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˙ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ
רבותינו שבאשכנז
˜ / ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÎÒÓÏ ı!‡˘ ˙ÂÙÒÂ˙Ó ÌÈÚËהרב יהודה כה ........................................................ $טו
בשולי 'מרדכי הגדול' כתב יד אוקספורד ,לצד העתקות מתשובות הראשוני ,3העתיק העור 6בכל מסכת
עשרות קטעי 3מקוב 7תוספות כלשהו .במסכת קידושי 8הועתקו בו שלושי 3ואחד קטעי 3מתוספות
שאנ ,7שלא שרד בידינו למסכת זו .את זיהויי 3כתוס' שאנ 7טורח הכותב להוכיח במבואו הארו6
והמנומק ,שמרחיב את הדיבור ג 3בנושאי 3מסתעפי .3הקטעי 3עצמ 3מעוטרי 3בהערות מחכימות על
המעתיקי 3של כל קטע בדורות הבאי ,3על השינויי 3שחלו בה 3בהעתקות השונות ועל החידושי3
הנלמדי 3מה.3
‡ / ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ - ·˜ÚÈÏ ˙Óרבי יעקב כ" /פופרש זצ"ל  ..........................................................פו
דרושי פרשיות התורה שנשא רבה של עיר וא 3בישראל פרנקפורט דמיי ,8הנודע בספרו שו"ת 'שב
יעקב' ,בסגנו 8הפלפלני של דרשני דורו ,הועלו על הכתב על ידי תלמידיו וחלק מה 3שרד בתכריכי כתבי
יד שוני .3עד היו 3לא שזפת 3עי 8הדפוס .כא 8מוגש חלק 3הראשו 8של חידושיו ; על ספר בראשית ;
מתו 6כתב יד שהכי 8תלמידו ר' משה מנהיי 3מוורמס בשנת תק"ג ,כשלוש שני 3לאחר פטירת המחבר.
דרושיו לשאר פרשיות התורה יפורסמו בסייעתא דשמיא בספרי 'ירושתנו' העוקבי.3
„¯ / ‰¯˘ ÈÈÁ ˙˘¯ÙÏ ˘Âרבי יהודה ליב קארלבורג זצ"ל  .........................................................קטו
דרוש נפלא זה שנשא רבי יהודה ליב קארלבורג בשנת תקע"א ,מאיר את היחסי 3המורכבי 3בי 8הקהילה
היהודית למלכות נאפוליו .8המוטיבי 3הפוליטיי 3בדרוש זה אינ 3מאפילי 3על יופיו של הדרוש בעני8
'ואברה 3זק 8בא בימי '3המשולב בביאור פסוקי הפטרת הפרשה 'והמל 6דוד זק 8בא בימי ,'3המתקשרי3
יחדיו נימה בנימה במוסר השכל יורד כליות.
 / ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ Â‡ ‰ÓÁ‰ ı!‰Ó ,'¯˙Â!' ÔÓÊרבי יהוס 3שוואר /זצ"ל  .........................................קכ
לגבי איסור נותר מקרב 8פסח נאמר בתורה' :והנותר ממנו עד בקר באש תשרפו' ,רבי יהוס< שוואר 7זצ"ל,
מחכמי אשכנז שלימי 3נחשב מגדולי רבני ירושלי ,3ד 8במשמעות 'בקר' זה ,א 3הוא מהנ 7החמה או כבר
בעלות השחר – ומרחיב כדרכו לחקור בלשו' 8ערב' ו'בקר' ,ומש 6זמ 8עלות השחר.
˘ / ‚¯·!¯È!· ‰ÂÂ˜Ó‰ ˙Â„Â‡ Ê!Î˘‡ È!·¯ ˙"Âהרב יוס 3שלמה מאיר  ....................................קכב
רבי שלמה אנסבכר שייסד את הקהילה החרדית 'עדת ישראל' בנירנברג ,ביקש להקי 3בה ג 3מקווה
כשרה כדי ,8אול 3המקו 3היחיד שנמצא מתאי 3לבניית המקווה ,העמידו מול תנאי 3כמעט בלתי;
אפשריי .3הוא התייע 7ע 3מהנדס בהיבטי 3המעשיי 3ולאחר מכ 8ד 8בה 3ע 3כמה מרבני אשכנז .כא8
מתפרסמות לראשונה כמה מ 8ההתכתבויות בנידו 8זה שבי 8ר"ש אנסבכר ,רבי משה פינחס אלחנ) 8הילה(
וועכסלר ורבי יונה רוזנבוי.3

הלכה ותוספות
 / ÒÂ·ÂËÂ‡· ‰˘‡ È¯ÂÁ‡Ó ‰·È˘Èרבי שמואל דוד הכה $מונק זצ"ל  ........................................קלג
מאמר חכמינו 'אחורי ארי ולא אחורי אשה' מעמיד את היהודי שומר המצוות בפני דילמה מצויה כאשר
הוא משתמש בתחבורה ציבורית .רבי שמואל דוד הכה 8מונק זצ"ל ,רב הקהילה החרדית בחיפה ומחבר
הספר ההלכתי המפורס' 3פאת שד ,'6מברר את עמדת ההלכה בנידו 8זה ,ומביא עדות מעניינת – 'מעשה
רב' ממר 8בעל חזו 8איש זצ"ל.
·„ / ¯ÓÂÓ È!ÙÏ ‰ÏÙ!˘ ‰Ó·È ÔÈרבי חיי 7יהוס 3רלב"ג זצ"ל  .................................................קלה
הראשו 8שהעלה שאלה זו הוא המרדכי במסכת יבמות בש' 3תשובת שאלה לרבינו גרשו 8בר יהודה ז"ל'.
בדור האחרו 8ד 8בדבריו רבי משה פיינשטיי 8בעל 'אגרות משה' .מחבר המאמר ,צאצא לחכמי אשכנז,
יליד ירושלי 3ששימש ברבנות בארה"ב במש 6כשבעי 3שנה ,מברר את דבריה 3בסוגיא זו והמסתע<
ממנה – די' 8הבועל ארמית קנאי 8פוגעי 8בו'.
 / ÌÈÏ·ÁÓ· "‰·Â¯Ú È!·" ˙ÙÏÁ‰ ˙Ï‡˘Ï - ÌÈÈÂ·˘ ÔÂÈ„Ùרבי דוד צבי הופמ $זצ"ל  ..........קלח
סוגיית 'פדיו 8שבויי '3הינה מ 8הסוגיות הקשות שקהילות ישראל נאלצו להתמודד עימ 8בצוק העיתי,3
דור דור ושוביו ,דור דור והתמורה שנדרשה בעבור השבויי .3בעשרות השני 3האחרונות מתמודד ע3
ישראל ע 3השאלה הקשה של שחרור מחבלי 3תמורת שבויי 3שנפלו בידי שונאינו .הסקירה ההלכתית
שנכתבה בשנת תשל"ד ע"י רבי דוד צבי הופמ 8זצ"ל ,מרבני פתח;תקווה ,רלוונטית לצערנו עד היו.3
! / ÌÂ„˜‰ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÁÒÂהרב יצחק ישעי' ווייס  ................................................................קמו
מלבד מני 8הימי 3כולל נוסח ספירת העומר ג 3את המלי' 3היו '3ו'לעומר' )או 'בעומר'( .הנוסחאות
השונות בתיבות אלו )יש דעות שאומרי' 3שהיו ,('3מתבררות במאמר זה ממקור 8עד לדיו 8בדברי אחרוני
דורנו .המחבר מבאר על פי דרכו את דברי הראבי"ה התמוהי ,3שמי שטעה בספירתו אינו חוזר ומבר.6
ומכא 8מעלה חידוש בדי 8מי ששכח לספור יו 3אחד ,א 3יוכל להמשי 6ולספור בברכה.
˜· / ‚¯Â·!ÂÏ· „"È‰ ‰‡Â˘‰ È˘Â„˜ ˙¯Âהרב מרדכי עמנואל  ....................................................קנב
בליל שבת קודש א' אייר תש"ה הסתלקה לעולמה מרת חנה מרתה עמנואל;גולדשמידט ברכבת המוות
שהובילה את כלואי מחנה ברג;8בלז 8אל מקו 3בלתי ידוע .באחת מעצירות הרכבת פונו ממנה המתי3
והושלכו כדומ 8על פני השדה .שני 3רבות סברו צאצאיה כי לא הובאה לקבר ישראל ,א 6גילויי 3חדשי3
חשפו את מקו 3קבורתה .כותב המאמר ; נכדה ; העלה שאלות ובירורי הלכה שהתעוררו לאחר מציאת
מקו 3קבורת סבתו.

תורת אמ/
 / ‰È˙Â‡ÁÒÂ!Â ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò· ‡ˆ!‚Ó ˜"˜ ‚‰!Óהרב שלמה קאטאנקע  ...................................קסא
'מגנצא' היא 'מיינ – '7מ 8העתיקות והוותיקות שבקהילות אשכנז היא .רשימת מנהגיה נתחברה בידי
רבה של העיר ר' יונה ב"ר שמואל בונדי ,ונדפסה פע 3אחת בלבד כנספח לסידור האשכנזי הנודע 'שפת
אמת' .רשימת מנהגי 3נדירה זו מופיעה לפנינו לראשונה כשהיא מוערת ומוגהת ,בתוספת מבוא רחב על
תולדות קהילה חשובה זו מאת אחד מחשובי חוקרי מנהגי אשכנז בדורנו.

¯ / Ì"˙Ò ˙·È˙Î· ˜ÂÒÙÏ ˜ÂÒÙ ÔÈ· ÁÂÂהרב אברה 7שטראוס  ...................................................רז
מנהג עתיק רווח בקהילות אשכנז בימי 3עברו ,להשאיר רווח בי 8פסוק לפסוק בספרי תורה ,תפילי8
ומזוזות .מנהג זה מלוב 8ומבורר ממקורו בספרות הראשוני – 3כשמסופחי 3אליו תצלומי 3רבי 3של
ספרי תורה עתיקי – 3עד לדיו 8הא 3יש מקו 3לקיו 3מנהג זה בקהילות אשכנז בימינו .עד כה סברו
פוסקי 3רבי 3שמקורו של הרמ"א המצרי 6רווח בשו"ת הריב"ש ,אבל מתברר שמקורו בספר 'ברו6
שאמר' האשכנזי ,ומשמעות רבה נודעת לגילוי זה.
 / ˙¯ˆÚ È!ÈÓ˘ ÌÂÈ· ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ È‚‰!Óהרב ישראל חיי 7טסלר  .........................................רכד
לא נתפרש בדברי הגמרא איזו קריאה קוראי 3ביו 3שמיני עצרת .המאמר מברר את די 8הקריאה ביו 3זה,
פותח בלשו 8המשנה והגמרא ומתחקה אחר המנהגי 3השוני 3במש 6הדורות )שמונה מנהגי 3שוני,(!3
תו 6עיו 8בספרי הראשוני 3והפוסקי ,3וא< בלשונות הפייטני 3השוני 3שרמזו בפיוטיה 3את הקריאה של
אותו היו.3

תקרב רינתי
˘ / È"¯Èˆ· Â‡ Á"˙Ù· Â„Â˜È!Â "ÌÈÓÏÂÚ‰ ÈÁ" ¯Â‡È·· ÌÈ!ÂÓ„˜‰ ˙ÂËÈהרב דויד יצחקי  ....רמה
הברכה שלאחר פסוקי דזמרה חותמת במילי' 3חי העולמי .'3מצאנו דעות שונות בניקוד המלה 'חי' –
פתוחה או צרויה .במאמר זה מובהר כי המנהג המפורס 3אצל הספרדי 3ומנהג אשכנז המובהק הוא
הניקוד בפתח ,להוציא מדעת המבקשי 3לומר שלא כ 8היה המנהג.
! / ˙·˘ ÏÈÏ· Â!·ÈÎ˘‰ ˙Î¯· ˙ÓÈ˙Á ÁÒÂהרב מאיר זיכל  ........................................................רנג
קיימות מספר דעות בנוגע לחלקה האחרו 8של ברכת השכיבנו של ערבית של שבת וחתימתה ,עד כמה
נשתנו נוסחאותיה 3מימות החול .הכותב מברר את מנהג אשכנז הקדמו ,8וד 8במיוחד א 3אומרי' 3פורס
סוכת שלו '3או 'הפורס'.
 / ÌÈÓÂ„˜ ÌÈ¯Â„ÈÒ ÈÙÏ ‰ÏÈÙ˙‰ ÁÒÂ! ˙‰‚‰הרב בנימי $שלמה המבורגר  .............................רסב
כחלק בלתי נפרד מהחזרת עטרת מנהג אשכנז ליושנה ,עוסק מכו 8מורשת אשכנז בחקר נוסח סידור
התפילה .לאחרונה יצא לאור סידור 'תפילת ישורו" – '8ללא שיבושי הצנזורה ושינויי המשכילי3
והמדקדקי 3המאוחרי) "3כלשו 8שער הסידור( ,על ידי הרב שלמה אליעזר הופמייסטער ,רב דק"ק וויע,8
המבוסס על מחקר המכו 8עד עתה .הופעת הסידור גררה בעקבותיה שאלות שונות שהגיעו לידי המכו,8
ובמאמר זה באו התשובות לדר 6קביעת הנוסח בסידור זה.

בינת דורות
 / '‡!ÊÂÙ ÒÂÓÏÂÙ'· ÌÈ˘„Á ÌÈË·È‰הרב יהודה זייבלד  ................................................................רצט
לאחרונה התגלה עותק של מורה הנבוכי 3לרמב" ,3דפוס ונציה שי"א ,ובשוליו פירוש של 3בכתב יד
רהוט .בחינתו שופכת אור על פרשיית פולמוס פוזנא ,בה התפלמס חכ 3אנונימי ע 3רבי יוס< אשכנזי
המכונה 'התנא' מצפת ,ומעוררת את ההשערה שמחבר 3של השניי 3הוא רבי ישראל ב"ר שלו 3שכנא
מלובלי ,8גיסו של הרמ"א.

 / ‰·ˆÓ‰ ‰„ÚÂ Ï‚‰ „Úאברה) 7רמי( ריינר  ..................................................................................שיג
בשנת תשמ"ז התגלו בעיר ווירצבורג שבגרמניה קרוב לאל< וחמש מאות מצבות עבריות מתקופת
הראשוני 3בה חיו ופעלו בעיר חכמי 3כר' יהונת 8מווירצבורג ,תלמידו ר' יצחק ב 8משה בעל אור זרוע
ותלמידו מהר" 3מרוטנברג .לרגל הוצאתו לאור של אוס< מצבות זה' ,מצבות וירצבורג מ 8התקופה
הקודמת למגפת המוות השחור' ,מתאר מחברו את התגלית ,מציג כמה מ 8המצבות הבולטות שהתגלו
ש 3ובה 8מצבת נכדת ראב" 8כמו ג 3של אישה גיורת ,היחידה הידועה לנו מתקופת הזמ 8האמורה.
לקראת סופו של המאמר ד 8המחבר בשאלה נוהגי האבלות על הרוגי 3על קידוש הש ,3שאלה שנדרשו
לה כמה מחכמי הזמ 8והקשר מסוי 3שלה עולה ג 3מ 8המצבות שהתגלו.
 / ˙ÂÈ¯ËÓÈ‚Â ˙Â·È˙ È˘‡¯ Ï˘ ÌÁÂÎהרב יעקב שמואל שפיגל  ................................................שכו
מאמר חז"ל 'לעול 3אל יפתח אד 3פיו לשט '8מלמדנו על כוח המילי 3ג 3ללא כוונת האומר .במאמר זה
ניווכח כי למלי 3יש כוח ,ג 3א 3ה 8נאמרות בצורה שהיא נעלמה א< מהאומר ,כאשר ה 8יוצאות מראשי
תיבות או מגימטריה .נגלה עד כמה השפיעו ראשי התיבות והגימטריות על ההלכה והמנהג.

והמה בכתובי3
עמודי :3שנד;שעב

·˘ / ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ ÏÚ ¯Ó‡Ó‰ ÈÏÂהרב אליעזר בלומנטל | ˙ÂÙÒÂ! – ¯·‰ ˙‡ Ô·˙Ï ‰Ó
 / È¯Ó‡ÓÏהרב דוד קמנצקי | ·ÁÓˆÂ Í‡ÏÓ‰ Ï‡ÈÊ¯ ,˙ÂÎ¯·‰ ˙Ú˘· ¯ÙÂ˘‰ ÈÂÒÈÎ ÔÈ!Ú
 / ¯ÂÊÏ·‰הרב יונת $בנימי $בוכינגער |  / 'ıÈ·ÂÁÒÈÈÙ ÔÊÁ‰הרב בנימי $שלמה המבורגר |
˘ / ÔÂ„!ÂÏ ˙ÏÈ‰˜ Ï˘ ÍÂ·¯ÂÓÓ‰ È¯ÙÒ· ÌÈÙÒÂ! ˙ÂÓהרב יוס 3פראגר | ‡ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ È˙ÓÈ
‡ / ÌÈÈÙ‡ Í¯‡ Ïהרב משה צבי פליישמ| $

שעג
לשנתתשע
השנהלשנת
ומועדיהשנה
תשע""בב.....שעג
לשבתותומועדי
לוחלשבתות
ובחו""לל //לוח
אשכנז בא
לבני אשכנז
הכנסת לבני
בית הכנסת
מנהגי בית
מנהגי
בא""יי ובחו
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