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˙ÌÈ!ÈÈ!Ú ÔÎÂ
רבותינו שבאשכנז
! / „ÈÒÁ‰ ‰„Â‰È È·¯ Ï˘ ‰¯Â˙‰ ÁÒÂהרב מרדכי דב וינטרויב  ....................................................יג
נוסח התורה הזהה )כמעט לחלוטי (+בכל קהילות ישראל בזמנינו עבר כמה גילגולי 3עד שהיה לנחלת
הכל .נוסח התורה שהיה אצל ראש חסידי אשכנז רבי יהודה החסיד ,מתועד במאמר זה.
„¯˘ / ‰·Â˘˙ ˙·˘Ï ‰רבי אברה .ברודא זצ"ל  ...........................................................................לז
דרשתו של הגדול בדורו רבי אברה 3ברודא" ,שדרש ...כשבא על כסא ממשלתו ונתמנה לק"ק פראג
בשבת תשובה" .דרשה זו הועתקה ונערכה ע"י המומחה בתורתו ותולדותיו של אותו גאו ,+הרב יוס9
פראגר שליט"א.

· / ‰·ÏÁ Ì‰· ÂÏ˘È·˘ ÌÈÏÎ‰ ÔÈ„ ,‡¯˜ÈÚÓ ‰ÙÈ¯Ë ‰‡ˆÓ!˘ ‰Ó‰רבי גדליה מי20רוטנבורג
זצ"ל  .................................................................................................................................................מג
תשובה זו נמצאה בכתב יד שהיה מונח בתו :עותק של ספר הטור שהיה שיי :לרבי אשר מארקס זצ"ל
אב"ד דארמשטאדט ,עוסקת בעני +כלי 3שנתבשל בה 3חלב מעז ספק טרפה .תחילה צידד להתיר מטע3
ספק ספיקא א :דחה טע 3זה ולבסו 9התיר משני טעמי 3אחרי.3
‡ / ‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒ - ·˜ÚÈÏ ˙Óרבי יעקב כ" 0פופרש זצ"ל . ...........................................................מח
המש :פרסו 3דרושי פרשיות התורה שנשא רבי יעקב כ"; פופרש זצ"ל ,רבה של פרנקפורט דמיי +מחבר
שו"ת 'שב יעקב' ,וזאת הפע 3לספר ויקרא )בספרי 3הקודמי 3פורסמו הדרושי 3לספר בראשית ושמות(.
דרושי 3מפולפלי 3בסגנונ 3המיוחד של ראשי הישיבות באשכנז כגו +ר' אברה 3ברודא ור' יהונת+
אייבשי; ,שלא נמר טעמ 3ולא נס ליח.3
˘ / (· ,ËÈ ˙Â˙È¯Î) ·ÏÁ ÏÎ‡ ˜ÙÒ„ ‡È‚ÂÒ· ˙"Âרבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל  ....................סז
שאלה בסוגיא זו ששיגר רבי "ארי' ליבלא"א מו"ה רפאל הכ"מ ז"ל ]ביננשטוק[" למורו ורבו רבי עזריאל
הילדסהיימר .ותשובת רבי עזריאל על גליו +השאלה .מבי +שיטי השאלה ,אנו למדי 3ג 3על כמה אישי3
מהסביבה והתקופה.
‡ / ¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ È·¯Ï Ï!Â¯Â˜ Ô˙! ÔÓÁ! È·¯ ˙Â¯‚Èרבי נחמ 9נת 9קורונל  ......................ע
אותו חכ 3מקורי ,יליד הולנד ומיושבי ירושלי ,3חש 9מטמוניות של כתב ידות גדולי הדורות ,והוציא3
לאור עול .3באיגרות אלו הוא מבטא את שאיפתו להוציא לאור עול 3את הספר 'אלפסי זוטא' .האיגרות
שזורות בחידושי תורה ומאורעות שוני 3בחייו.
˘ / ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ· ÌÈ¯ÂÚÈרבי אברה .אליהו קפל 9זצ"ל  .................................................................פח
שיעורי 3במסכת גיטי +שנאמרו בבית המדרש לרבני 3בברלי ,+מפי רבי אברה 3אליהו קפל +זצ"ל ,וראשי
פרקיה 3נרשמו על ידי תלמידו רבי יונה מרצב :זצ"ל .הרשימות פוענחו והורחבו ,והועמדו לתועלת
צמאי תורתו של אותו גאו +עילויי שנסתלק בטר 3עת.

הלכה ותוספות
‡ / ˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ „ÒÙ‰ ¯ÂÒÈרבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל  ................................................צה
איסור הפסד פירות שביעית מעלה שאלות רבות בהנהגה ע 3פירות שביעית .השאלה הראשונה היא לגבי
קליפות הפירות ,וא 3מותר לקל 9פרי שנית +לאכלו ע 3קליפתו .שאלה נוספת ,א 3כי פחות נפוצה ,היא
לגבי דלדול פירות מ +האיל +כדי לשבחו < שאלה הנוגעת ג 3לגבי עבודת קרקע בשביעית.
„ / Â˙ÈÈ˘ÚÏ ¯·ÂÚ ‰ÎÂ!Á ¯! ˙˜Ï„‰ ˙Î¯·· Ï"È¯‰Ó‰ ˙Úהרב אליעזר יהודה קרליב;  ............ק
דעת המהרי"ל שהובאה להלכה ברמ"א ,היא שיש להדליק נרות חנוכה רק לאחר אמירת שתי הברכות.
וכ +התקבל בכל תפוצות ישראל .במאמר זה מתבררת ג 3דעתו של הרמב" ,3אשר נמצאה לא בהלכות
חנוכה וג 3לא בהלכות ברכת המצות ,כי א" 3נסתרת" אגב כלל בהלכות ברכות כלליות.
 / Â· ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ ·ÂÈÁÂ ,Ë"ÂÈ ÏÈÏ· ‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓהרב חנני' יו"ט ליפא ליוש  ..........................קב
מנהג ישראל בקהילות אשכנז ,לאכול בליל שבועות מאכלי חלב .מנהג זה מביא לידי דיו +א 3הוא דוחה
את ההלכה לשמוח ביו 3טוב במאכלי בשר דוקא .המאמר מבאר היטב ,מחד < א 3יש די +וחובת שמחה
בליל יו 3טוב ,ומאיד < :את עצ 3החובה לשמוח באכילת בשר.

תורת אמ/
 / 'Â!È˙ÂÈÏ‚' ˙·È˙ „Â˜È! ÏÚהרב יהודה כה ............................................................................... 9קיא
חמש פעמי 3בכל יו 3אנו אומרי 3את תיבת "גלויותינו" < שלוש פעמי 3בשלוש תפילות העמידה,
ופעמיי 3ב"מודי 3דרבנ ."+השאלה אי :מנקדי 3תיבה זו ,לאחר שיש בידינו כיו 3שתי מסורות שונות <
@?תינ=" .המאמר מברר את
ָל ֵ
?@Aתינ=" ,לעומת מסורת תימנית < "ִ C
מסורת אשכנזית וספרדית המנקדת " ָCל ֵ
המסורת המקורית לעומת מסורות שהשתנו במש :השני.3
 / ˙¯ÊÁ· ‰ÂˆÓהרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרי ................................................................. 9קטז
בחמשה מיני 3יוצאי 3ידי חובת מצות "מרור" ,והמשובח שבה 3נאמר כי הוא "חזרת" < הוא מי+
ה"חסה" המקובל כיו .3בר ,3יש המציגי 3פקפוק כביכול באותו מי +ומעדיפי 3את שורש הירק המכונה
"חריי ."+המאמר חוש 9את שרשי המנהגי ,3ומעלה בבירור כי מסורת החסה שרירה וברורה ,והיא היא
המי +הראוי והמובחר לצאת בו ידי חובת המצוה < לכל הדעות מכל הדורות.
·" / "¯È‡È ˙ÂÁ"‰ È¯·„Î ÛÏ˜Ó Â¯ÈËÙ‰ "‡ÊÈÈÓ¯ÈÂÂהרב משה הילמא .................................. 9קע
בווירמייזא נמצא מנהג ייחודי שאי +לו חבר ורע :קריאת ההפטרה מתו 9קל 9רק בשבת ובימי 3טובי 3ולא
בימי בה"ב ותעניות ציבור .דבר האומר דרשני .המאמר מנסה למצוא את הנוסחה והטע 3למנהג זה .תו:
בירור שורש המנהג לקרוא את ההפטרה מספר הכתוב על קל.9

 / ÍÏÈÂ ˙˘¯Ù·Â ‰Âˆ˙ ˙˘¯Ù· È˘ÈÓÁ·Â È!˘· ˙ÂÈÏÚ È˜ÂÏÈÁ· Ó"„ÙÙ ‚‰!Óהרב אברה .שלמה
סולומו ........................................................................................................................................... 9קעג
מנהג פפד"מ לסיי 3עליית הכה +בימי שני וחמישי במקו 3בו לכאורה לפי ההלכה אי +להפסיק .לצד דיו+
הלכתי מקי ,9מתבאר המקור והאסמכתא למנהג זה.

עלי הגיו1
'·˜¯  / 'ÂÈÏ‡ ·È¯˜È Â· ¯Á·È ¯˘‡ ˙‡Â ÂÈÏ‡ ·È¯˜‰Â ˘Â„˜‰ ˙‡Â ÂÏ ¯˘‡ ˙‡ '‰ Ú„ÂÈÂרבי
עזריאל )ב"ר מאיר( הילדסהיימר זצ"ל  .......................................................................................קפא
משאו המרגש שנשא במעמד מת +היתר הוראה בבית המדרש לרבני 3בברלי – +ד' בתמוז תרפ"ט .לצד
שילוב זכרונ 3של רבני בית המדרש לדורותיה ,3ובראש 3זקנו המייסד < רבי עזריאל הילדסהיימר,
מתווה בעל המאמר את הדר :למנהיגות בישראל תו :שמירה על שלמות התורה מפני הסכנות המאיימות
עליה מבית ומחו;.
 / ˘Ù! ÔÂ·˘Áרבי מרדכי בורר זצ"ל  ....................................................................................................קפה
"הרהורי 3לימי 3נוראי 3תרצ"ו" אלו ,הופיעו בשעתו בכתב העת " ,"Israelitבאלול תרצ"ה < ספטמבר
 < 1935ומהווי 3אספקלריה לימי 3והאישי 3של אותה תקופה < שהיתה "ימי 3נוראי ,"3ליהדות גרמניה
על ס 9כליונה .התביעה לתשובה ולשוב אל ה' נשמעת ברמה ,מתו :תקווה לימי 3טובי 3יותר.
 / ‰·˘ÁÓ‰ ˙Â·È˘Áרבי ישראל בונדהיי .זצ"ל ................................................................................קפט
איגרת ששיגר רבי ישראל בונדהיי 3לשאר משפחתו ,על "חשיבות המחשבה" ,היוצקת תוכ +ומשמעות
לכל מעשה ומעשה ,מגלמת את אורחות חייו שלו עצמו.

בינת דורות
‚¯ / ˜ÏÓÚ Ï˘ Âˆ¯‡ - ‰È!Óהרב בנימי 9שלמה המבורגר  .........................................................קצה
מאז השואה פרחו שמועות שונות בשמ 3של גדולי תורה שהגרמני 3ה 3צאצאי עמלק .הוכחות לכ:
הובאו מפרשנות מפוקפקת של דברי חז"ל שגרמניה היא "גרממיא של אדו ."3אול 3בירור השמועות
ומקור ,+מעלה כי בפועל בדורות הקודמי 3לא נעשה אי פע 3נסיו +לקשור את בני הע 3הגרמני ע 3עמלק,
ולכ +תמיד קיבלו מה 3גרי 3דבר שלכאורה אסור אילו היו מזרע עמלק .המאמר מסיי 3ברשימת עמי3
רבי 3שרבותינו ציינו אות 3כ"עמלק" ,ככל הנראה מחמת התנהגות 3כלפי הע 3היהודי.
'‡ / '¯‚!Ú¯·ÒÈÂ‡' Â‡ '¯‚¯Â·Ò‚ÈÂהרב יוס< שלמה מאיר  ..........................................................רמא
בשלהי תקופת רבותינו הראשוני 3באשכנז ,התקבלו כינויי 3למהלכי 3של קושיות למדניות על ש3
ישיבות מוצא ,3הידועי 3ה' :3נירנברגר' ו'רגנסבורגר' ,על ש 3ישיבות נירנברג ורגנסבורג .מאמר זה
סוקר את מקורו ומשמעותו של הכינוי 'אויסברענגר' ושל הכינוי 'פירברענגר' ,בתוספת כמה דוגמאות
מספרי רבותינו האחרוני 3לקושיות ממי +זה בסוגיות הש"ס .בהמש :המאמר מובאי 3כמה אופני 3של
תירוצי 3עקרוניי 3לקושיות אלו ,ובסיומו סקירה קצרה על מקור הביטוי 'בלא זֶעהער' שהיה מוכר בי+
הלומדי 3באשכנז ,ונזכר בדבריה 3של ה'חות יאיר' ורש"ר הירש.
 / '·˜ÚÈ ÔÂÈÚ'· ÌÈ‡·ÂÓ‰ '„Á‡ „ÈÒÁ'Â '„Á‡ ÏÂ„‚' Ï˘ Ì˙Â‰Êהרב יצחק ישעי' ווייס  ..........רנה
רבי יעקב ריישר בספרו 'עיו +יעקב' ,מספר על "חסיד אחד" שמת בערב יו 3הכיפורי ,3ודרש עליו "גדול
אחד" < להסיר את התלונה שמת בערב יו 3הכיפורי 3שעל כ :נאמר כי "סימ +רע לו" .במחקר ועיו ,+שלב
אחר שלב ,מתבררת דמות 3של אות" 3גדול וחסיד" < זכות 3תג +עלינו.

 / ‰!˘ ˙Â‡Ó ˘ÓÁ ÔÂ·˘Áהרב גרשו 9חנו; ולדנברג  ..................................................................רנח
"ראיה חשבונית לשיעור הילו :מיל" < דעות שונות נאמרו לגבי זמ +הילו" :מיל" < ממנו נגזרות הלכות
רבות למעשה .מאמר זה ,מברר את הדעות השונות < בה +דעות גדולי אשכנז ,כמו רש"י ובעל תרומת
הדש < +תו :סקירה ברורה ופשוטה של תבנית הרקיע ותבנית האר;.
'!‚ / '˙·˘ È¯ÓÂ˘ ˙¯·Á „ÒÈÏ ˙Ó‡‰ ˙¯ËÓÏ ÚÈמאיר הילדסהיימר  ........................................רסה
במאמר זה ,סוקר חבר מערכת ירושתנו ,נסיו +להקמת חברת 'שומרי שבת' אוסטרו<הונגרית .בנסיו +זה
היה מעורה רבי עזריאל הילדסהיימר ,בעת ששימש כרבה של קהילת אייזנשטאט .מטרת החברה היתה
לסייע בידי החפצי 3לשמור שבת למצוא מקו 3עבודה ומקור פרנסה ללא שיידרש לחלל את השבת.
הנסיו < +בסופו של דבר < לא צלח.
 / È¯ÂÚ! ÈÓÈברנהרד בנימי 9ז"ל  .....................................................................................................רעה
זכרונות נעורי 3יחודיי 3לב +קהילת פרנקפורט דמיי ,+המכילי 3תיאורי 3חיי 3ומקוריי ,3מתו :ראיה
מפוכחת ,חודרת משמעות ומלאת רגש פנימי ,של חיי הקהילה הפוריי 3והתוססי 3כשבמרכזה
ה'פרידברגר אנלאגה' < בית הכנסת הגדול של הקהילה החרדית בפפד"מ.

והמה בכתובי5
עמודי :3רצט < שז

 / ÌÈ¯ˆÓ· ˙Ò!Î‰ ˙È·· ‰·È˘È È¯„Òהרב גרשו 9חנו; ולדנברג | ˙¯È·˘Ï Ì¯‚˘ È„Â‰È‰
 / Ë¯ÂÙ˜!‡¯Ù· ‰ÈÒ!Î‰ ÔÂÏÁהרב בנימי 9שלמה המבורגר | ·¯‰ ÔÂÈˆÏ ˘„Á ‰·ˆÓ ÁÂÏ
 / Ï"ˆÊ ‚¯·!¯È!Óהרב דוד גולדשמיט | „˙È¯ÎÂ!‰ ‰‡Ù‰ ˙Â„Â‡ - Ê!Î˘‡ ÈÏÂ„‚ Â!È˙Â·¯ ˙Ú
 /הרב שמחה גרשו 9בורר |  / "ÁÏÂ„·‰ ÏÈÏ" ÈÂËÈ·‰ ÏÚהרב שלמה קטנקה | Â·˙ÎÓ ÏÚ
˘ / ÈÚÈ·˘ ¯ÙÒ Â!˙˘Â¯È· ÌÒ¯Ù˙‰˘ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ Ïמערכת ירושתנו
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