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˙ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ
רבותינו שבאשכנז
 / ‰¯Ù ˙˘¯Ù ˜ÂÏÈÒÏ ÌÈ!Â˘‡¯‰ ÔÓ „Á‡Ï ˘Â¯ÈÙהרב מרדכי וינטרויב  .....................................יז
רבותינו שבאשכנז הרבו לפרש את התורה על כל חלקיה ובכללה את הפיוט .נראה כי חכמי אשכנז ראו
את הפיוט כמשק 4את ספרות חז"ל ,ועל כ 6עמלו לחשו 4את צפונותיו ולדייק במלותיו .רוב הפירושי8
לפיוטי 8נמצא עדיי 6בכתבי יד שוני 8ומגווני ,8ורק מיעוט 8נחש 4לאור הדפוס כפע 8בפע 8בשני8
האחרונות.
 / ÌÈ˘ÚÓÂ ÌÈ‚‰!Ó ,˙Â·Â˘˙Â ÌÈ˜ÒÙ - ÌÈÈÊ!Î˘‡ ÌÈËÂ˜ÈÏהרב יואל בינדר  ............................לא
בליקוטי 8הנדפסי 8כא 6לראשונה מכתב:יד מצויי 8ליקוטי מנהגי ,8הלכות ,תשובות גאוני ,8קטעי8
מחכמי אשכנז הראשוני 8וכ 6שריד מקוב; הלכות תפילה שמקורו משלהי תקופת הראשוני .8ליקוטי8
מסוג זה רווחו באשכנז בתקופת ספרות המנהגי ,8ומלבד החידושי 8והידיעות הזרועי 8ברחבי החיבור,
יש בו כדי לזרות אור על האופי המיוחד של לימוד התורה בתקופה סתומה זו.
‡ / ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ - ·˜ÚÈÏ ˙Óרבי יעקב כ" 3פופרש זצ"ל  .............................................................סב
המש< פרסו 8דרושי פרשיות התורה שנשא רבי יעקב כ"; פופרש זצ"ל ,רבה של פרנקפורט דמיי 6מחבר
שו"ת 'שב יעקב' ,וזאת הפע 8לספר שמות )בספר הקוד 8פורסמו הדרושי 8לספר בראשית( .דרושי8
מפולפלי 8בסגנונ 8המיוחד של ראשי הישיבות באשכנז כגו 6ר' אברה 8ברודא ור' יהונת 6אייבשי; ,שלא
נמר טעמ 8ולא נס ליח.8
˘! / Ï"ˆÊ ‡ÒÈÏÓ Ì‰¯·‡ È·¯ ÏÚ Í·¯ÚÈÂ‡ ˙ÁÙ˘Ó È!·¯Ó ÌÈ„ÙÒ‰ Èהרב נ .רפאל אויערב ... 4פז
האב והב – 6רבי צבי הירש אויערב< אב"ד וורמייזא ,ובנו רבי אביעזרי זעליג אויערב< אב"ד פוסוויילער
שבאלזס – הספידו את הגאו 6המפורס 8בדורו רבי אברה 8מליסא ,שנסתלק לבית עולמו ביו 8הכפורי8
תקכ"ט .הספדי 8אלו מועתקי 8מכתב יד ,8מוערי 8ומפוענחי 8בתוספת מבוא נרחב אודות רבי אברה8
מליסא ותולדותיו.
˜ˆ˙ „ / ˙ÂÏ·‡ È!Èרבי מנח 6מנדל קארגויא זצ"ל  ....................................................................קטו
רבי יונה רוזנבוי 8העתיק מפסקי רבו רבי מנח 8מנדל קארגוי .חתנו של רבי יונה ,רבי דוד צבי הופמ,6
העתיק קטעי 8מרשימות חותנו .כא 6מוגש העתק "קצת דיני אבלות" – ה 8ארבעה פרטי הלכות בעניני
אבלות :הספד בראש חודש ,גילוח בערב ראש השנה כשהוא יו 8ל' לאבלות  :לראש ולזק ,6ועל דבר
אבלות על נטבעת בנהר שאי 6עדות ברורה למיתתה.

‡‚¯˙ / ‚¯Â·˘¯ÙÏ Û¯Â„Ò¯Ë‡ÓÓ Â¯·ÚÓ ˙ÙÂ˜˙Ó ıÈËÒÂ¯Ù Ï‡È!„ È·¯ Ï‡ '¯ÙÂÒ Ì˙Á'‰ Ô¯Ó
הרב בנימי 8שלמה המבורגר  ..........................................................................................................קיז
דרכו של רבי משה סופר בעל 'חת 8סופר' בקבלת רבנות פרשבורג ,לא סוגה היתה בשושני .8האגרת
המתפרסמת בזה לראשונה שופכת אור על הפרשיה ומגלה פרטי 8ומאורעות היסטוריי 8שאינ 8ידועי.8
המבוא מוסי 4רקע היסטורי שופע ,ומבי 6השיטי 6מתוודעי 8אנו לשיטותיו והשקפותיו של גאו 6ישראל.

 / ˘È„˜ ¯ÓÂÏ Â‡ ‰¯Â˙Ï Â˙Â¯˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂˆÓÏ ¯ÓÂÓרבי יצחק זעקל הלוי במברגר
זצ"ל  .................................................................................................................................................קכג
שאלה זו שהעלה רבי זעקל במברגר ,רבה של קיסינג ,6נשמעת אולי מוזרה לאוז 6בת ימינו :אד 8המקיי8
את כל המצוות וא 4מגיע להתפלל בכל יו 8בבית הכנסת ,א< אינו מוכ 6להניח תפילי .6השאלה היתה א8
נית 6לכבדו בעליה לתורה או להגישו כש"; וכיוצא באלה.

‡ / ‰˘ÚÂ ÌÂ˜· ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯·„ ¯Â˜ÚÏ ÌÈÓÎÁ „È· ÁÎ ˘È Èרבי עזריאל )עזרא( הכה8
מונק זצ"ל  .......................................................................................................................................קכו
הכותב הוא אחיינו של רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל וממלא מקומו כרבה של עדת ישראל בברלי.6
בדרשת שבת שובה שנשא בשנת תרפ"ט – כולל רשימת 'מראי מקומות' שפורסמה לקראת הדרשה –
הוא כור< סוגיות רבות מכל רחבי הש"ס ונושאי 8הלכתיי 8רבי 8הנוגעי 8לדיו 6זה .לדרשה זו צור4
מאמר בעני' 6תשובה' על דר< הדרוש ,שנמצא בי 6כתביו.

הלכה ותוספות
·¯ / ·Â˜! Â!È‡˘ ıÈˆÚ ÈÏÂ„‚ ÏÚ ÔÈ!‰!‰ ˙Îרבי קלמ 8כהנא זצ"ל  ..........................................קלה
תלמיד חכ 8ועסק 6ציבור היה ר' קלמ .6הוא ידוע כנחשו 6בתחו 8ביסוס החקלאות על פי התורה ,על פי
היסודות שקיבל מרבו בעל 'חזו 6איש' ,ובהתאמתה להתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות .במאמר זה ד6
בשאלה א 8להחשיב את הגדל בעצי; שאינו נקוב כיוצא מ 6האר; ,וממילא א 8אפשר לבר< עליו
'המוציא לח 8מ 6האר;'' ,בורא פרי האדמה' וכיו"ב.
 / ÌÈ˜·Â„Ó‰ ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È·! ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ¯˘Î‰רבי אלחנ 8משה קונשטט זצ"ל ....................קמג
בגמרא מבואר כי מותר להדביק ספר תורה יחד ע 8נביאי 8וכתובי ,8והספר כשר .א< מדברי הרמב" 8יש
מקו 8לדייק שלא כ< היא ההלכה למעשה .המחבר מחדש ומדייק כי ההיתר לדבק 8יחד הוא דווקא
במקו 8שאופ 6דיבוק 8מאפשר להפריד ,8וג 8הכשר ספר תורה זה ,הוא דוקא לאחר הפרדת ספר התורה
מספר הנ"<.
· / Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ ˙ÂÂˆÓ ÔÈ!Úהרב בנימי 8קרליב .................................................................... 4קמה
הלכה פסוקה היא כי 'עשה דוחה לא תעשה' .המקרה הנדו 6במאמר זה ,הוא כאשר מצות עשה של 'כיבוד
אב וא '8נתקלת ב'לא תעשה' .הדיו 6פותח בדברי הגמרא במסכת יבמות ד 4ו ע"א ,ומסתע 4לעצ 8גדרי
מצות כיבוד אב וא : 8חובת הכיבוד במעשי 8והחובה בכיבוד שבלב.
„ / ˙Á‡ ‰ÓÈ˘!· ÔÓ‰ È!· ˙¯˘Ú ˙‡È¯˜ ÔÈ„· Ê!Î˘‡ ÈÓÎÁ ˙Úהרב אהר 8חיי 6הופנר  .......קמט
חובת קריאת עשרת בני המ 6בנשימה אחת היא דינא דגמרא .במקרה שלא קרא בנשימה אחת ,הא 8עליו
לשוב ולקרוא? הרמ"א הביא בש 8מהרי"ל שיצא בדיעבד .עיו 6בלשונו של מהרי"ל במקורו ,מעלה
לכאורה שלא סבר כ< .במאמר מבוארי 8דברי מהרי"ל לפי דעת הרמ"א ,תו< עיו 6בדברי הראשוני8
ובהגדרת חובת קריאת עשרת בני המ 6בנשימה אחת.

תורת אמ/
 / ˙Ò!Î‰ È˙·· ‰·È˘È‰ ¯„Ò È‚‰!Ó ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰הרב מרדכי דרפר  ..........................................קנז
מבי 6המרכיבי 8השוני 8במבנה בית הכנסת ,הופלה נושא אחד שעד היו 8לא נסקר בשימת לב – כיוו6
ישיבת הציבור בבית הכנסת .המאמר סוקר את המנהג הקדו 8של ישיבה לארבע קצוות של בית הכנסת,
עד למנהג הרווח כיו 8של ישיבה שורה לפני שורה .המאמר בעיקרו מתמקד אמנ 8במנהג קהילות
אשכנז ,א< סוקר את המנהגי 8בכל תפוצות ישראל ,תו< עיו 6במקורות חז"ל ,הראשוני 8והאחרוני,8
ובממצאי הארכאולוגיה של אר; ישראל בימי בית שני.
 / ÁÒÙ· ˙Â·Ú ˙ÂˆÓהרב יעקב שמואל שפיגל  ...........................................................................קצג
הראשוני 8באשכנז ובצרפת התירו לאפות מצה עבה לפסח .עדויות על מצות עבות בקרב האשכנזי8
קיימות עד לתקופת ייצור מצת מכונה – אז החלו לייצר בקלות מצות דקות ,והמצה העבה נעלמה .אגב כ<
נידונת שאלת כשרות 6של מצות רכות שהתעוררה בדורנו .מצורפת למאמר תשובה בכתב יד של רש"י
קצנליבוג ,6המעיד כי בבית אביו )מהר" 8מפדואה( אפו מצות עבות ,והוא התנגד לכ< .כ 6מוזכר חכ8
בש 8ר' פנחס סנגויני שהתיר מצות עבות בניגוד לתקנה שהיתה נהוגה במקומו.
 / ÌÈÈ˜ È˙ÎÏ‰ ˘˘Á Â‡ ‰!˙˘ƒהרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרי ...... 8ריח
Ó ˙Â‡ÈˆÓ – ‰ÈÂ¯˘‰
מנהג אי אכילת שרויה הנפו; בכמה מקהילות ישראל ,נדו 6ונסקר בפרטות במאמר זה :טע 8האיסור,
אופ 6ומקומות התפשטותו ,תו< נסיו 6להתאי 8את טעמי האיסור שניתנו בו ,למציאות זמנינו .המחבר
מצטט מקורות קדומי 8שנתלו למנהג זה – ומברר א 8אכ 6זו היתה דעת – 8כמו ג 8את דעת חכמי אשכנז
שלאור 8אנו הולכי.8
‚ / ˘„Á‰ ˙˘¯Ù ˘„Á ˘‡¯ ˙·˘· ÌÈÙ¯˘! ÌÈÏÈÂÂהרב אפרי 6בנימי 8כספי  ..........................רלא
גווילי ספרי תורה שהיו בידי קהילת יהודי ארפורט ונשדדו מה 8בשעת הפוגרו 8בימי 'המוות השחור'
באירופה בשנת ה' ק"ט ,השתמרו בצורה טובה ונמצאי 8עד היו 8ברשות ספריית ברלי .6נית 6ללמוד מה8
רבות על שיטת הכתיבה באות 8השני – 8כגו 6הקפדה על 'ווי העמודי ,'8תיוג ,אותיות משונות ,ופרטי8
רבי 8נוספי .8מחבר המאמר מנסה ללמוד מתו< מצב 8של ספרי התורה ,על מועד גירוש 8המדויק של
יהודי קהילת ארפורט – עני 6שלא נתברר לגמרי עד כה.

תקרב רינתי
 / ÌÈ!Â˘‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÁÒÂ! Ï˘ È!Â˘‡¯ ÈÂÙÈÓ ˙Úˆ‰הרב יהודה כה ........................................ 8רנג
לסידור התפילה כמו שהוא בידנו כיו ,8ישנ 8נוסחאות אי 6ספור .מקור השינויי 8נעו; במקומות ובארצות,
כשבמש< הדורות נוספו עוד ועוד שינויי 8והנוסחי 8מתפצלי 8ומסתעפי 8עוד ועוד .במאמר זה ,בא נסיו6
לנפות ולסווג את ‡· ÁÒÂ!‰ ˙Âלסידור התפילה ,לארצותיה 8ולמוצאיה.8

¯' ‡ / ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ Í¯ÂÚÂ ˜„˜„Ó – ‡!ÏÈÂÂÓ Ï‡È¯ÊÚ ¯"· Â‰ÈÏהרב יוס :פראגר  ............רנח
אחד הסידורי 8המהווי 8אב 6יסוד לנוסח הסידורי 8הבאי 8אחריה ,8הוא סידורו של רבי אליהו ב"ר
עזריאל מווילנא ,שיצא לאור לראשונה בשנת תס"ד ,בהסכמת 8של גדולי הדור )א 4כי שינה כמה
מנוסחאות אשכנז המקוריי ,8תרומתו החשובה היא בעיקר בתחו 8הניקוד( .המאמר סוקר את תולדותיו,
את עבודת הסידור ,פולמוסו ע 8המדקדק ר' זלמ 6הענא ,ועוד.
˘ / ˙Ò!Î ˙È·· ÌÈ¯¯Â˘ÓÂ ÌÈ!ÊÁ ¯Â˙· ÌÈ„ÏÈ ÛÂ˙Èהרב מרדכי עמנואל  .................................רעג
בעקבות מאמרו של הרב בנימי 6שלמה המבורגר ,שהתפרס 8בירושתנו ספר חמישי ,אודות המקהלה
והחז 6בבית מדרשו של הרש"ר הירש ,שהסתע 4לדיו 6בעצ 8השימוש במקהלה בבית הכנסת ,משלי8
כותב המאמר את הנושא בדיו 6על שיתו 4ילדי 8שעדיי 6לא הגיעו למצוות במקהלת בית הכנסת.

בינת דורות
 / ‰„ÈÁ‡‰ ˙ÎÒÓ‰ ˙!˜˙Â "ÌÈÒ¯Ë!Â˜"‰ :„ÂÓÈÏ ¯ÙÒÎ „ÂÓÏ˙‰ ˙Â˙ÎÒÓהרב יצחק יודלוב  ..רפא
במאמר מקי 4ומפורט מציג המחבר ,מומחה בעל מוניטי 6לתולדות הספר העברי ומנהל מפעל
הביבליוגרפיה העברית בירושלי ,8תופעה ביבליוגרפית בעלת עניי 6שטר 8זכתה לתשומת לב המחקר.
לא שרד אפילו עותק אחד מ 6ה"קונטרסי "8המיוחדי 8בה 8למדו הבחורי 8בישיבות אשכנז ופולי ,6א<
בדלי הידיעות נאספו כעמיר גורנה ומתוכ 8הוסקו המסקנות הביבליוגרפיות וההיסטוריות.
≈¯ ‚¯ / Ï‡¯˘È È!· Ï˘ Ì¯ÂÚ Ú·ˆ ÏÚ :"È!Óהרב בנימי 8שלמה המבורגר  ......שט
"Î…ÂÓ È˘ÂÎ Ô‡Î
על מכירתו של יוס 4למצרי ,8מתבטאי 8חז"ל "בכל מקו 8גרמני מוכר כושי ,וכא 6כושי מוכר גרמני".
'גרמני' פירושו בעל עור לב ,6כפי שמפרשי 8המפרשי .8צבעי עור נוספי 8המתייחסי 8לע 8ישראל ,כגו6
עור בצבע אשכרוע ,ורוד ,כמו ג 8צבע שיער .אלה נסקרי 8על פי מקורות חז"ל ורבותינו הראשוני8
והאחרוני ,8וא 4מקורות היסטוריי 8המתעדי 8בדר< אגב נושא זה.
˙ / ÂÈ!Ù ˙‡ ‰ÒÎÓ‰ 'ÔÂÈ¯˘'· „ÏÂ!‰ ˜Â!Èהרב יעקב ישראל סטל  ............................................שכו
לתינוק הנולד כשהוא עטו 4בחלק מהשלייה נקשרו שני כתרי 8מנוגדי :8מזל טוב וסכנה .ג 8לחלק
השלייה נקשרה סגוליות .הדברי 8מתגלגלי 8מזמנ 8של חסידי אשכנז ועוד למעלה מה 8ועד הדורות
האחרוני 8ממש ,כאשר בי 6היתר טעות הבנה של אחד המלקטי 8המאוחרי 8מרחיבה את אחד הפרטי8
ממובנו הראשוני ומסיעו לעני 6אחר ,כדרכ 6של סגולות.
 / ‡ˆ!‚Ó· ˙È„¯Á‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ÈÈÁ· ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰הרב צבי כה .............................................. 8שמג
כותב הזכרונות ,יליד מגנצא – היא מיינ; – מעלה מזכרונות ילדותו על חיי הקהילה שעמדה על ס4
חורבנה ,זכרונות המציגי 8תמונה מרהיבת עי 6של קהילה יהודית דומיננטית השומרת על מסורת
עצמאית ,תו< שמירה אדוקה על כל קו; של מנהג .בחלקו האחרו 6נסקר 'ליל הבדולח' והשפעתו על
הקהילה ,וסקירה על השתקמותה ומצבה כיו .8מבי 6שיטי הזכרונות משתקפי 8פרטי 8ממנהגי אשכנז,
כפי שנהגו בקהילת עתיקת יומי 6זו ,ולאלה מצורפות הפניות מעור< המאמר – הרב שלמה קאטאנקע
הלוי מלונדו.6
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עמודי :8שפא  :שצג
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 / ‡ˆ!‚Óהרב צבי כה / ÒÈÂÂÚÏ ¯È‡ÓÂ „ÏÈ˘ˆ¯‡ÂÂ˘ .Ó .‡ Ï˘ Ì˙Â‰ÊÏ | 8הרב משה מרדכי
פריעדמאנ / Â!˙˘Â¯È È¯ÙÒÏ ˙Â¯Ú‰ Ë˜Ï | 8הרב צבי ר‰·È˘È ÔÈ!Ú· ˘È‡ ÔÂÊÁ‰ ˙Ú„ | .
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