ,א דגוש לפי הקדמו1 ב1 בלע3"אחר יהו 9ְמ  וכ1 כל,ת בדגש"מישור הביותבת 9ְ

וכ1 להל1 , לא שוא[ת בראש תבה ותחתיה שבא "ל מקו3 שתהיה בי כ,טעמי המקרא' בס

וא3 יהיה מל: ' א וכו" יהוחקיבוטל ש3 , 3"א או מי" והאות השניה לה פ]י קמחי"בדברי ר

ג3 , מ הנקד1"ובעקבותיו הל: הר; ת בראש תבה יתקיי3 בו תנאי יהוא"תחת הבי) ל תנועה"ר(

ל כ1 א3 אות "אמר כ1 והטעי3 עוד העני1 באמרו וזהזכרו1 '  בס]ק"אביו של רד[יוס) קמחי ' ר

והקורא אותה רפויה אי1 רוח , 9ְמקלי ת דגושה כמו"3 הבי"ת בשבא ואחריה מי"הראשונה בי

 ÎÚ"Ï ]ו"לא וא[È· È¯‰˘ "ÈÂ ˙¯·‰Ï ‰ÓÂ„ ‰ÈÂÙ¯ ˙" Â,בעלי לשו1 המדקדקי3 נוחה הימנו

  .ד כול3 דגושי3 על נכו1"י משנת נ"במקרא כ וכ1

שד1 בנוסח חתימת ברכת האירוסי1 א3 אומרי3 בסופה ) ב" עכתובות ב() "ברבינו ניסי3 על הריויעוי1 

י חופה "וכתוב בספר העיטור שעיקר הנסחא הוא ע ":ל"ומביא דברי בעל העיטור וז, "וקידושי1"תיבת 

יות א לפי שאות"ת ההיא רפה מפני שהיא סמוכה לה"ת אלא מפני שהדייקני1 קראוה לבי"בקידושי1 בבי

 ".ו"ת טעו הסופרי3 וכתבו בוא"ד כפ"א מרפות בג"יהו

וזה שלא , ת שבראש התיבה ולכ1 לדבריו טעו הסופרי3"הרי לנו בדבריו שלא היו מדגישי3 הבי

 .כדברי המדקדקי3 שנזכרו בדברינו שקוד3 לזה

 È·ˆ ‰˘ÓÔÓ˘ÈÈÏÙ 

 ירושלי3
 

* 

 

'˙ÂÒÎÏ ' Â‡'˙ÂÒ!Ï ' ¯ÙÂ˘‰ ˙‡– Â ¯Ó‡ÓÏ ÌÈ!Â˜È˙ÈÂÏÈ‚ÌÈ ˙ÎÓ" È 

מנהג ההוכחתי ש, )א"תשע (בשנה חמישיתשהתפרס3 ' פר בשעת הברכותמנהג כיסוי השו'במאמרי 

 'הזעצער=בחור' הבטעות של התחילהשרת טעויות שיסודו בשר, יו3 ברוב קהילות ישראלכהנפו> 

קל ונוסח הקלנכתב ה 'עת הברכותש השופר בÂÒ!Ï˙מותר 'הנוסח שבמקו3 , 'מנהגי3ההגהות 'בחיבור 

תוקע ה: מנהגי3העיקר תפיסתי בביאור דברי הגהות  .'עת הברכותש את השופר בÂÒÎÏ˙צרי:  ':והמטעה

נסיו1 =יכול לנסות את השופר ולתקוע כמה תקיעות, החושש שתקיעותיו הראשונות לא יעלו יפה

 .כדי להרגיל את פיו לשופר לפני שיתחיל בתקיעות של חובה, לאחר שיבר:ג3 ולהתאמ1 על שופרו 

רוב3 החזיקו בידי ושיבחו את פרי . כוח3ויישר ,  מאת קהל הקוראי3התקבלוגובות רבות ומגוונות ת

  היוהמבקרי3 בי1 . במנהג הנפו> זה כבר מאות בשני3מאיד: רבי3 ביקרו על כ: שאי1 לזלזל. עמלי
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הגניזה ששמרה על היסטוריה אדירה ורחבה של מאות שני/ ונתגלתה ! '?גניזת קהיר' לא שמע על מי

 .אמותיו והעתיק יומ/ ולילה קטעי גניזה' שישב בד, א ורטהיימר"מגלה הגניזה היה רש. ט"במאה הי

את התעמולה הגדולה . א6 עבודתו הייתה לנגד עיניו, הוא לא קשר לעצמו זרי תהילה של ממציא ומגלה

עד . א6 שמו נקשר ע/ גילוי הגניזה, ז שכטר שא8 שמעצמו לא התהדר מעול/ כמגלה הגניזה"עשה ש

/ שלמי/  מצליחי/ לזהות ולשחזר חיבוריוה/ גילויי הגניזה את לפענחעצ/ היו/ הזה יושבי/ חוקרי/ 

 .או חלקיי/ מאת רבותינו הגאוני/ והראשוני/

 ?מהי גניזה זו. 'גניזת אירופה '– צעירה אחות זו לגניזה האחרונות קמה בשני/

ונעשה בה/ שימוש לכריכת , יד יהודיי/ עתיקי/: מאות שני/ נלקחו אלפי דפי/ מתו6 כתבילפני

 בשני/.  במאות ספריות בכל רחבי אירופה עתיקי/ אלו פזורי/ כיו/ספרי/. ספרי/ או לעטיפת מסמכי/

 מצרפי/ ה/ ובעזרת/,  מתו6 כרכי/ עתיקי/ המוני קטעי//האחרונות החוקרי/ מפרקי/ ומחלצי

יעקב ' לשרידי קטעי/ אלו טבע פרופ.  עדי נוסח חשובי/ ששקעו ונעלמווומשחזרי/ חיבורי/ שלמי/ א

 .זהו ש/ נפלא' גניזת קהיר'ל פרפרזהאבל כ,  לא ממש גניזההיא, אכ;. 'גניזת אירופה'זוסמ; את הש/ 

,  חוקרי גניזת אירופהמגדולי, שמחה עמנואל' ר' פרופ שלפנינו הוא תוצר עמלו ויגיעתו של הספר

שלא כגניזת קהיר ש/ .  ורטהיימר בשעתו יושב א8 הוא בצנעה ושוקד על קטע אחר קטעשכמעשה

ספרייה ספרייה , לבלוש ולאתר קטעי/ קטעי/כא; מדובר במאות ספריות בה; יש , הייתה גניזה אחת

 .לאחר יגיעה שלא תתואר העלה בידו מספר מכובד של שרידי חיבורי/ מרבותינו הראשוני/. ושגיונותיה

אלא , מעשה ידיה/ של חוקרי/ ומהדירי/, יד נורמלי:לא מדובר כא; בההדרת טקסט מכתב, כאמור

לעתי/ יש , בדיקת/ ואיחוד/ לכדי טקסט רצי8, ותבעבודה מפרכת של איתור קרעי דפי/ שנטמנו בכריכ

 קשה זו לא נעשית מלאכה. שנותרו דבוקות בשדרות הספרי/) 'כתב ראי'(לפענח אותיות הפוכות 

נאל> להידפק על דלת/ של , המחבר נסע לש/ כ6 לגולה מספר פעמי/. בישיבה על כסא בחדר עבודה

; בספריותיה/ ובוודאי לא הפרדה של כרכי/ כמרי/ ואבות מנזרי/ שלא במהרה ניאותו לאפשר עיו

אומ> ותעוזה מול ,  כזו דורשת תכונות מיוחדות כמו חוש בילוש על רקע תורני נרחבעבודה. עתיקי/

עבודה כזו נעשית על .  ומתמשכת עד להגעה ליעד ממשיוקהובעיקר סבלנות עמ, ספריות ברחבי העול/

 ".משוגעי/ לדבר "–ת/ יותר מזו של המחבר עצמו שנראה שאי; הגדרה שהולמת או, / ממשיידי יחיד

, הוא עמל רבות בההדרה משובחת ומעוטרת הערות ומקבילות.  לא הסתפק בגילוי החיבורי/המחבר

 .ועל כולנה מבואות מקיפי/ ומאירי עיניי/

 : לסקירה מפורטת על תוכ; שני הכרכי/ניגש

היד : על דר6 השימוש בכתבי–' ופהגניזת איר 'על החלק הראשו; מבוא מקי8 וייחודי בראש

חידושי גניזת אירופה ; תולדות המחקר';  קהירגניזת'ל'  אירופהגניזת'בי; ; לכריכות ברחבי אירופה



 

 ל" וחוי"מנהגי בית הכנסת לבני אשכנז בא

  א"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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È¯˘˙  

·¯Ú ˘‡¯ ‰!˘‰ 
אחרי  ומשאירי) אות) עד , בכיסויי) לבני), עמוד החז0 והבימהיכסוי, המעילי), מחליפי) את הפרוכת

  .במפות לבנות בדורות האחרוני) נהגו לכסות ג) את עמודי המתפללי) .יו) הכפורי)

‰ÏÈÙ˙‰ ˙Â‡Ò¯È‚ 

 לפני בערבית :והיינו, 7"י) שנתקנו לאמירת השבקדישרק ' לעילא ולעילא 'י)ה כופלבתפילות ראש השנ

במוס8 ; לאחר קריאת התורה; 7"ולאחר חזרת הש' ברכו' לפני –בשחרית ; עמידה ולאחריההתפילת 

.  אי0 כופלי)7 וכ0 בכל קדיש יתו)"י מנחה של שבקדישא9  .7"לפני תפילת העמידה ולאחר חזרת הש

  . כלל' לעילא'אי0 כופלי) , מלבד יו) הכפורי), תשובהבשאר ימי ה

 : התפלה בכל עשרת ימי תשובהגירסאותלהל! 

 .)'כל' המלה אבל( EְכתAב ְלַחCִי) טAִבי) ְ@ֵני ְבִריֶת;9ָ

נE ליהוכו ְ@ֵס;ֶפר ַחCִי) ;F 9ָָרֵאל) ולא אנחנו( ְלָפֶנ;יGְ9ָ ֵ@ית ִיHְל ְוָכל ַעIְָלE (יCְִלַח(A ) טובי)'בלא המלה'(. 

 .'המבר9 את עמו ישראל בשלו) 'במקו) ,עGֵAה ַהJָלA): סיו) העמידה

 –א הידיעה " ה הוספתבלא ( עGֶֹה IָלA): את הנוסח הרגילאומרי)ובסו8 העמידה קדיש סו8 ב

 .)'השלו)'

 .9ָ; ִמְ@ֵני ְבִריֶתÙ≈b«Óe«‰ִחית ֶרב ְוָרָעב IְEִבי EַמIְ;ֶבר ְוֶח;NֶנMֵLַ Eה ;ינE ַמְלF;Lִֵב

  .)'סליחה ומחילה'ולא  (ÁÈƒÏ¿Òe ‰»ÏÈƒÁ¿Ó«‰ֶפר ;נE ְ@ֵס;נLָ Eְתֵב;ינE ַמְלF;Lִֵב

 : התפלה בימי) הנוראי)גירסאותלהל0 

Ê»‡¿ÂָמGְְוִי Eִיְרא (יִקיNִַצ ;Eח)  ובכ0 צדיקי)'ולא'(. 

¯«Ó¡‡∆!¿Â P@ְַצָב' ה ַוִיְגQ@ַ תAטאRָIְHִ)  ולא'·e˙»k«kויגבה '.( 

 ).'ודבר9 אמת'ולא  (ֱאֶמת Ee!≈k¿Ï«Óְדָבְר9ָ 

 .)'על יד נביא9'בלא  (Ê Ï∆‡ ‰∆Ê ‡»̄»̃¿Â ·e˙»k«k∆‰ :סילוקכל בתחילת הקדושה אחר 

 .)'השלוחה'ולא ( Á¿l«z¿Lƒp∆L«‰ :'נוימפני חטאו'במוס8 ב

·≈̄»Ú≈̇¿Â ∆!»Ù¿ÏÕ»ÍÈֲעִתיָרֵת ;Eעלי9ותֶעַרב 'ולא ( נ'(. 

 0ACִכיָנְת9ָ ְלִצIְ בIֵָה»Í¿̄ÈƒÚ)  עיר9'ולא בהשמטת המילה'.(  

ÌÈËÂÈÙÂ ˙ÂÙÒÂ‰ 

: א9 הקהל עונה', וכתוב', 'מי כמו9'', זכרנו'7 אי0 הקהל אומר "בכל עשרת ימי התשובה בחזרת הש

 .7"לפני הש' בספר חיי)'מר וכ0 הקהל מקדי) לו', וכתוב לחיי) טובי) בני ברית9'על אמירת ' אמ0'

, 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, ואי0 מדלגי) בה)

 .ליטאQכול) שוי) במחזורי אשכנז ופולי0

, מה שמצוי0 בו לאמירת חז0. במחזור לפי ההנחיות המצוינותל חלקי הפיוטי) נאמרי) בדר9 כל
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